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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Üç oturum yapılan bu birleşimde:
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasansı (1/363)
(S. Sayısı : 235) üzerindeki görüşmelere devam olu
narak:
Bayıüdıriıik Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı ve
Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kalbui olumdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısının (1/379) (S. Sayısı : 251) da
maddeleri kabul olundu, tümünün açık oya sunula
cağı büldirildi.
Vaktin gecikmiş olması nedeniyle:

23 Şubat 1976 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime (23 . 2 . 1976 Pazartesi)
saait 01,48'de son verildik
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Kastamonu
Memduh Ekşi
Mehdi Keskin
Divan Üyesi
Gaziantep
Mehmet Özmen

Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

Divan Üyesi
Sivas
Enver A kova

II. — GELEN KÂĞITLAR
23 . 2 . 1976 Pazartesi
Teklifler
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi.
(2/538) (Adalet Komisyonuna)
2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve
13 arkadaşının, Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Malul
ler, Fakirler, Acizler ile Murislerinden intikal Eden
Serveti ve Bakacak Kimseleri Bulunmayan Yetim
lere ve Sakatlara Devletçe Aylık Bağlanması Ama^
cıyle, 6760 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife

ve Teşkilâtı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/539) (Plan Komisyo
nuna)
Yazılı sorular
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tında görevli bir grayder şoförüne ilişkin Bayındır
lık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1056)
•!. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Yalvaç - Kumdanlı kasabası su-
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lama barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1057)
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyon - Şuhut - Bo^an köy yolunur,
yapımına ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1058)
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Srleyman
Mutlu'nun, İsparta - Senirkent
Endüstri Meslek
Lisesinde görevli bazı öğretmenlerin davranışlarına
ilişkin, Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1059)
7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Medinede vefat eden bir şahsın ölüm
vukuatının ilgili mercie bildirilmemesineilişkin Dışiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1060)
8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazîh «.oru önergesi. (7/1061)
i\ — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/1062)
10 — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ba
kanlık Teşkilâtına atanan eczacılara ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım
Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1063)
11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1064)
12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ
la - Dalaman Kâğıt Fabrikasına verilen tomrukla
rın değerlendirilmesine ilişkin Orman Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1065)
13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, tütün
alım merkezlerinde
depolar kurulmasına ilişkin
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/i066)
14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ
la - Yatağan Sıtma Savaş .Şubesinin Marmarise nak
line ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
yazılı soru önergesi. (7/1067)
15. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Dala
man Kâğıt Fabrikası üretim artıklarının değerlendi
rilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1068)
16. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle
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ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından yazılı som önergesi. (7/1069)
17. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Afyon
Ön Lisans Okulu Müdürüne ve yapılan tayin ve na
killere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1070)
18. —• Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla
- Bayırlı kasabasında tapularını alamayan bazı aile
lere, ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1071)
19. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Istanbuldaki bir yağ fabrikasına yağlık olarak
verilen fındıklara ilişkin Ticaret Bakanından yazılı
soru öneregsi. (7/1072)
20. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, İs
tanbul depolarında stok edilen kok kömürünün halka
dağıtılmasıyle kömür karaborsası yapanlara ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1073)
21. — İçel Milletvekili
Süleyman Şimşek'in.
Köyişleri Bakanının Tutumuna ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi. (7/1074)
22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mil
let Meclisi Genel
Kurulunda görev yapan hiz
metlilere ilişkin Millet Meclisi Başkanından yazılı
soru önergesi. (7/1075)
23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Al
tındağ Devlet Tiyatrosunda oynanan «LODOS» adlı
oyun ile Devlet Tiyatroları repertuarında yapılan
değişikliklere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1076)
Meclis Araştırmaları
24. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk ve
14 arkadaşının Millet Meclisi Tutanaklarına ve ba
sına intikal eden, Soma Termik Santralının ihalesi
konusunda gizli pazarlık yapıldığı iddiaların doğru
luğunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/76)
25. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üreticisi
ni koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin
alınmasını saptamak amacıyle,. Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/77)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saaîi : 10.90
BAŞKAN : Başkanvekil! Ahmet Çakmak
DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Hasan Tosyalı (Kastamonu),
».
BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. •— 1976 Malî yılı Bütçe Kanunun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367)
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı :
515) (1)
A)

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ

BAŞKAN — Program gereğince İmar ve İskân
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Bu Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz
alan sayın arkadaşlarımı bilgilerinize sunuyorum:
Önce grupları adına söz alan arkadaşları arz edi
yorum:
Millî Selâmet Partisi Grupa adına sayın Abdul
lah Bazencir, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
adına sayın Vefa Tanır, Adalet Partisi Grupu adına
saym Hayrettin, Nakiboğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına saym Nebil Oktay ve Demokratik
Parti Grupu adına saym Vedat Önsal.
Şahısları adına: Saym Hasan Değer, sayın Yücel
Dirik, sayın Etem Eken, sayın Ali Sanlı, sayın Müfit
Bayraktar, saym Osman Aykul, sayın Ömer Kahra
man, sayın Hüseyin Erçeîlk, saym Kemal Ataman,
sayın Orhan Çaneri, sayın Hasan Celâlettin Ezman,
saym Enver Akova, sayın Hüseyin Deniz ve sayın
Mustafa Kemal Gönül söz almışlardır.
Saym Komisyon ve Hükümet buradalar.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Abdul
lah Bazencir, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ABDULLAH BAZEN
CİR (Bingöl) — Muhterem Başkan, muhterem millet-

. (1) 235 S. Sayılı basmayan
ne i Birleşim tutanağına eklidir.

16.2.1976 tarihli 57

vekilleri; 1976 Malî Yılı İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde M. S. P. Meclis Grupunun görüşü ve
temennileririi arz ve ifade etmek üzere huzurunuzda
'bulunuyorum.
İmar ve İskân Bakanlığı, bildiğiniz veçhile, 1958
tari'hinde yürürlüğe girmiş olan 7166 sayılı Kanunla
çalışmalarını yürütür. Memleketin sosyal ve ekono
mik gelişmesini bölgesel planlan, şehir ve çevre dü
zenlerini, millî kalkınma planları içinde değerlendir
mek, dengeli bir yerleşimi gerçekleştirmek, yurdun
mesken meselelerini çözüme bağlamak, malzeme ve
diğer yapı ihtiyaçlarını rasyonel şekilde karşılamak,
vukuu melhuz ve umumî hayata müessir tabiî âfetle
re karşı daha evvelden hazırlıklı bulunup, afetin vu
kuunda veya sonunda gerekli bütün tedbirlerin alın
masını sağlamak, bu Bakanlığın görevleri cümlesindendir.
Bu görevleri Planlama, İmar, Belediyeler, Teknik
Hizmetler, Mesken Yapı Malzemesi, Afet İşleri, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası, İller Bankası ve Arsa
Ofisi Genel Müdürlükleri yerine getirmektedirler.
Muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanlı
ğının kuruluşu ile ilgili kanunun çıkmasından bilhas
sa Bakanlığın önemli iştigal mevzularından birini teş
kil eden mevzuat olarak 6785 sayılı Kanunun uygu
lanması yönünden mahallî idareler ünitesi olarak be
lediyeler, İmar ve İskân Bakanlığı arasında gerek ida
rî vesayet mercii olarak ve gerekse Kanunun öngör
düğü bazı ilkeler bakımından sıkı b'ir işbirliği ve da
yanışma mevcut olması iktiza_ eder.. Memleketimizde
1 700 küsur belediye vardır. Bunlar içerisinde imar uy
gulaması yönünden kendi kasabalarının imar planla
rını hakkıyle tam bîr vukufla uygulama yetenekleri
bakımından elbette bazı farklar vardır. Büyük bele
diyeler teknik elemanları bakımından nispeten güç
lük çekmiyorlar; ama küçük belediyelerin gerek malî
imkânlarının olmayışı, gerekse teknik elemanlara sa-
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hip olmayışları yönünden zaman zaman bir çok zor
luklarla karşılaştıkları vakidir. Bu itibarla Sayın Ba
kanlığın mümkün mertebe bu imar planlarının uygu
lamasından gerek mevzuat bakımından ve gerekse tek
nik personel yardımı bakımından, gerek bütçelere ko
nan imar uygulaması ödeneğinin getirdiği imkânlar
bakımından, yardımcı olmasında büyük faydalar mü
talaa ediyoruz.,
Muhterem milletvekilleri, Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü 1164 sayılı Kanuna göre kurulmuştur. Plan
lı şehirleşmenin gerçekleşmesinde, arsa fiyatlarının
kontrol edilmesinde, ev ihtiyacı duyan yurttaşlarımızın
ucuz ev sahibi olmalarında başlıca amil olan bir ku
ruluştur. Buna ilâve olarak, Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğünün taşra teşkilâtı mutlaka kurulmalıdır. Kadro
ları, unvan standartlarına art kararnameler çıkarılma
lı, bütün kuruluşlarda olduğu gibi Arsa Ofisinde tek
nik elemanı elde tutacak maddî imkânlar mutlaka sağ
lanmalıdır.
Değerli milletvekilleri, kalkınma köyden başladı
ğına göre; Köy İşleri Bakanlığı ile îmar ve İskân
Bakanlığının koordine bir çalışma ile köylerimizin
imarında da plan tanzimi ve uygulamaya geçilmesinin
bir an önce ele alınmasını zorunlu görmekteyiz. Bil
hassa büyük şehirlerde imar ve nâzım planlarının tanzimindeki kontrolün yetenekli ve yeterli elemanlar ta
rafından yapılarak vatandaşların imar ve nâzım plan
uygulaması için uzun süre bekletilmemesi hem arsa
spekülasyonuna mani olacak ve hem de kanun dışı
inşaatları önleyecektir. İller Bankasının, imkânları
nispetinde mahallî idarelere yaptığı yardım takdire şa
yan olmakla beraber günün ihtiyaçlarına henüz karşı
lık vermekten uzaktır. İller Bankasının mahallî ida
relere ve bu arada belediyelere daha geniş yardım ve
kredi sağlanması için mevcut kaynaklarının genişle
tilmesi ve yeni yeni kaynakların bulunması mecburi
olduğu görüşündeyiz.
2 000 ilâ 5 000 arasında olan nüfuslu belediyele
rin teknik ve mâlî yardımlarının Köy İşleri Bakanlı
ğınca ele alınması konusunun incelenmesini tavsiye
ye şayan görmekteyiz. Belediyelerin sorumluluğunda
bulunan arazilerin kullanılması, denetiminin İmar Ba
kanlığınca daha yakından takip ve yardımda bulu
nulması lüzumludur. Belediyelerin altyapı ve çevre
sağlığı meselelerini de her bakımdan yardımcı olmak
ve bilhassa kanalizasyon konusunda Sağlık Bakanlığı
'ile işbirliği yapılarak, deniz kıyısı şehirler kanalizasyo
nun denizleri kirletmemesi ve diğer büyük şehirler ka
nalizasyonunun da arazi sulanmasında kullanılmadan
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önce fennî bir şekilde tasfiyeye tabi tutularak kirli
suların araziye zararlı olan deterjan ve mikroplardan
arındıktan sonra verilmesi konusunun ele alınması lâ
zımdı^
Büyük şehirlerimizin de ilerlemiş şehirlerde uygu
lanan tesislere kavuşturulmasının prensip olarak ka
bulü ve uygulanması zamanı geçmektedir. Değerli ar
kadaşlarım, şimdi yurt çapında önem arz eden gece
kondu konusuna değineceğim :
Türkiye'mizde gecekondu meselesi daha çok, 1950
yıllarındaki şehirleşme ile birlikte başlar. Gecekon
du hücumundan her şehir sanayileşmesi ve büyüklü
ğü nispetinde nasibini almış ve halen de almaya de
vam etmektedir. Bu başıboşluğa dur demek zamanı
gelmiş ve geçmiştir. Bu konuda son olarak çıkarı
lan 775 sayılı Kanun da bu meseleyi halledememiştir. Belediye sınırlarının geniş tutularak hususî şahıs
lara ait arsaların da bazı şartlarla parsellenmesine im
kân verilmelidir. Halen 700 000'in üzerinde gecekon
du vardır. Bundan başka, Türkiye'nin her sene orta
lama 400 000 meskene kavuşması bir zorunluk arz et
mektedir. Konunun halli için, yeterli kanunî tedbir
lerin yanında malî imkânların sağlanması gerekmek
tedir. Bir taraf Dan mevcut gecekonduların ıslâh ve
tasfiyesine gidilirken, bir taraftan da evsiz kalacak vaandaşlara yeni yeni kurulan gecekondu semtlerinde
^n uygun şartlarla mesken temininin mecburî olduğu
a'kdir buyurulur.
Gecekondu sorununun hallinde birtakım kimsele
rin yersiz kâr sağlamasına imkân verilmemesi ve yar
dımın gerçek sahibine yapılması lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım, yurdumuz her sene bir
yer sarsıntısı' veya başka türlü tabiî afetlere maruz
kalmaktadır. Jeolojik teşekkülü itibariyle, memleketi
mizin büyük bir kısmı sarsıntı kuşağı üzerinde bulun
maktadır. Bu sebeple mesken itibariyle, bölge bölge
ve hatta il ve ilçelere göre mahallî hususiyetleri, hal
kın sosyal yaşantılarına uygun olması lâzım gelirken,
maalesef şimdiye kadar her nedense bu cihet nazara
alınmamıştır ve bu vesile ile de, Türkiye'nin bir çok
yerinde yapılan inşaatlar boş kalmaktadır. Yoksa, Sa
yın Bakanlık iklim ve coğrafî durumuna göre vatan
daşlara mesken yaparsa, prefabrik ev siyasetinin sonu
gelir diye endişe mi ediyorlar?
Yüce Meclise bir hadiseyi arz etmekte fayda gö
rüyorum. 1971 yılında Bingöl'de şiddetli zelzeleden
sonra yapılan prefabrik evlerde oturan ailelerin ço
cukları, sabahları yataktan kalkmak istedikleri za
man saçlarının buz tutarak yastığa yapışmış ve an-
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neleri tarafından makasla kesildikten sonra kalkabil
mek imkânını bulabilmiştir. Bu hususa Bakanlığın
ehemmiyetle-. dikkatini çekiyorum.
'Bölgenin rakımına, coğrafî durumuna göre tespi
ti ve bu tiplere göre inşaat yapımının uygulanmasının
kontrolü, insan zayiatının, millî servetimizin önlenme
si bakımından mecburî olduğu kanısındayız. Bu şekil
de alınacak tedbirlerin başarısı îmar ve Mân Bakan
lığının gidişine ve afetler politikasına göre ancak değerlendirilebilir,
1975 yılında Lice, Hani ilçeleriyle o civar köyle
rinde meydana gelen şiddetli zelzeleden sonra, Hükü
metin mümkün olduğu süratle vatandaşın yanında ve
hizmetinde olduğunu görmek hepimizi memnun et
miştir. Şimdiye kadar azamî bir çabuklukla LiceMe
kısa bir sürede 1 500 meskenin ikmal edilerek vatan
daşın hizmetine verilmiş olmasının, her türlü takdirin
üstünde bir başarı olduğunu belirtmek istiyorum; ama
bu demek değil ki, her şey tamamdır, bu anlama gel
memelidir. Mevsimin darlığı içinde yapılan çalışmalar
başarılı olmuştur. Bu çalışmalar devam ederken kış
bastırmıştır. Elbette daha yapılmayan çok sayıda mes
ken vardır.
Bunun yanında, duyduğumuza göre, hasar tespi
tinde bazı felâketzedeler haksızlığa uğramışlardır. Di
yarbakır'ın Hani ilçesinde, Bingöl'ün Genç kazasına
bağlı bazı köylerde, depremden hemen sonra yapılan
hasar tespiti, seçimden sonra tekrarlanmış ve bu sıra
da önceki listeye dahil olan bir çok kimseler her ne
dense listeden çıkarılmışlardır. Bu hususa Bakanlığın
tekrar ve hassasiyetle eğilmelerin'i bekliyoruz. Bu, alt
kademelerde çalışanların bir kusuru da olsa, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinden her vatandaşın hakkı
nı teslim etmesini istemesi normaldir. Bu hususta son
merci de Sayın Bakandır. Önümüzdeki inşaat mevsi
minde geri kalan noksanlıkların giderileceğine ve ev
leri yapılmayan vatandaşların da meskene kavuşacak
larına, hasar tespitinde yapılan haksızlıkların da Sayın
imar ve İskân Bakanlığınca düzeltileceğine kaniyiz.
Muhterem arkadaşlarım, Allah Türkiye'mizi bu gi
bi felâketlerden korusun. Bu gibi hallerde felâkete
uğrayan vatandaşlara nakit yardımı yapılması neden
se randımanlı çalışmamaktadır. Halbuki nakit yardım
sisteminin tercih edilmesi yaraların zamanında sarıl
ması bakımından büyük bir fayda vardır.
Ö.te yandan, yapılan kredi yardımından da faiz
alınmasını asla tasvip etmiyoruz. Felâkete uğramış bir
vatandaşa verilen krediden faiz alınması kadar bir
ikinci felâket yoktur. Bu ve bundan evvelki afet ve
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afete uğrayan diğer kasaba ve köylerdeki vatandaşla
rın da bir an önce meskene ve rahata kavuşturulması
lüzumu hâsıl olmuştur. Meselâ; 1966 yılında Karlıova,
Varto, Hınıs, Solhan ve civar köylerinde meydana
gelen şiddetli zelzeleden sonra yapılan geçici ve ga
yet basit olan tahta barakalarda oturmaktadırlar. Ara
dan 10 yıl gibi uzun bir müddet geçmiştir. Ancak, ge
çen sene Hükümetimiz Varto, Muş ve ,KarIıova'daki
vatandaşların daimî iskâna kavuşmaları için bir kıs
mı ele alınmış ve bir çoklarının da ihalesi yapılmış
tır, inşaatına da başlatılmıştır. Geriye kalan kısım
ların da, yani Solhan, Karlıova, Hınıs, Varto felâket
zedelerinin de bir an evvel daimî iskâna ka'vuşması için
bunların 1976 yılı Programına alınmasını ve inşaatı
na devam edilmesini Sayın tmar ve İskân Bakanlığın
dan istirham ederiz.
Muhterem arkadaşlarım, bir mevzua daha değin
mek istiyorum. Geçen sene yine Millî Selâmet Partisi
Meclis Grupu adına bendeniz bu konuya temas etmiş
tim; yine değinmeden geçemeyeceğim.
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy beyle beraber;
tabiî afetler dolayısıyle Devlete borcu olan felâketze
delerin, çoluğunu -^ çocuğunu, anasını, babasını kay
bedip yetim kalan bu vatandaşlarımızın, esasen borç
larını ödeme gücü bulunmayan bu vatandaşlarımızın
ödeyemeyecekleri bu borçlarının affedilmesi için bir
kanun teklifi hazırlamıştık.
Bu kanun teklifimiz ilgili komisyondan müspet
olarak çıkmış, Plan Komisyonuna intikal etmiş du
rumdadır. Komisyonun Yüce Mecliste hazır bulunan
Sayın Başkanı lütfeder, üyeler de yardımcı olurlar
sa, çok Sayın İmar ve İskân Bakanı arkadaşımız da
bize iltihak ederse, bu afetzede kardeşlerimizin dert
lerine bir an önce merhem olmaya çalışmış oluruz.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de ne kadar
afetzede varsa Yüce Meclisten bu atıfeti bekliyorlar.
Bu hususa arkadaşlarımızın yardımlarını bilhassa rica
ederiz. Borçlandırma ile ilgili teklifin bir an evvel
kanunlaştırılması için Plan Komisyonu Yüce Baş
kanlığından, bu hususta yardımcı olmalarını hassaten
rica ederiz,
1976 Yılı Bütçesinin tmar ve İskân Bakanlığına
hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile Millî Selâmet
Partisi Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım,
Teşekkür ederim. •
,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bazencir.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hayrettin Nakiboğlu, buyurun efendim.
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A. P, GRUPU ADINA HAYRETTİN NAKİBOGLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tmar ve İskân Bakanlığının 1976 Yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz
etmek üzere huzurunuzdayım,
Çok geniş ve çeşitli hizmetleri bünyesinde toplayan Bakanlığın bütün konularını 20 dakika gibi kısa
bir zaman içine sığdırmanın mümkün olmayacağı tak
dir buyurulur. Bu sebeple, önemli telâkki ettiğimiz
dört konu üzerinde durmak istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, İmar ve İskân Bakanlığı 7116 sayılı Kanunla kurulmuş teknik bir Bakanlıktır. Türkiye'nin gelişen şartları içinde süratle gö
revleri genişlemiş ve birtakım sosyo - ekonomik me
selelerin sahibi olmuştur.
Bakanlık, başta Anayasamızın 49 ncu maddesinin
2 nci bendi olmak üzere, diğer yasalarla kendisine
verilen görevleri ifa etmektedir.
1976 Bütçesinde hizmetler ve programdaki işler
için 1 251 197 360 liralık ödenek bulunmaktadır. Bu
miktar geçen yıl Bütçesindeki ödenekten % 100 nis
petinde fazladır,
Şehirleşme, konut, gecekondulaşma ve tabiî afetler konuları sadece tmar ve İskân Bakanlığının değil,
Türkiye'nin en önemli sorunlarıdır. Şimdi bu konular üzerinde düşüncelerimizi kısaca belirtmeye çalışacağız.
Şehirleşme :
Memleketimizde hızlı bir nüfus artışı vardır. Bil
hassa İkinci Dünya Savaşından sonra, tarımdan geçi
mini sağlayamayan kırsal alandaki nüfus, büyük yer
leşim merkezlerindeki yaşama cazibesinin tesiri ile ve
şehirlerdeki tarım dışı sektörlerde görülen canlılığa ka
pılarak köylerden göç etmeye başlamıştır. Buna, mah
sus tabiriyle «şehirleşme» diyoruz.
1960 yılında Türkiye nüfusunun % 26,3'ü şehir
lerde yaşıyordu. Bu oran, 1965'te % 29,9'a, 1970*te
de % 35,9'a yükselmiştir.
Şehirleşme bugünkü seyir ve hızıyle devam ede
cek olursa, Devlet Planlama Teşkilâtının hesaplarına
göre, 1985 yılında Türkiye nüfusunun % 50'si, 1995
yılında da % 75'i şehirlerde toplanacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde şehirleşmenin
'% 6 gibi büyük bir hızla devam edeceği hesaplan
mıştır. Bu göçün, alınacak tedbirlerle fonksiyonel ve
kademeli bir biçime dönüştürülmesi lâzımdır.
İmar ve İskân Bakanlığı şehirleşmeyi kademeli ve
düzenli hale sokacak tedbirleri bulmak üzere çok cid
dî ve takdire değer araştırmalar yapmıştır. Bu çalış-
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î malar sonunda, Türkiye 8 bölgeye; bu bölgeler de
15 alt bölgeye ayrılmış, gelişme potansiyeli olan belli
yerleşme yerleri, bölge gelişme merkezi olarak seçil
miştir. Buralara birbirini destekleyen yatırımlar yapıl
ması, altyapısı süratle tamamlanan sanayi kollarının
I kurulması suretiyle, köyden göç eden nüfusun kolay
lıkla yerleşebileceği ve geçim sağlayacağı şartlar te
min edilecektir.
Biz, şehirleşme probleminin hallinde ve Türkiye'
nin kalkınmasında bu gerçekçi yolun takipçisiyiz.
I Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki «Köy .«
I Kent» önerisini, sunî ve hayalî buluyoruz.
Tarımda; modernleşme, sanayileşme ve şehirleşme
birlikte mütalaa edildiği ve sanayileşme süratli bir hı
za kâvuşturulduğu takdirde, düzensiz şehirleşmenin ve
bunun getirdiği diğer problemlerin halledileceği ka
nısındayız. Bu arada, şehirlerde hafif endüstriyi bün
yesinde toplayan organize sanayi bölgeleri kurma işi
ni de ihmal etmememiz lâzımdır.
Sebepleri memleketimizdekinden farklı olmakla
beraber, bütün dünya şehirleşmeye gitmektedir. Geliş
I mesini ve sanayileşmesini tamamlamamış toplumlar
I da şehirleşme hızı büyük olmaktadır.
Görülüyor ki, gelişen memleketlerde şehirleşme,
sosyal
bir vetiredir. Düzensizliklerini önleyecek tedbir
I
J leri almak şartı yle, korkulacak bir akım da değildir.
Muhterem milletvekilleri; şimdi, şehirleşmenin ge
tirdiği en önemli meselemiz olarak, konut açığı ve ge
I
cekondulaşmayı ele alıyorum : Büyük yerleşim mer
kezlerine göç edenlerin sanayi sektöründe kolaylıkla
iş bulup geçim sağlayamamaları, konut alacak ve
yaptıracak gelirden yoksun bulunmaları, konut açığı
I
nın nedeni olmuş, bu da gecekondulaşmayı doğurmuş
tur.
Üçüncü Plan dönemine, konut sektöründe % 21
I
ilâ % 24 arasında bir üretim açığıyle girilmiştir.
İmar ve İskân Bakanlığı Üçüncü Plan dönemi so
nuna kadar hızla devam edecek bir «Sosyal Konut
Üretim Programı» hazırlamışsa da, mevcut konut açı
ğının hem zaman bakımından, hem de ayrılan ödenek
lerin kifayetsizliği yönünden kapatılması imkânsızdır.
Konut açığının kapatılamamasının başlıca sebebi öde
nek noksanlığı ve finansman zorlukları olmakla bera
ber, başka sebepler de menfi yönde etkili olmuş ve
hatta açığı büyültmüştür. Şöyle ki:
Geçen beş yıllık dönemde - ki, partilerüstü hükü
I metler zamanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin Hükü
I mette olduğu 1974 yılı dahil -, Bakanlıkça yeni konut
yaptırılmamıştır. Ancak, 1975 yılında yeniden 11 307
[ konut inşasına başlanabilin iştir,
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Konut açığım ve gecekondulaşmayı sömürü edebiyatıyle her zaman istismar eden Cumhuriyet Halk Par
tisinin Hükümette bulunduğu 1974 yılında; bütçede
ve fonda yeterli ödeneği bulunduğu halde, konut inşa
programı uygulanamamıştır.
Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasjnda bu ve buna
benzer aksaklıklar, Grupumuz sözcüsü tarafından di
le getirilmişti. Aynı şeyleri tekrarda fayda görmüyo
ruz; fakat yanlışlıkların tekerrürünü arzu etmediğimiz
ve bu kabil hata ve aksaklıkların, ilerdeki hizmetlere
yapacağı menfî tesir ve zararlara gönlümüz razı ol
madığı için, üzerinde bir kaç söz daha söylemek ihti
yacını duyuyoruz :
1974 bütçesinde, 775 sayılı Kanunla ilgili konut ve
gecekondu hizmetleri için, 557 512 000 liralık (fon ge
lirleri de bu miktarın içindedir) bir ödenek mevcuttu.
Sene içinde bu meblâğın ancak 92 835 000 lirası sa
dece evvelki senelerden müdevver yarım işlerin ikmali
için kullanılmış, geri tarafı yine 775 sayılı Kanun ge
reğince fona aktarılarak, 1975 yılına devredilmiştir.
İşte bu ihmal ve beceriksizlik, konut açığının büsbü
tün artmasının sebeplerinden biri olmuştur.
1974 yılmda, Cumhuriyet Halk Partili Sayın Baka
nın sarTedemediği 279 milyonluk önemli bir para, şim
diki Bakan Sayın Nurettin Ok'un daha fazla hizmet
etme şansını desteklemiştir. Bu arada Sayın Ok, ha
zırlattığı geniş sosyal konut yapımı programı ile Do
ğu Anadolu'nun en küçük ilçelerinde dahi belediye
lerle birlikte 2 000 konut yapımına girişmiştir.
'Malum olduğu üzere, her bakanlığın teşkilât ka
nunu vardır. Bu kanunda, hangi görevlerin hangi ku
ruluşlar eliyle ifa edileceği tadat edilir, icraî ve istişarî kuruluşların görev ve yetkileri belirtilir. Bu, idare
hukukunun ve idarî teamüllerin ve özellikle tecrübele
rin sonucudur.
1974 yılında mesuliyet yüklenen Cumhuriyet Halk
Partili Sayın Bakan, kendisine yüksek ücretlerle söz
leşmeli danışmanlar tayin etmişti. Danışmanların şa
hıslarına ve niteliklerine hiçbir sözümüz yok. Hatta,
danışmanları münhasıran istişari konularda çalıştırma
nın faydasına kaniyiz; fakat 1974'te böyle olmamış;
İmar Bakanlığına istişare için getirilen ve hiçbir icraî
yetkileri bulunmayan danışmanlara icraî görevler yap
tırılmış ve asıl icra makamında bulunan genel müdür
lere de danışmanlık görevi kalmıştır. Bu yüzden de
her şey arap saçına dönmüş, konut programını uygu
layamama gibi bir çok aksaklıklar zuhur etmiştir.
Konutun barınak vasfı yanında, «dünyada mekân ahirette iman» fetvasınca, ailenin ideali ve huzur kay
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nağı olması, millî örf ve yaşantımız içinde onun sem
bolleşmesini sağlamış ve talebini artırmıştır.
Dar gelirli bütün ailelerin ucuz ve en elverişli
şartlarla konuta kavuşturulması, Adalet Partisi poli
tikasının baş hedefidir. Kırsal alandan şehirlere göç
eden nüfusun altgelir grupları içinde yer alan 255 171
ailenin yalnız ucuz kira konutlarında barınabileceği,
yapılan bir inceleme sonunda tespit edilmiştir. Bu se
beple, İmar ve îskân Bakanlığının «mülk sosyal ko
nut» üretimi yanında, «.kiralık konut» üretimini de
hızlandırması gerekmektedir.
Konut ve gecekondulaşma konusu üzerinde tek ya
sa olan 775 sayılı Kanunun yetersiz olduğunu ve ki
ralık konut üretimini desteklemediğini biliyoruz. Bu
nun için «Konut ve Yapı Kooperatifleri Kanunu» nun
üzerinde çalışmalar yaptırdığını, yakınen bildiğimiz
Sayın Bakanlığın süratle bunları Meclise intikal et
tirmesinde fayda ve zorunluluk mütalaa ediyoruz.
Önemli konut açığını süratle ortadan kaldırma
hamlesine ihtiyaç vardır. Bunun için İmar Bakanlığı,
«Gecekonduyu önleme projesi» adı altında takdire de
ğer çalışmalar yapmıştır; fakat Bakanlığın fiilî uygu
lamaya girişip, asıl fonksiyonlarından uzak kalmasını
da doğru bulmuyoruz.
İmar ve İskân Bakanlığı; konut sektörünün ihtiyaç
lara cevap verecek bir seviyeye ulaşabilmesi için araş
tırmalar yapmak, gerekli kanunları hazırlamak, inşa
at malzemesinin, teknoloji ve ekonomiye uygun istih
salini sağlamak, konut finansmanı ve uygulamalarıyle
uğraşacak müesseseleri kurmak, bunların işleyiş ve
deneltim görevlerini yerine getirip getirmediğini izlemek
suretiyle aslî vazifelerinin sorumlusu olarak kalmalı
dır.
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sosyal konut üre
timinde çok faydalı olacağına inandığımız hamleci
programını bir an önce gerçekleştirmesi zorunludur.
Yurt dışındaki işçilerimize 5 000 ve 10 000 Doyçe
Marklık tasarruflar için mesken kredisi açma kararı
nı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz,
Sayın Bakanlığın, konut maliyetlerini ucuzlatma
yönünde, prefabrik elemanları devreye sokma, ucuz
arsa temini ve inşaat malzeme fiyatlarını kontrol al
tında tutma gibi hususlar üzerinde ısrarla durmasının
çok faydalı olacağı kanısında bulunuyoruz.
Gecekondulaşma. :
Gecekondu, konut açığının meydana getirdiği sosyo - ekonomik bir meselemizdir. Bunu, orada yaşa
yan vatandaşlarımızın çeşitli problem ve ihtiyaçları
nı, muhalefetin yaptığı gibi istismar suretiyle ve sö-
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rntirti edebiyatıyîe halletmenin mümkün olamayacağı j lıyöruz. Ardı ardına vukubulan depremler ye-su bas
kınları, telâfisi mümkün olmayan bir çok insan kay
aşikârdır. Gecekonduda oturan vatandaş her şeyden
bı yanında, büyük hasar ve maddî zararlara da yol
önce kendisine devletin elinin uzanmasını ve müşkül'
açmaktadır.
lerinin halledilmesini beklemektedir. Söz ve edebiyata
Tabiî afetler vukuunda en süratli şekilde afetzede
kulak vermediği gibi, kendisine hizmet yerine dediko
vatandaşların yanında ve hizmetinde olmak, devletin
du ve lâf götürenlere inanmaz olmuştur.
bütün imkânlarıyle onların bütün ihtiyaçlarını karşı
Gecekonduya elektrik, asfalt yol, su ve çeşitli ka
lamak ve yaralarını sarmak, hükümet anlayışımızın en
mu hizmetleri, Adalet Partisi tarafından götürülmüş
beliğ ifadesidir.
tür.
İmar ve îskân Bakanlığı, yasalara göre, afetlerden
1961 yılında yürürlüğe giren 775 sayılı Kanun, bir
önce, -afet vukuunda ve afetlerden sonra gerekli ted
taraftan gecekonduyu yasaklarken, diğer taraftan da
birleri almakla görevli kılınmıştır.
bir envanter yapılmasını öngörmüş, gecekondu ıslâh
ve tasfiye bölgesi olarak tespit edilen yerlere hizmet
Afet vukuunda, kurtarma ve acil yardım hizmet
götürülebileceği hükmünü vazetmiştir. Kanun çıktık
leri önceden tahmin edilen ölçü ve şartları çok defa
tan sonra, 54 ilimizde yapılan tespitlere göre, 741 ıs
aştığı için, birtakım eleştirelere mevzu olmaktadır. Fa
lâh ve 245 adet tasfiye bölgesinin mevcut olduğu gö
kat şıükranla kaydetmek gerekir ki, âfet vukuunda
rülmüştür. Ayrıca, Türkiye'de 400 bin gecekondu ol
devîetin bütün, kuruluşları, halkımızın geleneksel ve
duğu ortaya çıkmıştır,
iftiharı mucip yardım şuuru, bütün zorlukların aşılma
sında başlıca etken olmaktadır,
Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle, konut açığı kapatılamadığı için gecekond ıtaştna devam etmiş ve ha
tik yardım ve kurtarma hizmetlerinin en süratli şe
li hazırda sayısı 700 bine yükselmiştir.
kilde organize edilmesi, önceden yapılacak hazırlığa
bağlıdır. Yurdun muhtelif bölgelerinde, bilhassa dep
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içinde imar ve İs
rem sahalarında her türlü yardım ve kurtarma ekip
kân Bakanlığının hazırladığı gecekonduyu önleme pro
manlarının hazır tutulması, en müessir tedbir olacak
jesi uygulanabildiği ve yeterli tahsisat ayrıldığı takdir
tır. Sayın Bakanlığın bu konudaki çalışmalarının en
de, önemli bir problem çözülmüş olacaktır. Bu proje
kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz. Ay
ile Bakanlık, kiralık ve mülk sosyal konut olarak
25 000 ürtitenin üretimini ve 245 171 parsel, altyapısı
rıca, Dünya Yardım Teşkilâtından finansmanı sağlan
tamamlanmış arsa dağıtımını planlamıştır.
mak suretiyle kurulacak prefabrik konut fabrikası
nın Doğu illerimizde yer. almasından büyük sevinç
Ayrıca, tasfiye bölgelerindeki gecekonduların
duyuyor ve bu teşebbüs için Sayın Bakanı kutluyo
apartman şeklinde yapılan sosyal konutlara nakli ve
ruz,
ıslâh bölgelerinde her türlü medenî şartların yerine ge
'1975 yılının 6 Eylül günü, fazla sayıdaki insan kay
tirilmesi ve bütün kamu hizmetlerinin ve tesislerinin
bı
sebebiyle
hepimizi yürekten yaralayan Lice depre
yapılması zorunludur.
mi oldu. Bu vesileyle, tekrar, depremden hayatları
Kurulan büyük sanayi tesislerinin yanında, yeni şe
nı kaybeden kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet ve ke
hirler kurulmasına başlanmıştır. Ankara yakınında,
derli ailelerine başsağlığı diliyoruz. 6 ilçe merkezinde,
Sincan'da asgarî 100 bin kişilik olarak hesaplanan
201
köyde hissedilen deprem, 19 992 evi hasara uğrat
«ıPeyk şehir» in bütün altyapı tesisleri tamamlanmış,
mıştır,
8 159 ev yıkık ve ağır hasarlıdır.
bir çok sosyal konut yapılmış, ve dar gelirli bir çok
vatandaşın istifadesine arz edilmiştir.
Devletin bütün imkânlarını seferber eden Hükü
Dar gelirli vatandaşların kuracakları mesken koo
met, 55 gün gibi rekor sayılacak kısa bir süre içinde,
peratiflerine daha geniş çapta kredi sağlamak, ucuz
depremden en çok zarar gören Lice'de 1 580, Hani'
arsa vermek ve teknik yardımda bulunmak gibi Ba
de 243, Kulp'ta 86 ve köylerde 1 651 evi kıştan önce
kanlığın üzerine aldığı hizmetlerin genişletilmesi ve
tamamlayarak afetzedelere teslim etmiştir. Ayrıca, evi
yurdumuzun dörtbir yanına götürülmesi icabetmektetamamlananlara kışı geçirme yardımı, az hasar gö
dir<
renlere 5 bin ve orta hasar görenlere de 7 500 liralık
nakdî
yardım yapılmıştır,
Tabiî afetler :
Dünyanın ve insaf sahihi bütün vatandaşların bü
Yurdumuz dağlık ve çıplak bir arazi yapısına sa
yük takdirini toplayan, deprem yaralarını sarma ça
hiptir. Aynı zamanda, deprem kuşağı üzerinde bulun
lışmaları kötülenmek ve karalanmak istenmektedir.
maktadır. Bu sebeple, sık sık tabiî afetlere manız ka-
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Başkan ve değerli milletvekillerine hürmetlerimizi su
Her işlerini dürüstlük ve açıklıkla yürütmeye alışmış,
çalışkan ve fedakâr tmar ve İskân Bakanlığının de- j narız. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu.
ğerli elemanları, hesap vermeye alışmışlardır, İcabederse Lice'de de hüsnüniyet, dürüstlük ve fedakâr
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ne
lıklarını tescil ettirmeye hazırdırlar. Lice'de afetzede
bi! Oktay, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından al
vatandaşların ıstıraplarını bir an önce gidermek ve kışlar)
deprem yaralarını sarmak için gece - gündüz yorul
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL
madan çalışan, başta Sayın Bakan olmak üzere, tmar
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
ve İskân Bakanlığının bütün teknik ve idarî kadrosu
leri;
na, büyük hizmetleri görülen İller Bankasının değerli
Çeşitli sorunları ve çözüm bekleyen sayısız prob
Genel Müdürü ile teşkilâtına takdir ve teşekkürleri
lemleri olan İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesini, ay
mizi sunmayı bir borç biliriz.
rılan çok kısa zaman içerisinde ayrıntılara inerek ten
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi müzakere edilirkit etmek olanak dışıdır. Bu nedenledir ki, Bakanlığı
'ken, mahallî idarelerin durumuna temas etmek zorun
ilgilendiren değişik konuların değerini ayrı ayrı takdir
luluğu vardır.
etmekle beraber, bunlardan ancak bazılarını ele ala
Hür demokratik nizamın temel taşları sayılan bu
rak görüşlerimizi sunmaya çalışacağız.
muhtar müesseselerin, en çok ilişkileri İmar ve İs
Konuşmama, ülkemizde sık sık olagelen ve her de
kân Bakanlığı iledir.
fasında ülke ekonomisini de etkileyecek kadar büyük
zararlara sebep olan afet könusuyle başlamak istiyo
Belediyeler gelir yönünden çok müşkül duruma
rum.
düşmüşlerdir. Mecburî hizmetleri yapmak şöyle dur
Sayın milletvekilleri, afetler, ülkenin genel yerle
sun, personel masrafları dahi öz kaynaiklarla zor kar- I
şim
politikası ve ekonomik yapısıyle sıkı sıkıya iliş
şılanmalktadır. İlk tedbir olarak, «Belediye Gelirleri
kilidir.
Afetleri bu iki unsurdan soyutlamak, bu iki
Kanununun» çıkarılmasını gerekli görüyoruz. Ko
unsurdan
ayrı düşünmek olanağı yoktur. Bugüne ka
nu, polemik ve istismara götürülrnemelidir. Muhalefe
dar
ülkede
genel bir şehirleşme ve yerleşim politi
tin, tamamen olumlu bir zihniyet ve tutum içinde, ka- I
nunu desteklemesi lâzımdır.
J kası saptanamamış, yerleşim üniteleri çok dağınık bir
biçimde oluşmuş, gelişmiş ve gelişmeye devam etmek
Üç büyük beledryemize yardım mevzuu tartışma
tedir.
Jeolojik yapısı itibariyle, ülkemiz'n çeşitli fay
konusu olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, İstan
kuşakîarıyle
çevrili olması, heyelan ve kaya düşmesi
bul, Ankara ve İzmir belediyelerine Hükümetçe yar
gibi
afetlere
müsait bulunması yeterli bir rejime tabi
dım yapılmadığından yakınırken, bu belediyelerimize
tutulmayan akarsularımızın durumu gözönüne alındı
1975 yılında, Cumhuriyet Halk Partisinin hükümette
ğında, afet sorununun ülkemizdeki büyük önemi or
bulunduğu 1974 yılından daha fazla yardım yapıldı
ğını rakamlar açıkça, göstermektedir.
I taya çıkar.
Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar olmuş afetler
Her üç belediyeye, İller Bankası eliyle 1974 ve
1975 yıllarında yapılan yardım miktarları şöyledir : I le, muhtemel afetlerden zarar görüp yardım bekleyen
50 bin civarında aile vardır. Afet İşleri Genel Mü
İstanbul Belediyesine 1974 yılında 186 752 000 li
dürlüğünün yıllık uygulama programları çerçevesin
ra yardım yapıldığı halde, 1975 yılında bu yardım
de, üretebileceği konut miktarı, en iyi şartlar içeri
476 342 000 lira olmuştur. Ankara Belediyesine 1974'
sinde 5 bin civarındadır. Ayrıca, her yıl çeşitli afetler
te 127 223 000 lira yardım yapıldığı halde, 1975'te
nedeniyle yardım yapılması gereken aile sayısının 5
272 758 000 lira verilmiştir.
bin rakamının üstünde olduğu düşünüldüğünde, ge
İzmir Belediyesine 1974Ue 31 658 000 lira veril
ride yardım bekleyen 50 bin aile sayısı hiç bir zaman
diği halde, 1975 yılında 79 864 000 lira gönderilmiştir.
azalmayacak, tamamen tersine, bu aile sayısı gittikçe
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Nakiartacak ve sorun bir yerde düğümlenecektir. Afet İş
boğlu.
leri Genel Müdürlüğünün nasıl kısır bir döngü içinde
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — İmar
çabaladığını ifade eden bu rakamlar, planlama ve is
ve İskân Bakanlığının 1976 yılı bütçesinin, memleke
kân konusunda, kesin politikaların gün geçirilmeden
timize, milletimize ve Sayın Bakanlık mensuplarına
saptanması gerektiğini açıkça göstermektedir.
hayırlı olmasını, bütçe yılının başarılarla sona erme
Sayın milletvekilleri, afetler ve doğurdukları so
sini niyaz eder, Adalet Partisi Grupu adına Sayın I nuçlar bir ülkenin ekonomik yapısını yansıtırlar. Bu
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konuda yapılmış ilginç bir araştırmadan bazı rakam
lar vermek istiyorum. Bu rakamlar, 1947 ilâ 1967 yı
lı arasında muhtelif devletlerde vukubulmuş afetler
ve bunların sonuçlarını göstermektedir. Amerika Bir
leşik Devletlerinde 20 yıl içerisinde 201 afet olmuş, bu
afetler sonucu 7 620 ölü verilmiş Amerika afet sırasında
birinci; ama ölü sayısı sırasında 10 ncudur. Pakistan'da
20 yılda 26 afet olmuş, 89 060 ölü verilmiş, afet sıra
sında 4 ncü, ölü sayısı sırasında ikincidir. Güney
Vietnam'da 20 yılda sekiz afet olmuş, 15 910 ölü ve
rilmiş, ölü sayısı sırasında üçüncüdür, afet sırasında
dördüncüdür. Türkiye'de 1967'ye kadar 12 afet olmuş,
9 350 ölü verilmiş, afet sırasında 10 ncu, ölü sayısı
sırasında sekizincidir. Bu ilginç rakamlar gösteriyor ki,
Amerika afet sayısında birinci sırayı almasına rağmen,
ölü sayısı sırasında 10 ncu sırada yer almaktadır. Bu
na mukabil, Pakistan afet sayısında 4 ncü olmasına
rağmen, ölü sayısı sırasında ikinci bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bu araştırmanın ifade ettiği
açık gerçek şudur : Gelişmiş ülkelerde, örneğin Ame
rika'da, afet sayısı çok yüksek olmasına karşılık, can
ve mal kaybı az olmakta, az gelişmiş ülkelerde ise,
bunun tamamen tersi bir durum ortaya çıkmaktadır.
örneğin; Güney Vietnam, Pakistan ve Türkiye'de ol
duğu gibi. Bunun baş nedeni; gelişmiş ülkelerin, afet
öncesi tedbir ve planlama çalışmaları ile afet anında
kurtarma işlemlerini en iyi şekilde organize etmiş ol
maları ve ekonomik yapılarının da sağlam olmasıdır.
Değerli arkadaşlarım, afet çalışmaları, yalnız afet
sonrasını değil, afet öncesini de kapsar. Ülkenin yer
leşim ünitelerinin saptanması, ekonomik yapısının ge
liştirilmesi, her türlü kurtarma araç ve gereçlerinin
sağlanması, haberleşme* ulaşım, imkân ve gereçlerinin
elde edilmesi ve bunları kullanmak için özel eğitim
görmüş personelin yetiştirilmesi, muhtelif bölgelerde
acil yardım depolarının kurulması, afet Öncesi ve afet
anında sorumlu örgütlerin görev ve yetkilerinin belir
lenmesi gibi, afet öncesi tedbirler alınmadıkça, afet
sonrası çabalar hangi ölçüye ulaşırsa ulaşsın, ülke
mizde ve diğer az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi can
ve mal kaybının büyüklüğünü önlemeye olanak yok
tur.
Sayın milletvekilleri geçen yıl Lice ve çevresinde
hepimizi üzen ve büyük ölçüde can ve mal kaybına
sebep olan bir deprem olmuştur.
6 Eylül 1975 günü meydana gelen deprem 6 ilçe
merkeziyle 201 köyde 8 159 yapının yıkılmasına, ya
da ağır hasar görmesine, 4 550 yapının orta dere
cede, 7 283 yapının da az hasar görmesine yol aç
mış, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmiştir.
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Deprem bölgesine Hükümet ve Bakanlıkça hiç bir
hizmet götürülmemiştir, hiç bir çaba sarf edilmemiktir
gibi bir iddianın sahibi olmak elbetteki mümkün de
ğildir. Ancak; tenkitlerimizin iyi karşılanacağını ümit
ederek hemen belirtelim ki; hizmetin yerine getirilme
sinde, bizce anlaşılması mümkün olmayan hatalar da
yapılmış ve hizmet, devlet hazinesine gereksiz girişim
lerle çok pahalıya mal edilmiştir.
Kanımızca, ülkenin iklim koşulları ve iş hacmi
gözönüne alınarak, sorunun geçici ve daimî iskân ol
mak üzere iki kademede ele alınması gerekirken, cid
dî bir araştırma ve planlama yapılmadan, bizce bilin
meyen kriterlerle seçilen yerlerde prefabrik konut in
şaatlarına başlanmıştır.
Daha sonra gene bilinmeyen nedenlerle, Finlandi
ya, Fransa ve Yugostavya'da 2 165 konut ithal edil
miştir.
Bir taraftan, bazı Orta Doğu ve Arap ülkelerinin
Türkiye'den prefabrik konut ithal etme girişimleri
olurken; Türkiye'nin, yerli prefabriklerden farklı hiç
bir teknik özelliği olmayan, hatta bir kısmı elektrik
le ısıtılabilen konutları ithal etmesi anlaşılır gibi de
ğildir.
Kanımız odur ki, deprem sırasındaki mevcut stok
lar da dikkate alındığında, çift yardiye üretimiyle bü
tün ihtiyacı yerli prefabrik ile karşılamak olanağı var
dı. Bakanlık bu yolu tutmamış, 20 . 11 . 1975 günlü
kararıyle prefabrik atelyesinin üretimini tek vardiye
üretimine dönüştürmüş, yabancı prefabrik ithalini ter
cih ederek, hizmeti gereksiz yere pahalıya mal etmiştir.
Değerli arkadaşlarım. Bütçe raporundaki rakamla
ra göre ithal edilen prefabrikler dahil, inşaatlar için
sarf edilen meblâğ 366 358 951 Türk lirasıdır.
Değerli arkadaşlarım, biten ve bitmek üzere olan
konut sayısı Bakanlığın ifadesine göre 5 701 'dir. Bu
rakamdan, deprem sırasında stok olarak belirtilen 885
konut çıkarıldığında, 4 816 konut için 366 358 951
lira harcanmış gözükmektedir ki, bu, üzerinde düşü
nülmesi gereken çok yüksek bir rakamdır.
İthal edilen prefabrik konutların metrekare birim
fiyatı yaklaşık olarak 2 000 Türk lirasını bulmakta
dır. Bu rakam, bugün Ankara'da kaloriferli, sıcak su
lu, birinci sınıf inşaat maliyetinin üstünde bir rakam
dır.
Şimdi, iyi niyetlerle bazı sorular sormak ve bun
ların cevaplarını almak istiyoruz.
İthal gereksinimi hangi nedenlere dayalıdır?
İthal için anlaşma yapılan ülkeler, verilen süre için
de anlaşma konusu malzemeyi teslim etmişler midir,
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yapılmamış teslimat için cezaî şart düşünülmüş mü
dür, düşünülmüşse cezaî şartın miktarı nedir?
Deprem bölgesine henüz sevk edilmemiş veya mon
tajına başlanmam } ithal prefabrik konut var mıdır?
İthal için teklif yapılan ülkeler hangi kriterlere gö
re seçilmiştir?
Monte edilen yerli ve yabancı prefabrikler daimî
iskân içinse, vatandaşa konut tipi niteliği anlatılmış ve
borçlanma miktarları açıklanmış mıdır?
Prefabrik konutların, yörenin sosyal yapısıyîe iliş
kisi konusunda bir araştırma var mıdır, varsa sonuç
ları nelerdir?
Sayın milletvekilleri, kısaca temas ettiğim afetle il
gili konulardan sonra, özet olarak konut sorununa da
değinmek istiyorum.
Ülkemizde konut sorunu, İkinci Dünya Savaşı
sonlarında başlayan hızlı nüfus artışı ve şehirleşme so
nucu daha da önem kazanmıştır.
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Sayın milletvekilleri, 1975 yılı. İcra Programında
yer almış konut sorununa önemli çözüm yolları ge
tireceğine inandığımız bazı tedbirlerin, örneğin, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında, Türkiye Emlâk Kre
di Bankasında toplanması öngörülen fonların yönelti
leceği konut alanlarının İmar ve İskân Bakanlığınca
saptanması; bu Bakanlığın Bankayla birlikte program
yılı içinde konut üretimi ana planını hazırlaması ve
uygulama için gerekli örgütlenmenin Bakanlık ve
Bankaca sağlanması; sosyal sigorta kuruluşlarıyle ge
nel ve mahallî idarelerin konuta ayıracakları fonların
Türkiye Emlâk Kredi Bankasında toplanması için ge
rekli düzenlemelere ilişkin tasarrufların program dö
nemi içinde hazırlanması; metropoliten nâzım plan- ~
larmda ve imar planlarında belirlenen kentsel yerleşim
alanlarının konut üretimini sağlamak üzere, özendiri
ci tedbirlerin alınması gibi tedbirlerin 1976 Progra
mında yer almamış olmasını, konut sorununun çözü
mü bakımından önemli bir eksiklik kabul ediyoruz.

Göçlerden meydana gelen konut ihtiyacının piyasa
mekanizmasıyle karşılanamaması ve bu gıupun ihtiya
cını, efektif talebe dönüştürememesi, gecekondu sayı
sını hızla yükseltmiş, 196S'de 450 bin olan gecekondu
sayısının, 1970'te 600 bine, 1972'de 700 bine ulaş
tığı tahmin edilmiştir. Bu sayının 1975'lerde 1 milyo
nun üstüne çıktığı belirtilmektedir.

1976 Programında, 1975 ydında kurulduğu belirti
len «Kamu Konut Kredilerini Düzenleme Koordinas
yon Kurulu» nun, kuruluşundan bu yana geçen 8 ay
lık dönemde hangi çalışmalara yönelmiş bulunduğunu
ve konut Kredisi alanında nasıl bir hazırlık içerisinde
olduğunu da öğrenmek istiyoruz.

Birinci Plan döneminde gecekondular için 775 sa
yılı özel bir Kanun çıkarılmış ve bu Kanuna dayalı
olarak önleme, ıslah ve tasfiye uygulamasına gidil
miştir. Ancak, hemen ifade edelim ki, kanunda bu
amaçla ayrılan kaynakların yetersizliği, üretimde yo
ğunlaşmak yerine, zabıta tedbirlerine önem verilmesi;
öncelik kriterlerinin tespit edilmeyerek önleme bölge
lerinin gelişigüzel veya bazı etkenlerle seçilmesi, alt
yapı yatırımları için tahsis edilen büyük meblâğla
rın sarfında yeterli denetimin sağlanamaması yugulamada başarılı olmayan sonuçlar getirmiştir.

Sayın milletvekilleri. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planında kredi sistemi, konut politikasının başarısızlı
ğında önemli bir sorun olarak belirtilmiş; Türkiye Em
lâk Kredi Bankası yapı tasarrufu, küçük tasarrufçu
kredi sistemi, kooperatif kredileri, İmar ve İskân Ba
kanlığı 4'lü sistem uygulaması, Sosyal Sigortalar uy
gulaması, Ordu Yardımlaşma kredilerini, toplumun
tüm gelir gruplarının konut finansman ihtiyacına cevap
verecek ve sosyal toplu konutu gerçekten destekleye
cek bir bütünlüğe kavuşturulması gereği ifade edil
miştir.

Her gün biraz daha büyüyen ve işleyen zaman içe
risinde çözüm tarzı büsbütün güçleşecek olan gece
kondu olayını kabullenmek ve 1966 yılından sonra ya
pılmış gecekonduları meşrulaştırmak,
kaçınılması
mümkün olmayan bir zorunluk halini almıştır.
Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu
Koalisyon Hükümeti zamanında bu konuda yapılmış
ciddî ve faydalı girişimlerin devam ettirilmesini, gece
kondu yörelerinde her türlü medenî hizmetlerden yok
sun yaşayan vatandaşlarımızın, kendi günahlarının
sonucu olmayan bu ıstıraptan kurtarılmalarını dile
mekteyiz.

Dileğimiz, uygulamada farklılıklar ve aksaklıklar
yaratan bu çok yönlü uygulamaların kalkınma pla
nının Önerilerine uygun olarak bir bütünlüğe ve mer
kezliğe kavuşturulmasıdır.
Sayın milletvekilleri, sosyal ve ekonomik planla
manın fizikî planlama ile koordane edilmesinde zo
runluk vardır. Bu koordinasyon, yıllardan beri sağ
lanamadığı içindir ki; Türkiye'de şehirleşme, sanayileş
me ve diğer gelişmeler güze batıcı bir uyumsuzluk
içinde seyretmiştir. Bugüne kadar ciddî bir yerleşme
polit:kası dahi uygulanamamış, konut politikasının
saptanması için gerekli, gerçeklere uygun araştırma
lar yapılamamıştır.
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Ülkemizdeki binaların durumunu gösterir ciddî,
gerçekçi bir sayım yoktur. Konut ihtiyacı duyan grup
ların Sosyo - ekonomik durumlarını belirtir bir ince
leme henüz yapılamamıştır.
Mevcut konutların kalitesi, yapı malzemesi, yaş ve
uygunluk durumu incelenmiş değildir.
Değişik şartlara ve bölgelere göre Türkiye'de ya
pılması gereken konut tiplerini saptayan etraflı bir ça
lışmaya rastlamak mümkün değildir.
Değişik şartlara ve bölgelere göre Türkiye'de ya
pılması gereken konut tiplerini saptayan etraflı bir ça
lışmaya rastlamak mümkün değildir.

hükümetlerin de, özellikle bazı belediyeler üzerinde
devam edegelen maddî ve haksız baskılan son bula
caktır.
Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonunda, Türki
ye Emlâk Kredi Bankası tarafından yapı tasarrufu
hadleri ile ilgili alınmış son uygulamaya da temas et
mek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu yeni uygulama, zihinle
rimizde haklı bazı tereddütler yaratmıştır. Bu tered
dütler izale edilecek olursa memnuniyet duyacağız.
Şimdi, sayın îmar ve tskân Bakanından bu hu
susta bazı sualler sormak istiyorum:

Bu araştırmaların yapılması ve konut politikası
nın sağlıklı biçimde geliştirilmesi ciddî bir koordinas
yon, güçlü bir örgütlenme ve yeterli malî olanaklarla
sağlanabiiir.
Konut sorununu büyük ölçüde yüklenmiş bulu
nan Mesken Genel Müdürlüğünün, bu sorunun çö
zümünde faydalı olabilmesi için, etkili ve güçlü bir
örgütlenmeye ve olanaklara kavuşturulmasını dile
mekteyiz.

1. — 1975 yılı sonunda bankanın malî kaynak açı
ğı 1,5 milyar civarındadır. Yeni uygulama daha bü
yük yükümlülükler getireceğine göre, bu yükümlü
lükler hangi kaynaklarla karşılanacaktır?
2. — Emlâk Kredi Bankası yapı tasarruf sistemi
nin asıl amacı dar ve sabit gelirli vatandaşı konut sa
hibi yapmak olduğuna göre, 50 bin lira gibi, dar ve
sabit gelirli vatandaş için küçümsenmeyecek bir meb
lâğı ödemek zorunluğunu koyan bu uygulama, orta
gelir grupunun altında kalan vatandaşı bu uygula
madan mahrum etmeyecek midir?

Sayın milletvekilleri, 1164 sayılı Kanunla kurul
muş bulunan Arsa Ofisi; konut, sanayi, turizm böl
geleri ve çejitli kamu hizmetleri için arazi ve arsa
sağlayacak; arsa stoku, arsa tanzim satışı yapacak;
sağladığı arsaları Bakanlıkça tespit edilecek esaslara
göre planlayacak, gerekirse altyapı hizmetlerini gerçek
leştirecektir. Amaç; devletin, ,arsa piyasasında dü
zenleyici bir rol oynaması suretiyle spekülasyonun
önlenmesidir.
Böylesine önemli bir amaçla kurulmuş bulunan
Arsa Ofisi, yetersiz Örgütlenme ve malî olanaksızlık
yüzünden, sadece cari harcamalarda bulunan bir ku
ruluş olmaktan öteye gidememiştir.
Spekülasyonu önlemeyi ve bazı çıkar gruplarının
bu spekülasyondan büyük pay almalarını engelleme
yi içtenlikle istiyorsak, devletin gücünü küçültücü
olan bu oyalayıcı durumdan uzaklaşarak, Arsa Ofi
sini amacına uygun örgütsel bir yönetime ve yeterli
bütçelendirmeye kavuşturmak şarttır.
Sayın milletvekilleri, mahallî idarelerin ve beledi
yelerin mahallî kaynaklarının yeterince artırılmaması
bu kuruluşların çağdaş ihtiyaçlarla orantılı olarak
her gün biraz daha değişen ve gelişen görevlerini ye
rine getirememeleri sonucunu doğurmuştur. Yıllar
dır çeşitli nedenlerle geciktirilen «Belediye Gelirleri
Kanunu» bir an önce Meclislere sevkediîmelidir. Bu
kanun çıkmakla belediyelerin kendi öz kaynakları ile,
vatandaşa daha etkin hizmet götürmeleri sağlanacak;

3. — Yapılan hesaplara göre, bu uygulamadan
yararlanmak isteyen vatandaş, ayda 1 500 lira civa
rında faiz ödemek zorunda kalacaktır. Dar ve sabit
gelirli vatandaşın böyle bir yükümlülük altına girme
si olanağı var mıdır?
4. — Kredinin 200 bin liraya çıkarılmasının, ko
nut fiyatlarını ne ölçüde etkileyeceği incelenmiş mi
dir?
Sayın milletvekilleri, konuşmamın sonunda ilginç
bir yazıyı sayın Bakanın ve Sayın Bakanlık mensup
larının dikkatine sunmak istiyorum. Bu yazı Ülkü
Ocakları Çubukdağı Şubesi Başkanlığından İmar îskanlığına yazılmış bir yazıdır. Elbette ki, böyle bir
yazının yazılmasından Sayın Bakanın haberi olamaz.
Biz Sayın Bakanın haberi olur iddiasında değiliz; an
cak çok ilginç bir zihniyeti ifade eden bu yazıyı tak
dirlerinize ve dikkatlerinize sunmak isterim:
«Ülkü Ocakları Derneği Çubukdağı Şubesi Baş
kanlığından Sayı : 116
Tarih : 18 Şubat 1976
İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Mü
dürlüğüne
Ankara
Nahiyemizin Kuzeydoğundaki Savcıllı Köyünün,
Aydın - Denizli Karayoluna taşınması için karar
alınmış bulunmaktadır.
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Afet bölgesinden taşınacak olan köy, köyün ge
nişlemesi halinde yine afet bölgesine girecektir.» De
vam ediyor ve şöyle bağlıyor:
ı«Derneğimizin kültürel faaliyet kolunun, tarım
kentleri hakkında düzenlediği seminerden sonra, Savcıllı köylüsü ve Burhaniye halkı, Savcıllı köyünün
Çubukdağ'a taşınması hakkında Derneğimizle aynı
düşüncede olmasından dolayı Derneğimizin görüşle
rinin dikkate alınmasında fayda görüyoruz.»
Değerli arkadaşlarım, şimdi diyeceksiniz ki, bu
bir dernek tarafından Bakanlığa intikal ettirilmiş bir
yazıdır. Her vatandaş Bakanlığa müracaat edebilir.
her dernek Bakanlığa müracaat edebilir; ama bu ya
zı böyle bir yazı değildir.
Bakanlık bir köyün başka bir mahalle nakli için
karar almıştır. Jeolojik etüdler yapmıştır; köy nak
linde aslında Bakanlar Kurulunun da kararı gerekli
dir. Bir Ülkü derneği şubesi oturuyor tarım semine
ri yapıyor ve diyor ki: «Ben bu kanaatte değilim,
yaptığım seminer sonucu bu köyün falan yola nak
ledilmesi değil; falan köyden, falan köye nakledil
mesi gerekir».
Değerli arkadaşlarım, biz Ülkü Ocaklarının, yur
dun şurasında burasında her gün kanlı olayların se
bebi olduğunu, her gün kanlı olayların sebebi ve fai
li olduğunu biliyorduk; ama devlet dairesinin işlerine
müdahale hakkını kendisinde gördüğünü bilmiyor
duk. Aslında bu fevkalâde fakir bir zihniyettir. Bu
hortlayan zihniyet eğer zamanında bastınlmazsa, Ül
kü Ocaklarının vatandaşın yakasında olan
elleri,
devletin eline de, yakasına da yapışır; o yakadan
bu elleri indirmek mümkün olmaz.
BAŞKAN — Sayın Oktay lütfen tamamlayınız
efendim.
MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — Bu
susuşu Sayın Bakanm bilhassa dikkatlerine ve tak
dirlerine sunmak istiyorum.
Bu suretle Cumhuriyet Halk Partisi
Grupunuıı,
imar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki sözlerimi bitirmiş
bulunuyorum.
Bakanlığın 1976 yılı Bütçesinin memlekete
ve
millete hayırlı olmasını diliyorum. Bu yılın, İmar ve
İskân Bakanlığı mensuplarına huzurlu bir yıl olma
sını diliyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyle selâm
lıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Hasan Tosyalı, buyurun efendim.
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C. G. P. G R U P U ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arakdaşlarım;
Kalkındırmak zorunda ve azminde olduğumuz
güzel vatanımızı, Atatürk'ümüzün bize direktifi olan;
muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak şe
kilde imar etmek, aziz vatandaşlarımızı, imar etti
ğimiz bu memlekette şan ve şerefine lâyık bir şekilde
iskân edebilmek için, başta Sayın İmar Bakanımız ve
merkez teşkilâtı olmak üzere Planlama ve İmar Ge
nel Müdürlüğü, Belediyeler Teknik Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü,
Yapı
Malzemesi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü
dürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve A n a
Ofisi Genel Müdürlüğü gibi büyük genel müdürlük
teşkilâtlarıyle ve illerimizdeki taşra teşkilâtına, bü
yük fedakârlıklar içerisinde çalışmakta oldukların
dan dolayı Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak mem
nuniyetimizi ve takdirlerimizi sunarak sözlerime baş
lıyorum.
Sevgili arkadaşlarım, zaman cidden çok kısa ol
duğu için, bu Bakanlığımızın bütün hizmetlerini di
le getirmemize hakikaten imkân olmadığını takdir
buyurursunuz. Ben ancak Grupum adına, çok önem
li gördüğüm hususlara değinmekle yetineceğim.
Bunlardan birincisi, 1975 yılında Bakanlığa sa
hip olan çalışma ve vatandaşa hizmet yapma aşkı
nın şahlanmış oluşunu görüşümüzdür.
Bakanlıktan istediğimiz hususlar, bütün vatandaş
larımıza tarafsız, aynı sevgi, aynı saygı ve aynı de
ğerde hizmeti eşit olarak götürmesidir. Bunu daha
evvel - üzülerek söyleyelim - göremedik, eksik gör
dük; fakat şimdiki sayın Bakan Nurettin Ok'un azim
li, dürüst, tarafsız, çalışkan ve atik davranışlarıyle
Bakanlıktaki çalışma düzeni, hakikaten memleketi
mizin. ve aziz milletimizin özlediği duruma daha iyi
bir şekilde girdiği kanaatindeyiz. Daha evvel Bakan
lık yapmış olan arkadaşlarımı kırmak istemiyorum;
onların da iyi çalışmalarına teşekkür, yetersiz çalışma
larını da elbette tenkit edeceğiz.
Sayın arkadaşlarım, Planlama ve İmar Genel Mü
dürlüğünün, bilhassa belediyeler ve İller Bankasınca
yapılan planlan incelemesi, onaylaması ve
yaptır
mak için gösterdiği gayretler cidden takdire değer
ve fakat bunların biraz daha hızlandırılmasını te
menni ediyoruz.
Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlü
ğümüzün, belediye vasfındaki köy, kasaba, şehir ve
büyük şehirlerimizin imar ve nazım planlarının ger-
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çekleştirilmesi, içme suları, elektrik, kanalizasyon gi
bi altyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve
bunların uygulanmasına çalışmasını, bilhassa 1975
yılında buna büyük hız ve ilgi göstermesini de takdir le karşılıyoruz.
Mesken işleri Genel Müdürlüğümüz, şehir, ilçe
ve köylerde, sıhhî, sağlam, ucuz mesken yapma işi
ne, evvelce olduğu gibi daha büyük bir gayret içinde
devam edilmektedir.
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğümüz, çok bü
yük paraya, çok çeşitli tetkikata ihtiyaç gösteren ko
nularda çalışmalarına devam ediyor; fakat memleketi
mizin ihtiyaçlarına bu çalışmaların, kendine sağla
nan imkânlar sebebiyle yeter olmadığı kanaatinde
yiz.
Afet işleri Genel Müdürlüğüne gelince:
Sevgili arkadaşlarım; bu Genel Müdürlüğün fe
dakâr, çalışkan insanlarını şöyle tavsif ediyorum;
Afete uğrayan, can ve mal kaybına uğrayan vatan
daşlarımızın yanına Devletimizin ve Hükümetimizin
şefkatini ve yardımını ilk defa getiren, onlara güleryüz gösteren, onların dertlerine ortak olan ve on
ların zararlarını afetlerden sonra en kısa zamanda
gidermeye çalışan çok ayrı tip ve hususiyette insan
lar olarak görüyorum.
Bu Genel Müdürlükten gayrı bütün devlet teş
kilâtımızın insanları güleryüzlü, işi ile gücüyle meş
gul olurken, bu Genel Müdürlüğe mensup olan in
sanların - tavsif ettiğim gibi - devamlı felâketlerle
meşgul olması ve bu işlerin üstesinden gelmek için fedakârane çalışmasını cidden takdirle karşılıyorum.
Ancak, bu çalışmalarda bazı aksamalar oluyor. Bu
aksamaların sebepleri de, genellikle kanunî mevzuat
ve kendilerine sağlanan imkânların gayri kâfi olu
şunun yanında, bir de işe yönelme, işi takip ve isi
oluşturma zihniyeti var.
Burada da üzülerek ve sevinerek belirteceğim hu
suslar var, 1975 yılının Eylül ayında Lice ve çevre
sinde vukua gelen zelzele felâketinin yaralarını, acı
larını gidermek için Hükümet ve onun Bakanı ve
Afet işleri Genel Müdürlüğünün bütün elemanları,
Devletimizin diğer kuruluşları ile birlikte, hepimizin
takip ettiği ve yakından gördüğü bir hakikati ve gay
reti, iki ay içerisinde insanüstü çalışmaları ile 3 bin'
den fazla evin yapılmasını az görerek ideolojik mak
satlarını, siyasî hedeflerine götürme gayreti ile, ora
nın zavallı ve felâketzede halkını, kendi siyasî oyunlalarına bir partinin alet etmiş olduğunu da, bu kür
süden çok büyük üzüntü ile belirtmek istiyorum.

O :1

ALI TOPUZ (İstanbul) — Kim o parti?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yapan anlar.
Bütün partilere ve bütün kuruluşlara sesleniyo
rum: Hiç kimsenin felâketini siyasî emeline alet et
mesinler.
imâr İskan Bakanlığı tarihinde, Afetler Genel
Müdürlüğü tarihinde Erzincan büyük felâketimiz
den başlayarak, milletimizin büyük yardım hasletini
de birleştirerek, hakikaten büyük işler yapmıştır, ve
yapmaktadır.
Afet işlerine tam yardımcı olabilmek için, de
min burada Sayın Nebil Oktay arkadaşımızın belirt
tiği gibi, afetten evvel yapılacak mühim işler vardır,
afetten sonra yapılacak mühim işler vardır. Bu, o
afetin vuku bulduğu memleketin iktisadî gücüne ve
yerleşim düzenine bağlı hususlardır. Biz fakir mem
leketiz, elimizdeki imkânlar bu kadar, bu imkânlarla
bu kadar yapabiliyoruz diyebilmeliyiz. Eksik yaptık
larımızı, birbirimizi suçlayarak itham yoluna gitme
meli, siyasî emellerimiz yolunda çıkar sağlamaya
gayret etmemeliyiz.

Sayın arkadaşlarım, iller Bankası, Emlâk ve Kre
di Bankası gibi, vatanımızın imarına malî destek sağ
layan bankalarımızın çalışmalarını cidden takdirle
karşılıyorum. Bunca senedir milletvekilliğim zamanın
da, bu iki bankanın bütün milletvekili arkadaşlarımıza
ve halkımıza güleryüzlü, yapıcı, yol gösterici davra
nışından dolayı, Yüce Meclis kürsüsünde memnuni
yetimi beyan etmek istiyorum. Bilhassa İller Banka
sının başta Sayın Genel Müdürü, çok takdir ettiğim
Genel Müdürü olmak üzere, belediye vasfındaki ka
saba, şehir ve vilâyetlerimizin içme suyu, elektrik ve
altyapı tesislerinde gösterdikleri, her bakan devrinde
gösterdikleri değerli hizmetleri, cidden takdirle, yâdetmek isterim.
Emlâk ve Kredi Bankamızın çalışmaları da yine
övünç verici bir şekilde inkişaf etmektedir. Hele bu
sene daha iyi bir hizmet atılımına girdiğini görmek
teyim. Bundan dolayı da bu kıymetli teşekkülümü
ze takdirlerimizi sunmak isterim.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; şimdi ge
liyorum temennilerime.
Sayın milletvekilleri ve değerli arkadaşlarım: Bir
belediyenin başındaki insan evvelâ belediye reisi ol
malı, o beldenin reisi olmalı v^ herkesin reisi olma
lı, her işin reisi olmalı. Hal böyle olmasına rağmen,
esefle söylüyorum, Ankara, İstanbul, izmir gibi C. H.
P'li belediye reisleri, belediye reislik vazifesini unu
I tarak, mevcut Hükümeti halk nazarında küçük dü-

— 299 —

M. Meclisi

B : 64

sürmek, başarısız göstermek için her türlü, yapılma
sı lâzım olmayan küçük işlere teşebbüs ederek, be
lediye hizmetlerini bu üç büyük şehrimizde ihmal et
mişlerdir. Bu, yükselmekte olan güzide üç büyük şe
hir abidesini, gerek Türkiye gerek dünya yüzünde
çok küçük duruma düşürmüşlerdir. Bunu esefle kay
detmek isterim, bu bir.
İkincisi, bilhassa Ankara Belediye Reisinin, san
ki başka yapacak hiç bir işi yokmuş gibi, bu vatanın,
bu milletin en büyük liderinin..
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Kim o?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Atatürk'ün en
büyük vecizesini; 5 Ağustos 1929'da kendisini Eski
şehir'de karşılayan subaylara, askeriere, öğretmenle
re, hâkimlere, halka söylediği «Komünizim Türk'ün
en büyük düşmanıdır» vecizesini işbaşına geçer geç
mez kaldırmış olması, ne biçim bir zihniyette oldu
ğunun birinci delilidir. Sayın Belediye Reisinin bu
fikrini, hiç bir zaman, memleket aşkıyle bu memle
kete hizmet etmekte bizimle beraber burada olan di
ğer bir partiye mal etmek istemiyorum. Ancak, bu
gibilerin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti
nin Başkentinin Belediye Reisi oluşuna esef ediyo
rum.
Aynı şahsın, sanki ba.şka yapacak hiç bir şeyi
yokmuş gibi, bu memleketi içten yıkmak isteyen, va
tan - millet bütünlüğümüzü yok etmek isteyen, Tür
kiye Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen ve bu suçla
rından dolayı Cumhuriyet Mahkemelerince idama
mahkûm edilen kişilerin mezarından toprak ala
rak, gene aynı şekilde Türkiye'ye karşı düşmanca ha
reket etmiş olan ve «Ben Türk değilim, ben Stalin'in
oğluyum» (ben Moskova'da ataşe idim, bunu orada
duydum kulaklarımla); diyen, «Türk ve Müslüman
değilim» diyen adamın Moskova'daki mezarına De
niz Gezmiş'in mezarının toprağını ekmesini (bunu
gazetelerden okudum, ne dereceye kadar doğrudur
bilmem)
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Menderes'i yaka
ladığını da biz gazetelerde okuduk.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir dakika.
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Gazetelerden öğ
rendik Menderes'i yakaladığını.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Çok rica edi
yorum, çok ağır konuşurum, mahcup olursunuz.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim, siz Umumî Heyete
hitap edin ve 3 dakikanız kaldı. Sayın Tosyalı 3
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dakikanız kaldı, ona göre kullarım vaktinizi. Rica
ediyorum. Sayın Ceren rica ediyorum.
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Senin Menderes'i
yakaladığını gazetelerden okuduk.
BAŞKAN — Sayın Bakirli, lütfen..
HASAN TOSYALI (Devamla) — Böyle zihni
yetteki belediye reisinin de Türkiye Cumhuriyetinin
Başkentinde belediye reisi olmaması ve aziz Cumhu
riyet Halk Partisini temsil etmemesi gerekir.
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, İmar
ve İskân Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz.
BAŞKAN — Rica ediyorum
efendim. Sayın
Tosyalı...
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ankara, İmar
ve İskân Bakanlığının hizmet yerlerinin başında ge
lir. Türkiye'ye hizmet ediyor. Ben Ankara Belediye
Reisinin Ankara'ya hizmet etmesini istiyorum; ken
di saçma ideolojik politikasının tatbikat alanı olma
sını istemiyorum.
Sayın Başkanım, aynı Belediye Reisi Enerji Ba
kanlığından 70 kuruşa aldığı enerjiyi 3 misli artırarak
halka satıyor ve «Bu Hükümet bana para vermiyor»
diye İzmir, İstanbul belediye reisleriyle beraber (Halk
Partisine mensupturlar), kanunu bile bile, Hükümet
hangi şartlar altında para verebilir veya veremez ol
duğunu bile bile kasden, gene Hükümeti düşürmek
suretiyle ideolojik ve siyasî propagandasını yapıyor.
Böyle belediye reisi olmaz arkadaşlar.
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Halk seçti onu, halk!
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunu, Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımızın yardımcı ola
rak bu gibileri susturmaları, Cumhuriyet Halk Par
tisinin hakiki kendi menfaati icabıdır.
Sayın Başkanım, tabiî âfete uğrayan köy ve şe
hirlerde yürekler acısı bir husus var. Sayın Başkanım,
vasıtanızla Bakanlıktan ve Hükümetten
istirham
ediyorum:
Bir kanun varmış; 10 ilâ 19 ev yanarsa, onun
üstünde ev yanarsa yardım yapılırmış, altında olur
sa hiç yapılmazmış..
Sevgili arkadaşlarım, bir evi yanan da bu vatanın
evlâdıdır, çoğu yanan da bu vatanın evlâdıdır. He
pimizin elbirliği, ile bu kanun değişikliğine çalışma
mızı, sayın Bakanımızın buna önayak olmasını, bu
kanunun bu sene çıkmasını; felâkete uğrayan ister tek
aile, ister çok aile olsun, hepsine aynı devlet şefka
tinin gösterilmesini istirham ediyorum.
İkincisi, felâkete, uğrayan bilhassa köylerimizde
yapılan evler o bölgenin şartlarına, ihtiyaçlarına, şah-
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sın ihtiyaçlarına, köyün ihtiyaçlarına uygun
değil.
Çünkü tip projeler tatbik ediliyor. Bunun için de ar
tık, tip proje işinden vazgeçerek, mahallî bölgeleri
mizin tabiî ve genel ihtiyaçlarına, alışılagelmiş ihti
yaçlarına göre tiplerin tespit edilmesini istiyorum.
OSMAN CERAN (Ankara) — Biraz da tahsi
satı fazla olsun.
BAŞKAN — Sayın Ceran Rica ediyorum.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet teşek
kür ederim.
Üçüncü husus da, arkadaşımızın hatırlattığı gi
bi, afete uğrayan; fakat kendi evini kendisi yapan ki
şilere verilen nakdî yardımlar da, artan hayat pa
halılıklar! sebebiyle, tespit edilen yardımlar yetme
mektedir. Bunların da artırılması yoluna gidilmesi
lâzımdır. Bunun misalini, isim vermek doğru değil
ama, benim memleketimdeki arkadaşlar bilir. 1975
yılında yanar yanmaz, cidden, her türlü takdirin üs
tünde bir gayretle, İmar ve îskân Bakanlığının işe el
koyması 250 hanelik bir köyümüz yanmıştı - en kı
sa zamanda, yani benim tahmin ettiğimden de kısa
zamanda işe el koyması neticesinde yepyeni, hepimi
zin idealinde yaşattığı bir köy kurma yoluna gitmiş
olduğunu, köyün yükselmekte olduğunu görüyorum.
Bundan memnuniyetimi bildiririm.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, tamamlayın lütfen.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunun yanın
da Sayın 3aşkamm, bir de çok acı tenkidim var. Ge
ne Tosya'da, 400 haneli bir köy, bu Hükümetten ev
velki Hükümetin zamanında, bundan evvelki
Afet
işleri Genel Müdürünün zamanında yandı. Ye
ni Hükümet şimdiki Hükümetin Afet
İşleri
Genel Müdürlüğü, işinin
çokluğundan
mıdır,
yoksa açık söyleyeyim arkadaşlar, beğenmediğim bir
tabiatından mıdır, bilmiyorum; 400 haneli bir kö
yün 2 seneden beri, köye İmar ve İskân Bakanlığı
nın, kanunlarımızın, devletimizin
hükümetimizin,
Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün vazifesi meyanmda olan, yapmak mecburiyetinde olan hiç
bir
şey yapılmadı. Sanki bu 450 hanelik tek köy, Türki
ye'nin en büyük köyü, şimdiye kadar 200'den fazla
öğretmen, 50 - 100 yüksek memur yetiştiren bu gü
zide köye ne ev yapıldı, ne yol yapıldı, ne enkazı te
mizlendi, ne içme suyu, ne elektriği, ne camii, ne oku
lu, hiç bir şeyi yapılmadı.
BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bununla tamamlıyorum. Sayın Bakandan ve bil
hassa Afet İşleri Genel Müdürlüğünden şunu istir
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ham ediyorum. Afet afettir, hangi devirde olursa ol
sun, o andaki afetle ilgili olan genel müdürün aslî
vazifesidir. Onunla da alakadar olacağından eminim.
Her halde diyorum, Lice depremi, yeni tayin edildiği
zaman vuku buldu ye ondan sonraki hadiseler sebe
biyle geçilmemiştir. Bu hususu da dikkat nazarlarına
arz ederim.
Sayın Başkanım, son cümlemi de arz ederken..
BAŞKAN — Cümleler tekerrür etmesin,
rica
ediyorum; son cümlenizi lütfen.
HASAN TOSYALI
(Devamla) —
Başüstüne
efendim.
Sayın Başkanım, bir hususu daha müsaade buyu
rursanız arz edeceğim, o da şu; îmar Bakanlığını ikaz
ediyorum; 1974 yılındaki sayın imar Bakanı değerli ar
kadaşımız gene, birçok şikâyet ve rhatbuatdan öğ
rendiğime göre, belediyelere tahsis edilen hükümet
gayretinin % 80'nini Cumhuriyet Halk Partili Be
lediyelere tahsis ettiği ve diğer partililere mensup be
lediyelere tahsis etmediği söylenmektedir. Bu doğru
ise ben tahkik etme imkânı bulamadım; bu doğru bir
şey ise, üzücü bir şeydir. 1975 yılında belediyelere
yapılan tahsiste, geçen sene yüreğim
yandığı için
«Böyle midir, değil midir?» diye bir tahkikte bulun
dum; hakikaten arkadaşlar, bir fark gözetilmeden bü
tün beş parmağın hepsi de aynı elin parmakları mi
sali, hepsinin de aynı şekilde yapılmış olduğunu da
memnuniyetle tespit ettim.
BAŞKAN — Sözlerinizi kesiyorum efendim, ke
siyorum.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti,
bitti
efendim.
imar İskân Bakanlığımızın bütün memlekete ay
nı sevgi aynı şefkat hisleri içerisinde hizmetine de
vam etmesini ve başarılı olmasını, başta dinamik, ça
lışkan - inşallah daha iyi muvaffak olur - Sayın Ba
kan olmak üzere bütün teşkilâttan diler; Bütçenin
teşkilâta ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepi
nize teşekkürlerimi sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vedat Önsal, buyurun efendim. (D. P. sıralarından alkışlar)
D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL
(Sakarya) — Muhterem Başkan, değerli milletvek.ille.i;
Türkiye'de hızlı bir şehirleşme hareketi vardır.
Bir taraftan köy .ve kasabalarda yaşayanlar şefoirfcre
göç etmekte; diğor taraftan hızlı nüfus artışı, şshir-
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lerimd'zde yaşayanların sayısını hızla büyüten ektedir.
Üçüncü Beş Yıllık Plan, Tüi'kiye nüfusunun 1987'ide
54,5 1995'te ise 65 milyon kişiye ulaşacağını tah
min etmek teldir. Bu takdirde ise, Türkiye 1990'lar'da
Batı Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gilbi bü
yük ülkelerle aynı nüfus seviyesinde olacaktır.
Sayın Başbakanın sık sık sözünü ettiği büyük
Türlkiye'den kastettiği bu ise, bunun, yaklaşık da
dlsa gerçekleşeceğine muhakkak nazarıyla bakılabi
lir, Ancak, büyük Türkiye'yi yaratmak iddiasında
olan Sayın Başbakanın bu oluşumda payı ne kadar
olur? Bu konuda bir tahmin yapmayı yersiz bulu
yoruz.
Üçüncü Beş Yıllık Plan şehirleşme hızının plan
döneminde 5,9 civarında olacağını öngörmüş/tür.
Plan döneminin başı olan 1972'de, Türkiye'nin nü
fusunun % 38'i şehir, % 621si kır kesiminde ya
şar iken, plan döneminin sonunda bunun tersine
döneceği hesaplanmıştır. Yani 1987 Türkiye'sinde
nüfusun % 62'si şehir, % 38'i kır kesimlinde yerleş
miş olacaktır. 1995 yılında ise, nüfusun % 75'i
şahinlerde yaşayacaktır. 1987'd'e 54 500 OOO'in %
62'si, 1995'ite 65 milyon nüfusun % 75'i şehirlerde
yaşayacak. Bu rakamlar şehirleşme konularının öne
mini ortaya çıkarmaktadır. Şehirleşmıe ile ilgili prob
lemleri çözmekle görevli İmar ve İskân Bakanlığının
ne kaldar ağır bir sorumluluk altında olduğu görül
mektedir.
İmar ve İs'kân Bakanlığı uzun vadeli hesaplar
yaparalk, tedbirlerini şimdiden alarak bunları ta'ttbik
etmeye başlamadığı taikldkde, Türkiye'nin içinden
çıikıiması imkânsız problemlerle karşı karşıya kalaca
ğı kolaylıkla tahmin edilebilir..
Aslında daha şimdiden şehirleşme ve ilgili prob
lemler büyük ağırlık kazanmış ve çözümü güç hale
gelmişriir. Büyük şehirlerin etrafı
gecekondularla
çevrilmiş bulunuyor.. Gecekonduları önlemek yolun
da alınan tedbirler yetersiz kalmakta, gecekonduda;
yaşayan vatandaş sayısı ve gecekondu sayısı gün
den güne artmaktadır.
Şehirleşmede denge sağlanamamıştır. Çevre. so
runları ise, her geçen gün biraz daha ciddiyet kazanmak'tadır. Şehir altyapılarının yetersiz alması,
belediyelerin altyapı problemlerinin hallinde gerekli
teknik bilgi ve maddî imkândan yoksun bulunmala
rı, çevre kirlenmesinde önemli bir etken olmaktadır.
Deniz kirlenmesi ciddî bir problem halini almıştır.
Büyük şehirlerde, özellikle Ankara'da hava kir
lenmesini önlemek yolunda sadece toplantılar yapıl
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makta, nutuklar söylenilmekte; ancak ciddî bir ça
lışmaya girdlememektedir. . Bunun neticesinde hava
kirliliği her geçen yıl. vatandaşın sıhhatini daha ciddî
olarak etkileyecek şekilde artmaktadır.,
Konut probleminin çözümünde, iklim şartlarına
uygun ucuz ve yeterli yapı malzemesine ihtiyaç var
dır, Ancak, bu çok önemli problemin çözüklbilmesi yplunida ileri adımlar atıldığını söylemek imkânı
yoktur.
Metropoliten alan düzenlenmesi konusunda ise
hiçbir şey yapılamam ak tadır. Hattâ bu konuda ki
min yellkili olduğu konusu dahi açıklığa, kavuşturulabilmiş değildir..
Kanaatimizce, İmar ve İskân Bakanlığı, yarının
Türkiye'isine şekil verme yönlünden büyük bir gö
rev yüklenmiştir. Ancak, bugüne kaldar. Bakan
lığın günlük meselelerin girdabından kendisini kur
tararak, uzun vadeli çabaların içerisine girdiğini
•müşahede edemedik. Baikanlık ileriye dönük çalış
malar yapmadığı takdirde, halli gereken meseleler
azalmayacak, aksine artacaktır. Nitekim bugüne
kadar hep böyle olagelmiştir.
Demokratik Parti olarak, Bakanlığın yarına dö
nük planlama ve çalışmalar içerisine girmesini, me-'
seleleri geniş bir perspektif içinde ele almasını temen
ni ediyoruz.
Büyük Tü.'kiye nutukları söylemek, nurlu ufuk
lardan bahsetmekle meselelerin çözüme ulaşabileceği
kanaatinde deği'üz. Söylesek de, söylemesek de»
Türkiye her gün biraz daha büyüyecektir; ama bu
büyümenin çözümlü, güç problemleri de beraberinde
getirdiğini bilmeliyiz. Büyümemin tabiî neticesi olan
problemleri hesaplayıp, tedbirler şimdiden düşünülme
diği takdirde, ortaya çılkacalk güçlükler artacak ve
çözülmesi imkânsız hale gelecektir. Marifet, «Büyük
Türkiye» edebiyatı yapmakta değildir. Marifet, bü
yüyen Türkiye'nin karşılaşacağı meseleleri hesapla
yıp tedbirlerini şimdiden düşünmek ve almaktır.
Yerleşme ve imar konularında ortaya çıkan ve çı
kacak problemlerin çözümünün sadece imar ve İskân
Bakanlığından beklenemeyeceğine de inanıyoruz. Bu
konularda diğer bakanlıklara da düşen önemli görev
ler vardır. Bu görevlerle ilgili olarak İmar ve İskân
Bakanlığı, kopukluğu ortadan kaldırıcı yönde koordi
natörlük görevi yapmak durumundadır. Yarının Tür
kiye'sinde şehirleşme ve yerleşme konusunda ortaya
çıkacak güçlükleri azaltmak istiyorsak, öncelikle be
lediyelere el uzatmak, onlara mdî ve teknik problem
lerini çözmek konusunda yardımcı olmak mecburiye
tindeyiz.
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Bugün belediyeler, kendilerine verilmiş görevleri j 1er muhtelif partilere bağlı belediye reislerine baskı
yapmakta acze düşmüşlerdir. Bir belediye gelirleri ka
unsuru olarak kullanılabilir.
nunu çıkarılarak, belediyelerin güçlendirileceği yıllar
Sayın Ok'un partisinden bir başka Bakan Demok
dır ifade edilegelmektedir. Ancak bütün bunlar söz
ratik Partili birçok belediye reisine, partinizden ayrı
larak Adalet Partisine iltihak etmediğiniz takdirde
de kalmakta, fiiliyata intikal etmemektedir. Cephe
yardım almanız mümkün değildir. Partinizden ayrıl
Hükümetinin programında da belediyelerin malî ba
dığınız takdirde ise, arzu ettiğiniz ölçüde yardımı yap
kımdan güçlendirileceği vaadi yer almıştır. Programda1
mayı ben tekeffül ediyorum, diyerek baskı yapmıştır.
«Çevre sağlığı ve hava kirliliği dahil, şehirleşme me
Bu çirkin davranış 1975 Senato seçimleri arefesinde
selelerinin halledilmesi maksadıyle belediyelerin malî
vukubulmuştur. Alt kademelerde, benzeri partizan
ve teknik bakımdan yeterli güce kavuşturulmasına
baskılar çok olmaktadır. Onlardan bahsedecek deği
çalışılacaktır. Şehir ve kasabaların özellikle altyapı
lim. Ancak kendi kendilerine taktıkları «Cephe Hü
hizmetlerinin yeterli şekilde ve süratle halledilmesi
kümeti» deyimini, işlerine geldiği zaman reddederek
için gerekli yardım ve imkânlar sağlanacak, kaynak
Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti olduklarını hatırla
lar geliştirilecektir. Belediyelerimizin, şehir ve kasa
yanlar,
bu
nevi davranışların sahibi oldukları, sürece,
balarda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmede
ne derece inandırıcı olabilirler? Takdirlerinize bıra
içinde bulundukları sıkıntıları giderici tedbirler alına
kıyorum
caktır.»' denilmektedir.
Cephe Hükümeti kurulalı bir seneye yakm süre
geçmiştir. Bu süre zarfında belediyelerin içinde bu
lundukları malî ve teknik sıkıntıları giderecek ciddî
ne gibi tedbirler aldınız? Altyapı hizmetlerinin yeterli
şekilde ve süratle tamamlanması için, hangi kaynak
lan geliştirdiniz?
Mesele, bütçeye konulan birkaç yüz milyon lirayı
belediyelere dağıtmakla halledilemeyecek kadar bü
yüktür.
1976 yılı programı, mahallî idareler yatırımlarını
5,2 milyar lira olarak öngörmüştür. Belediyelerimizin
büyük çoğunluğu, yatırım yapmak değil, personel ma
aşlarını bile ödeyemeyecek durumdadır. O halde bu
5,2 milyar liralık yatırım nasıl gerçekleşecektir?

Sayın Ok ile bu bakan arkadaşı arasında bir irti
bat olmuş mudur, olmamış mıdır, orasını bilmiyoruz.
Ancak, bir kısım belediyenin istifade edebileceği ve
dağıtılması bakanlığın tasarrufunda, objektif esas ve
kriterlere bağlanamamış ödenekler olduğu müddetçe,
partizanlık iddiaları ve partizanca baskılar kaçınıl
maz olacaktır.

imar ve iskân Bakanlığının üzerinde ciddî şekil
de durmak mecburiyetinde olduğu bir konu da konut
konusudur. Her yıl programlarla, o yıl içinde yapıl
ması gerekli konuf miktarı tespit edilmektedir. An
cak yıl sonu gerçekleşme rakamları, programda ön
görülen miktarın çok altında gerçekleşmektedir. Ni
tekim 1974'te 231 200 ihtiyaca mukabil, 161 047 ko
nut inşa edilmiş, 70 138 açık verilmiştir. 1975 yılın
İller Bankası eliyle yapılacak olan yatırımlar, ön
da da 242 200 ihtiyaca mukabil 185 400 konut üre
görülen 5,2 milyarlık mahallî idareler yatırımının bir
tilmiş, 56 800 konut açık verilmiştir. 1976 yılı için
kısmını karşılasa bile, üst tarafı nasıl karşılanacaktır?
ihtiyaç 260 200 konut olarak düşünülmekte, 46 990
Bu yıl 251 milyon liraya çıkarılmış olsa dahi, teknik
konut açığı olacağı hesaplanmaktadır. Bu açık devam
yardım fonu ihtiyaç karşısında küçük bir rakamdır.
edip gitmekte, vatandaşın sıhhî ve elverişli barınakKanaatimizce meseleyi kökünden halledecek ted
1 lara kavuşmasını engellemektedir. Bu ise sosyal çal
birlere yönelmek gerekmektedir. Bir «Belediye Gelir
kantıların artmasında önemli bir faktör olarak orta
leri Kanunu» çıkarılmalıdır. Bu kanun meseleyi bir
ya çıkmaktadır. Bu çok Önemli konunun çözümü
malî tevzin planında halletmelidir. Mahallî idarelerin
için 1975 yılında da ciddî adımlar atıldığına şahit ola
ve merkezî idarenin görevleri bu kanunla açıklığa ka
madık. Bir yandan arsa fiyatlarının hızla yükselmesi,
vuşturulmalı, kesin çizgileriyle ayırt edilmelidir. Ma
diğer taraftan inşaat malzemeleri fiyatlarındaki hızlı
hallî idarelere verilen görevlerin malî karşılıkları he
artış, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sa
saplanmak suretiyle, de belediyelerin, genel bütçeden
hibi olmasını engellemektedir.
gerekli payı almaları sağlanmalıdır. Aksi halde, 1 7C0
civarındaki belediyenin ihtiyaçlarını 250 milyon lira
Son günlerde Emlâk Kredi
Bankasının verdiği
krediyi 200 000 liraya çıkarmasını yerinde bir davra
ile sağlamak elbette mümkün olamaz. Bu paranın da
nış olarak görüyoruz. Ancak bu banka malî bakım
ğıtılması, objektif kriterlere bağlanamadığı sürece de,
dan geniş ölçüde desteklenmedikçe, konut problemipartizanlık iddiaları alır yürür. Bu şekildeki ödenek-
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nin çözümünde yapacağı hizmetler çok dar bir çerçe
vede kalmaya mahkûmdur. Kaldı ki, verilen konut
kredileri faiz bakımından da çok yüksek olmaktadır.
Buna da bir çare bulunması gereğine inanıyoruz.
Konut politikası ile ilgili mevzuat toptan ele alı
narak, günün şartlarına göre yeniden gözden geçiril
meli ve konut açığını kapayacak âcil tedbirlere yönelinmelidir.
Sözlerimi bitirmeden önce, gecekondu meselesin
deki görüşlerimizi de ifade etmek isterim.
Gecekonduyu dar gelirli Türk ailesinin barındı
ğı bir yuva olarak görmekteyiz. Köylünün toprağı,
ailesini beslemezse veya kırsal alanda artan nüfus için
toprak dar gelmeye, başlarsa, bir ümit olarak görülen
şehre akın, kaçınılmaz olmaktadır.
Hükümetlerin bugüne kadar sıhhî, sağlam ve ucuz
konut meselesini çözememiş olması, gecekondu yapı
mını teşvik etmiştir. Gecekondunun bir diğer nedeni
de plansız sanayileşmedir.
Gecekondu sorununun köküne inerek ve kesinlik
le bitirici yönde tedbirler alınması gereğine inanıyo
ruz.
Özel kanunla/ ve Medenî J-İukuk hükümleri saklı
tutularak bir gecekondu affı çıkarılmalıdır. Ancak,
birden fazla gecekondusu olanlarla, bu işi ticaret ha
line getirenler affın dışında tutulmalıdır.
Af kapsamına giren gecekonduların kadastro, ta
pulama ve imar planı işlerine öncelik verilmelidir.
Belediyelerin tapuya bağlanan gecekondulara tadil,
tamir ve ilâve için ruhsat vermesi temin edilmeli,
altyapı tesislerinin gecekondu bölgelerine götürülme
si temin edilmelidir. Bunlar yapıldıktan sonra da ye
ni gecekondu yapımmı engelleyecek idarî, ekonomik
ve sosyal tedbirleri ciddiyetle uygulamak gereklidir.
îmar ve îskân Bakanlığına, bu konuda önemli gö
revler düşmektedir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ye
terli kaynaklarla teçhiz edilerek, vatandasın ödeme
gücüne uygun ucuz arsa temin etmesi sağlanmalıdır.
Ucuz, yeterli ve iklim şartlarına uygun yapı mal
zemesi temini ile uygun şartlarla kredi sağlanması
da problemin .çözümünde ileri adımlar olacaktır.
1976 yılı îmar ve îskân Bakanlığı Bütçesinin mem
lekete, millete ve Bakanlık teşkilâtına hayırlı. olma
sını diler, Yüce Meclise Demokratik Parti Grupu
adına saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal.
Şahsı adına Sayın Değer, buyurun.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; İmar ve îskân Bakanlığının
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1976 malî yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Doğu'nun kaderini değiştirecek bir iktidarı gör
mek özlemi içindeyiz. Yarım asırdan beri Doğu'nun
ambargosunu iktidarların bir türlü kaldıramadığı ba
riz bir hakikattir. Zira Doğu'nun kaderi böyle bas
mış ve böyle gider. Fakru zaruretiyle başbaşa terk
edilmiş ve Hükümet de buna seyirci kalmıştır. Onun
içindir ki, yaptıklarını da yadırgamıyoruz. Bari bi
zimle alay etmeye kalkmasınlar, gölge etmesinler de
başka ihsan istemiyoruz.
Lice bölgesi felâketzedelerinin tabiatın güç koşul
larını sürdürdüğü bugüne kadar her türlü olanak
lardan yoksun olarak acı kaderleriyle başbaşa bırakıl
mış oldukları esef vericidir. Hakikatleri örtmek ne
devletin ve ne de milletin yararına olur.
Söylediklerimiz doğrultusundan bir çelişki varsa,
kendisine güvenen Hükümetin elinde imkânlar var
dır; neden şimdiye kadar kullanmakta acizlik göster
miştir? Buna hayret etmemek işten bile değildir. Oy
sa, açılmış bulunan Meclis Araştırmasına Hükümet
niçin katılmayıp, öncelik kaydı ile mahallinde tetkik
ve araştırmaya lüzum görmemiştir. Çünkü, kendisi
ne güvenemediğinden eleştirilerimizi kanıtlamıştır.
Geçici iskân için konut yapımına başlanmadan
hane başına 5 bin lira verilmesi kararlaştırılmasına
rağmen, şimdiye kadar bir çok haneye verilmemiştir.
Konut ihalesini oluşturan haneler ise, kışı dışarıda
geçirmiş olmalan nedeniyle, konut dışında bu hane
lere ne gibi yardım ulaştırılmıştır.?
Bu konu ile ilgili durumu detaylı olarak, Gündem
dışı 13 Ocak 1976 tarihinde Hükümetin ve ilgili Ba
kanın dikkatine sunmama rağmen, maalesef bir türlü
işin ciddiyetine inandırmak mümkün olmamıştır.
Dün Başbakana gelen 50 - 60 kişilik Lice heyeti
durumu fecaatinin önlenemediğini bir kez daha de
taylı olarak eleştirerek, savunmalarımızı kanıtlamış
lardır. Bunu inkâr etmek felâketzedelerle açıkça alay
etmek demektir.
Bu cümleden olarak, Bakan lütfedip gündem dışı
konuşmama, 14 Ocak 1976 tarihli Birleşimde cevap
teşkil eden konuşmasında: «Sayın bir milletvekili,
Lice depremi ile ilgili yanlış verilere dayanan birta
kım beyanlarda bulunmamış olsaydı, yüksek huzuru
nuzu işgal etmeyecektim» diyeıek, meseleyi oldu bit
liye getirmek istemiştir.
Konuşmamda, şimdiye kadar birkaç kez vukua
gelen depremlerden 20 041 hanenin ağır, orta ve ha
fif hasar gördüklerini açıklamıştım. Bakan ise konuş304 —
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masında, 17 098 hanenin hasar gördüğünü, elimde
ki Meclis zaptından açıklıyor.
Aradaki farka gelince; 2 947 haneden 1 840'ı Bin
göl'ün Genç ilçesine bağlı köylerdedir. Geri kalan
1 103 hane de Ergani ilçesi ve Lice'de bilâhara tespit
edilen hanelerdir. Durum bu merkezde iken, Bakan
yanlışlığı nerede buluyor? Oysa, hakikati tahrif etme
sinden başka bir mana veremiyorum.
Bu söylediklerimden bir yanlışlık çıkarsa, ikimiz
den birinin Meclisi terk etmek zorunluğu doğacak
tır. Meselenin ciddiyetine inmek istiyorlarsa, devlet
arşivleri emrindedir. Oysa, yapmadığı meselesi ayrı,
gizlemek meselesi ayrıdır. Elimde resmî belgeler ve
deliller vardır, bunları nasıl gizleyebilirler?
Daha açıkçası, doğup büyüdüğüm beldemi her
halde Bakan benden daha iyi tanıyamaz. Açıkladı
ğım 20 041 hanenin hasar gördüğüne dair köy ve ha
ne isimlerini dahi birer birer saymak mümkün olsay
dı, o zaman kim mahcup olurdu?
Bu cümleden olarak, Adalet Partisi sözcüsü 19 340
hanenin hasar gördüğünü söylüyor.
Bakanın deprem bölgesi hakkındaki bütün beyan
ve demeçleri de bu meyanda değerlendirilebilir. Böy
le değilse, 20 gün evvel Hani ve Lice halkı önünde
neden- kaçmak yolunu seçmiştiı? Ne zoru vardır ki,
Lice ve Hani halkına «doğru söylüyorsunuz, haklısı
nız» diyerek huzurlarında itiraf eder ve çareyi kaç
makta bulur? Yüce Meclisin huzurunda hicap duy
madan yalan söyleyerek parlamenterleri yanıltmaya
çalışır? Bunu bir bakana yakıştırmak ne derece doğ
ru olur bilmem.
Şunu hemen ifade edeyim ki, partizanlık, suiisti
mal, gayri meşru kazanç ve yolsuz atamalar en mü
sait zemini bu Bakanlıkta bulmuştur.
Örneğin; Lice ilçesi merkezinde 134 ve 135 par
seller üzerinde yapılan 31 adet konut, inşaat amirli
ğince yapıldığı halde, müteahhitler yaptı gibi göste
rilerek istihkak çekilmiştir. Ayrıca müteahhit Zülfü
Akarsu, 200 000 lira muvakkat teminata karşı 10 mil
yon 600 bin lira avans çekmiştir, işi sürüncemede
bıraktığına dair Muhasebe Müdürü Ömer Beyin
açıklamasıyle durum aydınlığa çıkmıştır.
Ayrıca Kulp'un Narlıca köyünde Finlandiya fir
ması tarafından monte edilen 260 konutun*, müteah
hit Zülfü Akarsu tarafından yapıldığı gösterilerek is
tihkakı çekilmiştir. Buna benzer daha neler neler var.
Bakanın son seyahatinde, yapılan konutların be
tonları halk tarafından ayakla kırılıp kendisine gös
terildiğinde, «haklısınız» demiş, ama bu müteahhit-
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ler hakkında ne gibi kanunî işlem yaptırılmıştır? Var
sa, bunu burada açıklasınlar. Bu hal karşısında hiç
mi hicap duymadılar? itiraf ederlerse yanıldıklarına
inanırım, aksi takdirde, ortak partizanlarına peşkeş
çektiğini ortaya koymaz mı?
Kimseye düşman değiliz, hakikatleri açıklıyoruz.
Böyle olmasaydı Bakana sadece teşekkür etmeyi va
zife sayardım.
Muhterem milletvekilleri, bu konu ile ilgili ola
rak 13 Ocak 1976 tarihli, içtüzüğün 96 ncı maddesi
uyarınca, sorularımı teşkil eden cevabının imar ve is
kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak
üzere, Yüksek Başkanlık aracılığı ile istememe rağ
men, bugüne kadar cevapsız bırakıldığı, içtüzüğün
96 ncı maddesine atfen 20 günde cevaplandırılması
iktiza ederken, mezkûr maddeyi ihlâl etmiş olduğu
na göre, kaldı ki, felâketzedeleri ihmal etmemiş ol
sun.
Öte yandan, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca
sahtekârlıktan dolayı müteahhit Ağa Ceylan'ın 15,5
milyon liralık belgesi 8 . 7 . 1975 gün ve 1775 sayılı
yazı ile iptal edilerek, badema hiç bir ihaleye gire
meyeceğine dair tüm teşkilâta t?mim yapmasına rağ
men, bu emre bakılmaksızın konut başına 1 000 lira
partiye teberru etmek şartıyle bu müteahhide 30
milyon liralık ihale verilmiştir.
Bakanın diğer partizan yönüne göz atalım : A. P.
hayranı olanlara geçici iskân için 5 000 lira verilmiş,
konut ihalesi öncelikle yapılmış, olmayanları sürün
cemede bırakıp mukadderatına terk etmiştir.
Örneğin, Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü fe
lâketzedelerine dağıtılmak üzere Ömer Değer vasıtasıyle 100 çadır gönderiliyor. Bakan, bunu duyunca
Genç Kaymakamı Aziz Sevinc'e, «çadırları nasıl
Ömer Değer'e teslim edersiniz, Hasan Değer'in kar
deşi olduğunu bilmiyor muydunuz?» diyerek tehdit
ettiği Bingöl milletvekillerinin de nazarından kaçma
mıştır. Kaymakam cevaben, «itimada şayan olduğu
nu bildiğim için çadırları teslim ettim» diyince, Ba
kan ise «korkma seni yarın vali yaparlar» dediğinde,
Kaymakam da «siz Bakansınız beni vali yapsanıza»
diyerek mukabele etmiştir.
Yine Genç ilçesine bağlı Gem köyünde 18 hane
den 8'i yerle bir olmuş, 10'u da oturulamayacak ha
le geldiği için, kışı 14 hane dışarıda geçirmektedir.
Hal böyle iken tespiti dahi yapılmamıştır. Nedeni ise,
amcazedelerimden bir diğerinin Hasan Değer ismi
bulunmasından nefret duyulmuş ki, tespite lüzum da
hi görülmemiştir,
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Bu kez bana vaki müracaatlarından dolayı duru
mu 15 Eylül 1975 ve 6 Ocak 1976 tarihlerinde Baka
na mektupla bildirdiğim halde, «merak etmeyin Ha
san Değer ben değilim, amcazadelerimdir» demiştim.
Buna rağmen, Bakan cevap vermek lütfunda dahi bu
lunmamıştır.
Muhterem milletvekilleri, 20 041 haneden 8 268
hane kışı çadırsız geçirmiştir veyahut köylerini terk
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunlardan 85 köy
halkı ağır hasar görmüş ve 45 köyün henüz yolu da
hi ulaşmamıştır ki, kaldı ki konut yapılmış olsun. Fe
lâketzedelerden ziyade partizanlık yapan komisyon
cular yararlanmıştır. Halep orada ise arşiiı burada
dır.
Bu vesile ile İmar ve İskân Bakanlığının 1976 Büt
çesinin Bakanlık camiası ve milletimiz için hayırlı,
uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclise saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hasan De
ğer.
imar ve İskân Bakanı Sayın Nurettin Ok, buyurun
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar).
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri; 1976 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin
üzerinde yapılan eleştiriler sonunda huzurunuzda, bu
eleştirilere cevap vermek üzere bulunuyorum; hepini
ze saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, saat 10.00'dan bu yana de
vam eden müzakereler, fevkalâde teknik, fevkalâde
seviyeli ve fevkalâde yapıcı bir istikamette cereyan
ettiği için, huzurunuzda bütün eleştiride bulunan de
ğerli arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Bütçe müzakerelerini şayet her Bakanlık yönün
den bu seviyede ve bu atmosferde geçirmek imkânı
nı sürdürebilirsek, umuyorum memleketimiz için fev
kalâde yararlı ve her Bakanlığa, irşat edeceği istika
metlerde değerli hizmetler vereceği fikrindeyim.
Çok büyük vaktinizi almamak için meseleleri ar
kadaşlarımın ihatası içerisinde ve onların dile getir
diği atmosfer içerisinde cevaplandırmaya gayret ede
ceğim. Esasen Bakanlığın görev ve yetki şümulü içe
risinde dert, problem ve davalarını dile getirmek yö
nüne saparak, o zaman saatler boyu bu Mecliste Ba
kanlığın çalışma düzenini ortaya koymak imkânını
bulamayız. Çünkü muhterem arkadaşlarım bu Ba
kanlığın görev şümul ve ihatası içerisinde öyle so
runlar var ki, bunların topyekûn dile getirilmesi ve
her birisine karşı alınması gereken tedbirleri burada
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kısa bir müddet içerisinde mütalaa ve beyan etmek
mümkün değil. Düşününüz ki, iki gün önce Bitlis'in
Mutki ilçesi yakınlarında idim, bir iki gün sonra İs
tanbul'un DAMOC projesi ile ilgili kanalizasyon
meselesi üzerinde yapılacak bir toplantıya katılaca
ğım.
Bitlis'in Mutki ilçesi kışın çok ağır şartlar içerisin
de yolu açılmadığı cihetle şehirle irtibatı kesilmiş ve
mevcut depolarında ne yiyecekleri varsa onlarla ik
tifa eder bir durumda, dolayısıyle yolu açmak lâzım,
onlara, günlük yaşantılarını sürdürebilmek için hiz
met götürmek lâzım. Öte yanda İstanbul'un kana
lizasyon sorunu var; çok büyük bir konu, onunla il
gili milletlerarası müzakerelerde bulunmak lâzım.
Çevre kirlenmesi, hava kirlenmesi, deniz kirlenmesi
konuları, bu anda değişik bir varyasyon içinde ken
disini hissettirmektedir.
işte böylesine şümullü, böylesine ihatalı bir Ba
kanlığın sorunları içerisinde, müsaade ederseniz im
kânlar dahilinde arkadaşlarımın fevkalâde teknik ve
seviyeli ileri sürdükleri iddiaları cevaplandırmakla ye
tineceğim ve müsaade ederseniz, bu cevaplarımı yine
konuşmacılar sırasına göre Yüce Heyetinize takdim
edeceğim.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına ilk konuşmayı
yapan Sayın Abdullah Bazencir, yapmış olduğu eleş
tiri sırasında, bilhassa ve önemle kaydettiğim nokta
yönünden, afet borçlarının affedilmesi hakkında bir
kanun teklifi bahse konu edildiğini, dolayısıyle bu
kanun teklifine de Hükümetin ve Bakanlığın yardımcı
olmasını dilediler.
Bu konuda sürdürülen çalışmaları ve çabalan esa
sen iki yıldan beri yakinen bilmekteyim. Ancak, bu
kanun teklifi karşısında takınacağımız tavır Hükü
met olarak nedir, şu anda tam vuzuhu ile belirlemek
imkânından mahrumum. Çünkü, afetler borçlarının
tümünün affedilmesine mütedair bir görüş, tahmin
ediyorum bundan böyle yapılacak afet konutlarına
fevkalâde adaletsiz bir nitelik kazandıracak. Bundan
evvelkilerin borçlarının tümünün affedilmesi, bundan
sonra yapılacakların değişik bir platformda kabulü.
O sebeble, şimdiden berveçhi peşin ifade etmek
istiyorum ki, Bakanlar Kuruluna tanınmış olan afet
borçlarının % 50'sine kadar af yetkisinin, azamî plat
form dahilinde daha yüksek seviyelere ulaştırılması
cihetinden yanayız ve kanunu, bu espri dahilinde des
teklemeye müheyyayız.
1966 yılında vücut bulan ve o günden bu son yıl
lara kadar geçici iskân içerisinde bulunan Varto, Kar306 —
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lıova, Solhan mıntıkalarında daimî iskân konusunun
ele alındığını ifade etti Sayın Bazencir; doğrudur
muhterem arkadaşlarım. 1975 yılı içerisinde, yıllardan
beri dile getirilen ve kanayan bu yarayı bir an evvel
sarabilmek için ve süratle bu mıntıkalarda yaşayan
- vatandaşlarımızı daimî iskâna geçirebilmek için, bir
program dahilinde inşaata başlamış bulunuyoruz.
Şimdiye dek 50 küsur milyon lira bu yönde ödenek
sarf edilmiş bulunmaktadır. Ancak biraz sonra deği
neceğim Lice depreminin vücut bulması, bu yönde
vuku bulan çalışmalarımızı bir nispet dahilinde azalt
mış bulunmaktadır; ama yıl içerisinde, 1976 yılı içe
risinde bu bölgede gerek Varto, gerek Karlıova, ge
rek Solhan mıntıkasında tüm gücümüzle seferber
olup, bunların daimî iskân için yapılması iktiza eden
bütün şartlarını yerine getirmeye çalışacağız.
Sayın Bazencir bir diğer konuşmasında, afet böl
gelerinde iklim şartlarına uygun konutlar yapılması
dileğinde bulundu; doğrudur. Aslında Türkiye'de han
gi afet bölgesinde bir afet vuku bulduğu anda, ister
geçici olsun, ister daimî olsun, iskân için ne gibi bir
konut yapılabileceği maalesef tespit edilebilmiş de
ğildir.
Bu sebeple, yine biraz sonra değineceğim şekilde,
afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında
alınması gereken tedbirler ve afet sonrası alınması
gereken tedbirler yönünden, Bakanlığım gerek yasal
çalışma yönünden, mevzuat çalışması yönünden, ge
rek idarî çalışma yönünden büyük bir çalışmanın içi
ne girmiş bulunmaktadır. O sebeple şimdiye kadar,
afet vücut bulduğu andan itibaren, mevsim şartları
na göre, eğer daimî iskân yapma imkânlarımız mev
cut ise süratle o noktaya yönelmişiz, değilse geçici
iskân şeklinde çok ufak ve bir insanın yaşama im
kânları içerisinde bulunması gereken 9 metrekarelik,
18 metrekarelik geçici iskân inşaatlarını yapmış bu
lunuyoruz.
O sebeple, bundan böyle vuku bulan afet yönün
deki girişimlerimizde, afetten önce alınması gereken
tüm prensip ve düşünceler içerisinde, konutlar yönün
den de geniş bir araştırma modeli ortaya çıkaraca
ğız. Bu yönde, aynı zamanda Emlâk Kredi Banka
mızın konut yönünden, 50 nci kuruluş yılı münase
betiyle, gecekondu yerine kalbolmak üzere en ucuz
mesken tipinden, en geniş meşke ntipine kadar bir
müsabaka tertip etmesini kararlaştırmış bulunuyoruz.
Mesken Genel Müdürlüğü ile Bankanın birlikte ça
lışması ile bu konuda da bütün Türk mühendis ve
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mimarlarını çağırmak üzere bir müsabaka imtihanı
düşünmekteyiz.
Sayın Hayrettin Nakiboğlu, Bakanlığın 1974, 1975,
1976 yıllarını kapsar çalışmalarını mukayeseli bir şe
kilde ele alarak eleştirdiler. Elbette Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti olarak, bir yıl içerisinde bütün sorun
ların üstesinden gelebilmenin imkânı olmadığını Yüce
Heyetiniz takdir edecektir. Bizden evvelki çalışmalar
da vatan topraklarında tahmin ediyorum büyük bir
gelişme yaratmış bulunmaktadır. Biz, bir bayrak al
dık, nöbet bayrağını, hizmet bayrağını, o bayrağı öm
rümüzün yettiği kadar ve görev yapabildiğimiz müd
det kadar yürütmekle görevliyiz. Dolayısıyle, o bay
rağı elimizde tuttuğumuz müddet zarfında memleke
timiz için, Yüce Meclisin güven duyguları içerisinde
ne kadar, ne müddet ve ne büyük hacimde hizmet
verebilirsek, kendimizi o kadar mutlu kılarız. Yapı
lan bilcümle çalışmaları geliştirme yönündeyiz. Şim
diye kadar yapılmış olan çalışmalara birtakım ilâve
ler, birtakım katkılar yapabilmenin duygusunu ve
imanını taşıyoruz.
Konut kanun tasarısı, Konut Kooperatifleri ka
nun tasarısı, Ucuz Konut Alanları kanun tasarısı gi
bi ve'buna mümasil yine birtakım yasal çalışmalar
içerisinde konuyu mevzuat çalışması yönünden, bir
ekiple yürütmekteyiz. Çok yakın bir gelecekte umu
yorum Yüce Meclislere bunları bir paket halinde tak
dim edeceğiz.
Yine bu arada değerli arkadaşlarım, kanun tasarı
larının yanı başında, hepinizce takdir olunur ki, Ba
kanlığım bazı yönetmelik çalışmaları içerisinde de
bulunmaktadır. Kapıcılar için her konut yapılması
öngörülen kapıcı dairelerine ilişkin yönetmeliği 4 - 5
ay önce çıkarmış bulunuyoruz. Hemen bir hafta içe
risinde kamuoyuna açıklayacak olduğumuz otopark
yönetmeliğini de hazırlamış bulunuyoruz.
Bu yasal çalışmalarımız yanında, icraî mahiyette
ki çalışmalarımızı da sırası geldiğinde yüce huzuru
nuza takdim edeceğim.
Konut sorunu yönünden 1975 yılı içerisinde bir
büyük girişime giriştik; 1976 yılı içerisinde daha bü
yük bir hamlenin, daha büyük bir atılımın içindeyiz.
1975 yılı içerisinde Türkiye'de kamu eliyle konut üret
mek maksadıyle 4 bin konutu programa bağlamıştık.
Bilhassa belediyeler eliyle, onlara yapacağımız gerek
maddî gerek teknik yardımda bu işleri yürütme yö
nüne geçmiş bulunuyorduk. Fevkalâde sıkıntılı gün
ler yaşadık, belediyeler bir türlü bizim çahşmalarımıI zı paralel bir çalışma vüsatinde kendilerini göreme-
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diler. Dolayısıyle 1975 yılı Bütçesinde öngördüğümüz. I ğişik partilerdeyiz, onun eleştirisine cevap arz ediyo
rum :
4 bin konutun bin müşkülâtla 2 600'nü ihale konu
Fevkalâde seviyeli ve teknik konuşmasına teşek
su yaptırabildik. Ankara'da amaçladığımız, programa
kür ediyorum.
almış olduğumuz 800 konutu, bütün ödeneği Bakan
Sayın Oktay, «Bugüne kadar afetten zarar gör
lık tarafından verilmek durumuyla karşı karşıya ol
müş
ve evinin yapılmasını bekleyen 50 bin aile var.
malarına rağmen, bir türlü ihale edemediler.
Bunun yanı başında, Afetler Genel Müdürlüğü taraO sebele, bundan böyle programımızı yine beledi
yeler tarikiyle yapacağımız işlerin yanı başında, bu I fmdan yıl içerisinde yapılabilecek 5 000 konut bah
se konu olmakta, dolayısıyle büyük çapta konut açı
yönde vuku bulan programımızı yürütmekte ihmali
ğı kendisini hissettirmektedir.» buyurdular. Doğrudur
görülen belediyeden o işi elimize almak suretiyle, di
muhterem arkadaşlarım, işte bu açıklığı belki aynı
rekt Bakanlık olarak inşa etmek yoluna saptık. Bu
irtifada kapatmak imkânımız yok ama, kapatabilmek
nun bir misali olarak; Sincanköy'de 400 konutu Ba
içhı yeni bir teknik cihazlanma ve bu yönüyle mese
kanlığın kendi eliyle ihale etmeye mecbur kaldık.
leleri
hem malî yönden hem teknik eleman yönünden
Konut konusunda çok değişik bir perspektif içeri
j
daha
kolaylıkla aşabilmenin yollarını araştırıyoruz.
sinde bu yıl yeni bir istikametlendirmeye geçiyoruz.
Diyarbakır'da çok yakın bir süre içerisinde süratle
Değerli arkadaşlarım, 1976 Bütçesine, özellikle Do
bir bölge müdürlüğü kurmak düşüncesindeyim. Bu
ğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya öncelik tanı
şekliyle tüm Muş, Varto, Hınıs, Karlıova, Solhan, Bin
mak suretiyle münhasıran geri kalmış il ve ilçelerimiz
göl, Lice, Hani, Kulp, Ergani, Dicle, daha ileri gidip
de konut sorununu halle medar olmak üzere 100 mil
Van, Çelebibağ, Tatvan, Bitlis, o mıntıkayı bir kuyon liralık bir ödenek koydurmuş bulunuyoruz. Bu I şak içine almak ve orada bölge müdürlüğü marifetiy
ödenek özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anado
le hizmetlerden daha iyi bir netice alınabilmesini sağ
lu ve geri kalmış illerimiz içerisinde yapılacak konut
lamak istiyoruz. Bu yılki programımız hakikaten fev
lara tahsis edilmiştir. Bunu temin sadedinde çalışma
kalâde yüklü bir programdır. Bu sebeble, çalışmala
larımız süratle yürümektedir. Tahmin ediyorum, mev
rımızda yapabileceğimiz ne nispet dahilinde fazla afet
simin de çok kısa olması yönünden, bu mıntıkalarda
konutu mevcut olursa, o kadar mutluluk duyacağımayıs ayına kadar bütün amaçladığımız inşaatların j mızı ifade etmek istiyorum.
temelini atma yönüne girebileceğiz. İki yıllık bir peI
Sayın Oktay; afet öncesi alınması gereken tedbir
riyotda 2 bin konutu öngören bir program dahilinde
lerden bahsettiler. Büyük ve mühim- bir konudur.
bu sene 100 milyon, gelecek yıl sarî taahhüdün bir
I Afet öncesi, afet sırasında ve afetten sonra alınması
gereği olarak 100 milyon lira konmak suretiyle 200
i gereken tedbirler Bakanlığımda yapılan çalışmalarda
milyon lira ile ilk tohumu, Doğu Anadolu ve Gü
çok yakın bir gelecekte inşallah şablon gibi ortaya
neydoğu Anadolu Bölgesindeki konut sorununun ka
çıkarılacaktır, direktifim budur. Demek ki, yurdun
mu eliyle üretilecek konutlar marifetiyle halledilme
herhangi bir yerinde bir afet vuku bulması ihtimali
sinde atmış bulunuyoruz.
mevcutsa - tabiatıyle hepsini kestirmek mümkün de
Bu organizasyonu ve bu sistemi orada işlettikten
ğil ama, bazı yönleriyle - o zaman gerek merkez
sonra konu, inşallah, bundan sonra gelecek hükü
birimi, Bakanlık birimi ve bakanlıklar birimi olarak
metlere ancak malî konu olarak intikal edecektir.
ve gerekse il ve ilçe düzeyinde alınması gereken ted
birler neler olmalıdır., bunları tespit etmek; afet sıra
Aslında Türkiye'de meseleleri yalnız para birimiy
sında herkes, ister il' seviyesinde ister ilçe seviyesinle aşmanın da imkânsızlıkları bazan belirmektedir. O
parayı kullanacak el, o parayı kullanacak ekipman, I de olsun, işlerle ne oranda meşgul olacak, bunlar da
ha önceden belirlenmelidir; afet sonrası da ne gibi
o parayı kullanacak eleman fevkalâde gerekli görül
imkânları yürütmeliyiz, onlar da belirgin hale gelme
mektedir, fevkalâde büyük ihtiyaç olarak hissedilmek
lidir. Bu yönde kesif bir çalışmamız vardır. Onlar
tedir.
eğer mevzuat yönünden .bize bir ihtiyaç gösteriyor
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan
Saym Nebil Oktay, iki - üç yıl önce beraberce Hükü sa, o zaman Yüce Meclise başvuracağım. Ama, mev
zuat yönünden darboğaz yaratmayan unsurlarda, jdamette görev sorumluluğunu yüklendiğimiz arkadaşı
rî tedbir olarak her tedbiri alacağız.
mızdır. ikimiz aynı hükümette, memleketimiz için
Değerli arkadaşlarım, Sayın Nebil Oktay; gene
yararlı ve faydalı olabilmek için elimizden gelen gay
reti gösterme çabasında bulunan kişilerdik. Şimdi de- j vuku bulan konuşmasında fevkalâde müeddep - ken308 —

M. Meclîsi

B : 64

23 . 2 . 1976

O :1

dişi de bu sorumluluğu taşıdığı için işin müşkülatını,
sıkıntısını, zorluğunu her halde büyük çapta hisset
miş, idrak etmiştir - bir lisan ile Lice depremi ile il
gili bazı sorular yönelttiler, onlara huzurunuzda ar
zı cevap ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, millet olarak şüphesiz he
pimizi büyük çapta üzüntüye gark eden 6 Eylül 1975
günü vuku bulan Lice depreminden sonra, aşağı yu
karı 8-10 saat geçmiş geçmemişti, orada bulunuyor
dum. Bunları çok uzun bir perspektifte anlatmaya
vaktim müsait değil, ancak deprem olduğu gün dep
remden sonra neler karşısında kalacağımızı tespit
ediyordum. Deprem olduğu gün kazma kürek yok
tu, o anda askerlerin kendi malzemelerinin dışında,
Lice ilçesinde kazma kürek bulmak mümkün değildi.
Sivil vatandaş enkaz kaldırma çalışmalarına girmek
istiyordu, kazma kürek bulamıyordu. Valiye; «Diyar
bakır'da ne kadar bu işle iştigal eden mağaza, antre
po, depo varsa, polisle onlara girin ve alın dağıtm»
dedim. Aynı gün 1 000 - 1 500 kazma, kürek bul
dular ve onlar Diyarbakır'a dağıtıldı. İşte demin söy
lemek istediğim bu, önceden alınması gereken tedbir
ler içerisine bunlar girecek.

ay içerisinde yekûna bağladığımız zaman, işte Lice'
ye inşa etmiş olduğumuz prefabrik konut malzeme
sini böylesine teşkil etmeye çalıştık; ama mesele yal
nız Lice'yi yapmakla bitmiyordu. Onun yanı başın
da, biraz evvel arz ettiğim gibi, 8 bine yakın ağır
hasar görmüş, yani mühendisin, mimarın, fen ele
manının; «Artık bundan sonra oturulmaz»/ dediği,
ağır hasar deyin, yıkık deyin aynı tabirleri kullanı
yorum mevzuu vardı.
Bunun halledilmesi için yaptığımız bu teleks, tele
fon ve sefaretler kanalıyle müzâkere sonunda; Fin
landiya'da 440 prefabrik konut malzemesi olduğu
nu tespit ettik. 450 dersen alabilmemiz mümkün de
ğil, yok. isveç'te bir miktar vardı, Almanya'da var
dı.
Lafı uzatmak istemiyorum, bunların hepsi bize fi
yat bildirdiler, prospektüsleriyle bu malzemelerin klasifikasyonunu ve kendisine göre özelliklerini belirtir
müracaatlarda bulundular.
En ucuz fiyatı İsveç ve Finlandiye 4 950 dolar
olarak vermişti. Alman Hükümeti 17 000 Deutsch
Mark, aşağı yukarı 16 700 ilâ 16 S00 Deutsch Mark
civarında teklifte bulunmuştu.

Deprem sonrasında yaptığım icmal içerisinde eli
mizde bulunan iki prefabrik konut atelyesinde, 720
ilâ 730 prefabrik malzeme vardı muhterem arkadaş
larım. Halbuki Lice ve civarında tespit edilmiş bulu
nan, o anda değişik tespitler içerisinde 7 400 ilâ 8 500
civarında tespit edilmiş bulunan yıkık ev vardı.

Bu minval üzerine Finlandiya konutlarını ilk an
da hemen «derhal alalım» diye talimatı verdik. İsveç
«1 000 konut verebilirim, fakat 1 000 konut da Ocak'
ta, Şubat'ta alırsanız» dedi. Ocak'ta, Şubat'ta bize
bir tane dahi lüzumlu değildi, çünkü ihtiyacımız yok
tu. Onun için İsveç'le anlaşamadık.

Gerek ahşap prefabrik atelyemiz, gerek beton
prefabrik atelyemiz, elinde hazırlanmış durumda der
hal inşaata gönderilebilecek kabiliyette 720 ilâ 730
konut malzemesi vardı. Bir taraftan aynı anda, sani
ye şaşmadan, öyle kararlar vereceksiniz ve öyle emir
ler vereceksiniz ki, tahammülü yok bir gün bekleme
ye, onun gönderilmesi talimatının yanı başında; ka
famızda ve gönlümüzde mevcut vatandaş sevgisinin
bir ilhamı olarak ve münhasıran, özellikle bundan
aldığımız kuvvetle bütün yurt dışındaki imkânların
bölgeye seferber edilmesi için teleksle, telsizle, sefa
retlerimiz kanalıyle müracaatta bulunduk', kimin elin
de ne varsa, hazır malzeme, stok, prefabrik malze
mesi varsa diye... Bir taraftan da mevcut prefabrik
atelyelerimize 24 saat devamlı çalışma talimatı veril
di; ancak 24 saat devamlı iki atelye çalışması tahtın
da bazan 20, bazan 21, bazan da 22 civarında prefab
rik konut malzemesi imal edilebiliyordu.
Dikkatinize arz ediyorum, devamlı 24 saat çalış
ması şartıyle 20, 21, 22, 23, o civarda... Bunu da bir

Onu takiben bütün araştırma çalışmaları sonun
da 4 950 dolardan diğerlerini de o noktaya irca et
mek suretiyle, daha değişik fiyatlar istiyorlardı, bu
fiyattan vermeleri kaychyle Yugoslavya'dan en son
etapta 1 000 tane, Fransa'dan 720 tane alabildik.
Bunlar bu kadar olduğu için alınabildi. Daha faz
la olmuş olsaydı, o daha fazlasını da alacaktık. Ora
daki 8 bine yakın ağır hasar görmüş vatandaşımı
zın ıstırabını dindirmek için ne gerekli ise, onu yap
manın düşüncesini, onu yapmanın imanını taşıyor
duk. Parayı daima ikinci planda tuttuk. Birinci plan
da, orada yaşayan vatandaşlarımız hicran içerisinde,
sıkıntı içerisinde, açıklık içerisinde kalmasın diye uğ
raştık. Çok süratli bir çalışma temposu içerisinde al
dığımız hedef, aralık ayı sonuna kadardı. Daha ön
ceki yıllarda meteorolojik raporların ışığı altında,
aralık sonuna kadar kışın büyük çapta hissedilmediği ve karın çok zaman 15 Aralıktan sonra yağmış ol
duğu hesabına dayanarak, yolu olabilen, malzememi
zi götürebilecek olduğumuz ne kadar köy varsa, ora-
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da bu konutları süratle monte etmenin düşüncesindeydik. Bu gaye iledir ki, konut ithaline gerek gör
dük. Tabiî, değerli arkadaşlarım, elimizde konut ol
saydı, ne diye dövizimizi başka ülkelere verelim de,
durup dururken prefabrik konut ithaline geçelim?
Bunun, kendine göre ayrı bir müşkülâtı da, akredi
tif açmak, transferlerini yapmak, orada o mal ve
malzemeyi yükleyecek transportasyonu temin etmek,
onu takiben Edirne gümrüğünden sonra ona trafik
vermek; bunlar fevkalâde güç koşullar içerisinde, fev
kalâde müşkülâtlar içerisinde cereyan eden olaylar
dır. Elbette yerli prefabrikle ihtiyacımızı karşılama
olanağımız olsa idi, gayet tabiî elbette onu kullanır
dık. O olmadığı için ithal yoluna gidilmiştir, ithal
bu yüzden, ihtiyaçtan doğmuştur.
«İthal süresinde bütün taahhüt edilmiş malze
meler zamanında gelmiş midir?» diye soruyorlar.
Demin de ifâde etmiş olduğum gibi, tsveç Hükümeti,
oradaki firmalar, «şayet Aralık sonunda Ocakta, 1CC0
tane daha alırsanız, bu elimde bulunan lOTı tanesini
bu fiyattan veririm» demişti, kabul etmemiştik. Bi
zim için 29 Ekim, 1 Kasıma kadar, bağlantı kurdu
ğumuz malzemelerin Lice'ye intikali gerekliydi. Ora
dan, Helsinki'den koyacak treylerine, Lice'de indi
recekti. O sebeple, ithal süresinde taahhüt edilmiş
olan malzemelerin % 95'ine yakını, (90 - 95 civarın
da) bu dediğim süre zarfında, çok geçici zorluklar
müstesna, gelmiş bulunmaktadır. Elimizde mevcut
bulunan mukavelede, çok zorunlu sebepler dışında
bu süreyi aşmış olan firmalar, bilmem Fransa'da,
Yugoslavya'da varsa, elbette mukavele ahkâmı ona
göre tatbik edilecektir, hiç bir ayrıcalık gözetilmeden.
Eibette mukavelede ne yazılmışsa oraya da gelecek.
«Bu konutlar, daha önce bu konuda bir araştır
ma yapılarak mı oraya getirildi, gönderildi» buyur
dular sayın Oktay, samimiyetle ifade etmek gere
kirse, Lice'de ve dolaylarında böyle bir deprem
olacağı bahse konu edilerek buraya hangi çeşit pre
fabrik yapalım diye bir çalışma olmamıştı. 6 Eylül
de deprem vuku buldu, 11 Eylülde Lice'nin imar
planına başlattırdım, 17 Eylülde Lice'nin imar planı
bitirilmişti. Bunlar hep rekor çalışmalardır. Mühen
dis olan, mimar olan veya bu işi teknik kaziye yö
nünden eleştiriye tabi tutanlar, önemini ve ehemmi
yetini fevkalâde yakınen müşahede edeceklerdir.
Lice'nin 11 Eylülde başlayan imar planı 17 Eylülde
bitirilmiştir.
Bu konutlar meselesi de aynı şekilde, ya 9, ya
1Q Eylülde bunun talimatını verdik, bağlantılarını
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yaptık' dolayısıyle 2 120, 2 200'e yakın konut Kası
mın 3'üne, 5'ine kadar bütünüyle, Lice ve dolayları
na indirilmiş mahiyette geldi.
Biraz evvel de söylediğim gibi, orada yarayan
vatandaşlarımıza o sıkıntılı günlerde, o dertli, ıstırap
dolu günlerde, yapılabilmesi mümkün olan ne gibi
yardım varsa onu yapmanın gayreti, çabası içinde
bulunduk. Düşüncemiz, gayemiz, ereğimiz, mümkün
olan her şeyi yapabilmekti; ama her şeyi. Elimizde,
Allah'a şükür olsun paramız vardı, malzememiz
vardı, mevcut teknik elemanımız vardı, tek bir şey
yoktu: Zaman. Zamanı yenmenin gayreti içinde koş
tuk, zamanla mücadele ettik. Zaman ölçüleri içerisin
de ne yapılabilmesi mümkünse, ne yapmak gerekmişse onu yapmışızdır; ama ne yapmak gerekmişse..
Dış ülkelerden yardımlar aldık. Bu yardımlarla
paçal yapmak suretiyle, mevcut sarf ettiğimiz öde
neği takribi, tahminî bir fiyatla yapmış olduğumuz
sarfiyatı birleştirmek suretiyle, dış yardımlarla bir
leştirmek suretiyle, bir konut, 4 95Q - 5 -0X1 dolar ol
duğuna göre, 70 - 75 bin Türk Lirası civarında yal
nızca Lice'ye inmiş oluyor. Tabiî yapım masraflarıda binince 90 - ICO bin lirayı buluyor muhterem ar
kadaşlarım. Başka çaresi yoktu, yolu yoktu. Belki bir
anda geçici 'iskân akla gelebilirdi, Türkiye'de 8 bin
aileyi bulunduğu yerden kaldırıp, bir başka yere is
kân ettirmenin bugün için ne plan, ne projesi mev
cuttu. Böyle bir eleştiri hayal doludur, mümkün de
ğildir. Onun için, «8 bin aile içerisinden neyi yerleştirebilirsek, o kârdır» dedik, o yönlü bir çalışmaya
giriştik. Mevsim, bizim hesaplarımızın çok dışında
birden bire bozuldu. 15 Aralıktan 1 Ocağa kadar yıl
lar yılı orada kâr düşmezken, bu defa 15 Kasım
günü kâr düştü. Yağmur - kâr, yağmur - kâr göz aç
tırmadı; ama işte o ana kadar yapabilmiş olduğu
muz, eksiği ile, yedeği ile yapabilmiş olduğumuz bi
nalar, bugünkü vatandaşın oturduğu binalardır. Bu
binaların bedelini bu gelen yardımları paçal yapmak
suretiyle, kasabalarda yapmış olduğumuz, prefabrik
konutlarla yapmış olduğumuz inşaatları 60 bin lira
bedsl tahtında, onun da % 50'sini Bakanlar Kurulu
kararıyle indirerek tespit ettik. Afetler Kanununa
göre önce taahhütler yapılacak, kanunun öngördüğü
sistem o...: Vatandaş borçlanma senetlerini imzalaya
cak, ondan sonra durumları ekonomik yönden bu
borçlan ödemeye müsait olmayan vatandaşlar kay
makamlıkça, valilikçe tespit edilecek ve ona göre bu
evraklar üç yıl sonra Bakanlar Kuruluna gelecek;
orada % 50 indirim öngörülecek. Biz, tamamen tak-
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dim tehirli bir çalışma düzeni içerisinde, kafadan
Bakanlar Kuruluna, bu bölgenin özelliğini gözönünde bulundurarak getirdik, tüm o bölgede yaplımış
olan konutların maliyet bedellerinin % 5Cfsini af
fettirme yoluna girdik. Dolayısıyle....
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — % lCCj, % ICO.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Dolayısıyle, % 5G'si olan 30, bin lirayı
borçlandırmaya, kanunun muktezasından gerekli gör
dük. Köylerde kendimizin yapmış olduğumuz ahşapkarkas binalarını 40 bin tutmuştuk, onu 20 bine in
dirdik ve dolayısıyle «30 yıl vadede, 30 bin lirayı
ödemek suretiyle, ilk üç yılı hiç ödeme yapılmayacak
ve faizsiz surette bu işlenecek» dedik.
Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri;
vicdan ölçüsü, akıl ölçüsü kanun muvacehesinde,
mevcut ve mer'i mevzuat muvacehesinde bu kadar
kullanıîabilmiştir. Bundan daha fazlasını kullanabi
len... Ama «kanun ölçüsünde» diyorum. Biz kanun
üzerinde bir varlık değiliz; karşımızda kanun var. De
ğiştirirsin Afetler Kanununu, «Bakan, Bakanlık Ba
kanlar Kurulu c/c lOTe kadar bunu affetmeye yet
kilidir» dersin; o zaman insaf, vicdan ölçüsü ona
göre taayyün eder. (A.P. sıralarından alkışlar)
Bunları zaman zaman türlü şekillerde, türlü yön
leriyle, türlü yerlerde açıklamış bulunuyorum.
Bilmiyorum bu Lice hakkında sayın Oktay'a ge
rekli tatminkâr cevabı verebildim mi?
Şu anda 3103 konutumuzda oturulmaktadır, İs
kân edilmektedir;
Türlü mülâhazalar vardır. Sıkıntılarımız çoktur;
bazıları yerleşme mıntakalarını beğenmemektedir;
ben oraya geçmem, intikal etmem, oturmam demek
tedir; fakat bunun yanı başında Lice ve civarında 4
kategori vatandaş vardır:
1. — Konutu hiç hasar görmeyen.
Onlar, âcil yardımlardan, diğer Kızılay yardım
larından istifade etmiştir.
2. — Konutu az hasar görmüş olduğu tespit olu
nan.
Kanuna göre azamî plafon içerisinde 5 bin lira,
konutunu tamir ödeneği verilmesi uygun bulunmuş
tur - banka aracılığıyla, bankaların kredilere gitmek
suretiyle, gidebildiği kadar - 25CG-lirası peşinen veril
miştir.
3. — Orta hasar görmüş olanlar.
Bunlar için 75010i l'ira verilmesi uygun görülmüş
tür ve konutların o şekilde tamir edilmesi cihetine
gidilmiştir^
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4. Ağır hasar görenler.
Bunlar içerisinde ise, demin saymış olduğum gibi,
3 100 aile birimine konut yapabilmişizdir; geri kalan
unsurlara, programa alıp da köyünün yolu o süre zar
fında bitirilemediği için, malzeme gidemediği için ko
nut yapılamayan vatandaşlarımıza - tespit edilmiştir beşer bin lira - hiç bir karşılık beklemeden, borçlan
ma bahse konu olmadan, hibe suretiyle - kışı geçir
mek için para "yardımı yapılmıştır.
Esasen bu 4 kategorinin dışında da bir afetzede
or'tada yoktur. Konutu ya az hasar görmüştür, ya
orta görmüştür, ya çok görmüştür. Az, az almıştır;
orta, orta; çok, çok... Hiç görmeyen de bir şey ala
mamıştır.
Bu sebeple yarınki nesiller, tahmin ediyorum geç
miş yılların zabıtlarını da karıştırmak suretiyle, daha
önceki devrelerde ne yönlü depremler olmuş, nasıl
afetler olmuş, ona nasıl cevaplar verilmiş; bu halde
ne olmuş, nasıl cevap verilmiş, bunun mukayesesini
en iyi biçimde yapacaklardır. Tarih konuşacak ve
her şeyi o geniş kapsamı içerisinde mütalâa edecektir.
Sayım Oktay, Konut Kredilerini Tanzim Komite
si konusunda bir noktaya temas ettiler.
Bakanlık görevine başladığım anda, bu Konut Kre
dilerini Tanzim Komitesinin yönetmeliği dahi yoktu.
Önce yönetmeliğim yaptırttım ve onu takiben üç top
lantısına bizzat başkanlık yaptım. Karara göre, Konut
Kredilerini Tanzim Komitesi çalışmalarını, İmar Ba
kanının başkanlığında yürütür. Üç toplantıda kendim
başkanlık yaptım. Biraz sonra Emlâk Kredi Bankası
nın çalışmalarını gösteren bazı kararlan Yüce He
yetinize sunduğum zaman, görülecek ki işte bu karar
lar, bu Tanzim Komitesiyle yapılmış olan çalışmalar
dan vücut bulan, çıkan neticelerdir.
Mesken Genel Müdürlüğünü güçlü bir kuruluş ha
line getirmek için öneride bulundu Sayın Oktay. El
bette Mesken Genel Müdürlüğümüz, biraz önce de
Yüce huzurunuzda ifade ettiğim gibi, bütün gücüy
le, bir taraftan yasal çalışmalar, mevzuat çalışmaları;
bir taraftan gecekondu önleme, gecekondu ıslah, ge
cekondu tasfiye bölgelerinde yapılması muktazi ça
lışmaları yürütmekte devam ederken; diğer taraftan,
bu yıl yeni bir projeksiyonla Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da 2 bin konutun, Genel Müdürlük eliyle
ihale edilmesini; diğer taraftan da, bazı büyük şehir
lerde belediyeler kendilerine düşen görevi konut so
runu yönünden yapmazlarsa, direkt ihale etmek su
retiyle halletme yolunda cihazlandırlimaktadır.
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Bu cümleden olarak, bütün vatan sathında her ilin,
'bulabildiğimiz takdirde, başında bir mühendis, bir
mimar bulundurmak üzere, il imar müdürlüklerini
kurma yolundayız; bunda büyük bir başarılı hamle
içindeyiz. Şu anda Türkiye dahilinde belki başında
mimar, mühendis olmayan yerler var ama, 67 ilimiz
de il imar müdürlüklerimiz vardır. 67 ilimizde, İl imar
Müdürlüğü sıfatını, vekil olarak dahi olsa, taşıyan bir
teşkilâtı kurmuş bulunmaktayız.
Sevgili arkadaşlarım, Sayın Oktay Türkiye Emlâk
Kredi Bankası ile ilgili bazı sorular yönettiler. Onlara
da müsaadenizle cevap vermek istiyorum.

O :1

lunan kişiye, 4 katı olan 40 bin lira verilecektir.
12 500 lira tasarruf birikiminde bulunmuştur, 50 bin
lira; 15 bin lira tasarruf biıikamende bulunmuştur,
60 bin lira... Yatırdığının 4 mislini alacaktır. 50 bin
lira tasarruf birikiminde bulunan vatandaş, 150 bin
lira daha alacak, 200 bin liralık bir daireyi alma
imkânını 'bulacaktır. Konu, tamamen bundan çık
maktadır. Ayrıca dış ülkelerde çalışan işçilerimiz
için yeni bir kolaylık düşünülmüştür. Bunun hem
mesken edinme, konut edinme yönünden faydasını
Ihüsap etmişizdir, hem de millî ekonomiye, döviz
rezervlerimize bir katkıda bulunması yönünden,
mijilî ekonomiye yararlı olur düşüncesiyle düşün
müşüzdür. Dış ülkelerde çalışan işçilerimiz 10 000
•Deustc Mark bankaya yatırdıkları takdirde, bir yıl
sonunda 150 bin lira daha bankadan almak su
retiyle Türkiye'de istediği yerde - halk konutu, ucuz
halk konutu filan diye ayırmak yok - dilediği yerde,
bu krediden istifade etmek suretiyle konut edinebile
cek. Avrupa'da, dış ülkelerde fevkalâde müsait,
fevkalâde müspet yankıları oldu. Aldığım yüzlerce
mektupta, bunun ifadelerini bulmaktayım. Ve tah
min ediyorum, başladığı günden itibaren bir yıl içe
llisinde, bu yönü ile, Türkiye'ye ne şekilde döviz
katkısında bulunacak; onu gelecek yıl eleştireceğiz.
Büyük bir hamlenin peşindeyiz ve gerek işçilerimize
sağladığı yarar yönünden, gerek millî ekonomiye
sağladığı yarar yönünden, gerdkse mesken, konut
sorununun halli yönünden bir büyük aşama olacak
tır.

Emlâk Kredi Bankasını da bu yılki çalışmalarımız
içerisinde, mesken, konut sorununa yönelik bir biçim
de düzenleme, geliştirme yoluna saptık. Banka, kuru
luş Kanununun gereği olan, konut sorununa hal yo
lunda yapılması gerekli işlemleri yapmak üzere dü
zenlensin diye bir program dahilinde, meseleleri yü
rütmekteyiz. Ve bu sebeple de yeni almış olduğumuz
kanar, Konut Kredilerini Tanzim Komitesinde oluş
turuldu, geliştirildi. Bu şekliyle, gerek paranın iştira
gücü yönünden, bu son hayat pahalılılğının, 1974 yı
lında % 30'a erişen hayat pahalılığının paranın iştira
gücünü azaltması karşısında, konut kredileri sembo
lik, tirmizi, âdeta birtakım yasak savma kabilinden
verilmesi gereken paralar gibi görünüyordu. Vatan
daşın konut edinmesinde, yaraya merhem olmuyor
du. O sebeple, konut kredilerin plafonunu, tavanını
çoğaltmak yoluna saptık.
Muhterem arkadaşım, «1975 yılı sonunda Ban
kanın 1,5 milyar lira açığı vardır. Yeni uygulama, yeni
kaynaklara ihtiyaç göstereceğinden, sistem nasıl uygu
lanacaktır?» buyurdular. Emlâk Kredi Bankasının.
1975 yılı sonunda herhangi bir finansman güçlüğü
yoktur, Bunu tespit etmiş bulunuyoruz. Genel
uygulamaların karşılanması için de çeşitli kaynaklar
düzenlenmiş bulunmaktadır. Önce, 2 yıl içinde ya
pı tasarrufunda biriken ve henüz yeterli puanı tıoplayamayan paralar birikimi olacaktır. Bunlar var
ıdır, Eski uygulamalardan, geriye dönen taksitler
var, mevduat artışı var. Bu kaynaklar bankanın
yeni kredi sistemini rahatlıkla karşılayabileceği he
saplanmıştır.

«Bunların, konut fiyatlarının artmasında tesiri
olmayacak mıdır?» diyorlar. Bir düşüncedir. Bel
ki konut girişimini, konut yapımını büyük çapta
teşvik, tahrik edecektir, bazı atıl sermayeyi konut
yönünden çekicilik arz edecek bir halde tutacaktır. '
Belki bazı sermaye çevreleri sanayie yönelik yatı
rımlarını konuta yönelik hale getirecekleridir. Bu
yönden fiyat artışı yerine biz üretimi artıracağı ve
inşaatı teşvik edici yönü ile bilakis fiyatları bir mik
tar indirebilir düşünoesindeyizj Arz talep elastiki
yeti içinde fazla konut piyasaya arz edildiği takdir
de, tahmin ediyorum, fiyatlarda bu; nevi duraklama
veya inme zuhur edecektir. Onu düşünmekteyiz.
Bankanın elinde bulundurduğu stok niteliğindeki
arsa, ve arazilerin Arazi Vergisinden müstesna tu
tulması hakkında bir kanun tasarısı hazırladık. Eğer
anlaşabilir de Yüce Meclisten çıkaraJbilirsek, Ban
kaya yeni bir imkân sağlayacaktır İnşallah.
Sayın Hasan Tosyalı, yapmış olduğu heyecanlı ko
nuşmasında, Tabiî Afetler Kanunudna değişiklik yapıl-

Sayın Oktay buyuruyorlar: «50 bin liralık tasar
ruf limitti dar gelirîıi vatandaşlar için küçümsenme
yecek bir miktardır. Orta gelir grupunun altındaki
vatandaşlar bu uygulamadan mahrum edilmetkedir»,
ıHayır, bu 50 bin liralık tasarruf limiti, bilâkis as
garisi değil, azamisidlir. 10 bin lira tasarrufta bu
2
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ması hususunda dilekte bulundu. Tabiî Adetler Kanu
nu, Sayın Tosyalı'nm da buyurdukları gilbi bir nevi
âdeta eskimiş bir kanun haDine gelmiştir. 1960, 1%1,
1962'lerden bu yana çok yıl geçmiştir. O günkü atmos
ferde kredi s'isiemi bu şekilde geütişjmemişti. Şimdi şu
anda köyden gelip herhangi bir işyerinde iş edinen düz
bir işçi sendikaya güıdiği takdirde, onu takip eden kı
sa bir süre sonunda 100 bin lira konut kredisi ala
biliyor, Beri yanda afet geçirmiş, bütün tabiî ve
ekonomik varlığı orsadan 'kalkmış bir kişi, borçlan
ma su: etiyle 40, 45, 50 bin civarında kredi alabiliyor.
O bakımdan, Afetler Kanunu şü haliyle bazı yönle
riyle eskimiş görünmektedir.. Esasen bir boşluğu
Hükümetimiz tespit etmiş bulunmaktadır. Bu boş
luk, afet bölgelerinde vatandaşlara Afet Kanunu
yalnızca konut yapma görevini tahmil ediyor. Bıir
su baskınında, tarlası sel altında kalmış; bir yangın
da ambarında, samanlığında salmanı, otu mahsulü
yanmış; bir depremde bütün ekonomik varlığı so
na ermiş kişilerin bu Afetler Kanunu etenden tuta
mıyor. Ne zaman ki konut sorunu ortaya çıkacak,
az hasar görmüşse az para, orta hasar görmüşse ta
mir, orta tamir, çok hasar görmüşse evini yapacak
sın.. Halbuki adamın ekonomik varlığı dumura uğ
ramış o af üt. dolayısiyle, kanun muvacehesinde bir
şsy yapamıyorsun. İşte bu boşluğu hisseden Hükü
met, taibiî afetlerden zarar gören ürünlerin sigorta
lanması kanununu getirmiştir.- Fevkalâde önemli,
fevkalâde gerekli bir kanundur. Yüce Meclise tak-!
dim edilmiş bulunmaktadır. ©undan böyle, is'ter su
baskını dolayısiyle, ister dolu, yangın münasebetiyle
çiftçinin, köylünün mahsulü zarara uğramışsa, bu
zararın karşılığını Davlet verebilecek. Tarım Ba
kanlığı bunun pilotluğunu yapacaktır. Afeitler bize
bağlı olmakla beraber, ürünler yönünden olduğu
için pilotluğunu Tarım Bakanlığı yapacaktır. Bi
naenaleyh, Sayın Tosyalı'nın da beyan buyurdu
ğu husus bir yönüyle yerine gelecektir.
Afete uğrayan yerlerde kredi tavanını, kendi evi
ni yapana yardmı formülü ile kredi tavanını yük
seltme cihetine başvurdular. Bunu kendimiz yetki
miz dahilinde azamî platformuna kadar getirmiş
bulunmaktayız. Kanunda elbette buna gerek vardır.
iBölgesel bir konuyu zikretti Sayın Tosyalı. Geç
miş yıllarda Kayı köyü yangına uğramış, orada bir
girişimde bulunulmamış: Kayı köyü beriim de çok
yakın hududumda bulunan, fevkalâde münasebet
lerim olan bir köy. Çok arzu ederdim; ama bu se
ne yaptığımız çalışmalarda; köylü seçilmiş olan yer
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de bulunmak, yerleşmek istemez, köy ikiye ayrıl
mış, psikolojik sıkıntılı tarafları var. Anlaşabilmiş
olsalar, meseleyi halletmek mümkün'dü, Büyükseki
köylünde yangın oödu, onun üstesinden iyi geldik.
Bütün vatandaşlar memnun, üşkranda bulunuyor
lar; biz de hayır dualarından dolayı mutlu oluyoruz.
Sayın Vedat önısal, teknik seviyede yapmış oldu
ğu eleştirisi sırasında, şelhirleşmen'in Türkiye'nin ge
lişmekte olan sorunlarının içerisinde en mühim yeri
almakta olduğunu ifade buyurdular, doğrudur; Tür
kiye'de şu anda birçok meseleler, kendisine göre
bir mesafe kazanmaktadır, büyük hacimler gösternuktddir; ama şehirleşme cilayı her türlü elbiseyi
patlatan şekilde bir vakıa olarak kendisini hissettirırrrjktedir. Soranlar peşi sıra birbirini takip etmekıfcüiir. Bazı sorunlar halledilmiş gibi görünürken,
yerine modern dünyanın insanının daiha rahatça, da
ha mükemmelce yaşayabilmesini temin için ortaya
çıkarmış olduğu birtakım iddialar tabiî insan haya
tından rol oynamaktadır.
Geliyorsun, köyden şebire akmın ifadesi olan
Maraş'ta, bilmem Muş'ta, neyse, o civarlarda, Diya-bakırlda vuku bulan şeihirleşme olayları var.
Onun yanı başında Ankara'ya geliyorsun, hava 'kir
liliği meselosiyle karşı karşıya kalıyorsun, istanbul'a!
gidiyorsun deşarj sistemi, kanalizasyon sorununun
değişik biçimde haMıedilmesi sorunu ile karşı karşıya
kalııyorsun. Bu sefer deniz kirlenmesi ortaya çıkı
yor, çevre kirlenmesi gibi. Yani bir köylü vatan
daşımız şehre geldiği zaman; «Allah'a şükür olsun.
tyi imkânlara kavuştum, elektrik, su, yol meselele
ri falan» diyor; ama Ankara'ya geCdiği zaman bu se
fer hava kirlenmesi konusunu dilimizde pellesenk
yapıyoruz. Onun için, şehirleşme gayet tabiî bu
vakıa içerisinde gerek Tüikiye'hin, gereikse dünya
nın büyük bir olayı; bu büyük olay içerisinde de
Bakanlığım, elbette büyük bir sorunla karşı kar
şıya
Demin de söze başlamış olduğum gibi, bir yan
da köyde vukubulan afetin üstüne gideceksin, onun
yanında ilmî seviyede birtakım toplantılara katılıp
memleketimize deniz kirliliği, hava kirliliği, hava
so.unları üzerinde modern teknolojinin gerekli kıl\dığı şartlan getireceksin. Bu, çok defaransh bir hu
susiyet arz ediyor,
Tsbiî bütün mesele sosyo - ekonomik yönden alın
ması muktezi olan tedbirleri, gerekli görülen her
tedbiri zamanında, mahallinde ve uzun vadeli bir
görüş ierisinde alabilmektir.
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Sayın ÖnsaJ «Belediyeler kendisine düşen göre
vi maalesef eldeki imkânlar muvacehesinde yapama
maktadırlar» buyurdular. Edlbeitte bu soruna çözüm
getirecek yegâne yol, şu anda bizim almış olduğu
muz tedbirlerin yanı başmda Belediye Gelirleri Ka
nununun çıkarılmasıdır. Yıllardan beri duyarım,
yıllardan beri herkes bu kürsülerde, muhalifi muvafi'kı, (dün mahal f, bugün muvafık, bugünün muha
lifi, bugünün muvaLkı, her parti, araştırırsak kökönü) zabıtlarda yatan ifadeleriyle hepsi, bu Beledi
ye Gelirleri Kanununun mu'ülak çıkarılması gerekti
ğini söylemiştir; ama b'lr ucundan tutup da şu Mec
liste büyük çoğunlukla şu işi halleddim yoluna da
kimae girememiştir. Nihayet sonu, vatandaşa bir
nevi mükellefiyetler koymaktır. Neticesi bir yeni
vergi ihdas edilecek şekilde görülmektedir, ihdas edil
mektedir, gösterilmektedir, gösterilecektir; O sek
iliyle kimse bu zor, bu ağır yükün altına gr'imemekifcjd'ir.-

«BAŞKAN — Sayın Bakan görüşmeniz daha ne
kadar sürecek?
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Sayın Başkan bitiriyorum, müsaade
ederseniz 5 - 6 dakikada toparlamaya çalışacağım.
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — O sebeple muhterem arkadaşlarım,
Beeîdiys GeSirleri Kanununu; - Maliye Bakanı taah
hütte bulunmuş - Hükümet bu yönü ile vukubulacak girişimiyle bu Meclise İnşallah getirecek ve bu
nu fazla böyle ırgalamadan, lüzumsuz, yani vergi
dir mergidir, vatandaşa yeni mükellefiyettir gibi,
muihaiLfet muvafakat diyalogunda fevkalâde dikkat
li kullanmak suretiyle çıkarırsak, belediyelere büyük
'imkân sağlamış oluruz. Elbette biraz şehirlerde otur
manın kendisine has bedelini vatandaş bir yerde
ödemelidir. Bu, dünyanın her tarafında böyle, biz
de de böyle olmalıdır-., O masraflara bir nispet da
hilinde talbiî katılacaktır.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuş
tur. Sayın Bakanın konuşmasını
tamamlamasına
ve soruların tesıpil'ine kadar oturumun devamını tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen'ler...
Kabul edj'miştir.
Devam buyurunuz Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Sayın Önsal, bu yıl belediyeler teknik
hizmetleri için ayrılan ödeneğin, kâfi gelmeyeceğini
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'buyurdular, doğrudur. Ben, mümkün olabilseydi,
Planlama ile anlaşabilmiş olsaydık, bunun iki katı
ödenek istemiştim. Bunu buraya getirinceye kadar
çok sıkıntı çekmişiz. 1975 Bütçesinde belediyelere
bu teknik yardım 30 milyondu/ Biz Hükümete gel
dikten sonra onu yeni bir ek ödenek kanun tasa
rısı ile ICO milyon lira olarak Meclise getirdik. Büt
çe Komisyonundan geçirirken, de 40 milyon lira
daha ilâve ettirmek suretiyle, 30 milyonluk beledi
yelere teknik yardımı 170, milyon liraya çıkardık.
Şimdi de bu uğraşı ile, bu çalışıma ile 250 milyona
çıkarabildik. Bu, taibiî belediyelerin işlerini Ba
kanlığın üslenmesi değildir. Belediyelerin yapmayı
amaçladıkları, programlarına aldıkları, projesini
yaptırdıkları konularda muayyen bir nispet dahilin
de Bakanlığın katkısı, yardımı, asıl iş; asıl görev,
yapacağı imar hamlesinde, imar işinde betediyenin.
Nam onun, şan onun, para devletin... Öyle şey ol
maz. Nam, şan onun olduğuna göre, kendi parası
»olacak; ama bu arada Bakanlıktan da bu projenin
uygulanması için muayyen bir miktar yardım talep
edecek.
Bir park mı yapacak? Park yapacağı iş eğer 5GO
bin liraliksa, 1O0 - 150 bin lira da Bakanlık vere
cek, onu o şekilde halledeceğiz. Onun için, bu yıl
mümkün olan projeler karşısında bunları karşılama
ya çalışacağız.
Son konuşmacı Sayın Hasan Değer, tabiî daha
değiş'k bir üslupla konuşmuş olsaydı çok memnun
olurdum. Sayın Hasan Değer'in memleketinde ben
2 aylık çalışma süreöinin 1 ayını şantiyede yatarak
geçirdim. Tabiî Türk vatandaşına hizmet etmek
sorumluluğu, yükümlülüğü içerisindeydim. O so
rumluluk, yükümlülük içerisinde şantiye binasında
ömrümü geçirdim. Orada bir tek vatandaşımız
akyhte konuşmasın, bir tek vatandaşımız beddua
etmesin, bütün vatandaşlarımızın hayır duasını ala
bilir miyim diye uğraştım.
Demin de söyledim, teknolojik yönden yarınki
nesiller bunu eleştirecekler. İki ay içerisinde 28 kilo
metre yerin altında içmesuyu borusu ferşiyatı... Ev
velâ 11 Eylülde imar planı yapılması... Bakir bir ara
zi üzerine yeni bir kasaba kuracaksın... 11 Eylülde
başlatmışım. 6 Eylülde deprem olmuş, 11 Eylülde
çalışkan arkadaşlarımı, İller Bankasının şehircilik mü
tehassıslarını uçağa bindirmişim, beraber gitmişiz;
biran evvel, başıma geleceği bild:ğ;m için bu işi ya
palım demişim. 11 Eylülde başlamışlar, altı günde
buyurun imar planı diye... Geceleyin dönerken ha-
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vaalanmda uçağa vermişler. Planı yaptıracağız, yerin
altında 28 kilometre içmesuyu borusunu döşemişiz,
30 kilometre yerin üstünde elektrik şebekesi yapmı
şız, 29 kilometre ara yollarını 30 metre, 20 metre,
17 metre, 14 metre ara yollarını tanzim etmişiz ve
1 500 konut yapmışız (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.) Türk Devlel'inin gücü ile değerli ar
kadaşlarım... Devletin gücü ne ise, Genelkurmayın
dan tüt, hiç belki gereği olmayan, nasıl bakanlık di
yeyim, bir bakanlık düşünün, Devlet Bakanlığının
'kadastro dilimine varıncaya kadar bütün hepsini koordine etmek suretiyle (aslında bu işin önemi koor
dinasyondur) onların aşkı - şevki içinde, ellerimiz
den geldiği kadar yapmış, almışız.
Lice'de de öyle, Etrafında da, gönlümüz arzu
ediyordu ki, bu işi 5 500, 6 000 yapalım. Çünkü o
kadardı elimizdeki imkân, 8 bine ulaşamayacaktık;
ama o 6 bini de monte edelim dedik, mevsimi kâfi
gelmedi. 2 ay 60 gün içerisinde 1 500 konutluk o ka
sabayı yapmış bulunuyoruz. «Anahtarı kilide uymuyormuş, kilidi anahtarına uymuyormuş....» Demek ki,
kapısı var, anahtarı var, kilidi var ki, uymadığından
bahsolunuyor. Elbette bunlar olacak. Şimdi eksiği yok
mu?
Efendim, ben gitmişim de, Hani'de, Lice'de bil
mem ne yapmışım, oradan kaçmışım...
Değe.rli arkadaşlarım, eğer bir Bakan böyle bir
durumla karşı karşıya bırakılırsa, evvelâ milletvekili
olarak, Bakan olarak bundan biz hicap duymalıyız.
Bu doğru bir şey değildir ki... «Vatandaşın, Baka
nın üzerine saldırmasını muvafık mı görüyoruz?»
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Suiistimalleri
gördüğün için kaçmışsınız herhalde...
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Sayın Başkan, müdahaleleri önleyin,
ben disiplinli bir arkadaşınız olarak...
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Niye hakikati 'tahrif edelim? 20 binmiş, 17 bin
demişiz... 17 bin, 18 bin, 20 bin... Bunların hepsi,
hasar tespit komisyonlarının yaptığı hasar tespitleri
nin sonucudur. Ben, elimdeki dokümanlar ne ise
onu söylemişimdir. 20 bin ise 20 bindir, 18 bin ise 18
bindir. Yani neden değiştirelim bunu, bunun kime ne
faydası var?
Hasar tespit komisyonlarının marifetiyle yapıl
mış o'.an hasar tespit raporlarında az hasar görmüş
olan binaya 5 bin lira, orta hasar görmüş olan bir
binaya 7 500 lira para yardımı yapılmıştır, yapılmak
tadır. Ağır hasar görmüş olan binaları, yıkım olan
binaların hepsini yapacağız... Bitti. Kimin evi yıkılmışsa oraya bina yapacağız. Halep orada ise arşın
burada... Gideriz, bakarız, yıkılmış olan yerlere ne
yapılmış? Şu... Ne kadar eksiği var? Bu... Onu yapmaya çalışacağız.

Hasan Değer'in kardeşini ben hiç tanımam, haI yatta hiç görmedim. Hasan Değer'in kardeşi kim ki?...
Ben ne bilirim?... Ben kaymakama demişim ki... Bil
mem ne demişim, bu Hasan Değer'in... Ne kayma
kamı gördüm, ne de Hasan Değer'in kardeşini ha
yatımda tanıdım. Hasan Değer'in kardeşi kim? Kısa
boylu, uzun boylu, sarışın... Hiç tanımıyorum bu
arkadaşı...

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — İsmi var, tanıI manıza lüzum yok.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efenI dim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Kaymakama da böyle bir şey diyecek
adam değilim. Böyle; hicap, peşkeş, meşkeş gibi lâfj 1ar da aslında modası geçmiş sözlerdir, terimlerdir.
I
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sizden öğren
dik.
BAŞKAN — Hiç susmayacak mısınız Sayın Değer?
BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum efendim.
Rica ediyorum Sayın Değer, çok rica ederim.
İMAR .VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
Siz devam buyurun efendim, Umumî Heyete hi
(Devamla) — Bu kürsü millet kürsüsü; milletin ida
tap ediniz efendim.
recisi olarak, yöneticisi olarak, ister milletvekiİMAR VE İSKAN BAKANI NURETTİN OK
•kil'i olasın, ister bakan olasın; burada seviyeli, itibar
(Devamla) — Şimdi, dolayısİyle böyle şeyler olma
lı konuştuğun anda hem Meclisimizi, hem Hükümeti
mıştır: Benim vatandaşım, kendisine hizmet elini uza
mizi seviyeli ve itibarlı halde tutarız. (A. P. sırala
tan kim olursa olsun ona ters bakmaz. 20 yıldan
rından «Bravo» sesleri)
beri bu politikanın içindeyim, 20 yıldan beri Türk
Vatanının orasında burasında ufak da olsa yüzler I
Biz büyük Meclis olarak, temsili demokrasinin
ce, binlerce eserlerim olmuştur, hepsi kadir bilir Türk
gereği olarak burada memleket ve millet hizmetlerini
vatandaşının bağrında yer etmiştir, hepsi de sevin
yürütmekteyiz. Böyle birtakım nâ - becâ lâflar, bir
mişlerdir... (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
takım gereksiz, manasız lâflarla kendi kendimizi yalar.)
J talarız...
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HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ciddî olduğu
için alınıyorsunuz...
BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen...
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — O yaraların içinde bugün sen, öbür gün
öteki olur. Bunlar doğru şeyler değil, o meselelerde
çok dikkat etmeliyiz. Her türlü iddianın, her türlü
beyanın karşısında, memleket hizmetinin gereği olan,
yapılması gereken ne varsa; Lice'de, Hani'de Kulp'ta
yapılmıştır. Bundan böyle de Diyarbakır'da bölge
müdürlüğü kurmak suretiyle eksik hizmetlerin tümü
nü yapma azminde ve gayretindeyiz. (A. P. sırala
rından; «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Biz pragmatist düşüncenin adamlarıyız, akılcıyız
ve bir nevi endüvidüalist, ferde çok önem veren fel
sefenin adamlarıyız. Bir tök ferdin burnu kanarsa
'bizim için istirap kaynağı olur. Biz her ferdi; ferden
ferda mesut, mutlu yapmaya çalışıyoruz; arzumuz
ve gayemiz o.
İBRAHİM AKDOĞAN' (Kocaeli) — Kandan
bahsetme... Her şeyden bahsedin de... (A. P. ve C.
H. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum efen
dim.
İBRAHİM AKDOĞON (Kocaeli) — Kandan
bahsetmesin...
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale
etmeyiniz. Sayın Bakan fikrini ifade ediyor beyefen
di; biz de buradan size ikazda bulunuyoruz; lütfe
diniz.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Meydanı
'boş bulmuş, kandan bahsediyor.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Kötü bir şey mi söyledim Sayın Baş
kan?
BAŞKAN — Rica ederim, siz devam edin efen
dim.
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İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Her şeyden
bahset, kandan bahsetme. Kandan bahset kandan...
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Nasıl mü
zakere yürüteceğiz böyle?... (A. P. sıralarından «sus
yahu» sesleri, gürültüler.)
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Neden bahsetmişim, anlamadım.
BAŞKAN — Rica ederim, devam buyurun efen
dim siz.
ABDÜLLÂTİF ENSARİOĞLU (Diyarbakır) —
Bunun en alâ'kası var?
BAŞKAN — Sayın Ensarioğlu, rica ediyorum
efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Bu sebeple, vuku bulan tenkit, temen
ni ve irşat bizim yürüdüğümüz meşakkatli yolda, sı
kıntılı yolda rehberimiz olacaktır. Her fikirden, bir
nokta da olsa istifade etmeyi gerdkli gören bir arka
daşınızım. Bu duygularla Yüce Meclise, bütün değer
li eleştiricilere sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyo
rum. (A. ?. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok.
Şimdi, sual sormak isteyen arkadaşlarımın isim
lerini tespit ediyorum:
Sayın Sever, Sayın Karsu, Sayın Ceran, Sayın
Dere, Sayın Ersoy, Sayın Araslı.
Oturuma ara vereceğim; sual sormak isteyen di
ğer arkadaşlarım da bu arada sorularını yazılı hale
getirirlerse, hem tatbikatımıza uygun olur, hem ko
laylık olur, rica edeceğim.
Soru sorma işlemi bitmiştir. Kararımız gereğin
ce, soruları ve diğer konuşmaları sürdürmek, bütçe
ye devam etmek üzere, saat 14,00'te toplanılmak üze
re birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 13,13

<—
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İKÎNCt OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak
DÎVAN ÜYELERİ: Cemil Erhan (Ağn), Hasan Tosyalı (Kastamonu)

BAŞKAN — Millet MecHsinin 64 ncü Birleşiminin 2 noi oturumunu açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
A) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(Devam)
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere devam' ediyoruz.
Şimdi, yazılı olarak sorulan sualleri okuyorum.
Sayın Mustafa Aksoy buradalar mı efendim?
MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Sayın Aksoy, 3 sayfalık suallerinizin
1 nci maddesi soru şeklinde değil, onun için işleme
koymuyorum.
MUSTAFA AKSOY '(Kırşehir) — Nasıl efendim?
BAŞKAN — Efendim, okudum sual şeklinde de
ğil; ayrıca..
MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Nasıl sora şek
linde değil?
BAŞKAN — Ayrıca, öğrenmek istediğiniz bir hu
susu da tespit edemedim 1 nci maddede; onun için
onu işleme koymuyorum; 2 nci sualinizi de özetleye
rek ifade, edeceğim.
MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — 1 nci soru, 2
nci soru ile aynı mahiyette.
BAŞKAN — Tamam, o halde siz 1 nci maddede
ifade ettiğinizi gerekçe gM gösteriyorsunuz; bildiği
niz gibi 95 nci madde «kısa, gerekçesiz ve şahsî müta
laa dermeyan etmeksizin» diyor ki, bu sorulara şâmil.
Ayrıca 61 nci maddeye göre, muayyen bir noktada bir
yahut iki sual kısaca aydınlanmak için bu gibi görüş
melerde sorulabilir. Bu .bakımdan 2 nci sualinizi şöyle
özetliyorum :
[«Çiçekdağı Belediye Başkanının, müfettişlerce de
tespit edilen kanunsuz uygulamaları hakkında ne gibi
idarî ve cezaî işlem yapılmıştır?»
3 ncü sualimiz, yine onu da özetleyerek ifade edi
yorum: «Kırşehir Beledyesi yazılı şekilde yardım iste
diği halde bu talebi Bakanlıkça neden karşılanmamış
tır?»

4 ncü sualinizi aynen okuyorum: «Kırşehir - Ka
man ilçerriizin ömerhaeılı kasabasında Afet işleri Ge
nel Müdürlüğü i yer kayması nedeniyle, 1972 yılında
programa alıp bir milyon 185 bin liralık ödenek ayır
dığı 79 konütujı, bugüne kadar hizmete girmesi gere
kirken, temellerini dahi atmamıştır. Gecikme sebep
leri nelerdir? Sayın Bakanın yazılı olarak cevaplandır
masını rica ediyorum» diyorsunuz. Zapta geçti.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Yazılı cevap vereyim.
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Devam, ediyorum suallere.
Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman Yıldırım :
(«Doğudaki görülmemiş kış nedeniyle Tunceli'nin
Karagöl Köyü ile Pülümür ilçesinin Şampaşa köyün
de meydana gelen çığ olayında evler yıkılmış, birkaç
ailenin tüm fertleri can vermişlerdir. Geride kalan fe
lâketzedelere ne gibi yardım yapılmıştır? Ne gibi bir
tedbir düşünülüyor?»
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Yazılı cevap vereyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
GaZintep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya so
ruyor:
i«l. Gaziantep ve kazaları ile birlikte (köy bele
diyeleri dahil), 1976 bütçesindeki gecekondu önleme
tahsisatı, kamulaştırma ve düzenlenmeden
yapıla
cak yardımların, ayrı ayrı cevaplandırılması müm
kün mü?
2. Gaziantep köy belediyeleri, Personel Kanu
nun getirdiği yük ile, memur maaşı veremez hale
gekli. Bunlar için ne düşünüyorsunuz?
3. Gaziantep köy belediyelerinin imar planları
(yapılmayanlarının, tabiî) ne zaman bitecek? Ayrı ayrı
bilgi verebilir misiniz?
4. Eskiden afetten zarar görmüş ve evrakları Bakanl;ğ;nıza. intikal etmiş, yalnız hiç yardım yapılama-
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mış köy ve belediyelere yardım yapmayı düşünüyor
musunuz?
5. Gaziantep Vilayetine bağlı küçük kazalar da
imkânsızlık içindeler. Belediye Gelirleri Kanunu çık
sa dahi, bu belediyelerin gelirleri artacak bile olsa,
halka hizmet yapacalk durumda değillerdir. Bakan
lığınız bunun için ne düşünüyor?»
İMAR İSKÂN BAKANI NURETTİN OK (De
vamla) — Yazılı cevaplandıracağım.
IBAŞKAN — Yazılı lütfedeceksiniz.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Halit Kahraiman'ın
soruları :
•«I. Sayın Bakan, Diyarbakır Deprem Bölgesinde
yapılan 2 nci hasar tespitinde, «1 nci hasar tespitinde
zarar görenlerin isimlerinin listeden çıkarıldığı», de
nilmektedir; doğru mudur?
2. En son depremde hasar görenlerin tespiti ya
pılmış mıdır?
3. Yapılan Jcış yardımı, yarısı ödenmiş, diğer ya
rısının ödenmesine başlandı mı?
4. Ağır zarar görenlere kış yardımının yapılması
arzu edilmektedir. Ne düşünüyorsunuz?» diyor.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) —- Yazılı cevaplandıracağım.
BAŞKAN — Yazılı lütfedeceksiniz.
Sayın Ali Döğerii soruyor :
«1957 yılında Fethiye, Marmaris ve Yatağan'a
ıbağlı Eskihisar köyünde vükubulan depremden son
ra, Bakanlığınız büyük çalışmalar ve gayretler so
nucu her üç yerde de konutlar yaptırdı. Bu konut
lardan 67 tanesi Fethiye'de ve 23 tanesi de Marma
ris'te artmış ve,
ı«Bugüne kadar da memur konutu olarak kullanıl
maktadır.
Gerçek ihtiyaç sahiplerinin isteklerine rağmen
Bakanlığınızca artan bu konutların dağıtımı bir tür
lü yapılmamaktadır. Kanunun emrettiği gerçek ihtiyaç
sahiplerine (Kanunen ev almaya hakkı olanlara) en
objektif ölçüler içinde dağıtımlarının yapılması için
müracaatlarım olmuştur; fakat bugüne kadar dağıtım
ları'yapılmadı.»
(«Danıştay'dan karar alanlara Bakanlığınızca mec
buren verilmektedir.
Pek çok kimseler, yüce yargı organlarını yanılta
cak belgelerle müracaatlarını yapmakta ve gayelerine
ulaşanlar da olmaktadır. ATtan bu konutların, Bakan
lığınızca iyi bir tetkikten geçirilerek gerçek hak sa
hiplerine dağıtımı düşünülüyor mu? Bu yolda bir ça
lışma var mıdır?
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İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Davamla) — Çalışma vardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, soru
ları :
«1. İğdır, Tuzluca ve Aralık ilçelerinde, iklim
koşulları gözetilmeden yapılan hazır konutlara halk
girmemektedir. Yüzlerce aile, Devletin koruyucu elini
beklemektedir. Bu konutlar ve ihtiyaç sahibi yurttaş
larla ilgili tedbirler nelerdir?
2. İmar ve İskân Bakanlığınca Kars'ta
kaç konut yapılması düşünülüyor?»

bu yıl

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Yazılı cevap takdim edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem soru
yor :
«8 - 9 Eylül 1975 tarihinde yanan Şavşat kasabası
felâketzedelerine bir yardım yapılmış mıdır?
Bu kasabanın yeniden imarı için ne yapılmıştır?
Bu yangın felâketzedelerinden işyeri ve meske
nini yapmak isteyenlere yeterli maddî olanak sağlana
cak mı?»
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Çalışmalar devam ediyor, yeterli maddî
olanak, imkân sağlanacaktır; proje çalışmaları yapıyo
ruz. Bütün mesele, orada yanan çarşının yerine yeni
bir çarşı yapılmasıdır. Gerekirse arkadaşıma yazılı
cevap da veririm.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Yazılı olarak sorulan sualler bitti. Şimdi, sözlü
olarak soru sormak isteyen arkadaşlarıma sıra gelmiş
bulunuyor.
Sayın Hasan Sever?. Yok.
Sayın Karsu, buyurun efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın İmar ve İskân Bakanın
dan aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istirham
edeceğim :
1. Erzincan'ın Başköy köyünde 10 yıl önce yapıl
masına başlanan ve daha tamamlanmadan % 90'ı
yıkılan konutlar için;
a) Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
ib) 10 yıldan beri perişan bir bekleyiş içinde
olan bu köylüleri konutlarına ne zaman kavuşturabileceksiniz?
c) Bakanlığınız tarafından
yapılırken yıkılan
'konutların masrafı kime ait olacaktır.
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2. Erzincan'ın büyük depreminden beri eski yer
lerinde kerpiç duvarlar arasında 37 yıldan beri çile
çekerek yaşayan 220 kadar vatandaşın hak sahip
liği, uzun zaman geçmiş olması nedeniyle saptanamadığı için kaderleriyle başibaşa bırakılmışlardır. Sayın
Bakan, Beybağ ve istasyon mahalleleri ismini alan
mahalde oturan bu vatandaşlar için acaba ne düşünü
yorlar, ne çare getir âbilecdklerdLr?
3. Tercan'da afete uğramış Yaylacı'k köyü ko
nutları yapılmış bulunmaktadır. Ancak, köyün önün
deki çay nedeniyle, köprüsü bulunmaması dolayısıyle
etraftaki köylerle ve arazisi ile ulaşım olanağı yoktur.
Buraya bir köprü yapılmasını ve yeni konuta kavuş
muş bu vatandaşların böylece ulaşım olanağına ka
vuşturulmasını sağlayabilirler mi?
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK
(Devamla) — Yazılı olarak cevap takdim edeyim.
BAŞKAN — Yazılı cevaplandıracaksınız.
Sayın Halil Dere, buyurun efendim.
HALİL DERE (Muğla) — Sayın Bakan, aracılığı
nızla Sayın Ok'tan sorularımı cevaplandırılmasını isti
yorum.
Bir yazılı sorum olmuştu daha önce; fakat ce
vap alamadım. Bu konuya arkadaşım Ali Döğerli de
değindi:
1. Yatağan'ın Eskihisar köyünde otuzdan fazla
şu anda yıkılmak üzeredir: Bunlar, zamanla sahiple
rine verilmediler. Bu binalar, tamir edilip dağıtılacak
mıdır? Bunu öğrenmek isterim.
Ayrıca, verilen evlerden ev sahiplerinin çoğu dı
şarıdadır ve köyle hiç bir bir organik bağlantıları kal
mamıştır. Bu evler, gene - eski sahiplerine o zaman
nasıl verilmişse - eski sahiplerinin olmaya devam mı
edecektir, yoksa bu yolda bir araştırma mı yapılı
yor, köyde gerçeikten ihtiyacı olanlara dağıtımı düşü
nülmekte midir?
2. Muğla'ya bağlı Yatağan kasabamızda gecekon
du önleme konutları yapılmıştı. Bu konutlar belli yö
netmeliğe göre dağıtılıyordu; ama dağıtımda yönet
meliğin her halde zaman zaman uygulanamadığı oldu
ki, değişik şikâyetler oldu. Değişik Bakanlara bu şikâ
yetler duyuruldu. Son zamanlarda, bildiğim kadarıyle, Yatağan ve Muğla gecekondu önleme grup
ları hakkındaki dağıtım için şikâyet olmuştur. Bakanlılk bu konuda araştırma yaptırıyor mu? Araştırma ve
'Soruşturma sonuçlanmış mıdır? Bunu rica edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan?.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Yazılı olarak cevap takdim edeceğim.
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ıBAŞKAN — Teşekkür eedrim.
Sayın Osman Çaren?. Yok.
Sayın İlhan Srsoy, buyurun.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ara
cılığınızla Sayın Bakana altı sual soracağım ve cevap
larını yazılı olarak rica edeceğim :
1. Memleketimizin konut davasına temelden eğil
mek üzere gereken yetkilerle de teçhiz edilmek sure
tiyle, konutla ilgili bütün faaliyetleri tek elden orga
nize edecek olan yeni bir konut bakanlığının kurul
ması uygun görülmekte midir?
2. Konut yapımında, halen yetersiz çalıştıkları bi
linen özel şirket veya müteahhitlerin faali yellerin in
bir esasa bağlanması, gerekirse, bir kısım Batı ülke
lerinde olduğu gibi devletin bu teşebbüslerle birlikte,
daha fennî, daha kullanışlı, daha uygun ve her halde
daha ucuz konut yapımına yardımcı olacak yeni ku
ruluşlar meydana getirilmesi ve bu suretle konut has
ret ve sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın bu ihtiyaçları
nın maliyetin çok üzerinde 'bedellerle karşılanması ye
rine, daha makul bedeller karşılığında konut sahibi ol
malarını sağlayacak tedbirler düşünülmekte midir?
3. Gecekondu fonundan, Türkiye Emlâk Kredi
Bankası kaynaklarından, Sosyal Sigortalar Kurumun
dan ve konut kredisi veven diğer kuruluşlardan, bu
maksatla verilmekte olan kredilerin, özellikle faiz mik
tarlarının yeniden düzenlenmesi, bunlar arasındaki
faikların mümkün mertebe giderilmesi ve bu şekil
de orta halli ailelerin de konuta kavuşma imkânla
rının artırılması yolunda çalışmalar yapılmakta mi
dir?
4. 1605 sayılı Kanunla belediye sınırları dışın
daki bir kısım imar uygulamalarının kontrolü hük
me bağlandığına ve esasen belediyelerin de kendi hiz
met alanlarına giren yapı kontrol hizmetlerinin ge
rektiği şekilde yerine getiremedikleri bilindiğine gö
re, bu hizmetlerin tamamının devlet eliyle görül
mesi yolunda bir çalışma yapılmakta mıdır?
5. Sayın grup sözcülerinin de temas buyurduk
ları, genel kaideleri zedelemeksizin, 1966 yılından;
yani Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra yapılmış olan gecekonduların da yıkılma
ması gerektiğine, Sayın Bakan ve Bakanlık katılı
yorlar mı, bu konuda on arkadaşımla birlikte Yüce
Meclise takdim etmiş olduğum, halen Millet Meclisi
Genel Kurul gündeminde bulunan kanun teklifimi
zin biran önce kanunlaşmasına yardımcı olacak
lar mıdır?
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6. Cumhuriyetimizin ellinci yılı münasebetiyle
hemen her şeyi affettiğimize göre, sadece konutla
rın değil, konutlarıyle beraber bütün varlıklarını
kaybetmiş bulunan afetzede vatandaşlarımızın, âfet
borçlarının tamamının da affını öngören ve tarafım
dan hazırlanıp, Sayın Bazencir'in de katıldığı kanun
teklifimizin biran önce kanunlaşması için konuyu
bir defa daha tetkik buyurup, bize ve bütün afetzede
vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar mıdır?
Teşekkür ederim.

var mıdır? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Gecikme ne
denleri nelerdir?
2. Depremden zarar gören az ve orta derecede
ki hasarlılara verilen 5 000 ve 7. 500 liranın dağıtı
mı, A. P. yöneticilerinin keyfine kaldığı ve çok kötü
uygulamalar karşısında neler düşünüyorsunuz?
Gelibolu, Lapseki köy ve ilçe merkezlerinde
deprem fonlarından yararlanan vatandaş sayısı ne
kadardır ve ne miktarlar üzerinden ödeme yapıl
mıştır?

BAŞKAN — Sayın Bakan?..
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Davamla) — Yazılı cevaplandıracağım.

3. Tabiî âfetlerde zarar gören ve evleri yıkılan
lara yalnızca konutlar için, yasa gereği, yardım ya
pıyorsunuz. Köylünün canı kadar önem verdiği hay
vanlarının ahır ve samanlıklarının yıkılması karşı
sında, yasa öngörmediği için yardımların yapılma
dığı gerçeği karşısında; buna olanak sağlayacak yasa
değişiklikleri üzerinde
Bakanlığınızda
çalışmalar
var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? Yoksa şimdi
ye kadar düşünülmemesinin nedenleri nelerdir?

BAŞKAN — Yazılı cevaplandıracaksınız.
Sayın Ceran, teşrif ettiniz; buyurun sualinizi so
run.
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan,
Sayın Bakana aracılığınızla iki sual soracağım:
1. Ankara Belediyesinin Golf klüb-ü olarak tanı
nan mıntakasına ait projenin tasdikinin geciktirilip
geciktirilmediğ'i,
2) Ankara gecekondu önleme bölgesi için İstan
bul yolu üzerinde 18 bin konutluk arsa projesinin
tasdik edilip edilmeyeceğinin sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılması.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Sayın Bakan?..
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Devamla) — Golf klübüne ait kısımda gerekli iş
lem yapılmış bulunmaktadır. Birinci defa Belediye
Meclisince karara bağlanmış husus Bakanlığımca
tasdik edilmiş; ondan sonra vâki öneriler üzerine
resen ibra yapılarak,belediyesine gönderilmiştir.
İkinci konu tetkik edilmektedir; İmar Planlama
Genel Müdürlüğünce araştırılmaktadır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan,
bendeniz geciktim, özür dilerim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Scv&r.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan,
İmar ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vap-andırılmasına münaadelerinizi dilerim.
1. Lapseki ilçesi Umurbey bucağında meyda
na gelen deprem sonunda verdiğiniz bir demeci
Meclis Genel Kurulunda tekrarlayarak, «29 Ekime
kadar yıkılan evlerin heps'i yapılacaktır» demişti
niz. Gelibolu köylerinde vaadinize rağmen, hâlâ ta
mamlanamayan ve sahiplerine verilemeyen evler

4. Tabiî Âfetler Fonunun kaynağım teşkil eden
lüks ve filtreli sigaralardan alınan miktarları, bu
günkü gerçekler karşısında artırmayı düşünüyor
musunuz? Eğer düşünüyorsanız, bu konuda bakanlıklararası çalışmalar nelerdir ve hangi aşamadadır?
5. Bu fonda şimdi kaç lira kalmıştır? 1975 yılın
da Lice ve diğer doğal âfetler için ne kadar harcama
lar yapılmıştır?
6. Belediye örgütünün kurulmadığı kırsal yer
leşim merkezlerinde oturan vatandaşlara konut ve
rilmesi veya konut için kredi verilmesi konusunda
neler düşünüyorsunuz? Yasası olmayan, fakat mev
cut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası karşısında aykı
rılık ifade eden bir hüküm olmuyor mu ve bu durum
daha ne zamana kadar devam edecektir; haksızlık
karşısında sayın Bakanlığın çalışmaları var mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı olarak ce
vap lütfedeceksiniz.
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Kendileri yazılı istiyorlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Kişisel görüşlerini açıklamak üzere Sayın Yücel
Dirik, buyurunuz efendim..
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım;
Milliyetçi ve yaratıcı bir değerli Bakanın ve ya
tırımcı Bakanlığın görüşmelerinin son kısmına gel
miş bulunuyoruz.
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Esasen, 1965 yılından beri iktidarda olduğumuz
dönemlerde ve bilhassa şu son 10 aydan beri mil
liyetçiliğimizin ve yaratıcı güce sahip bir felsefeye
sahip oluşumuzun yalnız lâfta değil, icraatta da ol
duğunu fiilen ispat eden bir Hükümetiz ve onu destekelyen kişileriz.
Sevgili arkadaşlarım, bundan sonra da aynı yaratıücılığın, aynı süratle en kısa zamanda en seri
bir şekilde memleket yararına olan ve biraz sonra
arz edeceğim birtakım işlerin yapılmasını da bekli
yoruz.
Değerli arkadaşlarım, bir sahiller meselesi var
dır. Hatırladığıma göre 1968 senesinden itibaren
Sayın Nihat Kürşat Turizm Bakanı idi, birtakım
tahditler getirildi; turizm planlaması yapılacak, yer
leşme planlaması yapılacak, dendi ve her türlü alım,
satım ve inşaat durduruldu. Müsaade edilen yerlerde
de birtakım bürokratik işlemler neticesinde sene
lerce uğraşmak suretiyle ruhsat alımına gidilerek
ufak tefek işler yapıldı.
Sevgili arkadaşlarım, sahillerin planlaması, yer
leşim düzeninin yapılması, muhakkak çok güzel bir
şey. Fakat bunların yapılması, planlanması beş
sene, on sene sürmemeli, kısa bir zamanda yapılma
lı. Denecektir ki bu bir eleman meselesidir, bilhassa
teknik elemanı gerektirir. Hakikaten birçok ba
kanlıklarda olduğu gibi bugün Turizm ve Tanıtma
Bakanlığında da teknik eleman noksanlığını gör
mekteyiz. Gittiğimiz dairelerde, Teknik Hizmetler
Genel Müdürlüğü olsun, Şehircilik Genel Müdürlüğü
olsun, bakıyoruz tecrübeli teknik eleman beş tane,
ondan sonra iki sene ile beş sene arasında görev
yapmış olanlar on tane ve diğer yüzlerce teknik
personel altı aylık, bir senelik yeni okul mezunu ki
şilerdir ve tabiatıyle süratli bir çalışma olmamak
tadır. Fakat memleketimizin ve bu yapıcı, hamleci
Hükümetimizin en kısa zamanda en iyi neticelere
ulaşabilmesi için yetişmemiş bulunan bu teknik ele
manları, da, kurslar mı açacaktır, mevcut tecrübeli
elemanlar sayesinde öğleye kadar iş, öğleden son
ra eğitim sistemine geçilerek birtakım seminerler
mi tertip edilecektir, ne yapılacaksa yapılsın, üç ay
lık böyle bir hamle neticesinde Bakanlığa yeni gir
miş bulunan teknik elemanların da, branşlarına gö
re; plancıysa plancı, şebirçiyse şehirci, teknik hiz
metler kısmında çalışıyorsa o kısımda en kısa za
manda gerekli bilgilerle donatılarak kendi başları
na fonksiyoner hale getirilmesi ve formasyonları
nın sağlanması temennimizdir. Evvelâ teknik ele
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manı yetiştirelim ki, biraz sonra devam edeceğim
tekliflerim en kısa zamanda yapılabilsin.
Sahillerin planlaması ancak bu teknik eleman
ların böyle üç - dört ay içinde yetiştirilmesinden
sonra süratli bir şekilde ele alınmalıdır.
Kurulacak şehircilik ekiplerine, yerleşme uz
manlarına, eçşitii araçlar mı verilir, taa helikopteri
ne kadar ne gibi vasıtalar verilirse verilir, Karadenizin en doğusundan Eğeler dahil, Akdenizin en
Batısına kadar bütün bölgeler teker teker incele
nir, nereye fabrika yapılacaktır, nereye tatil köyü
olacaktır, neresi halka açık plaj olacaktır, neresi
meskûn saha olacaktır, nerede balıkçılık tesisleri
kurulacaktır, bunlar üç - dört ay içerisinde tespit
edilebilir ve bu planlamadan sonra vatandaş veya
Devlet, kim müracaat ederse etsin Bakanlığa, her
kes ruhsatını alabilir ve dünyanın en güzel, dantela
gibi işlenmiş kıyılarımızda da en kısa zamanda, bir
kaç sene içerisinde çeşitli, sınaie ait, turizme ait te
sislerin kurulması mümkün olur.
Sevgili arkadaşlarım, yine bunun yanında bilhas
sa büyük şehirlerimizde birtakım trafik sıkışıklığı.
görmekteyiz. Bu trafik sıkışıklığının nedenleri arasın
da otopark yokluğu vardır. Düşünüyoruz ki bunlar
nasıl hal edilecektir? Konuştuğumuzda, birtakım böl
gelerde otoparklar yapılacakmış, inşaatlar yapı
lacakmış, çok katlı parklar yapılacakmış ve sıkışık
lık giderilecekmiş. Bunlar çok güzel ama uzun vade
li iş. Bunlar bir taraftan yapılırken şöyle tedbirler
de alabiliriz: Meskûn sahalarda bilhassa yeni yapı
lan inşaatların zemin katlarınnı mutlak surette oto
park olarak ayırtılması, o bölgede 16 kata mı mü
saade ediyorsunuz, 17 kata müsaade edin, fakat ze
min kat mutlak surette otopark olmalı.
Ticarî bölgelerde, yani zemin katların mağaza,
dükkân olması, gereken bölgelerde birinci bod
rumlar otopartır - mutlak surette otopark haline ge
tirilir. O iş hanında, o apartmanda 50 daire varsa,
50 dükkan varsa ve o dairede oturanların 3 0 - 4 0
tane arabası varsa; onlar, artık anacaddelerin kaldı
rım! arında, yollar üzerinde değil, kendilerine ait oto
parkta tutulur ve bu suretle yollardaki daralmalar
önlenebilir.
Bunun için, hem yeni yapılmakta olan inşaatları
ve hem de bugüne kadar yapılmış olan inşaatların
zemin katlarının veya birinci bodrum katlarının oto
park haline getirilmesi mümkün ise; bu meselenin
üzerine eğilinmesini ve bu tedbirin alınmasını da
yine bu arada temenni etmekteyim.
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Sevgili arkadaşlarım, milliyetçilik yalnız ruhta
ve icraatta değil, aynı zamanda dış görünüşte de ken
disini belli etmeli, damgasını vurmalıdır, imar plan
larının tanziminde, bilhassa büyük şehirlerde imar
planlarının tanziminde, tarihimizin yaşını aksettiren
s'istemler, şekiller, mimariler kendini göstermelidir.
Birkaç sene evvel Roma'da dolaşırken soruyor
duk: «Burası kaç senelik» «600 senelik,» «Burası
1 000 senelik», «Burası 2 000 senelik», «Burası
3 000 senelik» diye anlatıyorlardı. Yine bir mahal
leye gittik, eski tip yapısı, «Burası kaç asırlık» de
dik; «Ne kaç asırlığı» dediler, «10 senelik yapılar».
10 senelik yapılar ve sevgili arkadaşlarım yeni yapı
lar o büyük binalara dahi eski mimarî tarzını ver
mişler. Roma'ya gittiğiniz zaman 10 senelik yer
lerde dahi 600 senenin, 1 600 senenin havasını yaşı
yorsunuz ve kendi tarihlerini, millî tarihlerini anlatan
binalarla karşılaşıyorsunuz. Bu da, çok mühimdir.
Hem turizm bakımından, hem kendi milletinin, o ül
kenin yaşını belirtmesi bakımından çok mühimdir.
Yine sevgili arkadaşlarım, birçok arkadaşlarım
da bahsettiler, Hakikaten bugün kirada oturanla
rın sayısı 1,5 milyonu aşmaktadır ve Batı Avrupa
ülkelerinde; kira giderleri, gelirlerin
ortalama
•% 7'sini aşmamakla beraber, bizde bu % 20 ile %
40 arasında oynamaktadır ve tabiatiyle vatandaş
larımıza büyük bir malî külfet yüklemektedir. Bu
nun için, diğer arkadaşlarımın temenni ettiği gibi,
ucuz kiralı, kiralık konutların yapılmasına hız ve
rilmesini ve yüksek kirada oturanların da, birtakım
fonlar kurularak % 7'sinden. % 10 undan fazlasının
bu fonlar ile karşılanma yolunun, çarelerinin aran
masını da, bu arada temenni etmekteyiz.
Sevgili arkadaşlarım, birçok arkadaşlar çeşitli
belediyelere, bilhassa büyük belediyelere yardım
lar yapılmadığından bahsetmektedirler; fakat rakam
ları inceliyoruz, geçmiş senelere nazaran ve bilhassa
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın bulun
duğu belediyelere, Sayın Ecevit devrinde yapılma
yan yardımların 2 - 3 mislinin yapıldığını görüyo
ruz ki, yine bunun neticesinde kendini şu parti,
bu parti değil, 40 milyon vatandaşa adamış, o va
tandaşın hizmetine adamış Sayın Bakanımızı bu fel
sefesinden, bu inancından dolayı, burada göğsümüz
kabararak tebrik ediyoruz.
Hakikaten bu büyük şehirlerde, kabiliyetli, ki
fayetli, İdareye, icraya aklı eren belediye başkanla
rımız olsa, bu büyük belediyelerin devletten yardım
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istemesi şöyle dursun, kalkınmak için, kalkınmala
rı dışında devlete yardım etmeleri dahi mümkündür.
Yeter ki bir çare, bir formül arayabilsinler.
Bugün, bilhassa anacaddelerde aylık kirası 10 bin,
20 bin, 30 bin lira olan ufacık dükkânlar vardır. Gi
din, yer altındaki işhanlarında iki metre karelik bir
yerin aylık kirası bin - iki bin liradır. Ne yapmak lâ
zım? Şu halde, bu işyeri sıkıntısı var demektir. Bü
yük meydanların altındaki, Ankara'da, İstanbul'da
böyle yerler çoktur, büyük işhanları, işyerleri, bin
lerce, onbinJerce dükkânın bulunduğu yerler yapı
labilir. Bunlar para ister diyeceksiniz. Bunlar ihale
ye çıkartılarak 3 - 4 sene içerisinde amorti edecek,
kâr edecek bir şekilde şartnameler yapılır; bunu
yapan müteahhitler çıkar, bunu halkla o yerlerde
kendisine kiralık dükkân lâzım olan vatandaşları
tespit ederek onlardan finansman sağlayarak bu
gibi işhanları yapılır ve yine halkla birleşerek, halka
açık şirketler kurdurularak, inşaat şirketleri kur
durularak bu gibi işyerleri yapılır.
Bir İstanbul'un, bir Ankara'nın 1-1,5 sene içe
risinde bu gibi yerlerde, yani büyük meydanların
altında - yine meydan, yeşil saha katiyen bozulma
yacak - 50 bin, 100 bin dükkân yapması ve bunun
neticesinde de, her sene 1 - 1,5 milyar yalnız kira
gelirleri temin etmesi işten bile değildir. Onun için,
bu büyük belediyelerimiz arzu ettikleri takdirde,,
kendilerini hizmete adamayı sağladıkları, düşündük
leri takdirde, kolaylıkla işlerini yürütebilirler.
Hakikaten değerli arkadaşlarım, bu İmar, İskân
Bakanlığı da, diğer yatırımcı bakanlıklarımız gibi
büyük ehemmiyeti olan bir bakanlıktır. Ve öyle bir
Bakanlıktır ki, milliyetçi Hükümetimizin, milliyetçi
felsefe mensuplarının kurduğu bu Hükümetin bir
aynasıdır. Bu Hükümetin, Milliyetçi Hükümetin
damgasını bu aziz topraklara vurabilecek bir Ba
kanlıktır. Bugüne kadar gördüğümüz icraatından
dolayı, bundan sonra da aynı icraatı yapacakların. dan emin olduğumuz için yine Hükümetimizi ve Hü
kümetimizin bu yatırımcı Bakanlığını canı ve gö
nülden alkışlıyoruz.
Esasen felsefemizin, sol felsefeye karşı olan fel
sefemizin gereğidir bu. Yatırım nerede var, kalkınma
nerede var; orada milliyetçi iktidarlar vardır. Esa
sen hayatiyetini sefaletten ve fukaralıktan alan sol
felsefe mensupları, tabiatiyle bir memlekette kalkın
mayı sağlayamazlar. Zira o, bir memlekette kalkın
ma olursa, orada sol felsefe iflâs edeceği için, sol
felsefe; bir fantazi, bir lüks, bir moda, bir süs kala-322 —
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cağı için kalkınmayı isteyemezler. Ama bizim, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, bizim kalkınma isteği
mizi şu ana kadar ispat ettik, bundan sonra da ispat
edeceğiz. Lâfta değil, icraatta kalacaktır, kalacağı
na emin oluyoruz. Bu duygu ve düşünceler altında
Sayın Bakanı ve değerli Bakanlık mensuplarını tek
rar tebrik ediyor; bütçemizin, Bakanlık bütçesinin
memlekete ve Bakanlık camiasına hayırlar ve uğur
lar getirmesini Cenabı Allahtan niyaz ediyor, Yüce
Meclise saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik.
Bu suretle imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Program)
101

111

112

Lira
Genel yönetim ve des
tek hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir.
Bölge metropoliten alan
şehir imar planlarının ya
pılması ve belediyelere
teknik yardımın yürütül
mesi
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir.
Kentsel alanlardaki ko
nutların düzenlenmesi ve
yapı malzemesi standart
larının tespiti

100 277 060

320 386 700
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onarım giderleri harcama kaleminin altındaki fıkranın,
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre inşa ettirilen
konutlarla, aynı imkânlara sahip olmalarını ve daha
ucuza malolmalarını sağlamak üzere aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Adana
Kars
Yılmaz Hocaoğlu
Cemil Ünal
Çankırı
Arif Tosyalıoğlu

BAŞKAN — Bu 112 nci program kodu ile ilgili
bir önerge vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
. tmar ve İskân Bakanlığının 1976 yılı Bütçe Tekli
finde «112 - 02 - 2 - 002 - 710» yapı tesis ve büyük

Bursa
Ali Elverdi

Niğde
Haydar Özalp
(Geri kalmış yörelerde yapılacak halk konutu ya
pımı uygulamaları ve bu uygulamaların gerektirdiği
altyapı ve kamulaştırma harcamaları için bu konutlar
775 sayılı Gecekondu Kanununun 28, 29, 30, 31, 32
ve 33 ncü maddelerindeki imkân, katkı ve muafiyet
lerden yararlanırlar. Ayrıca adı geçen kanuna tabi ar
salar üzerinde de inşa ettirilebilirler. Bu ödeneğin sarf
ve tahsis şekli tmar ve iskân Bakanlığınca belirtilmek
üzere, Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki özel bir he
saba yatırılır.)
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Bir ödenek artırıcı durum yok; konuya bir açıklık getirmesi bakı
mından uygun mütalaa ediyoruz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bir ödenek artırıcı durum yok. önergeyi Yüce
Heyetin oylarına sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler.... Kabul edilmiştir.
112 nci program kodunu önergede ka'bul edilen şe
kilde yeniden oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Bölüm
(Progr.)

789 039 000

O:2

Lira

113 Doğal Afetlerin Zararlarını
Önleyici ve Giderici tşler
39 344 600
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler
2 150 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Bu suretle bütçe görüşmesi bitmiş, bölümleri de
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını
diliyorum.
B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bütçesi
üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz.
Sayın Komisyon? Burada Sayın Bakan? Burada
lar.
Bu bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz
alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nu
rettin Karsu, Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Vedat Önsal, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüsnü Cahit Koçkar, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz, Adalet Partisi
Grupu adına Saym Necmi Özgür.
Şahısları adına söz alan saym üyeler: Sayın Ek
rem Kangal, Sayın Hasan Sever, Saym Orhan Çaneri,
Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman
Aykul, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Hüseyin Erçelik,
Sayın Hasan Değer, Sayın Eteın Eken, Sayın Enver
Akova, Sayın Hüseyin Deniz, Saym Cahit Koçkar,
Sayın Cavit Erdemir, Sayın Mustafa Kemal Gönül,
Sayın Kemal Ataman ve Sayın Ömer Kahraman.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nu
rettin Karsu, buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA NURETTİN KARSU
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ba
kanlık mensubu değerli arkadaşlarım; Ulaştırma Ba
kanlığının 1976 malî yılı Bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına görüş ve eleştirilerimizi
belirtmek amacı ile söz almış bulunuyorum.
Teknolojinin gelişmesi, çağımızda her alanda ol
duğu gibi, ulaştırma sektörünü de büyük ölçüde et
kileyerek, önemini daha da artırmış bulunmaktadır.
Ülke kalkınmasında .ekonomik güç ve toplumsal
yapının sağlıklı işleme olgusunu geliştirmesi yönün
den Ulaştırma Bakanlığına büyük görevler düşmek
tedir.
Teknolojinin gelişmesi ile orantılı bir biçimde
önemi artan ulaştırma ve haberleşme, gelişen tekno
lojiyi içermediği takdirde bekleneni yapma olanağın
dan yoksun kalacağı da doğaldıı.
Çağdaş bir ulaştırmacılığı amaç edinen bir sek
tör, bunun gereklerini de içeren bir biçimde kendisini
her gün yenilemek ve bir evrim yapısına sahip oldu
ğunu kanıtlamak zorundadır,
— 324
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Bugün Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletmelerin
bu ilkelere uygun bir düzen içinde çalıştıklarını, Sa
yın Bakan da dahil hiç kimse savunamaz.
440 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Yasasının,
bu işletmelere verdiği yetki, çoğu kez bu işletmele
rin tutucu dişli çarkları arasında şekil değiştirerek
olumsuz yönde etkili olmaya başlamıştır.
440 sayılı Yasanın «ekonomiye katgıda kârlılık,
verimlilik ve modern işletme» yi öngörmesine karşın,
bu işletmelerin birbirleriyle yarışa gidercesine zarar
larını artırdıkları ve bu zararlara Cephe iktidarının
ve yöneticilerinin gerekli duyarlılığı göstermemeleri
ülke ekonomisi açısından üzüntü vericidir.
Bugüne dek Ulaştırma Bakanlığına bağlı sektör
lerin yıldan yıla artan ve büyük boyutlara ulaşan
zararları, 1975 yılında da 4 milyar TL. sına yaklaşa
rak zararın doruğuna ulaşmak suretiyle, ülke ekono
misinin sırtına büyük ölçüde kambur olması, haklı
yargımızı kanıtlamış bulunmaktadır.
Güçlü bir ülke yaratacak, ekonominin, canlı ve
dinamik olması, ulaştırma haberleşmemizin çağdaş
laşması ile sağlanabilir.
Sayın Bakan, Cephe Hükümetinin bakış açısından
görerek, Uîaştııma Bakanlığı ve sektörlerinin işlet
mesini bugünkü düzeyde tuttuğumuz ve buna bilim
sel açıdan gerekli doğrultuyu vermediğiniz ve çağın
gerisine düşmesine göz yummaya devamda ısrarlı
olduğunuz takdirde, Türkiye'de kamu ulaştırmasının
mezarının kazılmasına yardımcı olacaksınız.
Bu kötü sonuca hızla götürmeye çalışan Demirel
Cephe Hükümetinin, Ortaçağ işletmeciliğinden vaz
geçerek, çağdaş koşullara uygun işletme düzeyine
ulaştırılmasını bekliyoruz.
Sağlıklı bir ulaşım olanağından yoksun bulunan
üretici, genellikle ürettiği ürününü tüketici pazarlara
gönderemediğinden, değerinin altında aracıya vermek
zorunda kalmakta ve bu durum, bir taraftan üretici
yi, diğer taraftan tüketiciyi güçlüklerin ve yoklukla
pahalılıkların kucağına atmakta ve sadece vurgun
cu ve aracıyı kârlı kılmaktadır.
Yoksul halk yığınlarının günden güne, daha da
yoksullaşması, bozuk düzenin ve bozuk ulaştırma
nın doğal sonucu olmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı, bugüne
dek kendi içinde bile kendisini yenileyememiştir.
Merkez örgütünde geliştirdiği 3 kişiden ibaret ge
nel müdürlüklerin çoğu bir kadro yeri olmaktan öte
ye gidememiştir.
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Yılların tecrübesini edinmiş, çalışkan, dürüst, ta
rafsız yurt çocuklarını toplama kamplarını andıran
müşavir odalarına kapatması ve bunların yerine Baş
bakan hemşehrisi partizan kişilerin atanması, Demi
rci Hükümetinin partizan tutumunun Ulaştırma Ba
kanlığına bir yansımasıdır.
Sayın milletvekilleri, Demirel Cephe Hükümeti
programının 18 ve 19 ncu sayfalarında belirttiği «Ka
mu İktisadî Teşebbüs ve iştiraklerinin, ekonomiye
katkıda bulunan, kârlılık, verimlilik ve modern işlet
me esaslarına göre çalışan rasyonel ve kaynak doğu
rucu işletmeler haline getirilmesi hedefimizdir. Ula
şım maliyetlerini asgariye indiren, ekonomik, sosyal
ve kültürel kalkınmamıza en iyi şekilde hizmet eden
kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım sistemleri
ahenkli bir bütün halinde geliştirilecek; deniz ticareti
nin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirler alınacaktır. Yol
ları yetersiz olan bölgelere öncelik tanınacaktır.
Hava meydanları ve limanlarımız sayı ve vasıf
itibariyle günün ihtiyaç ve icaplarına cevap verecek
seviyeye getirilecektir, köyleri telefona kavuşturma
çalışmalarına hız verilecektir.» denmesine karşın, da
ha önceki Demirel hükümetlerinde görüldüğü gibi,
Demirel Cephe Hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığı
işletmelerinin zararları büyük boyutlara ulaşarak, Sa
yın Bütçe - Plan Komisyonu Başkanının deyimine
paralel olarak, Cumhuriyet döneminin en büyük ulaş
tırma zararlarını içeren bütçeyi oluşturmuş ve bu ne
denle de, bugüne dek, dediklerinin daima tersini uy
gulayan bir Başbakan olduğunu bir kez daha simge
lemiş bulunmaktadır.
Demirel Cephe Hükümetinin programının 6 ncı
sayfasında «Kalkınma hamlelerinde bölgeler arasın
daki dengesizliklerin giderilmesine ve kalkınmanın
nimetlerinin yaygın ve âdil bir şekilde dağılmasına
dikkat göstereceğiz. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri
mizin ve bütün gelişmeye muhtaç yurt bölgelerinin
kalkınması için etkili tedbirler almaya ve bu bölge
lerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyle özel plan
lar hazırlamaya kararlıyız» denmesine karşın, 1975
yılı içinde programlanan 31 000 OOÖ 000 yatırımdan,
kalkınmada öncelikli yöreleri kapsayan 40 ilimize
bunun ancak % 32'sini, yani 10 000 000 000 ayır
makla, Demirel Cephe İktidarının Doğu ve Güney
doğumda geri kalmış yörelerdeki yoksul halka ve sos
yal adalet ilkesine ne ölçüde değer verdiğini kanıt
lamış bulunmaktadır.
Şehirlerarası ve uluslararası otomatik konuşma
olanağını sağlayacağını belirten Sayın Bakandan,
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bundan önce telefonların normal işlemesini ve normal
telefonlarla köylümüzün kentlimizin konuşma olana
ğına kavuşturulmasını bekliyoruz.
Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının en
büyük kuruluşlarından birisi ve birincisi demiryollarıdır.
Dünya demiryolculuğunun önemi günden güffe
yeniden artarken, yapılan son denemelerle saatte 300
Km. lik hıza ulaşırken, üzüntü ile belirteyim ki, bizim
demiryollarımız 40 yıl öncesinin rahmetli Ali Çetinkaya işletmesini aratır bir düzeyde kalmıştır.
İki anagörevinden, ne ekonomik bir işletme ve ne
de kamu yararına, halkımızın hoşnut olabileceği dü
zenli bir işletme sürecine girebilmiştir. Zararlarının
artması oranında işletmeciliği de buna paralel ola
rak olumsuz bir yönde etkilemiştir. Yıllarca, gerek
altyapı ve gerekse çeken ve çekilen araçları, geniş ola
naklarına rağmen, günün koşullarına uygun bir düze
ye getiremediği için, demiryollarımızın ülke ekonomi
sine yararlı olması yerine, zararlı olmasına yol açıl
mıştır.
Demiryollarını, bazılarının düşündüğü gibi, kara
yolları taşımacılığını yasal yoldan frenlemekle değil,
kendi içinde kendini yenilemekle, bilimsel ve sağlıklı
bir işletme düzeyine çıkarmakla, kârlı bir sonuca
ulaştırmak kanımızca her zaman mümkündür.
İnsan, cevher, kömür, hayvan ve ticarî eşya ta
şımacılığında büyük bir potansiyele sahip olmasına
rağmen, bu taşımacılığın üstesinden gelememesi, ken
di işletmesinin kullandığı kömürü dahi özel firmalara
taşıtması bu savımızı kanıtlamış bulunmaktadır.
özellikle yük vagonu sayısının yıldan yıla artan
yükle aynı oranda artması beklenirken, tam tersine
yük taşıyan vagon sayısı 1963 yılında 16 119 adet
iken, 1975 yılında ancak 16 644 olabilmiştir. 1963
yılında 1 232 adet olan yolcu vagon sayısı, 1975'te
1 Q57'ye düşerek kapasiteyi de düşürmüştür.
Görüldüğü gibi, yıldan yıla taşınacak maddelerin
artmasına karşın, demiryolları işletmesi, taşıyıcı va
gon sayısını aynı düzeyde tutarak, hatta düşürerek
zararların da artarak oluşmasını ve 1975 yılında
i% 8,9 eksik yolcu taşınmasına kendi tutumu ile ne
den olmuştur.
Dizel lokomotifi, yolcu ve yük vagonu üreten
yeterli kapasitede modern fabrikalarımızın varlığına
rağmen, bu gerilemeyi anlamak olanaksızdır bizce.
1968 yılında lisans anlaşması yapılan dizel loko
motiflerinin yerli yapım oranının 1972*de •% 85 ve
fabrika üretiminin yılda en az 20*den başlayarak 60
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olması öngörüldüğü halde, bugüne dek yerli yapım
oranı ancak % 50 olabilmiş ve üretilen dizel lokomo
tif sayısı da 260'ın üstüne çıkması gerekirken ancak
101 adet üretilmiş ve 1975 yılı sonunda tüm progra
mın ancak <% 38'i gerçekleşebilmiştir.
Fabrikalarda dar boğazların, süre geçirmeden ge
nişleterek dizel lokomotifi, vagon, 900 - 2 700 beygir
gücündeki motor üretiminin; demiryollanmızın, sa
nayimizin ve Ortadoğu ülkelerinin ihtiyaçlarını karşı
layacak bir düzeye çıkarılmasını, ülke ekonomisi açı
sından zorunlu görmekteyiz. Yurt ihtiyaçlarının kar
şılanmasını amaçlayan 900 ilâ 2 700 beygir gücün
deki dizel motorlarının hâlâ üretilip piyasaya çıka
rılmaması ilgisizliğin somut bir örneğidir.
Büyük üretim kapasitelerine ve harcamalarına
karşın 1973'te 600, 1974'te 397 ve 1975'te 985 adet
yük vagonu ve gene 1973'te 101, 1974'te 39 ve 1975'
te 38 adet yolcu vagonu üretilecek, kapasitenin çok
altında yapılmış olan programın bile 3 yılın ortalama
sı olarak, yük vagonlarında % 57'si ve yolcu vagon
larında % 78'i gerçekleşebilmiştir.
Ülkede doğal gelişmeye paralel olarak, her yıl
demiryollarının taşıdığı mallarda ortalama % 15 ar
tış oluşmasına rağmen, vagon sayılarını 1963 düze
yinde tutması işletme anlayışının ters bir olgusudur.
Altyapıya gelince; yenilenecek 3 500 Km'lik yola
karşın, 1973 yılında 17û Km., 1974 yılında 154 Km.,
1975 yılında 30G Km. gibi çok az bir yol yenilenmiş
ve 1976 programına da ancak 95 Km.'lik bir yol ye
nilemesi konulmak suretiyle, altyapıyı ve bu nedenle
Demiryollarında hıza ve taşımacılığa ne derece önem
verildiği görülmektedir.
Altyapı yenilenmesinde, ülke ormanlarını yok
öden, maliyeti daha yüksek olan ahşap traverslerin
terkedilerek, beton travers kullanılması yönüne gidil
mesini ve 3 vardiya üretimi, ihtiyacı karşılamadığı
takdirde Sivas'ta yapılması planlanıp başlanan beton
travers fabrikasının bir an önce bitirilerek üretime
geçirilmesinde, Demiryolları İşletmesi ve ülke ekono
misi açısından sayısız yararlar görmekteyiz. .
Ray, selet, rondele, tekerlek ve bandaj gibi mal
zemelerin, Demir - Çelik, Makine Kimya ve Demir
yolu fabrikalarında üretilebildiği halde, bu tespit
edildiği halde her yıl en azından 250 - 300 milyon
TL. karşılığında döviz ödeyerek ithal edilmesini so
rumsuz bir davranışın sonucu sayıyoruz.
1975 yılında, programlanan 2 603 milyar TL. lik
yatırımın ancak % 57'sİ olan 1 488 milyar TL.'lık
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kısmını gerçekleştirebilen Devlet Demiryollarının za
rarı;
1973 yılında 618 milyon TL.'sı, 1974 yılında 1 227
milyar TL.'sı ve 1975 de ise 2,5 milyar TL.'sını aşan
boyutlara ulaşmış ve böylece 1975 yılında her geçen
saniyede 79 TL. zarar etmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu zararların asıl nedeni, bi
limsel içerikten yoksun, çağdışı partizan bir yöneti
min varlığıdır.
Devlet Demiryollarında zararlar arttıkça, buna
paralel olarak stoklar da artmaktadır.
Stok malzemesi 1969 yılında 384 milyon İL. iken,
1975 yılında 1 850 milyar TL.'lık yüksek bir değere
ulaşmıştır. Çağdaş merkezî bir stok kontrol sistemi
nin bilimsel yöntemi uygulandığı takdirde, 350 mil
yon TL.'lık bir stokun yeterli olacağı saptanabilen
bir gerçektir.
Buna göre, fazladan 1,5 milyar TL.'lık malzemeyi
gereksiz yere stok eden ve çürümeye bırakan Demir
yolları, zararların çoğunu kendisinin bu çelişkili tu
tumu ile oluşturmaktadır.
Demiryollarında çalışan mühendis sayısının tüm>
personele oranla % 0,5 (yüzde yarım) olduğunu söy
lersek, bu işletmenin teknolojiye ne ölçüde değer ver
diğini anlatmış oluruz.
Memur ve işçinin yönetime katılamadığı Kamu
İktisadî Teşebbüslerinde, adamına göre iş hazırlayan
partizan yönetim egemen oldukça, bu zararlar kuşku
suz artarak devam edecektir.
Sayın Bakandan bu zararların önlenmesini ve hal
kı canından bezdiren Doğu trenlerinin tehir, sofaj,
elektrik ve bakımsızlık sorunları üzerine eğilmesini
'bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri, üç tarafı denizle çevrili ve
7 COCı Km. kıyı şeridine sahip bir ülke olmamıza
rağmen, deniz ticaret filosu bakımından çok geri kal
mış bir durumdayız. 835 bin tonluk bir kapasite, ken
di yükümüzün yarısını bile taşımada yetersiz kalmak
tadır. Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen % 50 it
hal ve ihraç mallarımızın kendi gemilerimizle taşın
ması hedefine bugüne değin ulaşılamadığı gibi, ya
kınlaşma olanağı bile sağlanamamıştır.
1975 yılı içinde ithalâtın % 27'sini ve ihracatın
da % 19'unu kendi gemilerimizle taşıdığımız gerçeği
gözönüne alınırsa bu yargımız da kanıtlanmış olur.
Komşumuz Yunanistan'ın 23 SCO CC0 tonluk bir
ticarî filoya sahip olmasına rağmen, ticaret filomu
zun, kıta sahanlığında olduğu gibi, ilgisiz kalmış ol-
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ması, ülkemiz yararları açısından acı ve düşündürü
cüdür.
1969'da temeli atılan 1972'de bitmesi planlanan
ve 1971 yılı bütçe görüşmelerinde Sayın A.P.'li Ulaştır
ma Bakanının da, 1972 yılı sonunda biteceğini bildir
diği, Pendik Tersanesinin bugüne değin ancak % 25'i
yapılabilmiştir.
1975 yılı içinde Denizcilik Bankası ve D. B. Deniz
Nakliyat ortaklığının insan ve yük taşımalarında %
10 bir azalma olduğu görülmektedir.
Bu gerilemeyi ve Denizcilik Bankasının 6C0 mil
yona varan zararlarının nedenini anlamak bizce ola
nak dışıdır, ithal ve ihraç edilen yükün % 50'sini
kendi gemilerimizle taşıdığımız takdirde yılda 2 mil
yar TL.'lık bir ücretin dışarıya gitmesini önlemiş ola
cağımızdan Sayın Bakanın bu konuya gerekli önemi
vermesini bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri,
Son yıllarda büyük bir hızla gelişen dünya hava
cılığı düzeyinde olmasa bile, Türk Havayolları da bu
na paralel olarak bir Ölçüde gelişme göstermiştir.
Ancak 1975 yılı içinde, gelen yolcuda °/o 24, giden
yolcuda % 20 ve yük taşımalarında % 10 eksik bir
taşıma yaparak, yıl içinde yapılan zamlara rağmen,
kendini zarardan kurtaramamıştır.
Yurt içinde ve yurt dışında büyük bir yolcu ve yük
potansiyeline sahip olan Türk Havayollarının yeni
jetlerle güçlendirilmesini mevcut hava meydanlarımı
zın çağın gereklerine uygun bir düzeye getirilmesini,
yapılmakta olan meydanların öncelikle bitirilmesini ve
geri kalmış yörelerin de hava ulaşım olanaklarına ka
vuşturulmasını zorunlu görmekteyiz.
Üst kademe yöneticilerinin, politik karşılama ve
uğurlama yerine zamanlarını, zarar eden işletmele
rinin sorunlarına harcamalarını bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri,
PTT işletmesi haberleşme ve posta hizmetlerinde
kendi olanakları ölçüsünde bir gayretin içinde ise de
özellikle telefon ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça
uzak kalmaktadır.
1975 yılı içinde hizmette % 7 bir artış göstermesi
ne rağmen 623 milyon liralık zarara girmesi, bu işlet
menin de kendisini günün koşullarına göre yenile
mesini gerektirmektedir,
Şimdiye dek tesis edilmiş 760 bin telefona ek ola
rak 913 bin telefon istenmektedir. Yılda 137 bin tele
fon verilebildiğine göre bu tempo ile ihtiyaçları karşı
lamak olanaksızdır.
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• K.öye hizmet götüreceğini söyleyen Cephe Hükü
metinin, köyler için 1976'da programladığı 1 000 te
lefonu yetersiz ve sosyal adalet ilkesine ters düşen bir
tutum olarak görüyoruz ve artırmasını bekliyoruz
Cephe Hükümetinden,
1976 yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını diler
C H. P. Meclis Grupu adına saygılar sunarım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vedat Önsal, buyurun efendim.
D. P. GRUPU ADINA VEDAT ÖNSAL (Sakar
ya)— Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri;
Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Ekonomik, sos
yal ve kültürel alanlardaki gelişmeler ulaşma ve ha
berleşme ihtiyaçlarını süratle büyütmektedir. Sanayi
leşme ve şehirleşmenin daha hızla gelişmekte olduğu
bölgelerde ulaşma ve haberleşme ihtiyaçları daha da
hızlı bir şekilde büyümektedir.
Hızla büyüyen ihtiyaçlar karşısında, tedbirlerin za
manında alınamaması ve maddî imkânsızlıklar ulaş
tırma hizmetlerinde aksamalara ve dar boğazların or
taya çıkmasına sebep olmaktadır.
Ekonomik kalkınmanın aksamadan devam edebilmesi ise ulaştırma hizmetlerindeki dar boğazların or
tadan kaldırılmasına ye hizmetlerin kesintisiz devam
etmesine bağlıdır. Hızlı, emniyetli ve ucuz bir ulaştır
ma sistemi kurulamadığı sürece, kalkınma gayretle
rinin aksaması ve kaynak israfına sebebiyet verilmesi,
kaçınılmaz netice olacaktır,
Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığına büyük so
rumluluk düşmektedir. Bakanlık, yarının Türkiye'si
nin ihtiyaçlarını hesaplamak ve tedbirlerini bugünden
almak mecburiyetindedir. Bugüne kadar, ulaştırma
hizmetlerinde geleceğin ihtiyaçları iyi hesaplanarak,
politikalar buna göre tespit edilmemiştir. Kara, de
niz ve hava ulaşımında koordinasyonun sağlanarak,
imkânların israf edilmeden kullanıldığı iddia edilemez.
Esefle kaydetmek isterim ki muhtelif ulaşım ke
simleri arasında koordinasyon asgarî manada dahi
sağlanamamış, bu yüzden millî ekonomi büyük ölçü
de kaynak israfına maruz bırakılmıştır.
Demiryolları ile karayolları arasında yıkıcı bir re
kabetin ortaya çıkması önlenememiş, bu yüzden de
millî ekonomi çok şey kaybetmiştir.
Demiryolları senelerce ihmal edilmiş, bu yüzden
kitle yolcu ve yük nakliyatmda en tıcuz kara taşıma
sistemi olan demiryollarından gereğince yararlanılamamıştır. Demiryollarında ihmal neticesinde ortaya
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çıkan yetersizlik dolayısıyle, karayollarındaki trafik
hızla artmış, bu artışa transit trafiği de eklenince ka
rayollarında aşırı yüklenmeler meydana gelmiştir. Bu
nun neticesinde ise yollar ekonomik ömrünü doldur
madan elden çıkmakta; trafik yoğunluğu kazalara se
bebiyet vererek önemli can ve mal kayıplarına sebebi
yet vermektedir.
Deniz ve hava ulaşımında da İhtiyaçlara cevap
verecek gelişmelerin sağlanamamış olması, büyük so
runlar ortaya çıkarmakta; özellikle yurt dışı ulaşım
da büyük döviz kaybına sebebiyet vermektedir.
Ulaştırma sektörünün genel durumu böylece tespit
edildiğinde; demiryolu, karayolu, denizyolu ve hava
yolu ulaşım sistemleri arasında koordinasyonun sağ
lanması ve bu sistemlerin yurt ekonomisinde kaynak
israfına sebep olmayacak şekle getirilmesindeki zaru
ret ortaya çıkmaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı günlük gereklerin peşine ta
kılmış sürüklenir olma görüntüsünden kurtarılmalıdır.
'Demiryolu, denizyolu, karayolu ve hava yolu sistem
leri arasındaki koordinasyon süratle sağlanmalıdır.
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Bilindiği gibi Sayın Melen'in, Lockheed firmasının Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddaları ortaya atıldığı zaman takındığı tavır, tecrübeli bir devlet adamına katiyen yakışmayacak tarzda olmuştur.
Sayın Melen Lockheed firmasiyle hiçbir alış veriş yapılmadığını iddia etmişti. Ancak sonradan,
F - 104 S uçaklarının alımıyla ilgili olarak, italya'
da yapılan müzakerelerde, Lockheed firmasının mü
messilinin de bulunduğu ortaya çıkmıştır. Sayın MeI len'in başlangıçtaki bu davranış ve meseleyi adeta ört
bas etmek ister görüntüsü vermesi yangını köriikleI mistir. Böyle iddiaların müzakere ve münakaşasının
I bütün müesseseye maîedileceği endişelerine kapılmak
da tamamen yersizdir. Aksine rüşvet alanların tespi
ti, bütün müesseseyi temize çıkaracaktır.
I

Bu bakımdan Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın
Alpkaya'nın, Lockheed firmasiyle ilgili iddialar kar
şısında, «Hava Kuvvetleri yıpratılmak isteniyor» şek
lindeki endişelerine katılmak imkânı yoktur. Elbette
hiçbir vatansever, iddiaları, şerefli Hava KuvvetleriI mize mal etmeyi düşünemez, iddiaların üzerine gidiArtık biraz da gelecek yılların ihtiyaçlarına bakı I lerek, hakikatlerin ortaya çıkarılmaması halinde ise
larak yapım, işletme ve kullanma hizmetleri bü ihti
birçok şerefli insanın töhmet altında kalacağını iyi
yaçlara göre ayarlanmalıdır. Aksi halde gelecekte kar
hesaplamak lâzımdır.
şılaşılacak problemleri çözmek çok daha güç ola
iddiaların üzerine giderek, hakikatleri ortaya çı
cak, yurt ekonomisi ve kalkınması bu yüzden büyük
karmak,
namuslu devlet memurlarını şaibe altında
zararlara uğrayacaktır.
I
kalmaktan
kurtaracak, müesseselerin millet nazarınMuhterem milletvekilleri, son günlerde Amerikan
daki
itibarını
ayakta tutacaktır.
Senatosunca yapılan açıklamalar, bütün dünya kamu
oyunda geniş yankılar yapmıştır. Bu yüzden bazı ül I
Bu bakımdan Sayın Menteşe'den rüşvet iddiaları
kelerde tahtlar sallanmakta, hükümetler çekilme du
nın üzerine dikkatle ve ciddiyetle eğilmesini rica edi
rumuna gelmektedir, özellikle rüşvet dağıtıldığı iddia
yoruz.
larına muhatap olan ülkelerde kamuoyu büyük ölçü
Muhterem milletvekilleri,
de bu meselelere eğilmiştir. Parlamentolar ve hükü
Türkiye, kalkınmasını sürdürmek bakımından kri
metler tahkikat komisyonları kurmuşlar, iddiaları tah
tik bir noktaya gelmiştir. Dış ticaretimizdeki aleyhte
kik ederek suçluları ortaya çıkarmak çabasındadırlar.
açık son yıllarda, ekonomimizin tahammül hudutları
Lockheed firmasının Türkiye'de rüşvet dağıttığı
nı aşacak bir seviyeye yükselmiştir. Bu yüzden dış
yolundaki iddialardan sonra, şimdi de Boeing ve
ödemeler dengemiz devamlı açık vermekte, döviz re
Northrop firmasının rüşvet dağıttığı iddiaları ortaya
zervlerimiz erimektedir. Bu hal böyle devam ettiği
atılmıştır.
takdirde, yakın bir gelecekte ithalât zorluklarının or
Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların Lock
taya çıkması kaçınılmaz netice olacaktır, ithalât zor
heed firmasiyle alış veriş yapmadığı anlaşılmaktadır.
luklarının
ortaya çıkması ise, hammadde ve ara ma
Ancak Boeing ve Northrop finnalarının Ulaştırma
lını
temin
yolunda büyük ölçüde ithalâta gerek gösBakanlığına bağlı müesseselerle alış veriş yaptığı bi
I teren sanayiimizin çökmesi demektir. Bu işe ekono
linmektedir.
mik güçlüklerin yanında, büyük sosyal bunalımları
Sayın Bakandan ricamız, meselenin üzerine büyük
da beraberinde getirecektir.
bir dikkat ve ciddiyetle eğilmesidir. Bu tarz mesele
lerin geciktirilmeye ve savsaklanmaya katiyen taham<
Bu tehlikeli gelişmeyi Önleyici istikamette çalış
mülü yoktur. Sayın Menteşe'nio, Sayın Melen'in düş<
malar yapmak, bütün devlet kuruluşlarının önde gelen
tüğü hataya düşmeyeceğini ümit etmek isteriz.
I sorumluluğu olmalıdır. Döviz tasarrufu sağlayıcı ve328 —
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ya döviz geliri temin edici her çareye başvurulmalı
birlerin alınması gereklidir. Bu koordinasyon eksik
dır.
liğini giderebilmek yolunda, ortaya çıkacak yetki
Bu konuda ulaştırma bakanlığının alacağı önemli
boşlukları kanunlarda gerekli değişiklikler yapılarak
tedbirler vardır. Karayollarımız üzerinde yapılan
giderilmelidir.
transit taşımalarında, tarife yönünden yapılmış olan .
Bu maksatla, Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş Ka
değişiklikleri yerinde görüyoruz. Bu konuda geç bile
nununun yeniden ele alınarak, günün gereklerine uy
kalınmıştır. Bu yoldan memleketimize önemli ölçüde
gun hale getirilmesi gerekmektedir. İktidara geldi
döviz kazandırmak mümkün olacaktır.
ğinden bu yana bir yıla yakın bir süre geçmiş olma
Demiryoliarmız üzerinde yapılan transit taşımacı
sına rağmen, Hükümetin bu konuda hiç bir hazır
lığını da geliştirecek tedbirlere vakit kaybetmeden yölığın içine girmemiş olmasını esefle karşılamamak
nelinmelidir. Demiryollarımızın altyapı ve işletmeci
mümkün değildir.
lik yönünden geliştirilmesi sayesinde, transit nakliya
Bu arada Ulaştırma Bakanlığına bağlı dev mües
ta kazandırılacak sürat ve emniyet, bu yoldan da
seselerin kuruluş kanunlarının da, yeniden elden ge
önemli döviz kazanılmasını imkân dahiline sokacak
çirilmesi gereklidir. Bu çalışma müesseselerin çalışma*
tır.
larını kolaylaştıracak, günün şartlarına uygun bir iş
. Yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurda geliş ve
letmecilik yapmalarını imkân dahiline sokacaktır.
gidişlerinde millî hava yolumuzu tercih ettikleri bilin
Karayolu taşımacılığı ve trafik kanununun da çıka
mektedir. Ancak işletmedeki büyük düzensizlik, işçi
rılarak, karayollarında yurt ekonomisinin büyük za
lerimizin yabancı hava yollarına kaymalarına sebebi
rarlarına sebebiyet veren yıkıcı ve haksız rekabetin
yet vermektedir. Kanaatimizce, Türk Hava Yolları
önlenmesi gerekmektedir.
nın uçak filosunu takviye ve düzenli bir işletme sağ
lanması yolunda atılacak adımlar, ülkemize büyük
Demiryolları senelerdir ihmale uğramıştır. Bu
döviz kazandıracaktır.
yüzden demiryollanmızda altyapı eskimiş ve yeter
Türk Deniz Filosunun geliştirilmesi yoluyla da,
sizdir.
büyük döviz tasarufu sağlanabilir. Hatta bu yoldan
Fizikî ve geometrik standartlar çok düşüktür. Yıl
döviz geliri dahi temin etmek mümkündür.
lardır demiryolları zarar ediyor iddialarıyle, yurt eko
nomisi yönünden büyük önemi haiz bu büyük mües
Deniz filomuzun geliştirilmesi yoluyle, uzun dö
sesemiz
yıpratılmıştır. Halbuki meseleyi blânço aç>
nemde deniz taşımacılığından yılda bir milyar do
ğı
yönünden
değil, millî ekonomiye katkı yönünden
lar gelir sağlanması hedef alınmıştır. Ancak bu hedefe
incelemek
gereklidir.
Demiryolları bütün ihmallere
varmak değil, yaklaşmak yolunda dahi ileri adımlar
rağmen, yurt ekonomisine önemli katkısını devam et
atılabilmiş değildir. İthal ve ihraç mallarımızın % 5C
tirmiştir.
sinin kendi gemilerimizle taşınması hedefinin dahi
çok uzaklarında bulunuyoruz. Bu yüzden de, üzerine
Kitle nakliyatında ve özellikle uzun mesafelerde,
titremek mecburiyetinde olduğumuz döviz gelirleri
en ucuz, en süratli ve en emin ulaşım vasıtasının De
miz, boş yere ziyan olup gitmektedir.
miryolu olduğu, bütün dünyanın kabul ettiği bir ger
Bü hedeflere varüamamasında Türk Deniz Ticaret
filosunun yeterince geliştirilerek, istenilen kapasiteye
henüz ulaşılamamış olmasının önemli etkisi vardır.
Ancak bunun yanında işletme hataları ve limanlarla,
limanlardaki yükleme - boşaltma donatımının kifa
yetsizliği de dikkate alınmalıdır. Gemi inşa kapasite
mizde, hedeflere varılamamıştır. Pendik tersanesi hâ
lâ tamamlanarak işletmeye açılabilmiş değildir.
Sözlerimi tamamlamadan önce görüşlerimi özet
lemek istiyorum.
Ulaştırma Bakanlığı, ekonomimizde büyük Ölçü
de kaynak israfına sebebiyet veren, muhtelif ulaşım
kesimleri arasındaki koordinasyon noksanını ortadan
kaldırmalıdır. Bunun için gerekli kanunî ve idarî ted

çektir.
Bu gerçeğin gözönünde tutularak, Demiryollarını
alt ve üst yapı bakımından süratle takviye etmek lâ
zımdır.
Büyük döviz tasarrufuna imkân verecek Deniz
Ticaret Filomuzun takviyesi yönünde tedbirler alın
malıdır. Tersanelerimizin tam kapasiteyle çalışmala
rını temin ve bu arada Pendik Tersanesinin de bir an
önce hizmete girmesini sağlayıcı çalışmalar yapılma
lıdır.
Bazı Amerikan şirketlerinin rüşvet dağıttığı yo
lundaki iddialar ciddiyetle ve süratle açıklığa kavuş
turularak, yurt ekonomisinde büyük önemi haiz mü
esseselerin yıpranması önlenmelidir.
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Bu görüşlerin ışığı altında, Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesinin memlekete, millete hayırlı olmasını diler.
Yüce Meclise Demokratik Parti adına saygılar suna
rım. (D. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Önsal.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Cahit
Koçkar.
Buyurun efendim.
M S . P. GRUPU ADINA HÜSNÜ CAHİT
KOÇKAR (Amasya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 1976 Malî Yılı Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Ğrupumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum, Heyet-i Âlinizi Grupum ve şahsım adına
hürmetlerimle selâmlarım.
Ülkemizin ulaşım ve haberleşme hizmetlerini uh
desinde bulunduran ve Bakanlığın, millet ve memle
ket hayatındaki yeri ve pnemi izahtan varestedir.
Gidemediğin yer senin değildir kaziyesince, adı
geçen Bakanlığın uhdesinde bulundurduğu vazifenin
ehemmiyeti daha açık ve seçik ortaya çıkmaktadır.
Her ne kadar ülkemizde karayolu taşımacılığı
ön planda gelmekte ve bu görev de başka bakanlık
ça yürütülmekte ise de, Demiryolları, Denizyolları,
Hava Yollan ve haberleşme işlerinin yanında, ulaşım
işleriyle ilgili diğer bakanlıklararası münasebetlerin
koordinatörlük vazifesi de Ulaştırma Bakanlığının
vazifeleri cümlesinden bulunmaktadır.
Bakanlığın hizmet anlayışının altında yatan mana
nın, hareket ve sürat olması lâzım geldiğinde kimse
nin itirazı olmadığı kanaatindeyim. Daha açık bir ta
birle, Bakanlığın asıl görevi, mesafeyi ve zamanı kı
saltmak, uzağı yakın yapmaktır.
Ulştırma Bakanlığının gerek hazarda, gerekse se
ferde memleketimizin durumu ve coğrafî mevkii iti
bariyle vazifelerinin önemi daha da büyüklük arz
etmektedir.
Bu sebeple, Ulaştırma Bakanlığına, uhdesine dü
şen vazifeleri tam ve lâyıkı manada yapabilmesi için
hiç bir fedakârlıktan kaçınmamalıyız. Aksi takdirde
yurtiçi kalkınma çabalarımız kendi çevresinde âtıl ve
verimsiz kalacaktır.
Bugün Türkiye'mizde ortaya çıkan büyük bir ger
çek vardır. O da; şehir nüfuslarının umumî nüfus ar
tış hızına göre çok daha hızlı olarak yükselmesidir.
Ekonomik kalkınma, uluslararası münascbetlerimizdeki gelişmeler, iç ve dış turizm hareketleri, şehir nüfuslarındaki hızlı artış da eklenince, ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerine olan ihtiyacımızın çok daha
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büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ve bu büyük ihti
yaç karşısında, kara, deniz ve hava ulaşım sisteminde,
tam ve kâmil manada bir koordinasyonun zarureti
kendiliğinden doğmaktadır. Esefle belirtmek isterim
ki, ülkemizde bu koordinasyon, gerçekleştirilememiş
olduğu için, kuruluşlar arasında kıyasıya rekabet baş
lamış ve iç bünyemizi kemirir hale gelmiştir.
Öz kaynaklarımızın ziyanı ve israfı' demek olan
bu rekabete katiyen müsaade olunmamalıdır. Bilhassa
karayolu taşımacılığı ile, demiryolu taşımacılığı ara
sında, kıyasıya bir rekabet ortaya çıkmış ve bundan
yurt ekonomisi büyük zararlara uğramıştır. Gerek
yolcu, gerekse yük nakliyatında, büyük hacimde taşı
maların, emniyetli, ucuz ve süratli bir şekilde yapıla
bilmesi, demiryolu taşımacılığının gelişmesine bağlı
dır. Bu gerçeği çok önceden tespit etmiş ülkeler, de
miryolu nakliyatına yönelmiş ve modernizasyona bü
yük önem vermişlerdir. Bugün Türkiye'mizde, mev
cut demiryolları, modern işletmeciliğin gereklerine
cevap vermekten çok uzaktır. Üzülerek kaydetmek
lâzımdır ki, bugün Türkiyemiz'de demiryolu işletmeci
liği, rantabilitesini kaybetmiş eski lokomotif, vagon
ve diğer teçhizatla yapılmaktadır. Çok sıkı işbirliği
halinde bulunduğumuz, coğrafî bakımdan ülkemizin
devamı demek olan batı ülkelerinde meselâ; Batı Al
manya'da ulaştırma hizmetlerinin % 35'i karayolu,
% 'O'u demiryolu, c/0 10'u havayolu ile yapılırken,
Türkiye'mizde bu ulaşım hizmetlerinin % 65 - 70'i
karayolu, geri kalan kısmı ise, deniz, demir ve hava
yolu ile yapılmaktadır ki, bu da bize, faydasına kesin
likle inandığımız demiryolu taşımacılığına lâyıkı veçhile
önem veremediğimizi göstermektedir.
Bu sahadaki ilk atılımımıza demiryolu altyapı ça
lışmalarını hızlandırmakla başlamalı, yeni hat döşe
me işlerine süratle geçmeliyiz. Önceki yıllarda belir
tilen Dünya Bankasından alınacak kredi alınmış mıdır?
Demiryolu şebekemiz;n geliştirilmesi için Bakanlıkça
ne düşünülmektedir? Sayın Bakan lütfeder, açıklarlar
sa memnun oluruz.
Sayın milletvekilleri, Eskişehir Fabrikasında lo
komotif imaline başlanmış olmasını olumlu bir adım
olarak kabul ediyor, fabrikanın kapasitesinin artırıl
masını, Adapazarı ve Sivas Fabrikalarındaki yük ve
yolcu vagonu yapımı imalâtını artırıcı tedbirlerin alın
masını da zarurî görüyoruz. Bilhassa Eskişehir Fab
rikasında, roketatar yapılmasına başlanmış olmasını,
harp sanayimizin başarılı bir adımı olarak takdirle kar
şılıyoruz, bu başarıda hizmeti geçenleri tebrik ediyo
ruz.
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Aziz arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık Planda dış
ticaret taşımalarının % 50'sinin Türk gemileriyle ya
pılması öngörülmüştür. Ancak, bu nispete henüz ula
şılamamıştır. ihraç ve ithal mallarının sadece üçte
birine yakın bir kısmı kendi gemilerimizle taşınabilmtktedir. Büyük açık gösteren dış ödemeler denge
miz, bu yüzden daha da çok zarar görmektedir. Dö
viz kaybına sebep olan bu halin önlenmesi hususunda,
Sayın Bakandan olumlu tedbir ve davranışlar bekle
mekteyiz.
Üç tarafı denizle çevrili ve kıyı uzunluğu 7 bin ki
lometreyi bulan bir ülke olmamıza rağmen, deniz ti
caret filomuzun hali yürekler acısıdır. Nüfusu 9 mil
yon olan Yunanistan'ın 8 milyon gros/tonu geçen de
niz filosu hacmi karşısında bizim ticaret filosu hacmi
miz 1 milyon gros/ton üzerindedir. Bu büyük noksan
lıkta geçmiş yılların ihmalini görmemek mümkün de
ğildir.
Turizm bakımından özlenilen gelişmenin temin edi
lebilmesi için deniz nakliyatçılığına büyük vazifeler
düşmektedir. Bu sahada Sayın Bakandan köklü ve
müessir tedbirler beklemekteyiz. Zamanımızda ulaşım
sektöründe çok hızlı gelişmeler cereyan etmektedir.
Mevcut personelin bu değişikliklere ayak uydurabil
mesi için periyodik olarak eğitime tabiî tutulması, bil
gi ve görgülerinin artırılması zaruridir.
Demiryolları ve Denizcilik Meslek Okullarının da
günün şartlarına uydurulması, ulaşım ve haberleşme
sahasında ciddî tedrisat yapan müesseselerin geliştiril
mesi zarureti vardır.
Muhterem milletvekilleri, PTT hizmetlerinin süratlendirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Telefon
şebekesi yurt sathına yayılmalı, şehirlerarası telefon
görüşmeleri otomatik hale getirilmelidir. Hatların yü
kü hafi fi etilmeli, zaman israfı önlenmeli, telefon görüş
meleri bir işkence olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun için
de Telsiz Kanunu mutlaka değişmeli ve bugünkü
telsiz kullanma tahdidi kaldırılmalıdır. Bankaların,
nakliye şirketlerinin ticarî müesseselerin, holdinglerin,
telsiz kullanabilmelerine imkân, verilmeli, telefonun
yükü azaltılarak haberleşmede sürat temin edilmelidir.
Amatör telsizciliğin geliştirilmesine yardımcı olunma
lı, bilhassa elektronik sahada tahsil görmüş, teknik per
sonele iş ve istihdam sahaları hazırlanmalı, araştırma
ya yönelmelerine imkân verilmelidir.
Muhterem milletvekilleri, ulaşım hizmetleri insan
"hayatında mühim yer işgal etmektedir. Bu hizmette
herkes hissesini almalı, faidelenmelidir. Ama maalesef
tatbikat hiçte böyle olmamakta, diğer yatırımlarda ol

23 . 2 . 1976

O :2

duğu gibi, ulaştırma hizmetlerinde de büyük kentler,
beldeler arslan payını almakta, ücra yurt köşeleri
maalesef mahrum bırakılmaktadır. Hizmetleri yurt
sathına yayarken, böyle yurt köşelerine öncelik ver
mekten daha isabetli bir iş olamaz. Bilhassa zararlı ba
zı fikir cereyanlarının en müsait vasat diye istismara
kalkıştıkları bu vatan köşelerine, en kısa zamanda dev
letin eli uzanmalı ve bu elin uzanmasının ilk şartı olan
telefon ve yol köye götürülmelidir.
Burada müsaadenizle, bir faciayı dile getirmek is
tiyorum. 13 Şubat 1976 tarihli Milliyet Gazetesinde
okuyup, muttali olduğumuz facia, Amasya İlinin Göynücak kazası; Alan köy, Karaşar, Ilısu köylerindeki
kızamık salgınıdır. Bu salgında maalesef 45 çocuğu
muz ölmüş; 400 çocuğumuz da ölümle pençeleşmek
tedir. Haber ilgililerce doğrulanmıştır. Bu salgına se
bep, köylerimizin telefondan ve yoldan mahrum olu
şudur. Ateş düştüğü yeri yakar.
Şimdi insaf ile düşünelim, bu köylerdeki vatandaş
larımız Devletine hangi gözle bakacak? Biz bu vatan
daşların huzuruna çıkıp, hangi yüzle rey isteyecek, va
tandaşlık vecibelerini yerine getirmelerini kendilerin
den talep edebileceğiz?
Muhterem milletvekilleri, Havayollarındaki duru
mumuz da Deniz ve Demiryollarındaki durumumuz
dan maalesef pek farklı değildir. Hava ulaşımında baş
döndürücü bir süratle gelişen teknolojiye ayak uydur
mamız mümkün olmadığı gibi, hava meydanlarımız.
yönünden de halimiz hiçte iç açıcı değildir. Dış ülke
lere işçi gönderen bir memleket olarak, hava meydanla
rımızın hali milletçe sıkıntılarımızı her gün artırmakta,
işçilerimize iyi muamele edilmemesi yönünden de Havayollarımız puan kaybetmektedir.
Çok şükür bu yıl olmamakla beraber geçmiş yıl
lardaki elim uçak kazalarının acısını henüz unutmuş
değiliz. Türk Havayollarının uçak mubayaa ederken,
pilot seçerken, meydan idare ederken Batıyı örnek al
masını, yoksa sadece batılılaşmak tabirinin uçağa hos
tes koymak ve uçakta içki satmaktan ibaret olmadığı
nı bilmesini istiyor, İzmir'de düşen uçağın pilotunun
kanında alkol tespit edilmiş olduğunu acı da olsa bu
rada belirtmek istiyorum.
Diyorum ki, % 85'i Müslüman olan bu aziz va
tanda karada, denizde, havada idareyi nahif ellere,
sarhoşlara bırakmayınız, tşi ehline teslim ediniz. Ak
si halde daima bu facialarla karşı karşıya gelmemiz
mukadderdir.
Muhterem milletvekilleri, burada bir hususa daha
işaret etmeden geçemeyeceğim; Demiryollarının ye-
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mekli vagonlarında içki satılmakta, içilmesine müsaade
olunmaktadır. Bu hali, hizmet anlayışı ve vatandaşa
beslenen saygı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ula
şım hizmetlerinde zirveye çıkmış Batı ülkelerinde tren
lerde ve uçaklarda sigara içen ve içmeyenlerin kompartmanlan ve yerleri ayrılmışken inançları itibariyle
içkinin zararına ve haram olduğuna % 90'ı inanmış
olanların bulunduğu Türkiye'mizde devletin tekelinde
bulunan, ulaşım vasıtalarında Türk Ceza Kanununun
suç saydığı sarhoşluğu tevlit eden bu hale nasıl ce
vaz verilebilir? Bu tutum karşısında nasıl olup da ka
rayollarında seyreden özel firmalara ait yolcu otobüs
leri seyyar meyhane haline gelmiyor diye şaşıyor ve
Sayın Bakandan bu halin izalesini istirham ediyorum.

yüksek malumlarınızdır ki, Bakanlığa bağlı kuruluşlar
dan çoğu zarar eden müesseselerdir. Bakanlıkça yapı
lacak çalışmalarda önce bu husus nazara alınmalı hiç
değilse bu müesseseler, zararı milletçe ödenen müesse
seler olmaktan çıkarılmalıdır.
Buraya kadar yaptığımız tenkit ve temennilerin
nazara alınacağına mutlak nazarla bakıyor. Yeteneğin
den emin olduğumuz Sayın Bakanımız ile Bakanlık
personelinden bilhassa bir sarfı gerektirmeyen temen
nilerimizin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi ümi
diyle 1976 yılı Bütçesinin milletimize ve muhterem
Bakanlık mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını dili
yor, Yüce Meclisi hürmetlerimle selâmlıyorum.
(M. S. P. C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.)

Muhterem milletvekilleri, millî hayatımızda ve gün
lük yaşantımızda hizmetine en çok muhtaç olduğu
muz dev hizmetleri bünyesinde toplayan Ulaştırma
Bakanlığı hakkındaki görüşlerimizi kısa müddet için
de teferruatı ile dile getirmenin mümkün olmadığını
takdir buyurursunuz.
Mevcut bütçe imkânlarımız muvacehesinde Bakan
lığın arzu edilen hizmeti vermesinin mümkün olmadı
ğı bir gerçektir. Ancak, millî tarihimizde ulaşım ve
haberleşme müesseseleri asırlardan beri, yakın zama
na kadar devlet tarafından millete karşılıksız olarak
hizmet yapan müesseseler haline getirilmişti. Bunun
en güzel örneği kervansaraylardır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçkar.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Talât Oğuz, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Ulaştırma Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum.
Bu vesileyle yüce parlamentoyu ve Bakanlığın de
ğerli mensuplarını saygı ile selâmlarım.

Anâdolumuz'da bugün çoğunun sadece harabesi
ve kalıntıları görünen kervansaraylar geçmişteki bu
hizmetin şeklini belgelemektedir. Belki bugün bu hiz
metlerin çoğunu bedava yapmak mümkün değildir,
ama geçmişteki örneğe göre milletimizin hayır yapma
ve yardımseverlik duyguları yeniden ihya edilerek bu
sektöre, yani ulaştırma ve haberleşme sektörüne çok
büyük bir finansman kaynağı temin edilebilir.
Vakıf müesseseleri kurulur,, geliştirilir halkımız bu
tip müesseselere teşvik edilirse çok büyük merhaleler
katedileceğine inanıyoruz. Ecdadımız bu hizmetleri
vakıflar eliyle yapmıştır. Batı âlemi bizim bu millî mü
esseselerimizden örnek almakta ve kendi bünyelerine
tatbik etmektedirler. Bizim de tekrar millî müessesele
rimize sahip çıkmamız onları ihya etmemiz zamanı
gelmiştir.
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde en mü
him unsurlardan bir tanesi olacak olan vakıfların bir
an evvel bu istikamette harekete geçirilmesini fayda
lı görüyoruz.
Muhterem milletvekilleri, sözlerimi burada bitir
meden önce bir hususa daha değinmek istiyorum;

Değerli arkadaşlarım, ülkeleri ve ülke sınırları için
deki bölgeleri şehir, kasaba ve köyleri birbirine bağla
yan, bir memleketin sosyal ve iktisadî yönden kalkın
masına hizmet eden medeniyet, kültür, teknik, sanayi
alanda milletlerarası münasebetlerin gelişmesinde, mil
letin birbirine tanıtılmasında, ulaştırmanın ve ulaştır
maya taalluk eden hizmetlerin büyük bir rolü olduğu
bir gerçektir.
Ulaştırma bir memleketin ithalât ve ihracatının sü
rat, emniyet, verimlilik içinde yapılmasını, milletlerara
sı düzeyde yapılacak ticarî ve iktisadî münasebetlerin
gelişmesine, bir ülkenin dış dengesindeki muvazeneyi
teminde önemli bir faktör olan turizmin gelişmesine
ve bu suretle döviz kaynaklarının artmasına büyük
katkısı bulunan ulaştırma hizmetlerinin bütün vatan
sathına yayılması lüzum ve zaruretine inanmakta
yız.
Ulaştırma Bakanlığı, D. Y. Umum Müdürlüğü,
Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü, Anonim Şirket
olmakla beraber T. H. Y. Genel Müdürlüğü, P. T. T.
Genel Müdürlüğü gibi idareleri içine almaktadır.
D. Y.'ı şebekesini çağdaş teknolojiye uygun bir
seviyeye getirmek, demiryolları ile ilgili sanayi faaliyet
lerini geliştirmek, demiryolları şebekelerinin Türkiye'
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nin yeraltı ve yerüstü servetlerinin kesif bulunduğu sa
halara götürülmesi devletin en büyük amacı olmalıdır.
D. D. milletlerin can noktasıdır. D. D.'nm mem
leketimizde geçirdiği her bölge, şehir ve kasabaya sos
yal ve iktisadî yönden hareket gelir.
Değerli milletvekilleri, bu bölgelerin inkişafına,
kalkınmasına en büyük hizmette bulunulmuş olur. De
miryollarında altyapı hizmetlerinin ıslahı ve tekâmülü
yönünden gerekli çalışmaların hızlandırılması zarureti
ne inanmaktayız. Bu, büyük bir yatırımı kapsayan ve
büyük bir krediye taalluk eden bir sorun olduğu için
Dünya Bankası ile gerekli temas ve münasebetin sık
laştırılması suretiyle Dünya Bankasından ayrılan kre
di ve tahsisatların memleketin gerçekleri ve ulaştırma
hizmetleri gözönünde bulundurularak azamiye çıkarıl
ması gayretlerinde bulunulması lâzım geldiği kanısını
taşımaktayız. Gelişen ve değişen hayat şartları karşısın
da demiryolları şebekelerinin, bütün vatan sathına ya
yılacak bir şekilde ıslahına taraftar bulunmaktayız.
Deniz Ticaret Filomuzun geliştirilmesi ve belli baş
lı döviz kaynaklarımızdan biri haline getirilmesi lü
zumuna inanmaktayız.
îthalat ve ihracatın kendi gemilerimizle yapılma
sı için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını zarurî ad
detmekteyiz.
Her yıl yabancı gemilere nakliye ücreti olarak tah
minen 100 milyon doların ödendiği ifade edilmekte ol
duğuna üzüntümüzü belirtmek isteriz. Kendi millî kay
naklarımızdan azamî ölçüde istifade ettirilme imkân
ları ve şartlarının aranmasını ve bu sebeple ihtiyaçla
rımıza tekabül edecek şekilde gemi inşa tersanelerinin
kurulup, geliştirilmesi, bu suretle denizlerarası nakli
yata bağımlılıktan kurtarılmamızı temin edecek şekil
de gerekli tedbirlerin bir an evvel alınması lüzum ve
zaruretine inanmaktayız.
Değerli arkadaşlarım;
Hava ticaret filomuzu geliştirmek ve dış seferler
için teçhiz etmek gerektiğine inanıyoruz. Yurtiçi ha
va şebekemizi genişletmek amacı ile havaalanları ya
pılmasına memleket içi seferlerin çoğaltılması ve çağ
daş dünyaya uygun bir şekilde gerekli hava ulaştırma
imkânlarının Türkiye'de dahi yaratılması ve bu imkân
lara kavuşturulmasını temenni etmekteyiz.
Demiryolu, karayolu, deniz ve havayolu ile yapılan
ulaştırma faaliyetlerinin israfa yol açmayacak, mem
leketimizin iktisadî ve sosyal bünyesine uygun bir şe
kilde geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
P. T. T. telefon hizmetlerinin yurdun en geniş şe
kilde bütün sahalarına yayılmasına, en uzak köylere
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posta ulaşımının iletilmesi yönünden ve P. T, T. hiz
metlerinin en verimli, süratli, emniyetli aksamadan ya
pılması, geliştirilmesi ve bu sebeple memleketimizin
bütün sathına haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinin
yayılması, sağlam esaslara istinat ettirilmesi gereğine
inanmaktayız.
Sayın milletvekilleri,
- Çağdaş dünya, ulaştırma faaliyetlerine büyük önem
vermiştir. Bir yandan kara ulaştırması, eski görüntü
sünün dışında, gerek hacim ve gerekse sürat yönünden
büyük tekâmüller geçirmiştir. Kara
ulaşımında,
D. D. 80 bini aşkın personeli ve yılda 1 milyar
Türk lirasını aşkm zarar görüntüsüne rağmen memle
ketin stratejik maddelerinin taşınmasındaki rolü göz
önünde bulundurularak, zarara müeddi iç ve dış et
kenleri arayıp bulmak ve bunları ortaya çıkarıp ge
rekli tedbirleri rasyonel bir şekilde alması fikir ve dü
şüncesindeyiz.
Ulaştırma ve haberleşme sorunlarının gelişme dü
zeyinde çağın koşullarını ve yeni buluşları günü günü
ne takip eden, araştırma ve geliştirme hizmetlerinin
daha faal bir duruma getirilmesini talep etmekteyiz.
Devletçiliğin katı şartları içinde maalesef ve üzüntü
ile ifade edeyim ki, rantabl çalışmayan ve milletimizin
günlük yaşamlarında her an beraber bulundukları bu
müesseseleri sevimsiz görüntü vermekten kurtaracak
gerekli tedbirlerin alınmasına gayret sarfetmeliyiz. Ka
rada, havada, denizde yolcu ve yük nakliyatı ile ula
şım hizmetleri mektupla, telefonla, telgrafla, teleks
le haberleşme hizmetleri ile büyük Türk milletinin gün
lük yaşantısında hizmet veren tüm ulaştırma persone
li güler yüzlü idarenin örneklerini bilhassa göstermeğe
çalışmalıdır.
Bugün Türkiye'de ulaştırma alanında en önemli so
run bütün bu müesseselerin zararlarının, milletçe öden
diği müesseseler halinden kurtaracak tedbirlerin alın
ması cihetine gitmeğe taalluk eden imkânların araştı
rılması zaruretidir.
Türkiye'de ulaştırma yolunda, ulaştırma hizmetle
ri yönünden bölgeler arasında bir dengesizliğin mev
cut olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele
rinin ulaştırma hizmetleri yönünden, diğer bölgeler
seviyesine çıkarılmasını, sosyal adalet ve sosyal güven
lik yönünden zarurî addetmekteyiz. Bugün Türkiye'de
yolcu ve eşya nakliyatının % 85'i karayolu, % 15'i
hava demir ve deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu ora
nın çağdaş ülkelere uygun sosyal, iktisadî, ticarî alan
da kalkınmayı amaçlayan memleketimizde çok düşük
bulunduğundan, bu farklılığın giderilmesi yönünden
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gerekli tedbirlerin süratle alınması gerektiğine inan
maktayız. Bütün hizmetlerin yapılmasında amaç, va
tandaşların mutlu bir hayat yaşamaları ve yaşamları
na tesirden sosyal ve iktisadî hayat ve münasebetlerinin
tanzimi, hizmetlerin vatandaşa ucuza mal edilmesi, sü
rat, emniyet içinde yürütülmesini zarurî addetmekte
yiz.
D. D.'nın çağın gereklerine uygun, medenî im
kânlarla donatılması, eskimiş ve yıpranmış demiryol
ları şebekelerinin ıslah edilmesi, yenileştirilmesi ve ço
ğaltılmalarını temenni etmekteyiz.
Ulaştırma hizmetlerinin sosyal adalet ilkelerine,
hava meydan ve limanlarının günün değişen şartları
na, çağdaş dünyaya uygun bir şekle getirilmesi lü
zumuna inanmakta ve bu inancı taşımaktayız.
Değerli milletvekilleri,
Türkiye'de yük vagonları kıtlığının nedeni ile bir
meseleye temas etmek isterim :
Yük vagonlarının yıllardan beri Türkiye'mizde
mükemmel bir şekilde imal edildiğini görmekle, mem
nuniyetimizi kaydetmek isteriz. Yalnız kış aylarının
ağır hüküm sürdüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerine hayvan yemi ve saman götürebilmek, kö
mür bekleyen illerimize kömür ulaşımı yapabilmek,
bazan aylar ve aylarca süren vagon beklemeyi gerek
tirmektedir. Bu durumun bir an evvel ıslah edilmesini
ve gerekli tedbirlerin süratle alınmasını temenni et
mekteyiz.
Türk Hava Yollarının işletmesinde son yıllarda
yurt içinde ve dışında husule gelen acı facia hüviyetini
alan kazaların mahiyetleri tam aydınlığa kavuşturula
mamıştır. Bu kazalarda önemli pilotaj hatalarının ol
duğu, özellikle dış basında önemle ve ısrarla belirtil
mektedir.
Ayrıca pilotlarımızın çalışma ve uçuş disiplinine
tam uymaları, meselâ uykularını istirahatlarını tam
yapmış olup olmadıkları ve görev esnasında içkili bu
lunup bulunmadıkları dikkatle kontrol edilip edilme
diği şüphelidir. Bu durum karşısında hava yollarında
kazaların önlenmesi bakımından sosyal, teknik ve ikti
sadî tedbirlerin alınması gerektiğine inanmaktayız.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve
düşüncelerimizi temennilerimizi burada bitirirken, bu
bütçenin aziz milletimize ve bakanlığın değerli men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Par
lamentoya ve bakanlığın değerli mensuplarına grupum
adına saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Necmi Özgür,
buyurun efendim.
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A. P. GRUPU ADINA NECMİ ÖZGÜR (Mani
sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri:
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Grupu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi
saygıyle selâmlarım.
Devlet Demiryolları, P. T. T., Denizcilik Bankası,
D. B. Deniz Nakliyat, Devlet Hava Meydanları, Türk
Havayolları gibi hepsi hizmet üreten ve bazıları da bu
hizmetleri ifa için lüzumlu vasıta ve tesislerin pek ço
ğunu imal eden, 6 dev kuruluşu bünyesinde bulundu
ran bu Bakanlığın faaliyetlerini, değil biz parlamenter
ler, her hangi bir vatandaş bile kritik edebilir. Çünkü
her vatandaş bu Bakanlığın ifa ettiği hizmetlerle dai
ma karşı karşıyadır ve bunların en iyi bir şekilde yeri
ne getirilmesini haklı olarak ister. Bu yalnız "bizde de
ğil, dünyanın bütün memleketlerinde de böyledir.
Benim inancım odur ki, hizmet ifa edenler, o hiz
meti daha iyi yapmaları için tenkit edilirler, tenkit
edilmelidirler ve edileceklerdir. Ancak, şu noktayı hiç
bir zaman unutmayalım; başta Sayın Bakan olmak
üzere, altı dev kuruluşu meydana getiren 160 bin ki
şilik insan topluluğu da, ürettikleri hizmetlerin en iyi
şekilde olmasını isterler ve bunun için canla başla ça
lışırlar. tşte bu düşünce altında bendeniz tenkitlerim
de insaflı olmaya, daha ziyade yapıcı olduğuna kani
bulunduğum temennilerde bulunacağım.
Gerek Bütçe Komisyonunda, gerekse Senatoda
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini tenkit eden arka
daşlarımı dikkatle dinledim. Hepimizin, bu hizmetle
rin bugünün Türkiye'sinin iktiyacına kâfi gelmediği
noktasında birleştiğini gördüm.
Geliniz de hep beraber memleketimizde bu hiz
metlerin daha iyi şekilde ifasını sağlayacak gayretleri
gösteren, tedbirleri alan parti veya şahısları takdir et
mekte de alkışlamakta da birleşelim. Ama maalesef bu
böyle olmamaktadır. Memleketimizde siyasî durumun
karıştığı ahvalde ortaya çıkan menfi görüş sahipleri,
o siyasî ahvale tekaddüm eden zamanlarda, iktidarda
olanların giriştikleri müspet faaliyetleri değil alkışla
mak, yermek için ellerinden gelen her şeyi yapmakta
dırlar.
Ne demek istediğimi biraz sonra vereceğim misal
le anlayacaksınız.
Pek muhterem arkadaşlarım, hepiniz 67 ilden hal
kımızın oylarıyîe seçilerek gelen temsilcilersiniz. Ya
ni yaptığınız siyasî mücadelede illerimizin her tarafı
nı adım adım dolaşmış, seçmenlerimizi dinlemiş ve
onların ihtiyaçlarının neler olduğunu bilen kimseîersi334 —
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niz. Soruyorum sizlere; temsil ettiğiniz illerde, haber
leşme hizmetlerinin kâfi miktarda ve fevkalâde mü
kemmel olduğunu söyleyebilir misiniz?... Cevabınız
her halde «hayır» olacak ve daha fazla, daha mükem
mel hizmet arzına lüzum olduğunda birleşeceksiniz.
«Acaba bu hizmetler 15 sene evvel daha mükem
mel mi idi, ihtiyaca kâfî mi idi?» diye sorsam, sanırım
cevap gene aynı olacak; «hayır.» Peki, geliniz şimdi
siyasî ahvalin karışık bir hâl aldığı 1960'dan sonra ha
zırlanmış ve 1961 senesi Mayısında kitap haline geti
rilmiş, İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki rapor
dan P. T. T. hizmetleri üzerindeki görüşleri beraberce
inceleyelim. Bu raporda, «Bu teşekkül 10 yıllık ihtiyaç
larını derpiş eden 770 milyon liraya malolan bir yatı
rım programı hazırlamıştır» denilerek, «bu yatırımlar
la ilgili görüşe katılmaya imkân görmemekteyiz» di
ye ilâve edilmektedir.
Ve neticede; «Türkiye'nin içindeki ve dışındaki bü
tün bölgeler arasında muhaberenin muntazam temin
edildiği bir bedahat olduğuna göre, 770 milyon liralik bir yatırım programının mübalağalı ölçülerle hazır
landığını iddia edebiliriz» diye rapora kaydetmişler
dir ve sonunda da, «P. T. T. artık ekspansiyon poli
tikasını bırakmalıdır» diye ilâve etmişlerdir. Yani
P. T. T. 1960'a kadar o kadar hızlı tesisleri tevsi et
miş ki, yeter artık diyorlar, bu yeter Türkiye'ye...
Değerli arkadaşlarım, bu raporda ileri sürülen mü
talaaya hiç birinizin katılacağını tahmin etmem. Ni
tekim, seçimle işbaşına gelen iktidarlar Birinci ve ikin
ci Beş Yıllık Planlı devreyi kapsayan 10 yıl içerisinde,
P. T. T. hizmetlerine değil 770 milyon, 2 milyar lira
nın üstünde yatırım yapmışlarsa da hizmet arzında,
talebin çok gerisinde kalmışlardır. Ama, bu zihniyet
1960 yılının ilk aylarında Türkiye'de telefon santralı
ve makinesi fabrikası kurulması için. yapılmış olan
mukaveleyi «lüzumsuzdur» mütalaası ile feshettirmiştir. Bu fabrika nihayet, 1967 senesinde 7 yıl gecikme
ile tahakkuk etmiştir.
Yine bu zihniyettir ki, «lüzumsuzdur» diyerek,
Soma Termik Enerji Santralını durdurmuştur ve bu
gün hepimizin iftihar ettiği büyük eserlerimizden olan
Keban Barajı ile İstanbul Boğaz Köprüsünü kınamış
lardır.
Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin ekonomik
endüstriyel ve tarımsal alandaki gelişmesinde, ulaştır
ma ve haberleşme hizmetlerinin ne derece büyük rolü
olduğu inkâr edilemez. Ayrıca, millî varlığımızın ko
runmasında, sosyal ve kültürel bağlarımızın kuvvetlen
mesinde, bu hizmetlerin oynadığı rol de hepimizin ma
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lumudur. Bu alanlarda yapılacak yatırımların çok yük
sek meblağlara ulaşmasında zaruret vardır.
Çünkü, bir taraftan ekonomimizin bugün vardığı
seviyenin çok altında bulunan, ulaştırma ve haberleş
me ihtiyacını karşılamak, diğer taraftan da, her sahach hız-a kalkınmamız muvacehesinde, önümüzdeki
yıllar ihtiyacını da kaale almak zaruretindeyiz.
Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe
lerinin tetkikinde, büyük hamlelerin atılmış olduğunu
görmekle kıvanç duyuyoruz. Nitekim, Bakanlığa bağlı
kuruluşların toplam yatırımları 1975'de, 6 365 000 000
lira iken, 1976'da % 30 artışla, 8 200 OCO 000 lirayı
aşmış bulunmaktadır. Bu hamlelerin önümüzdeki yıl
larda, daha hızlı bir şekilde devam etmesini temenni
ederiz. Ulaştırma Bakanlığımızın Hükümet Progra
mına uygun olarak yaptığı çalınmalarla, bu temenni
mizi gerçekleştireceğine inanıyoruz.
Gerçekten, ekononimizin gelişmesiyle ulaştırma
faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet yüklenen kuru
luşların, gerek altyapı, gerek işletme yönünden artan
sorunları üzerinde dikkatle duran Bakanlık, uzun va
deli bir ulaştırma planı hazırlama gayreti içerisine
girmiştir. Kısa zamanda hazırlanacak olan bu plan
da, altyapılar, araçların nevileri, tarifler vesaire, tes
pit edilmiş olacaktır. Bu planın, kanunî mercilerden
geçirilerek, tatbik mevkiine konulması ile, hizmetin da
ha süratli ve güvenli olarak temini ve ülkeye maliyeti
nin de asgariye indirilmesi sağlanmış olacaktır.
Müsaade ederseniz biraz da Bakanlığa bağlı ku
ruluşlardan bahsedeyim.
HDemiryolları; karayolları şebekemizin geniş çapta
inşa edilmesiyle ülkemizde yolcu ve eşya taşıma hiz
metinin önemli bir bölümü karayollarına kaymış bu
lunmaktadır. Son yıllarda petrol fiyatlarında görülen
artış, bütün dünyada kitle taşımalarının, yine demir
yolları üzerinde yapılması zaruretini ön plana çıkar
mıştır. Kalkınan memleketimizin, bilhassa sanayileş
mesinin gerektirdiği taşıma hizmetlerinde, demiryolla
rına düşen büyük payın günün icaplarına göre yapıla
bilmesi ancak altyapının ıslahı, çeken ve çekilen araç
larla, işletme tesislerinin modernize edilmesiyle müm
kündür.
Bu suretle tren hızlarının ve taşıma kapasitesinin
değerinin bugünkü bir kaç misline çıkarılması müm
kün olabilecektir. Bu maksatla yapılan çalışmaları, tak
dirle karşılıyoruz. Demiryollarımız da takdirle karşıla
dığımız diğer bir konu da, memleketimizde önemli
miktarda döviz getirecek olan transit yük taşımalarına
gereken ehemmiyetin verilmesidir. Alınan tedbirlerle
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şu sırada 3 400 tona çıkarılmış olan günlük transit
yük taşıma kapasitesi, bu yıl sonuna kadar 10 bin to
na çıkarılacaktır. Demiryollanmızda hepimizin iştirak
halinde bulunduğumuz bir şikayet konusu olan, yol
cu trenlerinde vukua gelen rötarlardır. Bu hususa Ba
kanlık ve Devlet Demiryolları yetkililerince ne kadar
önem verildiğini biliyorum. Bununla beraber, daha
müessir tedbirlere baş vurulması gereğini biz de tekrarlıyacağız.
Deniz Yolları Hizmetleri :
Ekonomimizin gelişmesiyle çoğalan ve daha da
çoğalacak olan ihracat ve ithalâtımızın kendi gemi
lerimizle naklinde büyük faydalar vardır. Bu mak
satla deniz ticaret filomuzun bir taraftan kendi
ihraç, ve ithal mallarımızı taşıyabilecek kapasite
ye çıkarılması, bir taraftan da milletlerarası sular
da rakabet edebilecek seviyeye getirilmesi lâzımdır.
Hele, ihtiyacımız olan gemilerin yurt içinde inşası
için tersanelerimizin geliştirilmesi, mühim miktar
da ithalât ikâmesi temin edilebileceği gibi, büyük
ölçüde işgücü de yaratmış olacaktır. Alınan tedbir
lerle, mevcut tersanelerimiz modernize edilmekte ve
yenilerinin de faaliyetleri önümüzdeki yıllarda temin
edilmiş olacaktır.
Hükümetimizce, gemi inşa sanayi dalının inki
şafı için gerek mevzuatta kolaylık, gerekse kredi im
kânları sağlamakta gösterilen gayreti takdirle kar
şılıyoruz.
ihtiyacımız olan gemilerin yurt içinde imaline
değin, filomuzun âcil ihtiyaçlarının dış memleketr

lerden sağlanmak zorunluğu vardır Gerek Deniz
cilik Bankası, gerekse D. B. Deniz Nakliyatının, ge
milerin memleketimiz tersanelerinde imalleri temin
olununcaya kadar girmiş oldukları ithalât konula
rını da yine takdirle karşılıyoruz.
Hava ulaştırma hizmetleri:
Bu hizmetler, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Dev
let Hava Meydanları ve Türk Hava Yollan Genel
Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
Son yıllarda dünya uçak sanayiindeki aşama
lar, uçakların süratlerini ve taşıma kapasitelerini"
başdöndürücü bir şekilde artırmıştır. Bu gelişmenin
daha da devam edeceğine şüphe yoktur. Bu durum
da, bütün dünya milletleri, uçak alanlarını, modern
havacılığın icaplarına göre geliştirmek durumunda
kalmışlardır. Yurdumuzda da, hava ulaştırma sek
töründeki hizmet ve faaliyetlerin, modern havacı
lığın gerektirdiği seviyeye biran evvel getirilebilmesi
için yoğun bir faaliyet gösterilmektedir. Bu cümle
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den olarak Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, hava
ulaştırması
sektörü
için
ayrılmış
bulunan
4 400 000 000 liralık meblâğ ile başta Yeşilköy ve
Esenboğa olmak üzere bütün meydanlarımızın fizi
kî gelişmelerinin sağlanması ve seyrüsefer için lüzum
lu modern araç ve gereçlerle donatılmalarının temi
nine çalışılmaktadır. Halen 16 olan hava ulaşımın
dan faydalanan şehirlerimizin 50'nin üzerine çıkıl
ması hususunda Bakanlıkça girişilen çalışmaları
yine takdirle karşılıyoruz.
Buna göre, yeterli altyapının mevcut olduğu ve
fakat yolcu potansiyeli fazal olmayan ve nüfusları
50 binden fazla olan şehirlerimize, kısa mesafede
inip kalkma yapabilen Stol tipi uçaklarla havayolu
ulaşması sağlanacaktır. Bu yerinde kararın, mem
leketimiz turizmine getireceği yararlar bakımından
da takdirle karşılanması gerekir.
9

Gelelim haberleşme hizmetlerine :
Bir memleketin kalkınmasıda, güvenliğinin te
mininde, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde haberleş
me hizmetlerinin ne derece mühim bir yer işgal et
tiği, artık bütün dünya milletleri tarafından münakaşasız kabul edilmektedir.
Yıllarca evvel posta ile başlayan bu hizmet, icat
edilmeleriyle beraber telgraf ve telefonu da içine al
mış ve en son başlayan telefon hizmeti, kısa bir süre
içinde en ön plana geçivermiştir.
Memleketimizde haberleşme hizmetlerinin hal
ka arzında kaydedilen gelişmeler, maalesef hiçbir
devirde, gelişmiş ülkelerdeki seviyelerde olamamış
tır.
Biraz evvel haberleşme hizmetleri içinde tele
fonun önplanda mütalâa edildiğini söylemiştim.
Bu hizmet, icadından ancak 30 yıl kadar sonra
1910'larda ülkemize girmiş; fakat 1950'lere kadar
mahdut miktardaki büyük şehirlerimiz müstesna,
gerek büyüme, gerekse memleket sathına yayılma
bakımından bir gelişme gösterememiştir. 1950*den
sonra ekonomimizde meydana gelen canlı hareket'
ler iledir ki, halkımızın bu hizmete olan ihtiyacı
geniş ölçüde meydana çıkmıştır. Artan bu ihtiyaç
karşısında, bir taraftan tesislerin geliştirilmesine
çalışılıyor, bir taraftan da bunun yerli imali yolu
na gidiliyordu. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Mart
1960 da Türkiye'de telefon santralı ve telef an maki
nesi yapmak için imzalanmış olan mukavele, Mart
1960, Mayıs 1960; «Lüzumsuzdur» diye feshedilmiş
tir Ancak bu fabrika 1967'lerde tahakkuk etmiş;
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40 bin hat olarak Bakanlığımızın almış olduğu ted
birlerle, bu fabrikanın bu yılki istihsalinin 120 bin,
ölümüzdeki yıllarda 170 bine çıkacağını, bunun da
kâfi gelmeyerek, ikinci bir fabrikanın kurulması
yoluna gidilğini şükranla karşılıyoruz.
Bu iki fabrika, faaliyete geçerse, önümüzdeki
birkaç sene sonra Türkiye'nin telefon numarası ya
pan fabrikalarının kapasitesi, 400 bin rakamına ula
şacaktır.
Muhterem arkadaşlar, 1975 yılı sonunda mev
cut telefon abonelerimiz için kurulu santralların
toplam kapasitesi 760 bin kadardır. Telefon almak
için sıra bekleyenlerin sayısı ise - Halk Partili ar
kadaşımın da belirttiği gibi - 913 bin rakamını aş
mıştır.
1976 yılında bu kadar bekleyenlere karşı ancak
137 bin abonelik tesisler faaliyete konulacaktır.
Bu üç rakama bakarak gelişen ekonomimizin
meydana çıkardığı ve çıkaracağı ihtiyacın ne kadar
gerisinde olduğumuzu görüp, kötümser olmamak
elde değildir. Hele memleketimizde henüz 100 nü
fusa iki telefon bile düşmediğini; fakat yeryüzün
de 100 nüfusa 60 telefon düşen memleketlerin de
bulunduğunu söylersem, bu kötümserliğimiz daha
da artabilir; ama biz, Adalet Partisi olarak, insanı
karamsar yapan tabloları iyimserliğe çevirmek azmin
deyiz.
Her sahada olduğu gibi, bu sahada da gereken
tedbirleri alarak geri kalmışlığımızı bertaraf et
meye çalışacağız. Çünkü biz ulu önderimiz Atatürk'
ün bize gösterdiği yolda yurdumuzu çağdaş ülkeler
seviyesine çıkaracak hamleler yolunda, hiçbir en
gel tanımadan yürümek kararındayız. İşte, bu yol
da olduğumuzu gösteren ve sizlerin de biraz olsun
iyimser olmanıza yardım edecek olan rakamlar:
Telefon hizmetinin yurdumuza 1910 yıllarında
girdiğini söylemiştim. 40 yıl sonra 1950 de 58 bin
abonemiz vardır. 1960 da 180 bin, 1965 235 bin, 1975
de ise 760 bine ulaşıldı; yani 1950 ile 1960 arasın
daki 10 yılda, daha evvelki 40 yılda yapılanın % 200
ilâvesi ve 1965'le 1975 arasındaki 10 yılda ise, daha
evvel 55 yılda yapılanın % 225 ilavesidir.
Aziz arkadaşlarım, asıl mühim olan nokta, PTT
hizmetlerinin son yıilarda memleket sathına yayıl
mış olmasında; yani daha çok yerin bu hizmetlerden
istifade edebilir duruma getirilmesin dedir. Benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın çoğu, bu hizmetin
memleketin daha çok yerine yayılması üzerinde dur
dular.
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1965 senesine kadar PTT hizmeti, 1 450 yerde
görülmekteydi memleket sathında; bugün 5 030 yer
de PTT hizmeti görülmektedir. İl, ilçe ve birçok
bucak • merkezlerinde, bu hizmetin 10 yıl evvel de gö
rülmekte olduğu cümlemizin malumu olduğuna
göre, yeniden hizmet götürülen 3 500'den fazla ye
rin köylerimiz olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.
İşte bizim hizmet anlayışımız budur.
Şu önemli konuyu da söylemeden- geçemeyece
ğim: 1950 senesinde, şehirlerarası telefon hizmetin
den 600 kadar yer faydalanabiliyordu; o da çok güç
lükle. Bugün ise, yurdumuzda 4 138 yere Ankara'
dan telefon edebilirsiniz. Bunlar arasında 2 820 yer
köydür.
1950 yılında şehirlerarası telefon edilebilen kö
yün adedi 28 idi, bugün 2 800. Artış oranı yüz" misli.
BAŞKAN — Sayın Özgür, tamamlamanızı rica
ederim.
NECMİ ÖZGÜR (Devamla) — Çok muhterem
milletvekilleri, ulaştırana camiasında 1976 yılında
en büyük yatırım payı PTT'ye düşmektedir: 3 mil
yar lira.
1960'larda 10 yılda 770 milyon liralık yatırımı
çok görenlerin, o günden bu yana, planlı devrede
yapılan 5,5 milyar liralık yatırımlara ilâveten bir
yılda 3 milyar daha yatırım yapılmasının öngörül
mesini nasıl karşılayacaklarını bilemem; ama şunu
söyleyebilirim ki, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planı devresinde PTT yatırımları toplamı 30 milya
rı mutlaka aşacaktır ve aşmalıdır da. Kalkınan mem
leketimizin bu hizmete şiddetle ihtiyacı vardır.
İş başındaki Hükümetimizin aldığı tedbirleri gö
rerek, bunun böyle olacağına inanıyoruz.
Pek muhterem arkadaşlarım, halka hizmet ar
zında yatırımların rolü çok büyüktür. Gerekli ya
tırımlar yapılmadan hizmet ifa edilemez; fakat hiz
met ifasında mühim bir rolü olan diğer bir faktör
de vardır; personel.
Yatırımlar ne kadar çok olursa olsun, halka hiz
metin en iyi bir şekilde temini, ancak ve ancak iş
lerin kalite personel tarafından görülmesine bağ
lıdır.
Ulaştırma Bakanlığımızın, personel yetiştirme
konusunu da ehemmiyetle ele aldığını görmek bizi
cidden mutlu kılmıştır. Kendilerini takdir ederiz.
Muhterem arkadaşlarım, vaktin darlığı, bu konu
da sizlere daha çok malumat verme imkânına sahip
iken, benim sözümü burada bırakmamı mecbur kıhyor.
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Ulaştırma Bakanhğı bütçesinin memleketimize
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Hepinizi Adalet Partisi Grupu adına tekrar hür
metle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgür.
Şahsı adına Sayın Ekrem Kangal, buyurunuz.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı büt
çesi üzerinde yapacağım süreli konuşma içerisin
de, özellikle Devlet Demiryolları politikası ve so
runları üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de
demiryolları
nın yapımı ve işletilmesi 19 ncu yüzyılın ikinci yarı
sında yabancı şirketler eliyle başlamıştır.
Cumhuriyetin ilânından sonra, bir millî demir
yolu politikası izlenmiş ve o günün güç koşullarına
ve olanaklarına rağmen elde edilen başarı gerçek
ten övünç kaynağı olmuş ve millî birlik ve bütün
lük açısından da âdeta destanlaştırmıştır.
Buharlı lokomotiflerin % 90'ı o devirde alınmış
tır.
Yine, 2 326 kilometrelik yol satın alındığı gibi,
her yıl ortalama 140 kilometre civarında yeni de
miryolu yapılmıştır. Bugün yılda 50 kilometre yol
yapamaz durumdayız. Hem de tüm teknik güç ve
imkânlara rağmen.
Burada bir konuyu daha belirtmek istiyorum.
Halen mevcut yönetmelik ve mevcut statüye göre
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Bayındır
lık Bakanlığına bağlı Limanlar, Demiryolları ve Ha
va Meydanları Genel Müdürlüğü arasında yeterli
işbirliği, yeterli koordinasyon yoktur. Demiryolla
rı inşaatı şu anda Bayındırlık Bakanlığına bağlı,
halbuki işletmesi tamamiyle Ulaştırma Bakanlığına
bağlıdır. Belki de yılda elli kilometreden fazla yol
yapamamanın bir sorunu ve önemli noksanlığı da
bu iki Bakanlık arasında yeterli koordinasyonun ol
mamasında aransa gerektir.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde demiryolları ger
çekten geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir
ulaşım vasıtasıdır. Gelişmiş ülkelerde demiryolları
özellikle yük taşımalarındaki paylarını % 50 dolay
larında tutarken, bizde 1953'te. % 63, ve 1972 yılın
da % 21,2'ye düşmesi çok ilginçtir, son derecede
düşündürücüdür. Halbuki ülkemizde son yıllarda
gelişen sanayileşme, ulaşım sorununu da birlikte
getirmiştir.
Yine büyük yerleşim merkezleri civarında top
lu 'yolcu taşıma bugün için önem kazanmıştır. Ka
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rayolları bu isteğe yeterince cevap verememekte
dir. Ülkemizde özellikle karayollarında görülen ve
her geçen gün bir katliam haline dönüşen tehlike,
demiryollarında yok denecek kadar azdır. Ayrıca,
demiryolu taşımacılığı karayoluna oranla önemli öl
çüde yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Demiryolların
da 1 safi ton kilometre için motorin tüketimi 16-17
gramdır. Karayollarında ise bu 87 gramdır. O halde
karayolları beş kat fazla yakıt tüketmektedir, de
miryollarına göre. Hava yollarında bu oran dört kat
tır.
Günümüzde gittikçe yoğunlaşan ve çözümü güçleşen petrol bunalımı karşısında bunun önemi açık
tır. Değerli arkadaşlarımın dikkatlerine bir örnek
sunmak istiyorum: İskenderun Demir - Çelik tesisle
rinin 1977 yılında ihtiyacı olan iki milyon ton demir
cevherinin Divriği yöresinden taşınması için demir
yolu 2 000 beygirlik 30 lokomotif, 50 tonluk 300 va
gonla yaklaşık 20 000 ton motorin tüketecektir. Oy
sa aynı işin karayoluyle gerçekleştirilmesi için 10'ar
tonluk 3 000 kamyon ve 100 000 ton motorin gere
kecektir. Örnekler bu yönden çoğaltılabilir.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devletin,
6186 sayılı Yasa ile kendisine verdiği görevleri bu
gün için yeterince yapamamaktadır. Bugünkü hali
ve yatırımları devam ederse, gelecekte de istenilen
düzeye ulaşması hiç te ümit verici değildir. Demir
yolu İdaremizin bazı temel sorunları üzerinde du
rarak kısa sürede çözüm getirmezsek, giderayak so
runlar daha da büyük boyutlara ulaşacaktır. Ül
kemizde tüm teknik ve yatırımcı kuruluşlarda oldu
ğu gibi demiryolları idaresinde de yetenekli ve tecrü
beli elemanlar genellikle ayrılmış ve halen de ayrıl
maktadır. 1930'larda demiryolu elemanlarına veri
len önem ve imkân giderek azalmıştır. Daha önem
lisi, geleneksel ve hep izlenen «Demiryolu ruhu» kay
bolmuştur ülkemizde bugün.
Sık sık genel müdür değiştirilmesi, soruna bir çö
züm getirmemiştir. Almanya'da halen Demiryolu
Genel Müdürünün on yıl, Fransa'da ondört yıl görev
başında kaldığını söylersem, biraz önce arz ettiğim
konu daha açıklığa kavuşur. Bunda elbetteki ülke
mizin siyasî istikrarsızlığı önemli etken olmaktadır.
Dörtyüz civarında olan teknik eleman, bugünkü
ihtiyacın ancak % 30'unu karşılamaktadır. Bir kıs
mı da henüz askerliğini yapmamış okıp, tecrübesiz
teknik elemanlardır.
Değerli arkadaşlarım, teknik eleman sorunu yal
nız Ulaştırma Bakanlığının değil, tüm yatırımcı ku-
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Değerli, arkadaşlarım, demiryollarımızın altyapı
ruluşlann bugün için en büyük sorunudur. Hep bu j
sorunu da önemlidir. Geometrik ve fiziksel standart
rada Bütçe Plan Komisyonunda üzerinde önemle
ları çok düşük olan yollarımızın, ancak % 7 ilâ
durduğumuz, vurguladığımız bu konuya, bu soruna
% 8'lik kısmında, 120 ilâ 160 kilometre saat sürat
hâlâ gerçek yönden bir çözüm bulunamamıştır. O
yapılmaktadır; % 70'lik kısımda ise ancak 80 kilo
kadar ki, Türkiye'de çalışan nüfusun, teknik elema
metre/saat sürat yapılabilmektedir.
nın çalışan nüfusa oranı % 2,2 iken; örneğin, Yu
nanistan'da % 8,1, İsveç'te ı% 15,2'dir.
I
Ekonomik olmayan ve gelişen ülkelerde çoktan
terk
edilen buharlı lokomotifler, yakıtın ancak % 5
Değerli devlet adamlarımız, bakanlarımız hep
söylüyorlar. Batı Avrupanın son yüzyılda aldığı me I ilâ 7'sini işgücüne dönüştürmektedir, öyle ise, süratsafeyi 20 yılda almaya mecburuz. Yine Birinci - I le demiryollarımızı yenilemeye ve elektrikli trenleİkinci Beş Yıllık Planda 1972 faktör fiyatlarıyle, I re dönmeye de mecburuz.
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Kangal.
«251 milyarlık yatırıma karşılık Üçüncü Beş Yıllık I
Planda 287 milyarlık yatırım yapılacak» deniyor.
EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum
Kim yapacak bunca yatırımı ki, Türkiye Batı Av
I Sayın Başkanım.
rupanın son yüz yılda aldığı mesafeyi 20 yılda akın?
Planlı dönemde demiryolları için öngörülen elek
Elbette ki, teknik güç yapacak, teknik elemanlar
trifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon da
yapacak bu yatırımı. Ama, bu kuruluşlarda çalışan
plan hedeflerine ulaşamamıştır. Köklü tedbirler alınteknik elemanlara, yanında çalıştığı topoğrafın, sürJ madiği için, demiryolu işletmesi yıldan yıla büyüveyanın hatta şoförün aldığı ücreti vermezken, bu
I yen ve önemli rakamlara ulaşan işletme açığı verteknik elemanlardan bunca yatırımı beklemeye ve
I mektedir. İşletme teknik ömrünü doldurmuştur.
ülkenin kısa sürede gelişmesini de sağlamaya im
I Köklü ve ekonomik bir tarife ayarlaması yapılakân olmadığı görüşünü taşıyorum değerli arka
I mazken, malzeme, akaryakıt, yenileme, bakım, onadaşlarım.
I rım ve toplu sözleşme masrafları da çok yükselmiş
tir. örneğin; 1958 yılında 4,15 kuruş olan ortalama
Yine, Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde olan
I
yolcu kilometre maliyeti 1974 yılında 16,01 kuruşa,
iki genel müdürlükten birisi, Devlet Hava Meydan
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile ki, bu genel mü I 8,99 kuruş olan ortalama eşya ton/kilometre maliyeti
dürlükte çalışan teknik elemanlar 657 sayılı Yasaya I 27,023 kuruşa çıkmıştır.
San olarak planlı dönemde demiryolları ile ka
göre ücret almakta, maaş almaktadır, halbuki, aynı I
rayolları
yatırımlarının tablosunu da bilgilerinize
Bakanlığa bağlı olan ve bir şirket hüviyetinde olan
Türk Hava Yollarında çalışan elemanlar genellikle I sunmak istiyorum:
sözleşmeli olup 20 bin liraya kadar ücret almaktadır. I
Birinci Plan döneminde, demiryolları için
Bu, büyük dengesizliktir, değerli arkadaşlarım, El
1 528 480 000 Türk lirası harcanmışken, Karayolla
bette ki, uçağı şevki idare etmekte büyük maharet
rı için 3 065 198 000 lira harcanmıştır. İkinci Plan
gerekir, ama bu uçağın kazasız belâsız hedefe var
döneminde, demiryolları için 1 846 880 000 lira har
ması, kalkması, inmesi, uçması, için yer bakımı da
canmışken, karayolları için 6 024 408 000 lira harcanöbür konu kadar önemlidir ve bunun şevki idaresi I mıştır. ,
inerken, kalkarken o da önemlidir. Öyle ise; halen
I
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sözlerimi
büyük bir teknik eleman sıkıntısı içerisinde olan
bağlıyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
I sözcüsü sayın arkadaşım, Karsu'nun da üzerine ba
ğünün de sorununa çözüm getirmek gerekiyor.
sarak, vurgulayarak belirttiği gibi Sivas'ta kurulma
sı öngörülen 1974 yılında öngörülen Travers FabriEnerji Bakanımız Sayın Kılıç, Bütçe Plan Ko
misyonunda bir konuşmamıza verdiği cevapta, ya I kasının yerinin değiştirileceği söylenmektedir. Bu
kında Hükümet olarak teknik elemanlar sorununa I belki yanlış ve yaygın bir söylentidir. Sayın Bakaçözüm getireceğini müjdelemişti. Ne gibi çözüm ge 1 nm bu konuya açıklık getirmesini diliyorum.
lecek, bunu kesinlikle bilmemize imkân yoktur, ama
Konuşmamda açıkladığım noksanlıklar ve so
diliyoruz ve bekliyoruz ki, yalnız Enerji Bakanlığı
runlardan elbetteki tek sorumlu bugünün Sayın Ba
nın teknik elemanlarına değil, tüm kuruluşların ve
kanı değildir. Böyle bir amacım da yoktur. Üzuri
tüm Türk teknik elemanların maddî sorunlarına çö
yılların biriken ve çözüm getirilemeyen sorunları
züm getirsin Hükümet.
I Devlet Demiryollarını bugünkü hale getirmiştir. Ancak
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sayın Bakanın konuşmasında tüm bu sorunlar hakkın
da da düşünce ve tedbirlerini görmekte hakkımızdır.
Bu inançla bütçenin, Bakanlığın değerli eleman
larına, ülkemize yararlı olmasını diler, saygılar su
narım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal.
Ulaştırma Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun
efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri;
Konuşmama başlarken; işletmeci, yatırımcı ve
hizmet üretici kuruluşlardan oluşan Bakanlığımın
çalışmalarına görüş, tenkit ve temennileriyle ışık tu
tan-parti grupu sözcüsü arkadaşlarıma ve kişisel
olarak konuşan sayın Kangal'a teşekkürlerimi arz
ediyorum ve Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum.
Ulaştırma hizmetlerimiz; bünyesinde mevcut özel
lik » dolayısıyle, daima eleştirmeye, tenkit edilme
ye muhtaçtır. Senatoda bir değerli senatörümüz,
çok güzel ifade ettiler; dediler ki: «Ulaştırma hizmet
leri, her gün, her vatandaşın kontrolundadır ve her
vatandaş ulaştırma hizmetlerine her gün muhatap
olduğu için, her gün onu kontrol etmeye sahiptir».
Hakikaten muhterem arkadaşlarım, doğru bir
sözdür. Çünkü herhangi bir fabrika, memleketimi
zin şurasında, burasında dağılmış, yahut herhangi
bir hizmet belki gözden kaçabilir; ama telefonuyla
treniyle, havayolları ile, Devlet Hava Meydanları
ile ulaştırma hizmetleri her gün tenkitlerinize açık
tır. Her gün hemen hemen her insanın karşılaştığı
hizmetlerdir bu hizmetler. O bakımdan değerli ar
kadaşlarım, ulaştırma hizmetlerini ne kadar tenkit
etseler, yeri vardır. Haklıdır, haksızdır diyemiyo
rum, ancak, bazen gerçeklerden uzaklaşılmaktadtr.
Bu hususları müsaadenizle benim cevap vermeye
zaruretim vardır.
Her memleketin bir ulaştırma politikası var, bir
ulaştırma hukuku var ileri memleketlerde. Bizim
de var muhterem arkadaşlarım, ama Türkiye'de hiz
metler o kadar ilerlemektedir ki, o kadar kalkınma
çabasına girişmiş bulunmaktayız ki, ulaştırma ola
rak bunlara yetişmek mümkün olamamamaktadır.
Ancak, ulaştırma, koordinasyon idaresi önümüzde
ki 10 senenin ulaştırma politikasını tespit etmekte
dir. Bu ilerleyen hizmetler muvacehesinde ulaştır
ma politikasını yeniden tespit etmek zarureti hâsıl
olmuş bulunmaktadır.
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Aynı zamanda jeopolitik durumumuz transit bir
merkezde bulunuşumuz sebebiyle ulaştırma hiz
metlerimiz fevkalâde önem kazanmıştır. O bakım
dan politikamızı, ulaştırma politikamızı yeniden tes
pit etmek zarureti mevcuttur.
Sayın Kangal
arkadaşımız, burada karayolu
taşımacılığının günden güne artmakta olduğunu be
lirttiler. Haklıdır muhterem
arkadaşlarım. Bugün
Türkiye de karayolunda seyahat eden % 93 yolcu
vardır. Yani muhtelif vasıtalarla seyahat edenle
rin % 93 'ünü karayolunda seyahat edenler teşkil
etmektedir. Demiryolunda ise bu % 5 dir muhterem
arkadaşlarım. Yük taşımalarında îse, karayolu, %
60'ı teşkil etmekte, demiryolu ise % 23'ü teşkil et
mektedir. Bu motorlu vasıtaların gelişmesi Türki
ye de karayollarının inkişaf kaydetmesi sonucudur
kanaatindeyim. Ancak demiryolları da, son petrol
zamlarından sonra, enerjinin pahalılanmasından
sonra, kitle taşımaları bakımından önem kazan
mıştır. O bakımdan demiryollarına önem vermek
mecburiyeti vardır.
Dünyada, meselâ İtalya'da; her zaman misal ola
rak gösteriyorum; karayollarının bu inkişafı sonu
cunda âdeta raylar sökülmüş, karayollarına dönül
müş gibi. Ancak söylediğim sebeplerle yeniden de
miryollarına dönmektedir bu memleketler.
Amerika, İkinci On Yıllık Planında (Yahut, de
miryolları için on yıllık plan yapmıştır) on yılda 100
milyar dolar
harcayacaktır. Geçenlerde gittiğim
Ulaştırma Bakanları Konferansında bu planı bizr
zat Amerika Ulaştırma Bakanı ifade etmişlerdir. Demekki o kadar mükemmel ağı bulunmasına rağ
men Birleşik Amerika dahi 100 000 000 000 dolar
harcamak suretiyle demiryollarını ıslâh etmektedir.
Bu önümüzdeki kitle taşımaları bakımından de
miryollarının önem kazanmasından ileri gelmekte
dir.Sa,yın Kangal arkadaşım önemli bir hususa te
mas ettiler; dediler ki: «Bir tarafta Bayındırlık Ba
kanlığı yapım işlerini yapmaktadır, diğer taraftan
Ulaştırma Bakanlığı bunları işletmektedir». Daha
sı da yar; onarımını, bakımını Ulaştırma Bakanlı
ğı yapmakta, yapımını da Bayındırlık Bakanlığı yap
maktadır. Hakikaten bu, arkadaşımızın işaret ettiği
gibi zorluklar yaratmaktadır. Ancak Bakanlık ola
rak Bayındırlık Bakanlığı ile devamlı koordinasyon
kurmak suretiyle bu güçlükleri yenmeye çalışmak
tayız. Diğer ileri Batı memleketlerinde yapım işi de
Ulaştırma Bakanlığının
bünyesinde toplanmıştır;
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ama bizde, kalkınan bir Türkiye'de Bayındırlık hiz
metleri ayrı bir . Bakanlıkta toplandığı için, yapım iş
leri Bayındırlık Bakanlığı tarafından
yapılmakta
dır.
Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımız veyahut Hü
kümetimiz, enerji sorunlarının yahut enerjinin pahalılanması dolayısıyle, petrolün pahalılanması dolayısıyle demiryollarında on yıllık bir plan yapmıştır.
Demiryollarını, altyapı bakımından, çeken ve çeki
len araçlar bakımından, modernize etmek bu on yıl
lık planda hedef olarak ele alınmış bulunmaktadır.
Demiryollarımızın içinde bulunduğu sorunların çözünlenmesi ve kalkınan Türkiye'mizin sanayileşme
sinin gerektirdiği taşıma hizmetlerinin yapılabilmesi
için, 1976'da başlayıp 1985'de bitecek olan bir anaplan hazırlanmış bulunmaktadır.
Bu anaplan sonucunda, bugünkü değerin taşıma
bakımından üç misli, 3,5 misli üstüne çıkılacaktır.
Hız bakımından da üç misli demiryollarında hız art
mış olacaktır. Önümüzdeki on yılda 3 700 kilometre
lik demiryolu onarılmış olacak, bakılmış olacak, ye
nilenmiş olacak; diğer yandan 1 271 kilometrelik
de yeni demiryolu yapılacaktır. Bu demiryolu ağı
için, Türkiye'mizin Batısryle Doğusunu bağlayacak
yüksek süratle bir anaarterin teşekkül eeitirilmcsi
bu plana göre lüzumlu görülmüştür.
Taşıma hızının ve emniyetinin artırılması için
önümüzdeki on yılda 9 000 kilometrelik hatta elek
trikli sinyal ve modern haberleşme sistemleri tesis
edilecektir ve 1 190 kilometre demiryolu da elektriklendirilecektir.
Demiryollarımız için çeken ve çekilen araç nok
sanlığının hızla giderilmesi bu anaplanda öngörül
müş bulunmaktadır.
Sayın Nurettin Karsu arkadaşımız demiryollarınrında, bilhassa bu Hükümet zamanında, muhtelif
sektörlerde verimin düştüğünden bahsettiler. Hal
buki verim düşmemiştir muhterem arkadaşlarım.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — (Bir kitabı
uzatarak) Yıllık ekonomik rapor.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Sayın arkadaşım karşıdan kitap gös
termektedir ama, kendi beyanları...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yıllık eko
nomik rapora göre söyledim.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, siz konuş
tunuz, Sayın Bakan cevap veriyorlar; rica ederim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Kendi beyanları, yazılı olarak basına-

O :2

verdikleri ve burada konuştuğu, dile getirdiği be
yanlarında bunun böyle olmadığını bizzat kendile
ri ifade etmektedirler: «Evet, düşme vardır» diyor
lar bu beyanlarında muhterem arkadaşım; «1974'de
düşme vardır» diyorlar. 1974'de, hatırlarlarsa, bu Hü
kümet işbaşında değildi ve bendeniz de o zaman
Ulaştırma Bakanı değildim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — 1975'te Sa
yın Bakan, Maliye Bakanının verdiği yıllık rapora
göre...
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yin Sayın Karsu , lütfen.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Sayın Karsu'nun beyanı; Sayın Kar
su burada kendileri ifade etmişler: «Büyük üretim
kapasitelerine ve harcamalara karşın 1973'te 600,
1974'de 397, 1975'te 985 adet yük vagonu». Demek
ki 1974'de düşüklük var. 1973'te 600'ken 1974'de 397.
Kendi beyanlarını okuyorum muhterem arkadaşla
rım.-1975'te 985'e çıkmış bu.
Yine arkadaşımızın bir başka beyanında...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yolcu va
gonlarını okumadınız Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Okuyayım, onu da okuyayım; hay hay.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gerçekleri
meydana getiriyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Siz ko
nuştunuz, Sayın Bakan da cevap arz ediyor, lütfen.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT
MENTEŞE
(Devamla) — Yolcu vagonunda; 1973'te 101, 1974'de
39, 1975'te 38. Gürültülerin hepsi bunun için mi Sa
yın Karsu?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, hiç
birini yeterli görmüyorum, hiçbirisi yeterli değil.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Bakınız daha devam ediyorsunuz, kendi
beyanlarınız var.
BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı görüşmeyin
efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — «1974 yılında 174 kilometre diyorsu
nuz» altyapı yenilemesinde; 1975 yılında 300 kilo
metre olmuş bu...
•
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yeterli mi?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MHNTEŞL
(Devamla) — Yeterli yetersiz ayrı münakaşa ederiz;
ama beyanlarınız tamamen Demirel
Hükümetine
hücum şeklinde olmuştur, bunun için.,.
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — 10 senelik
hükümetlere dedim, sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Karsu, her cümleye kar
şılık mı vereceksiniz?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT
MENTEŞE
(Devamla) — Ama, diğer sözcü arkadaşlarımız, ulaş
tırma hizmetlerindeki zorluklara değindiler bir bütün
olarak mütalaa ettiler, bu hizmetlere daha fazla
gayret sarf edilmesi, daha fazla hizmet edilmesi
gerektiğini söylediler. Ancak, siz biraz politika yap
tınız, muhterem arkadaşım politika yaptı, polemik;
yaptı; ama kendi bayanları bizzat bunu nakzetmiş
bulunmaktadır, bizzat kendi beyanlarından okudum.
Ama bütün seneleri isterlerse, gene de burada dile
getirmek mümkün olacaktır; görülecektir ki artma
vardır, eksilme yoktur.
Demir yollarının zararları : Demir yollarının za
rarlarına itiraz eden yok. Demir yollarının zarar
edişi sebeplerini her halde değerli arkadaşım ben
den daha iyi bilmektedirler. Toplu sözleşmeler bu
na inzimam etmektedir. Her sene yüklenen toplu
sözleşmeler bu zararı intaç etmektedir; ama tek
kuruşuna kadar sarf edilen paranın azamî dikkat
le sarfına Bakanlık tarafından ve Bakanlık mensubu
arkadaşlarım tarafından itina gösterilmektedir. Ama,
arz ettiğim gibi, bu hizmetler zor hizmetlerdir, altyapısıyle çeken ve çekilen araçlarıyle ve diğer teçhizatıyle demiryolları mükemmel hale geldiği takdirde
dahi, zarar etmemesi mümkün değildir. Bugün gö
rüyorsunuz ki, tek bir devlette zarar etmeyen de
miryolları idaresi yoktur. Daha evvel vardı; İsviçre
idi, İngiltere idi; ama bugün bu memleketler dahi
zarar eder duruma gelmişlerdir. Devlet Demiryol
ları İdaresi bu memleketlerde dahi sübvansiye edil
mektedir*
Sırası gelmişken hemen arz edeyim; sayın Vedat
önsal, Adapazar'ına elektrikli çift hattın ne zaman
geleceğini konuşmaları esnasında sormuş bulunmak
tadırlar. Biliyorsunuz muhterem arkadaşlarım, Hay
darpaşa -Gebze arası 1969'da hizmete girmiştir;
ondan sonra Arifiye arası inşa edilmiştir. Arifiye Adapazarı inşasından sonra - ki, 1977 senelerinde
tahmin etmekteyiz - Adapazarına kadar elektrikli
tren ulaşacaktır. Ancak, İzmit arası zorluklar çıkar
maktadır, zorlukları vardır. Bu da halledilecektir.
Bu sene zannediyorum, bir kısmı, İzmit geçidi de
ihale edilmş olacaktır. Diğer taraftan Ankara ile
İstanbul'u 157 kilometre kısaltacak olan bu hat,
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biliyorsunuz Ankara. - Sıncana kadar ulaşmış, diğer
yandan Arifiyeden Mudurnu • Beypazanna ulaşa
cak olan kısmı da kısım kısım ihale edilmek suretiyle,
yapıma başlanacaktır. Nitekim, birkaç gün evvel
huzurunuzda sayın Bayındırlık Bakam, bu hususları
lafsilat.ıyle izah etmiş bulunmaktadırlar.
Değerli arkadaşlarım, 1971 senesinde hizmete gi
ren Eskişehir Lokomotif ve Motor Fabrikası sade
ce bu sene 45 nci lokomotifini imal etmiş bulun
maktadır. Bu fabrika haftada bir lokomotif imal
etmektedir. Bu suretle, bu fabrika lokomotif imal
eden ve dünyada sayılı olan fabrikalar arasına ka
tılmış bulunmaktadır.
Önümüzdeki sene bunun
imalâtı 75'e çıkarılacak, hemen arkasından da 100'e
çıkarılmış olacaktır.
Ayrıca, Eskişehir'de 2 500 beygirgücündenki bu
fabrikada gemi motorları yapılmaktadır. Bu fabri
kaya karşı son günlerde büyük alaka gösterilmeye
başlanmıştır. Bunun neticesinde, Türk Donanması,
Türk Donanma Vakfı Eskişehir Motor Fabrikasının
verimini ve başarısını görüp, bizimle işbirliği yap
mak için ortaklık teklifinde bulunmuştur.
Mevzuat bakımından bu hususu inceletmekteyiz;
kararname ile mi olur, kanunla mı olur veyahut
her ikisinin dışında mı olur, kati sonuca vardıktan
sonra böyle bir teşebbüse, «Evet» demek istiyoruz.
Bu surette, 250 beygir gücünde olan motorları
daha güçlü hale getirmek, daha güçlü motorlar
imal eder hale getirmek mümkün olacaktır.
Aynı zamanda, Eskişehir'de ikinci bir motor
fabrikası da bu sene hizmete girecektir.
Muhterem arkadaşlarım, Eskişehir Motor Fabri
kasında sayın Cahit Koçkar arkadaşım bahsettiler,
«Roket yapılıyor mu» dediler roket projesine başlan
mıştır. Bu, Makina Kimyaya devredilmiş bulunmak
tadır. Ancak, Eskişehir Motor ve Lokomotif Fabri
kası bu sene 422 adet de yük vagonu imal etmiş bu
lunmaktadır.
Sayın Ekrem Kangal arkadaşımız, Sivas Travers
Fabrikasından bahsettiler.
Sivas Trevers Fabrikasının temeli atılmıştır. An
cak, seçim yasakları dolayısıyle bir merasim yapa
madığımız için herhalde bu fabrikanın başlandığını
duyuramamış olacağız. Çünkü, bu konuda zamau
zaman suallere muhatap olmaktayız. Travers
Fabrikasının temel inşaatı bitmiştir, karkas inşaatı
hazırdır, 1977 yılı başında bitecektir.
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Değerli arkadaşım ve Sivaslılar müsterih olsun
lar; bu rabrikanm yerinin değiştirilmesi de mevzu
bahis değildir.
Sayın Karsu arkadaşıma cevap verirken belirt
miştim; bu fabrikanın da vagon imalini daha yük
sek kapasiteye çıkarmak amacındayız. Hedefimiz yıl
da 1 500 vagondur.
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz Ankara'
nın merkezinde bir marşandiz garı vardır, demiryolu
fabrikası vardır, lokomotif bakım ve onarım-tesisleri
vardır; bunların kaldırılması için gayret edilmekte
dir ve Behiçbey'de halen inşaat devam etmektedir.
Bchiçbey'deki inşaat bittikten sonra Ankara'nın mer
kezinde, göbeğinde olan bu tesisler oraya aktarıla
caktır ve aynı zamanda Behiçbeyde de bir eğitim
merkezi inşa halindedir.
Sözlerimin başında da arz etmiştim; demiryollarımızda taşıma kapasiteleri artırılırken, transit yük ta
şımalarına da önem verilmektedir. 1976 yılı başında
günde 3 350 tona çıkarılmış bulunan transit taşıma
kapasitesi, yıl sonunda 10 bin tona çıkarılmış ola
caktır; bu oldukça önemli bir aşamadır.
İstanbul boğaziçinde hakikaten bir demiryolu köp
rümüz yoktur; onun için deniz ferileri ile, tren feri'botlarıyle nakil yapılmaktadır. Üçüncü bir feribot ya
pılacaktır ve bir müddet sıkışıklık giderilecektir. Anca'k, denizde alttan veyahut üstten bir geçit yapıl
ması halen bakanlıklararası komitede müzakere edil
mektedir, etüd edilmektedir.
Va» Gölü geçiş kapasitesini arttırmak için de 4
ncü bir feribot temini ile iskele ve yol tadilat işleri
ön görülmüş bulunmaktadır. Aynı maksatla Kars hu
dudunda Akyaka'da bir aktarma istasyonu tesis edil
miş olup, Kars'a yeni bir gar binası ve alt geçit ya
pılması işlerine hızla devam edilmektedir.
Sayın Millî Selâmet Partisi sözcüsü Koçkar ar
kadaşımız; «Dünya Bankasından kredi alınmış mı
dır?» dediler. 47 milyon dolar Dünya Bankasından
bir para alınmıştır, bunun % 90'ı harcanmıştır ve
halen de yeni kredi temin etme imkânları araştı
rılmaktadır, bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık
Planda denizde taşıma % 50 olarak hedef alınmıştır.
Ancak, artan ithalat ve ihracat hacmimiz muvace
hesinde bu '% 50'ye ulaşmak mümkün olamamış
tır. Bugün Türkiye'de 22 tersane mevcuttur; bunla
rın 8'i kamu elindedir, 14'ü de özel sektör elindedir.
Halledilmesi icap eden sorunlar vardır, varılması
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icap eden hedefler vardır. Ancak, bu he
deflere ulaşmak mümkün olamamıştır. Pendik Ter
sanesi üzerinde arkadaşlarımız eleştirde bulundu
lar, 29 mayıs 1969 senesinde Pendik Tersanesinin
temeli atılmıştır. Pendik Tersanesinin projesi çok
eski zamanlarda düşünülmüştür ama, 1968'de Prog
ramda yapımı yer almıştır ve 29 mayıs 1969 da
temeli atılmıştır temeli atıldıktan sonra Japon'lar
buna alâka göstermişlerdir,, hatta
Japonlarla ön
protokol imzalanmıştır.
O zaman yine Ulaştırma Bakanıydım, şahsen
Japon'ların teknoloji bakımından bu Pendik Tersane
sine katılmasını istiyordum. Türkiye'de gemi inşası
bakımından, pazar teşekkülü bakımından Japon'ların
bu tersaneye girmeleri zarureti vardı. Fakat ondan
sonra 12 mart Hükümetleri, partilerüstü hükümet
leri zamanında Japon'lar tersane yapımı işini bırakıp
gitmişlerdir, iştirakten sarfı nazar etmişlerdir. On
dan sonra kendi imkânlarımızla Pendik Tersanesini
yapma yoluna kovulmuşuzdur.
Hemen ifade edeyim ki, 1975 yılında en büyük
ihale olan havuz ihalesi 258 milyon Türk lirasına
yapılmıştır. Hemen ikinci gelen teklif ise 400 mil
yon Türk lirasıdır. Tabiatıyle 250 milyona ihale
edilmiş bulunmaktadır.
Diğer ihaleler de peyderpey sıralanmıştır. 1977
yılında kızağa gemi koymak tasavvurundayız.
60 bin dead Weight (DW) tonluk dört geminin
projesi yakın bir zamanda bitecektir, Bir taraftan
Deniz Nakliyatın sipariş edeceği dört adet 60 bin
tonluk dead Weight tonluk gemi projeleri hazırlan
maktadır. 1977 yılında inşallah bunları kızağa koy
mak nasip olacaktır. 1978 yılında da tam randıman
la Pendik Tersanesinin hizmete gireceğini ümit et
mekteyiz.
Üzerinde hassasiyetle durmaktayız, heyecanla
durmaktayız. Gecikmeler olmuştur, ama 1973 he
def denmiştir daha evvel; fakat elimizde bulun
mayan sebepler dolayısıyle, istikrarsız dönemler se
bebiyle bu Pendik Tersanesi biraz daha inşaatı ileriye
doğru gitmiştir.
Hükümete geldiğimiz andan itibaren bu konu
üzerinde hassasiyetle durmaktayız.
Arkadaşlarımız beyan ediyorlar, Cumhuriyet
Halk Partisi Sayın Genel Başkanı da zaman zaman
beyan ediyor; komşularımızla mukayese ediliyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan'ın deniz tica
retindeki yeri belli, Türkiye'nin de belli; ama biz
şu yaptı, bu yaptı diye birtakım münakaşalara gir-
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mek istemiyoruz. Girdiğimiz takdirde o zaman sa
yın sözcülerin mahcup olacağını göreceksiniz.
Deniz sahasındaki atılımlar hep bizim zamanları
mızda olmuştur. Bunu rakamlarıyle burada ifade et
mek mümkündür. Bugün Yunanistan'ın bizden kat
be kat deniz sahasında, ticaret sahasında üstün oldu
ğu belli. Hatta muhterem arkadaşlarım acıdır söyle
mesi; ama Kıbrıs Devleti dahi deniz'ticaretinde biz
den dört misli daha ileri.
Bu gerçekler ortada; ama «ne yaptınız» diye sor
duğumuz takdirde o zaman değerli sözcü arkadaşla
rımız mehcup olacaklardır. Ancak hemen ifade ede
yim, deniz ticareti filomuzun geliştirilmesi için Demirel Hükümeti önemli adımlar atmıştır.
Bunun neticeleri görülmektedir. 1965'te devir al
dığımız zamanki tonaj bellidir, 400 küsur bin ton
dur. Bugün 900 bin dead weight tona ulaşmış bulun
maktayız. Halen bir gemimiz 18 Şübat'ta Japonya'
dan hareket etmiş bulunmaktadır. 53 200 dead vveight
tondur bu geminin büyüklüğü ve bu geminin iltihakıyle, deniz nakliyatın tonajı 900 bin DW tona ulaş
mıştır bütün tonaj. Yani özel sektörün elinde bulu
nan gemilerle birlikte, bugün 1 400 000 tona ulaşıl
mış bulunmaktadır. Ama Yunanistan'la mukayese
ederseniz, o zaman az olduğunu göreceksiniz. Ama
bu, asırların ihmalidir, asırların ihmalidir muhterem
arkadaşlarım. Çok eski zamanlarda hakikaten deniz
ci olan Türkiye, sonradan gerileme göstermiştir;
onun için büyük atılımlar yapmak mecburiyetinde
yiz.
Limanlarımızı da muhterem arkadaşlarım, hatır
layınız, Mersin limanı yapılırken, Samsun limanı ya
pılırken söylenenleri. Hatta o limanların seçim te
melleri olduğu, muhtelif siyasîlerce ifade edilmiştir,
ama bugün bu limanlar kapasitesinin üstünde çalış
maktadırlar. Bu limanlar yapılmıştır ama kapasite
sinin üstünde çalışmaktadırlar. Belli başlı 12 limanı
mız vardır. Hepsi de kapasitesinin üstünde çalış
maktadır. Onun için limanlarımızın hacmini de ge
nişletmek mecburiyetindeyiz. Diğer taraftan teknik
teçhizatla onları donatmak mecburiyetindeyiz, çün
kü gemilerin günlerce aylarca limanlarda bekleme
sinin zararlarını, elbet sizler benden daha iyi bile
ceksiniz muhterem arkadaşlarım.
Bugün 1975 senesinde gemi tonajımız artmasına
rağmen, taşımamız kendi gemilerimizde artmasına
rağmen, yabancı gemilere 534 milyon dolar para
ödenmiştir. İthalâtımız artıyor, artacak da; artması
lâzımdır. Makine alacaksınız, kalkınacaksınız, fab

23 . 2 . 1976

O :2

rika yapacaksınız. Bunu durdurduğunuz takdirde it
halât da elbette daralabilir, ama durmayacaktır bu.
İhracatımız artacaktır, bir ihracat seferberliğine gir
mek mecburiyetindeyiz. Bir muayyen noktada dur
duğumuz takdirde, o zaman navlun bedelimiz önü
müzdeki yıllarda 1 milyar dolara çıkacaktır. O ba
kımdan büyük hamlelere girişmek mecburiyeti var
dır.
Halen 1976 senesinde Japonya'dan üç gemi bağ
lantısı yapılmıştır. Bir gemiye ilâveten üç gemi bağ
lantısı yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca Balıkesir ge
misi bu sene yüzdürülmüştü. 18 bin DW tonluktur.
Gölcük Tersanesinde, inşası devam etmektedir, di
ğer yandan 18 bin DW tonluk gemi de yine Göl
cük Tersanesinde, Bursa isimli gemi olarak kazığa
konmuştur. 1977 yılı ortasında bu teslim edilecektir.
1977 yılı başında da Balıkesir gemisi teslim alına
caktır. Ayrıca 1977 - 1978 yıllarında teslim alına
cak, siparişi yapılmış gemiler vardır. Bunlar üç ta
nedir; Bitlis, Burdur, Bolu isimleri verilmiştir bu
gemilere. 18 bin DW tonluk olan bu üç gemi Camialtı Tersanesinde inşa edilmektedir. 8 adet 5 500 DW
tonluk «Semt Konteyner» kuru yük gemilerinin iki
si, Taşkızak Askeri Tersanesinde inşa edilmektedir.
Bunlardan Kırklareli, 16 Ekim 1975'te denize indiril
miştir, bu yıl sonunda teslim alınacak. İkincisi; Kon
ya gemisi 1977 yılı başında yine teslim alınmış ola
caktır. Camialtı Tersanesinde inşa edilen aynı tipte
altı gemi 1977 - 1980 yıllarında teslim alınacaktır.
Bu gemilere de Karaman, Kayseri, Kemah, Nazilli,
Kilis ve Kula isimleri verilmiş bulunmaktadır. Yine
Çeşme, Çine, Söğüt isimleri verilen dört adet Kurieck - Koster gemisi 2 700 DW tonluk, bunlar da
yine özel sektör tersanelerinde inşa halindedir.
Ayrıca, 20 bin D W tonluk dört tankerin proje
çalışmaları yürütülmektedir. Gölcük Tersanesine bu
yıl sonunda, bu gemilerin siparişleri verilmiş olacak
tır. Biliyorsunuz, Gölcük Tersanemiz askerî bir ter
sanedir. Askerî ihtiyaçlarının dışında da deniz tica
retimize katkıda bulunmaktadır. Camialtı'na para
lel olarak bu tersanemiz de filomuza katkıda bulun
maktadır. Ancak muhterem arkadaşlarım, bir yaraya
değinmekte fayda vardır. Yabancı tersanelerde, bir
sene gibi, 10 ay gibi bir zamanda gemiler bitirildiği
halde, bu tersanelerimizde gemi inşa 3 - 4 sene gibi
bir zaman almaktadır. Geçenlerde toplandığımız
ekonomik kurulda bu konuları müzakere ettik. Saç
tesliminde gecikmeler olmaktadır. Bunları izale ede
cek tedbirleri alacağız. İcabında, ithal etmek sure-
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tiyle ikâmede bulunacağız. Çünkü, navluna ödenen
- arz ettiğim üzere - bedel çok fazladır. Artan ihra
cat hacmi karşısında bir taraftan istihdam yaratan,
yan sanayi yaratacak olan tersanelerimizi mutlak su
rette çok daha hareketli bir hale getirmek mecburi
yetindeyiz. Özel sektör tersanelerimizin çoğu kapa
sitesinin altında çalışmaktadır. Bazıları hatta % 6
nispetinde çalışmaktadır. Bunlara iş bulmak mecbu
riyetindeyiz. Aynı zamanda yeni siparişler verdirmek
mecburiyetindeyiz. Onun için, çıkarılan kararname
gereğince bir fon tesisi mecburiyeti vardır. Buna,
geçen sene konma imkânı bulunamamıştır. Bu sene,
bütçeye 250 milyon Türk lirası konmak suretiyle, bir
finans imkânı yaratılmış bulunmaktadır. Aynı zamaad.ı Denizcilik Bankasının diğer kaynakları zor
lanmak suretiyle, deniz inşasına daha fazla kredi im
kânları temin edilmiş olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, uzun uzun bu sahada
ki faaliyetlerimizden bahsetmek suretiyle sizleri yor
mak istemiyorum. Ancak, kötümserliğe lüzum yok.
tleri dış memleketlerin donanmalarına bakarak, tica
ret filolarına bakarak, dizimizi dövmeye lüzum yok
tur. Büyük atılımlar yapmak lâzımdır. Zaman .kay
bedilmiştir; ama bizlerin bunda kabahati yoktur. İs
tikrarsız dönemlerde maalesef bu hareketimiz du
raklamıştır. Onun için biz Hükümet olarak bunu şim
di kapatmak gayret ve heyecanındayız.
Pendik Tersanesine paralel olarak, Alaybey'de
bir tersane inşa ediyoruz. Bu, esasında onarım ve
b um için öngörülmüştür. Çoğu zaman gemiler IV
re'ye jnarıma, bakıma, gitmektedirler. Onun için
Alaybey Tersanesi 1970 senesinde ele alınmıştır, ha
len inşa halindedir; hem bakım ve onarıma açık ola
caktır ve hem de 5 bin DW (Dead Weight) tonluk
gemiler Alaybey Tersanesinde yapılacaktır. 1977 se
nesinde Alaybey Tersanemizin de tamamlanacağı
kanaatindeyiz. Bunda da maalesef gecikmeler var
dır muhterem arkadaşlarım.
Denizcilik Bankasının mevcut filosundaki gemi
lerin çoğu eskidir, rantablitesini kaybetmiştir. Kabo
taj hattından yapılan taşımalarda zarar edilmektedir;
dış sularda da rekabet edilememektedir. Onun için
bu filomuzu da yenilemek mecburiyeti vardır. Onun
için bu sene iki tane feribot almak tasavvurundayız.
Yine 1 500 kişilik bir yolcu gemisi almak istiyoruz;
üç adet şehir hatları yolcu gemisi almak istiyoruz;
yine îzmir körfezinde sefer yapacak olan iki körfez
yolcu gemisi satın alınması için teşebbüse geçilmiş
bulunmaktadır.
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Bazı bölgelerde bir. potansiyel doğmuştur. Me
selâ Bandırma - İstanbul arasında yapılan feribot se
ferlerine karşı alâka büyüktür. Aynı zamanda tzmir istanbul arasında bir potansiyel mevcut olduğu gö
rülmüştür ve buraya da feribot seferleri ihdas edil
miştir. Memnuniyetle müşahede ettik ki, bundan, iyi
sonuçlar alınmıştır. Onun için, iki tane daha feribota
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Yüksek Planlama Kurulun-.
dan ve Bakanlar Kurulundan bu projeler peyderpey
çıkmaktadır muhterem arkadaşlarım.
Biliyorsunuz, aynı zamanda Kıbrıs'a da feribot
seferleri ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu da büyük
alâka görmüştür.
Değerli arkadaşlarım, jetleşme projesi 1967 yı
lında ele alınmıştır. Bugün Türk Hava Yolları jetleşmiştir; elinde hep jet uçakları vardır. Jet uçakları
alımında suiistimal yapıldığı hususunda yahut rüş
vet alındığı hususunda gazetelerde haberler intişar
etmiştir. Sayın Vedat Önsal arkadaşımız konu üze
rinde hassasiyetle durdular.
Muhterem arkadaşlarım, hemen ifade edeyim,
Lockheed Firmasından Türkiye'nin uçak alımı ko
nusu basında yer aldığı zaman, tarafımdan, teftiş
heyetine derhal talimat verilmiştir ve bugün Lockheed
Firmasıyle herhangi bir alışveriş olmadığı teftiş he
yeti raporuyle tespit edilmiş bulunmaktadır.
Talimatımız şu olmuştur : Lockheed Firmasın
dan uçak alınmış mıdır; Lockheed Firmasından ye
dek parça alınmış mıdır, Lockheed Firmasından her
hangi bir araç, alet alınmış mıdır? Ayrıca rüşvet hu
suslarının tespiti tarafımızdan ele alınmış ve Teftiş
Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir.
Teftiş Heyeti Reisinin biraz evvel getirip verdiği
bugünkü rapordan öğrendiğime göre, gerek Devlet
Hava. Meydanları İdaresi, gerekse Türk Hava Yol
ları Lockheed Firmasından herhangi bir alet alma
mıştır, uçak almamıştır.
Diğer yandan, Douglas ve Boeing firmalarından
alınan uçaklarda, herhangi bir rüşvet hadisesi olup
olmadığı, yine basında yer aldığı gün, teftiş kurulu
na, gazete kupürleri gönderilmek suretiyle havale
edilmiştir. Halen bu tetkikat yapılmaktadır. Bugün
den geriye yürümek suretiyle, bu tetkikat yapılacak
tır ve yine özel firmalara, Ulaştırma Bakanlığı Tef
tiş Kurulu giremediği için, özel firmalara girilmesi
ni temin için, Maliye Bakanlığı müfettişleri ile para
lel bir çalışma yapılması talimatı verilmiş ve Maliye
Bakanlığına da, paralel çalışma hususunda ricada
bulunulmuştur. Halen, Bakanlığımız müfettişleri ve
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Maliye Bakanlığı müfettişleri konuyu enine boyuna ' lığım zamanında da önemle durdum; ayrıldığım za
araştırmaktadırlar.
manda da hep takip ettim. Bu acı bir gerçektir. Fark
Muhterem arkadaşlarım, bugün yine bir arkada lı olunca, yanyana oturan, aynı elbiseyi giyen kim
şımız sordular. Türk Hava Yollarında düşüş oldu se tarafından pek fark edilemeyen, vatandaşlarımız
ğunu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arka tarafından, « Hava Meydanları personeli mi, yoksa
daşımız beyan ettiler.
Türk Hava Polları personeli midir?» tefrik edileme
Biliyorsunuz, bugün elimizde 17 jet uçağı var yen bir hal mevcuttur. O bakımdan, bu farklılık
yaratmakta
dır. Bu sene bir tane DC-9 jet uçağı filomuza katıl reaksiyonlar yaratmaktadır, zorluklar
dır. Onun için koltuğa oturduğum, saldalyeye otur
mış ve 17 uçağımız vardır. 2 tane de sipariş veril
miştir. Birisi Boeingdir, Boeing 727; diğeri de yine duğum andan itibaren bu konuda arkadaşlarımıza
talimat verdim. Bir özel yan ödeme mi getirecekler,
DC-9'dur. Bunlar da Ekim ve Kasım aylarında tes
lim edileceklerdir ve bu suretle elimizdeki filo 19'a ne getirecekler, bu çalışmalar bitmiş bulunmaktadır.
Maliye Vekâletinin tasvibini alırsak, özel bir yan
ulaşacaktır.
Ayrıca, artan taşımalar dolayısıyle, artan talep ödeme Devlet Hava Meydanları için getirmiş ola
dolayısıyle, bir 10 yıllık planın da yapılması öngörül cağız. Hiç olmazsa, kısmen farklılığı ortadan kal
dırmak, bu suretle mümkün olacaktır.
müş bulunmaktadır. Bu hususta da çalışmalar devam
etmektedir.
Diğer yandan, teknik personel için de genel ola
Yolcu taşımalarında, hemen ifade edeyim, Tür rak, Enerji Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam
kiye'ye olan yolcu taşımalarında % 10 bir artış var etmektedir. İnşallah sonucu alınacaktır.
dır. 5 100 000 insan taşınmıştır Türkiye'ye. Bunun
Gazetelerde okuyorsunuz, zaman zaman soru
2 200 000 Türk Hava Yolları uçakları ile taşınmış yor muhterem arkadaşlarım : «Esenboğa'dan ayrı
bulunmaktadır. Sayın arkadaşım, eksilmiş olduğunu
bir hava meydanı mı yapılacaktır?» diye.
söylediter. Geçen seneki 2 milyon yolcu idi; bu sene
Bu, henüz araştırma safhasındadır. Esenboğa Ha
2 212 000 yolcu taşınmış bulunmaktadır. Demek ki,
vaalanı, devamlı sise muhatap olmaktadır. Bu se
% 10 nispetinde, geçen yıla nazaran bir artış vardır.
bepten, ayrı bir havaalanının yapılmasında zaruret
Yine Sayın Vedat Önsal arkadaşımız, işçi taşı vardır. Ancak, bugün için biz pistini onarma gayre
tindeyiz. Esenboğa'nın, bunu programa almış bu
maları bakımından sual tevcih ettiler.
lunmaktayız. İleriki yıllarda da ikinci bir hava mey
Almanya'da çalışan işçilerimizin yurda taşınma
danı gerçekleşirse, o takdirde bu sisten kurtulmuş
larında, ikili hava anlaşmalarına göre hissemiz
olacaktır.
•% 50'dir. Buna rağmen, Türk Hava Yolları 1975
HASAN. SEVER (Çanakkale) — Sayın Bakan,
yılında % 60 nispetinde işçi taşımıştır. Taşıdığımız
zamanında bunu düşünmemişler mi acaba?
işçi sayısı 492 560'dır. Bunda da, geçen yıllara na
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
zaran artma vardır : 1973'te 263 439 idi, 1974'te
(Devamla) — Efendim, zamanında - tetkik ettim,
296 468, İ975'te 492 563 kişi, daha doğrusu işçimiz
araştırdım - Esenboğa Hava Meydanı yapılırken, o
Türk Hava Yollan uçakları ile taşınmış bulunmak
zaman civarda bulunan köylüler, işaret etmişler, de
tadırlar.
mişler ki : «Burası ,çok sis olur» Ama, köylülerin
Muhterem arkadaşlarım, hava meydanları konu
istimlâkten
korktuğu düşüncesiyle, iltifat edilmemiş
suna, yine teknik personel konusuna değinirken Sa
düşüncelerine. O bakımdan, bu hava meydanı yeri
yın Kangal arkadaşım temas ettiler.
seçilmiştir.
Bugün için bunu kullanacağız, kullan
Hakikaten, Türk Hava Yolları ile, Devlet Hava
maktayız.
ikinci
bir havaalanı meselesi de etüt edil
Meydanları personelleri arasında farklılıklar vardır.
mektedir.
Birisi Devlet memurudur, diğeri ise anonim şirket
tir, Türk Hava Yolları; bu bakımdan, hepsi de işçi
statüsüne tabidirler. İki senede bir yapılan toplu söz
leşmelerle, Devlet Hava Meydanları personeli ile,
Türk Hava Yolları personeli arasında farklılıklar
meydana gelmiştir. Hakikaten, bugün meydandan
idare edilmektedir uçaklar. O bakımdan, konunun
üzerinde önemle durmaktayız. Geçen defaki Bakan-

Diğer yandan, 3 000 metrelik Yeşilköy Hava
Meydanı pisti ikmal edilmiştir. İkinci pist de 2 350
metreliktir. Bu da onarıma alınacaktır bu sene. Ye
şilköy Hava Meydanı üzerindeki çalışmalar da de
vam etmektedir. Bizzat Sayın Başbakanla gittik, de
netledik meydanı. Halen bina onarımı devam etmekte
dir. Terminal yapımına hız verilmesi Sayın Başba-
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kan tarafından istenmiştir. Diğer yandan, kule ve
teknik diğer binalar da 1978 senesinde bitirilecektir;
ama halen gecikmeler vardır muhterem arkadaşla
rım. Biliyorsunuz, bunun yapım işi Bayındırlık Ba
kanlığına aittir. Devamlı, Bayındırlık Bakanlığı ile
bu konuda temas halindeyiz.
Ayrıca, izmir'de Kaklıç'ta yapılacak olan hava
meydanlarının hafriyatına başlanmıştır. Erzincan Ha
va meydanı, Antalya'da buna paralel olarak pist yapı
mı, terminal yapımı ve diğer teknik yapımlar bu sene
ihale edilmiştir, yahut ihaleye çıkarılmıştır.
Büyük hava meydanlarının yapımının zorluğu,
masrafı ortadadır. Devamlı uçak seferleri isteyen iller'm'z vr;,hr. Onun için, değerli arkadaşlarımız sık
sık «Uçak Afyon'na işlemeyecek mi, Eskişehir'e işle
meyecek mi?», yahut diğer illeri saymak suretiyle,
«Buraların hava meydanları vardır; niye uçak işlemi
yor?» diye bize gelmektedirler.
Onun için, muhterem arkadaşlarım, bir feeder
- üne sistemini Türkiye'de realize etmek istiyoruz.
Bugün 16 ilimize uçak uçmaktadır; bu suretle, 50 ile
çıkarmak mümkün olacaktır. Stof tipi uçaklarla, ini
şi ve kalkışı kolay olan uçaklarla bu yerlere ulaşmak
mümkün olacaktır ve bu suretle bu sosyal dert de kıs
men ortadan kalkmış olacaktır, başarıya ulaşırsak. Bu
konuda önemli ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız.
Hassasiyetle üzerinde durmaktayım bu konunun.
Muhterem arkadaşlarım, Gaziantep Havaalanını
da 1976 Haziranın'da işletmeye açacağız. Değerli ar
kadaşlarım, devamlı olarak bunu bizden sormaktadır
lar.
Haberleşme hizmetleri bakımından oldukça önem
li eleştirilere muhatap olmaktayız. Mevcut telefonların
işlemesi bakımından şehiriçi, şehirlerarası, milletlera
rası konuşmalarda hemen hemen her gün, «şikâyete
muhatap olmadım» desem, doğru söylememiş, olurum.
Arkadaşlarımızdan bazıları da bu konuya temas etti
ler. P. T. T. hizmetlerine büyük önem vermekteyiz.
Ancak, ekonomik gelişme, medenîleşme ve telefonun
artık tabiî bir ihtiyaç olması, talepleri çok artırmak
tadır. Onun için, bu talepleri karşılamak mümkün ola
mamaktadır.
Geçen sene 1975 yılı bütçesi 1 800 000 000 bu se
ne 3 020 000 000'a çıkmıştır bu tahsisat, P. T. T. hiz
metleri için; -c/c 66,6 nispetinde bir artış vardır; ama
sonunda yine de, «şikâyetleri önleyeceğiz» iddiasında
bulunamayız; ama, ilerleme kaydedeceğiz ümidinde
yim. Bir taraftan tesisleri genişletiyorsunuz, diğer ta
raftan talep kat be kat artıyor.
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Bugün bir milyon kişi manuel telefonda sıra bekle
mektedir. Değerli arkadaşlarım da ifade ettiler; Metaş Fabrikasının kapasitesi başlangıçta 40 bindi, sonra
60 bin oldu; şimdi ise 120 bine çıkarmış olduk. Bu
rakam bilahara 170 bin olacaktır. İkinci bir fabrika
da ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. Bu fabrikanın ilk
etaptaki kapasitesi 50 bin olacak, ikinci 100 ve 200'e
kadar kapasiteyi ulaştırmakla ihtiyaçları karşılamaya
çalışacağız.
Türkiye'de ihtiyaçları karşılamak için, düzenli bir
haberleşmeyi sağlayabilmek için çok büyük atılımlar
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu üç milyar lira ki, bu
sene % 66 nispetinde artış sağlandığı halde, yeterli de
ğildir sayın arkadaşlarım. Bunu, şikâyetlere bir ma
zeret olsun diye söylemiyorum ama, gerçekleri ifade
etmeye çalışıyorum.
1975 senesinde 105 bin kişiye manuel ve otoma
tik olarak telefon verilmiştir. Bu, 1 milyon talebe kar
şılık, 1976'da 140 bin olacak. Yine, geride kalan, tele
fon bekleyecektir. Buna da ilâveler olacaktır değerli
arkadaşlarım. İlâvelerin nispeti de, ekonomik kalkın
mamız arttıkça, medenî seviyemiz yükseldikçe artacak
tır.
Şehirlerarası telefon konuşmalarından şikâyetler
vardır. Bunları karşılamak için de radyoling sistemle
rini geliştirmekteyiz.
Çanakkale - Lüleburgaz, 1 800 kanallı sistem he
men hizmete verilmek üzeredir. Güneydoğu radyoling
sistemi, Ankara - Konya - Adana, Konya - Antalya Muğla - tzmir - Ankara - Sivas - Erzincan - Erzurum
arası, 1976 yılı ortalarında radyoling sistemi hizmete
verilecek ve şehirlerarası haberleşme imkânları daha
iyi olacak ve televizyon hizmeti de buralara götürül
müş olacaktır. Ayrıca Erzurum - Van kesimi 1977 yı
lı başından itibaren hizmete verilecektir. Kars'a kadar
ulaşabilmek için, TRT idaresiyle halen müzakere ha
lindeyiz. Yine, Karadeniz : Ankara - Çankırı - Samsun
- Ordu - Giresun - Trabzon - Rize - Pazar kesimini
kapsayan 1 800 kanallı radyoling sistemi 1977 başların
dan itibaren hizmete girecek ve buralarda da televiz
yon rahatlıkla seyredilmiş olacaktır, bu radyoling sis
teminin hizmete girmesinden sonra.
Yine, muhterem arkadaşlarım, Ankara - istanbul
arasındaki telefon ve televizyon irtibat sistemleri im
kânları da iki misline çıkarılacaktır ve iki kanal tele
vizyon da hizmete girmiş olacaktır. Tek kanal servi
se verildiği halde, iki kanal servise verilmiş olacaktır
ve bu sene 3 600 kişi bir anda istanbul'la, veyahut An
kara'dan istanbul'la görüşmek imkânına kavuşacaktır.
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Biliyorsunuz, bu sene yarı otomatik sistemi yaz or
talarında hizmete verdik. «09 sistemi» hakikaten ba
şarılı olmuştur. Bu hemen hemen 10 vilâyetimizi kap
samaktadır : Ankara, İzmir, İstanbul, Sakarya, Bursa,
Çorlu gibi 10 ilimizi ve diğer ilçelerimizi kapsamakta
dır. Yarı otomatik sistemi tam otomatik hale getirmek
amacındayız. Bir taraftan yarı otomatik sistemi diğer
illerimize, diğer yerlerimize yaymak, diğer yandan ya
rı otomatik sistemi - 09 beklemesiz servis dediğimiz
sistemi - tam otomatik hale getirmek amacındayız. Bu
sene ortalarında inşallah, İstanbul, Ankara, Adapaza
rı, Bursa ve Çorlu gibi merkezlerimiz arasında otoma
tik sistem faaliyete geçmiş olacaktır.
Yine, 1977 başlarından itibaren de, Adana ve An
kara çevresi otomatik hale getirilecek; 1976 sonunda
tzm'r'le karşılıklı otomatik konuşma mümkün olacak
ve ondan sonra 1978 yılında da % 80 abone tam oto
matik servise kavuşmuş bulunacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'la 960 kanallık radyoling sistemi, 1976 Mart ayından itibaren hizmete ve
rilecektir. Bu suretle, Kıbrıs'la - bugün konuşuyoruz
ama - daha kolaylıkla görüşmek mümkün olacaktır
ve aynı zamanda Kıbrıs'ın diğer Avrupa memleketle
riyle konuşması kolaylaşmış olacaktır.
Peyk uydular sistemi de, telekomünikasyon yer is
tasyonunun kurulması ihale edilmiş bulunmaktadır.
Yakın bir zamanda o da gerçekleşecektir.
Avrupa ile 480 kanallı denizaltı kablosunun Tür
kiye ile İtalya arasında faaliyete geçmesi, Eylül veya
Ağustos aylarında sağlanacaktır. Türkiye'mn Avrupa
ile konuşması bu suretle beş kat artacak ve aynı za
manda Türkiye, Asya'ya transit hizmet görme imkâ
nını sağlayacaktır.
Şehirler içinde düdük sesinin gelmeyişi ve yanlış
numara düşüşünden arkadaşlarımız ve vatandaşları
mız devamlı surette şikâyetçidirler. Bu hususları da
ele almış bulunmaktayız. Bir taraftan santrallerin ye
nilenmesi, diğer taraftan trafik geçirmesini sağlaya
cak aletlerle sistemin takviyesi için çalışmalarımız de
vam etmektedir.
Teleks için, otomatik olarak, Avrupa ile teleks sis
temi kurulmuştur; 4 bin hatlık otomatik sistem bu se
ne faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Telekse, ekonomi,
sanayileşme arttıkça, talepler artmaktadır. Bundan son
ra teleks taleplerini hemen karşılama imkânını bula
mayacağız, ama tedbirlerini hemen almış bulunmakta
yız; 3 760 hatlık teleks santralının ilâvesine tevessül
edilmiş bulunulmaktadır. 1975 senesinde 769 merkez
hizmete girmişti, bu sene bu servis 1 000'e çıkarıla
caktır.

23 . 2 . 1976

0:2

Cahit Koçkar arkadaşımız, «Köylerin telefonların
dan bahsettiler.
Köylere telefon hizmetini artırıyoruz. 1976 senesin
de 1 000 köyümüz telefona kavuşmuş olacaktır, 1975
de bu 540 idi muhterem arkadaşlarım.
Talât Oğuz arkadaşımız, ulaştırma hizmetlerinde,
«Doğu ile Batı arasındaki dengenin sağlanması»nı di
lediler.
Şunu hemen ifade edeyim : Dizelizasyonda Doğu
bölgesine öncelik verilmiştir. Batı'da bugün İzmir ta
rafına gittiğiniz takdirde, buharlı lokomotiflerin işle
diğini göreceksiniz ama, Doğu bölgemizde buharlı lo
komotif henüz kaldırılmak üzeredir, bu bölgejerimize
öncelik verilmektedir.
Diğer yandan telefonda da, haberleşmede de ra
kamlar vereceğim :
Batı Anadolu'da 337, Orta Anadolu'da 459, Doğu
Anadolu'da da 411 köyümüz 1976 yılında telefona ka
vuşmuş olacaktır.
Sayın Talât Oğuz arkadaşımız, hizmetler görülür
ken güleryüzün hâkim olmasını temenni ettiler.
İştirak ediyoruz. Devamlı olarak, haberleşme hiz
metlerinde, bilhassa telefonda - P. T. T. memurelerinden şikâyetler vaki olmaktadır. Bu da bir eğitim me
selesidir. Ankara'da bir eğitim merkezi vardır, İstan
bul'da da eğitim merkezi faaliyete geçirilecektir.
Diğer taraftan, Samsun, Balıkesir, Adana gibi yer
lerimizde de bölgesel eğitim üniteleri kurulmaktadır.
Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, P. T. T. hiz
metlerinde, lise mezununa doğru gidilmektedir, hatta
üniversite mezunlarından da talepler vardır. Bu, eği
tim seviyesi yükseldikçe ve personele eğitim yaptırıl
dıkça, şikâyetler de azalacaktır.
Tahsil seviyesi yükselmektedir, liselerden mezuni
yet arttıkça, üniversitelerden mezuniyet fazlalaştıkça
P. T. T. hizmetlerine de talepler artmaktadır.
Daha evvel P. T. T.'de çalışan, nihayet bir iki ay
veya altı ay, iki sene çalışıyordu, başka hizmetlere geç
mek istiyordu; ama bugün artık, P. T. T. hizmetlerinde
de ihtisaslaşma hâkim gözükmektedir.
Köylerimize motorize dağıtım : Trakya bölgesin
de tamamen ele alınmış, haftada iki defa köylere ka
dar motorize güç gitmektedir ve dağıtım motorize güç
le yapılmaktadır. Bunu bütün memlekete yaymak ar
zusundayız, gayretindeyiz ve bunun için de planları
mız vardır muhterem arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım, yine Talât Oğuz arkadaşı
mız - Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüsü - hayvan
yemi, saman, kömür nakli konularında hassasiyet gös
terilmesini ifade buyurdular.
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Hükümetimiz bunda hep hassasiyet göstermiştir.
1970 senesini hatırlasınlar, 1970 senesinde hemen he
men her gün demiryollarında yem, saman konusunu
takip ederdik. O zaman büyük kıtlık vardı Doğu böl
gesinde. Her sabah yaptığımız iş, Doğuya yem, saman
göndertmekti. Çünkü, kendisinden kıymetlidir. Doğu
lunun hayvanı; aç bırakmak istemez kendisi yemez,
fakat hayvanını aç bırakmak istemez. Bu hassasiyeti
bildiğimiz için ve memleket ekonomisini de gözete
rek, büyük hassasiyet göstermişizdir taşımalarda. Yine,
kömür taşımalarında da aynı hassasiyet gösterilmiştir.
Pilotların içkili olup olmamaları konusunu, arka
daşımız Talât Oğuz ifade buyurdular.
Çok doğrudur. Üzerinde titizlikle duruyoruz, in
san emniyeti meselesidir. Bunun için katî talimatlar
zaman zaman verilmektedir; arkadaşlarımız da hassa
siyet göstermektedirler. Şükürler olsun, bu sene hiç
bir kaza olmadı. İnşallah bu devam eder muhterem ar
kadaşlarım. Emniyet meselesi olduğu için, üzerinde
çok titizlikle durmaktayız. Pilotun, uykusunu alma
sı, istirahat etmesi, içkili olmaması, aksi kabul edil
meyecek şekilde bir prensip halindedir. Gözden kaç
ma olmamalıdır. Üzerinde çok çok dikkatle duruyo
ruz. Arkadaşlarımıza da tekrar hatırlattığı için teşek
kürlerimi sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle grup sözcüsü ar
kadaşlarımın değindiği noktalara, eleştirilere cevap ver
diğimi zannediyorum. Unuttuklarım varsa, arkadaş
larımın hatırlatmalarını rica ediyorum ve kendi
leri şahsen de, yazılı
olarak da
sorabilirler,
eğer temas etmediğim noktalar varsa. Ama zannediyo
rum ki, bütün arkadaşlarımızın temas buyurdukları
noktalara temas etmiş bulunmaktayım, istifade ettik
Bakanlık teşkilâtı olarak. Arkadaşlarımız bize ışık tut
muş bulunmaktadırlar. Kendilerine müteşekkiriz.
Ulaştırma hizmetleri zor hizmetlerdir; medenî mem
leketlerde dahi zor hizmetlerdir. Bugün, gelişen sana
yimiz muvacehesinde, gelişen ekonomimiz muvacehe
sinde, ekonominin bir parçası olduğu mefhumu, zihin
lerde yerleşmiş bulunmaktadır. Ama, ulaşmak için çok
çok büyük paralara ihtiyaç vardır; denge meselesi
dir, ihtiyaç çoktur. Bütün yatırımını bütçenin, ulaş
tırma hizmetlerine ayırsantz, yine de rahatlığa kavuş
mak mümkün değildir. Ama, zaman içinde bunları
karşılamak azmindeyiz, kararındayız.
Değerli arkadaşlarıma yine, tenkitlerinden dolayı
teşekkürlerimi arz ediyorum. Yüce Meclise saygılarımı
sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bir dakika efendim, sualleri ayrıca alacağım efen
dim.
Yazılı olarak sual soran arkadaşlarım tezkerele
rini gönderdiler.
Başka sual sormak isteyen arkadaşlarım lütfen isim
lerini kaydettirsinler : Sayın Sever, Sayın Dere, Sayın
Cebe, Sayın Erçelik, Sayın Ezman, Sayın Abbas ve
Sayın Şensoy.
Sırasına göre, evvelâ yazılı olan soruları okuyo
rum :
istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar, «is
kenderun Demir - Çelik Tesislerinin cevher ihtiyaçla
rını karşılamak için yeni bir sistemin geliştirilmesi ge
rekmektedir. Bu amaçla dünyada büyük uygulama ala
nı bulan çelik borular içinde hidrolik yolla cevher nak
li konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilim
adamlarının hazırladıkları bir araştırma ve fizibilite
etüdleri projesi Bakanlığınıza sunulmuş mudur?
«ilk etüdler sonucu demir cevherinin Hasançelebi iskenderun arasında 1 milyon ton/yıl için 60 Türk
lirası ton ve 4 milyon ton/yıl için 30 Türk lirası ton
bedelle taşınabileceği tespit edilmiştir.
«Bu nedenle, ülke ekonomisine çok büyük katkısı
olacak bu projede, Bakanlığınızın desteği niçin geri
çekilmiş veya projenin yürütülmesine gerekli ilgi gös
terilmemiştir? Yurt çıkarlarına aykırı olan bu duru
mun tashihi için görüşleriniz nedir?» diye sormakta
dırlar.
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz efendim?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Hazırım ama, yazılı olarak cevap ver
mek istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sakarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif islâm'ın
sorusu :
«1. Adapazarı - Haydarpaşa motorlu treninin ye
niden ihhası düşünülmekte midir?
2. Adapazarı - Arifiye - Sapanca arasında öğren
ciler için tenzilâtlı tarife uygulanması mümkün gö
rülmekte midir?
3. Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren seferle
rinin başlaması en geç hangi tarihte mümkün olabile
cektir?»
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHtT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim.
BAŞKAN — Yazılı cevap lütfedeceksiniz.
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Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin sorusu :
«1. Ordu limanı ile ilgili olarak Bakanlığınıza
taalluk eden konuda herhangi bir işlem yapılmakta
mıdır?
2. Ordu ilinde bir hava meydanı yapılması düşü
nülmekte midir?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş'in
sorusu :
«1. Gaziantep havaalanı inşaatı kanımca tamam
lanmıştır. Tamamlanmamış kısımlar varsa nelerdir, ik
mali için çalışmalar var mıdır?
2İ Adı geçen Gaziantep havaalanı kesin ola
rak işletmeye hangi tarihte açılacaktır?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşmalarım esnasında
ifade etmiştim : Gaziantep havaalanı üzerinde hassasiyasetle duruyoruz, tik, zannediyorum Mayıs - Hazi
ran olacaktır, tamamlanması da; tam bitirilebilmesi
Bayındırlık Bakanlığınca yapılmaktadır, Eylül ayların
da olacaktır; ama zannediyorum ki, Türk Hava Yol
ları Mayıs veyahut Hazirandan itibaren Gaziantep'e
inecek ve kalkacaklardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sorularının bitmemiş olduğunu anlamış oldum.
Sorularının 3 numaralı şıkkı : «Sayın Bakan konuşma
larında, Devlet Demiryollarının diğer bütün ülkelerde
zarar ettiği gibi, bizde de zarar ettiğini ifade buyurdu
lar.
a) Bu zararların nelerden ileri geldiği Bakanlığı
nızca tespit edilmiş midir?
b) 1975 malî yılında bu işletmenin zararı ne ka
dardır?
c) Zararı önleyip kâra dönüşmesi için Bakanlığı
nızca herhangi bir tedbir, çözüm yolu düşünülüyor
mu?»'
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Konuşmalarımda kısmen arz ettim; fa
kat daha detaylı bir şekilde yazılı olarak arz edece
ğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Denizli Milletvekili Sayın Hüseyin Erçelik'in soru
su :
«Ege bölgesinde en büyük sanayi merkezi haline
gelmekte olan ve en hızlı kalkınma devresine giren,
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nüfusu 100 bini çoktan aşan, Denizli îline havaalanı
ne zaman yapılacaktır? Sayın Bakanın cevap vermesi
için, aracı olmanızı rica ederim», diyor.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Efendim, feederline sistemi eğer ik
mal edilirse, realize edilirse, o takdirde Denizli'ye de
«stol» tip uçaklarla inmek mümkün olacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Çanakkale Milletvekili Sayın Zekiye Gülsen, soru
yor :
«1. —• Çanakkale ilinin bir ihraç limanı haline gel
mesini sağlamak için büyük ihracat potansiyeli olan
Balıkesir iline demiryolu ile irtibatlanması düşünülü
yor mu?
2. — Lapseki Gelibolu arasında tek olarak çalışan
arabalı vapurun 2'ye çıkarılması düşünülüyor mu?
3. — Bozcaada ve Geyikli iskelesi arasında, adanın
bağlantısını sağlamak için feribot seferi konulması dü
şünülüyor mu?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Efendim, bu konuda değerli üyemizin,
değerli arkadaşımızın hassasiyetini biliyorum; onun
için sümmettedarik konuşmak istemiyorum. Yazılı
olarak arz edeceğim.
BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman
Yıldırım soruyor :
«Keban Barajı nedeniyle Çemişgezek - Hozat ve
Pertek ilçelerimizin en yakın ili bulunan Elâzığ ili ile
karayolu irtibatı kesilmiştir. 3 yıldan beri vatandaş
köhne kayıklarla yolculuk yapmakta ve hatta geçen
yıl 6 vatandaşımız da hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu
ilçelerin ihtiyacı için, feribot istemi 2 yıldan beri var
dır. Bakanlık olarak bu hususta ne düşünüyorsunuz?
Feribot ne zaman verilecektir?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Onu da yazılı arz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Sungur soruyor :
«1. — Bursa - îstanbul uçak seferlerinin geçmişte
olduğu gibi, yeterli duruma getirilmesi mümkün ola
cak mıdır?
2. — îstanbul - Mudanya ve Gemlik deniz yolu
ulaşımında, 1970'te planlanan feribot seferleri tahak
kuk edecek midir?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Ağrı Milletvekili Sayın Kerem Şahin soruyor ;
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«Küçük uçakların inebilecek durumda 16 vilâyette
inşası düşünülen havaalanlarından, Ağrı da istifade
edecek midir?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Onu da yazılı olarak arz edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
izmir Milletvekili Sayın Yücel Dirik soruyor :
«Devlet Demiryollarının senelerdir devam eden za
rarlarını meydana getiren sebepler başında devlet an
garyasının. ve fazla personel bulundurulmasının oldu
ğu bilindiğine göre, her türlü devlet angaryasının nor
mal tarifeli ücret sistemine göre yapılması düşünülü
yor mu? Ve personel sayısı azaltılamayacağına gö
re ciroyu artırmak için, yük ve yolcu taşıyan trenlerin
sefer sayısının asgarî 3 misli artırılması planlanıyor
mu? Ve emekliye ayrılan ve ayrılacak personel yerine
yeni eleman alınmaması mümkün müdür?
2. — Bilhassa doğu bölgesinde kış ayları, yollan
kapanan ve aylarca açılmayan kent ve köylerin bu zor
durumundan kurtarılması için, bu gibi yerler doktor,
ilâç, gıda, ebe, gazete gibi, mühim ve mübrem unsur
ları götürmek üzere, özel helikopterler çalıştırılması
ve muhaberatı sağlamak için, Telsiz Kanunu değiştiri
lerek millî güvenliği bozmayacak tek kanallı, tek dal
galı, tek istasyonlu ve kontrollü telsiz cihazları tah
sis edilmesi düşünülüyor mu?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan
Tosyalı'nın sorusu :
«Kastamonu ili ve Tosya ilçesi santralı mevcut du
ruma ve ihtiyaca hiç yetmemektedir. Kastamonu sant
ralının ve Tosya santralının 2 bine çıkarılması imkân
ları sağlanacak mıdır?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim.
BAŞKAN — Bir başka sorusu :
«Kastamonu - Ankara , Ankara - İstanbul - Sam
sun arasında her nevi ulaşım tamamıyle yetersizdir. Bu
sebeple, Orta Kuzey Anadoluda bir hava meydanı ya
pılıp yapılmaması hakkındaki düşüncelerinizi istirham
ediyorum. Bu konuda dört seneden beri söz verilmiş
olmasına rağmen, şimdi ne haldedir?»
Diğer soru :
«Kastamonu ilinin Karadeniz sahilinde bulunan
Cide, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin limanla
rına, iskelelerine, ilçelerine eskiden gemiler uğrardı,
şimdi uğramamaktadır, Bu ilçelerimizle tç Anadolu
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arasında hiç irtibat yoktur. Bu ilçelerimiz, kış ayların
da hele bu sene tamamıyle aç kalmıştır eskiden oldu
ğu gibi, Cide, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerine Karadenizde sefer yapan gemilerin uğrayabilmelerinin sağ
lanıp sağlanamayacağı?»
Diğer bir soru :
«İleri memleketlerde hem yük ve hem yolcu taşı
yan helikopterler bol miktarda kullanılmaktadır. Her
nevi karayolu bakımından yetersiz olan Türkiye'de,
60 kişiliğe kadar helikopterlerle, 40 tonluğa kadar he
likopterler yük ve insan taşıma bakımından müşterek
maksatlı olarak kullanılacak mıdır?»
Diğer son bir soru :
«Çok eskiden beri planlanmış olan Zonguldak Karabük arasındaki Sıbıcak istasyonu ile Tosya - Hav
za arasındaki demiryolu istasyonu; Antalya - İsparta
- Burdur arasındaki demiryolu, Mersin - Silifke - Ka
raman arasındaki demiryolu ne zaman yapılacaktır?»
Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz.
Sayın Sever, buyurun.
,
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Bakanın
açıklamalarından memnun kaldığımız bir konu var.
Jetleşme projesinin gereği olarak DC 10 - 30, bir de
Boeing - 727 tipi uçak alınacağını söylediler.
Bildiğimiz veya hatırladığımıza göre...
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sever, bir şey söy
leyeyim efendim; gerekçe ve şahsî mütalaa yok, üste
lik kısa rica ediyorum.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Tamam Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim anlayışınıza.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Uluslararası an
laşmalara göre, bir tipte 3 uçaktan az sayı olursa,
uluslararası hava meydanlarına inmek, yararlanmak
olanaksızdır. Bu durumu nasıl sağlayacaklar?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, yazılı mı?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Suali tam anlayamadım efendim.
BAŞKAN — Yazılı cevap veriyorlar efendim. Ya
zılı mı cevap lütfedeceksiniz?
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Hayır, tekrar ederlerse, istirham edece
ğim; eğer hemen cevaplandırılması icap eden bir konu
ise...
İki uçak Boeing ve DC - 9; bu DC - 10'un yerine
alınacaktır ve siparişi verilmiştir, Ekim ve Kasım ayın
da Türkiye'ye girecektir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
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HASAN SEVER (Çanakkale) — Soru o değil efen
dim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Evet, tam anlayamadım, onun için efen
dim.
BAŞKAN — Efendim, yazılı cevap verecekler. Ri
ca ederim, yeni bir usul çıkaramam ki; rica ediyorum.
Sayın Dere, buyurun efendim.
HALİL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, ara
cılığınızla Sayın Menteşe'den sorularımın cevaplandı
rılmasını rica ediyorum.
Türkiye'de haberleşme sistemindeki büyük gelişme
yi müjdelediği için Sayın Bakana önce teşekkür etmek
gerekiyor.
1. P. T. T. kesimine ait, Muğla 1975 yılı programı
henüz gerçekleşmiş midir; aksamalar var mıdır; aksa
ma nedenleri tespit edilmiş midir; 1976 yılı programın
da bu akşamlan giderecek ve tamamen uygulanacak
şekilde bir önlem alınmış mıdır?
2. Bu sorum Bayındırlık Bakanını ilgilendiriyor;
ama Sayın Bakan da cevap verebilirler : Muğla uçak
alanı konusu hangi düzeydedir?
BAŞKAN — Sayın Bakan...
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Yazılı lütfedeceksiniz. Teşekkür ede
rim.
Buyurun Sayın Cebe.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Petrol krizinden
sonra bütün dünyada, özellikle, petrol ithal eden ül
kelerde demiryolu taşımacılığının önemi büyük ölçü
de arttı.
Hükümetimizin, demiryolu taşımacılığımızı şimdiki
hastalıklarından kurtarmak...
BAŞKAN — Gerekçe yok dedim Sayın Cebe, su
alinizi lütfedin.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Suale geldim.
BAŞKAN — İşte bu gerekçe ile geliyorsunuz ve
söz çok dolaşıyor; onun için söylüyorum. Buyurun.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — ... Şimdiki hastalık
lardan kurtarmak ve sağlıklı gelişmesini sağlamak için
ne gibi tedbirler alınmıştır, ya da almayı düşünmekte
dir?
BAŞKAN — Sayın Bakan...
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Sual oldukça umumîdir. Demin arz et
tim; onun için daha detaylı şekilde yazılı arz edece
ğim.

23 . 2 . 1976

O:2

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Erçelik?... Yok.
Buyurun Sayın Ezman.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, Elâzığ Hava Meydanı, Elâzığ'la beraber
Bingöl, Tunceli, Muş ve diğer çevrenin ihtiyaçlarına
cevap verdiği halde ve bu hava meydanı 1950'den be
ri çalışır halde iken, 2 - 3 seneden beri kapalıdır.
Bunun açılması için çalışmalar nedir; ne safhada
dır; ne zaman açılması imkânını vaat ediyorsunuz? Bu
hususta Sayın Bakanın müjdeleri olacak mı?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan..
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Konuşmamda, 1976 senesinde büyük
onarıma açılacağını beyan ettim. Ne zaman bitirilece
ğini daha katî ve yazılı olarak arz edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Tokat Milletvekili Sayın Hüseyin Abbas'ın soru
larını takdim ediyorum :
«1. Tokat otomatik telefon santralı ne zaman
yapılacaktır?
2. Nüfusu 50 bini aştığına göre, daha önce tasar
lanan 2 500 abonenin kâfi gelip gelmeyeceği, gelme
diği takdirde artırılmasının düşünülüp, düşünülmedi
ği,
3. Turhal, Niksar ve Zile gibi nüfusları süratle ar
tan kasabaların telefonlarının yarı otomatik yapılması
düşünülüyor mu?
4. Tokat'da yapılması düşünülen hava meydanı
projesi hangi safhadadır, en geç ne zaman başlanabi
lir?»
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Yazılı arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Şensoy.
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Bakanımızın
yazılı olarak cevap vereceğini bildirdiği sorulardan bi
risi içinde, sorduğum hususun müspet cevabını bulaca
ğımdan emin olduğum için soru sormaktan vaz geçiyo
rum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy.
Kişisel görüşünü açıklamak üzere son söz olarak
Sayın Hasan Sever, buyurun efendim.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan,
değerli milletvekili arkadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki kişisel görüşlerimi belirtmeden ön
ce, hepinizi saygılarımla selâmlıyorum.
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Bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın görevlerinin
ne kadar önemli, değerli olduğunu hepiniz bilirsiniz.
Vatandaşın gündelik yaşantısından tutun da, binlerce
sorunu çözümlemeye çalışan, kamuoyunun ekonomik
ve sosyal icaplarına göre görev yapması gereken Ba
kanlığın çalışmaları hiç bir zaman akılcı ve modem an
layışa uygun, yüzyılın gerektirdiği teknik üstünlükler
den yararlanır nitelikte değildir.
Acı olarak belirteyim ki, Bakanlığın kuruluş yasa
sı dahi yoktur.
Gündelik dertlere çare bulmak için, aceleyle ve ge
leceği hiç düşünmeden hazırlanan yasaların sayısı, bö
lük pörçük olmak üzere, 84 ayrı yasa, 70 tüzük, 182
yönetmelik, 14 kararname ile yürütülen Bakanlığın ça
lışma düzeninin perişanlığı kendiliğinden ortaya konul
muş oldu.
Bakanlığın kadroları, yeter sayıda uzman kişiler
den, bilinçli ve teknik elemanlardan yoksundur. Bun
daki etkenlerin başında, Bakanlıkta daima ısrarla is
tenilen, partizanca baskı ve tutumlar gelmektedir. Ba
kanlığa bağlı bazı genel müdürlükler de dahil olmak
üzere, A. P.'lilerin açıktan beslenme ve zahmetsiz ek
mek kapılarıdır.
Adam kayırmalar sonucu, kadrolar o kadar şişkin
dir ki, cari harcamaların daima artması sonucu, ya
tırım yapmak olanaksızdır. Halbuki, Bakanlık, Türkiyemiz'de en büyük yatırımcı bakanlıkların başında gel
mektedir. Her biri bir bakanlık kadar ağır yükler ve
sorumluluklar taşıyan genel müdürlükler ise, yıllardır
bu baskıların etkisi altında ve akılcı çalışmalara kavuşamamanın altında ezilmektedir.
Bakanlığın yeni baştan, çağın, tekniğin zorunlu kıl
dığı görüşlere göre düzenlenmesi şarttır.
Değerli arkadaşlarım, zamanın çok kısalığı nede
niyle, rakamlara ve gerçek değerlendirmelerime eğilemiyorum. Bu bakımdan, özür dileyerek, bazı noktaları
saptayarak kısaca geçeceğim.
Bakanlığa bağlı kuruluşlardan, Türkiye Cumhuri
yetinin kuruluşunda iftihar ettiğimiz örgütlerden De
miryollarına gelince :
Devlet Demiryolları tamamen ihmal edilmiş ve
yüzyılın modern teknik görüşlerinden, verimlilikten
uzak bir sistem içerisinde bocalamakta, daima da iş
letme olarak her yıl milyarlarca zarar etmektedir.
Teknik eleman yetersizliği, azlığı, küskünlüğü; eskimiş araç ve gereçlerin göreve yetiştirilmesi güçlüğü
nü tasavvur edebiliyor musunuz? Adata unutulmuş ve
unutturulmuş demiryolu yapımı hiçtir ve gülünçtür.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki çok yetersiz bütçe
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olanakları ile yaratılan eserler karşısında, emeği ge
çenlere ve rahmete kavuşanlara şükran borcu daima
kalplerimizde yaşamaktadır.
Demiryollarının yapımı, sistemli babalanmaktadır.
Bunda da en büyük etken yine Devlettir. Demiryolları
siyasetinin karşısına çıkarılan karayolu politikası, bu
ülkenin aslında talihsizliğidir. Çünkü, her yönü ile
dışa bağlı; petrol, asfalt, ile makine aksamından tu
tun da, Türkiye'nin bütün yıllık ihracatını, hatta Al
manya'dan gelen dövizleri tüketecek aşamaya çok kı
sa zamanda, karayolları siyaseti mutlaka sebep olacak
tır.
Görüyoruz ki, asrın, bizden çok daha zengin, akıllı
ulusları, son petrol krizinden sonra, demiryollarının
önemini bir daha takdir ederek, demiryolu işletmeciliğince önem vermişlerdir.
Biraz önce kürsüden görüşlerini açıklayan, Cephe
nin milliyetçi olduğunu iddia eden Bakanı, dünya gö
rüşünün zıttına, demiryolu işletmeciliğinin, yine de,
aleyhinde bir görüş savunmaktadır. Bu, bizim için şu
dakikada bir üzüntü konusudur.
Montaj endüstrisinin kârlarını artırmaktan başka
bir sonuca varamayan bugünkü karayolculuğumuz, ve
rimli bir hizmet alanını, maalesef işe yaramaz, kullanı
lamaz, demode bir hale getirmiştir.
Demiryolunun kullanılmasında, emekçi, gece - gün
düz görevde nöbet tutanlara teşekkür borcumuzdan
başka bir şey iletemiyorum bu konuda maalesef.
Yine, Bakanlığa bağlı kuruluşlardan Denizyolları
ve Deniz Nakliyatın durumuna gelince : Dünya uygar
lığının ve üretilen malların insanlığın hizmetinde en
büyük taşıma görevini üzerine alan deniz yolları ta
şımacılığından aldığımız pay, bizleri utandıracak ka
dar azdır. 7 000 kilometreye yakın kıyısı ve üç yönü
denizlerle kaplı Türkiye'nin deniz taşımacılığından
hemen hemen hiç nasibi yoktur. Başka ülkelere bol
luk, bereket, zenginlikler, milyarlarca döviz kazandı
ran deniz taşımacılığından bu kadar geri kalmışız. Yıl
ların iyi niyetli çaba ve çalışmalarının, acı ile belirte
lim ki, gelişme ve büyüme bakımından Türkiye de hiç
etkisi olmamıştır. Batıdan ve hatta Üzakdoğudan yep
yeni ve modern, yüzyılların en son tekniği diye kabul
ettiğimiz ve Türkiye'de uygulandığı zaman çağ dışı
bir görünüm kazanan çalışmalar keşke yapılmasaydı
diye içimizden dualar geçmektedir.
Bütün bu güzel nimetlerden yoksun kalırken, par
tizanların ve iktidar yandaşlarının ortağı olan bu Ge
nel Müdürlük, merkez kadroları hatası, zihniyeti so
nucundan kurtulamayacaktır.

M. Meclisi

B : 64

Dış hatlarda yolcu taşıma, dünya ölçülerine göre
gülünçtür. Öyle ki, ülkenin ekonomik büyük çıkar ve
vurgunlarını yutanların yararlandığı bir hizmet alanı
dır. Dünyada turizmin bu kadar geliştiği dönemde,
Çanakkale'ye yanaşan yabancı bayraklı turist gemile
rinin çokluğu karşısında için için her dakika ağlarız.
Bu gidiş ve tutumla bu elim manzara ömür boyu sü
recektir sanırız.
Deniz Nakliyatın elindeki şilep ve tankerlerin ye
tersizliği yürekler parçalayan bir durumdur. Dıştan alı
nan malları bile kendi gemilerimize ancak % 15 nis
petinde taşıtabiliyoruz. Mevcut filo, daha ülkücü, da
ha yurtsever bir görüşle çalıştıftlsa bile, bunu yeterli
göremeyiz. Küçücük Yunanistan'ın bugünkü ekonomik
gücünün kaynağı, zaman zaman da Türkiye'ye kafa
tutmaya kadar varan davranışlarının arkasında Yunan
Ticaret filosunun sağladığı büyük kaynaklar yatar.
Bunun daha acısı da, her yıl dış ülkelere verilen
500 000 000 dolara yakın navlun ücretinin büyük bir
kısmını Yunanlı patronlar yutar. O patronların sağla
dığı silahlar da Kıbrıs'ta karşımıza çıkar; günün bi
rinde - Allah göstermesin - başka bir bölgede karşımı
za çıkabilir.
Bütün ısrarlı çalışmalarla yaratılmak istenen tica
ret filosunun tonajı bugün 1 000 000 gros tonu zor
bulmuştur. Halbuki, küçük Yunanistan'ın elindeki ola
naklar, 9 000 000 tonun üzerindedir. Öyle ise, geçmiş
Cumhuriyet Hükümetlerine, ticaret filosu alanındaki
başarısızlığı yüklemek haksızlıktır. 1950'ye kadar şart
lan biliyorsunuz. 1950'den sonraki mutlak iktidar dev
rinde, ben bir liseli, bir orta okul öğrencisi olarak
400 000 tondan başka ticaret filosunu hatırlamıyorum.
Üstelik, yabancı gemilerle yük taşımada ekonomik
baskılar, zayıf devlet muamelesi görmek, birtakım kapitüler anlaşmalar imzalamak da, bir Atatürk devrim
cisi olarak, içimi karartan hususların başında gelir.
Lozan Anlaşmasının ülkemize tanıdığı haklar teker te
ker elimizden alınmaktadır bu konuda.
Bakanlığa bağlı Türk Hava Yollarına gelince :
Kuruluşu yeni ve büyük olanaklardan tamamen yok
sun, büyük karteller karşısında savaş veren bu Genel
Müdürlüğün kıymetli teknik personelinin fedakâr ça
lışmaları sonunda, yeniliğine rağmen, az çok söz sa
hibiyiz.
BAŞKAN — Sayın Sever, tamamlayın lütfen.
HASAN SEVER (Devamla) — Sayın Başkanım,
o kadar çok konu var ki, nasıl, hangisine dokunma
yım?
BAŞKAN — Efendim, Meclisin kararı, ben de onu
tatbikle mükellefim.
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HASAN SEVER (Devamla) — Bu bakımdan, Ge
nel Müdürlüğün, anonim ortaklık olmasına rağmen,
tamamen Maliyenin olanaklarıyle yaratılan bir kuru
luş olarak daha büyük kaynaklarla donatılmasında za
ruret görürüz.
Genel Müdürlükteki, uçak alım dedikodularının,
teknik elemanı usandırıcı, bezdirici tutumların araş
tırmaların bir an evvel bitirilerek temizlenmesini canı
gönülden diliyoruz.
Sayın Bakan, «Türk Havayollarının Lockheed'den
uçak almadığını» söylediler; doğrudur. Ama, Tür
kiye, Amerikan firmaları karşısında (Boeing olsun,
Douglas Mc Donald olsun) daima açık pazardır. Gü
nün birinde, kendi kaynaklarımız olanak verseydi, bu
konuda da neler döndüğünü belki öğrenecektik; fakat
Amerikan Senatosundaki araştırmaların ışığı altında,
başka alanlardaki dedikoduların, rüşvetlerin büyüklüğü
karşısında bir Türk olarak üzülüyoruz.
inşallah, sivil havacılıkta, uçak alımında bu dedi
koduların hiç birisi veyahut da rüşvetin hiç birisi dön
memiştir. Bundan teselli bulacağız.
BAŞKAN — Sayın Sever, son cümlenizi bağlayın
efendim.
HASAN SEVER (Devamla) — Son cümlelerimi
bağlıyorum.
BAŞKAN — Bağlamıyorsunuz, bitiriyorsunuz.
HASAN SEVER (Devamla) — Evet, maalesef bu
arada, Devlet Hava Meydanları İşletmesine dokuna
mıyorum; sadece şunu belirtiyorum : Bu kuruluş, Ba
kanlık bünyesinde üvey evlat durumundadır.
Yüksek Denizcilik Okulunun, tarihimize şanlar, şe
refler bahşeden, zamanın en güçlü tekniğiyle donatıl
mış elemanlar yetiştirmesini gönülden diliyorum.
Sayın Bakanın ve haleflerinin, Çanakkale'nin mev
cut dertlerine eğilmelerini canı gönülden alkışlamış
tık. Yıllarca sorunlara çözüm bekledik, maalesef bula
madık :
1. — Çanakkale'nin son günlerde kavuştuğu bü
yük turizm kapasitesi, İzmir - fstanbul yolu arasında
en kısa yol oluşundandır. Çanakkale - Eceabat, Geli
bolu ? Lapseki arasında araba vapuru, yani feribot
taşımacılığı yürekler acısıdır. Bütün ısrarlarımıza rağ
men, iki tane gemiyi, iki tane büyük feribotu koyduramıyoruz. Milyarlarla uğraşan bu kuruluş, 60 milyo
na en kabadayısı çıkan bir gemiyi Çanakkale'ye ver
mekten aciz midir?
Ayrıca, insan olarak bir acımız vardır : Denizcilik
Bankasının bir şubesi kurulda, Çanakkale'ye; teşekkür
ederiz; ama, yolcu salonu olarak kullanılan yere ku
ruldu.
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BAŞKAN — Sayın Sever, rica ediyorum.
HASAN SEVER (Devamla) — Çanakkale'nin rüz
gârını, kışını, şiddetini bilen insanlar, yolcuların elin
den alınan, yolcu salonundan yoksun kalmaları so
nucu, katlandıkları, maruz bırakıldıkları acıyı düşüne
bilirler mi? Düşünebilirler mi, bilmem.
Onun dışında, Çanakkale, uçak alanına, üniversite
şehri olmaya namzet bir şehirdir. Üstelik, insan ha
yatına duyduğumuz saygı sonucu, büyük şehirlere bağ
lanmak zorunda. Çalışan, verimli uçak seferleri var
dı; fakat Türk Havayollarının eski zihniyeti sonucu
bu uçak alanı kapatıldı.

I Bölüm
(Prog.)
112

Sivil havacılık politikasının dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

115

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
14 848 900
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111

Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenme ve geliştiril
mesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler..^ Kabul edil
miştir.

674 800

Genel ulaştırma koordinasyonu
hizmetleri
10 398 600
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

900

Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
13 218 300
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Yüksek Denizcilik Okulu Bütçesi

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
21 234 800
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira

101

İmalât hizmetlerinin koordinas
yonu
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

1 676 750

116

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm
(Prog.)

1 671 900

114

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :

Kara ulaştırma politikasının dü
zenlenme ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Deniz ulaştırma politikasının dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi
91 641 400
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Sayın Başkan, siz dahil olmak üzere bütün arka
daşlarıma sonsuz saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sever.
Bu suretle, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki
görüşmeler tamamlanmıştır.

Lira

113

BAŞKAN — Sayın Sever, Sayın Sever...
HASAN SEVER (Devamla) — İşitiyoruz ki, yeni
küçük uçakların çalışmasına açılacakmış. Bunda da,
fiyatın 270 liranın altında tutulmasını gönülden diliyo
ruz.
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Lira
Öğretim ve eğitim hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler :
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

17 965 800

112

1 781 700

900

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/383; C. Senatosu : 1/387) (M. Meclisi
S. Sayısı: 252) (1)
BAŞKAN — Şimdi Devlet Hava Meydanları îşletmesi Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum:

B — CETVELİ
Gelir
Türü
2

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum:
Genel yönetim ve destek hizmet
leri
75 325 700
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Uçuş emniyetinin sağlanması
118 758 200
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

(1) 252 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

Havaalanı yer emniyetinin sağ
lanması
127 434 600
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
8 000 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum:

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hiz
metler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (329 518 500) lira ödenek verilmiştir.

111

Lira

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oyunuza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 329 518 500 lira olarak tah
min edilmiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı

101
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3

Lira
Vergi Dışı Gelirler
189 7QCl CıCO
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Özel Gelirler
139 818 5C(0
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

2 nci maddeyi kabul edilen cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce 1976 malî yılında elde edilecek
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir,
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza
sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma ba
kanları yürütür.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Katma bütçenin tümü ilerdeki birleşimlerde açık
oylarınıza sunulacaktır.
Bu suretle, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelerimiz bitmiştir.
Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı ol
masını diliyorum.
C)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANLIĞI BÜTÇESİ

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz.
Bu Bakanlık bütçesi üzerinde söz alan sayın üye
leri bilgilerinize sunuyorum:
Grupları adına söz alan sayın üyeler: Adalet Par
tisi Grupu adına sayın Bilâl Taranoğlu, Cumhuriyet
Halk Partisi Grupu adına sayın Süleyman Yıldırım,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın Salih
Yıldız, Demokratik Parti Grupu adına sayın Nazım
Baş, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Zekâi
Yaylalı. .
Şahısları adına: Sayın Vecdi tlhan, sayın Mustafa
Kemal Gönül, sayın Feyzullah Değerli, sayın Ali San
lı, sayın Müfit Bayraktar, sayın Osman Aykul, sayın
Ömer Kahraman, sayın Hüseyin Erçelik, sayın Ha
san Değer, sayın Orhan Çaneri, sayın Enver Akova,
sayın Hüseyin Deniz, sayın Cahit Koçkar, sayın Sabri Dörtkol, sayın Etem Eken, sayın Kemal Ataman
ve sayın Hasan Özçelik.
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Şimdi, söz sırası Adalet Partisi Grupu adına sayın
Bilâl Taranoğlu'nundur; buyurun sayın Taranoğlu.
(A. P. sıralarından alkışlar)
A.P. GRUPU ADINA BİLÂL TARANOĞLU
(Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın
Bakan ve Bakanlığın değerli mensupları; Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının 1976 yılı bütçesi üzerin
de Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi ve temen
nilerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunurken,
grubum ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgi ile
selâmlıyorum.
Ülkemizin kalkınmasında en önemli faktör bilgidir.Bilgiyi ise, insan üretir. Bu duruma göre, bilgiyi
üreten insanın sağlığının korunması, kalkman ülke
lerin başlıca sorunlarından biridir. Milletinin sağlı
ğını ön plana almayan bir ülkede hızlı kalkınmanın
olmayacağı bir gerçektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kişinin ve
toplumun sağlığı, en değerli varlığı ve en büyük do
ğal sermayesi, refah ve mutluluğun temelidir. Sağ
lıksız insan huzursuz, ıstırap, endişe ve üzüntü için
de, hayatı ve geleceği tehdit altında olup, bilgi üre
timini ve çalışma gücünü kaybedecektir.
Sağlık Bakanlığı, büyük bir
kuruluşumuzdur.
Cumhuriyet tarihimizde büyük başarılı hizmetler yap
mıştır. Bu bakımlardan, Sağlık Bakanlığının, gelmiş,
geçmiş ve halen görevde bulunan saygı değer mensup
ları, Bakanlığın, kuruluşundan zamanımıza kadar her
yıl aşama içinde, toplumun ruh ve beden sağlığı içinde
yaşayabilmesi, eşit tıbbî bakım görmesini sağlamak,
bulaşıcı hastalıklarla savaşmak ve ulusumuzun sağ
lık seviyesini yükseltmek için çalışmış ve bunda da
imkânların elverdiği ölçüde başarıya ulaşmıştır.
Bu olumlu çalışmalarından dolayı, Bakanlık men
suplarına şükranlarımı arz ederim.
Anarahminden mezara kadar insan sağlığı ile
ilgilenen bu Bakanlığa, siyasî görüşler ne olursa ol
sun, politikanın girmemesi, mensuplarının huzur için
de çalışmasını temin etmek amaç iken, 10 aya yak
laşan Ecevit Hükümeti zamanında, bu Bakanlığa po
litika sokulmuş, gereksiz tayin ve nakillerle personel
huzursuz edilmiş ve tüm hayatını bu Bakanlığa bağ
lamış ve büyük hizmetler vermiş bir çok kıymetli
personel, en verimli çağında emekli olarak veya baş
ka şekillerde görevden ayrılmak zorunda bırakılmış
tır. Bugün Bakanlık mensupları huzur içinde, insan
sağlığı görevine devam etmektedir.

— 357 —

M. Mecfisf

B : 64

Sağlık Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi 5 232 mil
yon küsur olup, 1975 yılına nazaran 1 416 küsur mil
yon artış göstermiş ve bu artış nispeti % 37,1'dir. Bu
yıl bütçesi bir sıçrama bütçesi olmakla beraber, ka<bul edilen ödenek miktarı Genel Bütçeye oranla %
3,44*tür.
Bakanlığın görmekte olduğu görevin büyüklüğü
karşısında, bu miktarın da yeterli olduğunu kabul et
mek mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerde sağlık har
camalarının millî gelirden payı % 5 - 7 civarında iken,
yukarıda belirttiğim üzere, bizde % 3 - 4 civarında
dır. Adalet Partisi, sağlık harcamalarını verimli bir
tarzda değerlendirmenin yolunu, Sağlık Sigortasının
gerçekleştirilmesinde ve sosyal adaleti sağlamakta bir
araç olarak düşünmekte, Sağlık Sigortası ve Devlet
Bütçesinden sağlanacak kaynaklarla, sağlık hizmetle
rinin ülkemizde mâkûl ölçüde yürütülebileceğine inan
maktadır. Adalet Partisi, Devletin, vatandaşlarımızın
sağlık haklarından eşit olarak yararlanmasını sağlama
ödevinin yerine getirilmesinde önde gelen darboğazı
malî yetersizlik olarak görmemekte, sağlık hizmetleri
nin, vatandaşın tıbbî ihtiyaçlarına uygun şekilde, sos
yal adalet ve etkili yönetim kuralları içinde Devlet ta
rafından sağlanması görüşünü savunmaktadır. Adalet
Partisinin görüşleri bir özenti değildir. Görüşler akıl
cıdır. Çağdaş yönetim, sağlık bilimleri ile, teknolojisi
ile ve ülkenin imkânları. ile, bu ülkenin sağlık sorun
larının halledileceğini savunmaktadır.
Türkiye'de büyük bir sağlık potansiyeli mevcuttur.
Sağlık Bakanlığından ayrı olarak, diğer bakanlıklar
ve bazı kamu kuruluşları eliyle de sağlık hizmeti gö
rülmektedir. Bunların giderleri Sağlık Bakanlığının
Bütçesinden az değildir. Ancak bu güçler, bu zamana
kadar birleştirilememiş, para, personel, malzeme is
rafı önlenememiş ve bu suretle de Sağlık Bakanlığının
hizmetleri bir ölçüde aksatılmıştır.
Bu kuruluşlar tek elde toplanarak, hizmetin bir
noktada kanalize edilmesi halinde, Bakanlık bütçesi
nin oranı, Genel Bütçeye nispetle % 8 - 9 olabilecek
tir. Şunu işaret etmek isterim ki, Bakanlığın değerli
mensupları bütçeye konan bu miktar ile de, geçmiş
yıllarda olduğu gibi, imkânlar ölçüsünde başarılı ça
lışmalarını sürdürecektir.
Sayın milletvekilleri, Bakanlık, çalışmalarında ko
ruyucu hekimlik hizmetlerine öncelik vermek suretiy
le tedavi edici hizmetleri de tamamlayıcı bir unsur
olarak yürütmektedir. Mevcut sağlık hizmetlerinin
başarıya ulaşmasında üç temel esas daima gözönünde
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tutulmalıdır. Bunlar; iyi eğitim, iyi denetim, iyi or
ganizasyondur. Bu hususlar Dünya Sağlık Teşkilâtı
nın raporlarında da mevcuttur. Bu esaslara eğilinmediği takdirde ve bilhassa denetime önem verilmediği
takdirde, başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bu
esaslar dahilinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık,
yakın tarihlere kadar ülkemizde tehlike arz eden ve
rem, sıtma, trahom, frengi, lepra, tifo, difteri, kıza
mık vesaire gibi bulaşıcı hastalıkların tehlikesini orta
dan kaldırmıştır.
1953' yılında başlayan B. C. G. koruyucu kampan
yası, bugün yurt çapında 67 il, ilçe ve köylerinde 6 ncı
devrini tamamlayarak, tekrarlamalar da dahil,
63 5CCI OClO tüberkülin testi, 31 OCÛ CCCı B. C. G. aşı
sı yapılmıştır. 1945 yılında 10Ö CıCû yurttaştan 262'si
veremden ölürken, bugün bu nispet yüzbinde ona dü
şürülmüştür. 1960ı yılında Türkiye'de veremli adedi
9CO 00O civarında iken, bugün 42 OOCı'e düşürülmüş
tür. Dünya milletleri, ülkemizdeki verem savaşından,
«Türk mucizesi» diye bahsetmektedir. Bu övünülecek
bir husustur.
Sıtma savaşı da aynı durumdadır. Artık ülkemiz
de karınları şiş, yüzleri soluk, halsiz kimselere rast
lamak mümkün değildir.
Frengi, lepra, trahom artık tam manasıyle kontrol
altına alınmıştır.
Çevre sağlığı konuları, gıda kontrolleri, bulaşıcı
hastalıklara karşı savaş çalışmaları yurt çapında ge
niş bir şekilde yürütülmektedir.
Ana - Çocuk Sağlığı çok önemli bir konudur. Nü
fusumuzun 20 000 OOÛ'u ana ve çocuktan ibarettir.
Bu çalışmalar geniş bir şekilde yürütülmekte ise de,
ana - çocuk sağlığı merkezi ve istasyonlarının çoğal
tılması ve eğitimin daha etkin bir şekilde yapılması
ve Ana - Çocuk Sağlığı Müdürlüğünün, Nüfus Plan
laması Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek tek genel
müdürlük olarak personel ve malzemelerin de birleş
tirilmek suretiyle görev yapması temin edilmelidir.
Ancak bu birleştirme sırasında: ana - çocuk sağ
lığı esastır.* Çünkü, ama - çocuk sağlığı, nüfusumu
zun 20 milyonunu kapsamaktadır. Nüfus planlama
ları çalışmaları da ama - çocuk sağlığına yardımcı
solarak 'bir genel müdürlük haline getirilmelidir. Bu
arada, nüfus planlaması çalışmalarına yardımcı olan
ve Türkiye çapımda olumlu /bir çalışma îçerisindei
'bulunan Aile Planlaması Derneği mensuplarına da
huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek isterim.
Sayın miHetvelküılleri, şimdi, ülkemiz için ideal
ibir (proje olan, Adalet Partisinin uygulamaya çalış-
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tığı sağlık hizmetlerini halkın ayağına götüren ve
sağlık hizmetlerinin sosyaheştirilme projesinden bah
setmek istiyorum.!
Halen ülkemizde, 26 il ve 4 eğitim merkezinde
sosyalleştirme tatbik edilmekte, 14 ilde, altyapım te
sisleri yapılmakta ve 4 ilde, 1976 yılında yeniden
planlanmak suretiyle bunlar ikmal edildiğinde, 44 il
ve 4 eğitim merkezlinde tatbikat yapılacaktır. Ülke
miz için bu tatbikat, gerçekten ideal bir projedir.
Bu proje, ilerideki yıllarda tüm ülkemize teşmil edi
lecektir. Buigün birçok aksaklıklarına, personel nok
sanlığına rağmen, sosyalleştirme tatbik edilen iller
deki hizmetlerin, (tatbikattan evvelkine nispetle çok
ileride olduğu görülmektedir. Personel konusuna
ileride ayrıca değineceğim. Sosyalleştirme tatbik edi
len 'illerde, gerek bulaşıcı hastalıklarla savaşta, aşıla-.
mada, poliklinik muayenelerinde, yatan hasta adedin-'
de, ana - çocuk sağlığı hizmetlerinde, doğum vaka
larında hissedilir derecede artma mevcuttur. Mev
cut sağlık ocaklarının bazılarında hekim olmadığı
ıbir gerçek ise de, mutlaka sağlık memuru, ebe ve
hemşire bulunmaktadır M, bunlar da imkânlar nis
petinde sağlık hizmeti çalışmalarını yürütmektedir.
Bu noksanlıkların giderilmesi arzu edilmektedir ve za
manla giderilerek, 67 ilde bu proje tatbik edilecektir.
Sayın milletvekilleri, tedavi edici hekimlik ola
rak, Sağlık iBakanlığının Devlet hastanesi, sağlık
merkezi ve özel da! hastanesi olmak üzere, 593 has
tanesinde, 53 310 yatak mevcuttur. Bakanlık dışı
kurumlara ait 31 il hastanede ise, yatak adedi 47 lTütir,
Toplam olarak yatak adedi, 100 480'e baliğ olmak
tadır ki, bu duruma göre yatak adedi, Üçüncü Beş
Yıllık Plan hedefine ulaşmıştır. Ancak, büyük iler
de hasta akını çok olduğu cihetle, yatak adedi faz
la olmasına rağmen, yine de yataklar kâfi gelmemek
tedir, Bilhassa birçok illerde Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ait hastanelerde boş yatak kapasitesi mev
cut iken, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde has
talar çift yatmak zorunda bırakılmaktadır. Yatak
kapasitesinden istifade edilebilmesi için, yataklı te
davi kurumlarının tek elde toplanması zorunlu görül
mektedir. Bununla beralber, ibilhassa Sağlık Bakan
lığına bağlı kanser hastaneleri ve rehabilitasyon mer
kezlerinde yatak adetleri, ihtiyacın çok altındadır.
Kanserden ölümler, son derece tehlikeli ıbir hal al
mıştır. Bu durumda, yatak adedinin artırılması ve
ibilhassa, erken teşhis ve tedaviye önem verilmesi ge
reklidir.! 1975 yılında kurulan Kanser Savaşı Kon
seyinin hazırladıkları rapora göre, kanser savaşına

23 . 2 . İ976

Ö:1

bir yön verilmesi ve kanser hastanelerinin inşaatının
hızla ikmali zorunludur. Birkaç gün evvel hu kon
seyin tekrar toplandığım ve bu toplantıda da iyi
kararlar aldığım ummaktayım.
Sayın milletvekilleri, çok önemli gördüğüm, Bakanlığın sosyal diğer (bir görevinden bahsetmek istiyo
rum:
Korunmaya muhtaç çocuklarla, sakatlar ve ihti
yarların bakım, yetiştirilme ve rehabilitasyonu ve ça
lışma gücünden yoksun fakir kimselerin sosyal gü
venliğini sağlamak, ibüyük bir problem olarak kar
şımızdadır.
1959 yılında 7355 sayılı Yasa ile kurulan Sosyal
Hizmetler Enstitüsü, her yaşta ve her cinsten korun
maya muhtaç kişilerin bakım ve korunmaları ile,
sakatların rehabilitasyonu, gönüllü kuruluşların koor
dinasyonu alanında inceleme, araştırıma yapmak
ve yeni hizmet programları planlamayı amaç edin
miş ve yasaya göre, 1961 yılında Sosyal Hizmetler
Akademisi kurulmuş ve ilk mezunlarını da, 1965 yı
lında vermiştir.
(1963 yılında 225 sayılı Yasa ile Sağlık Bakan
lığına bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. Bu Genel Müdürlük, yukarıda ismi
geçen müesseseleri denetlemek ve klorunmaya muh
taç kişilerin sosyal güvenliğini koruma çalışmalarını
sürdürmektedir.
6972 sayılı Yasa ile, 0 - 6 yaş arasındaki bakıma
muhtaç çocukların korunması da Sağlık Bakanlığı
na verilmiştir. Halen, 19 çocuk bakım yurdunda,
4 hin çocuk bakılmaktadır. 4 adet bakım yuıdui
da, 1976 yılında hizmete girecektir. Yaşlıların refa
hı alanında Bakanlıkça işletilen 720 yatak kapasite
ile 5 yaşlı huzur yurdu varıdır. 1976 yılında 3 adet
daha ilâvesiyle, yatak kapasitesi 1 380^ çıkarlacak|ır. Sakatların rehabilitasyonu için Ankara'da bir
hastane mevcuttun Büyük şehirlerde çalışan kadın
ların çocuklarının bakımı için Ankara ve istanbul'da
birer kreş mevcuttur,.
Ancak, korunmaya muhtaç çocuk adedi, bakıma
muhtaç yaşlı adedi, rehabilitasyon merkezinde yat
ması icap eden hasta adedi, kreşlerde bakılması ge
rekli çocuk adedi, halen korunanların çok üstünde,
yüzbinlerle ifade edilecek adettedir. Bu bakımdan,
çocuk bakım yuritlan, huzur evleri ve kreşlerin
artırılması zorunludur, Yaşlılık hallinde, parası olan
kimselerin dahi, kendisini baktırmak imkânım bu
lamadığı bir gerçektir. Gerçi Bakanlık, son yılar
da güzel bir çalışma içine girmiş, 1974 yılında sosyal
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hizmetler için kabul ekiilen ödenek, 133 milyon lira
iken, 1976 yılında 176 milyon liraya çıkarılmıştır.
Bu ödenek ile yeni tesisler (inşa edilmekle beraber,
ibu da yeterli görülememektedir. Kanıimca, sosyal
hizmetler konusu, Bakanlığın birinci konusu olma
lıdır.. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Millî Eğitim
Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ve kuruluşların sos
yal hizmet 'alanındaki çeşitli faaliyetlerinin tek elde
toplanması için Mecis komisyonlarında bulunan
«Sosyal Hizmetler Kurumu Yasası» nın (bir an ön
ce çıkartması Zorunlu hale gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar izaha çallışıtığım, 'gerek koruyucu (hekimlik, gerekse tedavi edi
ci hekimlik çalışmalarında, Bakanlığın en önemli so
runu, sağlık personeli kifayetsizliğidir.
Bugün ülkemizde, 20 938 hekim bulunmaktadır.
Bu miktarın 8 605 'i serbest çalışmakta, ya ıda 'dış ül
kelerdedir. 12 333 hekim, kamu kuruluşlarında çalışmaktaldır ki, 'bunlardan ancak Sağlık Bakanlığı
müesseselerinde 4 673 hekim görev yapmaktadır. Ül
kemizin 40 milyonu aşan nüfusunun sağlık sorunlarmldan birinci derecede sorumlu olan Bakanlığın bu
kadar hekim ile bu büyük görevi başarmasındaki
güçlük ortaldadır. Ülkemizin sağlık hizmetinden
eşit (bir sekilide istifade edebilmesi için, nüfusumu
za ve ülkemizin coğrafî durumuna göre 50 bin he
kime ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.
Yukarıda izah ettiğim sosyalleştirme tatbik edi
len illerde, ek ödenek verilmesine rağmen, 26 il ve
4 eğitim merkezinde mütehassıs ve pratisyen hekim
kadrolarının ancak % 35'i doludur, % 65'i boştur.
Yardımcı Sağlık personeli kadroları ise (ebe, hemşi
re, sağlık memuru), % 80 civarında doludur. Bakan
lığa bağlı 28 ebe okulu, 4Q sağlık koleji ile ve diğer
yüksekokullarla, ihtiyaç olan yardımcı sağlık perso
neli yetiştirilmektedir. Yardımcı sağlık personeli ye
tiştirilmesi her yıl gelişmektedir. Bu konuda bir prob
lem yoktur.
Ancak, sağlık personeli ihtiyacı nasıl karşılanacak,
çaresi nedir? En önemli sorun budur. Türk hekimi
çalışkandır, kabiliyetlidir. Bugün Ülkemizde tıp ilmi,
dünya ile boy ölçüşecek derecede ilerlemiş ve her
türlü müdahale ve tedaviler yapılmaktadır. Ancak,
ihtiyaç nispetinde, hekim yetiştirilmesi ve hekimlerin
bugünkü koşullarda istihdamı önemli derecede aksatılmaktadır.
1945 yılında ülkemizde iki tıp fakültesi mevcut
iken, 580 hekim mezun olmuştu. Bugün tıp fakül
tesi adedi 16 dır. Gerek öğretim üyesi ve gerekse lâ-
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boratuvar ve malzeme bakımından imkânlar 20 - 30
misli arttığı halde, mezun olan hekim adedi, hiç bir
şekilde iki misline çıkarılamamıştır. Sayın hocaları
mızın, memleket gerçeklerini ve hekime olan ihtiya
cımızı nazara alarak, hekim yetiştirme kapasitelerini
artırmaları zorunludur. Bazı üniversitelerimizde öğ
renci adedi kadar öğretim üyesi olduğunu görüyoruz.
imkânların bu derece israfına gönlüm razı olama
maktadır. Tıp fakültelerimiz bu tempo ile hekim ye
tiştirilmesine devam ettikleri müddetçe, boş kadro
ların doldurulması mümkün olamayacaktır.
Burada şunu da ilâve etmek isterim ki, fakülte
lerden mezun olan az miktardaki doktorlorın % 60 % 7Cfini de fakülteler asistan olarak bırakmakta,
Bakanlıkta ancak mezun olanların % 10,'u vazife al
maktadır.
Boş olan kadroları doldurmak için, sosyalleştir
me tatbik edilen illere birer aylık müddetle rotas
yon suretiyle Mütehassıs gönderilerek hizmetin yürü
tülmeye çalışması usulü, geçerli bir tatbikat değildir,
bir zorunluluğun icabıdır. Giden hekimler pek fay
dalı olamadığı gibi, şahsen de mağdur olmaktadır
lar.
Üç büyük ilimizde (Ankara, istanbul ve izmir'de)
hekim toplandığı bir gerçektir. Bu illerde 5Cı07CÖ
nüfusa bir hekim isabet ederken, Gümüşhane'de 25
bin, Adıyaman'da 18 bin, Yozgat'ta 17 bin nüfusa
bir hekim düşmektedir, ilk bakışta hekim dağılımın
da bir dengesizliğin olduğu göze çarpmakta ise de,
ayrıca, bir gerçeği ortaya koymak da yerinde olur.
Ankara, istanbul ve izmir'de hekim yığmağına
rağmen, Sağlık Bakanlığının bu illerdeki büyük has
tanelerinde de kadrolarında noksanlık mevcuttur. Bu
illerde hekimlerin fazla görülmesi, üniversitelerin Sos
yal Sigortalar Kurumu hastanelerinin, özel hastane
lerin, askerî hastanelerin, diğer kuruluş hastaneleri
nin, serbest hekimlerin bulunmasından ileri gelmek
tedir. Halen Ankara, istanbul ve izmir illerindeki Ba
kanlık hastanelerindeki kadrolar, müracaat eden
hastaların muayenelerini günü gününe yapamamak:
tadır. Hekim başına günde 100 - 120 hasta düştüğü
bir gerçektir. Bu vaziyette, bu illerde Sağlık Bakan
lığının hekim yığdığı, hekimleri yurt sathına dengeli
dağıtmadığı iddiası varit olamaz.
Sayın milletvekilleri; izaha çalıştığım üzere, ülke
mizde sağlık personeli, adet itibariyle ihtiyaca kâfi
gelmediği gerçeğinden ayrı olarak, hekimlik mesleği
gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında günün ko-
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şullarında geçerli ve kazançlıdır. Hekimleri, personel
yasası içinde mütalaa ettiğimiz müddetçe, Bakanlığın
boş kadrolarını doldurması mümkün değildir. Sağ
lık hizmetlerini yürüten personele dünyanın her ül
kesinde hizmetin özellikleri nedeniyle farklı bir öde
me rejimi uygulanmaktadır. Bu kural, demokratik re
jimler için geçerli olduğu gibi, sosyalist rejimler için
de geçerlidir. Bu gerçek kabul edilmedikçe, sağlık
hizmetlerinin verimli bir şekilde görev yapmasıda
mümkün değildir.
Sosyalleştirme tatbik edilen iller ve tatbik haricin
deki illerde görevli hekimlere verilen yanödemeler
ile hastanelerde tam gün çalışan hekimlere verilen
ödenekler yetersizdir. Tüm ülkemizin sağlık durumu
ile alâkalı Sağlık Bakanlığının çalışmalarını ve müş
küllerini kısaca izaha çalıştıktan sonra, hizmetin
verimliliği bakımından aşağıdaki hususların bakanıkça ele alınarak halledilmişi zorunluluğunu ifade etmek
istiyorum.
Bu konulan şöyle özetleyebiliriz:
1. — Tıp fakülteleri, hekim yetiştirme bakımın
dan kapasitelerini asgarî iki misline çıkarmak için
gerekli tedbirleri derhal almalıdır.
2. — Boş kadroların doldurulması için, 12 sayılı
Kararnamenin görüşülmesi sırasında yasalaşan, söz
leşmeli personel, istihdamının derhal tatbiki için ge
rekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu suretle, Doğuda
hekirn gönderilemeyen sağlık müesselerine hekim gön
dermek imkânı sağlanmış olacaktır.
3. — Sağlık ve yardımcı sağlık personeline öde
nen yanödemeler, günün koşullarına göre yeniden
gözden geçirilmesi çalışmalarına başlanmalı ve so
nuçları alınmalıdır.
4. — Rotasyon sistemiyle, Doğuda açık bulunan
hastanelerdeki boş kadroları doldurmak üzere birer
aylık hekim gönderilmesi usûlü faideli değildir. Yu
karıda izah ettiğim, mukaveleli sistemin geliştirilerek,
bu kadroların doldurulması imkânının aranması zo
runlu hale gelmiştir.
5. — Her kademedeki sağlık ve yardımcı sağ
lık personeline meslek öncesi ve meslek içi eğitim
çalışmaları imkânı sağlanmalıdır. Zira, tıp ilmi her
gün yeni değişiklikler getirdiği gibi, personelin,
görevinde eğitilmesi, hizmetin iyi görülmesi bakımın
dan son derece önemlidir.
6. İllerde sağlık hizmeti dağınık bir durumdadır.
Her genel müdürlüğe ait kuruluş ayrı ayrı hizmet
görmektedir. Bu durumda, malzeme, araç ve personel
israfı mevcuttur, ti dahilindeki tüm sağlık hizmetleri
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nin, sağlık müdürünün emrinde toplanmasının te
mini hususunda gerekli mevzuat değişikliğinin yapıl
ması zorunlu hale gelmiştir. Bu suretle, hizmetin gö
rülmesinde koordinasyonun sağlanması ve gerek per
sonel ve gerekse malzeme ve araç bakımından tasar
ruf sağlanması mümkün hale gelecektir.
7. Doğuda çalışan sağlık ve yardımcı sağlık per
sonelinin çocuklarının üniversitelerde okumalarına
imkân sağlanması çalışmaları yapılmalıdır.
8. Kanser tedavisinde efken teşhisin önemi orta
dadır. Klinik ve radyolojik bulgular iyice meydana
çıktıktan sonra, hastaya önemli bir şey yapılamamak
tadır. Bu bakımdan, Anadolu hastanelerinde görev
yapan ilgili mütehassısların, zaman zaman Ankara
Onkoloji Hastanesinde kısa süreli kurslara tabi tutul
ması faydalı mütalaa edilmektedir.
Modern hekimliğin bugünkü başarıya ulaşabilme
sinde, laboratuvar hizmetlerinin mükemmel yürütül
mesiyle mümkün olduğu görülmektedir.
Yukarıda, hekim noksanlığını ve kadroların doldurulmasmdaki müşkülâtı izah etmiştim. Bazı branş
larda hekim tasarruf etmek için şöyle bir çalışmanın
yapılmasını faydalı görmekteyim :
Bakteriyoloji, hayatî kimya, pataloji ve hemato
loji gibi çeşitli laboratuvar branşlarında çök sayıda
hekim yetiştirme yerine, bu branşları tek branş altın
da (klinik patalog) toplanması ve klinik patalog ya
nında çalışmak üzere, yüksek tahsil seviyesinde yeni
bir teknisyen sınıfı ihdas edilerek üç yıl müddetle
tıp fakülteleri veya Sağlık Bakanlığı yüksekokulların
da yetiştirilmek suretiyle hekim tasarrufu, kısa süre
de eleman temini ve üniversiteye gidecek öğrencilere
yüksek tahsil yapma imkânını vermek gibi faydalar
sağlanmış olacaktır.
Sayın milletvekilleri, büyük sorumluluk taşıyan
Sağlık Bakanlığının hizmetlerinde muvaffakiyete ula
şabilmesi ve hizmetin sağlık hizmetinden tüm vatan
daşların eşit bir seviyede ve şekilde istifade edebil
mesi için, Sağlık Bakanlığının bugün halen Meclis
Komisyonlarında bulunan, aşağıda isimlerini zikrede
ceğim yasalarının çıkmasını öneriyorum :
1. Sosyal Hizmetler Kurumu Yasası,
2. Bakanlık Teşkilât Yasasında yapılacak deği
şiklikle Nüfus Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Mü
dürlüğünün Birleştirilmesine Dair Yasa,
3. Bakanlık Teşkilât Yasasına bir madde eklen
mesi hakkında Yasa, ki tıbbî cihaz, alet ve kimyevî
maddelerin ithali işlemlerini kolaylaştırmak maksadıyle...
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BAŞKAN — Sayın Taranoğlu, tamamlayın efen
dim.
BİLÂL TARANOĞLU (Devamla) —
4. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü sa
vaş yasası,
5. Genel sağlık sigortası yasası,
6. Tam gün süre çalışma yasası,
7. Tabip ve tabiplik dallarında uzman olanların
mecburî hizmet yapmaları hakkındaki yasaların bir
an evvel Meclislerden çıkarılması hizmetin verimliliği
bakımından zorunlu görmekteyim.
Sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için, perso
nele, imkânların temini yanında, mecburî hizmetin de
konması zorunlu hale gelmiştir. Bugün bir hekim,
Devlete 1 milyon liraya malolmaktadır. Ancak, fa
külteyi bitiren hekimler, bugünkü personel rejimi için
de, Sağlık Bakanlığında görev almamakta serbest ça
lışmayı ve fazla kazançlı buldukları dış ülkelere git
meyi tercih etmektedirler. Ancak, Devlete bu kadar
büyük meblâğlara mal olan hekimlerin, ülkemizin
bugünkü zor durumu karşısında kendilerine düşen
görevleri de yapması ve Bakanlığın göstereceği yer
lerde yasa ile tespit edilecek müddetle mecburî hiz
metini gördükten sonra ihtisasını yapabileceği gibi,
serbest olarak da çalışabilir ve dış ülkelere de gidebil
me imkânını bulabilir. Bu bakımdan, bu yasanın çı
karılması, ülkemizin tüm sağlığı bakımından zorunlu
dur. Sayın milletvekillerinin, bu yasaların Meclisler
den çıkarılmasında gerekli gayreti göstereceklerini
umuyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuşmamı bi
tirirken, 40 milyonu aşan nüfusumuzun sağlık duru
mu ile birinci derecede sorumlu bulunan Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının, başta Sayın Bakan ol
mak üzere, değerli mensuplarının, ödenek ve perso
nel kifayetsizliğine rağmen, Adalet Partisinin Beyan
namesinde ve Programında belirttiği ve Anayasamı
zın öngördüğü şekilde sağlık hizmetlerinden vatan
daşlarımızın eşit olarak faydalanmalarını temin ede
cek şekilde çalışmalarını, 1976 yılında da yürüteceği
kanaatini ifade ederek, fedakâr sağlık mensuplarına
huzurlarınızda şükranlarımı arz ederken, Sağlık Ba
kanlığının bütçesinin, ülkemize, milletimize ve Ba
kanlığa hayırlı, uğurlu olmasını diler, Grupurn adına
Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Taranoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Sü
leyman Yıldırım, buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar)
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C. H..P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN YIL
DIRIM (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1976 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum,
Benden önce konuşan A. P. sözcüsü arkadaşımız,
Ecevit Hükümeti zamanında partizanlık yapıldığı ve
birçok personelin değiştirildiğini bu kürsüde ifade
ettiler,
Bunu, kendilerinin de doktor olması hasebiyle
esefle karşılıyoruz.
Ecevit Hükümeti zamanında partizanlık yapıl
madığı gibi, bugün de partizanlığın girmediği tek
yer varsa yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
dır. Huzurlarınızda yine Sağlık
Bakanına ayrıca
teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç biliyorum.
Bir toplumda insan sağlığı en mühim unsurlar
dan biridir. Bir toplumun insanları ne kadar çok
sağlıklı olurlarsa, o toplum o kadar sağlam ve güç
lüdür demektir, tnsan sağlığının toplumla iJgili her
etkenini içine alır. Bu bakımdan anapolitikamızin
hedefi, toplum sağlığıdır.
Nasıl millî dış politikamızı müşterek çizmişsek,
C. H. P. olarak, millî sağlık politikasının da çizilme
sini temenni ediyor ve istiyoruz.
Hızla gelişen ve değişen dünya koşulları kar
şısında çeşitli hizmetlerde açıkça görüldüğü gibi,
sağlık hizmetlerinde de büyük gelişmeler ve değiş
meler oldu. Sağlık hizmetleri de günün koşullarına
ayak uydurmak zorunluğuna düştü. Bireysel sağlık
anlayışının yetersizliği ortaya çıktıktan sonra, top
lum sağlığı, eğitimden hizmete kadar, tıbbın her
yönünü etkileyici yeni kavram olarak doğdu. Va
tandaş, «Hastahanede niçin yatak yok? il ve ilçe de
niçin doktor yok?» sualleriyle beraber, «Hastalığı
önleyici tedbirler neden alınmıyor?» suallerini de sor
duğu gibi, sorumluları da suçlayabilecek bilince var
mıştır.
Bugünün hekimliği, eskiden olduğu gibi, tedavi
hekimliği değil. Koruyucu hekimlik daha önce gelem
bir problem haline gelmiştir.
Örneğin, gebe ka
dınların sağlıklı bir doğum yapabilmesi ve tıbbî yön
den uygun bir doğum yapabilmesini sağlaması ge
rekir. Doğan çocuğun tıbbî bakımı, uygun beslenme
si, hastalıklardan korunması, tedavi edilmeleri top
lumsal bir sorundur. Bu bakımdan, ana-çocuk sağ
lığının toplum sağlığı açısından ele alınması ve der
hal buna ağırlık verilmesi görüşündeyiz. Doğu il.
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Sağlık hizmetlerinden her ne kadar Sağlık Ba
lerimizde, değil bunlar, bir ebe dahi bulunamıyor. I
kanlığı sorumlu tutuluyorsa da, bir gerçektir ki, bu
Doğudaki vatandaş kaderiyle başbaşa bırakılmıştır.
gün sorumluluk 50'ye bulunmuştur. Sağlık Bakan
Bir doğum vakası olunca, sancı çeken anne sedye
lığının yetki ve sorumlulukları elinden alınmış, bu
ile, erkeklerin omuzlan üzerinde değil saatlerce,
nedenle faydadan ziyade zarar tevlit etmektedir.
günlerce sağbk merkezlerine ulaştırılamıyor. Bu mu
dur Doğuya öncelik vermek? Sayın Demirel de
Muhtere mmilletvekilleri..,
bunları gazetelerde okuduğu gibi, biz Cumhuriyet
METE TAN (Afyonkarahisar) — Sen anlayan
Halk Partisi olarak, Doğu yönünden ikazlarda bu
mazsın bu işleri.
lunmamıza rağmen, kalkınmadan bahseder ve bü
SÜLEYMAN YILDIRIM (Devamla) — Baş
yük Türkiye'den bahseder durur.
bakanınızdan daha iyi anlarım.
En pahalı yatırım insan yatırımıdır. Bizler bunu
Çevre sağlığı, toplum sağlığının en yaygın et
bilmiyor veya doğrusu, önemsemiyoruz. Sağlık hiz
kinlik taşıyan öğelerinden biridir. Bu bakımdan, çev
metleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplanmıştır*
re sağlığı kapsamına giren içme suyu kontrolü, be
Tüm Anadoludaki hasta vatandaşlar bu illere akın
sin maddelerinin kontrolü, hava kirliliği, üç taratı
etmektedir. Bu büyük merkezlerde hasta yatağı bul
deniz ile çevrili kıyılarımız ve halk sağlığı, bulaşıcı
mak meseledir. Oysaki, bu merkezlerdeki hastane,
hastalıklarla mücadele, uyuşturucu madde alışkan
yatak adetlerinin artırılması olanağı vardır. Hasta
lıkları ile savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.
nelerde yer yoktur. «Perişan olurum» korkusunu
özellikle, sanayileşmenin
hızlanması ile yeni
vatandaştan kaldırmak lâzımdır. Bu da ancak de
kurulan fabrikaların, deniz, göl, ırmak gibi su kay
mokratik sol bir iktidarla gerçekleşecektir.
naklarım kirletmesinin önüne derhal geçilmesi ge
rekir. Bu nedenle, hekim probleminden önce, uy
Çok değerli doktorlarımız vardır. Bunlara geregulamadan önce, millî sağlık planlamasının yapıl I ken maddî imkânı tanımak gerekir. Gerekirse, 12
ması zorunlululuğu vardır*
sayılı kararname dışında ayrı bir statü getirilme
lidir. Full-time tazminatı çok az gelmektedir. Bu
Sağlık Bakanlığının çok çeşitli görevleri vardır.
nedenle, hekim bunu tercih etmeyip, muayenehane
Bunların ifası için üç temel kanun çıkarılmıştır. Bun
yi tercih etmektedir. Bu hususta gerekli tedbirin Ba
lar; 1593 sayılı Genel Sağlığı Koruma Kanunu;
kanlıkça alınması gerekli ve şarttır. Tam süre çalış
3013 sayılı Teşkilât Kanunu, 224 sayılı Sağlık Hiz
mayan bir hekim, muayenehaneye gittiğinde, em
metlerini Sosyalleştirme kanunu. Bunlara ilaveten
rindeki personel de gider veya gitmese dahi hiz
ek kanunlar da vardır.
met orada bitmiş sayılır. Bu nedenle, hekimi tam
Bu üç temel kanunda esas prensip, sağlık hiz
gün hastaneye bağlamak için maaştan ayrı prim
metlerinin bir elden idaresi, öncelikle koruyucu he
veya hasta tedavisine göre pay ayrılıp verilmelidir,
kimliği geliştirmek, tedavi edici hekimliği, koruyu
Hekimlerimize on misli; yirmi misli ücret versek
cu hekimliğin gelişmesine paralel olarak yurt sat
dahi azdır. Bunun üstesinden gelinmez, çünkü düzen
hına yaymaktır. Bu gerçekçi yol terkedilmiş, bugün
bozuktur*
Sağlık Bakanlığı dahil, 40'tan fazla kuruluş ayrı
Hekimlerimizin kadro problemi de kaMınlmalı-'
ayrı istikametlere, sağlık hizmeti yerine karışıldık
dır. Öyle durumlar oluyor ki, hekim ışık ıterfcilbagetirmiştir. Koruyucu hekimlik ihmal edilmiş, te
ıtıyle dahi ilgilenmektedir, Bir ameliyat için ışık kâ
davi edici hekimlik hizmetleri de mahdut sayıda il
fi gelmiyor veya priz bozuktur; doktor, asıl işini bı
ve ilçe merkezlerine kadar götürülebilmiştir. Burada
rakıp, ıbu işlerle dahi meşgul oluyor. Bu eksiklik
da yine, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun bazı il
ıbehemaJhal giderilmelidir. Hastaneleri ilk yardım
çelerinde bu koruyucu hekimliği dahi göremiyoruz.
I ve tedavi hastanelerini ayırmak lâzımdır.
Örneğin, Bitlis'in, Hizan, Mutki, Adilcevaz ilçeleri,
Diğer bir problem de beslenme bozukluğudur.;
Hakkari'nin, Beytüşşebap, Uludere, Çukurca, Şem I
dinli, yani, bu ilin dört ilçesinde; Tunceli'nin, Hozat, I Bunu de almak gerekir, Ortalama insan ömrü 45 Ovacık; Adıyaman'ın, Gerger ve Şavşat; Bingöl'ün. I 50 yıla iniyor. Spor sahasındaki yenilgilerimiz de
Kiği; Siirt'in, Baykam, Beşiri, Şırnak; Urfa'nın, I besfenmesizlikten ileri gelmektedir.
Akçakale; Diyarbakır'ın Çüngüş ilçelerinde doktor 1
Kan meselesine gelince: Kan meselesi mühim bir
bulunmamaktadır. Yine soruyorum sayın Demirel'e; I meseledir. Resmî Kan Bankasında kan ibulunamı*
Burnudur Doğu ve Güneydoğu kalkınması?
\ yor. Vatandaşlar Kan Bankasına kan verirken, ko-
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mandaların baskısıyla, kan vermekte güçlük çeki- I yoktur; muhabere imkânı yoktur. Sosyal yaşantının
yarlar/ Örnek : Hacettepede yatan, kurşunla yara
en iptidaîsi dahi yoktur.' Bunlar olmadığı gibi, bir
lanan bir hastaya kan götürmek isteyen bir hastaba
ebe veya bir sağlık memuru dahi bulunmuyor. Bu
kıcının kolu, asansörde, silâhlı komandolar tarafın
mudur sosyalizasyon? Hekim isteniyor, hekim yok.
dan kırılıyor. «Komünistlere kan mı taşıyorsun?»
Eskiden yani 19461da iki tıp fakültesi vardı ve se
diye tartaklanıyor, Ayrıca, özel kan bankaları ku
nede 600 kişi mezun veriyordu. Şimdi ise, yedi tıp
rulduğu için, resmî Kan Bankasından kan buluna
fakültesi senede 1 000 kişi mezun veriyor. 600 kişi
mıyor. Fakir vatandaş resmî Kan Bankasına başvur
mezun verildiği zaman nüfusumuz 15 milyon idi.
duğunda, özel kan bankalarının adresleri verilmek
Sadece merkezde bir tek başkanlık bulunuyordu.
tedir, Böylece, faklir vatandaş kanı, para ile ada
Bugün nüfusumuz 40 milyona ulaşmıştır ve her ilde
mıyor.
en az 10 tane başkanlık vardır. Meselâ, Trahom
Savaş Başkanlığı, Verem Savaş Başkanlığı, Lepra1
Diş meselesine gelince: Resmî hastanelere muaye- '
Başkanlığı gibi...
ne ve tedavi için gidildiğinde, üç aydan önce dişleBuıgün yaklaşık olarak 35 bin yatak, ıhekimsizrtin tedavisi için randevu alınamıyor. Bu nedenle,
likten boştur. Sağlık ocakları boştur. Doğu illeri
özel diş poliklinikleri fazlalaşmıştır. Diş, insanlarda
mizin 1'8'inde ne yazık ki sağlık müdürü bile yok
çiok mühim ibir unsurdur. Bunun da ele alınması j
tur.
gereklidir.
Muhterem milletvekilleri, Tunceli'de bir Devlet
İlâç meselesine gelince: Hekimin koruyuculuğun
Hastanesi
vardır, yatak sayısı 100, doktor adedi
da araç, ilâçtır. İlâç tam ıbir keşmekeş İçindedir.
ikidir.
Burada
pratisyen hekim ve mütehassıs yok
Bunun düzeltilmesi gerekir; İlâçların çoğu yaibanci
tur. Mardin Devlet Hastanesinde 100 yatak ve dört
patentMdir. Bir öksürük şurulbu dahi böyledir. Bun
doktor vardır. Hakkâri'de 50 yatak, bir doktor
ların yedi patentli olması lâzımdır, bunu temenni
vardır,
Bitlis'te 60 yataklı, üç doktor vardır. Adı
ediyoruz.
yaman'da
100 yatak, üç doktor vardır. Bingöl'de
Ayrıca, ilâç kalitelerinde bozukluk vardır. Sağ
50
yatak,
bir
doktor vardır. Elâzığ'da Devlet Si
lık bakımından zararlı olduğu (hepinizin de malûmu
nir Hastanesi 1 000 yataklı iki doktor vardır.
dur. Yerli ilâçlara az fiyat verirken, yabancı pa
tentli ilâçlara 1,5 misli fazla fiyat verilmektedir. Bu
Sağlık hizmeti, ekip hizmetidir: Hekim, hekim
nun da önüne geçilmesi gerekir.
yardımcıları, hemşire, hemşire yardımcıları, ebe,
İlâç sanayiine Devletin girmesi lâzımdır. Sosyal
Sigortalar Kurumu yalnız ilâç parası (olarak yılda
10 milyon lira ödüyor. Bu nedenle, Devletin, ilâç
fişlerim* 'düzeltmesini temenni ediyor ve istiyoruz.
Muhterem milletvekilleri, sosyalizasyon bölgesine
gelince, değerli arkadaşlarımın, özellikle kırsal yer
lerde yaşayan halkın ekonomik ve sosyal gelişmeleri
ne paralel olarak, asgari sağlık (hizmeti talebinin gide
rek artması, bu yerlerde yaşayan insanların taleple-'
rini, geçici taleplerle karşılayaJbillmenün olanaksızlığı
anlaşılmış ve çiok isabetli bir kararla millî sağlık hüzmetlerin'in yurt düzeyine denıgeli (bir (biçimde yay
gınlaştırılması amacıyla 1963 yılından itibaren, sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı uygula
maya başlanmıştır. Büyük ıbir eser ve büyük bir
ıhizmdttir.' Ne yazık ki, bu uygulama tam olarak
yapılmamış ve ihmal edilmiştir.,
Değerli arkadaşlarım, çok iyi biliyorsunuz k'i,
özellikle Doğu Anadolu'daki köylerin çoğunun bağ
lı olduğu il ve ilçeyle, yaz - kış devamlı bağlantısı
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sağlık memuru ve sağlık teknisyenleriyle ilişkilidir.
Bunlar olmayınca, hekim bir şey yapamaz. Örne
ğin: Doğu illerinde, sosyalizasyon suretiyle, Bakan
lık hastanelere hekim
göndermektedir. Hekimin
gittiği hastanede, narkozitör, teknisyen, ameiyatbane, hemşire 'olmadığı için, acil vakalarda ameliyat
yapamıyor. Eli kolu bağlı olarak bir ayını boşuna
geçirmektedir, Bu duruma, kendi ilim olan Tuncelü'de tanık oldum. Oraya giden operatör arkadaş
lar sadece bir hasta şevkinden başka bir şey yapa
mıyorlar.
Sayın Sağlık Bakanından istirhamımız, rotas
yon suretiyel gönderilen hekimlerle beraber ekipfe-f
rin de gönderilmesidir.
iSayın Bakandan diğer bir isteğimiz, personel ta
yin işidir. Personel tayini bir usule bağlanmalıdır.
Askerî personel gibi, tâyinler yazdan yaza yapıl
malı; yoksa, kışın ortasında hasıtahkların kol gezdi
ği bir sırada, Doğu Anadolu'ca herhangi bir hekim
veya sağlık personeli alındığımdan, oraya ıstırap gel
mektedir. Ayrıca, bu durum bir usule bağlandığı
-
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takdirde, sayın Özlük İşleri Genel Müdürlüğü de
tayin işlerinden fırsat bulup, Bakanlığın diğer İşleriy
le meşıgul olacaklardı^
Gerçi, Sayın Genel Müdür herkese güleryüz gös
termektedir; kanunun ernrettiği. şekilde gereğini yaptyor.î Huzurunuzda kendisine ayrıca teşekkür ©di
yorum.
. .Muhterem milletvekilleri, geçenlerde Sayın Başıbakan Süleyman Demiirel, Cumhuriyet Senatosu
ve Ml'Met Meclisinde yapmış olduğu konuşmada,
«Doğu ve Güneydoğu illerimize kalkınmada öncelik
verilecektir» dem!işitL
Simidi size bazı rakamlarla, Doğu ve Güneydo
ğuya Sağlık Bakanlığınca yapılan yatırımlardan ör
nek vereceğim:
Sağlık Bakanlığınca, Doğu ve Güneydoğu ille
rinde yapılmak üzere 720 adet sağlık evi ve ocağı
Devlet Planlamaya teklif edilmiş. Bundan dolayı
Bakanlığa müteşekkiriz. Ne yazık ki, bunlardan
hiç ıbirisi Planlamada kabul edilmemiş. Geçen yıl
lardan yarım kalan, ihale edilmemiş, 28 adet ayrıca
yine kalhuıl edilmemiştir.
Doğu ve Güneydoğu illerine Sağlık Bakanlığı
bütçesinde 61 milyon lira yatırım ayrılmıştır. Sayın
Başbakanın ili bulunan İsparta'ya ise 14 milyon
ayrılmıştır. Bu mudur dengeli kalkınma? Sayın Dernirel şunu da 'bilmelidir ki, vatandaş artık uyanmış
tır; kuru lâflarla artık aldanmayacaktır.
•Netice olarak, isteklerimizi kısaca şöyle özetle
yebilirim:
L Merkez ve'taşra teşkilâtında kadro noksan
lığı yüzünden meydana gelen tıkanıklığın giderilmesi
bakımından Bakanlık ne düşünüyor?
24 Sağlık koleji, sağlık okulu mezunları, hem
şire, ebelerin tayin işlerinde, kendilerinden istek alı
narak tercih ettikleri yerlere göre tayinleri düşünülü
yor mu? Örf ve geleneklerimiz, kız çocuğunu yalnız
(bırakmayı kalbul etmez. Bu yüzden aileler bölü
nüyor/ Bu usul birçok bakanlıklarca da uygulan
maktadır. Yeni mezun personeli öncelikle istedikleri
illere vermekte büyük faydalar vardır. Bu hususta
Bakanlıkça bir çalışma var mıdır?
3j Askerî personel ve hâkimler ve savcılarda
olduğu gibi, hekimlerimizin de, bilhassa mütehassıs
ların da, muayyen bir süre ile bölge usulü mecburî
hizmete tabi tutulması için Bakanlıkça bir çalışma
var mıdır?
4J Büyük merkezlerdeki hekim tıkanıklığının
taşmaya kaydırılması için ne gibi tedbirler düşünü-
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5< Hastanelerin durumu çok perişan vaziyette
dir, Murakabe ile, eksikliklerin giderilmesi için
Bakanlıkça bir çalışma var mıdır?
6. Doğu Anadolu illerinde, ilçe ve köylerle, se
nenin yarısı irtibat kesilmektedir. Bu nedenle, il
merkezlerine birer helikopter ve köy muhtarlarına,
irtibatı temin için, birer telsiz verilmesi gerektiği ka
nısındayız ve temenni ediyoruz. Bakardık olarak
sizler ne düşünüyorsunuz; bu hususta bir çalışmanız
var mıdır?
Sözlerime son verirken, hepinizi saygılarımla
selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım^
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Salih Yıldız, buyurun efendim;
C. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ (Van)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini anahatlarıyla arz etmeye çalışaca
ğım.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, adından da
anlaşılacağı üzere,
L Sağlık,
2. Sosyal yardım görevleriyle yükümlü bir Ba
kanlıktır. "
Görüşlerimizi, teferruata inmeden, anahatlarıyle
arz etmek işiyorum.
Sağlık hizmetleri, koruyucu ve tedavi edici hiz
metler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu hizmetlerin
arzu edilen biçimde yürütülebilmesi ve hedef alınan
düzeye erişebilmesi için karşımızda duran ilk ve
önemli sorun, personel sorunudur.
Gerçekten, Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerini
yürütebilmek için hekim bulmakta büyük güçlükler
ve bazan imkânsızlıklarla karşı karşıya kalmaktadır.
Hekim ihtiyacını karşılamak için, bugüne kadar bir
çok değerli öneriler ileri sürülmüştür. Adalet Partisi
sözcüsü arkadaşımız burada yeni birtakım önerilerle
yüksek huzurunuza geldiler. Elbette bu önerilerin hep
sinin ayrı ayrı değerli yönleri vardır. Ancak, bizim,
meseleyi temelinden çözümleyebilmek ve yurt gerçek
lerine cevap verecek şekilde başka bir önerimiz var
dır. Bu öneriyi biz, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının bir ilkesinden almaktayız. Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planında, Yurt Kalkınması Hizmetleri Ka
nunu adı ile bir kanunun çıkarılması öngörülmüştür,
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla, hekimlerin,
mecburî hizmete tabi tutulması kastedilmiştir ve mec
burî hizmet, hekimlerimizin yurdun sağlık hizmetleri
ni yürütebilmesi ve sağlık hizmetlerini vatandaşın
ayağına götürebilmesi yönünden çok faydalı olacak
tır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Yüksek Mec
lislerimizde kabul edildikten bu yana yıllar geçtiği
halde, bu hususta, tahmin ederim herhangi bir hazır
lık yapılmamıştır,
Şüphesiz ki, bu mecburiyeti sadece değerli hekim
lerimize^ tahmil etmek de yetmeyebilir, yurt kalkın
ması bakımından. Yurdun kalkınmaya muhtaç bir
çok yöreleri ve bir çok problemleri vardır. Bu itibar
la, bu mecburî hizmeti, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planındaki hedeflere uygun olarak, diğer sektörlere de
teşmil etmek gerekecektir. Bununla beraber, hemen
ifade edeyim ki, bunun yanı başında hekimlerimizin
gittikleri yerlerde rahatça bir lojman bulabilmeleri,
maddî ve manevî yönden, sosyal yönden bütün im
kânlara kavuşturulması da ayrı bir kanunla hemen te
min edilmelidir.
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Değerli arkadaşlarım, şimdi de sağlık hizmetleriI nin sosyalleştirilmesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek
istiyorum. Bununla ilgili Kanun 1961 yılında çıkarıl
mıştır. Bu kanun, yurt gerçeklerine son derecede uyI gun sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülI meşini hedef alan ve bence çok kutsî bir anlam taşıI yan bir kanundur. Bununla birlikte, hekim bulama
manın sonucu olarak, bu kanundan ve bu uygula
madan beklenen sonuçlar elde edilememiştir. Halen
sağlık ocaklarının çok önemli bir kısmında hekim
yoktur. Hele geri kalmış ve kalkınmaya muhtaç Doğu
ve Güneydoğu Anadolu illerimizin sağlık yönünden
çok büyük hizmetler ifa edebilecek sağlık ocakla
rında, sağlık merkezlerinin çoğunda hekim bulmak
mümkün değildir. Bunun vebali asla ve asla sayın
Sağlık Bakanında ve dolasıyle onun merkez teşkilâI tında değildir. Bilakis, bütün vasıflarıyle, aydın kaI fasıyle ve teşkilâtına hiç bir zaman partizanlığı sokmamasıyle kalplerimizi fethetmiş bulunan sayın Ba
kanın, bu hususta en bizim kadar ıstırap çektiğini
tespit ve tescil etmek isterim.

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir diğer hu
Değerli arkadaşlarım, masa başında ve mazur gö
susu ve çelişkiyi de dile getirmek istiyorum. Benden
rünüz, sıcak ve yumuşak koltuklarda, vatan ve mil
evvel konuşan sayın arkadaşlarım da temas ettiler:
let edebiyatı ile, yurdumuzun çözüm bekleyen mese
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, İstanbul,
lelerine çare bulunamadığı artık anlaşılmıştır. Bunu,
I Ankara ve izmir illerinde sağlık hizmetlerinin sos
başta aydınlarımız olmak üzere, herkesin idrak ettiği
yalleştirilmesi öngörülmüştür. Buna mukabil, geri kal
ni tahmin ediyorum.
mış yörelerin bir kısmında bu sosyalleştirme, daha
sonraki yıllara bırakılmıştır.
Bu itibarla, meselelerimize cesaretle eğilmek ve
halledilmesi gereken konuları büyük bir cesaretle, çaSevgili arkadaşlarım, İstanbul, İzmir ve Ankara
releriyle, tedbirleriyle birlikte millet huzuruna getir
gibi illerde sağlık hizmetleri esasen muayyen bir dü
mekte gecikmemeliyiz.
zeye ulaşmıştır. Altyapı tesisleri bakımından olsun,
I hekim mevcudu bakımından olsun ve diğer bütün
Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu yük
yönleriyle sağlık hizmetleri büyük bir sorun değil
sek malumunuzdur. Hekim yardımcıları, hemşire,
dir. Geri kalmış yörelerde sosyalleştirmenin öncelik
hemşire yardımcısı, ebe, sağlık memuru ve sağlık tek
taşıması gerekirken, Önceliğin bu illere verilmesi son
nisyenleri birlik ve dirlik içinde, yeterli bir halde,
derecede yanlış olmuştur. Bu itibarla, Üçüncü
hizmete hazır hale getirilmelidir. Bu konuda Sağlık
Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu hususla ilgili bir
Bakanlığının çalışmaları takdir edici bir düzeye ulaş
I değişikliğin Sağlık Bakanlığınca, Hükümetçe bir an
mıştır. Çok kısa bir zamanda, yardımcı personel ba
evvel meclislere getirilmesinde zaruret hissettiğimizi
kımından, herhangi bir sıkıntımızın kalmayacağı tah
J belirtmek isterim.
min ve hesap edilmektedir.
I
Muhterem arkadaşlarım, hekim bulamamanın so
Bugün için, hekimlerimizin yan ödemeleri yüksel
nucu olarak, tatbik edilmekte olan rotasyon usulütilmiş ise de, kâfi olmadığı bir vakıadır. Halen Millet
{ nün hiç bir sonuç vermediği, benderi evvel konuşan
Meclisi Sağlık Komisyonunda bulunan ve sağlık per
arkadaşlarım tarafından izah edildi. Bu bakımdan,
soneline tazminat verilmesini öngören bir teklifin,
bu hususun derinliğine ve diğer mahzurlarına inmeyi
Sağlık Bakanlığınca da benimsenmiş olmasını ve hat
I zait bulmaktayım.
ta bu teklifin bir an evvel kanuniyet kesbelmesi hu
Diğer bir acı gerçeğe de temas ettiler benden önce
susundaki iştiraklerini memnuniyetle kaydetmek isti I
j arkadaşlarım; ben de tekrar etmekte herhangi bir
yoruz. "
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mahzur bulmuyorum. Bugün Türkiye'de 16 tıp fa
kültesi yardır. Bu 16 tıp fakültesinin 1975 yılı içinde
verdiği mezun sayısı lGQ9'dur; tam tıpatıp.
Sayın arkadaşlarım, çok daha az sayıda öğretim
üyesi ile ve çok daha az sayıda tıp fakültesiyle ve çok
daha az masrafla bundan fazla mezun verilirken, bu
rakam gerçekten üzücüdür. Ve milletimizin bekledi
ği umutları büyük ölçüde felce uğratmaktadır. Bu
nun nedenlerine indiğimizde ilk göze çarpan neden
şu oluyor: Birtakım siyasî gösteriş ve maksatlarla,
düşünülmeden, altyapı tesisleri, hastane durumları
iyi etüt edilmeden, sırf «falan yerde bir tip fakültesi
açılsın» diye, fakülteler açılmıştır. Ve bu halde bek
lemektedir. Açılmıştır, artık bundan geri dönmek
elbette mümkün değildir; ama bunun tedbirlerini ve
demin arz etmiş bulunduğum sakıncalarını bir an ev
vel ortadan kaldırmak ve tedbirlerini almak lâzımdır.
Sayın arkadaşlarım, diğer bazı konulara da, satırbaşarıyla da, olsa temas etmek istiyorum.
Verem savaşında Sağlık Bakanlığı çok
büyük
başarı elde etmiştir. Bu başarının devamını ve korun
masını temenni ediyorum,

I

I
I
I
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I
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Kanser savaşına verilen önemi ayrıca takdirle be
lirtmek isteriz. Dünya Sağlık Teşkilâtı da Türkiye'de
ki bu mücadeleyi takdirle karşılamaktadır.
Sıtma, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da yeniden başkaldırmıştım Bu hususta Sağlık Ba
kanlığının meseleye el koymuş olmasını öğrenmek
ten dolayı ve gerekli tedbirlere tevessül etmek duru
munda olduğunu bilmekten ötürü memnuniyetimi
belirtmek isterim.
Trahomun kökü ciddî şekilde kazınmamıştır. Bu
itibarla, bu meseleyi küçümsememeli ve üzerine bütün
imkânlarla eğilmelidir.
Son yıllarda uluslararası temaslar ve diğer bazı
faktörler frengi vakalarının artmasına sebep olmuş
tur, bunu da belirtmek isterim.
Ucuz ve iyi kalitede ilâç temini hususunda Sağ
lık Bakanlığının başlattığı, gerçekten çok titiz çalış
malara devam olunmasını istirham ediyoruz.
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Bu arada, en önemli konulardan biri de, genel sağ
lık sigortasıdır. Genel sağlık sigortası tasarısının
Millet Meclisi komisyonlarında bulunduğu yüksek
malumlarınızdır. Bunun bir an evvel çıkarılması için
gereken gayretlerin gösterilmesini istirham ediyoruz
ve ilk tatbikatın geri kalmış yurt bölgelerinden başlatılması hususunda Sağlık Bakanlığının kararlılık
içinde bulunduğunu öğrenmekten de ayrıca memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi ifade etmek isterim.
Bir diğer genel temennimiz de şudur sayın arkadaşlarım: Altyapı tesislerine büyük önem verilerek,
hızlı bir çalışma temposu içinde, koruyucu sağlık bizmetlerine gereken önem verilmelidir. Bu takdirde,
tedavi edici sağlık hizmetlerinde elde edilecek ba
şarı çok daha kolay olacaktır.
Hekimliğin çok ulvî ve mukaddes bir meslek ol
duğu, her türlü izahtan varestedir. Hekimliğin temeünde insan sevgisi yatmaktadır. Doktorun bu sevgi
ile olması, hastasına hasta gözü ile bakması, güler
yüzlü, şefkatli olması lâzımdır. Bu itibarla, sayın doktorlarımızdan, esasen mezun oldukları zaman da ta
mamen meşbu oldukları bu duygularını tatbikata da
intikal ettirmelerini diliyorum.

I

Böylece, sözlerimi bitirirken, grupum ve şahsım
adına Yüce Meclise en derin saygılarımı sunar, büt{ cenin Sağlık Bakanlığına ve onun değerli, güzide
I mensuplarına, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ederim. (C.G.P. sıralarından alkışlar)
1
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I
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I
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Bir de, Bakanlığın sosyal alandaki hizmetlerine
kısaca temas etmek istiyorum: Korunmaya muhtaç
çocuklar için çocuk yuvaları kreş ve gündüz bakım
evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri mev
cut ihtiyaçları karşılayacak durumda değildir. Sağ
lık Bakanlığı bu hususu görmüş ve tespit etmiş ol
duğu için, 1976 yılı bütçesinde görüleceği üzere, bu
hususlara büyük ağırlık tanımıştır. Bundan dolayı
I
kendilerine teşekkür ederiz.

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldız.
Şimdi söz Demokratik Parti Grupu adına sayın
Nazım Baş'ındır. Buyurunuz sayın Baş.
D. P. GRUPU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) —
Sayın Başkan, sayın Bakan, muhterem milletvekilleri Sağlık Bakanlığının değerli mensupları,
Demokratik Parti Grupu adına 1976 Malî yılı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, tenkit ve temennilerimi arz etmek üzere
söz almış bulunuyorum.
Önce, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna değineceğim. Uygulamadaki
gecikmeler ve ilgisizlik
yüzünden çok geri kalmıştır. 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Planına göre, yurdumuzun tamamının, 1977 yılına. kadar sosyalizasyona tabi tutulması öngörülmüştür. Fakat, bu gerçekleştirilememiştir, Şimdi ise,
i«1982 yılına kadar Türkiye'nin tamamında
proje
uygulanacak» deniliyor ve 3 ncü Beş Yıllık Planda
tamamlanacağı söyleniyor. Zaten, mevcut sağlık
ocakları da hekim ve kadrosuzluktan çalışamaz
durumdadırlar.
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Anayasamızın gereği olarak, «Devlet herkesin be
den ve ruh sağlığı içerisinde yaşayabilmesini ve tıb
bî bakım görmesini sağlamakla görevlidir» hükmü,
millî sağlık politikamızın esasını teşkil eder. Birin
ci ve ikinci Beş Yıllık Planlar bu temel görüşten
hareketle, Türkiye'nin sağlık politikasını ve sağlık
hizmetlerini en ücra köşelere kadar, en küçük köy
lere ve halk topluluklarına kadar, halkın ayağına
sağlık hizmetlerini götürmeye yönelmiş ve bu mak
satla sosyalizasyona geçilmiştir.
Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusu, 12
yıla yakın tatbikat içinde fevkalâde önem kazan
maktadır. 1962 senesinden itibaren ortaya konan
tatbikat, maalesef, sistemin, Türk içtimaî bünyesin
de, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir tarzda tat
bik edilmediğini ortaya koymuş bulunuyor. 26 - 27
ilde bugün sosyalleştirme tatbikatı olduğu halde ve
600 milyonun üstünde yalnız tesisler için sarfiyat
yapılmış olmasına rağmen, sosyalleştirme tatbika
tından beklenilen netice alınmadığı için, bugün ye
ni illere teşmili durdurulmuş vaziyettedir.
Sosyalleştirmenin
başarılı olmamasının birkaç
sebebi üzerinde durmak isterim. Daha tatbikata kon
duğu yılda pilot bölge olarak alınan mıntakalarda,
bilhassa sosyal ekonomik ve altyapı imkânlarının ve
şartlarının müsait olmaması sebebiyle ve aynı zamanda
yapılan tatbikatın, zamanında, gayet esaslı ve ciddî
araştırmalarla değerlendirilmemesi nedeniyle, sosyal
leştirme ani olarak pilot bölgelerden diğer vilâyetlere
teşmil edilmiş ve böylece ekonomik bakımdan geri
kalmış bölgelerimizde, sosyal ve ekonomik imkân
ları olmayan yerlerde, hekimler ve yardımcı per
sonelin çalışma durumu hâsıl olmuştur. Tatbik edi
len ücret politikası, aynı zamanda, biraz evvel arz
ettiğim hususlar gözönünde ' bulundurulursa, sos
yalleştirme tatbikatı maalesef arzu edilen şekilde
başarıya erişememiştir. Bugün ocaklarda ve sağlık
evlerinde faaliyetler çok büyük ölçüde aksamış bu
lunmaktadır. Gerek hekim ve gerekse yardımcı tıp
personeli bakımından durum hakikaten üzücü ve
bir hayli düşündürücüdür.
Bu itibarla, sosyalleştirme konusunu, Türkiye'
nin şartlarına göre Bakanlığın yeni baştan çok cid
dî şekilde araştırmalara tabi tutarak değerlendir
mesini, tıkanıklıkların giderilmesi hususunda huku
kî ve diğer sebeplerin kaldırılması hususunda ça
lışmalarda bulunmasını
gönülden temenni ediyo
ruz^'
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Planlarda, koruyucu sağlık hizmetlerinin
esas
olacağı, hastanelerin bu hizmetleri tamamlayıcı rol
de olduğu belirtilmiştir.
Yani, plan, Türk sağlık
politikasının, millî sağlık politikasının esası olarak,
koruyucu sağlık hizmetlerini kabul etmiştir. Tedavi
edici sağlık hizmetleri, koruyucu hizmetlerin ta
mamlayıcısı ve yardımcısı olarak değerlendirilmiş
tir. Böyle olmasına rağmen, planlarda, yatırımla
rın ancak % 11 'i koruyucu hizmetlere, % 89'u ise
yataklı tedavi kurumlarına tahsis edilmektedir.
Bu vaziyette, Anayasanın amir hükmüne uygun
olarak tespit edilen, Sağlık Bakanlığı, millî sağlık
politikası esaslarından inhiraf edilmiş, koruyucu
sağlık hizmetleri bir tarafa itilerek, çok pahalı olan
tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmiş; bu
yüzden de, Türkiye'de sağlık problemleri muallakta
kalmış, hepimiz ve Devletimiz için üzücü problem
ler karşımıza bırakılmıştır.
Yataklı tedavi kurumları ki, milyonlar sarf edil
mesine ve Bakanlık da bunu ana, esas politika ka
bul etmiş olmasına rağmen, arzu edilen hizmetleri
verememektedir.
Tedavi kurumlarımız büyük bir dağınıklık içe
risindedir. O kadar dağınıktır ki, mevcut, sınıflan
dırılmış hastanede dahi bu görülmektedir. Hatta, ay
nı vilâyet içerisinde, aynı sınıf hastaneler dahi bu
günün standartlarından mahrum bulunmaktadır.
Hastanelere personel tayini, hastanelere tahsisat
verilmesi konusu tamamen bir düzensizlik içerisin
de, faydalı olmamaktadır. Şahsî insiyatifler ve şah
sî sempati ve antipatilere terk edilmiş bir halde yü
rütülmektedir.
Pahalı olan bu sistem, sağlık politikamızın esa
sını teşkil eden tedavi edici hizmetlerin vatandaşa
eşit olarak götürülmesini gerektirir. Bu hususu da
maalesef bir kenara itmiş bulunuyoruz.
Hastanelerimizin durumuna gelince :
Hepimiz müşahede ve tespit etmiş bulunuyoruz ki,
taşra hastaneleri ve taşra sağlık tesisleri maalesef iyi
çalışamamaktadır, aynı zamanda bazı imkânlardan
mahrum bulunmaktadır. Bilhassa, yataklı birçok sağ
lık merkezlerinin hali üzücüdür. Devletin bu yüzden
mâruz kaldığı emek israfını ve sarfedilen paraların
boşa gittiğini rakam olarak vermenin ötesinde, ika
edilen zararların, vatandaş hayatına ve sağlığına te
sir eden zararların hesap edilmesini ve değerlendiril
mesini sayın Sağlık Bakanından bilhassa rica ediyo.ruz. Çünkü, öyle hastaneler, öyle kuruluşlar biliyö-
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ruz ki, sınıfı ile mütenasip olmayan personel, cihaz ve
tesisata sahip bulunmaktadır; ama yine öyle hastane
ler biliyoruz ki, bölge hastaneleri hüviyetinde, eğitim
hastaneleri hüviyetinde olmasına rağmen, birçok sağ
lık merkezinde boş duran, kullanılmayan cihazlara
dahi sahip değildir. Sayın Bakan Ankara'da dahi bu
nun örneklerini tespite muktedirdir ve tespit edebi
lir.
Arkadaşlar, bu yüzden, Türkiye'de sağlık hizmet
leri, çok cüzî mıntıkalarımız hariç, maalesef belediye
hudutları dışında, halkın ayağına götürülememektedir.
Türkiye'de sağlık hizmetleri henüz Türkiye'nin
2/3'nin belediye hudutları dışına çıkarılamamaktadır.
Belediye içerisinde, sağlık hizmetleri dağınık, perişan,
koordinasyon ve işbirliğinden mahrum bir şekilde
sağlık hizmeti görme durumundadır.
Hastanelerimizde eşitlik yoktur: Torpilsiz hastaya
bakılmıyor; vatandaşa ikinci sınıf muamele yapılıyor.
Hastaneye yatacak vatandaşa farklı sağlık hizmeti
yapılmamalıdır. Muayenehaneden geçme ve sonra has
taneye yatma geleneği kaldırılmalıdır. Hastaneye mü
racaat eden vatandaşa, «Yatak yok, yer yok» deniliyor
ve günlerce hastane kapısında bekletiliyor. Misal mi
istersiniz? Her gün parlamenterlere müracaat eden
ve parlamenterler vasıtası ile hastaneye yatma imkânı
bulabilen yüzlerce hasta vardır. Hastanede vatandaşa
eşitlik sağlanmalıdır. Forsu, ahbabı olan hastalar has
taneye doğrudan girer, kimsesi olmayanlar da kapıcı
yı memnun etmezlerse, kapıdan içeri giremezler.
Yine devlet hastanelerinde, hastaneye yatan hasta
lardan, (Sayın Bakanımıza Bütçe Karma Komisyonun
da da söyledim) çatal, bıçak, terlik, pijama, şırınga,
derece istenmekte, hasta sahibine bunlar aldırtılmaktadır. Bunları alacak durumda olanlar vardır, ama ala
mayacak durumda fakirler de mevcuttur. Bu durum
ları gözlerimizle görüp, şahit olduk.
Yönetmeliklerde böyle bir şey var mıdır? Yoksa,
bu ne biçim keyfî bir uygulamadır? Bakanlığın bun
lar için acaba tahsisatı mı yoktur? Bu ne biçim ahlâk,
ne biçim sıhhat düzenidir? Bunları en iyi bir şekilde
düzelteceğini vadeden Hükümetten ve onun doktor
olan sayın Sağlık Bakanından bekliyoruz.
Kıymetli arkadaşlarım, asistan problemleri de bir
fecaattir. Asistanlar fazla nöbet tutmaktadırlar, faz
la mesai yapmaktadırlar, günde 70 - 80 tane hastaya
bakmaktadırlar ve buna rağmen kendilerine tatmin
edici bir mesai ücreti verilmemektedir.
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Yine hastanelerimizde klinik şeflerinin ve kürsü
hocalarının ağırlık ve baskısı, asistanların üzerinde bir
hayli fazla olmaktadır. Bir hastayı asistan muayene
ediyor, her türlü meşakkat ve yüküne katlanıyor, fa
kat birkaç gün istirahat vereceği zaman, kürsü şefi
veya kürsü direktörünün keyfine veya yetkisine müra
caat ediyor. Mademki doktor, tıp fakültesini bitirmiş,
mademki rapor verme, reçete yazma hakkı var, o hal
de, neden hastanelerde asistanlara karşı keyfî uygu
lama, kürsü direktörü veya şefinin kendi görüşü isti
kâmetine zorlanıyor. Eğer bunlar doktorsa, onlara da
bu hakkı kullandırmak gerekir ve bu, gayet-normal
haklarıdır.
Türkiye'de hekim dağılışı, her defasında, söylendi
ği gibi, tamamen adalet prensiplerinin dışında, yine
gelişmiş illerde toplanmaktadır. Yalnız, İstanbul, An
kara ve İzmir'de, bütün Türkiye'de icrai sanat eden
hekimlerin yarısı toplanmaktadır.
Bugün, takip edilen personel politikasıyle hekim
leri ve yardımcı sağlık personelini, görmekle mükellef
olduğu kutsî hizmetlere uygun şekilde kabul edilme
diği ve bunlara uygun bir hizmet, uygun bir personel
rejimi tatbik edilmediği müddetçe, Türkiye'de yeter
li ve hakikaten her ihtiyacı karşılayacak ihtisas erbabı
hekim ve yardımcı sağlık personelini yerlerinde tut
maya imkân yoktur.
«Bulaşıcı hastalıklar ve kanserle mücadelede hızlı
bir mesafe katedilememiştir.
Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık hizmet
leri arzu edilen şekilde yürütülmediği gibi, Türkiye'
de sağlık hizmetleri yönünden pek çok problemlerle
karşı karşıya bulunmaktayız. Bilhassa salgın hasta
lıklar konusu Türk Devleti için aktüel ehemmiyetini
muhafaza etmektedir. Bulaşıcı hastalıklardan bilhas
sa bulaşıcı barsak hastalıklarından, tifo, paratifo,
paraziter hastalık ve benzeri hastalıklar, son seneler
de buna enter kolerası da eklendi, kızamık, poliomyelit, sarılık gibi halen Türkiye'de tahribat yapmakta
olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele, arzu edilen se
viyede bulunmamaktadır. Bu hususta yapılmış çalış
malar vardır. Bu çalışmalar tetkik edilse, sistemin düz
günlüğünde çalışmaların verimliliğini bulmak müm
kündür. Verem Savaş Teşkilâtının, Sıtma Savaş Teş
kilâtının cidden övünülecek, bütün dünya devletleri
ne örnek teşkil eden çalışmaları vardır.
Bugün için uluslararası bir sağlık sorunu olan kan
ser, insan sağlığını hızla tehdit etmektedir. Japon bil
gini Segi'nin 24 ülkede yaptığı istatistik sonucu, kan
serden en az ölüm, memleketlerde 1CJCI OCÖ kişide ICO
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kişi, en çok ölüm olan da 100 000 kişide 2C0ı kişi olu
yor. O halde, yurdumuzda senede ortalama 40 - 80
bin kişi kanserden ölmektedir. Bu rakam yürekler
acısıdır ve gittikçe artmaktadır. İngiltere'de kanser
den ölüm oranı, düşüktür ve l/3"ü kurtarılıyor. Tür
kiye'de her yıl ölenler için Bakanlık ne gibi tedbirler
düşünüyor? Ne zaman yurt çapında kanser taraması
yapılacaktır? Kalk hastalıkları ve ruh sağlığı yönün
den de, yurdumuzda verem savaşında ve sıtma sa
vaşta sağlanan başarı tebrike şayan olmasına rağmen,
bunun yanında kanser, kalp hastalıkları ve ruh has
talıkları süratle artmaktadır.
Ruh sağlığı toplum için çok mühim faktördür.
Yurdumuzda ruh hastalıklarının, genel nüfusun %
15'i olduğu söylenir. Bu durumda 6 milyon ruh has
tasının var olması gerekir. Bu gerçekse, korkunç ra
kamdır. Sosyal yaşantılar, ekonomik problemler, şe
hir hayatı ve politik krizler bunlara sebep olmaktadır.
Ruh hastalarının hastanelerdeki bakımı yürekler acı
sıdır. Çoğu kaderine ve ölümüne terk edilmiştir.
Kıymetli arkadaşlarım, ilâç mevzuuna fazla gir
miyorum. Daha evvelki konuşmalardan anlaşılacağı
na göre, Sayın Bakanın ve Bakanlık yetkililerinin bu
hususta güzel çalışmaları vardır. Yalnız, bundan son
raki faaliyetlerinde faydalı olur mülâhazasıyle, bir iki
temennimiz olacaktır.
Sağlık Bakanlığı olarak, ilâç kalite kontrolleri mu
hakkak ehemmiyetle yapılmalı, çok çeşitli ilâç- müsaa
desi verilmemelidir. Yerlisi bulunmayan mühim ha
yatî ilâçların ithal müsaadesi verilmelidir. Sağlık Ba
kanlığı olarak, ilâçların terkip ve müessiriyeti, kalite
kontrolleri yapılmalıdır. İlâç fiyatlarının tespitinde
ise, zamanımızda tatbike konulmuş olan maliyet esa
sına istinaden, sistemin dikkatle tatbik ve takibini
tavsiye ederiz. Dar gelirli halkımız, doktorun yazdığı
reçeteyi alamamaktadır.
İlâç fiyatları çok yüksektir. İlâç fiyatları sıkı kont
rol altına alınmalı, reçetesiz ilâç satışları önlenmeli,
yabancı ilâç firmaları sıkı kontrol altında bulundurul
malıdır. İlâç hammadde ithali JDevlet eliyle yapılma
lıdır. Bir ilâç piyasaya verildikten sonra da kontrol
edilebilmelidir.
Hastanelerde doktor sıkıntısı çekiliyor. Kadro var,
doktor yok. O halde, asistan imtihanları sık sık açıl
malı, mütehassıs hekim yetiştirilmelidir. Pratisyen he
kime ihtiyaç fazla diye, fazla asistan almaktan çeki
niyor galiba Sayın Bakanımız.
Bakanlıkça, hekimi tatmin edecek ücretler verilme
li ve Personel Kanununda bir tadilât yapılarak, sözleş
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meli hekim istihdamını sağlamalıdır. Hekim teminin
de güçlük çekilen yerlerde yan ödeme artırılmalı, as
gari 8-10 bin lira taban ücretle sözleşmeli hekim,
klinik hekimi temin edilmelidir. Sağlık Komisyonun
da tasarıda, hastane hekimlerimize, full - time, söz
leşmeli hekim imkânı tanınmaktadır. Bunu memnu
niyetle karşılıyoruz.
Kıymetli arkadaşlarım, full - time'a geçen hasta
nelerimiz, muhakkak surette full - time çalışmalıdır.
Full - time'a geçmeyen hekimlerimiz aynı hastanede
part - time veya başka şekilde çalışmayı tercih ettikle
ri zaman, Türkiye'de vatandaşın muayenehaneden
geçmeden hastaneye yatma imkânı olmayacaktır.
Hastanedeki yatakları - hekim arkadaşlarımız gücen
mesinler - hekimlerimiz ticaretlerine vasıta etmeme
lidir. Ya hekimlerimiz full - time çalışmayı seçmeli
dir, ya da muayenehaneyi tercih etmelidir. Hem mua
yenehane, hem hastane, hekimlerimiz için parlak bir
çalışmadır; yalnız, vatandaşlar için bu yönden daha
parlak olmamaktadır. Türkiye'de bu halledilmedikçe,
hastanelerde yeterince hekim bulmak ve hasta yata
ğı ile hekimin şahsî muayenehanesini ayırmak müm
kün olmayacaktır.
Hükümet tabibinin çalışmalarında, bilhassa harcı
rahların yetersiz taraflarıyle beraber, kusurlu yönler
de dikkate çekmektedir. Otopsi için harcırah 45 lira
civarındadır, eğer değişmemişse. Gece ve gündüz için
bu rakam gülünç bir ücrettir.
Olcum doktorlar ve reçetesiz ilâç satım durumuna
gelince :
Anadoluda olcum doktorlar vardır, Bunlar askeri
yede sıhhiye eridir, bir doktorun yanında çalışmıştır
veya çalışmamıştır veya hastanede müstahdemlik yap
mıştır. Bu yürekler acısı bir durumdur. Bu olçumlar
tansiyon aleti alıyor, dinleme aleti ile hasta muaye
ne ediyor. 60 ilâ 100 lira arasında, tutturabildiğine,
muayene parası aldığını ve reçete yazdığını görüyo
ruz. Bu reçeteleri de eczaneden rahatlıkla temin et
tiğine şahit oldum. Eczaneler bu reçeteleri, hatta ilâç
ları tenzilli olarak veriyorlar. Çünkü, eczaneler de,
satıştan dolayı memnundurlar. Bu olçumların, bilme
yerek çok insanın ölümüne veya sakat kalmalarına
sebep olduklarını gördük. Çok enteresandır. Bir tane
sine, hasta, sorduğu zaman, dinleme aleti ile muaye
ne edip «Ciğerlerinizin ve kalbinizin sesi 80 defa bü
yümüş. Onun için durum tehlikeli» diyor ve 30CI-4CO
lirasını aldığı gibi, sakat tedavilerle de hem hekimin
itibarını zedeliyor hem de vatandaşın sağlık durumu
nu tehlikeye sokuyor.
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İki senedir üzerinde durduğumuz ve hekimlerimi
zin bu şekilde şahsî prestijlerini de sarsan ve halk sağ
lığını tehdit eden bu gibi olçumlara karşı, Bakanlığı
mız ne gibi tedbirler düşünmektedir veya şimdiye ka
dar Bakanlık ileri gelenleri bunlara karşı ne gibi mü
cadele vermişlerdir?
Sağlık kuruluşlarının böyle dağınık olması ve çe
şitli makamlarca yönetilmesi, maliyet ve bakım itiba
riyle çok pahalıya mal olmaktadır; hem de bu ya
taklardan yeterince verim alınmamaktadır. Ayrıca bu
yatakların çeşitli kurumlar' elinde toplanması ve her
birinde ayrı ve değişik bakım yapılması, Anayasamı
zın eşitlik ilkesini de zedelemektedir. Bütün bu mese
lelerin çözümü rasyonel bir program, yeterli para ve
süratli sağlık politikasına dayanır.
Biraz evvel de, hastaneler için arz ettiğim gibi, sa
dece Bakanlığa bağlı hastanelerde değil, üniversiteleri
ticaret metaı haline getiren üniversite hastanelerinde
de full - time'a geçilmelidir.
Bütün sağlık hizmetleri ve yataklar tek elden yö
netilmelidir. Bu olmadığı takdirde, mevcut yataklar
daha da yetersiz olacaktır. Hastanelerin kapısı vatan
daşın sağlık hizmetine açık tutulmalıdır.
Ebesiz doğum yapamayan köylü kadınlarımıza
ebe temin edilmeli, köylerede sağlık hizmeti, sağlık
memuru ve ebe bol miktarda gönderilmelidir.
Kıymetli arkadaşlarım, 1976 malî yılı Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin memleketimize,
milletimize ve Sağlık Bakanlığına hayırlı olmasını te
menni eder, Yüce Meclisi D. P. Grııpu adına saygı
larımla selâmlar, deontolojiye çok uyan Sayın Baka
nımıza da teşekkürlerimi arz ederim. (D. P., A. P. ve
M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş.
Değerli arkadaşlarım, çalışma bölümümüzün ikin
ci kısmının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Grup söz
cüsü olarak müstakilen konuşma imkânı, konuşma
yarıya bölüneceği için yok. Bu sebeple...
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan,
10 dakikamız var. Belki lOf dakikayı tecavüz ederiz,
20.10'da bitirebiliriz.
BAŞKAN — Bölümlü olmaması için böyle söylü
yorum efendim.
VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Benim konuş
mam 10 dakikada biter Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Vecdi İlhan,
buyurun efendim.
VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Sayın Başkan,
değerli üyeler;
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Şüphe yok ki, Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyetin ku
rulduğu günden bsri büyük hizmetler başarmıştır. Bu
gün de böyle bir gayretin içinde olduğu tabiîd r. r' akat, Bakanlığın bu gayreti, 40 milyonu aşkın nüfusu
olan memleketimizin bugünkü ihtiyaçlarına kâfi gelip
gelmediğini araştırıp noksan olan ve yapılmayan hiz
metler varsa, bunları açıklayıp eleştirmemiz ve nok
sanlarına eğilmemizin faydalı olduğuna inanıyorum.
Bu yüzden, aksak gördüğüm hizmetleri ifade etmeye
çalışacağım.
Memleketimizde sağlık hizmetleri genel olarak 2
ana grupta toplanmıştır.
1. Koruyucu sağlık hizmetleri,
2. Tedavi edici sağlık hizmetleri,
Bu 2 grupun 1 nelsi olan, memleketimizdeki koru
yucu hekimliğin ilk uygulamasına, 1920 senesinde teş
kilâtlandırılan, hükümet tabipleri, bunlara bağlı sağ
lık memurları ve ebeler tarafından başlatılmıştır. Son
radan, bunlara sıtma savaşı, verem savaşı, trahom sa
vaşı gibi yan örgütlemeler katılmıştır. Hükümet ta
bipleri, sağlık memurları, uygulamaların yapıldığı ilk
senelerde büyük bir fedakârlık numunesi göstermişler
ve o devrin çok ilkel sayılabilecek araç ve gereçleriy
le, köy köy çiçek aşısı, tifo aşısı kampanyasını mu
vaffakiyetle uygulayarak büyük faydalar temin etmiş
lerdir.
Sayın milletvekilleri, şimdi de bu teşkilâtın günü
müzdeki durumu nedir, buna bir bakalım :
Bugün, memleketimizin her gün zorlaşan ekono
mik durumundan ötürü, hükümet tabipleri ve sağlık
memurlarının maaşları, normal bir aileyi geçindirebilecek miktarın çok altında kalmıştır. Koruyucu ta
babetin en etken kuruluşu olan hükümet tabipleri
nin büyük bir kısmı, gerçek ödevleri, aşı kampanya
larını, sağlık taramalarını büyük ölçüde ihmal edip,
para kazanmanın çarelerini aramaya başlamışlardır.
Bunun neticesi, Eczacılar Kanunundaki» 1 Eczanesi ol
mayan yerlerde, hükümet tabipleri ecza dolatu aça
bilir» hükmüne dayanarak, her eczanesi olmayan yer
de bir eczane açmışlar ve işi ticarete dökmüşlerdir,
«Hâkim kendisi, davacı kendisi» hesabı, sınırsız bir
uygulama tatbik ederek, kendi eczanelerinde bulunan
pek çok çeşitli ilâçları hastalarına vererek, maalesef hiç
bir yerde görülmeyen polifarmasinin en ilginç çeş-i'derini
yazmışlardır. Hem doktorluk, hem eczacılık yapmak
gibi, dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan, yalnız
halkın zararına işleyen bu uygulama, hiç de iyi olma
yan bir sonuç meydana getirmiştir. Haftanın çok gün
lerinde otopsi, adliyede bilirkişilik gibi işlerle uğra-
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şan hükümet tabibi, bunun yanında dairenin evrak
işleri, bunun ötesinde muayenehanesi, eczanesiyle uğ
raşan bir doktorun koruyucu hizmetlerine vakit ayı
rıp çalışması imkânsız hale gelmiştir.
Tabiî, örgütün başı hükümet tabibi ticaret yapar
da, sağlık memuru durur mu? Onlar da sürdürdükle
ri aşı kampanyalarının yanına «tedavi, hekimliği» sı
fatını kendilerinden ekleyerek, köylerde dolaşan yeni
bir hekim grupunu meydana getirmişlerdir. Bunun
neticesinde, kırsal bölgelerdeki zavallı fakir köylü,
haksız bir sömürü sonu, hem doktorsuz, hem ilâçsız
kalarak, kolay ölüm şekli olan tedavisiz ölüm yolunu
seçmek zorunda kalmışlardır.
Sayın milletvekilleri, şimdi de koruyucu sağlık hiz
metlerin 2 nci bölümü olan, yan örgütlere bakalım :
Bunlardan, sıtma savaşı, çok iyi neticeler vermişse de, çevre sağlığının kötü olması nedeniyle, kati bir
sonuca ulaşamamıştır. Verem savaşında ise, halkın
katkısı ile açılan verem savaş dispanserleri faydalı ol
muş, röntgen taramaları, B. C. G. aşı tatbikatiyle,
salgın önlenmiştir. Fakat, tüberkülozun yeni ilâçları
nın çok pahalı olması nedeniyle, dispanserlerin mad
dî olanaklarının yetersizliği yüzünden, verilememesi,
yine de tam bir savaşın kazanılmasına mani olmuş
tur. Koruyucu tababetin elinde en büyük silâh olan
aşılar, Refik Saydam Enstitüsü tarafından yapılmak
tadır. Fakat bu kuruluş, bugünün memleket ihtiyaç
larını karşılayamamaktadır.
Nitekim, yakın bir tarihte Türkiye'de kolera vaka
ları görüldüğü zaman, Hıfzısıhha Enstitüsü bu aşıyı
yetiştirememiş, dışarıdan ithal etmek zorunda kal
mıştır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış heki
me, bunun yanında sağlık memuruna, ebeye, hemşi
reye çok ihtiyaç vardır. Bütün bunların hangi prog
ramla, hangi zamanlarda tamamlanacağı belli değil
dir. Bütün personelin tamamlanacağını düşünsek bile,
bugünkü Sağlık Bakanlığının bu çalışma düzeni ve fa
kir bütçesiyle, ileri tekniği de beraber nasıl getirece
ğiz?
Dünyada sağlık hizmetleri bundan 30ı yıl öncekin
den çok farklıdır. Her alanda olduğu gibi, tıp ala
nında da fen ilerlemiş, kompitür sistemi ve metotları
nın, nükleer enerjinin ve radyoaktif izotopların teş
his ve tedaviye girdiği pek çok hastalıkların çaresinin
bulunduğu, insandan insana organ nakli yapıldığı yeni
bir tıp çağı başlamıştır. Tabiî, bu kadar ileri bir dü
zeye ulaşabilmek için, teknolojiye, ihtisasa, bilgin in
sana ihtiyaç vardır. Bunu da temin etmek çok güç
ve pahalı bir hizmet olduğu açıktır.
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Şüphe yok ki, hekimlerimizin bilgi ve becerileri,
dünya hekimlerinin çok üstündedir. Fakat, bu yete
nek, bugünün modern araçlar ile donatılmadıktan son
ra, yetersiz olacaktır, Yalnız on katlı hastaneleri yap
makla sağlık sorunları halledilemez. Anadolu'nun her
köşesinde, ileri teknik aletlerle donatılmış, tam teşki
lâtlı, doktoru noksansız olan hastaneler gereklidir.
Dağ başında, daha yolu bile olmayan, içinde röntgeni,
laboratuvarı, doktoru, hemşiresi bulunmayan bir sağ
lık ocağının ne hizmet göreceği, bu noksanları nasıl
temin edeceği ve nasıl planlandığı 1976 bütçesinde
görülmemektedir.
Maalesef, büyük merkezler hariç, bugün Anado
lu'da hastalara semptomatik esaslara göre teşhis ko
nulmaktadır. Kanserli hastaların anatomik, patolojik
raporlarının, Anadolu hastanelerinde hasta öldükten
sonra verildiği bir vakıadır. Kanserde erken teşhis,
Türkiye'de yalnız afişlerde görülen sözlerden ileri git
miyor. Kanserli hastaları teşhis edecek patalojik be
lirtileri tespit eden, yalnız Ankara, İstanbul, izmir
hastaneleri var. Türkiye'nin geri kalan 64 vilâyetinin
hastaları, bunlardan nasıl acele yararlanabilir?
Bütün bu sorunların, ötesinde, içme suları, besin
maddelerinin kontrolü, kanalizasyon sistemleri gibi,
sağlık için çok önemli olan bu hususları kimin kontrol
ettiği belli değildir.
Türkiye'nin çok belediyesi doktorsuzdur. Dokto
run bulunduğu belediyelerde kontrol laboratuvarları
hiç yok, ya da kifayetsizdir.
Sudaki koli basilini tespit için Ankara Hıfzısıh
hasından medet uman bir Hakkâri Belediyesi ne yap
sın?
Sosyalizasyon uygulaması muvaffak olamamıştır,
Sağlık ocakları, milletin yüz milyonlarına mal olmuş,
hiç birinden bugün yeterince istifade edilememiştir.
Getirilen 1976 Sağlık Bakanlığı bütçesi, genel büt
çenin % 4'ünü geçmemektedir. Bu, Hükümetin, va
tandaşın sağlığına verdiği önemi gösterir.
Hükümet, hammadde imâl eden yerli ilâç fabrika
larının kurulmasına yardım etmeli, yabancı ilâç fab
rikalarının, yerli ilâç sanayinin gelişmesine mani olan
tutumlarına son verecek çareleri vakit geçirmeden ge
tirmelidir.
Bugün memleketimizde iki sınıf doktor vardır. Bi
ri, hastaneden saat 13'te muayenehanesine koşan ve
büyük paralar kazanan mutlu bir azınlık; diğeri de,
ayda dört bin lira civarında maaş alan, sabahlara ka
dar hastanede nöbet tutanı rotasyono giden, her has
ta ile beraber ölüp dirilen vefakâr, feragatli, mutsuz
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bir çoğunluk. Böyle bir çoğunluğu, «Vatan, millet,
Sakarya»' edebiyatı ile uzun müddet çalıştıramazsınız.
Doktorun da bir midesi olduğunu artık öğrenmemiz
lâzım gelir. Her sene bu yüzden binlerce doktorumuz
dış ülkelere çalışmaya gitmektedir. Memleketimize
•bir doktorun 1 203 ClGCı liraya mal olduğunu düşünür
sek, kaybın büyüklüğü ortaya çıkar.
Yukarıda, ancak bir kısmını belirtebildiğim ger
çekler karşısında, sağlık güvencelerinden mahrum1
köylü, dar gelirli esnafın hali perişandır.
Kendi seçim bölgemde, bir ilçenin hayatî ehem
miyeti haiz olan bir hasta taşıma arabasını alabilmek
için ben iki senedir uğraşıyorum, alamadım.
Sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesinde ve gelişme
sinde, kuşkusuz iyi bir planlamaya, organizasyona ve
koordinasyona ihtiyaç vardır. Şimdi, beklenen ümit,
genel sağlık sigortasıdır. Genel sağlık sigortasının ül
kemize büyük fayda getireceğine inanıyorum. Fakat,
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Sağlık Bakanlığı hastaneleri ayrı, Demiryolları hasta
neleri ayrı, Sosyal Sigorta hastaneleri ayrı, Şeker Fab
rikaları hastaneleri ayrı, belediye hastaneleri ayrı bir
teşkilât olan, ayrı birer yönetmelik, ayrı birer bakan
lıklarla idare edilen bu karmaşık sistemi içinde genel
sağlık sigortası hizmet satın alan bir müessese olarak
nasıl işin içinden çıkacak? Düşünülecek bir mesele
dir.
Gene de temennimiz, hüsnüniyetine inandığımız
Bakanlığın, bu büyük problemlerin üstesinden gele
ceğini ümit eder, Bakanlık mensuplarına, Sayın Baş
kan ve değerli üyelere saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan.
Saat 2l.GG*de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum.
Kapanma Saati : 20.00

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.00
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak
DİVAN ÜYELERİ : İlhamı Çetin (Yozgat), Halil Karaath (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşmelere devam ediyoruz.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi
Yaylalı, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ZEKÂİ YAYLALI
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Sağlık Vekâleti Bütçesi üzerindeki görüşmele
rimize başlarken, daha önceki senelerde yapmış ol
duğumuz eleştirilere ve temennilere bir göz atmak
istiyorum.
Genel olarak, bütçe müzakerelerinden murat,
tenkit ve temennilerin bakan tarafından, bakanlık yö
neticileri tarafından nazarı dikkate alınması, ma
kul olanlarına iltifat edilmesi keyfiyetidir. Aksi hal-

de, bu müzakereler zaman öldürmekten, Parlamen
toyu işgalden başka bir işe yaramaz.
Hükümet, bu müzakereleri, dinlemek mecburi
yetinde olduğu için, dinlemeyecektir; peşin hüküm
le dinlemeyecektir. «Ben, ne yapacağımı programıma
yazmışım, bütçeme koymuşum» mülâhazasıyle. ha
reket ederse, bu müzakerelerin faydası olmaz, hayrı
olmaz; zaman israfından başka tfa hiç bir işe yara
maz.
Grup sözcülerinin de, «Efendim, bütçe Meclise
gelmiştir. Bizim grupumuz adına da konuşma yap
maya mecburuz» deyip meseleye bu yaklaşımla bak
maları doğru olmaz.
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Meclis Umumî Heyeti en büyük istişare mercii
dir. Bu müzakerelere bu zaviyeden bakmaya mec
buruz.
Üç seneden beri bilfiil bütçe müzakerelerinde
bulunuyorum. Bir hayli eski tutanakları da karıştır
dım. Müşahedem ve tespitim şudur :
Her sene hükümet, klasik bütçesini sunmuş,
gruplar da her sene hemen hemen aynı eleştirileri
tekrarlamış durmuşlardır. Fevkalâdeden zuhuratlar
olmuşsa, bunlar sorulmuş ve cevaplandırılmış; prog
ramlarda yer alan, hatta bütçelere giren hususlarda
ki teklif ve temenniler bile zabıtlara geçmekten baş
ka bir işe yaramamış gibidir.
Sayın üyeler, 1974 ve 1975 bütçelerini eleştirir
ken, sağlık müdürlüklerine hükmî şahsiyet kazandı
rılmasını, müdürlüğün bölgesi içerisindeki sağlık ku
ruluşlarının en yetkili ve en sorumlu merkezi haline
getirilmesini temenni etmiştik.
Aksi halde, bölgelerdeki sağlık kuruluşlarının
ahenkli bir şekilde çalışamayacakları için verimlilik
lerini artıramayacaklarını ifade etmiştik.
Bu husus aynı zamanda vilâyet ve bölgelerdeki
sağlık hizmetleri integrasyonu için mutlaka tahakku
ku gereken bir keyfiyettir.
Ne gariptir ki, şu anda dahi sağlık müdürlüğü
olmayan, sağlık müdürü olmayan bir sürü ilimiz
mevcuttur. Sayın Bakandan bu bapta neler yapıldı
ğını ve neler yapılması düşünüldüğünü öğrenmek is
tiyoruz.
Hemen memnuniyetle ifade edeyim ki, 1976
bütçesi, 67 ilimizin sağlık müdürlüğü kadrolarının
hepsini, birinci dereceye çıkarmıştır. Bu hususu bü
yük bir merhale olarak kabul ediyor ve Sayın Ba
kana teşekkürlerimizi arz ediyoruz..
Hemen arkasından ifade edeyim ki, bu durum
sağlık camiasında, müdürü arzu edilen yere getir
meye yetmeyecek, istenilen integrasyona götüremeyecektir.
Geçmişte mütalaa edilen diğer bir husus da, he
yet raporları meselesidir. Şoför ehliyeti, talebe ra
porları, memuriyet raporları vesaire. Bunlar, vatan
daşın zamanını israf etmekten, doktor zamanını is
raf etmekten ve gerçekten hasta olanların muaye
nesini aktarmaktan başka ve fuzulî israfın ötesinde
hiç bir işe yaramamaktadır. Bu baptaki teklifimizde,
rapor alacak olan, tek hekim muayenesinden geç
meli, icap ederse mütehassıs hekimine gönderilmeli
idi.
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Sayın Bakanımızın bu mesele hakkında da ne
ler düşündüğünü öğrenmek istiyoruz.
Bir başka husus da, ilâç ve eczaneler hakkında
idi. însan sağlığı milletlerin en önemli dayanağıdır.
Bizim insanımız da o kadar ucuz olmasa gerektir.
Eczaneler reçetesiz ilâç verebilmektedirler. Bunun
en zararlı yönü olarak da, antibiyotik suiistimali ve
ilâca karşı dayanıklılık keyfiyetinin doğmasıdır.
Sayın Bakanımız, bu husustaki görüşlerini de lüt
federlerse minnettar kalacağız.
Hayat standartları üstün olan memleketler bu
problemi nasıl halletmişlerdir; yoksa bu husus, za
mana ihtiyaç gösteren bir eğitim ve uygarlık mese
lesi midir? Bizim, zaman mefhumuna pek tahammü
lümüz olmadığına göre, bu meseleyi nasıl halledebi
leceğiz?
Sayın üyeler, sosyal devlet, milletinin zarurî ih
tiyaçlarını teminat altına alan devlettir. Aynı bünye
de bulunup da kendi imkânlarıyle, kendi zarurî ih
tiyaçlarını karşılayamayan halkın bu zarurî ihtiyaç
ve problemlerinin, devlet tarafından teminat altına
alınmasıdır.
Bu zarurî ihtiyaçların başında sağlık problemi
gelmektedir. Tarihimiz boyunca ecdadımız bu bapda sosyal devlet olabilme keyfiyetini daima muha
faza etmiştir. Bu keyfiyetin bundan böyle de muha
fazası için lâzım gelen tedbirler mutlaka alınmalı
ve vatandaş, sağlık teminatına kavuşturulmalıdır.
Bugün realite maalesef böyle olmamıştır. Gü
nümüzün Türkiye'si, her bapda olduğu gibi, sağ
lık mevzuunda da şahsî imkânlara Sahip olanlara
her türlü hizmeti götürebilecek seviyededir. Bu ken
di imkânlarıyle sağlık tesislerinden faydalanan va
tandaşların, mutlu vatandaşların sayısı ise Türkiye
nüfusuna kıyas edilirse fevkalâde azdır.
Sağlık hizmetleri, altyapı
hizmeti mesabesinde
kabul edilen bir devlet hizmetidir ve bütün vatan
daşlara götürülmeye mecburdur. Vatandaşın im
kânı yoksa, bu imkânı devlet - eğer sosyal devlet
ise - mutlaka kendisi temin ederek, kendisi vatandaş
yerine finanse edecektir.
Sayın üyeler, memnuniyetle ifade edeyim ki; bu
sene 1976 Bütçesiyle Hükümetimiz, bu bapda sos
yal devlet olmaya doğru bir adım daha atarak, ge
çen seneye nispetle % 40 artırma yapmış, 1975'te
3 815 000 000 olan Sağlık Bakanlığı Bütçesini
5 339 000 000'a yükseltmiştir. Bu rakam, genel büt
çenin takriben % 3'5'unu teşkil etmektedir. Hemen
arkasından ilâve edeyim ki; sosyal devlet olma ni-
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' teliğini kazanmış bazı memleketlerde bu oran, ge
nel bütçede % 7 ilâ 10 arasında, oldukça kabarık
bir yekûn tutmaktadır.
Sayın üyeler, söz buraya gelmişken, bu baptaki
anatemamızı bir kere daha tekrarlamakta fayda
mülâhaza edeceğim.
Mesele, sağlık hizmetlerimizin bütün yurt sat
hında entegre edilmesi meselesidir. Mesele, sağlık
hizmetlerimizin entegrasyonu meselesidir ve işi te
melden ele almak lâzımdır. Yoksa problem esasta
yanlış tutulmuşsa, bu yanlış üzerindeki düzeltmeler
bizi doğruya götürmez. Tabiî, bu bir anlayış ve zih
niyet meselesidir.
Bugün memleketimizde sağlık hizmetleri, çeşitli
kollardan, çeşitli kuruluşlarca yürütülmektedir. Bu
kuruluşlar Millî Savunma Bakanlığı, Çalışma Ba
kanlığı, Maarif Vekâleti bünyesinde ve nihayet Sağ
lık Bakanlığı bünyesindedir.
Şunu hemen baştan ilâve edeyim ki; Sağlık Ve
kâleti dışındaki Millî Savunma Bakanlığı ve Çalış
ma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşları, Tür
kiye normlarına göre oldukça iyi entegre olmuşlar
ve ihataları dahilindeki halka çok iyi sayılabilecek
derecede hizmet götürebilmişlerdir.
Bugün Sosyal Sigoatalar hastaneleri, bütün Tür
kiye sathındaki sigortalı vatandaşların ihtiyaçlarına
cevap verebilmekte ve böylece bütün sigortalı yurttaş
larımız sağlık teminatlarına kavuşmuş durumda bu
lunmaktadırlar. Bu, Türkiye standartlarına göre ile
ri bir seviyedir; ufak tefek aksaklıklar zamanla gi
derilebilecektir; sistem artık oturmuştur.
Millî Savunma Bakanlığımız bünyesinde de aynı
hal ve aynı entegrasyon daha disipline edilmiş, da
ha büyük devlet imkânlarıyle finanse edilerek, rantabl çalışabilir hale getirilmiş vaziyettedir. Bu bap
ta, bütün Türkiye'nin ihtiyacına cevap versin diye
kurulmuş olan Sağlık Vekâleti ise, sadece devlet
memuriyeti sıfatını taşıyan vatandaşlarımızın hari
cinde kimseye tam ve kâmil manada yardım elini
uzatamamaktadır. Türkiye'de
sadece devlet me
muru ve sigortalı vatandaş yoktur.
Devlet memuru ve sigortalı olmayan ve sayıla
rı da devlet memuru ve sigortalıları fersah fersah
geçen milyonlarca vatandaşımız vardır. Bu vatandaş
larımız vardır. Bu vatandaşların içerisinde ise, ken
di maddî imkânlarıyle sağlık ihtiyaçlarını karşıla
yamayacaklarının sayısı, bu ihtiyaçlarını karşılaya
cakların sayısından yüzlerce fazladır. İşte asıl me
sele, işte anamesele budur. Bu vatandaşların sağlık
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hizmetlerine kavuşturulmaları ve bu vatandaşların
sağlık probleminin Devlet tarafından teminat altına
alınmasıdır. îşte bugün Türkiye'nin sağlık mevzuun
daki darboğazı budur, halledilmesi gereken de bu
dur. Bugün memleketimizde fiilî hekim sayısı 15 20 bin civarındadır. Bu rakamın ihtiyaca cevap ver
mesi için en az üç misli olması gerekmektedir.
Hekim sayısının ötesinde, hekim dağılışları da
çok enteresandır. Bu* hekimlerimizin sadece 5 bin ka
darı Sağlık Vekâleti emrinde çalışmaktadır. Savun
ma Vekâleti ve bir dereceye kadar da olsa, Sosyal
Sigortalar hekim problemini halletmiş vaziyetteler.
Bunun sebebi nedir? Bunun inkâr kabul etmez anadayanağı, ücret meselesidir. Sağlık Vekâletinin 5 bin
hekimle memleket halkının büyük bir çoğunluğunun
sağlık ihtiyacını sağlaması mümkün değildir. Kal
dı ki, Sağlık Vekâleti tasarrufundaki hekimlerin bü
yük çoğunluğu da, büyük yerleşim merkezlerinde
hizmet görmektedirler. Milletin ise % 70'i köyler
de ve küçük yerleşim merkezlerinde oturmaktadır.
Yine sağlık kuruluşlarını karşılaştırıcı diğer bir
misal vereyim.
Halen memleketimizde yaitaklı tedavi kurumla
rında mevcut 100 binin üzerindeki yatağın sadece
yaklaşık olarak 50 - 55 bin kadarı Sağlık Vekâleti
tasarrufundadır. Mevcut imkânların hemen hemen
yarısı, Sağlık Vekâleti dışındaki Bakanlıkların em
rindedir. Sağlık Vekâletinin hekim teminindeki ye
gâne güçlüğü, hekimi diğer memurlar gibi mütalâa
ddip Personel Kanunu kapsamına sığdırmaya çalışmasındandır. Bugünün Türkiyesi'nin şartlarında he
kim, 24 saat hizmet yapan insan demektir. Bu
hizmeti istese de istemese de yapmaya mecburdur,
mecburiyetin ötesinde bir ndkitada mahkûmdur; çünl
kü, mevcut şartlar öyle gerektirmektedir. Bu hiz
met süreklilik arz ettiğine ve hekim sayısı da beli
olduğuna göre, bu düşüncenin bugün alternatifini
(bulmak çok güçtür.;
Yeri gelmişken şunu da üzüntü ile ifade edeyim
ki, Parlamentomuz (bugüne kadar Türk hekimine lâ
yık »olduğu gerçek değerini vermemiştir. Onun sü
resiz hizmöt karşılığı olan hakkını ödememiş ama
kadirbilir milletimiz, Parlamentosunun * esirgediği
bu maddî imkân yerine ona lâyık olduğu manevî
değeri vermiş ve tabibi hazıkı Müslimi her zaman
bağrına basmıştır ve her zaman da basacaktır; ya
nında olmuştur ve bundan böyle de olacaktır.
Sayın üyeler; modern tıp, muayene hekimliğini
artık kabul etmernekiteddr. Bu hapta Sayın Bakan
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ve Parlamentomuzdan ıbür istirhamımız olacaktır,
Artık hastane suiistimali ve muayenehane istismarı
(birtakım iyi niyetli olmayan kişilerin elinden alın
malıdır. Bunun yegâne yolu ise, devlet hastanesi
hekimlerinin muayenehanelerle irtibatlarının kesil
mesidir; başka çıkar yol göremiyoruz.
Sayın Hükümetten bir diğer istirhamımız da,
Sağlık Vekâleti hastanelerinin tamamen halkın hiz
metline verilmeleridir. Sosyalizasyon bölgesi o'lmalarına rağmen, tıp fakültelerinin emrine tahsis edilen
fdövldt hastanelerini özel klinik gibi kullanan öğretim
üyelerinden kurtarmahidıdarj Hastayı meta hain
den, hekimi tüccar zihniyetinden kurtarmaya mec
buruz.; Hekimi, yeniden, sonsuz itimat edilen in
san hüviyetine kaivüşturmaya mecburuz. Bunun tek
çaresi ise, hasta ile hekim arasındaki para müesse-.
sesıini ortadan kaldırmaktır ve mevcut öğretim ûyeleriımizi de muayenehanelerinden ayırıp tedrisata, ta
lebe yetiştirmeye götürmektir.,
Mevcut tıp fakülteleri, ülkenin şartlarının em
rettiği gilbi tedrisat yapsalar senede bin değil,, en az
ücbin hekimin mezun olması meselesi mevzubahistir.
Memleketimizde iki tıp fakültesi mevcutken 700 •<
800 hekim mezun ediliyor ve o zamanki ülke şartla
rını karşılamaya belki yeterli gdebiliyordu. Bugün
kuruluşunu tamamlayan 16 tıp fakültemiz olmasına
rağmen, halen mezun olan (hekimlerin sayısı bini
geçmemektedir.
Sayın üyeler; sağlık hizmetlerinin tek elde top
lanması, entegrasyonu -baştan da ifade ettiğimiz
gibi - anahedefimiz olmalıdır. Bu hedef ise; sağlık
hizmetinin tabiatında mevcut olan yurt sathında yay
gın hizmet ki, buna bugün «sosyalizasyon» taJbirini
kulanıyoruz; tam gün çalışma ki, «fultaym» tabiri
ile ifade ediyoruz. Ve hizmetin Anayasanın emri
istikametinde Devlet tarafından finanse edilmesidir
ki, «igenel sağlık sigortası» şeklinde bugün düşü
nülmektedir,
Sayın mille'tvekileri; !bu genel sağlık sigortası se
nelerden beri kürsülerden dile getiriliyor, ama bir
türlü meydana çıkarılamıyor. Halen Sağlık Ko
misyonunda beklemekte, bir türlü de çıkacağa ben
zememektedir. Sayın Hükümetin bu bapta neler
düşündüğünü* • meselenin üzerine gidilip gidilme
diğini, uygulanmada nasıl bir yol takip edileceğini
öğrenmek istiyoruz.
Yine, bu müessesede hastanın hekim seçme şan
sına sahip olup olmayacağım, hekimin hasta ba
şına prim alıp alamayacağını da ayrıca merak ediyotfuz,
... 376
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Değerli üyeler, sön bir paragraf olarak Anaya
samızın bir amir hükmünden bahsetmek isterim.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, halkı
nın ıbeden ve ruh sağlığını korumayı Devletine vazi
fe olarak veriyor, «Halkın sağlığı Devletin teminatı
altındadır» diyor. Devlet de bu vazifesini, bu so
rumluğunu Sağlık Vekâleti eliyle yapıyor. Anaya
sada bu amir hüküm bulunmasına rağmen; Devlet,
bir noktada halkın sağlığını tehdit eden alkolle, içki
ile mücadele bir tarafa dursun, alkol ve içkiyi imal
ederek içilmesini teşvik ediyor.) Bu vesileyle de al
kol dejenerasyonuna bağlı /bir sürü ruh ve beden
hastalıkları doğuyor.: Siroz il alkolik dejenere psiko
patlarını buna demonstratif misal lolarak gösterebi
liriz.
Temennimiz; Sağlık Vekâleti, Anayasanın bu
amir hükmünü kendisi için emir telâkki etsin ve
sağlığa zararlı olan içki ile kumarla, fuhuşla kıya*
siya mücadele versin* olmalıdır.)
Koruyucu hekimlik dalanda vereceği bu mücade
lenin, kendisinin yataklı tedavi kurumlarındaki işi-:
ni en az yarı yarıya azaltacağını hayretle müşahede
edecektir.
JBu cümleden olmak üzere, bugün medenî de
nilen memleketlerde fuhuşla sirayet öden hastalıklar
alabildiğine artmış ve nerede ise önüne geçilemeye
cek bir raddeye varmıştır, Frengi -halk tabiriyle
belsoğukluğu - cümlemizin malumudur^ Esefle kay
detmek isterim ki, memleketlimizde de ahlâk deje
nerasyonuna bağlı olarak, fuhuşun artmasına bağlı
olarak bu hastalıklar günbegün artmakta, maalesef
Sağlık Bakanlığımızda da buna karşı hiçbir hal çare
si düşünütmemektedir.
Sayın üyeler; son senelerde «Aile planlaması»
adı altında kontrolsüzce kullanılan ve gebeliğe mani
olan alet ve hapların serbestçe piyasada bulunması
ive her isteyene verilmesi, fuhuşun ibütün dünyada
daha da artmasına ve dolayısııyle zührevî hastalıkla
rın daha da kabarmasına vesile olmaktadır.
Değerli Bakanımızdan, bu bapta da neler düşün
düğünü merakla istirham ediyoruz. Bu arada bir
cümle ile de hemen belirteyim ki; 'biz M. S. P. ola
rak, aile planlamasını, nüfus planlamasını, ana
ve çocuk sağlığı noktai nazarından mütalaa ediyo
ruz; nüfus sayısını azaltmak noktai nazarından su
reti katiyede düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. (M, S,
P., ve A. P. sıralarından alkışlar)
iBu vesileyle, sözlerimi tamamlamış, bulunuyov
rum.
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Millî Selâmet Partisi Grupu adına cümlenize say
gılarımı sunarım. (M. S. P. sıraların'dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı.
Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı Sayın Doktor
Kemal Demir, buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; şahsım ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı mensupları adına, tüm teşkilâtı adına
sizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar)
Sayın Başkan; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesi üzerinde grupları adına ve şahısları adı
na değerli milletvekillerinin yaptıkları uyarıcı, yerici
ve zaman zaman da övücü konuşmalar için şükran
larımı sunuyorum. Bu konuşmalardan, özellikle uya
rıcı ve yerici konuşmalardan, çalışmalarımızda gö
rebildiğimiz eksiklikleri gidermek bakımından ya
rarlanacağız ve övücü konuşmalara da lâyık olmaya
çalışacağız.
Sayın Başkan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesinin genel bütçe içerisindeki yeri, her yıl
bütçe konuşmalarında eleştiri konusu olmaktadır.
Bunu, hükümetlerin ve özellikle 1976 yılı Bütçesin
de genel bütçe içerisindeki payına dikkati çekerek
bunu, bu Hükümetin, vatandaşın sağlığına verdiği
önemin bir ölçüsü olarak almak ve değerlendirmek
yanlıştır, haksızlıktır.
Bundan önceki bütçeler dikkatle incelendiği za
man görülecektir ki, Cumhuriyet tarihimizde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçelerinin genel
bütçe içerisindeki payı, bu oran etrafında dolaşmış
tır. Başka ülkelerden - her bütçede dikkat ediyo
rum - kıyaslamalar yapılıyor; ülkemizin bir farklı
lığı hiç dikkat nazara alınmadan yapılıyor. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin payını ge
nel bütçe içerisinde değerlendirirken, bunun yanı
na diğer kamu kuruluşlarının bütçelerinde de bulu
nan sağlık hizmetleri paylarını mutlaka eklemek lâ
zımdır. Sağlık Bakanlığının % 3,5, % 4 ve % 4,5
gibi oranını değerlendirirken, bunun yalnız Sağlık
Bakanlığı bölümünde bu Bakanlığa ait genel bütçe
si içerisindeki bir payı olduğunu görmek ve buna
diğer bakanlıkların bünyelerinde, bütçelerinde bulu
nan sağlık hizmetleri için ayrılmış olan paylan da
eklemek gerekmektedir.
Kaldı ki; Genel Sağlık Sigortası, Yüce Meclis
lerin eneiirnenlerindedir. Genel Sağlık Sigortası yasa
laştığı zaman, sağlık hizmetlerinin görülmesine bü-
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yük ölçüde ek bir katkı doğacaktır. Bunun büyük
çoğunluğu Devlet Bütçesinden olacaktır. Ama top
landığı zaman, Genel Sağlık Sigortası ülke ölçüsün
de uygulanmaya başladığı zaman, yalnız bugünkü ca
ri fiyatlarla 5 milyara yakın Genel Sağlık Sigortası
nın sağlayacağı bir ek katkı da sağlanmış olacaktır.
Genel Sağlık Sigortasının uygulaması ile ilgili ola
rak bu bütçede 400 milyonun bulunuşunu, en azın
dan bu açıdan da sevindirici bir işaret olarak gör
mek lâzımdır. 400 milyonun, Genel Sağlık Sigor
tasının uygulanmasının karşılığında bir harcama ol
duğunu kabul etmemek gerekir; bu yasa çıktığı tak
dirde, yasanın gerektirdiği teşkilâtın kurulmasını sağ
lamak için konulmuş bir paradır. Kaldı ki, esasen
yasanın uygulanması; Genel Sağlık Sigortasının uy
gulanması, yasa çıktıktan 6 ay sonra başlayacaktır,
tasarıya göre.
Tasarı yasalaşır yasalaşmaz da, teşkilât kurulmaya
başlayacaktır. Bu 400 milyon lira değişik bölümler
de tartışılan, değişik bütçelerde, hatta bütçenin tü
mü üzerinde tartışılan bu 400 milyon lira, aslında
tasarı 1976 yılında yasalaştığı takdirde dahi teşkilâ
tın kurulmasına bol bol yetecektir.
1976 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesini değerlendirirken, bir hususu da dikkatlerden
uzak tutmamak ve insafla değerlendirmek lâzımdır.
1975 Bütçesine nazaran, 1976 Bütçesi genel bütçe
içerisindeki oranını muhafaza etmektedir; ama 1976
yılı Bütçesi 1975 Bütçesine nazaran % 39'a yakın
bir sıçrama göstermiştir. Yaklaşık olarak 1,5 milyar
artış var, kesin olarak 1 416 000 000 küsur; fazla
lık, farklılık göstermiştir; 1976 yılı Bütçesinin birçok
büyük projeleri bünyesinde barındırmış olması ne
deniyle 151 719 000 000 gibi çok yüksek bir raka
mı kapsaması nedeniyle, Sağlrk Bakanlığı Bütçesi
bunun içerisinde biraz daha az görünür olmaktadır.
Sayın Başkan; sağlık hizmetlerini değerlendirir
ken ister koruyucu hizmetler olsun, ister tedavi edi
ci hizmetler olsun, hatta sosyal hizmetler olsun so
runlar, çözümü beklenen sorunlar, haklı şikâyetleri
mucip olan sorunlar, personelden doğmaktadır. Sağ
lık hizmetlerine hangi yönden, hangi açıdan bakılır
sa bakılsın; sorun, dönüp dolaşıp personelde düğüm
lenmektedir. Personel sorunu tam anlamı ile çö
zümlenmedikçe, koruyucu hizmetlerde de, tedavi edi
ci hizmetlerde de istenilir düzeyde yürütebilmek
mümkün olamayacaktır. Halen ülkemizde tescil edil
miş, Bakanlığımızca tescil edilmiş 22 630 hekim var
dır. Bunun 20 000 civarındasının hekimlikle meş
gul olduğu kabul edilebilir; bir kısmı yurt dışında-
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dır, bir kısmı hekimlik yapmamaktadır. Hekim sa
yısı yetersizdir. Ama bundan daha önemlisi, hekim
lerin dağılışımındaki dengesizliktir. Gerek bölgelerarasındaki dağılımdaki dengesizlik, gerekse hizmet
gören bakanlıklar ve kamu kuruluşları arasındaki
dağılım dengesizliğidir. Yaklaşık 20 000 civarında
olan hekimin % 22'si Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında görev yapmaktadır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer
kamu kuruluşlarında toplam % 59 hekim görev yap
maktadır. % 41'i de özel kuruluşlarda çalışmakta ve
özel hekimlik yapmaktadır.
Şimdi, 20 000 gibi bir yetersiz sayının bünyesin
de, ülkemizde birinci derecede sağlık hizmetlerinden
sorumlu bir Bakanlık bu personelin % 22'si ile çalı
şırsa; elbette ki personel sorunu, onun için hizmetleri
yürütmede temel sorun olarak görünür ve devam
eder.
Uzman, pratisyen oranı da hizmet biçimi ile uy
gun, denk değildir. Asistan imtihanlarını artırmak,
daha çok uzman yetiştirmek; elbette ki sağlık hiz
metlerini daha üst düzeyde yürütebilmek bakımın
dan daha çok uzmana sahip olmak, bizim de iste
diğimiz bir şeydir; ancak bu dengeyi korumak mec
buriyetindedir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı.
Bugün ülkemizde pratisyen oranı % 28, uzman ora
nı % 71'dir. % 28,2, % 71 küsur; terstir bu oran.
Koruyucu hizmetlere ağırlık verdiğiniz bir ülkede,
koruyucu hizmetlere ağırlık verilmesi gereken bir
ülkede, sağlık hizmetlerini sosyalleştirdiğiniz ve sağ
lık hizmetleri sosyalleştirme ve uygulamalarını ül
kenin yarısına doğru getirdiğiniz bir ülkede; askarî,
sağlık ocaklarındaki hizmetleri yürütebilmek, ko
ruyucu hekimliği yürütebilmek, hükümet tabipliği
ve onun görevlerini yürütebilmek için pratisyen he
kime olan ihtiyacınız, oran itibariyle uzman hekime
olan ihtiyacınızdan fazla olmak gerekir. Böyle oldu
ğu içindir ki; Sağlık Bakanlığı uzmanlık tüzüğünün
kendisine vermiş olduğu görevi dikkatle uygular,
yılda iki defa asistanlık imtihanı açar ve bu asis
tanlık imtihanında zorunlu kadroları doldurmayı
amaçlar.
Sayın Başkan; «Eşit işe eşit ücret » prensibi sağ
lık hizmetlerinde uygulanamadığı zaman, kamu hiz
metleri bünyesinde görev
yapan hekimler dağılı
mında da dengesizlik olacağı tabiîdir, doğaldır. Üni
versitelerin ödediği ücretle, birinci derecedeki he
kim personeline Sağlık Bakanlığının ödediği ücret
arasındaki fark büyüktür. Diğer bir kısım kamu ku
ruluşlarında da bu farklılık vardır.
-
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Sağlık hizmetlerini yeterince "görebilmek
için
personel sorununu çözüme bağlamak lâzımdır. Yıl
lardan beri bütün bütçelerde konuşulmaktadır, bu
Bütçede de konuşuluyor. 1976 yılı için, mahrumiyet
yerlerini özendirici tedbirleri artırma çalışmaları ta
mamlanmış durumdadır. Güçtür; mahrumiyet yer
lerini özendirici tedbirleri, yalnız parasal tedbirler
olarak değerlendirdiğiniz zaman; bugün Türk he
kiminin, Anadolunun çeşitli yörelerinde serbest ça
lışmak suretiyle kazandığını, kamu olarak ona ver
menizin güçlüğünü görmek gerekir. Özendirici ted
birler artırılmaktadır. Yan ödemeler bir misline çı
karılmıştır. Sözleşmeli personel uygulama
imkânı
1976 yılında bulunabilecektir, son çıkan kanundan
sonra.
Millet Meclisinde bulunan full - time ile ilgili
bir kanun teklifi, daha doğrusu kanun teklifleri ya
salaştığı zaman, full - time uygulaması bünyesinde
daha çok ödeme ve böylece full - time'i amacına uy
gun bir biçimde uygulama imkânı doğabilecektir.
Bütün bunlar, personel kullanımında sıkıntıları
gidermek bakımından iyi bir ışıktır; ama yeterli olup
olmayacağı ancak uygulama ile görülecektir. Be
nim arz etmek istediğim odur ki; hekim personeli,
mahrumiyet yerinde görev başına getirebilmenin
güçlükleri vardır. Başka yerlerde ve başka yöreler
de bir hekimin sağladığı maddî imkânı, onu hizmet
yerine gönderebilmek için devletin sağlama gücü,
mevcut gücünü ancak çok zorlamakla mümkündür.
Bunu tam değerlendirmek lâzımdır; esasen öyle ol
mamış olsaydı, bütün hükümetlerin bugüne kadar
dikkatini çeken bu konu, bu kadar kolay olmuş ol
saydı, çoktan çözüme bağlanmış olurdu.
Doğuda hekimi bulunmayan ilçeler vardır. Do
ğuda boş sağlık ocakları da vardır. Doğuda hekimi
bulunmayan ilçelerin bulunuşunu dikkate alarak ve
bunu belirterek Hükümetimizin Doğuya, Doğuda
çalışan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine yete
ri kadar değer vermediği tarzında değerlendirmek
yanlıştır. Bugünün meselesi değildir bu. Doğuda sağ
lık ocaklarında veya ilçelerde hükümet tabiplikleri
dolu idi, yeni boşaldı değil; hatta diyebilirim ki, Do
ğudaki sağlık ocakları doluluk oranı, geçen sene bir
evvelki yıla nazaran biraz daha artmıştır. Tayin edi
len, görevlendirilen hekim sayısı da biraz daha art
mıştır. Bunu, Hükümetimizin sağlık hizmeti açısın
dan Doğuya verdiği önemin ölçüsü olarak alınma
masını isteyişimin bir diğer nedeni/de, Batıda da hiç
doktoru bulunmayan ilçelerin mevcut olduğunu bilmemizdir.
378
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Hekimleri, askerlik sınıfında olduğu gibi bölgelerarası bir rotasyonla görevlendirmek usulü, mu
ayyen sürelerle görevlendirmek, aslında görünüşte
doğru bir düşüncedir; ancak, hekimi istemediği yer
de göreve göndermenin yasal gücüne bugün Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı sahip değildir. Öyle
bir güce sahip olsa, o zaman bunu tabiatıyle rotas
yonla yapmak suretiyle bir süre mahrumiyet yerin
de, bir süre daha az mahrumiyet yerinde, bir süre
daha az mahrumiyet yerinde ve sonra daha iyi yer
de çalıştırma imkânı bulur; eğer mevcut yasalar
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hekimi - mec
burî hizmetliler hariç - istediği yerde görevlendir
menin yasal imkânı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında bulunmuş olsa.
Böyle olunca; hekimler için mecburî, hizmet, uz
manlar için de mecburî hizmet - sayın konuşmacı
lar da belirtiyorlar - sağlık hizmetlerinin görülmesi
bakımından mevcut hekim personelini daha iyi, sağ
lık personelini daha dengeli olarak dağıtabilmek için
bir çıkar yoldur, bir yararlı araçtır. Böyle bir yasa
ile çalışma imkânını Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bulduğu zaman, hizmeti daha iyi görebile
cektir. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plan bu konuda,
bütün yükseköğrenim mezunlarına, yükseköğrenim
mensuplarına, öğrenim görmüş olanlara «yurt kal
kınması» adı altında mecburî hizmeti öngörmüştür.
Ülkenin hâkime de ihtiyacı vardır, savcıya da ihti
yacı vardır, diğer teknik personele de ihtiyacı var
dır. Bu çalışmalar yürütülmektedir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkelerine uy
gun olarak, üniversite öğrenimi görmüş, yükseköğ
renim görmüş olanların yurt kalkınması hizmetine
tabi tutulması, bir ölçüde mecburî hizmete tabi tu
tulması yasalaştığı zaman, bunlar bünyesinde he
kimler de kendilerine düşen görevi yerine getirmiş
olacaklardır.
Sağlık müdürleri için, değerli sözcünün uyarıla
rı doğrudur, yerindedir. Gerçekten, bu sene 1 ncı
dereceden kadrolarla 67 sağlık müdürü 1 nci dere
cede kadro ile kadrolandırılmıştır. Yan ödemeleri
için özel farklı ödeme düşünülmektedir. Sağlık mü
dürü bulmaktan çok sıkıntımız vardır. Bunun ne
denlerinin başında, sağlık müdürlerinin özel çalış
ma imkânlarına sahip olmayışıdır. Bir ölçü olması
için arz ediyorum. Muayenehane açma imkânların
dan 'mahrum oluşları, sağlık müdürlüğünü cazip ol
maktan çıkartmıştır; yani ödemelerle ve yan imkân
larla cazip hale getirmeye çalışmaktayız.

-

23 . 2 . 1976

O:3

Sayın Başkan; bu konuyu tamamlamadan önce,
muayenehane - hastane ilişkisi konusunda her büt
çede değerli parlamenterler, parlamentonun her
safhasında, Komisyonda, Senatoda ve Millet Mec
lisinde muayenehane - hastane ilişkileri üzerindeki
üzüntülerini belirttiler.
Arz ötmek isterim ki, her toplumda, her meslek
topluluğunda görevini kötüye kullanan vardır. Elıbetiteki, hekim topluluğu arasında da görevini kö
tüye kullanan vardır. Hekim topluluğu arasında gö
revini kötüye kullananların oranı ne ölçüde olursa
(ölsün, bunun dikkat çekişinin temel nedeni, heki
min insan sağlığı ile uğraşmış olmasıdır. İnsan sağ
lığı giıbi yüce bir mesleğin mensupları, insan sağlığı
ile uğraşan yüce bir mesleğin mensuplarının kusur
luları ne oranda olursa olsun, bu kusurları müsama
ha ile karşılamak mümkün değildir. Devletin hasta
nesini, Devleltin yatağını, vatandaşları için ayırdığı
yatağını özel çıkarları için kullanmaya kimsenin
hakkı yoktur; yasa dışıdır, vicdan dışıdır. (A/P.,
M. S. P., C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ne
mesleğe sığar, ne mesleğin yüceliğine sığar, ne
mesleğin yeminine sığar.
Ancak ıbir noktada yanılgıya düşmemek lâzım
dır: «Full - Time uygulaması olursa, bu kökün
den kesilecektir.» Bu, tam bir değerlendirme değil
dir, Arz etmek isterim ki; sayıları ne olursa olsun,
(bu ahlâk dışı yola girmiş olan hek'im, muayeneha
nede pazarlığını yapıyorsa, Fuıll - Time yaptığımız
zaman eğer, hastanede özel muayene yapacaksa, mü
essese adına dahi yapsa, 'bu pazarlığı orada yapma
imkânını bulabilecektir, eğer bu yapıya sahipse.
Mesele aslında temelinde Türk hekimini, bir hekime
yaraşır, ıbir Türk hekimine yaraşır ahlâk yapısına sa
hip kılma meselesidir. (C. G. P., M. S. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
«Tıp fakülteleri artıyor; buna rağmen hekim
sayısı artmıyor.» 60Q'dü 1 OOO'e çıktı; doğrudur. 1975
yılı mezunu 1 009'dur. 1975'te 1 009 tabip Tıp Fakül
tesinden mezun olmuştur. 16 Tıp Fakültesi vardı, bu
nun 7 - 8 tanesi faal haldedir, diğerleri kuruluş safhalarındadır; ama ıbir tıp Fakültesi varken 500 kişi,
iki tıp fakültesi varken 700 - 800fcişji;16'ya çıktı hâ
lâ 1 009 kişi. Bu husus dikkat çekicidir; fakültelerimi
zin de dikkatini çekmelidir. Aslında meslekten olan
lar bilirler, tıp tahsilinin iki dönemi vardır: Birisi;
Hastane öncesi dönemi, klinik öncesi dönemi, birisi
klinik dönemi hastane dönemi. Yeni açılan üp fakül
teleri hep klinik dönemine dayalı fakülteler haiflde-
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dir. Klinik öncesi dönemleri yoktur, bu bir laboratuvar işidir, büyük lalboratuvarlar işidir. Böyle olunca,
yeni yeni tıp fiaMUltelerini ülkemin her yerinde çoğal
tırken, bunların kinik öncesi dönemini yapabilecek
büyük merkezlerde, büyük kentlerde, büyük grup
lar halimde eğitime mutlaka geçilmesi lâzımdır. Üni
versitelerimiz bu konuyu ele almadıkları takdirde,
tıp fakültelerinin sayısı ne kadar artırılırsa artırılsın,
hekimi mezun sayısı o nispette, o oranda artmış olma
yacaktır. Büyük merkezlerde, /büyük lâibonaıtuvar
grupları içerisinde 3 bin, 4 bin öğrenciyi eğitip, ondan
sonra Ibunlar klinik dönemine girince, Anadolu'daki
tıp fakültelerine dağıldığı takdirde, senede 2 bin, 3
bin hekim mezun edilmesi mümkün olabilecektir.
Türkiye'de 5 360 diş tabibi vardır. Bunların 440
tanesi Sağlık Bakanlığında çalışır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, ağız ve diş sağlığını koruma gö
reviyle de yükümlüdür; bütün «^müesseselerine bir diş
talbilbi vermeye çalışmıştır. Ancak, merıüz bütün ku
ruluşlarında çalışan diş talbiblerine araçlarını sağlaya
bilmiş değildir. Yıllık bütçelerle bunlar alınmakta
ve alındıkça da yeni diş tabipleri tayin edilmektedir.
«Diş muayeneleri özellikle memur ve emeklilerin
muayeneleri eklenince hastaneler sıkıntı çekmektedir.
Buna bir çare bulunmalıdır» diyor sayın sözcü. Hak
lıdır. Gerçekten memur, emekli, hastanelerde diş pro
tezi için aylarca sıra beklemektedir. Bunu önlemek
için Bakanlığımız büyük kentlerde, büyük merkezler
de, daha ziyade memurların ve emeklilerin yoğun bu
lunduğu yörelerde diş poliklinikleri açma hazırlığı
içindedir. Ankara'da önümüzdeki bir iki ay içinde
Anafartalar bölgesinde bir diş merkezi hizmete gire
cektir, hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Bu çalış
maları istanbul, izmir ve diğer merkez yörelere doğ
ru genişletmek amacındayız.
Sayın Başkanım; sağlık personeli yetersizdir. Sağ
lık memuru, hemşire, ebe personeli de yetersizdir. An
cak, bunların oranı, hekim personeline nazaran bi
raz daha iyi durumdadır. Mevcut standartların altın
da olmasına rağmen, plan hedeflerine henüz ulaşma
mış bulunmakla beraber; gerek sağlık memuru, gerek
hemşire, gerekse ebe sayıları gün geçtikçe süratle art
maktadır. Okul sayıları da çoğalmaktadır; okul sayı
larına paralel olarak da, bu okullardan mezun olan
ların sayıları artmaktadır.
«Doğuda hiç ebe bulunamıyor», görüşünü karam
sar bulurum. Açık yüreklilikle meseleleri değerlendir
mek istiyorum. Yüce Parlamentonun önünde mesele
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ler bütün açıklığı ile konuşulduğu zaman değer taşır,
inancını daima muhafaza etmişimdir.
Doğuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
2 500 - 3 000 nüfusa bir ebe standardıyle kadroları
nın % 83'ü doludur. 2 500 - 3 000 vatandaşa bir ebe,
bugünkü standardımız budur. Oralara «Merkez köy»
diyoruz, sağlık evi yaptığımız zaman oralara yapıyo
ruz, bir başka adına, «Ebe evi» diyelim, bu kadro
standardıyle % 83'ü doludur. Ülke ölçüsünde % 82
doludur. Dikkat çekmek istiyorum ki, köy ebelerinin
sosyalleştirme bölgelerinde doluluk oranı daha faz
ladır. Bugün sevindirici bir olay olarak değerlendir
mek isterim; bugün Türk kadını, bilgili ellerde ve
sağlık kuruluşlarında doğum yapmak istemektedir.
Devlet mutlaka bunun gereğini yerine getirmek mec
buriyetindedir. Artık analar doğumlarını rastgele el
lerde yapmak istememektedir ve köy ebelerimiz şim
di her gittiği yerde değer görmekte ve kendilerine ya
kın ilgi gösterilmekte, saygı gösterilmektedir. Ancak,
«doğuda ebe yoktur»: görüşü yanlıştır, en azından ek
siktir; boş kadrosu vardır, ama ebe kadroları bakı
mından sosyalleştirme bölgesi Türkiye ortalamasının
da daha üstündedir.
Personel tayini işini bir usule bağlamak ve bunu
yaz aylarında yapmak görüşü, çok doğrudur. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı personel tayininde, per
sonel sıkıntısının da kendisini zorlaması nedeniyle di
ğer hiçbir bakanlığın uygulamadığı ölçüde sağlık per
sonelinin isteklerini dikkate alan bir Bakanlıktır.
Sağlık okullarından mezun olanları istedikleri ye
re vermek ise; sağlık okullarından mezun olanları
1975 yılı mezunlarını istedikleri yere vermek için,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının personel şu
besi elemanlarının yarısı ile 1,5 - 2 aya yakın çalış
mıştır. Müracaatlar almıştır ve bu müracaatları de
ğerlendirmiştir. Her mezun olan ebeyi, hemşireyi Türk
aile geleneğini de dikkate alarak, Türk ailelerinin
sosyal yapılarını da dikkate alarak küçük çocuklar,
genç kızlar ailelerinin yakınlarında bulunurlarsa da
ha iyi çalışırlar, daha verimli olurlar, daha iyi hiz
met ederler halkımıza düşüncesiyle 1,5-2 aya yakın
çalışmıştır. Ama sonunda görmüştür ki; eğer bunu
uygulamış olsa idi, örneğin; bunu isteyen arkadaşın
iline ya iki tane ya üç tane ebe düşecekti. Üzülerek
görmüşüzdür ki, okullarımızdan mezun olanların bü
yük çoğunluğu büyük kentleri istemişlerdir; batı kent
lerini istemişlerdir ve doğuda 8-10 kente 3 - 5 istek
liden başka çıkmamıştır. Ondan sonra mecburi ola
rak yine kurraya dönmüşüzdür. Şimdi bu sene, şlmr
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diden tamim ediyoruz; bütün teşkilâtımıza yer değiş
tirmek isteyen sağlık personeli bize nisan ayı sonuna
kadar müracaatını yapsın, okullarımız yeni mezun
vermeden evvel onların yerlerini değiştiririz; yenile
rini de onların yerine göndeririz istiyoruz ve «Bunu
her sene böyle yapalım» diye düşünüyoruz.
Okul sayıları süratle artıyor; öyle görünüyorki,
bu hızla devam ettiği takdirde ebe, hemşire ve sağ
lık memuru açığı ihtiyacı kısa sürede kapanabilecektir:
Sayın Başkan; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı sağlık hizmetlerini yürütmede koruyucu hizmetle
re öncelik vermektedir. Koruyucu hizmetler için ül
ke gerçeklerine en uygun uygulama, sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi uygulamasıdır. Bir şeyi Yüce
Meclislerde dikkatle belirtmeye çalışıyorum: Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamaları aksa
maktadır. Aksama, personel sorunundan doğmakta
dır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin aksa
masına bakıp, bu projeyi ülke gerçeklerine uymayan
bir proje olarak kabul etmek yanlıştır. Sosyalleştir
me projesi, sosyalleştirme uygulamaları sağlık hiz
metlerini köye getirmek, halkımıza getirmek, sağlık
hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkın sağlık seviye
sini yükseltmek, sağlık seviyesinden halkımızın eşit
olarak yararlanmasını sağlamanın tek yoludur. Sağ
lık ocağının bulunmadığı yerlerde sağlık hizmetini o
ocak olduğu zamankinden daha iyi görüyorduk diye
düşünmek, yanlıştır. Sosyalleştirme bölgelerine baktı
ğımız zaman hizmet aksamaktadır. Ancak, sosyalleş
tirmeden önceki dönemle kıyaslandığı zaman görüle
cektir ki; her türlü aksamasına rağmen, sosyalleştirme
uygulamalarından sonra bu bölgelerdeki hizmet eski
ye nazaran daha iyiye doğru gitmiştir; koruyucu hiz
met olarak daha iyiye doğru gitmiştir, çevre sağlığı
hizmetleri bakımından daha iyiye doŞru gitmiştir. He
kim bulunmayan ocakta asgariden bir ebe, bir sağlık
memuru vardır; bulunmayanı çok azdır. Ebenin bu
lunmadığı sağlık ocakları yok gibidir. Bu nedenle
sosyalleştirme uygulamalarını arzu edilen düzeye ge
tirebilmek için, hekim personel sorununu çözmek ge
rekmektedir. Bunun için 1976 yılında alınması öngö
rülen tedbirleri arz ettim. Halen 26 il, 4 ilçede uygu
lanmaktadır; 1976'da 4 il programa alınmıştır : Zon
guldak, Uşak, Samsun, Niğde. Bu illerin köy tipleri
yapılacaktır. 1977 yılında bu illerin şehir tipi plana
alınacaktır. Gene 1976'da geçen yıl, köy sağlık ocak
ları yapılmış olan 4 ilin; Konya, Tokat, Bilecik, Af
yon'un köy ocaklarının inşaatlarının bir kısmının bit
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ti, bir kısmının devam ediyor; şehir ocakları yapıla
caktır. Böylece, Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef ola
rak gösterilmiş 21 ilden 18'i programa alınmış bulun
maktadır. Bunları sağlık hizmetlerini sosyalleştirmesi
uygulamalarının yavaşlatılmadığına ve plan hedefle
ri istikametinde geliştirildiğine örnek olarak arz et
mek istiyorum. Bunların tamamı hizmete girdiği tak
dirde 44 il sosyalleştirme kapsamına alınmış olacak
tır. Bugün 1976 yılında yatırımları başlayanların tü
münde hizmet başladığı zaman ve bu 44 ilde 20 mil
yonu aşkın nüfusu kapsamaktadır. Burada bir husu
su arz etmek istiyorum, bu sağlık evleridir.
Sağlık evlerini ihale ile yaptığımız zaman gördük
ki, bunlar büyük harcamaları gerektirmektedir. Oysa
köylü kendisi, kendi bünyesinde arsasını da vererek,
kendi de katkıda bulunarak, ona bir miktar malze
menin gerektirdiği yardım yapıldığı zaman, bu ku
ruluşlar daha ucuza mal olmaktadır. Bu nedenle sağ
lık evlerinin yapımı, bütün sosyalleştirilmiş illerde ar
zu edildiği rakama çıkarılamamıştır. Ancak, bir de
ğerlendirmeyi de - burada bir rakam hatası olduğunu
zannediyorum - düzeltme ihtiyacını duyarım : «Do
ğu ve güneydoğuya 61 milyon, İsparta'ya 14 milyon
yatırım yapılıyor» diyerek; Hükümetin ve Hüküme
tin başının, Sayın Başbakanın İsparta ile irtibatlandırarak Sağlandırarak «Doğu ve güneydoğuya 61
milyon, İsparta'ya 14 milyon; böylece ne ölçüde de
ğer veriliyor. Doğu illerinin sağlık hizmetlerine?»1 kı
yaslaması yanlıştır. Şundan dolayı yanlıştır:
Bîr defa Doğu illerine yapılan 1976 yılı yatırımı
yalnız 1976'da plana alınanların toplam proje bedeli
165 milyondur; 1976'da yatırılan 80 milyondur. İs
parta'ya gelince; 1976 yılında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının İsparta'da iki yatırımı vardır. Bu
nun birisi taa 1968'lerden beri devam eden Eğridir
Kemik Hastalıkları Hastanesidir. Buna bu sene 3 mil
yon lira sarf edilecektir. Eğridir Kemik Hastalıkları
Hastanesi, yıllardan beri devam eder, mümkün olsa
daha fazlasının sarf edilebileceği bilinse, bu sene de
13 milyon konsa keşke. Çünkü, Eğridir Kemik Has
talıkları Hastanesi, Türkiye'ye hitap eden bir hasta
nedir; bir il hastanesi değildir; bir bölge hastanesi de
değildir. Eğridir Kemik Hastalıkları
Hastanesi'ne
Türkiye'nin her yerinden kemik hastaları gelir. Bü
yük bir ihtiyaç içerisindedir, büyük bir sıkışıklığın
içindedir; yatak sıkışıklığı içindedir. Değerli uzman
ları vardır, ama yatak kapasitesi yeterli değildir. Yıl
lardan beri bitirilememiştir, en büyük sıkıntımızdır
Bakanlık olarak. Bir an evvel bittiği zaman büyük
bir ihtiyacı karşılamış olacaktır.
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-. İkinci yatırım,, İsparta Çocuk Bakım Yurdudur.
Bu yurt, korunmaya muhtaç çocukların alındığı yurt
lardan birisidir. 1974'te programa alınmıştır; iyi ya
pılmıştır. 1975'te birinci yatırım yılı olmuştur, bir yıl
sarf edilmiştir; 5 300 000 lira daha sarf edilecektir
ve toplam olarak İsparta'ya 8 300 000 lira sarf edi
lecektir 1976'da; tüm sağlık hizmetlerine, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı eliyle. Bundan dolayı bu
kıyaslamayı haklı bulmadım, bundan dolayı bu arza
ihtiyaç duydum.
Üçüncü Beş Yıllık Planda; İstanbul, Ankara, İz
mir kalmıştır sosyalleştirme için. Üçüncü Beş Yıllık
Planda gösterilen 21 ilden 18'i bitmiştir; İstanbul,
Ankara, İzmir kalmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir
için Üçüncü Beş Yıllık Planda şöyle bir ilke vardır:
«Mecburî yurt kalkınması hizmeti kanunu yasalaş
tıktan sonra ' uygulanmak üzerem. Yurt kalkınması
hizmeti, yani mecburî hizmet yasalaşmadığı takdir
de; İstanbul, Ankara, İzmir sosyalleştirme programı
na alınırsa, sakıncaları olduğu için... Şimdi, sayın
grup sözcüsü değerli arkadaşım, «Bunun gözden ge
çirilmesi lâzımdır. İstanbul, Ankara, İzmir'e nazaran
sağlık hizmetlerinin daha geri kaldığı iller vardır»; di
yor, doğrudur; esasen bu husus dikkate alınacaktır.
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i yatağı düşmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan onbinde
• 26'yı amaçlamıştır, onbinde 26. Şimdi, büyük kent
lerimizde mevcut hastanelerimiz, hizmeti görmek baj kımmdan yatak sıkıntısı çekmektedirler, doğrudur.
Büyük kentlerimizdeki yatak sıkıntısı, bu kentlerimiz
deki hastanelere gelen hastaların daha ziyade, ara
dıkları uzmanları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
hastaneleri kendi bölgelerinde bulamamaktan doğmak
tadır. Bu nedenledir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan her
ilde onbinde 26'yı hedef olarak göstermiştir. İstan
bul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde hasta yataı ğt artırılmasını öngörmemiştir. Yeni hasta yatakları
nın hasta yatağı oranları düşük olan illerde yapılma
sını öngörmüştür. Bu nedenledir ki; daha ziyade, İsI tanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerde yeni yataklar
I yapılmakta ve o illerdeki hasta yatağı oranları yük
seltilmeye çalışılmaktadır, Plan hedefleri istikametin
de. 1975'te 1 456 yatak hizmete girmiştir. 2 070 ya
tak 1976'da hizmete girecektir. 2 250 yeni yatak da
inşa edilecektir.

Kan Bankası ile ilgili üzüntülere katılıyorum. Kı
zılay'ın bütün dikkatine rağmen; Kan Bankası, Kızı
lay'ın yönettiği bir kuruluştur, Bakanlığımıza bağlı
hastanelerde kendi ihtiyacını karşılamak üzere kan
Sosyalleştirme hizmetlerini yürütebilmek için ro
üniteleri vardır, ancak bunlar toplu kan bağışlarına
tasyonun yararlı olmadığı söyleniyor. Yararlı değil
muhatap olamadıkları için, zaman zaman bir kısım
dir gayet tabiî, bir zorunluluğun gereği olarak yapıl
I kan ihtiyacı doğmaktadır; hattâ zaman zaman değil,
maktadır. Her ay yaklaşık 35-40 hekim rotasyonla
çoğu zaman. Kızılay'ın Kan Bankası bu ihtiyacı kar
gönderilmektedir. Bunlar gittikleri yerlerde bir kısmı
şılamaktadır. Kızılay Kan Bankasında kan bulunma
gerçekten yardımcı personel bulamamaktadır, bazı
dığı zaman, özel kan .bankalarından kan alınmakta
illerde gerçekten ameliyat yapma imkânı bulamamak
dır. Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, kanın ticaret
tadırlar. Bazı illerde bu imkânlar vardır; ama bu bir,
yapılması en iyi olan olduğu için değil, yapılmak zo- 1 metaı yapılmasını bizim de kabul etmemiz mümkün
değildir; yasalar kabul ettiği için yapılmaktadır. Kan
runluğunda kalındığı için yapılmaktadır. Daha fazla
bir
ticaret metaı olmaz, olmamalıdır, ancak yapıla
rotasyona hekim bulunsa, daha birçok illere de gön
bilmektedir
ve önleyici yasal imkân da yoktur. Taderme ihtiyacı doğmaktadır; bundan dolayı uygulan
biatiyle Kızılay'ın Kan Bankası, çalışmalarını daha
maktadır. Yalnız 1975 yılında, sosyalleştirme bölge
geliştiği
ve ihtiyacı yeterince karşıladığı zaman, özel
sine 256 hekim atanmıştır. Sosyalleştirmenin aksama
kan
bankalarından
da kimsenin kan almaya ihtiyacı
sını, personelin yetersizliğinde, temelden aramak lâ
kalmayacak demektir; onu geliştirmek bakımından
zımdır. Bu sene alınması düşünülen, Bütçe Komisyo
Kızılay, üstün bir gayretin içinde görülmektedir.
nundan başlamış olan ve ilâve olarak düşünülen ted
birlerle personel sorununun bir ölçüde çözüleceği Ba
Devlet hastaneleri üniversitelere verilmemelidir.
kanlığımızca umulmaktadır.
Devlet hastaneleri üniversitelere daha çok sağlık he
kimi yetiştirmek amacıyle verilmektedir. Ama gerçek
Yataklı tedavi kurumları bakımından Türkiye'de
ten sayın üyenin de belirttiği gibi; bir kısım üniversi
halen, 55 310'u Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
teler Anadolu'da, Sağlık Bakanlığından devraldıkları
ait olmak üzere, 85 380 hasta yatağı vardır. 15 100
hastanelerde ücretli tedavi ile vatandaşlarımızı hatta
de Millî Savunma Bakanlığının vardır, yaklaşık
zaman
zaman büyük ücretler isteyerek sıkıntıya sok
100 408 hasta yatağı vardır ülkemizde Millî Savunma
maktadırlar.
Bakanlığı dahil. Halen 10 000 kişiye 25,2 - 25,3 hasta
-
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Hastanelerde, hastalara farklı muamele yapmaya
kimsenin hakkı yoktur. Devlet hastanesinde vatandaş
sağlık hizmetleri bakımından eşit hizmet bekler, hak
kıdır bu onun; ona eşit hizmet vermekde bizim hak
kımızdır, bizim görevimizdir. Bunu eksik yerine ge
tirdiğimiz zaman kusurlu davranmış oluruz. Bazı ku
ruluşlarımızda bu yapılıyor, olabilir. Daha dikkatli
olacağımızı arz etmek isterim.
Yalnız bir husus devamlı belirtiliyor. Bunu üzü
lerek ifade etmek istiyorum. Hastanelerimizde yatan
vatandaşlarımızdan, hastalarımızdan çatal, bıçak, ka
şık, bardak gibi şeyler istemeyiz biz. Devletin buna
ihtiyacı da yoktur. Hastanelerin de buna ihtiyacı yok
tur. Bir hastanede herhangi bir tarihte - sanırım ol
dukça eski bir tarihte - böyle bir uygulama olmuşsa,
bunu yaygınlaştırmak da doğru değildir kanaatinde
yim. Çünkü, böyle bir uygulama yoktur.
NÂZIM BAŞ (içel) — Sayın Bakanım, Ankara'
nın hastanelerinde bugün bu mevcuttur.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bugün böyle
bir uygulama yoktur. Bugün niçin böyle bir
uygulama yoktur, onu arz edeyim. Bugün dev
let hastanelerine giden bir vatandaş, fakrühal
ilmühaberi ibraz etmek mecburiyetinden çıkarıl
mıştır. Devlet hastanesinin kapısından bir va
tandaş bugün içeriye girsin, hastadır; yatmasına
lüzum görülmüşse, baştabibe veya hçrhangi bir gö
revliye gider, «Benim ödeme gücüm yoktur», der, üc
retsiz tedavi edilir. Lütfediniz, bir fakrühal ilmüha
beri zorunluğu vardı, Senatoda arz ettim, onu da kal
dırdım. Bir tamimle onu da kaldırdım. Çünkü gördüm
ki; Anadolu'nun bir yöresinden gelmiş vatandaşımız,
istanbul'un veya Ankara'nın bir hastanesine gittiği
zaman, orada fakrühal ilmühaberi vardır, yoktur gibi
bir çekingenliğin de içine girmektedir. Çünkü, alma
mıştır yanına, dönüp bir daha Van'a gidecek, Hak
kâri'ye gidecek ilmühaberini alıp, gelecek; bu, bir
fayda sağlamamaktadır. Devletin buna da ihtiyacı
yoktur. Topu topu döner sermayede bu, üçüncü sı
nıf yataklardan elde ettiğimiz gelir 25 - 30 milyondur.
Onu da kaldırdık. Bir tamimle «Ödeme gücü olma
dığını söyleyen herkes, Devlet hastanesinde ücretsiz
tedavi edilecektir», dedik. Şimdi, Devlet hastanesinde
tedavi ücreti almadığından insandan, bir bardak, bir
çatal, bir bıçak neden alasın? Bazı hastalarımız ken
disi de getiriyor. Bardağını kendi getirmek istiyor.
Kullanacağı çatalı kendi bulundurmak istiyor. Ama
gerçekten, bugün hâlâ bir hastanemizde «Çatal, bar
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dak, kaşık getirmezsen hastaneye yatmazsın, yatamazsın»ı uygulamasının olabildiğini söylemek güçtür. Ol
madı demiyorum dikkat edilirse, bir tarihte olmuş ise
diye söyledim. Çünkü biliyorum. Biliyorum; ama es
ki tarihte bir yanlış uygulamayı bir yönetici, bir baş
ka arkadaşımız yapmış, ondan sonra da yaptığının
yanlış olduğunu anlamış, ve vazgeçmiş, iş bardağa,
kaşığa, çatala kalmamış, tedavisi yapılan, röntgenleri
çekilen; her türlü ilâcı, Devlet hastanesinde yatması
na ihtiyaç olan vatandaşımızın tümü, eğer ödeme gü
cünden yoksun olduğunu söylüyorsa, Devletin hasta
nesinde bugün ücretsiz tedavi ediliyor, ücretsiz tedavi
edilecektir. Bu, dikkatle de takip edilmektedir. (A. P.
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Yine, sağlık sigortasının yasalaşması için Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, biz eksizsiz olacağız.
Bizim gördüğümüz odur ki, Yüce Parlementoda bu
lunan siyasî gruplar çoğunlukla genel sağlık sigorta
sını desteklemektedirler. Değişilmesine ihtiyaç duy
dukları yerler olabilir. Düzeltilmesi gereken tarafları
olabilir, görüşülür, müzakere edilir, en iyi şekline ge
tirilir, öyle çıkarılır; ama her halükârda genel sağlık
sigortası Parlamentoda gruplarca benimsenir halde
dir. Bu itibarla en iyi şekliyle, en kısa zamanda yasa
laşacağı ümidini taşımaktayız.
Genel Sağlık Sigortasında bir soruya cevaben arz
etmek istiyorum; hasta hekimini ve tedavi olmak is
tediği kurumu seçebilecektir. Sigortalı hasta, istediği
hekime ve istediği sağlık kuruluşuna gitme hakkına
sahiptir, sahip olacaktır. Eğer seçtiği hekim veya has
tane, sigorta ile anlaşma yapmış bir hekim veya has
tane ise, hiç bir ücret ödemeyecektir; ücretin tümünü
sigorta kurumu ödeyecektir. Eğer sigorta ile anlaşma
yapmamış bir hekim ise, sigorta kurumunun her yıl
ilân edeceği barem miktarı kadar olan kısmını yine
sigorta ödeyecektir. Farkını hasta kendisi ödeyecek
tir. Örneğin; çok büyük ücretler alan, çok namlı bir
hekime gitmek istemiştir veya özel bir hastanede
lüks odalarda, banyolu, yan yana ikişer odalı bölüm
lerde tedavi olmak istemiştir. Orada da tedavi olmak
hakkıdır; yatacaktır, tedavi olacaktır. Sigorta kuru
munun standart ilân ettiği günlük yatak masrafı kar
şılığı, sigorta kurumunca ödenecektir. Aradaki fark
da, bu kadar rahatlığı isteyen hastanın imkânların
dan ödenecektir. Ama her halde hekimini ve hasta
nesini seçecektir ve her halde hekim de bu sigorta
uygulamasında değerlendirilecektir.
Bulaşıcı hastalıklar konusunda, altyapı hizmetleri
nin ülkemizde yetersizliğine rağmen, bulaşıcı hasta-
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lıklarda büyük mesafe alınmıştır. Eski salgınlar kal
mamıştır. Bulaşıcı hastalıklar bugün andemik vaka
lar halindedir, bölgeseldir. Kışın getirdiği, bir kısım
zorunlulukların yarattığı bulaşıcı hastalıkları «salgın»
tarzında değerlendirmek yanlıştır. Salgınları, Türkiye
çok geride bırakmıştır. Allaha çok şükür geride bı
rakmıştır ve bu altyapı yetersizliğine rağmen olmuş
tur. îçme suyu, kanalizasyon gibi sağlık hizmetlerin
de, bulaşıcı hastalıklarla ilgili, çevre sağlığı şartları
nın önem taşıdığı bir vasatta, bulaşıcı hastalıklarla
savaşta; Türk sağlık personeli Cumhuriyet tarihimiz
de, iftihara, övgüye lâyık başarıların sahibi olmuş
tur. içme sularının kontrolü, besin maddelerin kont
rolü, hava kirliliği kontrolü gerçekten yeterince ya
pılamamaktadır. Yeterince yapılamayışı da - demin
arz ettiğim gibi - altyapı hizmetlerinin, ülkenin her
yöresinde yeterince ihtiyaca kâfi ölçüde kurulama
mış olmasından doğmaktadır.
Deniz suyu kirlenmesi konusunda, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı gerçekten ciddi bir uygulama
nın içerisindedir. Eskiden her yerde gemi sokulurdu.
Buna mani olunmuştur ve muayyen yer gösterilmiş
tir. Bu, gayet dikkatle uygulanmaktadır, çok dikkat
le uygulanmaktadır. Kurulan fabrikaların denizleri
kirletmemesi için tedbirler, Sağlık Bakanlığının im
kânları ölçüsünde alınmaktadır.
- Koruyucu aşılar dikkatle yürütülmektedir. Aşı ça
lışmalarını Hıfz.ıssıhha Enstitümüz yapmaktadır. Bir
kısım aşıların ülke ihtiyacına yeter miktarda yapama
dığı için satın alındığı doğrudur. İhtiyaç olduğu za
man elbetteki satın alınacaktır. Ama arz etmek iste
rim ki; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, şöhreti
ülkeyi aşmış, her gittiğiniz ülkede adı olan, mazisi ve
hizmetleriyle övünebileceğimiz bir kuruluşumuzdur.
Değerli uzmanlarımız orada karanlık odalarda, du
varların arkasında, Türkiye'de başarıya ulaşmış bir
çok sağlık hizmetini başarıya ulaştırmanın temel un
surlarını hazırlamaktadırlar ve bu çalışmalar saygı
ya lâyık çalışmalardır; Yüce Meclisin takdirine lâ
yık çalışmalardır.
Verem savaşı başarıya ulaşmıştır. Verem, ülkemiz
için tehlikeli olmaktan çıkmıştır. Bugün biz veremle
ilgili rakamlarla, artık kendimizi gelişme halindeki
ülkelerle kıyaslamıyoruz; gelişmiş ülkelerle kıyaslıyo
ruz; Gelişmiş ülkelerle kıyaslıyoruz ve bugün gerek
veremli hasta sayısı bakımından, gerek veremden
ölüm bakımından bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi
olduğumuzu görmekteyiz. Bu, uzun yıllar devam eden
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bir çalışma sonucunda ulaşılmış olan bir başarıdır.
Kolay değildir, Türkiye'nin 67 ili, bütün il, ilçe ve
köyleriyle beraber 6 kez taranmıştır, Verem Savaş
ekipleri tarafından. Bazıları tekrarlanmak sure
tiyle 63,5 milyon defa tüberkilin testi yapıl
mıştır. 31 milyon BCG aşısı yapılmıştır. 8 mil
yon da, yançalışma olarak çiçek aşısı yapılmıştır.
Yalnız 1960'dan bu yana, gezici röntgen ekipleri 67
ilde 30 bin köyde tarama yapmışlardır; 31 milyon nü
fusu taramışlar, 20 milyondan fazla mikro film çek
mişlerdir. Verem Savaşçılarının ulaşmadığı köy, Tür
kiye'de kalmamıştır. Türkiye'de verem savaşçılarının
getirdiği hizmet ölçüsünde, hiç bir hizmet, o ölçüde
köye ulaştırılabilmiş değildir. Verem savaşına halkı
mız büyük katkı göstermiştir. Büyük ilgi göstermiştir.
Verem savaşının başarıya ulaşmasında Verem Sava
şı derneklerinin şükrana mucip çalışmaları vardır, de
ğerli çalışmaları vardır. Bu başarı, sağlık personeli
nin feragatli, bilgili, bilinçli çalışması ile halkımızın da ona yardımcı olması, omuz vermesi, onun yanın
da yer alması ile mümkün olmuştur. Veremin Türki
ye'de tekrar baş kaldırmaması için, Teşkilât uyanık
bulunmaktadır. 1976 Programında BCG aşıları tek
rarlanacaktır; hassas bölgeler, hapishaneler, çalışma
yerleri, toplu bölgeler özellikle dikkatle taranacaktır,
aşılanacaktır ve çok pahalı olan verem ilaçları; özel
likle verem mikrobunun çıkmasını önleyen ilaçlar, ih
tiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilecektir.
Sıtma: 1969'da 3 bin civarında düşmüştü; şimdi
7 bine doğru çıkmıştır. Son yıllarda Güney ve Güneldoğu bölgelerinde sıtma vakaları görülmüştür. Ne
den olarak da, sıtma öldürücü ilaçların ensektisitlerin
artık sıtma amili olan sivrisinekleri etkilemediği ola
rak görülebilir, kabul edilmelidir; muafiyet, bağışık
lık kazanmıştır. Savaş güçleşmiştir sıtma ile. Çukur
ova bölgesinde Özellikle, işçi hareketleri, Çukurovanın civarına da sıçramasına neden olmuştur. Sulama
kanallarının ve sulama şebekelerinin genişletilmesi,
yumurtalardan üreme imkânlarını artırmıştır. 1976
yılı daha pahalı bir sistemle mücadele yılı olacaktır.
Sıtma vakalarının artmasını önlemek ve eski haline
getirmek için 1976 yılında önemli çalışma yapılacak
tır.
Trahom; Türkiye'de azalmıştır. Körlük vakala
rında oran itibariyle dünyaya nazaran, Türkiye en
az olan ülkedir. Trahomda körlük. Fakat buna rağ
men, kökü kazınmalıdır sözüne, dileğine, isteğine ka
tılıyorum. Kökünün kazınması için, Trahom savaş
merkezlerinde trahom savaşçıların çabaları sürdürü
lecektir.
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Frengi son yıllarda çoğalmıştır. Doğrudur. Frengi
vakalarının çoğalmasında dünyadaki hippi hareketi
nin büyük etkisi olmuştur. Kural tanımayan seks;
frengi ve frengi gibi zührevi hastalıkların çoğalma
sında en önemli etken olmuştur. Kural tanımayan
seks ve ülkeler arasında mesafe kalmayışı, seyahat
kolaylığı ve bu akımın mensuplarının çok gezegen
oluşları; frenginin yalnız Türkiye için değil, bütün
dünya ülkeleri için, sınırları turistlere açık bir ülke
için, frenginin bir önemli dönemini meydana getir
miştir. Tahminlerimize göre 11 binin üzerinde fren
gili vardır Türkiye'de. Frengi savaş dispanserleri; deri
ve tenasül hastalıkları dispanserleri bunun mücadele
sini yapmaktadır. Halen 16 tane deri tenasül hasta
lıkları dispanserimiz vardır.
Lepra savaşı sürdürülmektedir. Lepra'da
resmî
rakamlar, gerçek rakamlardan azdır. Lepralıyı, cüz^
zamlıyı, genel deyimi ile toplum itmiştir, haksız
yere itmiştir. Öylesine itmiştir ki, cüzzamlı tedavi ol
mamayı göze almış ve cüzzamlı olduğunu söyleye
memiştir. Bu nedenle rakamlarımız 4 binin altında
dır. Resmî rakamlardır bunlar, tedaviye tabi olan
rakamlardır. Gerçek rakamlar bunun oldukça üstün
dedir. Oysa cüzzam çok zor bulaşan, bulaşması öyle
pek kolay olmayan ve tedavisi .de mümkün olabilen
bir hastalıktır, tamamen tedavisi mümkün olan bir
hastalıktır. Toplum yeterince eğitildiği ve cüzzamlı
da toplumun kendisinden korkmadığı kanaatına var
dığı zaman, Türkiye'de cüzzamın kökü kazınabüecektir. Bu, bir eğitim meselesidir. Gönüllü kuruluş
lar bunun eğitmini yapmakta öncüiük yapmakta
dırlar. Çalışmalarımız da bu istikamette yürütülmek
tedir.
Ana çocuk sağlığı, koruyucu hizmetlerin önünde
gelmektedir. Sayın sözcünün söylediği doğrudur. Tür
kiye'nin bütün illerinde ana çocuk sağlığı merkezleri
kurulmuştur. Bir tek ilimiz vardı eksik, o da tamam
landı. 67 ilimizin tamamında ana çocuk sağlığı mer
kezi vardır bugün. Şubeler bir kısmında . ilçelere
tam yayılmıştır, bir kısmında yayılmaktadır ve Ba :
kanlık olarak biz ana çocuk sağlığı merkez ve şube
lerini geliştirmede eksiksiz olmaya
çalışmaktayız.
Sosyalleştirme bölgelerine ana çocuk sağlığı hizmet
leri, sağlık ocaklarında yürütülmektedir.
Bugün
Türkiye'de 41 ilimizde sosyalleştirme hariç, onun dı
şındaki 41 ilimizde 71 merkez, 86' şuBe, 78C( köy is
tasyonu vardır. Burada ananın doğum yapıncaya ka
dar sağlığı, çocuğun doğduktan sonra gelişmesi, kont
rol altına alınmaktadır. Beden ve ruh sağlığı içerisi n-
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de genç kuşakların yetişmesi, ana ve çocuk sağlığı
teşkilâtının yaygın ve etkin hale gelmesi ile mümkün
dür. Bu teşkilât, dikkatle ve hassasiyetle geliştirmeye
çalıştığımız ve çok değer verdiğimiz ve gerçekten
çok değer verdiğimiz bir teşkilâttır.
Aile planlamasında bizim de amacımız - Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak her zaman, her
yerde, her fısatta söylemeye ve belirtmeye çalıştım aile planlaması bizim için ananın ve çocuğun sağlığını
korumaya yönelik bir uygulamadır. Aaile planlama
sı uygulamalarında biz, ananın ve çocuğunun sağlı
ğını korumaya çalışırız, istenmeyen gebeliklerin ön
lenmesi için, sağlıklı olmayan yollara baş vurulmak
suretiyle birçok Türk anasının hayatını kaybettiğini
biliriz; yüzbinlerce Türk anasının sağlığını kaybet
tiğini biliriz. Bunu bildiğimiz içindir ki; aile planla
ması uygulamalarıyle* ailelere istedikler zaman iste
dikleri sayıda kocuk sahibi olabilme bilgi ve im
kânını vermek isteriz. Bunu yalnız ve yalnız ananın
çocuğun sağlığını korumak için yaparız, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı olarak. Nüfus politikası,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygulaması
ile ilgili değildir. Bizim uygulamamız ana ve çocuk
sağlığını korumaya yöneliktir. Bu uygulamayı ger
çek ihtiyaç sahibi olana getirdiğimiz zaman, yani
kırsal bölgelere ulaştırdığımız zaman, istediği zaman,
talep ettiği zaman, ona verebildiğimiz zaman aile
planlamasını etkin hale getirmiş oluruz. O zaman an
cak, bundan beklenen fayda sağlanmış olur. Genellik
le geri kalmış yörelerde istenmeyen çocukların, gebe
liklerin giderilmesi için gayri sıhhî, fennî olmaya
şartlarla kadınlar hayatlarını, sağlıklarını kaybetmek
te ve çocuklar da sağlıklı olmayan koşullarda yetiş
mektedirler.
Ruh sağlığı giderek önemini artırmaktadır. Üçün
cü Beş Yılık Plan'da 5GQfer yataklı üniteler, blok
hastaneleri öngörülmüştür. Bundan iki ay kadar Ön
ce İstanbul'da Bakırköy Sinir ve Ruh Hastalıkları
Hastanesine
117C; yataklı bir ilâve temelini attık.
Bu sene Gölbaşfnda mevcut lCYTe ilâveten 40CI daha
ve Adana'da 5CQ yataklı ruh ve sinir hastalıkları blok
hastaneleri ihale edilecektir.
Kanser dünya için bir tehlike olduğu gibi, ülkemiz
için de bir tehlikedir. Bugün dünyada yaklaşık ola
rak 15 - 20 milyon kanserli olduğu söylenmektedir.
öünya kıyaslaması yapılarak, ülkemizde de yaklaşık
1CI3 bin kanserli bulunduğu söylenebilir ve dünya
kıyaslamasıyle ülkemizde her yıl 50 bin kişinin kan
serden öldüğü söylenebilir. Bu hususta tıbbî istatis-
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tikler yeterince yoktur. Şartlarda farklılık pek bulun
madığı için kıyaslamayı dünya oranlarıyle yapmak
mümkündür. Üçüncü Beş Yılık Plan 5CCfer yataklı
kanser hastanelerini öngörmüştür. 1976 yılında İs
tanbul'da 1, Ankara'da 1 olarak 5GIG"er yataklı 2 kan
ser hastanesinin inşaatı başlayacaktır. 500 yataklı İs
tanbul'da, 5CıQ( yataklı Ankara'da kanser hastanesinin
1976'da inşaası olacaktır Diyarbakır ve Erzurum'da
1976'da 5CI0'er yataklı birer kanser hastanesinin pro
jeleri hazırlanacaktır.
Kanser savaşını dağınık sağlık kuruluşları farklı
uygulamalarla Türkiye'de yürütülmektedirler. Bu ne
denledir ki, Bakanlığımızda yasal bir Kanser Savaş
Konseyi kurulmuştur.
Sayın sözcünün de belirtti
ği gibi Kanser Savaş Konseyi çalışmalarını tamamla
mış, millî bir plan hazırlamış; bir de yasa tasarısı tas
lağını görüşmüş, uygun bulmuştur. Yakında Bakanlık
içersindeki prosedürden geçirilerek Hükümete ve
sonra da Meclislere sunulmasına çalışılacaktır. Kan
ser Savaş Tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu millî
plan dahilinde bütün sağlık kuruluşları - üniversite
ler, Bakanlığımız, diğer sağlık kuruluşları - aynı he
defe yönelik bir çalışmanın içerisine gireceklerdir.
Böylece Türkiye'de kanser savaşından yeni bir dö
nem başlamıştır. Bu dönem ülke gerçeklerine ve ülke
olanaklarına uygun ve onlar dikkate alınarak yürütü
lecek olan planlı, programlı kanser savaşı dönemidir.
İlâç konusunda; ilâç tedavinin vazgeçilmez bir
unsurudur. Kaliteli, ucuz ve bol miktarda sağlanma
sı bakanlığımızın görevidir. Yasalar ilâç kontrolünü
ve ilâçla ilgili uygulamaların izlenijmesini Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına vermiştir.
İlâç fiyatları, 1972 yılında çıkan 7 Nisan tarihli
sınai maliyet sistemine göre fiyat tanzim eden karar
name gereğince uygunlanmaktadır. Bu kararname o
tarihten bu yana dikkatle uygulanmakta ve yürütül
mektedir.
«İlâçların çoğu yabancı petentlidir.» denildi. De
ğildir; Allah'a şükür değildir. Yaklaşık 4500 kalem
ilâç vardır. Bunun 3792'si yerli, millî kuruluşların
üretimidir. 7Ö8 tanesi yabancı lisanslıdır. Oranı ise
% 18'dir. Yabancı patentli ilâçlar, 1,5 misli fiyatla
fiyat almaktadır. Türkiye'de bütün imalât 7 Ni
san 1972 tarihli Kararname bünyesinde tespit edil
mektedir. Yerli fiyatla, yabancı fiyat ayırımı yok
tur. «Hammade - Ambalaj - Direk işçilik - Endirek
işçilik- Kâr sonuç ilâç fiyatı.» yerli yabancı.
Hammadde; İstanbul'da görev yapan Ticaret Ba
kanlığına bağlı Fiyat Tescil Komitesinin bütün ithal
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mallarının dünyadaki en ucuz fiyatlarını tespit eden
ve en ucuz fiyat üzerinden ithalâta «evet» diyen Fi
yat Tescil Komitesinin kontrolünden geçtikten sonra
hammadde fiyatı kabul edilmektedir ve hammadde
fiyatı uygulamasında bugünkü uygulama değildir.
Bundan önceki bütçe yıllarında da uygulama böyle
yapılmıştır. Dünyada en düşük fiyat bu fiyattır, diye
görülen fiyatın üzerinde o hammaddeden, ithalât
tan müsaade etmemekteyiz. En düşük fiyat üzerin
den ithalât yapılmaktadır ve bu fiyatın dünya piya
sasındaki en düşük fiyat olup olmadığı da, Fiyat
Tescil Komitesi tarafından saptanmaktadır - Ticaret
Bakanlığının yurt dışındaki ticaret teşkilâtı eliyle.
O fiyattan başlayarak ve daha yüksek fiyatı getiriyo
rum dese dahi, o fiyatı esas alarak hammadde fiyatı
verilmekte ve direkt - endirekt endekslerle herkese,
bütün kuruluşlara aynı ölçüler uygulanarak saptan
maktadır.
İlâç kalite konrolünün yeterince yapılamadığı
kuşkusuzdur. 1976 uygulamaları için, Hıfzısşıhha Ens
titüsünün ilâç kalite kontrolü bakımından olanak
ları geliştirilmiştir. Daha çok ilâç satın alma için pa
rasal imkânlar verilmiştir; laboratuvar imkânları ge
liştirilmiştir. Bu suretle biraz daha iyi bir fiyat kali
te kontrolünün yapılabileceğini ummaktayım. Ancak
gerçek anlamda, tam bir kalite kontrolü için henüz
bütün imkânlarımız sağlanabilmiş değildir. İstanbul'
da bir enstitü inşaatı devam etmektedir; bittiği zaman
daha geniş olanaklar elde edilmiş olacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin başından bu ya
na eşdeğer ilâçlara dikkatle ruhsat verilmemektedir.
Eşdeğer olan ilâçlarda da bir tek ilâca inhisar ettirilip,
ilacın tek kalması için aynı değerde olan ilâçlardan
birkaç tanesine ruhsat verilmekte, ondan fazlasına ve
rilmemektedir. Böylece ne bir monopol yaratılmak
tadır ye ne de eşdeğerdeki ilaçların çoğalmasına im
kân verilmektedir.
Uyuşturucu maddelere,
alışkanlıkları önleyici
tedbirler dikkatle uygulanmaktadır. Alışkanlık yapan
ilâçların satılması kontrol altına alınmıştır. Alışkan
lık yaptığı ilmen belirtilen ilâçlar piyasadan topla
tılmakta ve imal halleri men edilmekte, önlenilmektedir. 1975 yılında, uzmanların verdiği raporlara
dayanarak, alışkanlık yaptığı, halkımızın özellikle
gençlerimizin pek çok kullandığı pek çok ilâç ruh
satı iptal edilmiştir; Uzmanların, üniversite klinik
lerinin verdikleri raporlara dayanılarak ve o rapor
larda belirtilen kötü sonuçlar dikkate alınarak,
alışkanlıkları önlemek için,
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Millî ilâç sanayii gelmiş, ihraç olanaklarına ka
vuşmuştur. Devlet olarak bizim görevimiz; fiyatını
kontrol etmek, ilâçta haksız kazançları önlemek, ucu
za ilâç sağlamaya çalışmak, bol miktarda bulun
masını sağlamak, eksikliğini hissettirmemeK, kalite
sini kontrol etmek ve onu disipline etmektir. İlâç
ihracatı yeni pazarlar bulmak durumundadır, tlaç
konusu, bir isim ve propaganda konusudur ve dış
pazarlarda güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.
Buna
rağmen ilâç ihracatı teşvik edilmektedir. Hammad
de sanayiine yönelme, esas olarak alınmıştır Ya
bancı sermaye hammadde sanayiine yöneln~e.'ık.e,
muayyen oranda ihracatı
öngörmedikçe katiyven
teşvik edilmemektedir.
ıBugüın Türkiye'de 109 dmalâıthane, fabrika, 109
ilâç deposu 4765 eczane vardır. Eczacı ilâcı halkı
mıza bilgi ile ulaştıran kamu görevlisidir, yüksek
mesieik taihsili yapmıştır. Eczacı, sağlık hizmetlerinin
görülmescnde hizmetinden vazgeçilemeyen sağlık per
sonelidir. Türkiye'de 7495 eczacı vardır. Bunun yak
laşık ,600 tanesi bakanlığımızda çalışır. Son yıllarda,
1975'de ve 1976 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı pek
çok hazmet yerlerinde eczacı istihdamına geçmiştir.
Şimdi biz, hastanelerimizin laboratuvar hizmetle
rinde eczacılardan yararlanmaktayız ve bunlar ger
çekten yararlı olmaktadırlar. Bunların bir kısmını
büyük merkezlerimizdeki hastanelerimize eczacı ola
rak tayin etmekteyiz ve bütün eczacılık haklarını
almaktadırlar; labaratuvarlarda
değerli hizmetleri
de görmektedirler.
Bunları şunun için arz ediyorum; 10 bin'e yakın
öğrenci vardır, her sene yaklaşık 1 500 eczacı mezun
olmaktadır. 1974'de 1560; 1975'de 1 300 küsur..
9 000 küsur eczacı öğrencisi vardır, Eczacı fakül
te ve yüksekokullarımızda, eczacılarımızın sağlık
hizmetlerinde, laboratuvar hizmetleri gibi hizmet
lerde de kendilerinden yararlanabilecekleri bir eği
time tabi tutulmaları
gerektiğine inandığım için
bunları tutuyorum. Buna ihtiyaç vardır, çünkü bu
tempo ile devam ettiği takdirde
eczacılarımızın
sorunları giderek artacaktır.
Eczanelerin yurt düzeyinde dağılımını dengeli
hale getirmek için özendirici tedbirler düşünül
mektedir. Dağılımda dengeyi sağlayabilmek için İs
tihdam politikasını geliştirmeyi düşünmekteyiz.
Eczacı zorunlu masrafları giderek artmaktadır. 7
nisan tarihli Kararname bünyesinde eczacılar - mas
raflar dahil - bir kâr oranına tabidirler. (Masraf
net kâr) sistemi yalnız imalâtçıda vardır; depocu
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ve eczacıda büyük kâr sistemi uygulanmaktadır.
Geçen zaman içerisinde eczacı zorunlu masrafla
rında meydana gelen artışlar, eczacı net kârlarını
eczane sayılarının da süratle artışı karşısında giderek
düşürmüştür. Eczacı net kârlarını, Kararnamenin
belirttiği orana getirici uygulama başlamıştır. Ül
kemizde mevcut ilaçların bugün yarısı % 25 ec
zacı kârı ürerinden, yarısı % 20 eczacı kârı üze
rinden satılmaktadır. Eczacı zorunlu masraflarındaki artışların, eczacı net kârlarını ters oranda etki
lediği dikkate . alınmak suretiyle uygulamadaki bu
ikiliği de ortadan kaldırmak amacıyle Kararname
nin, % 25 diye öngördüğü kâr oranı bütün ilâçlar
için uygulanır durumdadır ve bu, yalnız eczacı ke
simi için öngörülmüştür; onun dışındaki imalâtçı ve
depocu kesimi için herhangi bir değişiklik düşünül
memiştir, öngörülmemiştir, uygulanmamaktadır.
Sosyal hizmetler yetersizdir, yeni kapasiteye ih
tiyaç vardır. Gerçekten 1976 yılında, 1976 yılı yatı
rımları bakımından Bakanlığımız sosyal hizmetlere
öncelik ve ağırlık vermiştir. Korunmaya muhtaç
çocuklar için yeni kuruluşlar
programlanmıştır.
Bugün ülkemizde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı iki kreş vardır. Birisi İstanbul'da
diğeri Ankara'da.. Kadın iş hayatına girmiştir, ça
lışma hayatına girmiştir. Çalışan kadın çocuğunu
sağlık güvencesi altında görmedikçe ondan yeterince
hizmet almak mümkün değildir. Çağımızda artık,
kadını, sabahleyin işine giderken kafasında çocu
ğunun problemleri ile işine göndermeye çağımızın
devletinin hakkı yoktur.
Bakanlığımıza bağlı biri Ankara'da biri İstan
bul'da olmak üzere iki kreş
vardır. Biz yalnız
1976 programına, ikisi Ankara'da, ikisi İstanbul
da, birisi Kocaeli'nde olmak üzere 5 kreş koyduk.
Sosyal hizmetlere Bakanlık olarak 1976 yılında ne
ölçüde değer verdiğimizi arz etmek için bu rakam
ları veriyorum. Halen 2 kreş vardır. 5 kreş, yalnız
1976 yılına konmuştur. Büyük hastanelerimizin hep
sinin bünyesinde birer kreş açılması talimatı veril
miştir; çoğu açmıştır, açmamış olanlar da hazırlık
larını tamamlamaktadırlar.
Rehabilitasyon merkezleri geliştirilmektedir. Ankara'daki merkeze ilâveten, İstanbul'da inşaatı de
vam eden bir büyük rehabilitasyon merkezi bir iki
ay içinde hizmete girebilecektir, eksiklikleri tamam
lanmıştır. Büyük bir ihtiyaçtır. Tek başına bir reha
bilitasyon merkezi, üstün bir gayretle hizmetleri yü
rütmeye çalışmaktadır.
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Yaşlılar ve huzur evleri bakımından da bu sene
büyük bir atılıma geçilmiştir. 1976'da iki huzur evi;
biri Adana'da, biri İstanbul'da hizmete sokulacaktır.
1976 yılında da üç huzur evi, Denizli'de, Malatya'
da, Antalya'da programlanmış durumdadır; bir an
Önce ihalelerine geçilmenin gerekleri yapılacaktır.
Sayın Başkanım, fazlaca vakit aldığımı da görü
yorum. Özür diliyorum. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki düşüncelerimi, bilgileri Yü
ce Kurula özetle sunmaya çalıştım. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, hizmetleriyle Cumhuriyet tarihi
mizde görülmüş olan hizmetlerin en önünde yürüyen
hizmetleri görmektedir. Birçok eksik, yapılması ge
rekli hizmet vardır. Elbette ki sağlık hizmetleri bi
zim de arzu ettiğimiz düzeyde değildir ülke ölçü
sünde. Ancak kabul etmek de gerekir ki, sağlık hiz
metleri Cumhuriyet tarihimizde en çok gelişen hiz
metlerin başında gelmektedir. Bu, sağlık personeli
nin sayıları ne kadar az olursa olsun Türk Sağlık per
sonelinin bilgi, beceri ye feragatle yürüttüğü çalışma
ların ve halkımızın insan sağlığına ve sağlık hizmetle
rine verdiği değerden doğma, üstün katkılarının sonu
cu olmuştur.
Bütçeyi Yüce Meclise takdim ettiğim bu anda,
yüce Milletimize ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinde ve onun dışında sağlık hizmeti
yürüten değerli sağlık personeline; hekiminden, ebesi
ne, hemşiresine, sağlık memuruna kadar, şükranları
mı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Buyurun efendim; soru hususunu yerinizde ol
duğunuz zaman halledeceğim, sizi ayakta tutmaya
yım efendim.
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«Sayın Bakana şifahen arz ettiğim gibi, Bakan bu
müessese hakkında tahkikat açtırmış mıdır? Hâlâ böy
le bir baştabibin bu hastanenin başında kalmasına
müsaade edecek midir? Milletin gözü önünde kıymet
li bir ortopedi asistanı ile başhemşireleri döverek is
tifaya mecbur bırakan bir baştabip hakkında bir dok
tor olarak ne düşünürsünüz?».
Dördüncü kısmındaki yazınızı da soru olarak ka
bul etmiyorum.
Bu üç soru için sayın Bakan?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, konu
tarafımdan inceleme konusu yapılmıştır; inceleme ko
nusu yapıldığı hususu sayın milletvekiline yazı ile arz
edilmiştir. Sonucundan da bilgi verileceği belirtilmiş
tir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Yozgat Milletvekili Sayın Ömer Lûtt'i Zararsız so
ruyor:
«1. Anayasanın 49 ncu maddesi gereğince, Devlet,
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini
ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Alko
lün organizmayı, sinir sistemini ve insan tohumunu
zehirleyip dejenere ettiği tıbbın ve istatistiklerle sabit
tir. Anayasa icabı Devletin, halkı zehirleyen alkolü
imal ve teşvik politikasından vazgeçmesi için Bakan
lığımızca herhangi bir çalışma ve teklif var mı?

Geliş sırasına göre evvelâ yazılı sorulardan baş
lıyorum :

2. Hacılarımızın sıhhatini korumak için giden
Kızılay sağlık ekibi, araç, gereç, yer ve eleman bakım
larından kifayetsiz kalmaktadır. Önümüzdeki yıllar
için mevsiminde gerekli imkânlarla mücehhez ve hiz
met için yeterli bir sağlık ekibinin Suudî Arabistan'a
gönderilmesi düşünülüyor mu?
3. Yurdumuzda yerli veya yabancı bulunan bira
larda alkol var mıdır? Dünyada alkolsüz bira imal edil
mekte midir?
4. Yozgat'ta 17 bin kişiye bir doktor düştüğü
istatistiklerle sabittir. Hastanede mütehassıs hekime
ihtiyaç vardır. Yozgat'ın bu probleminin halli Bakan
lıkça düşünülüyor mu?
5. Yozgat hastane binası senelerdir sürünceme
de kalarak inşatı ikmal edilmemiştir. Bu bina inşaatı
ne zaman ikmal edilerek hizmete açılacaktır?»

Sayın Gönül, matbu olarak gönderdiğiniz soru
muzun giriş kısmını okumuyorum. Ankara Numune
Hastanesi Başhekiminin görevini yapmadığından şi
kâyetçisiniz, Ayrıca bazı suiistimal iddiaları olduğun
dan bahsediyorsunuz ve sayın Bakandan soruyor
sunuz :

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı olarak cevap ve
receğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
İsparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım soru
yor:

Yazılı soru soracak arkadaşlarımız gönderdiler;
şifahen, sözlü olarak sormak istiyenler:
Sayın Ülker, Sayın Gönül, Sayın Abbas, Sayın
Pamuk, Sayın Yahşi... Başka yok. Soru sorma işle
mi bitmiştir.
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«1. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en lü
zumlu unsur, en önemli sorun olan hekim temininde,
sayın Bakanlık her yıl biraz daha güç duruma düş
mektedir. Artan tıp fakültelerimizin ihtiyacı karşıla
yacak sayıda hekim mezun edemediği ve fakültele
rin her yıl kabul edeceği öğrenci sayısının kapasitele
rini, bu artan ihtiyaca göre artırmadıkları da bir va
kıadır ve «Özerklik» mazereti Anayasal bir teminat
ve zırhtır. O halde: Özerk olmayan ve Bakanlığa bağlı
akademi seviyesinde tıp yüksek okulu açılması düşü
nülmekte midir?
2. Senelerdir «Sekiz» yıldır inşaatı sallantıda ka
lan Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi ne zaman
bitirilecektir?»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Birinci sorunun cevabını
arz edeyim. Standardı muhafaza etmek düşüncesiy
le bir yüksek okul düşünülmemektedir.
Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi için bu sene
3 milyon vardır. En kısa zamanda bitirilmesine çalışıl
maktadır. Bayındırlık Bakanlığı tarafından ihale yü
rütülmektedir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN —Teşekkür ederim.
Bolu Milletvekili Sayın Harun Aytaç'ın sorusu:
«1. Ankara - İstanbul yol güzergâhında bulunan
Düzce ilçesinin civarında çok sayıda trafik kazala
rı vukua gelmektedir. Kazazedelerin acilen tedavi
edilebilmesi için bu ilçemizde bir trafik hastanesi
yapmayı düşünüyor musunuz; düşünüyorsanız r ne za
man başlanacaktır?
2. Yeniçağa nahiyesindeki hastane ne zaman
açılacak ve bu hastanede kaç personel çalışacaktır?»
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; Düzce'de bir trafik hastanesinin ihalesi yapılmıştır, inşaa
tı başlamıştır.
Yeniçağa'da hastane değil bir sağlık ocağı var
dır. Bitmiştir. 1976 yılında, il olarak sosyalleştirme uy
gulaması başlayacak iller arasındadır. İnşaatlar ta
mamen bittiği takdirde uygulama başlayacktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin sorusu:
«1. Türkiye'de bugün okul ve fakülteler, Bakan
lığın personel ihtiyacını karşılayacak kapasitede mi
dir?
2. Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalış
ma, girişim ve tedbirler yeterli midir? Geliştirici prog
ram hazırlanmakta mıdır?
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3. Sosyalizasyon çalışmaları için, bugüne kadar
araştırma, değerlendirme ve öz eleştiri yapılmış mıYapılmış ise, sosyalizasyon çalışmalarını verimli hale
getirici yeni girişimler olmuş mudur?
4. Kaç ilde sosyalizasyon çalışması yapılmakta
dır? Kaç yıl sonra Türkiye'de sosyalizasyon çalışma
ları genelleştirilmiş olacaktır?
5. Sosyalizasyon bölgelerinde ne kadar personel
eksiği vardır? Eksiklerin giderilmesi için yeterli ça
lışma yapılmakta mıdır? Personel için çekici tedbir ve
kolaylıklar düşünülmekte midir?»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — İzin verirseniz yazılı ce
vap vereceğim efendim.
BAŞKAN — Hay hay efendim.
Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Arıkan'ın sorula
rı :
«1. Hurma ithalâtının, hurmanın herhangi bir
mikrop taşımadığı, hurma ortamında mikrobun, yaşa
yamayacağı yolunda, verilen bir rapora göre yapıl
maktadır. Hal böyle olunca, hacılarımızın beraber
lerinde getirdiği hediyelik hurmalar, hangi gerekçe
ile yaktırılmıştır?
2. Hac ibadetini eda için Suudî Arabistan'a git
mek isteyen hacı adaylarımızdan sağlık raporu al
ması istenmektedir. Halbuki, dünyanın diğer ü'kelerine giden vatandaşlarımızdan böyle bir rapor istenme
mektedir. Bu farklı muameleye Bakanlıkça ne den lü
zum görülmektedir?»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, bu konu
4 bakanlıktan kurulu Haç Komitesinin verdiğ karar
lar içerisinde uygulanmaktadır; hurma ithalâtı, «Hur
mada mikrop bulunmaz ve taşımaz» diye dsğil, hur
ma ithalâtı, getirilen hurmalar kontrol edile-ek, Hıfzıssıhha Entitüsüncc kontrol edilerek, sağlığı zararlı
olmadığı görülerek ancak satışına müsaade edilmek
tedir. Hurma öylesine şekerli bir gıda maddesidir ki,
içerisinde - hekim arkadaşları bilirler - bol miktarda
mikrop üreme imkânı vardır. Hacdan dönenlerin pa
ketler halinde getirdikleri hurmalar imha edilmemiş
tir; giderken kendilerine de tembih edilmişt'r. Açık
olarak getirdikleri, ancak burada yendiği zaman bir
bulaşıcı hastalık bulaşmasını önleme ihtimalini gi
dermek için, imha edilmiştir.
Hacca gidenlerden rapor istenmesi, sıcak iklime
giden hacıları korumak için yapılmıştır. Eğer kendi
lerinde bir rahatsızlık tespit edilirse gitmesini önle
mek için değil, seyahatlerinde sağlık tedbirlerini ala
bilmelerine imkân verebilmek için yapılmıştır.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Ankara Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Köylüoy
lu'nun sorusu:
«Vatandaş, hastane mensuplarından güler yüz tat
lı dil beklemektedir. Hemşire ve hastabakıcılar, hak
kında bu kabil şikâyetler vardır. Bu hususta ne düşü
nüyorsunuz?»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KF
MAL DEMİR (Devamla) — Sağlık hizmetleri yürü
tenler, insan sevgisi ile dolu olmak mecburiyetinde
dirler, şevkatli olmak mecburiyetindedirler; bunu yap
tıkları zaman görevlerini yerine getirmiş olurlar. Bü
tün sağlık kuruluşlarında görev yapanlar, hastalara
karşı ve hastaneye müracaat edenlere karşı güler yüz
lü olmaya ve şevkat göstermeye mecburdurlar; gö
revlerinin gereğidir, mesleklerinin gereğidir; bunu sağ
lamak da bizim görevimizdir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
İsparta Milletvekili Sayın Mustafa Cesur soruyor.
«1. Heyelana maruz kalışı sebebiyle inşaatı dur
durulan, Eğridir Kemik ve Mafsal Veremi ve Güneş
Tedavi Hastanesi ne zaman tamamlanacaktır?»
Bu hususta cevap lütfettiniz, kendileri de duymuş
olacaklar.
«2. Anadolunun her tarafından hasta kabul eden
Türkiye'nin en büyük ortopedi hastanesi olan bu has
tanenin, sıkışıklığını izale için - çünkü, 2 çocuk bir ya
takta yatırılmaktadır - inşaatın ikmaline kadar ne gibi
tedbir düşünülmektedir?»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEM ÎR (Devamla) — İnşaatın ikmalinin uza
yacağı dikkate alınarak, belirtilen bu ihtiyacı gider
mek için 1966 yılında kısa vadeli bazı tedbirler ala
rak, hastanenin yatak kapasitesini artırmayı düşün
mekteyiz, bunun tedbirlerim 1976 yılı içerisinde ala
cağız.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Köylüoğlu'nun ikinci sorusu:
«Hastanelerde emeklilerin muayene ve tedavile
rinde öncelik tanınıyor mu, bu hususta ne düşünü
yorsunuz?»
Buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Hastanelerde bir öncelik
sırası konmuş değildir. Ancak, her hekim, emekli ol
muş, o yaşa gelmiş bir kamu görevlisine karşı göste
rilmesi gereken dikkati göstermektedir, göstermesi ge
rekmektedir. Öncelik, ancak bu tarzda uygulanabil
mektedir.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya so
ruyor:
'
«1. Kilis Doğumevi resmen neden açılmadı ve
doktoru yoktur, ne zaman doktor gönderilecektir?
2. Nizip Devlet Hastanesinin doktorları ne za
man tamamlanacaktır, zaman verebilir misiniz?»
Buyurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı olarak arz ede
rim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Ülker, buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın
Bakandan şu konuyu öğrenmek istiyorum:
Ankara'nın pis havası dolayısiyle yaşanmaz bir
hale geldiği görülmektedir. Diğer şehirlerde de hava
kirliliği vardır. Meselâ, Sayın Bakanın memleketi
Bolu yakınından geçerken bu pisliği görmek müm
kündür.
Temiz Hava Kanunu çıkarılmadıkça, yani bir te
miz hava konseyi kurulup ona bağlı devamlı bu işle
uğraşacak kurumlar olmadıkça, bu meselenin çözüm
lenmeyeceği, uluslararası alanda bilinmektedir; Lond
ra'nın havası dahil.
BAŞKAN — Sorunuzu lütfen.
REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Soruma geliyorum.
Geçen dönemde bir Temiz Hava Kanunu, Bakan
lığın da getirdiği tasarı, komisyonlardan geçmiş gün
deme inmiştir; yani hazır vaziyettedir. Böyle bir ka
nunun çıkarılması için, 1952'de Londra'da olduğu
gibi 5 - 10 bin kişinin bir sis, boğucu ve öldürücü sis
le ölmedi mi beklenmektedir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Elbette ki böyle kötü bir
ihtimal beklenmemektedir, elbette ki böyle kötü bir
ihtimal beklenmesi düşünülemez. Kanun teklifi, Mec
lis prosedürleri içerisinden geçerek yasalaşacaktır;
biz de bunu yasalaştırmak için eksiksiz kalmaya çalı
şacağız.
BAŞKAN — Sayın Gönül, buyurun sualinizi so
run.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sayın
Başkan, şahsına hürmeti mahsusa beslediğim Sayın
Sağlık Bakanından bazı bilgiler istirham ediyorum.
Bu bilgilerin, bütün milletvekilleri üzerinde etkisi
olacağından arzında fayda mülâhaza ediyorum
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1. Numune Hastanesi Başhekiminin uzun süre i
BAŞKAN — Rica ederim efendim, bir zatın, Ana
psikiyatri kliniğinde yatmış olduğu söylenmektedir;
dolu Kulübünde içki içtiğini vesaireyi buraya getir
doğru mudur?
mek bir milletvekili olarak hakkınız değil efendim,
2. Doğru ise, Numune hastanesi gibi 1 700 yatak
hakkınız değil Sayın Gönül, hakkınız değil efendim,
lı bir hastaneyi idare edecek kadar aklî dengesinin ye
bu şekilde konuşamazsınız. Bu şekilde konuşmanıza
rinde olduğuna Sayın Bakan inanıyor mu?
müsaade etmem. Bu soru da olmaz. Sorularınıza de
vam edin efendim.
3. Başhekimin annesi olan sayın hanımefendi bir
senedir hastanenin özel odasında yatmaktadır. Bu ha
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Devam
nımefendi özel odasında yatarken bir doktor ona çok
edeyim efendim, işte sorularımın esbabı mucibesi.
hizmet etmektedir. «Bir kahvenin kırk yıl hatırı var
BAŞKAN — Esbabı mucibesi olmaz efendim bu.
dır» derler. Halbuki, annesine bakan doktor, bu bü
Göreviyle ilgili ifadede bulunun.
yük emeklerinin karşılığı sürgün edilmiştir; doğru mu
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Bunun
dur? tesiri ile doktorlara, personeli ve hemşireleri tokat
4. Doğru ise, sizce, annesine hizmet eden bir dok
lamakla, her gün hakaret edip, küfür etmekle kendisi
torun mükâfatı hakaret, küfür ve sürgün müdür?
ni tatmin etmektedir; doğru mudur?
7. Hastaneye gelen parlamenter üyeler kendisi
5. Sürgün olduğu halde, hâlâ sayın hanımefendi
ne müracaat edip, izin almadan hastaneye yatamaznin hizmetinde devam ettiği, faziletli bir doktorun dok
I mış; doğru mudur?
torluğu taltife değer mi, değmez mi?
Doğru ise, parlamenter hastalandığında başhekimi
6. Her gün Anadolu Kulübünde içki alıp, kumar
bulamazsa, hatta Anadolu Kulübünde sinirli buldu
oynamaktadır. Bunların...
ğu zaman da «Hastaneye yatamazsın» derse, parlamen
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, bir dakika
terler ölecek midir?
Sayın Gönül, bir dakika Sayın Gönül, bir dakika efen
8. Yataklı tedavi kurumları yönetmeliği, yatma
dim.
sı gerekli hastaların künik doktorlarınca yatırılaca
içtüzüğün 68 nci maddesi, milletvekillerinin yara
ğını emreder. Başhekim, servis şefinden başkasına has-.
layıcı bir söz söylememesini..
ta yatırmamasını yasaklamıştır, doğru mudur?
M U S T A F A K E M A L G Ö N Ü L (Ordu) — A m a
9. Numune Hastanesiyle Bakanlık arasında Baş
efendim...
hekimin paravanlığını yapmak için bazı doktorların
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
seferber oldukları söylenmektedir; doğru mudur?
... Ve temiz bir dille konuşmasını âmir bulunmak
10. Şikâyet edilen başhekim hakkındaki tahki
tadır. Bu içtüzük kaidesi, şüphesiz sorulara da şamil
katın selâmeti için kendisine süresiz izin verilerek has
dir. Bu bakımdan bu şekilde konuşmamanızı rica edi
taneden uzaklaştırılması düşünülmüş müdür?
yorum.
11. Bütün siyasileri idare ettiğini ifade ederek
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sayın
Numune Hastanesinde politika yapmakta olduğu doğ
Başkan, ifade edeceğim.
ru mudur?
BAŞKAN — Efendim, rica ederim, bir şahsın özel
«Bu Parlamentoyu yalnız ben ayakta tutuyorum»
hayatiyle ilgili bir şeyde bulunamazsınız.
demek nedir, bu lâf doğru mudur?
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Yani
12. Numune Hastanesine alınan et, balık, bul
mevzubahis ki...
gur, fasulye, mercimek, vesaire gibi yiyecek maddele
BAŞKAN — Efendim, göreviyle ilgili her şeyi şu
ri âdeta sıcak suya atılır gibi, yemek tam manasıyîe
dediğim içtüzük maddesine uygun şekilde ifade bupişmeden ve kıvamını almadan hastalara verilmek
yurabilirsiniz; fakat özel hayatını bu şekilde burada
tedir; doğru mudur?
konuşamazsınız, bu konuda sual de soramazsınız; rica
13. Yemek kaplarının bulaşıklarının yıkanıp te
ederim efendim.
mizlenirken, hastaların eski pijamalarıyle tabakların
kurulandığını bizzat gözümle gördüm. Bunun için Ba
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Ne ko
kanlık ne düşünür?
nuşacağım öyleyse Sayın Başkanım?
14. Numune Hastanesinde ekmekler çöp kovala
BAŞKAN — Ne konuşacağınız içtüzükte belli
rına atılarak heder olduğu söylenmekte ve bazıları
efendim.
aç kaldığından her zaman şikâyet etmektedirler; bu
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Belli ise
I doğru mudur ve bunun için Bakanlık ne düşünür?
konuşuyoruz. Burada herkes konuşarak...
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15. Numune Hastanesinde çocuk kreşi ihdas edil
diğinde açılış merasimi yapılmıştır. Sayın müsteşarın,
merasime katılmamak için açılış saatinden önce ken
dini büyük göstermek için memuriyet âdabına uyma
yan bazı hareketler ve hakaretler yaptığı söylenmek
tedir. Bu hususta Bakanlıkça ne gibi muamele yapıl
mıştır?
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakajı?..
SAĞLIK VE. SOSYAL YARDİM BAKANİ KE
MAL DEMÎR (Devamla) — Sayın Başkanım...
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz verdim Ba
kana.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın milletvekilinin so
ruları esasen Bakanlığımıza da ulaşmış olan, Yüce
Başkanlıktan geçerek Bakanlığımıza da ulaşmış olan
yazılı soru bünyesinde bulunan sorulardandır; yeni
bazı ilâvelerle sorular tekrarlanmıştır. Bu yazılı soru
ya biraz önce cevabımı arz etmiştim ve kendisinden
sayın milletvekiline sonucundan bilgi verileceğini de
arz etmiştim. Yine aynı şeyi tekrarlamak isterim. Be
nim tarafımdan inceleme konusu yapılmıştır. Sonu
cundan sayın milletvekiline bilgi arz edilecektir. An
cak ilâve olarak arz etmek isterim ki; Ankara Numu
ne Hastanesi, yaklaşık 2 000 yalağı olan ve ülkenin
büyük bir yöresinin çevresiyle beraber ihtiyacını
karşılayan bir hastanedir. Hastası, personeli, ziyaretçisiylc beraber, 5 000 kişiye yaklaşık bir nüfusun, için
de sirkülasyon yaptığı bir hastanedir. Ankara Numu
ne Hastanesinden, genellikle Parlamentonun memnun
olduğunu görmüşümdür. Ankara Numune Hastane
sinden Bakanlık olarak, hizmetleri itibariyle, biz mem
nun olmuşuzdur. Ancak bu, gerek yazılı soruda ve ge
rekse bugün yazılı soruda bulunanlara ilâve olarak be
lirtilenler hususunda, elbetteki bizim konuyu incele
memizi önleyici bir husus değildir. İncelememiz de
vam edecek ve sonucundan sayın parlamentere dik
katle ve saygıyle bilgi arz edeceğiz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Abbas.
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, va
tandaş sağlığını mahallinde koruyabilmek ve bölgeler
arasındaki dengesizliği bir ölçüde giderebilmek için,
doktorlara belli bölgelerde, belli süreler içerisinde
kalma mecburiyeti getirmeyi düşünüyorlar mı?
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Sorumun birincisi bu.
İkincisi: Taşrada bazı doktorların gerek vazifesiy
le ilgili ve gerekse vazife dışı davranışlarıyle ilgili yay
gın dedikodular taşra gazetelerine dahi aksettiği hal
de, daha tesirli bir teftiş yaptırmak suretiyle, bu de
dikoduların anında izale edilebilmesi için sayın Ba
kanlığımızın süratli teftiş yapma hususunu öneri ola
rak değiniyor, temenni olarak söylüyorum bunu. Bu
nu rica edeceğim.
.Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) —. Mecburiyet Kanununu
arz ettim. Yurt Kalkınması Hizmeti Kanunu bünye
sinde diğer yükseköğrenim görmüş olanlarla bera
ber, sağlık hekimlerinden mecburiyete taıbi tutulmala
rını Bakanlık olarak'biz de istemekteyiz, plan istika
metinde ancak.
Teftişleri daha dikkatli yapmak bakımından, sa
yın parlamenterin uyarısına şükranlarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Pamuk?..
MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Sayın
Başkanım, bininci sonum parlamenterler hakkında
dır.
Bizler hastanelere gittiğimiz zamanda kapıcılarla
karşı karşıya geliyoruz ve insan, bir insanın göster
mesi gereken nezaketle karşılanmıyor. İlgili arkadaş
lara sorduğumuzda, «Ne yapalım, hepsi ilkokul mezu
nu» deyip, işin içinden çıkıyorlar. Daha önceki koalis
yon devresinde Sayın Bakanın yayınladığı bir tamim
vardı. Parlamenterlere kolaylık gösterilmesi, onlara
yardımcı olunması, bir önceliğin - onların durumu
icabı - tanınması hususunda bir tamim var. Maalesef
bu tamim idareciler tarafından personele ulaştırılmamıştır, bilinmemektedir ve bize insan dışı hareketlerle
davranmaktadırlar. Bu hususta Sayın Bakanımızın al
mış olduğu bir tedbir var mı?
İkinci husus: Bilhassa küçük yerlerde, hastaneler
de, sayın doktorlar daima bir sürtüşme içerisindedir
ler. Bunların sürtüşmesinden, orada bulunan müstah
dem istifade ederek gruplara ayrılmakta ve bundan
en büyük sıknıtıyı da vatandaş çekmektedir. Bunun
bir örneğini, kendi seçim bölgem olan Kahraman Maraş'tan verebilirim. Neticede Sayın Bakan, Bakanlık,
oradaki doktorların tayinini çıkarmıştır, güçlükle.
Ama mesele yine halledilmiyor. Bu hususta aldıkları
bir tedbir var mıdır?
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Üçüncü bir sualim, kendi seçim bölgem olan Kah
raman Maraş'ın hastane sorunları üzerindedir. 150
bine yaklaşan bir nüfus, çevresiyle beraber büyük
bir kitleyi bulan bir nüfus, bir bölge; maalesef has
tanesi her türlü tedavi imkânlarından mahrum. Hat
ta şu anda yataklarına bakıldığı zaman hemen bütün
yatak yüzleri ve çarşaflarının toplanıp çöpe atılması
gerekecek bir durumdadır. Burası için bir yardımla
rı olacak mıdır?

3. Gölcük merkez nüfusu 50 bine yaklaşmıştır,
bir sağlık merkezi yoktur, halk müşkül durumdadır;
Gölcük'te bir sağlık merkezi açılması düşünülmek
te midir?
4. Türkiye'de trafik kazalarının en kesif olduğu
yer Kocaelı'dir. Bu sene 300 - 400 arasında insan öl
müştür. Kocaeli'nde bir trafik hastanesi açılması veya
tesisin açılması düşünülmekte midir?
Bu hususları açıklamalarını Saym Bakandan istir
ham edeceğim.

Başka bir sualim: Sosyal hizmetlerde istihdam
edilmek üzere elemanlar yetiştirmekte, yani sosyal hiz
met uzmanları yetiştirilmektedir. Bu cümleden olarak
gerek hastanelerde, gerekse sağlık merkezlerinde is
tihdam edilmek üzere yüksek tahsil yapmış din gö
revlisini tayin etmeyi, istihdam etmeyi düşünüyorlar
mı? Biz, bunun çok faydalı olduğuna inanıyoruz.
Fiorans Nayıingel, inancının icabıdır ki, bugün sembolleşmiş vo yapılan hastanelere bunun ismi veril
mektedir.

BAŞKAN — Saym Bakan?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — İzin verirseniz bu soru
ların ikisine yazılı, ikisine şifahi cevap arz edeceğim.
Kocaeli'nde bu yıl 1976 programında bir doğum
evi vardır, ve 1976'da yapılacaktır.
Türkiye'de trafik kazaları, Kocaeli hattı üzerinde
çok görülmektedir. Kocaeli, İstanbul'a 70 - 80 kilometi j mesafededir. Trafik Hastanesinde, bu sene Hay
darpaşa Numune Hastanesinde bu yıl helikopterle has
ta nakleden, telsizle çalışan bir ambulans sistemi ku
rulmak üzeredir. Bir ilk deneme olacaktır ve bu çalış
ma ile zannediyorum 250 kilometre kuturlu bir daire
kontrol altına alınmış olacaktır, Kocaeli de bunun
içerisinde bulunacaktır. Daha ileriki yıllar için bir
trafik hastanesi düşünülebilecektir.

BAŞKAN — Sayın Pamuk, konuşma rnı yapıyor
sunuz, sual mi soruyorsunuz?
MEHMET PAMUK (Kahraman M araş) — Bir ke
lime ile izah ediyorum.
BAŞKAN — Rica ederim, nasıl bir kelime bu?
MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Son
soruma geçiyorum:
Bir tarafta hekim sıkıntısı çekilirken, diğer taraf
ta hekimler idareci olarak tayin edilmektedir. Bu da
bir problemdir. Acaba sayın Bakanımız bunu nasıl
karşılıyor ve bu hususta düşünceleri nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 1 nci so
ruya cevap vereceğim, diğerlerini yazılı cevaplandıra
cağım.
Parlamenterlere her kuruluşta olduğu gibi sağlık
kumlusunda da saygı esastır. Parlamenter saygıyı be
raberinde götürür. Müesseselerimiz de elbette buna
karşı dikkatli olacaklardır.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Özçelik, buyurun efendim.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan,
1968 yılında seçim bölgem olan ve kendi köyüm olan
Balâ kazasının Çavuşlu köyüne bir dispanser yapıl
dı, o günden bugüne kaldar müteaddit defalar müra
caatımız olmasına rağmen, Sayın Bakan da söz verdiği
. halde, ondan önceki diğer bakanlarında sözü olduğu
halde, bir türlü bü dispansere 1 ebe ile 1 sağlık me
muru tayin edilememiştir. Acaba tayin edilecek midir,
edilmeyecek midir? Bunun işarını rica edeceğim. Say
gılarımla.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yahşi.
SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, yüksek
malumlarınızdır ki Kocaelinin merkez nüfusu 200 binin
üzerindedir. Kocaeli Devlet Hastanesi ihtiyaca cevap
vermemektedir. Bu hastanenin tevsii veya yeni bir
hastane yapılması düşünülmekte midir?
2. Kocaeli'nde bir doğumevi yoktur. Bir müsta
kil doğumevi yapılması düşünülmekte midir?
393

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan?...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yazılı cevap arz edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Müfit Bayraktar'ın sorulan var:
«1. Hacettepe Tıp Fakültesinde kaç öğrenci oku
maktadır; öğretim görevlisinin adedi nedir?
2. Mezun olan öğrencilerden yüzde kaçı Bakan
lık hastanelerinde görev yapmaktadır.
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3. Söz konusu hastanelerde özel muayene üc
retleri yüksektir. Devlet hastanelerinde tatbik edi
len ücret seviyesine indirilmesi nasıl olacaktır?
4. Hacettepe ve Tıp Fakültesi gibi hastanelerin
«Özerklik» şemsiyesi altında vatandaşın iliğini emdi
ği bir gerçektir. Ne gibi bir tedbir düşünülüyor?
5. Özerkliği kaldırıcı veya kontrol altına alın
masını sağlayıcı ne gibi tedbirleri getirmeyi düşünmek
tesiniz?»
Bu Sayın Bakana tevcih edilecek bir sual değil.
«6. Numune Hastanesi Başhekimi bütün parla
menterin ağırlığını çekmektedir ve başarılı hizmet ver
mektedir, taltif etmeyi düşünüyor musunuz?»
Sayın Bakan, yazılı cevap vereceksiniz değil mi?
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Evet, Sayın Başkanım;
izin verirseniz yazılı cevap arz edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Sayın Başkan,
bir sorum var efendim.
BAŞKAN — Sayın Çağlayan, bitirdim sualleri
efendim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, izni
nizle kısa bir sorum var efendim.
BAŞKAN — «Bitirdim» dedim Sayın Aykuî, eğer
demeseydim memnuniyetle olurdu.
MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Sayın
Başkan...
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim bitirdim.
MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Sual
sormayacağım efendim, yalnız zapta geçmesini isti
yorum: Sayın Bakanın benim birinci sualime verdiği
cevabı parlamentere karşı bir istihza olarak kabul edi
yorum. «Parlamenterler saygıyı kendileri götürür»
dediler...
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim.
Başkanınız bir istihza görmedi, görseydi Sayın Ba
kana icabeden ikazda bulunurdu. Hiç öyle bir şey gör
medim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, izin ve
riniz tam tersini belirtmek istiyorum. Eğer yanlış anlaşıldıysa lütfediniz, tam tersini, ben de bir parlamen
terim; tam tersini belirtmek istiyorum.
Bir parlamentere saygı esastır. Bir parlamenter nef
sinde, kişiliğinde esasen saygılı- olarak durur,, saygılı
olarak bulunur, saygı onun her şeyinde vardır.
Bunu arz etmek istiyorum. Arz etmek istediğim
budur, yüceltmek için söyledim bunları.
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BAŞKAN — Şüphesiz efendim.
Teşekkür ederim Sayın Bakan, ben de öyle anla
dım efendim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, bir
dakika...
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, «Bitirdim»
dedikten sonra İçtüzüğe, tatbikata aykırı nasıl işlem
yaparım sayın Aykuî. Yani bir sual sormanız, sor
mamanız benim bakımımdan hiç önemli değil, bilâ
kis bir arkadaşımın isteğini yerine getirmek daha
memnun edici bir haldir. Müsaade buyurun.
Son söz olarak, sayın Mustafa Kemal Gönül, bu
yurun efendim.
YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Sayın Başkan,
ben el kaldırmıştım ama, zatıâliniz göremediniz sanı
yorum, kısa bir sualim var.
BAŞKAN — Usul bakımından mümkün değil, özür
diliyorum görememişsem efendim, özür dilerim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri, sayın Bakanlık mensup
ları ;
1976 malî yılı Bütçesi münasebetiyle Sağlık Ba
kanlığının bütçesinde bazı meseleleri dile getirmek için,
Yüce Meclisin adaletinin müsamahasına sığınarak çok
nazik bir konuyu huzurlarınızda arz etmeye çalışaca
ğım.
Ancak, detaylarına inmeye zaman müsait olmadı
ğından belki şimdilik vuzuha kavuşamayacak; fakat
konu, ehemmiyetine binaen zamanla çok nazik bir
patlama verecektir. Bunun sorumlusunun kim olaca
ğı şimdilik belli değildir.
Muhterem milletvekilleri, arz edeceğim bu konu
da heyecanımı yenemeyecek olursam, konuşmam es
nasında sürçü lisan sadır olduğu takdirde, Yüce Mec
listen bağışlanmamı diliyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insanlar sağlık
yönünden kendisini koruyamazsa hiç bir konuda mu
vaffak olması mümkün değildir. Biz parlamenterler
halkımızı sağlık ve sosyal yönden ve her türlü zarar
dan korumak ve korunmakla mükellefiz.
Bu itibarla hepimizin malumu olan Numune Has
tanesi, Türkiye'nin her tarafından gelen hastaların
hayatlarını kurtarmak için hizmet etmektedir ve bu
radaki kıymetli hekimlerimiz cansiperane çalışıp, tıb
bî tedbirleri alarak en büyük hizmeti yapmaktadırlar.
Numune hastanesindeki çok kıymetli doktorları
mız vardır. Aynı zamanda koymuş oldukları teşhis ye
rinde olup, tababeti yanıltmamaya gayret gösterip,
her zaman muvaffakiyetleri övünmelere değer hekim
lerdir.
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Bu hastane 1 700 yataklıdır, kontrolden çok uzak
kalmaktadır. 2 servisi 1 gececi hemşire idare etmek
tedir. Her serviste 35 yatak vardır. 70 yataklı 2 servis
te 1 gececi hemşirenin hastalara bakmaya gücü yet
mez. Halbuki bu hastanenin, rivayetlere göre 70 tane
fedaisi bulunmaktadır. Bu fedailer, Başhekimin muhafazasıyle mükelleftirler. Fedailer ay başında gelir
ler, maaşlarını alırlar, gelecek ay başına kadar hastane
hizmeti yapmazlar, özel hizmetlerde kullanılırlar.
Hastanenin bütün personeli itale-i lisanla sevk ve idare
edilmektedir. Bu hastanenin içinde bir anket açılsa,
lehinde konuşacak doktor sayısı 5'i geçmez. Bunlar da
Başhekimin paravanası ve maskotlarıdır.
Başhekim, 30 gün önce Başhemşireyi halkın içinde
tokatlayarak istifaya mecbur bırakmıştır. Daha önce
ortopedi asistanına küfür ve hakaret ederek istifasına
sebep olmuştur. Kulak - Burun - Boğaz asistanına aynı
hakareti yaparak, hastaneden ayrılmasına sebep ol
muştur. Buna benzer hadiseler fasılasız zuhur etmekte
dir. Doktorları ve bütün personeli dünyada hiçbir fer
din tahammül edemeyeceği gibi, hayvanların da lâyık
olmadığı muameleye tabi tutmaktadır. Birkaç gün ön
ce Diyabet servisinde bir hastaya küfür ederek döv
müştür ve hastaneden de atmıştır. Doktorların, haklı
bir raporu, Başhekime taviz vermeden, kendi düşün
cesine uygun olarak vermesi mümkün değildir; alabi
lecek bir arkadaşımız da varsa gelsin, ben ona istedi
ği teminatı verip, istediği lâfı kabul edeceğim.
Kıymetli hekimler ne yapsınlar. Kaba hareket,
branşlarıyle mütenasip olmadığından, mecburen, is
ter istemez kaderlerine boyun eğmektedirler. Bu ilim
adamları kendi kutsal mesleklerinden nefret etmişler
dir. Böyle gayri şuurlu ve hissî düşünen yöneticiler yü
zünden memleketin güzide öz evlâtları tedirgin olup
dış memleketlerde hekimlik yapmaktadırlar. Ben, 18
devleti gezmiş bir insanım; her gittiğim yerde 10 tane
doktora rastgelmiş, ziyafetine oturmuşum.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Tedavi için mi?
BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Gönül.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Ne var efendim?
Nezaketen konuşuyorduk.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Ne
zaketinize bakın.
BAŞKAN — Rica ederim. Bir şey demediler efen
dim. Size hitap etmediler, buyurun devam edin efen
dim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Baş
hekimin yanında bacak bacak üstüne atarak özel mua
mele yaptırmak için doktorlara caka yapan Ankara'
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nın tanınmış bayanları ve bayanlarının sayısı çoğalmak
tadır. Aynı zamanda (Bu sırayı es geçiyorum) bunun
tespiti de mümkündür ve tespit de edilmiştir. Evrakı
müspiteleri de elimdedir.
Her yerde zevk hayatı süren Başhekim, evinin pen
cereleri taşlanıp ve sinirleri bozulunca, pürhiddet has
taneye gelir, bütün gün doktor ve personele hakaret
ederek, sadist ruhu ancak teselli bulur. Haddizatında..
BAŞKAN — Sayın Gönül, bir dakika efendim.
Yerinizde sual sorarken de 68 nci maddeyi hatır
lattım. Lütfen beyanlarınızda yaralayıcı söz kullan
mayınız; temiz bir dille konuşunuz.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, buradaki yapılan küfürleri hayatımda
ne aile terbiyem gördü, ne de ben gördüm.
BAŞKAN — O halde siz de aynı yolu ihtiyar edi
yorsunuz efendim.
Bir zatı gecede mi takip ediyorsunuz da bu kadar
bunları söylüyorsunuz? Rica ederim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Bun
ların hepsini dışarıdan öğrendim ben.
BAŞKAN — Rica ederim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan,
ana avrat sövüyordu burada.
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Siz karışma
yın. Ben, hatiple aramda İçtüzükle ilgili bir konuyu
konuşuyorum. Rica ederim efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Siz de orada
idiniz o zaman.
BAŞKAN — Rica ederim. Buyurun devam edin.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Had
dizatında mantık ve muhakemenin idrakinden çok
uzak bir tiptir. Hiçbir zaman makûl olması da müm
kün değildir.
Yine birçok rivayetlere göre, tıbbı âletler ve malze
melerin alınması için müteahhitlerle işbirliği yaparak'
elde ettiği maddî imkânlarla zevk hayatı yapmasını
iddia etmektedirler.
Görevini kötüye kullanarak... (Orayı da es geçiyo
rum) Çünkü ihtar ediyorsunuz, burada başka türlü bir
hareket etmek benim terbiyeme yakışmıyor.
BAŞKAN — Yakışmıyorsa ona göre konuşun efen
dim. İçtüzüğe uygun konuşun.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Evet
efendim, evet.
Politika cakası yapıp, sık sık senatörlük sevdaları
güderek «Senatoya Başkan olacağım» jurnalciliğini,
yandaşları ile davulunu çalan gayretkeş arkadaşları
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ile beraber yapıp hayal pilâvı yemektedir. Aslında bir
psikiyatri kliniğinde tedavi görmeye muhtaç bulunan
böyle dengesiz ve ölçüsüz adamlar hastanenin doktor
lar inin hem kızgınlığına, hem nefretine, hem de alayı
na sebebiyet vermektedirler. Bu onurlu ve haysiyetli
doktorlar bağırlarına taş basıp şikâyet etmemektedir
ler.Hastalarla, hemşireler ve doktorlarla, hatta zaval
lı hastane müstahdemleri ile münasebetlerinde en aşa
ğılık kelimeleri kullanmaktan kendini alıkoyamayarak
sinir krizleri geçirip, eli kolu titreyerek ağzından kö
pükler saçan, hekimlikle bağdaşmayan adamın insan
sağlığına ne derece faydası olacağını ve Numune Has
tanesi gibi bir hastanenin Baştabipliği görevini yap
maya ne derece lâyık olduğunu yüksek takdirlerinize
arz ederim.
İçinde ne olduğunu bilmediğim yandan purosunu
tüttürüp, kadehi elinde viskisini yudumlayıp, hastane
nin külhanbeyi olan bu adam gerek partilerdeki nüfuz
lu kişilerin yanında bir sürüngen gibi alçalmaktadır...
BAŞKAN — Sayın Gönül, bir dakika efendim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Böy
lece..
BAŞKAN — Sayın Gönül, rica ederim efendim.
Bu şekilde konuşursanız sözünüzü keserim.
MUSTAFA KEMAL G Ö N Ü L (Devamla) — Bi
tirdim efendim.
BAŞKAN — Bitirdik değil, bu şekilde devam eder
seniz sözünüzü keserim. Rica ederim, ona göre devam
edin. Buyurun.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Böy
lece, yüksek mevkilerdeki şahısların, yanında aşağılık
kompleksini kendisinden zayıf ve küçük gördüğü kişi
lere karşı yaptığı zulümle telâfi ederek kendisini tatmi
ne çalışmaktadır.
Bu gibi kişilerin dostluğuna güvenerek ve yüksek
seviyedeki partideki kişileri kendi yönettiğini söyle
mektedir. Yine rivayetlere binaen... (Burayı da söy
lersem Sayın Başkan şimdi kapattıracaksınız)...
BAŞKAN — Uygun bir şekilde değilse söyleme
yin efendim.
MUSTAFA KEMAL G Ö N Ü L (Devamla) — Na
sıl söylemeyeyim?.
BAŞKAN — Söylüyorsunuz. Terbiyenizin, adabı
nızın yerinde olduğunu söylüyorsunuz. İçtüzüğü de size
ifade ettim.
MUSTAFA KEMAL G Ö N Ü L (Devamla) — Tür
kiye'nin ahlâkî umumiyesini ilgilendiren sözleri bura
dan söyleyemeyecek miyiz?
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HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan,
dinleyelim.
BAŞKAN — Rica ederim, her türlü şey dinlenmez
beyefendi Rica ederim efendim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) —
Beni ıkısütlıyorsunuz efendim.
iBAŞKAN — Çok rica elderim; ihtar ettim, eğer
İçtüzüğe uymayan ıbeyanlar varsa sözünüzü keserdim,
ona göre devam ediniz.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan,
dinleyin; kısıtlıyorsunuz.
BAŞKAN — Rica ederim, ben İçtüzüğü tatbik
le mükellef bir Başkanım.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Siz eğitim
uzmanı mı yoksa Meclis Başkam mısınız?
BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen 68 noi mad
deyi okuyun efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — İçtüzük bun
ları yazıyor mu?
BAŞKAN — Lütfen!..,
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) —
Yine rivayetlere binaen, Yassıada'da Mazlum Kayalar'dan, herkesin içerisinde tokat yemettiğini hiç
ıbir kimse iddia edemez. Aşağılık davranışını da
kayda, zikre değer bulurum.
Yine inanılır bir kaynaktan: Aynı, Yassıada'da
olduğu gibi rivayet olanak müessif hadisenin Mar
maris Libya otelinde de cereyan ettiği bir hakikat
tir, elimde evrakı müspftteleri mevcuttur.
Bu meşhur olmak isteyen hekim, uzun süre ruh
hastalıkları hastanesinde tedavi olduğu söylenmekteidir.
Netice olarak:
Aile hayatı, meslek hayatı, sosyal münasebet
leri dengesiz adam hakkında gerçeği
yansıtmaya
şüphe almayan dedikoduları bu kürsüde
Meclise
ihürmeten ifade etmiyorum.
BAŞKAN — Daha ne söyleyeceksiniz,
yorum...

anlamı

MUSTAFA KEMAL G Ö N Ü L (Devamla) — Da
ha çok şeyler var söylenecek; ama söyletaiiyorsun.
BAŞKAN — İçtüzüğe göre bir milletvekillinin
kürsüden konuşacağı tarzda konuşun efendim, rica
ederim.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — İç
tüzük buna amıirdir.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan,
çok sıkılmışsınız, lütfen biraz hava alın...
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönül.

BAŞKAN — Sayın Erçelik, Başkanlığa saygılı
olunuz!...
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Biz dinleyeceğiiz.
IBAŞKAN — Rica edenim efendim, her konuşu
lanı dinletmek selâhiyetim yok benim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ben dinle
yeceğim!..
BAKSAN — Rica ederim, oturun yerinize ve
konuşmayın yerinizden; rica edenim.
Süreniz doldu Sayın Gönül,

Bu suretle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesi üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu
oyla
rınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
C)

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI BÜTÇESİ :

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — Pe
ki, bağlıyorum.
İşte elimde, 8 ay içinde... 1 ay içerisinde tek bir
doktora 80 tane keyfî rapor verdiği burada arkadaş
lar. Kendi imzasıyle. Hallibuki, bir doktorun, ona
sormadan, lüzumlu dahi olsa rapor vermesi de müm
kün değildir, veremez de,
İşte, Sayın Sağlık Balkanı, derhal bu adamı gö
revden uzaklaştırarak vatandaşı ve ona sıhhat vere
cek hastane
personelini huzura kavuşturmayacak
olursa, bu bütçe kabul dahi edilse; Numune Hasta
nesinde büyük bir ihanet edildiğini Yüce Parlamen
toya ve Hükümete beyan ediyorum. Bu Hükümetin
de, bu bütçe içellisinde alınmış olan parayı böyle bir
Başhekime heder ettirmesi; Numune Hastanesine da
vet ediyorum, gidin bakın tetkik edin, orada gö
remezsiniz; ben istifa edeceğim miUetveMiiğinden.
Haysiyetli ve namuslu insanım. İşte size ilân ediyorumH
Hürmetlerimle.

Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
493 355 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111 Koruyucu sağlık hizmetleri ve
~sosyalleştirme
2 119 149 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
BAŞKAN — Bu program kodu ile ilgili bir öner
ce vardır; okutuyorum :

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Daire ve Kurum

Program
kodu

Ödenek
Altprogram türü
kodu
kodu

EKLENEN Sağlık ve Sosyal
111
04
Yardım Bakanlığı
DÜŞÜLEN Sağlık ve Sosyal
111
04
Yardım Bakanlığı
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile

Faaliyet
türü
kodu

Harcama kalemi
yüzler onlar
'birler

Miktar

t

001

.2

1

0

1 500 000

1

001

4

9

0

1 500 000

kabulünü arz ve teklif ederim.

Üyelerin adı ve soyadı, imzası
Afyon Karahisar
Dr. Rasim Hancıoğlu

Nevşehir
Dr. Ragıp Üner

İsparta
Dr. Ali İhsan Balım

Ankant
Dr. Oğuz Aygün

İstanbul
Dr. Sadettin Bilgiç
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Ordu
Dr. Bilâl Taranoğlu

Afyon Karahisar
Dr. Mete Tan
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«Gerekçe :
1976.Malî yılından geçerli olarak yurt içi geçici
görev yolluklarına % 30 - 40 oranında zam yapıl
dığı malümuâlileridir.
Her yıl Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar
yaz - kış her mevsimde ve her koşulda koruyucu
verem aşısı, röntgen taraması, çiçek aşısı uygulayan,
gerektiğinde kolera, çocuk felci gibi diğer salgın has
talıklar savaşında da bu göreve aktarılmak sure
tiyle sağlık hizmetlerini başarıyle yürüten Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı BCG Kampanyası daimî
yevmiyeli personelinin muhasses ödeneğinin yetme
yeceği aşikârdır.
Hizmetin önceki yıllardaki gibi, 1976 yılında da
aksamadan yürütülebilmesi ve meşkûr 450 perso
nelin mağduriyetine meydan verilmemesi için işbu
değişikliğin yapılması hususu talebimizdir.»
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir hizmetin gereği
olarak görüyor ve katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Tahsisat artırıcı bir yönü yok.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yok efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Program kodu 111'i kabul edilen önergedeki şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm
(Prog.)

O :3

Bölüm
(Prog.)

Lira

900 Hizmet programlarına
lamayan transferler

dağı37 000 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/380; C. Senatosu : 1/384) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (1)
BAŞKAN — Şimdi Hudut ve Sahiller Genel
Müdürlüğü Katma Bütçesinin maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1976 yılı
Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hizmetler
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(24 310 000) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN
tuyorum :

1 nci maddeye bağlı cetveli

oku-

Lira

112 Ana - çocuk sağlığı ve aile plan
laması
204 056 700
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 306 981 600
113 Yataklı tedavi kurumları
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
178 380 400
114 Sosyal hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir,

-
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101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Uluslararası ilişkilerden doğan
bulaşıcı hastalıklardan korun
ma

4 198 400

19 111 600

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

(1) 253. Sıra Sayılı basmayanı tutanağa eklidir,

-

M. Meclfti
Bölüm
(Prog.)
900 Hizmet programlarına dağılamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

B : 64

Lira

1 000 000

1 nci maddeyi kabul ettiğiniz (A) isimli cetvelle
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (24 310 000) lira olarak tahmi nedilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutuyorum :
B - CETVELİ
Gelir
türü
Lira
1 Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 Vergi dışı gelirler
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

17 003 000

232 000

7 075 000

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünce 1976 malî yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında

da devam olunur.
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve
buna bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun Hük
mündeki Kararnamelerin uygulanmasından doğan
istihkaklar için Bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçek
leşecek gelir fazlalıklarını karşılık göstermek sure
tiyle (A) işaretli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum • Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Katma
Bütçesi açık oylamaya tabidir; açık oylama gelecek
birleşimlerde yapılacaktır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin
memlekete ve millete Bakanlığın sayın mensuplarına
hayırlı olmasını dilerim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDJM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu) — Teşekkür eder, saygılarımızı
sunarız, Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Ç) TURIZM VE TANıTMA BAKANLıĞı
BÜTÇESI
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Turizm ve Ta'-:
nıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmelere başlı
yoruz.
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
dılar.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz
alan arkadaşlarımı arz ediyorum :
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Grupları adına söz alan sayın üyeler; Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz,
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faiz Şarlar,
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Necdet
Evliyagil, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıza
Gençoğlu, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın
Şener Battal.
. Şahıslan adına söz alan sayın üyeler : Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Etem Eken,
Sayın Ali Sanlı, Sayın Kemal Ataman, Sayın Osman
Aykul, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Değer, Sayın Hasan Özçelik, Sayın
Enver Akova, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koç
kar, Sayın Sabri Dörtkol, Sayın Mustafa Dağıstan
lı ve Sayın Mustafa Kemal GönüL
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Talât Oğuz, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADİNA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1976 Ma
lî Yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun
görüş, düşünce ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan
önce Yüce Meclisi ve Bakanlığın değerli mensuplarını
saygı ile selâmlarım.
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Değerli milletvekilleri; turizmi kalkınmamız için
î
I zarurî döviz kaynaklarımızın sağlanması, iç iktisadî
I hayatın canlılığı, sosyal görgünün artması, millet
lerarası tanışma ve dayanışmanın gelişmesi bakımın
I dan çok önemli bir sektör saymaktayız. Turistik ya
tırımların ve faaliyetlerin geliştirilmesi gerekli şartla
rın hazırlanması ve teşvik tedbirlerinin alınmasını za
rurî addetmekteyiz. Turizm, yeni çağın doğurduğu bir
I harekettir. Turizm başlangıçta mahdut sayıda imtiyaz
lı kimselere ve muayyen memleketlere münhasırken,
f 100 - 120 yıl içinde muazzam bir tekâmül göstermiş
tir. Turizm, mahiyet itibariyle bir hizmet ve istihsal
mübadelesi olarak kabul edilmektedir. Ucuz, rahat ve
süratli seyahat imkânı sağlayan yeni ulaştırma vasıta
larının, iktisadî refahın artması, konaklama tesisleri
nin, otel ve benzerlerinin bir sanayi mahiyetini kazan
ması suretiyle ucuz ve konforlu barındırma imkânla
rının sağlanmış olmasına ve aynı zamanda dünya nü
I
fusunun artmasının da turizm inkişafına büyük yar
dımı olmuştur.

Aziz arkadaşlarım; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
25 Kasım 1957 tarih ve 4/452 sayılı Kararla kurul
muştur. Bu Bakanlığa bağlı olarak Basın ve Yayın
sonradan bünyesinde yer almış ve bu suretle Basın Yayjıı ve Turizm Bakanlığı olarak gelişmiştir. Bakan
lığın kuruluş Kanunu 2 . 7 . 1963 tarih ve 265 sayılıdır.

Milletlerarası ekonomik ve sosyal hareketler, mil
letlerin siyasî ve tabiat yapısına göre değişir. Bugün
İngiltere'nin turizm çalışmalarında en yakın komşusu
Fransa'nın ve İngiltere'nin en yakın dil ve kültür or
tağı Amerikan turizmi aynı karakteri taşımadığı gibi,
aynı seviyede de değildir. Turizm hakkındaki çalışma
lar her memleketin karakterini millî ve tabiî yapısını
taşıdığı takdirde verimli olur.

Değerli arkadaşlarım; Türkiyede turizm politikası
konusunun, memleketimizin ekonomisi bakımından
önemli olduğu hepimizce bilinmektedir. Turizm politi
kamız; gerek turist sayısının, gerek turist başına elde
edilen ortalama döviz miktarının artırılması esaslarına
dayandırılmalıdır. Genellikle kitle turizmine elverişli
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi millî eko
yatırımları
teşvik etmek amacımız olmalıdır. Yaban
nominin verimli seklörü haline getirmek için yurdun
cı turistlerin celbi kadar, iç turizmin gelişmesine de
turizme elverişli. bütün imkânlarını değerlendirir, tu
hız verilmelidir. Millî turizm servet ve imkânlarının
rizmle ilgili bütün işleri yapar, yaptırır, düzenler koordine eder ve denetler; milletlerarası çalışmalara ka- I iktisadî manada kıymetlendirilin eleri için, turizm sa
nayiinin mühim kolları olan ve ulaştırma sistemi de
tılır ve turizm hizmetleri ile ilgili milletlerarası kuru
nen
demiryolları, karayolları, deniz ve havayolları
luşlarla işbirliği yapar; ülkenin turistik yönlerini tanı
nın
ve
ulaştırma vasıtalarının turizm ihtiyacına göre
tıcı yayınlar yapar, memleketi tanıtmaya yarayan her
tesis edilmesi, işletilmesi, teşkilâtlandırılması; otel,
türlü çalışmayı yürütür. Bakanlığa bağlı Turizm Ko
lokanta,
kaplıca, kür ve tedavi istasyonlarının, kamp
ordinasyon Kurulu, Turizm Danışma Kurulu, Planla
ların - toplu bir deyimle - konaklama ve şifa bulma
ma Danışma Kurulu, Merkez Turizm Komitesi, Tu
tesisleri ile kültürel ve eğlence tesislerinin geliştirilme
rizm Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü,
si lüzum, ve zaruretine inanmaktayız.
Planlama Dairesi Başkanlığı, Uluslararası ilişkiler Da
iresi .Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü,
İç ve dış turizm hareketlerinin millî menfaatlerimi
Yurt tçi ve Yurt Dışı Teşkilât Müdürlüğü gibi ku
ze uygun yolda gelişmesi ve yayılması için gereken
ruluşlarla hizmeti yürütmektedir,
| araştırmalar yapılmasına, resmî daire ve teşekküller— 400
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le hususi teşekküller ve turizm sanat ve meslekleri
arasında gaye ve işbirliğini sağlayan bir koordinasyo
nun kurulması lüzumuna inanmaktayız.
Değerli milletvekilleri; turizm alanında devletin gö
revini, turistik yatırımların ve faaliyetlerin geliştiril
mesi için gerekli şartların hazırlanması ve teşvik ted
birlerinin alınması şeklinde mütalaa ediyoruz. Turis
tik yatırımlar, esas itibariyle özel teşebbüs tarafından
gerçekleştirilmelidir. Kamu kesimindeki sosyal güven
lik kurumlarınca kurulmuş turistik tesislerin işletilme
sinin de özel teşebbüs eliyle yapılmasında fayda mü
talaa etmekteyiz,
Turistik yatırımları kolaylaştırmak amacıyle Dev
letin turistik imkânlarını gösteren ve değerlendiren bir
genel turizm planı yapması ve bu planın uygulanma
sında bölge planlaması usullerine yer verilmesinin fay
dalı olacağı kanaatini taşımaktayız.,
Turizm kredilerinin iyiye kullanılmasını sağlamak
amacıyle turizm kredi politikasının tek elden yürütül
mesi fikrindeyiz. Turistik altyapı hizmetlerinin Dev
let ve belediyeler tarafından gerçekleştirilmesi belli baş
lı vazifemiz olmalıdır. Kamu kesimine ait turistik te
sislerin tek elden yönetilmesine taraftarız. Turistik
bölgelerin korunması, turizm alanında başarının şar
tıdır. Turistik nitelikteki kıyı ve sahillerimizin iç ve
dış kitle turizmine açık tutulmasını sağlamak amacıyle
gereken tedbirlerin alınmasını önermekteyiz. Turistik
değeri olan kıyı ve sahillerin, özel konutlar ve turistik
olmayan tesislerle kapatılmasını önlemek için gereken
kanunî tedbirlere tevessül edilmesine işaret etmek is
teriz.
Değerli arkadaşlarım, memleketimizin yabancı tu
ristlere tanıtılması için tanıtma ve turist celbi gibi fa
aliyetlerin geliştirilmesine hız verilmesi düşüncesinde
yiz. Turizm bakımından önemli olan bütün kaynak
lar, tarihî anıtlarımız, arkeolojik servetimiz, kara, de
niz ve nehir avcılığı imkânlarımız, kaplıca ve içmecelerimiz turistik yönden geliştirilmelidir. Turistik iş
letmelerin denetiminde belli esasların uygulanması ve
denetim işlerinin koordine edilmesi Devletçe sağlan
malıdır,
«Türk Riviyerası» vasfını verebileceğimiz, Orta ve
Kuzey Avrupa halkının fazla rağbet gösterdiği sı
cak ve güneşli bir iklime sahip olan Akdeniz kıyıla
rımızı çevreleyen Antalya ve Mersin bölgelerinin, ko
naklama sanayii yönünden çok fakir bulunduğundan
gerekli tedbirlerin konaklama ve ulaştırma hizmetleri
yönünden alınması lüzumuna da işaret etmek isteriz.

-
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40 - 50 milyon Arap aleminin Suriye, Irak, Lüb
nan zenginlerini çeken Hatay ve Adana yörelerinin
konaklama ve ulaştırma tesisleri yönünden teçhiz edil
mesi; siyasî, içtimaî, kültürel önemi dolayısıyle ya
bancı turistleri çekebilmek bakımından gerekli tedbir
lerin alınması ve imkânların yaratılması lüzum ve za
ruretine inanmaktayız.
Değerli milletvekilleri; Hitit tarihimizin başlıca
kaynağı olan Boğazköy ve Alacahöyük; Firik eseri
olan Gordion; Selçuk eserlerinin bulunduğu Kayseri,
Konya, Göreme vadisinin turistlerin ikamet ve iaşe
leri için gerekli tesislerin yapılması, ulaştırma kolay
lıklarının sağlanmasını zarurî addetmekteyiz.
Ege adaları halkının rağbet ettiği Çeşme, Köyce
ğiz kaplıcaları ile Suriye, Irak ve Arap memleketleri
•çın Ulukışla - Çiftehavuzlar kaplıcasının plan dahilin
de termal istasyonları haline getirilmesini istiyoruz.
Sayın milletvekilleri; bugün, dünya devlet ve mil
letleri kendilerine malî yönden döviz kaynağı, iktisadî
yönden hareket getiren, gelir kaynağı olan turizme
gerekli kıymeti vermişler ve turistlere bütün kolaylık
ların sağlanması için gerekli imkânlar tanımışlardır.
Böylece çağımızda bir turizm ekonomisi doğmuştur.
Türkiye turizm için ideal bir memleket ve turist
ler için de bir cennet olarak tanımlanmaktadır. Tür
kiye'nin sosyal ve iktisadî yönden kalkınmasının tu
rizmle mümkün olacağı inancını taşımaktayız.
Tabiatın bize bolca bahşettiği ihtiyaçlarımızı temi
ne yarayan, bununla beraber elde edilmeleri az çok
emeğe, çalışmaya veya nakden bir ödemeye bağlı olan
bir şey, iktisadî manada servet olarak kıymetlenir. Me
sela su, tabiatta mebzulen bulunan ve ekseriya, ikti
sadî kıymeti olmayan bir servet iken; kaplıca, içme ve
maden suyu olarak arandığı ve istifade edildiği zaman
iktisadî servet sınıfına girer. Turizm, iktisadî servet
olan iktisdaî hizmetlerden faydalanan bir harekettir.
Görmek, gezmek, öğrenmek, eğlenmek, sıhhat bul
mak, daha doğrusu, çeşitli şekillerde faydalanmak için
emek ve para harcanacak şeylerle bu maksatla yapı
lan hizmetler, ilmî ve ticarî bir zihniyetle ve tekniğin
icabettirdiği şekilde turistlere arz edilecek olursa; ge
rekli tesisler kurulur, teşkilâtlandırılır teçhiz edilirse; o
memleket, tükenmez bir hazine teşkil eden turizm ser
vetlerine sahip kılınır,
Türkiye'nin turizm sahasında komşularından geri
kaldığını görmekle üzüntü duymaktayız. Türkiye tu
rizm alanında, dünya devletleriyle boy ölçüşebilecek
değerlere sahip bulunmaktadır,
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'Eşsiz doğa güzelliklerinden başka, tarihî ve arke
olojik değerlerin pek çok bulunduğu cennet Türkiye'
mizde; Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlık
larım bir arada görmek mümkündür. Güneşi, havası,
denizleri ve halkının misafirperverliği ile dolu olan
ülkemiz; her mevsimde turist celbetme, maddî ve ma
nevî imkânlarına sahip bulunmaktadır. Yeter ki, bu
imkânlar değerlendirilsin ve iyi kullanılsın.
Geçen yıl da bu kürsüden arz ettiğimiz gibi, Tür
kiye'de serbest bölge rejiminin uygulanmasına taraf
tar bulunmaktayız.
l
Bu vesile ile sözlerimi burada bitirir, sözcülüğünü
yaptığım Bütçenin, Türk milletine, Bakanlık mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise
saygılar sunarım. (C. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faiz Şarlar,
buyurun efendim.
D. P. GRUPU ADINA FAİZ ŞARLAR (Antal
ya) — Muhterem Başkan, Büyük Millet Meclisinin
muhterem üyeleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde, Demokra
tik Parti Meclis Grupu adına görüş ve temennilerimi
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
'Muhterem milletvekilleri; insanoğlu ilk çağlardanberi, duyduğunu görmek, bilmediğini öğrenmek ve ni
hayet beşerî bir arzu ile sakin bir yerde duraklayıp
bedenî ve ruhî yorgunluğunu gidermek istemiştir.
içinde yaşadığımız 20 nci asrın, her geçen gün bi
raz daha artan hayat mücadelesinden bitap düşmüş
kimseler için da'hi durumu hemen hemen aynıdır. Ka
labalık ve şamatalı şehir hayatının gürültüsünden sıy
rılıp, dört duvar arası işkenceden kurtulma fırsatını
elde edenler, biyolojik ve psikolojik bir istirahat için
tabiatın kucağına can atarlar, tşte turizmi doğuran
anayapı budur.
iMu'hterem milletvekilleri; dilimize Fransızcadan
aktarılan «.turizm» kelimesinin lügat manası daha şü
mullü bir izahla, yerleşmek niyeti olmaksızın, deği
şik mevsimlere göre tabiatla başbaşa kalmak, sportif
hareketlere katılmak, ticarî ilişkiler kurmak, ilmî tet
kik ve araştırmalarda bulunmak ve nihayet dinlenip
eğlenmek gibi maksatlarla, ferdî veya topluca yapılan
seyahatler demektir ki; biz bu seyahatlere iştirak eden
yerli veya yabancı kimselere «turist» diyoruz.
Gelişmiş ülkelerdeki refah seviyesinin yükselmesi,
turizm hareketlerine tesir eden unsurların başında
gelmektedir. Zira, bir yandan şahsî gelirler artarken,
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diğer yandan çalışma şartlarındaki sıkıntıya karşılık
tatile çıkma imkânlarının inkişafı, seyahat istekleri
nin süratle artmasına amil olmuştur,
Muhterem milletvekilleri; turizmin ve dolayısıyle
turizm endüstrisinin en bariz faydası, ülke ekonomisi
ne tesiri bakımındandır. Bilhassa, ödemeler dengesi
üzerindeki etkisiyledir ki; bu sektörden temin edilen
gelirler, dengedeki açığın kapatılmasında geniş ölçü
de yardımcı olmaktadır.
Muhterem milletvekilleri; şekli, muhtevası ve ma
nası itibariyle çok geniş bir konu olan turizmin, yirmi
dakika gibi kısa bir zaman çerçevesi içerisinde ve is
tenilen vüsatta izahı mümkün değildir. Bu itibarla,
süre ölçüsünü imkân nispetinde daraltarak, tenkit ve
temennilerime geçiyorum.
Ülkemiz; tabiî, tarihî ve kültürel değerleri bakımın
dan, diğer bazı ülkelere kıyasla daha üstün vasıflar tasımasına ve bu sebeple de son derece büyük bir po-.
tansiyele sahip bulunmasına rağmen; turizmin nimet
lerinden lâyıkı veçhile istifade edememektedir.
Turizm endüstrisinin tekâmülüne mani teşkil eden
başlıca sebep ve amillerden biri ve hatta en mühimi,
altyapı tesislerinin henüz istenilen seviyeye ulaştırıla
mamış olmasıdır. Kaldı ki; yol, su, elektrik ve (WC)
gibi tabiî ve zarurî ihtiyaçlar, yapılacak turistik ya
tırımlar için en önde gelen unsuru teşkil eder. Edindi
ğimiz bilgilere göre, otel, motel ve pansiyon gibi te
sislerdeki yatak kifayetsizliği yüzünden gelen turist
leri barındırmakta güçlük çekmekteyiz. Bu durum kar
şısında, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nunda yapılması zarurî görülen bazı tadilâtlarla Özel
sektöre ve bunun yanı sıra da ferdî ve şahsî teşeb
büslere daha çok ve daha müsait imkânlar sağlamak
ve bu suretle de düşük seviyedeki yatak kapasitesinin
artmasına yardımcı olmak lâzımdır^
Memleketimize gelen yabancı turistlerle halkımız
arasında tahassul eden içtimaî münasebetlerde, onla
ra karşı takınacağımız tavır, turizm davamızın yarını
ile yakinen ilgilidir. Bu bakımdan; konuğumuz sayı
lan turist veya turistleri ister köyde, ister kentte her
nerede olursa olsun, daima hüsnü muamele ile karşı
lamayı şiar edinmeli, dillere destan olmuş ananevi mi
safirperverliğimizi zedeleyecek herhangi bir duruma
düşmemeye gayret sarfetmeliyiz. Bunun için de, va
tandaşın eğitilmesi hususuna önem vermeli ve muay
yen zamanlarda yer yer tertip edilecek konferanslarla
turizmin milletlerarası ehemmiyeti ve bahusus ikti
sadî yapımıza sağlayacağı menfaatler bütün teferruatıyle anlatılarak, gelen turistin maddî imkân veya
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sosyal görünüşü ne olursa olsun, onu sanki «yoluna
cak bir kaz» gibi kabul etmemek gerektiği telkin ve
tedris edilmelidir^
Turistlerin yemek içmek, yatıp kalkmak gibi za
rurî ihtiyaçlarını temin eden tesislerle her çeşit eğlen
ce yerlerinin devamlı surette kontrol altında tutulabil
mesi için, mahallî idare amirleriyle belediyeler gerekli
tedbirleri almalı ve altın yumurtlayan tavuğu ürküte
cek herhangi bir davranışa meydan verilmemelidir
Bununla beraber, otostop usulüyle yurda giren ve
sorumsuzca başına buyruk, şehir şehir, kasaba kasa
ba, hatta köy köy dolaşmaktan başka hiçbir meziyeti
olmayan, hane-i berduş hipilere karşı biraz dikkatli,
hatta tedbirli olmamız gerekir. Zira, bu tip turistler,
memlekete fayda yerine zarar getirmektedir. Bunlar
arasında tarihî eser kaçakçısı, esrarkeş, homoseksüel,
fahişe, frengi hastası ve hatta misyoner olanlarına çok
rastlanmıştır.
Bu konuda, valisinden, köy muhtarına, jandarma
sından mahalle bekçisine kadar herkese ayrı ayrı va
zife düşmektedir. Bu itibarla, mahallî idare amirleri
nin, zabıta görevlilerinin uyanık olmaları gerekmek
tedir.
(Muhterem milletvekilleri, turizmin asıl mayasını
teşkil eden tarihî kalıntılarımıza gözcülük edenlerle,
müzelerimizi bekleyen bekçilere tevdi olunan mesuli
yet oldukça ağırdır. Bu ağır yüke karşılık, Devlet
bunlara ne vermiştir ve ne verecektir? tşte, üzerinde
durulması gereken en mühim nokta budur. Gün aşırı
adam öldürülüp, banka soyulan bir ortamda, her an
için karşılaşmaları muhtemel silâhlı bir tecavüze kar
şı, durumları ne olabilir? Hiç değilse, kendilerini mü
dafaa edebilecekleri silâhları var mıdır bilmiyorum;
ama bildiğim tek şey varsa, o da, maddeten ve manen
tatmin olmamış bir müze bekçisi ile, yarı aç, yan tok,
binlerce metrekarelik harabe sahasında gözcülük eden
zavallıdan, mesuliyet idraki içinde vazife beklemek
abestir.
Herkesin ayrı bir satılma ve satmalına rayici var
dır. Kimi insan milyonlara satılır, kimi insan da kup
kuru bir vaade ram oluverir. Ama eğer satınalınan bir
müze bekçisi veya bir harabe gözcüsü ise, o zaman
Devletin zararı büyük olur.
Onun için, Kültür Bakanlığı bu konu üzerine dik
katle eğilmeli ve gereğini bir an evvel yapmalıdır. Ak
si halde, define arayıcılarının tahribatını ve müze soy
guncularının silâhlı eylemlerini önlemek mümkün ol
mayacaktır,
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Muhterem milletvekilleri, sınırlarımızdan içeri gir
dikleri andan itibaren, Türkiye Devletinin ve Türk
yasalarının himayesine sığınan turistin, can ve mal
güvenliğini, tahtı temine almak münhasıran içişleri
Bakanlığının vazifesi cümlesindendir.
Benim, Emniyet kuvvetleri mensuplarına sonsuz
bir itimadım olmakla beraber, Sayın İçişleri Bakanı
nın, alınacak tedbirlere, hassasiyet ve ciddiyetle biz
zat el atmasında fayda mülahaza etmekteyim.
Muhterem milletvekilleri, Çanakkale - iskenderun
arası turistik sahil bandının yapımı yılan hikâyesine
dönmüştür. Antalya'nın batı sahil kesimini süsleyen
Kemer - Kumluca - Finike - Demre, Demre - Kaş,
Kaş - Kalkan arasındaki 250 küsur kilometrelik yo
lun asfaltlanması Bayındırlık Bakanlığı Devlet Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün himmetine bırakıl
mıştır. Ne yazık ki, bu himmetin gecikmesi yüzün
den, Kemer - Kalkan arasında kalan yöreler, turist
celbine imkân bulamamakta ve turizmin nimetlerin
den faydalanamamaktadır.
Hal bu ise, mitolojinin en önemli noktalarıyle mü
cehhez bulunan bu tarih hazinesi kıyıların, aynı za
manda güneş, kum ve deniz bakımından başlıbaşına
bir âlem, yabancı turist gözü ile âdeta bir yeryüzü
cenneti vasfını taşıyan, tabiî yapısının, yarının turizm
endüstrisine yapacağı katkılar muhakkak ki büyük
olacaktır.
Türk - italyan ortaklığı şeklinde gerçekleştirilmiş
olan 750 yatak kapasiteli Kemer Tatil Köyü, Antal
ya - Muğla arası sahil şeridinde daha nice tatil köy
lerinin kurulabileceğine emsal teşkil etmektedir.
Bundan sonra yapılacak yatırımlarda, bilhassa kı
yı şeridi üzerinde kurulacak turistik tesislerin, şehir ti
pi, betonarme binalar yerine, tabiatın varlığını daha
güzel dekore edeceği şüphe götürmez bir gerçek olan,
alacıklar, sazdamlar, tahta barakalar veya sıhhî şart
lara uygun obalar şeklinde yapılması teşvik ve tavsi
ye edilmelidir.
Zira, bu tarzda kurulacak tesislerde konaklamak,
beton duvarlar arasında bunalıp, konfora bakan, bu
na mukabil, tabiatla kucak kucağa olmanın hasretini
çeken yerli ve yabancı turistler için, âdeta melcei hayat
olacaktır*
Bugüne kadar, kısır bırakılan imkânları nispetinde,
Türk turizm endüstrisine çok şeyler vermiş olmasına
rağmen, Side tesisleri henüz tamamlanmamış, Saklıkent kayak sitesi ise yarım kalmıştır.
!
Bununla beraber, dünya turizmine adını tescil et
tirmiş olan Antalya bölgesinin geleceğine ümitle bak
makta devam edeceJ;z.
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Halisane temennimiz, 3 ncü Beş Yıllık Plan dönemi. f
içerisinde bütün bu noksanların ikmal edilebilmesi
için, alâkalı bakanlıkların meseleye ciddiyetle eğilme
sidir,
Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri, maruzatıma burada son verirken, Turizm ve Ta- I
nıtma Bakanlığı Bütçesinin memleketimize, Sayın Ba- |
kanın muhterem şahsında bütün Bakanlık teşkilâtının I
değerlrmensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı
Allah'tan niyaz eder, hepinize hürmet ve muhabbet- I
lerimi arz ederim. (D. P. sıralarından alkışlar)
I
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şarlar.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Necdet Evliyagil'de. Buyurun efendim. (C. H. P. I
sıralarından alkışlar)
I
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sayın yöneticileri;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi üzerindeki
görüşlerimizi açıklamadan evvel, sizleri Cumhuriyet
Halk Partisi Grtlpu adına saygı ile selâmlarım.
Dünya ekonomisindeki gelişmelerin bir sonucu
olarak, dünya turizm hareketlerinde görülen düşüş ve
yavaşlamalar, Türkiye turizmi üzerine de etkili olmuştur. 1974 yılında yurda gelen yabancı turist sayısı, dış
politik nedenlerle % 17 oranında düşmüştü. 1975 yı
lında dış politik etkenler en aza indiği, dünya turizminde pek çok ülkede artışlar görüldüğü halde, Tür
kiye'ye gelen yabancı turist sayısında beklenen ilerleme olmamıştır.
Sayın Bakan Komisyonda okuduğu metinde, Türkiye'ye gelen turist sayısını turizm gelir ve giderlerini, sadece 1974 yılı ile karşılaştırarak ortaya koymuştur. Uluslararası karşılaştırmalara, nedense yer ver
memiş, 1975 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist
sayısının ilk 11 ayda 1 360 642'ye ulaştığını söylemiştir. Bakana göre, Türkiye turizminde var olan gelişmeye bakılırsa, bu rakamın 1975 yılının tümü için,
1 400 000 kadar olacağı umulabilir. 1973 yılında tu
rist sayısı 1 341 527 idi. Demek ki, iki yıl içinde, yani
1973 - 1975 döneminde turist sayısı, yaklaşık olarak,
60 bin artmıştır. Bunu bir başarı olarak göstermek,
insaf isteyen bir tutumdur. Bilindiği gibi, 1974, dün
ya turizminde bir gerileme, duraklama yılı idi; bü
tün ülkelerde turist sayısında düşmeler olmuştu; Türkiye'de de aynı koşullar vardı. Bu nedenle, 1975 yılı
sayılarının 1974 ile karşılaştırılması bir anlam taşımaz,
!
bu sayıların 1973 ile oranlanması gerekir. Çünkü, kri-.
tik temel yıl, 1973 yılıdır. Böyle bir karşılaştırma ya-
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pılınca, Türkiye'nin ancak 1973 düzeyinde bulunduğu
görülür. Oysa, eldeki uluslararası sayılara göre, kar
şıtımız olan pek çok Avrupa ve Akdeniz ülkesi, 1975
yılında, 1973 yılı düzeyini aşmışlardır.
Turizm gelir ve giderleri, diğer ekonomik göster
geler ve uluslararası gelişmelerle ilişkili olarak yorumlanmalıdır. Türkiye'nin turizm gelirleri, Bakanın
belirttiğine göre, 1975 yılının ilk-10 ayında, 1974 yılı
nın aynı dönemine göre % 6,5 oranında artmıştır. Oy
sa, Türkiye'de aynı dönemde enflasyon oranı % 18
kadardır. Turistik mal ve hizmetlerde fiyat artışları
nın, genel fiyat artışı düzeyinden yüksek olduğu da
bilinmektedir. Buna göre, turizm sektöründe enflas
yon en az % 20 civarındadır. Öyleyse, Bakanın savı
tersine, turizm gelirlerinde artma değil, % 13,5 ora
nında azalma vardır. Ayrıca, Türk lirasının dolara
olan paritesi, açık ya da gizli devalüasyon nedenle
riyle, düşmektedir. Dolar üzerinden hesaplanan tu-:
rizm gelirleri, aslında Türk lirası kambiyo kurları ne
deniyle, gerçekte daha da azdır. Durum böyle olun
ca, yabancı paralara göre Türk lirasının kambiyo kur
larını ve enflasyon oranlarını saptamadan, turizm ge
lirlerinin artışından söz etmek, gerçekler dışı bir tablo
çizmek olur,
Bakanın yaptığı gibi, turizm gelirlerini yalın olarak
ele alıp, bundan bazı sonuçlar çıkarmak olanaksızdır.
Bu gelirlerin, millî gelire katkısından, ödemeler den
gesi etkisinden söz etmek gerekir. Turizm ve dış ge
lirlerinin katma değer yolu ile millî gelire etkisi, Plan
lama Teşkilâtında yapılan makro plan çalışmalarında
hesap edilmekte ve bu oranın diğer ülkelere göre dü
şük olduğu, Devlet Planlama Teşkilâtının yayınların
dan saptanmaktadır.
Diğer yönden, turizm gelirlerinin, ödemeler denge
si bünyesindeki yeri çok sınırlıdır. Bugünkü durum
da Türkiye'nin dış turizm gelirlerinin tüm ihracat ge
lirleri içindeki payı % 6 civarındadır. Oysaki, aynı
oran diğer ülkelerde çok daha yüksektir : İspanya'da
% 31, Yunanistan'da % 20, Portekiz'de % 17, îsviçre'
de % 12, Avusturya'da % 27'dir.

Ayrıca, turizm gelirlerini ödemeler dengesi açığı
I yönünden de değerlendirmek gerekir. Türkiye'nin dış
ödemeler açığı 1975 yılında korkunç boyutlara ulaş
mıştır. Dış ticaret açığımız 3 milyar dolar; cari işlem
I ler açığımız ise 2 milyar dolar civarındadır. Turizm
I gelir ve giderlerini, bu farkları ele alırsak (Bakanın
I ifadesine göre, bu rakam 1975 yılı ilk 10 ayında 118
I milyon kadardır) tablonun gerçek ve de üzücü yüzü
| ortaya çıkar. 3 milyarlık dış ticaret açığı karşısında,

— 404 —

M. Meclisi

B : 64

118 milyon dolarlık net turizm gelir - gider dengesini
başarı gibi sunmak, bu alandaki iyimser görüşü yan
sıtır. Turizm giderlerine gelince : Bu giderler yurt dı
şına çıkan vatandaş sayısı ile orantılı olarak, hızla art
maktadırSayın milletvekilleri, 1974 yılında dış turizm gider
lerimiz, bir yıl öncesine, yani 1973 yılına göre % 63,4
oranında artmış ve 152 milyon dolara ulaşmıştır. Bu
artış Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri ara
sında en yüksek orandır. Yani, Türkiye dış gezilere
sınırlı döviz olanakları içinde dünyanın en zengin ve
gelişmiş ülkelerinden daha çok, daha hızlı bir şekilde
para ayırmaktadır. Bizde % 63,5 artan dış turizm gi
derleri, 1974 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde
sadece % 8, Almanya'da % 7,9, Kanada'da % 12, İs
veç'te c/c 7 ve İsviçre'de % 14 oranında artış göster
miştir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, dış turizm gelirleri
miz, Bakana verilen bilgilerle çizilmek istenen toz pem
be tabloya rağmen, ödemeler dengesinde olumlu bir
katkı yapmamıştır. Ülkemizde enflasyon oranı, Eko
nomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD) Teşkilâtına üye
ülkeler arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Enflas
yon oranımız 1962 - 1972 döneminde, yani 10 yıllık
dönemde ortalama yılda % 8,6 idi. Bu oran 1973 yı
lında % 14, 1974'te % 23,8 ve 1975 yılında da ilk
9 aylık dönemde % 19 olmuştur.
Hiçbir yılda, dış turizm gelirleri artış oranı, enf
lasyon oranını aşmamıştır. Bunun tek anlamı vardır :
Dış turizm gelirlerimiz ancak enflasyona uygun, ger
çek olmayan bir artış göstermektedir. Net bir kazanç
sağlaması için gerçek turizm gelirlerinin enflasyondan
daha hızlı artması gerekir. Bu bakımdan, Bakanın
1975 yılının 11 ayında turizm gelirlerinin 248 247 000
dolara ulaştığını, aynı dönemde ise turizm giderlerinin
133,8 milyon dolar olduğunu Senatoda açıklaması,
belirli tablo içerisinde, övünme niteliğinden uzaktır.
Uluslararası istatistik yayınlarına göre, 1975 yılının
ilk 9 ayında Türkiye'nin turizm gelirleri 150,9 milyon
dolardır. Buna karşı, Yunanistan'ın 476,8 milyon, Yu
goslavya'nın 586,3 milyon, Hollanda'nın 835 milyon,
Danimarka'nın 588,2, Belçika'nın 686, İngiltere'nin ilk
altı ayda 969 milyon, İtalya'nın 2 128 600 000, Avus
turya'nın 2 339 700 000, Almanya'nın 2 240 600 000,
Fransa'nın 2 567 200 000, İspanya'nın ise 2 246 000 000
dolardır.
Böylesine gerçekçi, gerçekçi olduğu kadar da bizim
yönümüzden acı bir tablo karşısında, turizmimizde atı
lım yapıldığı söylenebilir mi? Kanımızca, Türk turiz
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minin atılım yapması için büyük planlı ve çok ama çok
ciddî çalışmalara gereksinme vardır. Bu ise, Fransız
mankenleriyle horon tepinerek sağlanamaz.
Tokoğlu, turizm yatırım politikasında belirli çeliş
kiler içindedir. Bakanj konaklama tesislerinin tatil tu
rizmine ayrılan kesiminde yıllık doluş oranlarını be
lirtmeden, kapasite artışının plan hedeflerinden uzak
olduğunu söylemektedir. 1974 yılında düşen dış tu
rizm talebi karşısında arz kapasitesinin uğradığı do
luş oranı düşüşlerini iyi değerlendirmek gerekirdi. Bu
nun yanı sıra, Bakan, turizm mal ve hizmetlerindeki
fiyat artışlarını yalnız toplu sözleşmeler nedenine bağ
lamaktadır. Oysa, bu fiyat artışları, genel fiyat dengesi
içinde yer alan bir faktördür. Emek maliyeti yönün
den davranarak ve yalnızca emekli kitlenin kanunî
toplu sözleşme ve grev hakkını ortaya sürerek değer
lendirmek yanlıştır.
Bakan, turistik altyapı eski eser onarım ve benzeri
gibi bazı yatırımları Bakanlığının yapıtı gibi göster
mek çabası içindedir. Bilindiği gibi, bu yatırımlar Ba
yındırlık, Millî Eğitim, Karayolları, Vakıflar Genel
Müdürlüğü ve diğer kamu örgütlerinde planlanmakta,
yıllık programlara konulmakta ve her yıl Devlet Plan
lama Teşkilâtı tarafından saptanmaktadır. Bunlarda
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sadece görüşü, bir de
bugünkü tutumu ile, olabilirse, koordinasyon rolü vardır^
Sayın milletvekilleri, Bakanın belirttiğine göre, dış
ülkelerdeki tanıtma çalışmalarımız mevcut arz kapasi
temize göre fazlasıyle talep celbedecek bir başarı seyri
takip edebilmiştir. Oysaki, Bakan aynı dokümandaki
rakamlarla dış turist sayısını 1973 yılı düzeyine an
cak vardığını ortaya koymaktadır.
Bakanlığın tanıtma politikasında tuttuğu yol da
yanlıştır. Bakan, çeşitli pazarlama mekanizmalarını
faaliyete geçirmekten söz etmektedir. Bu mekanizmalar
nelerdir? Nasıl faaliyete geçirileceklerdir? Tanıtmanın
amacı, pazarlama mekanizmalarını harekete geçirmek
değil, çalışan pazarlama sistemini desteklemektir.
- Bakan, 1975 Temmuz ayında Paris'te, Fransız se
yahat acentelerinin de katıldığı bir toplantıya değin
mektedir. Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin % 6'sını Fransizlar kapsamaktadır. Gerçekte pazar olarak
Fransız piyasasının bizim için önemli bir niteliği yok
tur. Bu derece sınırlı bir pazarın özel sektör temsilci
lerini resmî bir toplantıya sokmak, sadece onlarla tar
tışmak, çok çeşitli karşı ülke ile çalışan, onlara turist
yollayan bu acentelere söz hakkı vermek, diğer ülkeler
de bu tip çalışmalar yapmamak, resmî hükümet poli-
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tikası ile tarriamen karşıt bir tutum gibi görülmektedir.
Sonra, bu tip çalışmalar dış büroların görevidir. Bu
basit girişimler bir Bakanın görevi değildir.
Bakan, Türkiye'ye gelebilecek turisti tanımlarken,
bunun, varlıklı, aydın ve meraklı turist olduğunu söy
lemektedir. Oysa, bütün pazar etütleri, Avrupa ve Ku
zey Amerika'da yapılan eğilim araştırmaları, ülkeleri
dışına turizm için çıkanların en çok orta sınıfı kapsa
yan, her yıl 15 ilâ 30 gün arasında tatilleri olan din
lenme, güneş arayan bir kitle olduğunu ortaya koymak
tadır. Asıl sorun, bu kitleleri rakip ülkelerden daha
ucuz, olarak topraklarımıza çekmektir.
Bakanlık, günlük ve kişisel olaylardan kurtulup,
turizm politikasını, yatırımı, planlaması, tanıtma ve
pazarlaması, işletmeciliğiyle bir arada, bir tüm ola
rak ele alamadığı, henüz verimli bir turizm politikasını
hedef, ilke ve araçlarını çizemediği için yukarıdaki ger
çeğin farkında bile değildir.
Bakan, emekliler için tatil olanaklarının Türkiye'
de de hazırlanmasını önermektedir ki, bu sadece bir
mizah konusudur. Özellikle, turizm görgümüzün ve
ilişkilerimizin kaynağı haline getirilen, Fransa'da pek
moda olan üçüncü yaş turiziminden esinlenerek orta
ya atılan bu pek parlak fikir oldukça problematiktir.
Çünkü, sağlık tesislerinin de, turistik tesisler yakınında
veya bünyesinde kurulması gerekecektir. Fransa gibi
zengin endüstri ülkeleri bile yaşlı turistler için; ancak
kaplıca veya sağlık altyapısı kurulu yöreleri öngörmek
tedir. Ve bu konu önce iç turizmi ilgilendirir. Türvkiye henüz kendi vatandaşları için sağlık merkezleri
kurmazken, dışarıdan yabancı yaşlıları getirmek ola
nak dışıdır ve Turizm Bakanı bu konuda da rahatça
konuşabilmektedir. Hele, Avrupa'da 50 - 55 yaşında
emekli olan kitleden bahsetmek çok yanlıştır. Avru-,
pa'da emeklilik hakkı genellikle 60 - 65 yaşlarında alı
nır. Sayın Bakan Uluslararası Çalışma Teşkilâtının bu
konudaki etütlerine bir göz atmalıdır.
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millî havayollarını, bazı hatlarını kapatmaya yönelt
mektedir. Uluslararası hava ulaştırmasında % 50 ora
nındaki müşteri kitlesi turist olup, kalanı diğer ne
denlerle gezi yapmaktadır. Tarifeler, her ülkede, açık
veya gizli olarak, ulusal şirketlerce sübvansiyone edil
mektedir. Koşullar, uluslararası verilerle böylesine açık
seçik bir şekilde saptanırken, bir Bakan nasıl olur da,
«Uçakların taşıma fiyatları, hem de önemli ölçüde
ucuzlayacaktır» diye konuşturulabilir? Buna da akıl
erdirmek cidden zordur.
Yine Bakana göre, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı 2 nci tatil konutlarından oluşan siteleri planla
yıp, bizzat gerçekleştirecektir.
Türkiye, henüz genel konut sorununu çözümleme
ye çalışan, büyük gecekondu sorunları olan, köy, ilçe
veya kırsal yerleşme sorunlarını çözüme uğraşan bir
ülkedir. Ülke gerçeklerini bir kenara bırakıp, tatil ko
nutlarına değinmek, hem de 2 nci konut olarak cid
den tuhaftır, acıdır. Bakanın açıklamasından anlaşıl
dığına göre, Turizm Bakanlığı, kamu fonları ile, tatil
konutlarını belirli sitelerde yoğunlaştırarak yapacak,
vatandaşlara herhalde 2 nci bir konut olarak satacak
ve onlara refah, mutluluk içinde, pek sınırlı vatandaş
sınıfına satacak ve gelirlerini Turizm Bankasında top
layarak, üstelik bu konutların atıl aylak kapasite ya
ratmasını önleme çabası içinde, turizm mevsimi, özel
likle yaz ayları dışında da, kiralanmasını ve işletilme
sini sağlayacaktır. Bu ise bir renkli düştür.

Bakan Tokoğlu, «Uçakların gittikçe artan kapasi
teleri karşısında taşıma fiyatları önemli ölçüde ucuz
layacaktır» buyurmaktadır.

Devlet eliyle böyle bir konut yapımının, satımının
ve hele toplu işletme olanaklarının zorluğu ve sakın
caları açıktır. Hangi sınırlı halk tabakasına, kimin pa
rası peşkeş çekilmektedir? Avrupa ülkelerinde özel
sektörün ev - otel veya haftalık, aylık mal sahipliği,
kulüp - otel sisteminde gerçekleştirdiği bu tip yatı
rımlar büyük problemler doğurmakta, bu ülkelerde
dinamik bir turizm işletmeciliği, yerleşmiş bir turizm
girişkenliği bulunduğu halde, ölçülü adımlarla ilerle
mektedir. Üstelik, bu bir konut sorunudur. İmar ve îskân Bakanlığı ile görev ve yetki çatışması söz konusu
dur.

Uluslararası Hava Ulaştırması Birliği (IATA)) Ge
nel Sekreteri, son, yıllık raporunda, her geçen ay ar
tan hava ulaşımı fiyatlarını belirtmekte ve hava ula
şımı sektörünün artan turizm hareketlerine rağmen en
kritik dönemini yaşadığını ortaya koymaktadır. 1976
yılında uçak biletlerinde ortalama % 16 oranında ar
tış beklenmektedir. Geçen yıl da bu artış % 13 idi.
Yine aynı örgütün etütlerine göre, artan uçak kapa
siteleri, doluş oranlarını düşürmekte, çeşitli ülkelerin

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir konuya da
ha değinerek sözlerime son vereceğim. Bakan, gerek
Komisyonda, gerekse Senatoda sosyal turizmden hiç
söz etmemiştir. Oysa, iç turizmi de, dış turizmi de
geliştirmek ilkesini benimseyen Bakanlığın, özellikle
iç turizm yönünden, emekçi ve orta sınıf halk tabaka
larının tatil, dinlenme, gezme, görme gereksinmelerini
en demokratik yönden sağlamanın tek olanağı olan
sosyal turizme ağırlık vermesi gerekir ve böyle bir
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atılım, görevlerinin başında gelir. Hele, bizim gibi ge
ri kalmış bir ülkede iç. turizmi geliştiren en önemli
yol, sosyal turizmden geçer. Satın alma, ekonomik
olanakları sınırlı halk tabakalarının turizme özel ted
birler sayesinde katılmalarının sağlanması demek olan
sosyal turizm, özellikle İkinci Dünya Savaşından son
ra orta Avrupa ülkelerinde hızla gelişmiştir.
Türkiye'de özel sosyal tedbirlerle işçi, gençlik ve
orta sınıfa turizm hareketlerine katılma olanağının
sağlanması gerekir. Son iki yıldır Turizm Bankasının
memurlar için yaptığı uygulama bir adım sayılsa da,
yeterli değildir. Bunun için, Sosyal Sigortalar, Emekli
Sandığı, sosyal yardımlaşma sandıkları, bankalar kanalıyle ve bunların tümünü kapsayan bir sosyal turizm
örgütü kurulmalıdır. Bu örgüt sayesinde iç turizme
katılan geniş halk kitleleri, esnafı ile, emekçisi ile çok
geniş bir turistik akım yaratacaktır. Yoksa, bizde ol
duğu gibi plansız, programsız, bol masraflı, yabancı
hayranına dayanan, dostlar alış verişte görsün düşün
cesiyle, eli Devletin cebinde, hovarda gibi bir tutumla
ortaya çıkılırsa, işte böylesine olumsuz, anlamsız ve
de bilinçsiz bir bütçeye kavuşulmuş olunur.
Bu bütçeye «evet» demek olanağımız yoktur.
Grupum adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliyagil.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıza Gençoğlu,
buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
A. P. GRUPU ADINA RIZA GENÇOĞLU (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1976 ma
lî yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmeye çalışacağım.
Bu münasebetle, Yüce Heyetinizi ve Bakanlığın sa
yın mensuplarını saygı ile selâmlarım.
Sayın milletvekilleri, çağımızın en büyük olayların
dan olan turizmi, beynelmilel ortamda, ülkemiz için
en büyük imkânlara sahip bir endüstri olarak kabul
ediyor, ekonomik ve sosyal gelişmenin yaratıcı güçle
rinden biri olarak görüyoruz.
Bu bakımdan, turizm gelirlerimizin yüksek bir se
viyeye ulaşmasını ve ödemeler dengesinde önemli bir
rol oynamasını sağlamak, Adalet Partisi felsefesi ve
politikasının ana hedefidir.
Adalet Partisi iktidarları, yüce milletini bu seviye
ye yükseltmek için büyük gayretler harcamışlardır.
Bunun neticesi olarak da, bugün Türkiye, her yönde
olduğu gibi turizm yönünden de büyük aşamalar kay
detmiştir.
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Yurdumuza gelen turist sayısında ve döviz gelirle
rinde, son yıllarda Plan hedeflerine uygun ve hatta
aşan gelişmeler olmuştur. Bu amaçla, yurda gelen tu
rist sayısı ve döviz gelirleri yönünden, 1973 - 1974 ve
1975 yıllarına kısaca bir göz atıp, mukayese yapmak
faydalı olur.
1973 yılında yurda gelen turist sayısı 1 341 527
adetken, 1974 yılında yurda gelen turist sayısı
1 110 298'e düşmüş, 1975 yılının ilk onbir ayında yine
1 360 642'ye baliğ olmuştur.
Turizm gelirlerine gelince; 1973 yılının ilk 11 ay
lık kısmında 177,885 milyon dolar; 1974 yılının ilk
onbir aylık kısmında, 236,225 milyon dolar; 1975 yı
lının ilik onbir ayında dse, 248,247 milyon dolar gelir
elde edilmiştir.
Yukarıdaki rakamlarda da açıkça ortaya konuldu
ğu gibi, 1973 ve 1974'e nispetle, 1975 yılının çok daha
iyi şartlar içinde değerlendirildiği görülmektedir.
Saygıdeğer milletvekilleri, 1976 yılı Turizm Bakan
lığı bütçesinin hem yapısı üzerinde ve hem de yatırım
yönünden geçmiş yıllar bütçeleriyle ilgili farklılığı yö
nünden kısaca bir göz atmak lâzımdır. 1976 yılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinde, gerek yatırım
ödenekleri, gerekse yatırıma dönük transfer ödenekleri,
cari giderler için öngörülen ödeneklerin kat kat üstü
ne çıkmıştır. 1975 yılı bütçesinde cari harcamalar
110 000 000 lira iken, 1976 yılı bütçesinde cari harca
malara 123 000 000 ayrılmıştır. Artış miktarı 13 mil
yon, artış oranı % 12'dir. Cari harcamalarda bu böy
le. Şimdi de yatırım harcamalarına bir göz atalım :
1975 yılı yatırım harcamaları 56,79 milyon; 1976
yılı yatırım harcamaları 165,861 milyon; bir evvelki
yıla nazaran artış miktarı, 109,782 milyon, yüzde ola
rak artış oranı <y'c 196.
Transfer harcamalarında, 1975 yılı için 86 milyon;
1976 yılı için 132,304 milyondur. Artış oranı •% 54'
tür. 1976 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin
1975'e nazaran artış hızı, cari harcama, yatırım har
caması ve transfer harcamaları olarak, tümünde %
67'dir. Bu nedenlerle, 1976 Turizm bütçesi, yatırımlar
bütçesi ve Türk turizmine ve Türkiye'ye hayatiyet ve
recek, ödemeler dengesine katkıda bulunacak nitelik
arz eden bir bütçedir.
Bu bütçe ile, önümüzdeki yılda konaklama kapa
sitesinin geliştirilmesine, turizmle ilgili teşvik tedbirle
rinin yaygın hale getirilmesine, av turizmine, dağ turiz
mine ve termal turizme yönelik çalışmalar yapılacak;
Türk medeniyetinin bugün hâlâ ayakta duran güzide
eserlerinin korunması ve değerlendirilmesini sağlaya-
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cak; medeniyetimizin canlı sembolleri olan dinî eser
lerimizin ışıklandırılmasını gerçekleştirecek ve şanlı ta
rihimizin bu eserleri vasıtasıyle, bütün ihtişamı ile,
Türk'e ve yabancıya tanıtmasının sağlayacağı ümit edil
mekte ve beklenmektedir.
Yine bu bütçe ile, Ege, Akdeniz ve diğer turistik
yerlere gelen turistleri memleket ortalarına, Güneyine,
Güneydoğusuna ve Doğusuna göndermek için, icap
eden yatırımların yapılarak bir kervansaray zinciri te
sisi memnunlukla müşahede olunmaktadır.
Yine, bu bütçe ile, yaygın bir turizmin geliştirilme
si, yurdun her tarafındaki tarihî eserleri içine alan, ta
biat güzelliklerini içine alan bir turizm zinciri, Türk
turizmini ileriki yıllarda fevkalâde geliştirecek, gelirle
rini artıracak başarılı bir hamle olacaktır.
Yurdumuzu ziyaret eden turist, en azından, güneşi,
denizi, tabiat güzelliklerini görmek ve onlardan yarar
lanmak kadar, Türkiye'yi, Türk insanını, onun tarihi
boyunca meydana getirdiği eserleri tanımak, mahallî
hususiyetlerimizi, örf ve âdetlerimizi, an'anelerimizi
görmek, kısacası bizi biz olarak tanımak ve bilmek is
ter. Türkiye turizminin canlılığını muhafaza edecek,
onu geliştirip yüceltecek yegâne faktör ve kaynak, tari
hî eser, arkeolojik kalıntılar, mahallî hususiyetlerimiz
ve folklörümüzdür. Bugünün nesilleri, görmediği ve
değişik hususiyetler arz eden yaşam aramaktadır. Baş
kalarını tanımak, görmek istemektedir.
Turizmi gelir getiren bir sistem olduğu kadar mil
letleri, insanları birbirine yaklaştıran ve bu sebeple de
insanlık duygularım kamçılayan, örf ve âdetleri, me
deniyeti, misafirperverliği birbirine cemetmek suretiy
le, dostluğa, sulh ve huzura vasıta olan hareketler ola
rak da görmek ve anlamak lâzımdır. Bu amaçlarla,
Türkiye'ye daha çok turist çekebilmek için, pahalı ol
mayan, sade turistik tesislere öncelik ve önem veril
melidir. Rahat ulaşım imkânları yaratmak, kitle tu
rizmine cevap verecek ucuz sade, rahat ulaşım im
kânları yaratmak, kitle turizmine cevap verecek ucuz,
sade ve temiz bir konaklama sistemi kurmak; yeme,
içme, gezme, görme için belirli ve özellikle belli yer
lerde standart bir tarife uygulaması yapmak; ayrıca
tatlı dil, yakın ilgi, samimiyet ve güleryüz, hoşsohbet
tutum ve bunlara ilâveten elbirlikle bir tanıtma sefer
berliği lüzumuna inanıyoruz. Turizm için bunların
başlıca geçerli faktör olduğuna kaniiz.
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nizli Pamukkale'sinin millî park projesinin bir an ev
vel gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Pamukkale'
nin bu önemine binaen pilot bölge olarak kabulü yönü
ne gidilmelidir.
Ayrıca, yurdun muhtelif yerlerinde, Balıkesir, Gö
nen, Kırşehir gibi termal tesislere önem verilmeli, sü
ratle daha faydalı duruma getirilmelidir.
Sayın milletvekilleri, 1975 yılında turizm arz ka
pasitesinin gelişimiyle ilgili olarak, mevcut bütçe im:
kânları nispetinde çalışmalar yapılmış; lokanta, gazi
no ve bilhassa yatak adedi bakımından % 50'ye yakın
bir artış olduğu ve olmaya devam ettiği tespit edil
miştir. Bunlara ilâveten, önümüzdeki 1976 yılı çalışma
larında, yatırımları yavaşlatan faktörlerin basitleştiril
mesi, işlek ve süratli bir yatırım ve turizm anlayışı
içinde hareket edilmesi en büyük temennimizdir.
1976'da sinema ve televizyon filmleri yoluyle Yüce
Türk Milletinin ve Anadolunun her türlü tarihî eser
leri, halk müziği, tarihî Türk musikisi, halk oyunları,
mahallî ve millî karakteri haiz el sanatlarımız, turis
tik önemi haiz olan bütün dünya devletlerine tanıtıl
maya devam edilmeli; bu tanıtma yapılırken, ayrıca
bu bilgiler küçük broşürler halinde, dış devletlerde
okuyan öğrencilerimiz ve çalışan işçilerimiz vasıtasıy
le de yabancılara tanıtılmalıdır.
Turistik işletmelerin millî ekonomimiz için önem
li bir döviz kaynağı olması hasebiyle, dış devletlerin
turizm gereklerine uygun surette hareketin sağlanması
zaruretine inanîyoruz. Bilhassa fiyatlar yönünden bu
ülkelerle aynı seviyeye yakın bir fiyat politikasının uy
gulanmasında sayısız faydalar' olacağına kaniiz.
Muhterem milletvekilleri, «Büyük Türkiye» nin
yaratılmasında birinci derecede rol oynayan ve katkıda
bulunan ülkemiz turizminin sahip olduğu turistik im
kân ve zenginliklerinin lâyıkıyle değerlendirilmesi, iç
ve dış turizme elverişli bölgelerin en kısa zamanda ge
rekli tesislere kavuşturulması, turizmin sağladığı döviz
gelirlerinin artırılması, turistik değer ve kaynakların varsa - israfının önlenmesi, turistik çevrenin korunma
sı ve değerlendirilmesi hususundaki Bakanlık çalışma
larının, daha titizlikle sürdürülmesinin zaruretine ina
nıyoruz.
Sayın milletvekilleri, şimdi de 1976 bütçe müzake
releri dolayısıyle muhalefet partilerinin sayın millet
vekillerinin tutum ve davranışlarından kısaca bahset
mek istiyorum.

Bunların dışında, millî park projelerinin tez elden
ele alınıp neticeye varılması hususunu temenni ediyo
Her yılın bütçe müzakerelerinde muhalefetin sa
ruz. Dünyanın sayılı yerlerinden olan millî turizmimi
yın sözcüleri «Bu bütçe denk değildir, bu bütçe açık
zin büyük hazinelerinden, tarih ve tabiat harikası De- | verir iddialarını» yaparlar. Esasen bunları yadırgamı-
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yoruz. Bu nevi sözlerden alınmayız da. Hükümetler
kendi bütçelerini kendilerini aldatmak için yapmazlar.
Bütçeler tahminidir.
Cumhuriyet Hükümeti samimî bir bütçe ile Yüce
Meclisin huzuruna gelmiştir. Beğenmediğimiz ve ya
dırgadığımız, bu sözler değildir. Bu seneki, gerek Büt
çe Karma Komisyonunda ve gerekse Yüce Meclisi
mizde müzakere edilen 1976 yılı bütçesi üzerinde ya
pılan konuşmalarda, umu niyetle bütçenin dışında her
şeyin konuşulması, yakışıksız sözler söylenmesi, kür
süyü tehdit maksadıyle yürümeler ve hatta kaba kuv
vete başvurmak suretiyle kürsü özgürlüğünü ihlâl et
melerini tasvip etmek imkânı yoktur.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Bakanlığın bunun
la ne ilgisi var?
BAŞKAN — tkaz ediyorum efendim.
Bütçe ile ilgili lütfen.
HALİL DERE (Muğla) — Ne gereği var bunun?
BAŞKAN — Sizden evvel ben davrandım efen
dim.
Devam edin Sayın Gençoğlu.
RIZA GENÇOĞLU (Devamla) — Niye alınıyor
sunuz? Ben, olan hadiseyi dile getiriyorum.
HALİL DERE (Muğla) — Dile getirecek yetkili.
ler var.
RIZA GENÇOĞLU (Devamla) — Bilhassa, mu
halefete mensup sayın milletvekilleri bu tutumlarını
terk etmelidirler. Bu nevi hareketleri yapanlar, kamu
oyunda iyi karşılanmayacağı gibi, partilerinin görüntü
sü bakımından da hoş olmamaktadır.
Kaldı ki, bütçe müzakerelerinde, bütçeyi hizmet
ler yönünden eleştiriye tabi tutmak, «Bütçeye bir kuruş
ilâve nasıl yapılır? Bütçedeki tek kuruş, yerinde na
sıl kullanılır? Varsa, fuzulî masraflar nasıl önlenir?
Herhangi bir yatırıma konan ödenek isabetli değilse,
onu isabetli yatırıma nasıl aktarırız?» gibi, memleket
ve millet hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi
hususunda çalışmalar yaparsak, zannediyorum daha
isabetli bir hizmet yapmış oluruz.
Sayın milletvekilleri, 1976 yılı Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı bütçesinin uygulayıcısı sayın Bakanın ve
muhterem Bakanlık mensuplarının, büyük bir hassa
siyetle, .başarıya yönelen ve müspet bir şekilde sonuç
lanmayı amaç edinen değerli çalışmalarını gönülden
desteklediğimizi belirterek, 1976 yılı Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve Yüce Milleti
mize hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalarından
dolayı Sayın Bakan ve değerli mesai arkadaşlarını teb
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rik ediyor, Adalet Partisi Grupu adına: Yüce Heyetinize
selâm ve saygılarımızı sunuyoruz. (A. P. ve M. S. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fuat Fı
rat; buyurun Sayın Fırat.
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET FUAT FI
RAT (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; M. S. P. Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Günümüzde turizmi, «Dumansız sanayi ve görül
meyen ihracat» olarak nitelemenin kaçınılmaz bir
gerçek olduğu gözler önündedir. Bu gerçeğin ışığı al
tında turizmden kazanç sağlamayı her devlet ister.
Ancak, yalnız istemekle olmadığı da bir gerçektir. Te
mel gaye, turistleri memleketimize nasıl çekebileceğimizdir.
Hal böyle olunca, oturup, akılcı ve mantıklı yollar
la çareler aramak en doğru yol olsa gerektir. Her tür
lü gayri ahlâkî yollarla, eğlence yerleri açarak hiç bir
zaman turistleri celbetmek mümkün değildir. Zira, bü
tün eğlence yerlerinde, zaten Avrupa ve diğer bazı ül
keler bizi fersahîarca geri bırakmışlardır, bu tür eğ
lenceyi arayan turistler, zaten bize gelmezler. Bizim
onları aramamız, bize pişmanlıktan öte bir şey getir
mez.
Sonuç olarak, manevî deeğrlerin hebasına müncer
olacak, bu tür turizme ve turistik kazanca «hayır» di
yoruz.
Sayın milletvekilleri, turizmden kazanç sağlamak
demek, gelen turistlerin rahat ve huzurunu temin et
mek demektir. Bu sebeple, turizmin ehil ve becerikli
ellere verilmesi isabetli olacaktır. Turizmin, sadece ka
zanç sağlamak gayesi ile yapılması fikrine karşıyız. Zi
ra, bu tutum, maddenin mutlak zaferiyle sonuçlanıyor
ki, bu da maneviyatın iflâsı demektir.
Halbuki, manevî değerlerden yoksun bir milletin
ayakta kalmasını mümkün görmüyoruz.
Sayın üyeler, millî turizm anlayışımızı burada izah
ederken, Türkiye'ye gelen turistlerin iyi intibalarla ay
rılması lâzım gelir ki, ikinci kez gelmesine zemin ha
zırlanmış olsun. Aksi takdirde, turistleri sömürmek
şeklinde bir politikanın içine girirlerse, işte o zaman
turist, sömürüldüğünü anlar; Sömürüldüğünü hisseden
bir insan ise, o memleket ne kadar cazip olursa ol
sun, sömürüldüğü yere gelmek istemez.
İşte bu sebeblödir ki, millî anane ve karakterimize
dayalı bir turizm politikasının izlenmesinde zaruret
görüyoruz.
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Sayın milletvekilleri, Anadolunun her taşı altında
bir tarih yatmaktadır; bir çok medeniyetlere beşik ol
muş bir yöredir.
Geçmişi tanıtmak bakımından halk folklörüne ge
reken önem verilmelidir.
Millî turizm anlayışımız, taklitten uzak, öz benli
ğimize uygun bir tarzda tespit edilmelidir. Dışarıdaki
turizm ataşeliklerimizin, millî turizm endişesiyle daha
da dikkatli ve aktif hale getirilmesi yolundaki çalış
maların yapılmasını temenni ediyorum.
Turizm ataşeleri, Türk kültürü ve Türk turizmini
tanıtmak ve dışarıdaki menfî propagandaların tesirle
rini azaltmak için büyük sorumluluklar içinde olmalı
dırlar.
Millî düşünce ile hareket edilmesi için bundan böy
le daha dikkatli davranılmasmı temenni eder, Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin miletimize ve Ba
kanlık mensuplarına hayırlı olmasını temenni eder,
Grupum ve şahsım adına cümlenize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat.
Şimdi, şahısları adına söz alan arkadaşlarıma söz
veriyorum.
İlk olarak, Sayın Müfit Bayraktar... Yok.
Sayın Orhan Çaneri... Yok.
Sayın Etem Eken... Yok.
Sayın Ali Sanlı... Yok.
Sayın Kemal Ataman... Yok.
Sayın Osman Aykul... Yok.
Sayın Ömer Kahraman... Yok.
Sayın Hüseyin Erçelik... Yok.
Sayın Hasan Değer... Yok.
Sayın Hasan Özçelik... Yok.
Sayın Enver Aköva.:. Yok.
Sayın Hüseyin Deniz... Yok.
Sayın Cahit Koçkar... Yok.
Sayın Sabri Dörtkol... Yok.
Sayın Mustafa Dağıstanlı... Yok.
Sayın Mustafa Kemal Gönül... Yok.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan...
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istiyorsunuz, buyu
run efendim.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, ne
oldu?...

23 . 2 . 1976

O:3

BAŞKAN — Efendim biliyorsunuz, Hükümetin
takaddüm hakkı vardır; görüşmelerin her safhasında
söz alabilir. Size, cevap vereceğim anda sayın Baka
nın söz istediğini müşahede ettim, kendisine söz veri
yorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri;
Bu aşkam, derin vukufunuz ve engin tecrübe
nizle lütfetmiş olduğunuz tenkitlerle bize, 1976 yılında
çalışma yolumuzda ışık tuttunuz. Cümlenize teşek
kürler arz ederim.
Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, konuş
ma sırasına göre değil, müsaade ederseniz önce Ana
Muhalefet Partisi Sözcüsü arkadaşıma cevaplarımı
takdim etmekle sözlerime başlamış olmak istiyorum.
Şüphesiz, ilk vazifem, 1975 yılında tatbik etmiş
olduğumuz turizm politikasının esaslarını huzuru
nuzda arz etmem, 1976 bütçe politikamızı huzuru
nuzda takdim etmem gerekirdi. Yalnız, bu hususları
yazılı olarak muhterem Heyetinize takdim ettiğim
için, şimdi müsaade ederseniz, zamandan tasarruf et
mek kastiyle, konuşan arkadaşlarıma cevap takdim
edeceğim:
İtiraf ederim ki, sayın Anamuhalefet Partisi
Sözcüsünün konuşmalarını takip etmeden evvel, dü
şünmüştüm ki, bu konuşmalar Cumhuriyet Halk
Partisinin Cumhuriyet Senatosunda yapmış olduğu
tenkidin bir devamı olacaktır; fakat sayın sözcünün
konuşmasını dinledikten sonra, bu iki konuşma ara
sında irtibat kurmak imkânı hâsıl olmamıştır. Sebebi
ni takdim edeyim:
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet
Senatosu Sözcüsü değerli arkadaşım, tenkidinin bir
noktasında şu ifadeyi kullanmaktadır: «Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısının hizmet
gerekçesinde yeralan açıklamaların yılı içerisinde ger
çekleştirilmesini, ülkemiz turizmi adına sevinçle kar
şıladığımızı belirtmek isterim» demek suretiyle, sayın
Cumhuriyet Halk Partisi, bizim 1976 bütçe politika
mızı hizmet bakımından benimsemiş olduğunu göste
riyordu ve kendilerine teşekkür ediyorum.
Şimdi, Millet Meclisinde sayın sözcünün beyan
larına cevap verirken, göreceksiniz ki, sayın sözcünün
bizim 1976 bütçe politikamızı iyi ıtakip etmeden hu
zurunuza çıkmış bulunduğu anlaşılacaktır.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arka
daşım, 1975 yılında Türkiye'ye gelen turist adedi ba
kımından ve gerek elde etmiş olduğumuz gelir bakı-
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mından kazançlı bulunmadığımızı ifade etmiştir.
Bu ifadelerinin arasında «esas itibariyle, 1975 yılını
1974 yılıyle değil, 1974 yılını 1973 yiliyle mukayese
etmeniz iktiza eder» diye bize yol göstermiştir.
Şimdi, müsaade ederseniz, hem 1974 ve hem de
1973 yılı üzerinde bütçemizin karakterini huzurunuz
da takdim edeceğim:
Sayın sözcü, 1975 yılında 1973 yılına göre tu
rist akımının ancak 6Q bin civarında arttığını ifade
etmektedir. Müsaade ederseniz, bu gerçeğe aykırıdır.
Çünkü, 1975 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı
1 490 733 tür. 1973 yılında Türkiye'ye gelen turist
sayısı 1 341 527 dir. Aradaki fark 6GI bin değil,
149 206 dır. 1975 yılında Türkiye'ye gelen turist sa
yısı - biraz evvel ifade ettiğim gibi - 1 490 733 tür.
1974 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı ise
1 11Q 298 dir; aradaki fark 380,435 tir. Bu ilerleme
ve bu artış, cümlenizin hatırlayacağı gibi, Çınar
Otelinde, Hilton Otelinde ve Foça Tatil Köyünde tu
rizm mevsiminin en hareketli olan devrinde vaki grev
lere rağmen elde edilmiştir.
Sayın sözcü, yine rakamlarda bir hataya düşmüş
bulunuyor, diyor ki: «Rakibimiz ülkelerde, 1975 yı
lında 1973 yılına nazaran artma olduğu halde, Türki
ye'de maatteessüf, 1975 yılında, 1973 yılına nazaran
artış olmamıştır.»
Biraz evvel rakamları takdim ettim. Takdim et
miş olduğum rakamlarda, Türkiye'de 1973 yılma na
zaran ve 1974 yılına nazaran artış bulunduğu sabit
bir vaka olarak huzurunuza çıkmış bulunmaktadır;
fakat sayın sözcünün maatteessüf hata ettiği nokta,
bizim rakibimiz olan ülkelerde 1975 yılında, 1973 yılını
aşan bir ilerleme mevcut değildir.
Şimdi, onu rakamlarıyle huzurunuza takdim edi
yorum: OECD son rakamlarına göre, Avrupa'da tu
rizm hareketleri ortalama % 4,8 nispetinde artış gös
termektedir. Buna mukabil, aynı rakamlara göre,
Orta Doğuda % 25 nispetinde bir gerileme mevcut
tur. Türkiye'de ise, 1973 yılına nazaran 1975 yılında
artış nispeti % 11,01, 1974 yılına nazaran artış nis
peti % 34,2 dir.
Şimdi, Yugoslavya'ya gelelim: İtiraf edeyim ki,
Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan ve İspanya'dan bah
sederken 12 aylık rakamlara sahip değiliz. Sahip ol
duğumuz rakamlar, yedi aylık rakamlardır. Size yedi
aylık rakamlar itibariyle bu komşu ve rakibimiz ül
kelerdeki artışı takdim ediyorum:
Yugoslavya'da 1974 yılında, 1973 yılına nazaran
turizm akışında gerileme r/0 11,03'tür. 1975 yılının ilk
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yedi ayında 1974 yılına nazaran ilerleme % 9'dur.
Demek oluyor ki, Yugoslavya'da henüz 1973 rakam
larına varabilmek için bir hayli beklemek iktiza edi
yor. Düşüş % 11,3, artış % 9'dur.
Yunanistan'da 1974'te 1973 yılına nazaran düşüş
% 34,8, 1975'te, 1974 yılına nazaran artış % 16,2'dir;
fakat sayın sözcü bu bizim rakibimiz komşu ülkele
ri 1973 yılına nazaran 1975'te daha ileri gittiğini ifa
de etmek cesaretini göstermiştir.
İspanya'da 1974 yılında, 19731 yılına nazaran tu
rizm hareketlerinde düşüş c/c 12,2'dir. 1975'te artış
% 9'dur. Demek oluyor ki, İspanya'da da henüz 1975
yılında, 1973 yılının kaybı telâfi edilmemiştir.
Gelir rakamlarına gelince : Sayın sözcünün ibret
le bir kere daha beyanlarını gözden geçirmeye gayret
edeceğim. Çünkü, sayın sözcü, turistik hareketlerde
mukayeseyi 1973 yılına nazaran yapılmasını tercih et
tiği halde, gelir hususunda mukayeseyi 1974 yılıyla
yapıyor. Halbuki, oyunun kaidelerine riayet etmek
lâzım gelir. Mademki turistik hareketlerdeki mukaye
seyi 1973 ile yapıyoruz, o takdirde gelir artışındaki
mukayeseyi de onunla yapmak lâzım gelir. Önce oyu
nun kaidesini koyduktan sonra, şimdi hakikî rakamı
muhterem heyetinize takdim etmek istiyorum1 : 1975'te
elde etmiş olduğumuz gelir, 1973 'te elde etmiş oldu
ğumuz gelire nazaran % 28.3 nispetinde bir artış gös
termektedir.
Muhterem milletvekilleri, burada müsaadenizle
bir noktaya temas etmek istiyorum : Türkiye'de bu
güne kadar Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
turizm hareketlerinde canlılık görülmemiştir, turizm
hareketleri canlılık göstermemiştir. Ama ilk defa 1975
yılında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında can
lılık göstermekte ve 1974'e nazaran % 87 nispetin
de bir artış elde edilmiş bulunmaktadır. Şüphesiz, bu
miktar 500 131'e baliğ olmuştur ki dört ayda Türki
ye'ye giren turist sayısı, bir yılda Türkiye'ye giren tu
rist sayısının 1/3'inden fazlasına tekabül etmektedir.
Bunlar bir organize turla Türkiye'yi ziyaret etmişler
dir. Binaenaleyh, ümit ederim ki, yabancı acentalartn
yurda transfer etmedikleri, Merkez Bankasına yatırmadıkları gelirler bulunmuş olsun. Tahmin ediyorum
ki, 1974'e nazaran 1975 senesinde Türkiye'de gelir ar
tışı % 6,5 olarak değil, % 10'un üzerinde tahakkuk
etmesi ihtimali mevcut bulunur.
Sayın sözcü yine turizm gelirlerini ihracat gelirle
rimizle mukayese ediyor ve turizm gelirlerinin ihra
cat gelirlerine nazaran % 6 nispetinde bir varlık gös
terdiğini iddia ediyor. Fakat biz, şunu iddia ediyo-
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ruz : 1975 senesinde 275 milyon dolar bir gelire sa
hip olmuşuz. Eğer biz bunu OECD anlayışına göre
mukayese edecek olursak, ihracat gelirimizle, turizm
gelirimiz, ihracat gelirimizin % 19.98 nispetinde bir
rakamına baliğ olmaktadır. Eğer IMF anlayışına göre
bu mukayeseyi yapacak olursak, o takdirde 1975 tu
rizm gelirimiz, ihracat gelirimizin % 14,05'i nispetin
de bir rakama baliğ olmaktadır.
Sayın sözcü, dış turizm giderleri bakımından ga
yet enteresan rakamları huzurunuzda takdim etmiş
tir. 1974 yılında, 1973'e nazaran turizm giderlerimizde
% 63,5 oranında bir artışın mevcut olduğunu beyan
etmektedirler. Böylece, Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisinin iktidarda bulunduğu bir dönemde, turizm gelir
lerindeki artışın karşılığında, turizm giderlerindeki ar
tışı bizzat kendileri tespit etmiş bulunmaktadırlar ve
onun ötesinde aynı sene Amerika'da % 8, Almanya'
da % 9, Kanada'da % 12, İsviçre'de % 14, İsveç'te
% 7 nispetinde bu artışın vukübulduğunu da yine za
bıtlara intikal ettirmiş bulunmaktadırlar.
Çok değerli milletvekilleri, iftiharla şunu ifade et
mek isterim ki, 1975 senesinde turizm giderlerimizin
artışı, 1974'e nazaran % 1 nispetinde artmıştır ve
böylece 1974 turizm politikasının şevki idaresiyle 1975
turizm politikasının şevki idaresi arasındaki fark da
ümit ederim ki, vuzuhiyle ortaya çıkmış bulunmak
tadır.
Sayın sözcü, yatırım politikası bakımından benim
çelişki içinde bulunduğumu ifade ettiler, dediler ki;
«Tokoğlu, arz kapasitesindeki artışın plan hedefleri '
gerisinde bulunduğunu ifade ediyorlar. Halbuki, ken
dilerinin yapması gereken husus o değildir; tesisleri
nin doluluk oranını tespit etmektir.»
Değerli milletvekilleri, burada bir noktaya temas
etmek istiyorum. Bir bakıma, planlı devrede olduğu
muzu gururla ve iftiharla söyleriz; sonra, planın ir
şatları dışında, burada yine, beyanlarda bulunabili
riz. Ne diyor Üçüncü Beş Yıllık Plan? Üçüncü Beş
Yıllık Plan diyor ki, «5 yıl zarfında Türkiye'de arz
kapasitesi olarak 54 500 yeni yatağın ihdası lâzım dır» ve biz de plana saygı göstererek, diyoruz ki,
bulunmuşuz, böylece plan hedeflerinin gerisinde kal54 500 yatak yerine, daha 12 CCO yeni yatağa sahip
mışız.
Değerli milletvekilleri, biz inanıyoruz ki, turizm
politikasının mihenk taşı, arz ile talep arasındaki den
gede vücut bulur; nirengi noktası budur.
— 412
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Şimdi, müsaade ederseniz, sayın sözcünün bu be
yanlarını muhterem
heyetinize arz ettikten
sonra
meselenin hakikî cephesine intikal etmek istiyorum.
Doluş oranı nedir? 1974 istatistiklerine göre, İtal
ya'da doluş oranı % 34.09; Yunanistan'da % 38.05;
İsviçre'de.% 41; Yugoslavya'da % 43; Avusturya'
da % 28.5; Türkiye'de % 50.5; ama 1975 yılında
Türkiye'de bu doluş oranı % 60'ı bulmuştur. Hemen
şunu ifade etmek isterim, İtalya'da 1 35Cı 000 yatak
kapasitesi vardır. Yunanistan'da 166 bin yatak ka
pasitesi vardır ve bu kapasiteyi de daima artırmaya
gayret ederler.
Bugün için Türkiye'de bu doluş oranı rekor teş
kil etmektedir dünyada.
Sayın sözcü yine beyanlarında, «Altyapı, eski eser
lerin onarımı, yatırımların yapılışını, Turizm Bakanı
kendi eseri olarak gösteriyor. Haddizatında Turizm
Bakanı yalnız bir teşkilâtlandırma vazifesi görür. Bi
naenaleyh, bu yatırımların sahibi çıkmaya hakkı yok
tur»1 diyor. Zannediyorum ki, saj'in sözcü 1976 Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesini gözden geçirme miş olacaklar ve zannederim ki, 1975'te olduğu gibiı
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 1974'ten da
ha aşağıda bir seviyede kaldığını zannetmiş olacak
lar.
Değerli milletvekilleri, hemen ifade etmek iste
rim : 1976 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi,
Türkiye'de ilk defa yatırım karakterini taşıyan bir
politikayla tanzim edilmiş ve huzurunuza o sıfatla
çıkmıştır. Bu sebepten, muhterem hükümetin bu an
layışına huzurunuzda teşekkürü bir vazife biliyorum.
Değerli milletvekilleri, 1975 yılında Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının yatırım bütçesi 56 079 000
Türk lirasıydı; 1976 senesinde
yatırım
bütçemiz
165 000, 861 liradır. 1975 yılında transfer bütçemiz
86 milyon Türk lirasıydı, 1976 yılında bu miktar
132 304 CCO Türk lirasına iblâğ edilmiştir ve bu ya
tırım bütçesi ve transfer bütçesiyle, şüphesiz ki tu
rizm sektörünün gerektirdiği bütün yatırımları yap
mak iddiasında değiliz. Ama, turizm yatırımlarını ha
rekete getirebilecek mihrak noktalarını mutlaka ken
di katkımızla yapacağımızı ifade etmek istiyorum.
Bütçemiz tetkik edildiği zaman, bundaki samimiyet
hissemi de tespit etmek mümkündür.
Saym sözcü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
1976'de benimsemiş olduğu kongre turizm politika
sının da karşısına çıkmaktadır. Değerli sözcüye göre,
Türkiye'de yalnız İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da
kongre turizmi yapılabilir; onun dışındaki yerlerde
kongre turizmi yapılamaz.
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Değerli milletvekilleri, biz turizm mevsimini yalnız
yaz aylarına inhisar ettirmek değil, onu senenin 12
ayma taksim etmek politikası güdüyoruz. Bunun için
de, kongre turizmine ehemmiyet veriyoruz. 1976 yı
lında, takip etmiş olduğumuz bu politikayla Alanya'
da, Kuşadası'nda, Konya'da ve Hacıbektaş'ta kong
re salonları ihdas etmeyi kararlaştırdık, inşallah bun
da muvaffak olacağız. Bu salonlar yapıldıktan sonra,
burada elde edeceğimiz muvaffakiyet, mutlak surette
cümlenizin memnuniyetini mucip olacaktır..
• Bir noktaya hayret ettim : Sayın sözcü, geçen
Temmuz ayında benim Fransa'da yapmış olduğum
toplantıya takıldılar; dediler ki : «Bu toplantı niye
Fransa'da oldu, diğer memleketlerde olmadı?».
Hemen ifade edeyim : Dış bürolarımız bakımın
dan en müsait büro Paris büromuzdu. İki : Coğrafî
merkeziyet bakımından, Paris, diğer şehirlere naza
ran merkeziyet teşkil ediyordu; o sebepten bu top
lantıyı orada yaptım.
Sayın- sözcü diyorlar ki : «Fransa'nın Türkiye
turizmine yardımı c/c 6 nispetindedir.»
Müsaade ederseniz, bu rakamı ben benimseyemeyeceğim. Hemen huzurunuzda 1973 turistik eğilim
anketi rakamlarına göre ifade etmek istediğim bir
rakamı takdim edeceğim: Geceleme itibariyle
100 000, gecelemeden 32 087. Gecelemenin Fransız
turistlerine ait olduğunu huzurunuzda ifade edece
ğim ve böylece sayın sözcünün % 6 rakamının yan
lış olduğunu ifade edeceğim. Yine hava yolları ile
yapmış olduğumuz teşriki mesai neticesinde, biliyo
ruz ki, dışarıya giden seferlerde, hava yolları en faz
la yolcuyu Fransa'dan Türkiye'ye taşımaktadır. Bu
nu da sayın sözcünün bir kenara yazmasını ve tah
kik etmesini rica ediyorum.
Sayın sözcü, Türkiye'ye gelen turistlerin varlıklı,
aydın ve meraklı turistler olmasını istediğimi ifade
ettiler.
Eğer benim Bütçe Karma Komisyonunda, Cum
huriyet Senatosunda yapmış olduğum konuşmaları
ve huzurunuzda şimdi takdim etmiş olduğum yazılı
beyanlarımı gözden geçirecek olursanız, orada tespit
etmiş olduğum bir vakıa vardır; diyorum ki, «Dün
yada kendi memleketinden 1 500 kilometre ve onun
dışındaki yerlere seyahat edenlerin nispeti, o mem
leketlerin kendi nüfus mevcudiyetlerinin % 15'i ile
|% 20'si arasında değişmektedir ve bunların senelik
gelirleri de 10 000 doların üzerindedir.» îşte, bu ki
şiler bu seyahatleri yapabiliyor. O halde, tanıtma
politikamızı bu yöne teksif etmek iktiza eder. Nite
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kim turizm politikasını güderken orada iki hedefi
mizi asla ihmal edemeyiz. Bunlardan bir tanesi, dö
viz ' geliri temin etmektir. İkincisi, turistik münase
betler dolayısiyle, milletlerin birbirlerine yakınlığını
temin etmek, milletlerin kültür ve harsını birbirleri
ne kabul ettirmek, milletlerin tarihî medeniyetleri
ni, diğer milletlere kabul ettirmek suretiyle, Türki
ye'nin dünyadaki mevkiini tayin etmek hususunda
turizm hareketlerinden istifade etmektir. îşte, bu
muhterem vazifeyi üzerime aldığım zaman, turizm
hareketlerinin bu iki veçhesini dengeli olarak götür
meye gayret ettim. Ben bir vakıayı tespit ettim. Bu
vakıanın dışında hiçbir görüşüm yoktur. Bu bir vakı
adır. Bu vakıanın istikametinde hareket etmek, tu
rizm politikası bakımından zarurî gözükmektedir;
sayın sözcüye bunu ifade etmek istiyorum.
Üçüncü yaş turizmini renkli bir rüya olarak tes
miye eylediler. Halbuki ben Fransa'ya gittiğim za
man, üçüncü yaş turizmini bir vakıa olarak gör
düm ve onunla temas ettim; el ele yürüdüm o üçün
cü yaş turizmi ile.
Transporte et Voyage Acentesi Direktörü Mr.
François Guleque ile görüştüm; onu memleketime
davet ettim. Raporunu tanzim etti ve 1976 senesinde
üçüncü yaş turizminden istifade edeceğime kanaat
getirdim. Şüphesiz ki, Türkiye'yi seven bütün sevgi
li arkadaşlarım, değerli miletvekilleri, eğer bu poli
tikada muvaffak olursak, sevinç içinde yarın beni
ve arkadaşlarımı tebrik edeceklerdir. Cenabı Hak'
tan o günün yakın olmasını niyaz ediyorum.
Sayın sözcü, ikinci konut politikamızı eleştirdi
ler ve bizi sosyal turizmle ilgisiz gördüklerini ifade
ettiler, ikinci konut politikamızı müsaade ederseniz
kısa hatlariyle huzurunuzda tebarüz ettirmek istiyo
rum.
Sayın Başkan, acaba çok zamanınızı aldım mı?
BAŞKAN — Devam buyurun efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFt
TOKOĞLU (Devamla) — Bugün, nerede olursa ol
sun, sahil yağmacılığından bahsedilmektedir. Tu
rizm Bakanınız olarak, sahil yağmacılığına karşı ol
duğumu ifade etmek istiyorum. Bu sahil yağmacılı
ğını önlemek içirı de şüphesiz ki, birtakım aletleri
miz olmak iktiza eder. Bizim kanaatimize göre, eğer
Türkiye'nin bütün sahilleri fiziksel planlama ile tes
pit edilecek olursa ve burada yerleşim noktaları tes
pit edilecek olursa ve bu yerleşim noktalarına biran
evvel yerleşim planları tatbik edilecek olursa, o tak
dirde ümit ediyorum ki, sahil yağmasının önüne geç-
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mek mümkün olacaktır. Bu düşünceye sahip olduğu I .Taktadır. O yanıklık bizde de vardır. Hemen şunu
ifade etmek istiyorum: Azamî 1980 yılında o koca
muz içindir ki, 1976 bütçesinde, beş senede ancak
man Toros dağları yarılmış olarak, o sahil bandı ta
tamamlanmış olan Antalya ve Muğla fiziksel plan
hakkuk etmiş olacaktır. 1976 yılında bu mıntıkalar
laması karşılığında yalnız 1976 yılında Ege bölgesi,
için Çeşme - Kuşadası planlanmıştır; Antalya - Ke
Çanakkale bölgesi Marmara 'bölgesi ve Karadenizin,
mer - Tekirova 58 kilometresi 1978'de bitecektir. TeKefken'den 'başlayıp Bulgar hududuna kadar olan
kirova - Kumluca 42 kilometre 1980'de bitecektir.
kısmını, Allah'ın izni keremiyle, fiziksel planlama
Kumluca - Kaş arası 96 kilometre 1974'te başlamış,
ya tabi tutacağız ve bu işi bitireceğiz.
1977'de bitmiş olacaktır. Arzı malumat eylerim.
İşte, bu arada, kamu sektörünün parasiyle değil,
Değerli milletvekilleri, yine bu arada, Demokra
vatandaşın tasarruflariyle elde edilecek olan para ile
tik Partinin 1976 bütçesinin tümü üzerinde yapılmış
ve fakat Turizm Bankası elemanları vasıtasiyle, ka
olan konuşmada sayın sözcü, Turizm Bakanlığı için
çınılmaz olan bu konutları plan dairesinde yapmak
şu ifadeleri kullanmıştır:
hedefimizdir. Böylece, bu konutlar daha ucuza çıka
«Türk • turizmini geliştirmek ve Türkiye'yi dışar
caktır. Böylece, bu konutlar, arazi kaybına vesile ol
dan tanıtmak görevleri kendisine verilmiş olan Tu
mayacaktır. Böylece, hu konutlar vasıtasiyle, şahıs
rizm ve Tanıtma Bakanlığı her gün gazetelere malze
lar konutlarını i'ki aylık müddet için bir sene kapalı
me ve konu olmaktadır. Bu bakanlıkta birçok suiisti
tutmayacak; kendileri bir ay, iki ay kullandıktan son
mallerin olduğu belgelerle açıklanmaktadır. Demok
ra, senenin diğer aylarında bunları bir gayra istifa
ratik Parti olaiak, bu bakanlıkta olup bitenleri veya
desine sunmak suretiyle hem iç turizm bakımından,
devam edenleri ortaya koymak maksadıyle bir öner
hem de dış turizm bakımından turizm hareketlerini
ge vererek, Meclis araştırması talep edeceğiz.»
kamçılamış olacaklardır. Böylece, hemen ifade et
Değerli milletvekilleri, en büyük servetim, bana
mek isterim ki, takip etmiş olduğumuz politikada
lütfedilmiş olan bu hizmette, alnı açık olarak çıkmak
önce mahallin tasarruf sahibine öncelik verilecektir.
tır. En büyük servetim, çocuklarıma, «Tokoğlu, Tu
Eğer, mahallin tasarruf sahihi yok ise, o takdirde
rizm ve Tanıtma Bakanlığı esnasında büyüklerine
dışarıdan gelecek olan sermaye nazarı itibara alına
saygı gösterdi; yakm arkadaşlarına saygı ve sevgi
cak ve böylece de turizm politikası halka inmiş ola
gösterdi; kendisinden daha küçük olanlara şefkatini
caktır.
esirgemedi» desinler ve yine, «Tokoğlu, bu bakanlığı
Sosyal turizmden bahsettiğiniz zaman, tatil kre
bıraktığı zaman, arkadaşlarının şerefli mesaileriyle
dilerini mevzuubahsettİniz.
I birlikte dürüst idi» desinler.
Onun için, Demokratik Partinin değerli sözcü
Değerli milletvekilleri, 1974'te tatil kredisi olarak
sünden rica ediyorum: Eğer, bir bildikleri varsa, rica
kullanılmış, Turizm Bankası vasıtasiyle kullandırılmış
ediyorum, bunu ne şekilde olursa olsun, biran evvel
olan miktar 143 130 Türk lirasıdır. 1975 senesinde bu
I
Meclise çıkartsınlar. Ve yine değerli milletvekili arka
miktar 1 826 000 Türk lirasına çıkarılmıştır. (A. P. sı
daşlarıma, rica ediyorum, en ufak şüpheleri olduğu
ralarından alkışlar)
takdirde bir telefonları, o şüphenin izale edilmesi için
Biz, «halka iniş;» «sosyal» lâfını bir ide olarak be
kâfi gelecektir.
nimsiyoruz ve o ideyi de kuvveden fiile çıkartmakta,
Değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz sözlerimüsaade ederseniz maharet gösteriyoruz.
I
mi
burada bitiriyorum, gecenin bu geç saatinde siz
Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Partisi Gruleri meşgul ettiğim için özür diliyorum; saygılarımın
pu adına konuşan Sayın Rıza Gençoğlu arkadaşıma
kabulünü istirham ediyorum. (A P. sıralarından al
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Çünkü, sanki be
kışlar)
nim içimi, benim politikamı okumuş gibi burada bir
I
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
konuşma yapülar. Kendilerine teşekkür ediyorum.
I
Bazı arkadaşlarımızın yazılı sualleri
Başkanlığa
Diğer taraftan, Sayın Demokratik Parti sözcüsü
gelmiştir.
Faiz Şarlar arkadaşımın konuşmalarına iştirak ediyo
Şimdi, sözlü olarak sual sormak isteyen?
rum ve kendilerinin benden kapalı olarak sormuş ol
REMZİ
ÖZEN (îzmir) — Sayın Başkan, sözlü
duğu bazı sualleri müsaadenizle cevaplamak istiyoI
sorum
var.
runî.
Değerli sözcü arkadaşım, Çanakkale - İskenderun
BAŞKAN — Sayın Özen, Sayın Eyüboğlu, Sayın
arası turistik sahil bandının yapımından yanık bulun- J Bayraktar...
414 —
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan,
soru sorma hakkımı Orhan Beye veriyorum.
BAŞKAN — Peki Sayın Zengin.
Sayın Kay ıhan...
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sorum var.
BAŞKAN — Anladım efendim, zaten soru için
tespit yapıyorum.
Sayın Bakanım, soruları takdim ediyorum.
Çorum Milletvekili Sayın Yakup Çağlayan'ın so
rusu :
«Tarihî ve dolayısıyle turistik değeri, dünyada
emsali çok ender denecek derecede çok büyük olan
Çorum îlimizin Alaca ilçesine bağlı «Alacahöyük»
adı ile anılan tarihî yerimiz herkesin malumudur.
Rahmetli, büyük insan Atatürk'ün emir ve işaretiyle
1935'te kazıya başlanan bu değerü yerin perişan hal
leriyle;
1. — Tarihî değerini,
2. — Turistik değerini, burayı çok iyi bilen dünya
milletlerinin tetkik ve faydasına sunmak için yol elektrik - enformasyon dairesi - restoran - otel gibi
tesislerle ihya hususunda muhterem Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığımız ne düşünmektedir? Düşünülenlerin
tatbik zamanı hakkında (ay - yıl olarak) bilgi verebi
lirler mi?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu saatte vak
tinizi almamak için yazılı cevap vermeme müsaadele
rinizi rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin soru
ları :
«1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1975 malî
yılında Balıkesir il sınırları içerisindeki hiç bir C. H. P.
li belediyeye yardımda bulunmadığı, A. P. li belediye
leri açıkça kayırdığı iddia edilmektedir.
Bu iddianın doğruluk derecesi nedir?
2. — Anılan malî yıl içinde Turizm ve Tanıtma
Bakanlığınca Balıkesir belediyelerinden
hangilerine
ne miktarda yardım yapılmıştır?»
BAŞKAN — Sayın Cebt, 2 nci suali soru olarak
kabul edemiyorum.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkanım,
3 ncü sualim Sayın Bakanın' tutum ve görücünü an
lamak bakımından anlam taşıyan bir soru.
BAŞKAN — Anladım da, okuyayım da arkadaş
lar da hak verecekler.
— 415
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«3. — Sizce, belediyelere yardım fonunun dağıtı
mında kriter, toplumsal yarar mı, yoksa parti çıkan
mı olmalıdır?»
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Bunu cevaplaması
gerekir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, belediyele
re yapmış olduğumuz hizmetlerde rozet aramamakta
yız. Hangi belediyelere, hangi kriterler nazarı itibara
alınarak yardım yaptığımızı, tetkik ederek, kuruşu
kuruşuna kendilerine takdim ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin sorulan:
«1. — Muğla bölge müdürlüğü, eğitim, öncülük
ve tanıtma çalışmalarına cevap verecek ölçüde takvi
ye edilecek midir?
2. — Fethiye, Marmaris ve Bodrum temsilcilik
lerinin geliştirilmesi düşünülmekte midir?
3. — Datça ve Milas'ta temsilcilikler açılacak mı
dır?
4. — Turistik belde belediyelerine ne ölçüde ve ne
tür yardımlar yapılacaktır?
5. — Turistik beldelerde ne çeşit eğitim çalışma
ları planlanmıştır?
6. — Turistik kurum ve kuruluşların iyi hizmet
görmeleri doğrultusunda Bakanlıkça ne gibi tedbir
ler öngörülmektedir?
7..— Muğla havaalanı projesi hangi düzeydedir?».
TURlZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz yazılı
olarak cevap vereyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Trabzon Milletvekili Sayın Hüseyin Kadri Eyüboğlu'nun soruları :
«Bakanlığınız ile Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlüğü arasındaki protokole göre, Türk Hava Yolla
rı, Bakanlığınız yayınlarında reklâmının yapılması şartıyle Bakanlığın yabancı misafirleri ile, resmî görev
li memurlarına pas uçak bileti sağlamaktadır.
Agasi Şen Genel Müdür olunca, Bakanlıktan Türk
Hava Yollarının alacağının 4 milyon lirayı bulduğuğunu saptayınca, bu para ödenmeden Bakanlığınıza
kredili bilet vermeyi reddetmiş, Bakanlıkta da Tanıt
ma Genel Müdürlüğünün reklâm şubesinin çalışma
ları ve yurt dışı bürolarına yazılan yazıların cevapla
rının tatminkâr bir sonuç vermeyişi üzerine tahkikat
açılmış ve konu teftiş kuruluna yansımıştır:
1. — Uçak bileti tahkikatı hangi tarihte hangi ba
kan tarafından tahkikat konusu yapılmıştır?
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2. — Teftiş kaç ay sürmüş, kimin başkanlığı al
tında, hangi müfettişlerce yürütülmüştür?
3. — Tahkikat sonucu belli olmuş mudur? Ol
muşsa, sorumluları hakkında nasıl bir işlem yapılmış
tır?
4. — Biletlerin kullanılması emrini kim vermiş ve
onaylamıştır?
5. — Dört milyonluk bilet, yıllara göre, hangi ta
rihlerde kullanılmıştır?
6. — Biletler yerli ve yabancı isim, isim (ve de
TL. karşılığında) kimlere hangi hatlar için verilmiş
tir?».
Yine Sayın Hüseyin Kadri Eyüboğlu'nun 4 sorusu
daha :
«1. •— Sayın Bakan Tokoğlu. Turizm Bankasının
amblemini orak - çekice benzettiğinden bunun değiş
tirilmesini istemiş ve talimat vermiş midir?
2. — Söz konusu amblem hangi bakan zamanın
da seçilmiş ve Turizm Bankasının işareti olmuştur?
3. — Amblemin değiştirilmesi halinde, bankanın
1,5 milyon liralık bir masrafa gireceğinin açıklanma
sı üzerine, Bakanın bu keyfî kararından vazgeçtiğini
Sayın Can Pulak bir yazısında belirlemiş ve "bu iddia
Bakan tarafından tekzip edilmemiştir.
Sayın Tokoğlu, eğer amblem aracı ile cidden ko
münizm propogandası yapıldığı veya yapılacağı inan
cında idi ise, kararından gayri uddî olduğu nedeniyle
mi vazgeçmiştir? MC Hükümetinin komünizm anla
yışı bu mudur?».
Sayın Eyüboğlu, 4 ncü sorunuzu sual kabul etmi
yorum.
Sayın Bakan?
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Tokoğlu,
Devletin bir kuruşunu israf etmekten hazer eder.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin milliyetçilik
anlayışı ve komünizm ile mücadele anlayışı bu de
ğildir.
Amblem meselesi, Turizm Bankası Umum Müdü
rü ile görüşülebilir. Eğer bundan daha iyisini bulur
sak, daha iyisini tatbik ederiz şüphesiz.
Diğer konulara yazılı olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in soru
ları :
«i. — Dünyaca meşhur Tümülüs mezarlar (Bintepeler) her geçen gün dağılmakta ve kaybolmaktadır.
Şart kralları Krezeus, Giges vesaire ve halkın, servet-
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leri ile gömüldüğü toprak yığma mezarlar dünyaca
pek meşhurdurlar; bunların muhafazası ve turistle
rin tetkikine sunmak hususunda ne düşünülmektedir?
2. — Aşk tanrıçası Neoben'in taş' haline gelerek,
zamanla ağladığı ve böylece dıştan gelen turistlerin
öncelikle görmek istedikleri bu kayanın hali perişandır,
Bunu turistlerin zevkle görmeleri ve muhafazası
için ne düşünülmektedir?
3. — Zamanında dünyanın yedi büyük şehirlerin
den biri olan ticaret ve kültür merkezi Şart harabe
lerine halen şanına lâyık ilgi gösterilmemekte, gömü
lü eserler üzerinden geçen yol, şehri toprak altında
bırakmaktadır:
a) Yolun güzergâhı değiştirilecek midir?
b) Şart Mustafa köyü kaldırılacak mı?
c) Turistlerin daha iyi tetkiki için ne düşünül
mektedir?
4. — Alaşehir ilçesindeki tarihî kaleler yıkılmakta
olup, haraptır. Zamanına göre dünyanın yedi harika
sından biri olarak inşa edilmiş Alaşehir'deki bir kili
sen; n kalan ayağı da kaybolmak üzeredir. Bunların
muhafazası için ne düşünülmektedir?
5. — Manisa merkezindeki Spil dağının millî park
olarak ele alınışı ve turizme açılması, aynı zamanda
bu dağa teleferik yapılması hususunda ne düşünül
mektedir?
6. — Kula şehrinin merkezindeki yapıların tarihi
çok eskidir. Türk evlerinin inşa tarzlarının tipik ör
nekleridir. Üniversitelerde Türk evleri yapı tarzları ' nı örnek göstermektedirler. Bu şehrin merkezinin ol
duğu gibi muhafazası için ne düşünülmektedir?
7. — Manisa Mesir Bayramının daha iyi kutlan
ması, iç ve dış turizme teşvik yönünden ne gibi yar
dımlar yapılması düşünülmektedir?
8. — Türkiye'den kaçırılmış turistik tarihî eşyala
rın dünya müzelerinde görülmeleri hepimizi üzmek
tedir. Bunların Türkiye'ye getirilmesi için ne düşünül
mektedir?
9. — Tarihî turistik eşyaların, kaçırılmasına mani
olmak için ne gibi yeni tedbirler düşünülmektedir?».
Sayın Bakan...
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ
TOKOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz, yazılı
olarak takdim edeyim.
BAŞKAN — Lütfedersiniz.
Sayın Özen, buyurun efendim.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, aşağı
daki sorularımın Sayın Bakandan aracılığınız ile ce
vaplandırılmasını rica ederim:
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1. — Sayın Başbakana yakınlığı bilinen Ümit Halit Demirizin Lalıey Temsilciliğine ve Sayın Müsteşar
Mukadder Sezgin'in kardeşi üzer Sezgin'in Brüksel
Turizm Temsilciliğine tayini dolayısıyle, bir gazeteci
nin, «Bu nasıl tayindir?» sorusuna karşılık, Sayın
Müsteşarın, «Elimizden ne gelebilir ki? Köşk böyle
istiyor? diye cevap verdiğini Sayın Bakanımız bili
yorlar mı?
Sayın Cumhurbaşkanımızın, bundan takriben
4 - 5 ay önce bazı devlet memurlarının kendilerinin
tasarruflarında Köşkün adını kullandıklarını ve bun
dan çekinilmesi gerektiğini belirttiği bilinmektedir.
Bu belirleme, acaba Sayın Turizm Bakanlığı ilgi
lileri ile ilişkili midir? Eğer ilişkili ise, bu konuda ken
di yakınlarını bir göreve tayin eden ve bu şekilde yet
kisini kötüye kullanan müsteşar hakkında, Turizm
Bakanımız herhangi bir işlemde bulunmayı düşünü
yorlar mı? Eğer düşünüyorlar ise, bu konuda girişe
cekleri incelemede veya tahkikatta görevlendirecek
leri müfettişin, Sayın Müsteşara yakınlığı konusunu
dikkate almayı da düşünüyorlar mı?
2. — Sayın Bakan biraz önceki açıklamaları sıra
sında, 1974 yılında turizm kredisi olarak 143 bin li
ra, ona karşılık 1975 yılında 1 800 000 lira turizm kre
disi verildiğini beyan ettiler. Şimdi bu beyan karşısın
da şu sorularımın cevabını istiyorum:
Sayın Bakan, bir ülkenin savaş içinde olması, o
ülkenin turizm hareketine hangi yönde etkide bulu
nur?
1974 yılındaki Kıbrıs harekâtı, Türkiye'deki tu
rizm hareketini ne şekilde etkilemiştir?
Kıbrıs harekâtı başladığı gün Sayın Bakan tati
lini Ege veya Akdeniz sahillerinde herhangi bir yer
de geçiriyor idi ise, çıkarma sırasında hangi davra
nışta bulunmuştur?
Saygılar sunarım,
BAŞKAN — Sayın Bakan..
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, önce şunu
ifade etmek isterim: Bu Bakanlıkta ben, arkadaşla
rımla müştereken hareket ederim. Ama onların fik
rini aldıktan sonra tercih hakkı bana aittir, 'benden
başka hiç kimse söz hakkına sahip değildir. Müste
şarım bir tayin yapmak yetkisine sahip değildir, o
müsaadeyi de kendisine vermem. Müsteşarımı yanım
da taşırım, bağrımda taşırım ve fakat ona asla benim
olan müsaadeyi vermem. O sebepten, Deıniriz'in de
Sayın Özer Sezgin'in de tayinleri benim imzamla ol
muştur ve bugün o tayinlerimin ne kadar isabetli ol— 417
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duğunu, oralardan almış -olduğum muvaffakiyetli ra
porlarla tespit etmiş bulunmaktayım, bu bir.
İkincisi: Tatil kredilerinin 1974'te 143 bin, 1975'te
1 850 000 olduğunu ifade ettim ve tekrar ediyorum.
Değerli arkadaşım şöyle ifade ettiler: «A.caba» dedi
ler, «harp esnasında başka türlü olabilir miydi?»
Kendi sözcü arkadaşlarının beyanlarıyle kendileri
ne cevap vermek istiyorum; 1974 yılında, 1973'e na
zaran dışarıya gidiş oranı, % 63,5 nispetinde artmış
tır. 1975 yılında bu artış nispeti % l'dir. Takdir ken
dilerine aittir. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Sayın Eyüboğlu, buyurun efendim.
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Sayın Başkan, delâletinizle Saym Bakandan şu soru
larımın cevaplanmasını istirham ediyorum.
.... Sayın Bakanımızın, Mecliste dağıtılan, Meclise
sunuş konuşması, 1976 bütçesi ile ilgili olarak, Tu
rizm Bankasının işlettiği bazı tesislerdeki rakamlara
dikkatini çekmek istiyorum. Örneğin, Çeşme tesisleri
nin 1975 yılında 2 350 OOCi lira, Kilyos tesislerinde
264 bin lira zarara uğradı. Dilson otelinin 33 bin îira,
Akçay tesislerinin de 86 bin lira kâr getirdiği belir
tilmiş bulunmaktadır.
Şimdi, bu derece büyük zarar, bu tesislerin işletil
mesinden doğan bir zarar mıdır; yoksa, bu zararı hu
sule getiren bazı faktörler var mıdır? Varsa, bunlar
nelerdir?
Sayın Bakan, bu tesisler için, kâr getirecek bazı
tedbirler düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa bunlar ne
lerdir? Düşünmüyor iseler, bu tesisleri bu zararlarla
çalıştırmayı düşünüyorlar mı?
Diğer sualim bölgesel bir sualdir; izinlerini, mü
samahalarını rica edeceğim : Trabzon'un Maçka ilçe
sinin tamamen tarihî bir bölgesi, yöresi olan Meryem
Ana, Sumela turistik yerdir; fakat bu, yılların ihmali
ne uğramış bir bölgedir. Her yıl binlerce turist bu Sumela'yı ziyarete gelir; fakat yolu yoktur, haraptır;
tesisleri yoktur. O bakımdan, büyük ümitlerle gelen
turistler buradan bir sukutu hayalle dönerler.
BAŞKAN — Sual artık, Sayın Eyüboğlu.
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Sayın Bakanım, bu Meryem Ana, Sumela bölgesinde
turistik bir kalkınmaya yön verecek bazı tedbirler al
mayı düşünüyorlar mı? Düşünüyorlar ise nelerdir?
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Saym Bakan, yazılı mı takdim ede
ceksiniz?
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TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ
TOKOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz yazılı
takdim edeyim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Bayraktar, buyurun.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan;
1. Millî parklarda av mevsimine başlanmış mı
dır?
a) Başlanmış ise hangi şartlar altında yapılmak
tadır?
b) Ne cins av hayvanları üretilmektedir?
2. Memleketimize, avlanmak için gelen turistler
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Yiyeceklerini bile ya
nında getiren ve binlerce hayvanı vurup giden bu tu
ristler...
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, sanıyorum ki, bu
Orman Bakanlığını ilgilendiriyor.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
Turizm Bakanlığı ile ilgilidir.
BAŞKAN — Şu ana kadar Turizm Bakanlığı ile
ilgisini tespit edemedim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Müsaadeleri
nizle Sayın Başkanım, sorumun sonunu getireyim.
Sorumu arz ediyorum : Av için gelen turistlerin
döviz bakımından ne miktar para bıraktıklarını öğ
renmek istiyorum. Bu nedenle Turizm Bakanımıza
hitap ediyorum :
Binlerce hayvanı vurup, giden, konservesini bile
yanında getiren bu turistler 3 - 4 dolar, bilemedin 10
dolar bırakıp gitmektedirler. Bu, hem av hayvanları
nın cinsini köreltmekte, hem de memleket ekonomi
sine zararlı olmaktadır.
Bunun önlenmesi için, bu tür avcılığa son verilecek
midir?
Bir sorum daha var.
Turistik tesislerimizde uygulanan fiyat politikası,
maalesef tarifeye göre uygulanmamakta, bilhassa iç
turizm açısından acı sahneler meydana getirmektedir.
Sayın Bakanımıza soruyorum : Günde kaç turis
tik tesisin kaç elemanla kontrolü yapılabilmektedir?
Ne şartlarda yapılmaktadır? Bugüne kadar kontrolü
yapılıp da kapatılmış olan turistik tesislerin adedi ne
dir?
Yine bir hususu arz etmeden geçemeyeceğim.
Dünya turizminde tatlı su balıkçılığı gelişmiştir, ca
zip hale gelmiştir. Memleketimiz ormanlarında, yur
dumuzun yüksek alanlarında başıboş akan akajula
rımızda tatlısu balıkçılığının geliştirilmesi için turis
tik tesis yapanlara bir imkân verilmekte midir? Bu
,

-
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hususta müracaat -olmuş mudur Eğer, müracaat et
mek isteyenler olursa, hangi şartlarda müracaat ede
ceklerdir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade
ederseniz, değerli arkadaşımın çok değerli sorularına
yazılı cevap vermek istiyorum. Yalnız, denetim bakı
mından kendilerini bir an evvel tatmin etmek iste
rim.
Bakanlığı deruhte ettiğim zamanda denetici kadro
olarak dört kişi elimde mevcut idi. 1976'da bunu 30'a
çıkartıyoruz. Diğer taraftan da, fahrî deneticilik mü
essesesi kurmak istiyoruz. Böylece, değerli arkadaşı
mın temas ettiği ve bugün müştereken şikâyet konu
su edilen mevzuu 1976 yılında bertaraf edeceğimizi
kuvvetle ümit ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Kayıhan, buyurun efendim.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan,
aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını diliyorum.
incil'de adı geçen 12 dünya kentinden biri olan,
Pontuslar'ın Başkenti, Danişment Selçukîlerinin Baş
kenti, Osmanlıların Fetret Devrinde Başkenti ve Os
manlı şehzadelerinin mabet yaptığı ve çok zengin ta
rihî binaları ve beldeleri olan AmasyaMa Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı herhangi bir tesis kurmayı düşünü
yor mu ve bu ilginç kentimizi dünyaya tanıtmak için
ne gibi bir eylem düşünüyorlar? Bu bir.
İkincisi : 2 Aralık 1975 tarihli Milliyet Gazetesi
nin Politika Kazanı» köşesini Sayın Baikan okumuş
lar mı? Adı geçen köşede, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca, yerli ve yabancı konuklara takdim olu
nan 18 . 11 . 1975 tarihli seminer ve yemek da
vetiyesinin klişesini görmüşler mi? Görmüşlerse,
18 . 11 . 1975 tarihli davetiyede Turizm' ve Tanıt
ma Bakanı olarak gösterilen Mukaddes Sezgin kim
dir? Kim tarafından, bu «Mukaddes Sezgin»' deni
len zat Turizm ve Tanıtma Bakanı yapılmıştır? Yok
sa, «Mukaddes Sezgin» adında, dost ve yabancı ülke
lerde bir Turizm ve Tanıtma Bakanı mı vardır? Yok
sa, İstanbul Hilton Otelinde verilen bu yemek, bizim
Turizm ve Tanıtma Bakanlığımız tarafından veril
mekte ve Mukaddes Sezgin adı bir baskı hatası ola
rak mı geçmiştir Mukaddes Sezgin yerine?
O halde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın iki
tane Bakanı mı vardır?
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Eğer bir tane Turizm ve Tanıtma Bakanlığı var
sa, yerli ve yabancı konuklar karşısındaki bu skan
dalin cevabı nedir?
Turizm ve Tanıtma Bakanlığında görev yaptığı
sürece, affa uğrasın veya uğramasın, Sayın Müsteşa
rın aleyhinde açılan idarî ve adlî kovuşturmaların ve
davanın, teftiş kurulu rapor sonuçları ve bu raporla
rın konuları nelerdir?
v

4. İstanbul'da, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca
düzenlenen bir seminerde, Turizm ve Tanıtma Ba
lkanı Sayın Lûtfi Tokoğlü'nun sayın esi başta olimak
üzere, Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı ve
İstanbul Bölge Müdürünün eşlerinin verdiği yemek
lerin, Bütçe Kanununun (A) cetveline aykırı olduğu,
Bütçe Komisyonu üyeleri tarafından dile getirildiğin
de, Sayın Bakan, Komisyon huzurunda, bilgilerinin
bulunmadığını, kanuna aykırı ise, paraların hanım
efendilerden tahsil edileceğini beyan buyurmuşlardır.
Sayın Bakan bu konuda o tarihten bu yana ne gi
bi bir işlem yapmışlardır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ
TOKOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz, dos
yamı çıkarayım efendim.
Sayın Başkan, önce davetiye mevzuu: Tarafım
dan Teftiş Heyeti Başkanlığına verilmiş, teftişe tabi
tutulmuştur. Teferruatı ile kendilerine yazılı olarak
ceva'bı takdim edeceğim.
2 nciv olarak: Bütçe Karma Komisyonunda, Sa
yın Bayan Tokoğlu, Sayın Bayan Sezgin, Sayın Ba
yan Özkan ve Sayın Bayan Münerman'ın vermiş ol
dukları yemökler hususunda bana sual varit olmuş
tur. Derhal, Muhasebe Müdürlüğüne talimat
verdim.
Gereğinin
icrasını
emrettim. Tama
men
hukuka
uygun
olduğunu
ifade
eden
raporu bende mevcuttur, isterlerse kendilerine
de tir örneğini takdim ederim. Eğer bu rapora kar
şı bir düşünceleri varsa, yine o düşüncelerine muha
tap olmaya amadeyim.
Sayın Sezgin'e gelince: Benim elimde, 1.1.1973'le
5 . 2 . 1976 tarihleri arasında, haklarında inceleme
ve soruşturma yapılarak, sonuçlandırılan, Bakanlık
personeli hakkında bir liste mevcuttur. Bakıyorum,
orada bir Sayın Alacakaptan Aydın var: Müsteşar.
Birinci o.
Amerikalı prodüktör John Sveyce yaptırılan 2 adet
tanıtıcı filmin ihale ve kabulündeki usulsüzlükler,
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cezaî ve 'idarî takibat yapılması hususunda, Müfet
tişler Heyetinin raporu. Hiç bunlar dile gelmez. Bu
na mu'kabil, Sayın Sezgin dile gelir.
Şimdi, Sayın Sezgin'i,. ben ne zaman müsteşar
olarak teklif ettim; tayin edilmesi hususunda teklif
yaptım? Müsade ederseniz, onu takdim edeyim. Ben
bu vazifeye atandıktan sonra, 20 gün müddetle Sa
yın Sezginle karşı karşıya gelmedim. O müddet için
de bana çok değerli arkadaşım İlhan Evliyaoğlu yar
dımcı oldular ve her gün vazifesi başına dönmeyi
arzu ettiklerini bana bildirdiler. Bu müddet içinde
de bana, tecrübelerimden 'bilistifade, Sayın Sezgin
hakkında daima müspet kanaatler izhar ettiler. Ben,
karar verirken, 'bu kadar küçük tezkiyelerle, müste
şarlık gibi 'bir ma'kamı 'bir kişiye tevdi edecek ka
dar tecrübesiz insan değildim. Onun üzerine, tetkik
te 'bulundum. Baktım ki, Sayın Sezgin, Avrupa Tu
rizm Komisyonu As Başkanlığı yapmıştır; baktım ki,
Sayın Sezgin, Uluslararası Turizm Akademisi Aslî
Üyesidir. Sayın Başkan, fou Akademi, donmuş 60
üyeden müteşekkildir; ancak, yeni, bir üyenin oraya
kazanılaJbilmesi için, bu üyelerden bir tanesinin ve
fat etmesi, veyahut da ihraç edilmesi iktiza eder. Sa
yın Sezgin, 'böyle değerli beynelmilel bir kuruluşa
üyedir. Sayın Sezgin, Fransa Cumhurbaşkanı tara
fından, 1975 yılında kendisine verilen millî liyakat
nişanı ile taltif edilmiştir. Eğer bu suallerin varit ola
cağını bilseydik, o nişanı da şimdi getirip, muhte
rem huzura göstermek şerefini kazanmış olurduk.
Yine, Sayın Sezgin'in, 1967 yılında Turizm Oscarı almış olan bir arkadaşımız olduğunu öğrendim;
yine, Sayın Sezgin'in, 1968 yılında Uluslararası Tu
rizm Altın Yıldızı Ödülünü almış olduğunu öğren
dim. Sonra, Sayın Hasan Işık'ın, Sayın Sezgin hak
kındaki tezkiyelerini tetkik ettim. Sayın Işık, şimdi
Cumhuriyet Halk Partisinin muhterem 'bir üyesi ola
rak vazife görmektedir; müsaade ederseniz, okuyo
rum: «Görevinin tamamen ehlidir. Müstesna vasıf
ları vardır.» Yine, «Görevinin tamamen ehlidir. Üs
tün vasıfta 'bir memurdur.» Üçüncü sene, «Yapıcı,
yaratıcı mizaçta, üst görevi başarı ile icra edebilecek
kabiliyette, ahlâkî bakımından da, şayanı takdirdir.»
Bunları tespit ettikten sonra, dünya çapında tanın
mış olan bu turizm uzmanını, bir de Türkiye içinde
tanımak istedim. Türkiye içinde, tanımak istedim
ve müsteşarım hakkında 18 Mart 1974 tarihli Milliyet
Gazetesinde Sayın Abdi İpekçi'nin yazısını okudum.
Şöyle diyor: «Mukadder Sezgin 'bizim de bildiğimiz
kadariyle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığında olumlu
hizmetlerde bulunmuş bir kimsedir. Daha geçen haf-
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ta Fransa'nın en önemli dergilerinden biri onun hak
kında övücü bir yazı yayınlamıştır.» 7 . 4 . 1974 ta
rihli Tercüman Gazetesinde, Sayın Ergun Göze'nin
bir makalesini okudum. Yine Sayın Müsteşarımı ta'kdir ediyordu ve övüyordu. Günaydın Gazetesinde
Sayın Necati Zincirkıran'ı okudum. Yine, Sayın Ba
kanın bir kararı ile mağdur olmuş olan bu arkadaşı
mın meziyetlerinden bahsediyor ve onu övüyordu.
Yine, Jour de France Dergisinde, Türkiye ile- il
gili bir yazı okudum. Sayın Mukaddar Sezgin hak
kında şöyle söylüyordu: «42 yaşındaki bu gencin,
ülkesini, dünyanın 'başlıca 'bir turistik gücü yapmak
için sarf ettiği çabalar akıllara durgunluk verir. Ülke
sinin ekonomik kalkınmasının turizme bağlı olduğu
na tam olarak inanmış bir kişi. Üniversitemizden
mezun Sayın Sezgin, bütün Fransa elçilerine bedel
dir» diyordu ve buna mümasil Sayın Sezgini bana
tanıtma o'bje'ktif delillerle karşı karşıya geldim ve
kararımı verdim: Bu güzide uzman benim müsteşa
rım olacaktır; benimle, bu Yüce Türk Milletinin hiz
metinde bana yardımcı olacaktır ve beraberce çalış
mış olduğumuz zaman içinde Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının tarihe intikal edeceği büyük eserler mey
dana gelecektir. Ona inandım ve kendisini müsteşar
tayin etmek hususunda tavassuta geçtim.
Sezgin, kendi şahsiyetini yapmak halamından
kendisinin malıdır; ama müsteşar olmak bakımından
benim irademin malıdır. Onu ifade etmek istiyo
rum.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bravo Bakan, bra
vo. Helâl olsun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Şimdi, Sayın Müsteşar
hakkında...
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Gizli tezkiye varakala
rını açıklama'k da zatıâünizin vazifesi; değil mi Sa
yın Bakan?
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Yapmayın efendim.
BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Müsade ediniz efendim,
müsade ediniz,
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Yapmayın bunu efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, rica ediyorum,
rica ediyorum efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Devlet idaresine ta
lip adam bulamayacağız.
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BAŞKAN -— Rica ederim Sayın. Demir, oturu
nuz efendim.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Arkadaş alkol almış
galiba.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Doktora sevk eder
sin hemşehrim, gücün yetiyorsa.
TURİZM VE
TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Or
han Birgit Beyefendi, Clodele Louche'un çevirmiş
olduğu, «Tüm bir yaşam» filmi için Sayın Sezgin
hakkında, iki kere, üç kişiden müteşekkil heyet ol
mak üzere, mesuliyeti olup olmadığını tetkik ettir
miş. Bu iki müfettiş heyeti de, Sayın Mukadder
Sezgin'in, bunda bir gûna kusuru olmadığı tespit
edilmiştir.
İkinci olarak, bu yetişmiş uzman genç arkadaşı
ma, Dibon Otelinde kaldığı ve kalmadığı günlere
ilişkin haksız para ödetip, Hazineyi zarara soktuğu
iddiası derpiş edilmiş; Danıştay bu iddiayı reddet
miştir. Yine Sayın Mukadder Sezgin hakkında, bir
kulp aranmış, Taşıt Kanununa muhalefet dolayısıyle,
kendisi Danıştaya verilmiştir. Danıştay 5 nci Daire
sinde, Sayın Sezgin ha'kkında 237 sayılı Taşıt Yasa
sının 16 ncı maddesine aykırı davranışı bakımından,
hakkında dava açılması hususunda, 5 kişilik heyetin
3 kişisi ile karar verilmiştir. Ve bu karar maattees
süf bana tebliğ edilmeden, sayın Cumhuriyet Halk
Partisi sözcüsü arkadaşıma tebliğ edilmiş; ertesi gün,
muhterem heyetin tahattur edeceği veçhile, gündem
dışı bir konuşma ile, bir sevinç içinde, burada Mu
kadder Sezgin yerilmek istenmiştir. Karşısına Tokoğlu Ağabeyi çıkmıştır. Gereken cevabı o gün ver
miştir. Ondan sonra, şimdi, gereken cevabı takdim
ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, kısa rica ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Şüphesiz ki, Sayın Sez
gin'in, itiraz hakkı vardı. Bu itiraz hakkını kullan
dı ve Daireler Genel Kuruluna itiraz etti. Bu itirazı
neticesinde 9 kişilik heyetin 7'si, Sayın Sezgin'in, 237
sayılı Kanuna muhalefetle suçlanamayacağı hakkın
da karar verdi ve böylece Sayın Sezgin bugün hiç
bir bühtanın altında kalmamıştır.
Bugün Sayın Sezgin hakkında hiçbir takibat yok
tur; arzı malumat ederim.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşek'kür ederim Sayın Bakan.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Değmez, değmez.
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ORHAN . BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan,
zannediyorum...
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Birgit,
size bir şey söylemiyor.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfedin efendim.
Sayın Kitaplı, rica ediyorum efendim; karşılıklı
görüşmeyin^ efendim; lütfen efendim. Bir dakika, bir
dakika sükûnet bulsun efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan,
Sayın Bakan zannediyorum sürçü lisan olarak, «kulp
aranmış» kelimesini sarf ettiler. Eğer sürcü lisan ola
rak sarf etmedilirse, arz etsinler.
BAŞKAN — Yalnız, kiminle olduğunu ifade et
mediler.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, döne
mimde.
BAŞKAN — Hayır efendim, «Bakanca aranmış
tır» demedi, isminizden de bahsetmedi.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, döne
mimde yapılan ihbarları ilgili mercilere aksettirmedi
ğimden bahsederken, «kulp aranmış» tabirini kullan
dılar. Sürçü lisan olduğunu tahmin ediyorum. Tah
minimde aoğruysam, tavzih etsinler.
BAŞKAN — Bir 'beyanınız olacak: mı Sayın Ba
kan?
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ifadeleri
min zapta geçmiş olduğu muhakkak. Zaptı okuma
dığım için, böyle bir kelimeyi kullanıp kullanmadı
ğımı hatırlayamıyorum. Fakat, gayem, hiç kimseyi
rencide etmek değildir. Gayem, bir masumu müda
faa etmekti.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Bitti efendim, bitti efendim. Lüt
fen oturun, bitti efendim. Konuşma yok efend.'m.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum, hangi tutumum
hakkında?
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, kuvvetler ayrılığı yahut fonksiyonlar birliğine
dayanan Anayasamız, icra organı ile, yürütme orga
nı ile, yasama organını denk kuvvette tutmuştur.
Yalnız, Mustafa Kemal Atatürk.
BAŞKAN — Sayın Kayıhan, bir dakika efendim,
bir dakika; 15 saatten sonra, kuvvetler ayrılığı, Sa-
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yırı Atatürk... Bahsedin, güzel, ama şimdi etmeyin.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan,
arzı cevap edeceğim.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Kısaca,
söyleyeceğiniz hususu ifade edin, rica ediyorum.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, Sayın Başbakan bu Meclis kürsüsünün demok
rasinin kilidi olduğunu söyledi. Öbür taraftan...
BAŞKAN — Ben, «dinlemiyorum» demedim;
buyurun ama, çok dolaştırarak gelmeyin, dedim.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Arz etmek
istiyorum. Baştan beri bu tutum devam ediyor da
Sayın Başkan, onun için arz edeceğim.
BAŞKAN — Buyurun, buyurun söyleyin.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Burada Hü
kümetin karşısında, icra organının karşısında yasa
ma organı zayıftır. Yasama organının hakkını ve hu
kukunu siz müdafaa edeceksiniz.
BAŞKAN — Evet.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Biz burada
Hükümeti eleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim
görevi aslîmiz. Binaenaleyh sormuş olduğumuz bü
tün soruların cevaplarını ya Sayın Bakan sözlü ola
rak cevaplandırır veya yazılı olarak arzı cevap ede
ceğini beyan eder.
Benim sorularımın içerisinden bir kısmını lütfe
dip cevaplandırdılar. Bir kısmını da, eğer isterlerse
bana vereceklerini söylediler. Bana vermeyi lütfede
cekleri şeyi bekliyorum.
BAŞKAN — Gayet tabiî, içtüzüğün emridir.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — «isterlerse»
dedi.
BAŞKAN — Hayır efendim, «isterlerse» değil.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bakan bey
öyle söylüyor.
BAŞKAN — Bu bir üslup meselesidir.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bu hususları
sizin tavzih etmenizi beklerdik.
BAŞKAN — Hay hay, gayet tabiî. Burada ifade
ediyoruz : Burada sorulan her sualin cevabını, eğer
hazır ise Sayın Bakan derhal söylemekte, tatmin et
me bakımından fayda bulduklarını ifade ediyorlar.
Tatbikat bu yönde. Bundan eksik kalanları da, bütün
bakanlarda olduğu gibi, Sayın Turizm ve Tanıtma
Bakanı da şüphesiz, soru sahiplerine yazılı olarak
cevaplandıracaktır. Bu İçtüzüğün amir hükmüdür ve
İçtüzükte yazılı süre içerisinde cevapla nacaktır.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sonuç ola
rak, Amasya hakkında sormuş olduğum bir sual var
dı; hiç bir beyanda bulunmadılar.
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BAŞKAN — Yazılı cevaplandıracaklar Sayın
Kayıhan.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bu da zapta
geçsin Saym Başkan.
BAŞKAN — Efendim, geçti; rica ediyorum, geç
ti efendim.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, üçüncü olarak, milletvekilleri Başkanlığınız de
laletiyle bakanlardan soru sorarken, özellikle sorula
rın kapsamı üzerinde duruyor, «soru mahiyetini ta
şımıyor» diye bazı soruları reddediyorsunuz. Cevap
veren bakanlığın da, soru çerçevesinde cevap verme
leri zorunludur. Bu cevapların, sorunun kapsamını
aşacak ve herhangi bir grupa tecavüz mahiyetini ta
şıyacak mahiyette olmamaları gerekir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Rica ederim, bu şekilde hiç bir du
rum olmamıştır. Daha evvelki oturumlarda bazı
arkadaşlarımın itirazını da mucip oldu. Ben, bu ka
bil soruların, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesinin ru
huna ve lâfzına uygun olmadığı kanaatindeyim. Şu
sorulan sorular, İçtüzüğün 94 ncü maddesine göre,
her zaman sayın üyeler tarafından sorulur ve müd
detinde cevapları alınır.
61 nci maddedeki kastedilen sualler, bu şekilde,
tatbikatta görüldüğü üzere, 1 0 - 1 5 suali, 4 - 5 sayfa
yazılı suali gerektiren sualler değildir. «Bir kanunun
görüşülmesi sırasında, bir bütçenin görüşülmesi sı
rasında müphem kalmış bir hususun aydınlatılması
na matuf, derhal cevabı alınması gereken, kısa, ge
rekçesiz ve hatta şahsî mütalaa eklenmeksizin» di
yor. Diğer yazılı ve sözlü sorularda, 61 nci madde
de, bu husus çok daha kısa, çok daha şahsî mütalaa
dan uzak, çok daha gerekçesiz olması gerekir. Bu,
müsaade ederseniz, bir nevi, bir hakkın iyi kullanıl
maması manasına gelir. Ancak, diğer arkadaşlarımla
beraber bir tatbikat birliği içerisinde olmak için, gör
düğünüz şekilde müsamahalı oluyorum, nasıl ki, sa
yın üyelerin uzun suallerine müsamahalı oluyorsam.
Biraz da meselenin önemi ve ciddiyeti itibariyle, Sa
yın Bakanın da bu şekildeki cevaplarını aynı şekilde
müsamaha ile karşılamak durumunda kaldım. Bu
nunla beraber, yine de müşahede edeceğiniz gibi, kı
sa olması ricası ve ikazında da bulundum.
Teşekkür ederim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?
BAŞKAN — Efendim?

I
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkanım, Yü- '
ce Divana, Başkanlık Divanına ve Yüce Parlamen
toya saygımız sonsuzdur.
Bütçe Plan Komisyonundan, Senato müzakere
lerinden, şu anda Meclis müzakerelerine kadar bu
yılın bütçesini izliyoruz. Usul, nizam, İçtüzük ve
şu anda farkında olarak söylüyorum ki, bir şeyler
sorma ve söyleme faslının kapanmış olduğunu bil
meme rağmen, mantık ve vicdan köprümden geçe
rek söylüyorum, artık bu çatı, o ihtisas Komisyonu,
o Yüce Senato salonu ve bu Yüce Millet Meclisi sa
lonu, devlet insiyatifi, devlet arşivleri elinde iken,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet savcılarını, hatalı
bulduğumuz...
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Demir, ne hak
kında konuşuyorsunuz?
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın -Başkan, mü
saade buyurun.
BAŞKAN — Ben size söz vermedim efendim,
siz bana müracaatınızın gerekçesini açıklayacaksınız.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ama Sayın Başkan,
bir konuşayım da...
BAŞKAN — Ben size sual hakkı vermedim, ko
nuşma hakkı vermedim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Benim akıl ve vic
danım, artık, bir noktada, bütün bu çatının nezahatini bozanlara karşı, akıl ve mantık vicdanım da bu
nu emrediyor...
BAŞKAN — Rica ediyorum, buyurun oturun
efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bir cümle söyleyeceğim, soru sormadım.
BAŞKAN — Buyurun oturun efendim, size söz
vermedim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Soruya bağlayaca
ğım.
BAŞKAN — Soru da soramazsınız efendim, otu
run.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkanım, bi
raz önce...
BAŞKAN — Oturun efendim, rica ediyorum.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Biraz önce sual so
ran arkadaşım...
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Tutumunuz hakkın
da bir soru soracağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tutumumda bir eksiklik yok efen
dim, oturun.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — İçtüzüğe aykırı bir
tutum içindesiniz.
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BAŞKAN — İçtüzüğe aykırı bir tumumum yok,
oturun efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, bu
İçtüzükte...
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Onun için, emsalini
işletmeniz İçtüzük emri...
BAŞKAN — Sayın Demir, beni ceza uygulama
ya mecbur etmeyin efendim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, cezayı gerektirecek bir durum yoktur.
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, rica ediyorum efen
dim; arkadaşımız kendisini savunabilir, rica ediyo
rum efendim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ben zatıâlinizi savunmak istiyorum.
BAŞKAN — Beni savunuyorsanız müşkülât çı
kartmayın, rica ederim efendim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Tutumunuz
hakkında bana izin verin efendim.
BAŞKAN — Vermiyorum efendim, tutumumda
bir aykırılık yok efendim; İçtüzüğe aykırılık yok.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Peki Sayın
Başkan, canınız sağ olsun.
BAŞKAN — Sizin de canınız sağ olsun efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Yeter efendim, ye
ter bu furya.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Demir, rica
ediyorum.
Şahsı adına söz alan Sayın Zengin, Sayın Orhan
Çaneri'ye söz hakkını devretmiştir; buyurun Sayın
CanerL
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim, oturunuz; söz verdim bir
hatibe, rica ediyorum.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Efendim, söz
hakkımı...
BAŞKAN — Söz verdim efendim, kürsüye çık
tı.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Efendim, mü
saade buyurun, yazılı müracaatım var ama.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Söz ver
dim, hatip var kürsüde efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — İstirham edi
yorum; hatip varsa kürsüde, benim de söz hakkım...
BAŞKAN — Hatip var kürsüde, rica ediyorum
efendim. Bitirdikten sonra hallederiz efendim, rica
ediyorum.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Benim takri
rim de var, müsaade edin.
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I
BAŞKAN — Efendim, hatip bitirsin; söz verj dim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Son söz milI letvekilinin ise, benim sıram birinci olduğuna göre...
I
BAŞKAN — Efendim, sizleri aradım, salonda
I değildiniz. Yeni söz alan arkadaşlarımdan biri de
Sayın Çaneri'ye söz hakkını verdi, rica ediyorum
efendim.
Buyurun Sayın Çaneri.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
kişisel görüşlerimi belirteceğim.
Türkiye, bugün için dış ödemeler dengesini, dış ül
kelerdeki işçilerimizin biriktirdikleri; fakat bugünkü
Cephe Hükümetinin, hiç acı duymadan çarçur ettiği
I dövizlerle kısmen sağlayabilmektedir.
I
Ortak Pazarla ilişkilerimizin gelişmesi sonucu or
taya çıkacak olan birçok faktör, dış ödeme açığımıI zı bugünkünden daha da öteye itecek ve başka kay
naklar aramak zorunda kalacağız.
İşte, bu kaynakların başında turizm gelirleri ge
lir. Yılların hata ve ihmallerini sonraki yıllarda çek
me özelliği, turizm ve tanıtma alanında daha da be
lirgin gelişmekte ve bu canlı sanayi heder olup git
mektedir. Bunu kanıtlamak için birkaç istatistik! bil
giye değinmek istiyorum.
Turist çekme değişimi, yıllara göre ortalama olaI rak, Türkiye'de % 3 kaydediyor. Bu, Yunanistan'da
% 19, Tunus'ta % 5,8, Rusya'da % 14,5'tur.
I
Turizmi nasıl ihmal ettiğimizi şöylece de belgele| yebiliriz : Genel bütçeden, turizm ve tanıtmaya, sej nelere göre ortalama ayrılan pay, % 03 ilâ % 04'tür.
j Bunun takriben 1/3'i de tanıtım ödenekleridir.
I
I
I
I
I
I

1

Görülüyor ki, Türkiye'nin geleceğinde bir kay
nak olan turizmi bu derece ihmal ediyor ve önemsemiyoruz, Henüz turizmin altyapısını dahi kuramadık.
Turizme, genel bütçeden, gereği kadar ödenek ayırabilmeliyiz. Ayrıca, kaynak transferini gerçekleştirmek için bu Bakanlığa koordinasyon yetkisi verilmelidir. En mühimi de, Bakanlığın başına dürüst ve ye
tenekli personelin getirilmesidir. Bugünkü yönetici
ler ise, turizme hizmet yerine, kötü örnekler vermek
te ve birtakım sorunlar ortaya koymaktadır. Bun
lardan bazılarına, değinmek istiyorum.
Bakanlık makamı ciddiyet ister. Bakanın, kendi
personeline örnek davranış içerisinde olması gerekir.
Elimdeki şu belgeye baktığımızda, bir gün önce Galatasaray hamamında teravetini tazelemiş Fransız
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mankenlerle, Hiltonda horon tepen Sayın Tokoğlu
ile Müsteşarını görüyoruz. Vatandaş Tokoğlu için
bu normal bir davranış olabilir ama, Bakan Tokoğlu
için esef verici bir davranıştır.
Sayın milletvekilleri, Sayın Müsteşarı bağrına ba
san, Lûtfi ağabeyinin göstermiş olduğu belgelere kar
şı, biz de bağı belgelerle bazı şeyler söylemek yetki
sine, hakkına sahibiz. TRT için Danıştay kararlarım
bir kenara iten kıymetli arkadaşlar, bugün Danıştay
kararlarını burada göstermekle bir ters tutum içeri
sine giriyorlar.
Adı birçok suiistimale karışan, hatta bunların ya
ratıcısı olarak ortaya çıkan, Danıştay tarafından
mahkûm edilen, Bakanlıkta yığınlarla tahkikat dos
yası bulunan bir zatı, bay Tokoğlu, Bakan olur ol
maz, Müsteşarlık makamına oturtarak, hakkında so
ruşturmalar yürüten Bakanlık müfettişlerinin başına
getirmiş, ondan sonra da teftiş heyetindeki müfet
tişlerin elindeki • dosyalarım temizletme gayretine onu
sokmuştur.
Bu Sayın Bakan, Müsteşarının etkisiyle, kendini
yabancı hayranlığına kaptırmış, eli kanlı Makarios'un
musevi asıllı konsolosuna, hem de 3 milyon lira kar
şılığında ülkemizi tanıtma görevini vermek için çaba
göstermiş; bu zatı resmen davet ettiği ve buna ait
belgeler gazetelerden ortaya serildiği halde, «Bay
Nagel'i davet etmedim, kendisini tanımıyorum» di
yerek, doğru söylememiştir.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Siz de doğ
ru söylemiyorsunuz.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Mü
saade ediniz, müsaade ediniz.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Hocaoğlu.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Daha
çok konuşacağız burada. Siz de konuşacaksınız.
Bay Tokoğlu hem «Nagel'i hiç tanımıyorum» de
miş, hem de Komisyonda yaptığı konuşmada, bay
Louis Nagel hakkında, İsviçre gazetelerinin edebiyat
sayfalarında çıkan kitap eleştirilerini övmüştür.
Acaba, Tokoğlu, bu eleştirilere neden ilgi duymuş
ve bu sitayişkâr yazıları Türkiye'den izleme olanağı
nı hangi dille, nasıl bulmuştur? Yoksa, Müsteşarının
Lelouche filminde olduğu gibi, tezgâhladığı bu pa
rasal işi kaybetmenin hırsı ve üzüntüsü ile mi böyle
çelişkiler içerisine düşmüştür.?
Hakkında Meclis Soruşturması açıldığında, başta,
çifte mukaveleli Lelouche meselesi olmak üzere,
Müsteşarının bütün marifetleri ortaya dökülecek,
Paris'te bir hesaba yatırılan 220 bin Fransız Frangı
sorunu da, belgeleriyle aydınlığa kavuşacaktır.
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Şimdi Bakana soruyorum.: Lelouche'un «Tüm Bir
Yaşam» filmi bütün Avrupa'da gösterildiği, aradan
2,5 yıl geçtiği halde, bizde niçin vizyona konulma
mıştır?
Filmde Hristiyanlık ve Ermeni propagandası ya
pıldığı için mi iki defa sansüre tabi tutulmuştur?
Film uzun zamandan beri Türkiye'dedir. Bu fil
mi Bakan bey, sansür edilmemiş şekliyle Meclise
getirip, parlamenterlere ve basına gösterebilir mi?
Bakana iki önemli sorum daha olacak.
Sayın Tokoğlu, Müsteşarın adının karıştığı 4 mil
yon liralık Türk Hava Yolları bilet skandali hak
kında bilgi sahibi midir? Bakanlığında sürdürülen
tahkikat sonuçlanmış mıdır? Yurt içi ve dışındaki bu
biletlerin kullanılması emrini kim vermiştir? Müste
şarın emrinde olan Teftiş Kurulu Başkanı ve mü
fettişleri tahkikatı niçin uzatmışlar, Teftiş Kurulu
Başkanı İbrahim Şipit ile müfettiş Oktay İlkiz, bu
işleri kapattıkları için mi biri Fransa'ya, öbürü de
Amerika'ya taltifen
gönderilmişlerdir? Bilet tah
kikatı ne zamandan beri sürdürülmektedir? Bu bilet
lerden kimler, kaç Türk lirası karşılığında yararlan
mışlardır? İsim isim açıklamalarını istiyoruz.
Ayrıca, Müsteşarın yurt dışı ve yurt içi görevleri
süresince, Bakanlık adına yaptığı film müsabaka, 50
nci yıl masrafları dahil, bütün harcamaları döviz
ve Türk lirası karşılığı, yıl yıl listeleriyle öğrenmek
istiyoruz.
Müsteşar, bu harcamalardaki usulsüzlüklerden
kaç defa teftiş geçirmiş; bu teftişler ne kadar sürmüş;
teftişleri kimler yapmış; bunları yürütenlere ne mik
tar harcırah ödenmiş; neticeleri ne olmuştur?
Şimdi, film meraklısı Sayın Müsteşarın yeni bir
meselesini Bakana sunuyor ve cevap bekliyorum.
Sayın Sezgin, Türkiye'de bir film şirketinin yap
tığı Mevlâna filminin yapımcısını, Muavini Gültekin Özkan ile bürosunda ziyaret etmişler ve «Bu
filmi Bakanlığa ortak satalım» teklifinde bulunmuş
lardır. Filmin yapımcısı, zamanın Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Sayın Erol Yılmaz Akçal'a durumu bir
yazı ile aksettiriyor; Bakan da bunu muameleye ko
yuyor. Sayın Tokoğlu, eğer Bakanlığındaki yazılma
lara sahipse, bunu buldurabilir.
Yurt dışında yaptırılan Lelouche filminin parasal
durumunu, şimdi de Türkiye'de yapılan Mevlâna fil
mi meselesi izlemektedir. Bakanlığın 1976 yılı büt
çesinde niçin film için yüksek ödeneklerin konduğu
nun nedenleri bu vesile ile anlaşılmış oluyor. Sayın
Tokoğîu'nun bu konuya yabancı olmaması gerekir,
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Zira, şu anda Bakanlıkta kayıplar listesi arasında
yer alan bu filmle ilgili olarak Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sayın Öztrak'm kendisine ettiği telefonu ha
tırlaması gerekir.
Mevlâna filmine Bakanlık sahip çıkıyor. İngil
tere'de banyosu yaptırılan bu renkli film, Bakanlığın
Londra Turizm Bürosu tarafından 3 500 sterline si
gorta ettirerek, Bakanlık adına uçakla Ankara'ya
gönderiliyor ki, bunun elimizde belgesi de vardır
sayın milletvekilleri.
-Zamanın Bakanı yetkisini kullanarak ve 1 aylık
garanti vererek filmi muvakkat ithalle Türkiye'ye
sokturuyor; fakat Müsteşar bey, Bakanlığın Londra
Bürosunun 3 500 sterlin karşılığında sigorta ettirdiği
filmin değerini 2 bin lira göstererek ve 700 lira güm
rük ödeterek filmi Esenboğa gümrüğünden çektiri
yor. Bu suretle, Türk Parasını Koruma Kanununa
aykırı bir davranışta bulunuyor ve daha doğrusu ev
rak tahrifatı yapıyor. Bu suçun karşılığı hapistir;
ama Sayın Sezgin, bu konuda, tıpkı Leîouche filmin
de olduğu gibi, aftan yararlanıyor. Müsteşar Sezgin'le, Muavin Özkan'ın ortaklık teklifleri, film ya
pımcısı tarafından reddedilince, bu defa, film Ba
kanlıkta kayboluyor. Film muvakkat ithalâtla yurda
sokulduğundan ve geldiği yere iadesi gerektiğinden,
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Öztrak bu konuyle
ilgili olarak kendisine yapılan ihbarı değerlendiriyor
ve Turizm Bakanı Saym Tokoğlu'na telefon ede
rek, «3 500 sterline sigorta ettirdiğiniz bir filmi güm
rüğe 55 bin lira ödeyerek çekmeniz gerekirken, na
sıl oluyor da değerini 2 bin lira gösterip 750 liralık
gümrük ödeyerek çekiyorsunuz ve tahrifatı yapıyor
sunuz?» diye, haklı olarak kendisine soruyor. Ortada
hileli bir işlemin olduğunun saptandığını bay Tok
oğlu'na bildiriyor.
Şimdi Bakana soruyorum : Bu açık seçik yolsuz
luklar karşısında, nasıl bir yol izlenmiştir? Bunu da,
Müsteşarının, diğer bilinen yolsuzluk işlemleriyle be
raber, gizlemiş midir? «Benim Müsteşarım hırsız de
ğildir» diye bağırmakla iş bitmiyor. Eğer kendine
güveniyorsa ve de «Vermeyeceğim hiç bir hesabım
yoktur» diye böbürlenmesine devamda ciddî ve ıs
rarlı ise, soruşturma önergesi Meclise geldiğinde,
Başbakan Demirel gibi kaçmaz ve önergenin kabulü
için oyunu kullanır.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kaçan Ecevit'tir, siz affettiniz. Demirel kaçmadı; o, size öyle
geliyor.
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Saym
Hocaoğlu, rica ediyorum efendim.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Bunu
bekliyoruz, bunu bekliyoruz. Birleşik toplantı yapı
lacak ve göreceğiz.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O size öyle
geliyor, kaçmadı.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — O si
ze göre, bize göre değil. Lütfen müdahale etmeyiniz,
zamanım kısıtlıdır.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. Ye
rinizden müdahale etmeyin, rica ediyorum efendim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Müdahale
etmiyorum. Yalan söylüyor arkadaş.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
OSMAN ORHAN ÇANERÎ (Devamla) — Ba
kan, Komisyonda, «Müsteşarım hırsızlıkla itham
ediliyor» diye bağırırken ne demek istemiştir? Müs
teşarının hırsız olduğunu kim söylemiştir? Dava ve
tahkikat konularını niçin, birden sinirlenerek, hır
sızlığa bağlamıştır? Danıştayın, Müsteşarını mahkûm
etmesini, yoksa Bakan bu şekilde mi yorumlamak
tadır? Yakın bir gelecekte, Müsteşarın, Sayın Tokoğlu'nu Yüce Divana kadar götürme ihtimali var
dır kıymetli milletvekilleri.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — % 10 komisyon
alan Sayın Türkmenoğlu'nu getirin Komisyona.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oral Mavioğlu'ndan bahset, Oral Mavioğlu'ndan.
BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Çaneri.
Rica ediyorum efendim. Saym Bayraktar çok ri
ca ediyorum.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Şimdi
de iki mahallî soruna geliyorum. Zamanım çok kı
sıtlıdır, müdahale etmeyin.
Çanakkale ile Eceabat ilçesi hudutları dahilinde
planlaması yapılan millî park o şekle getirildi ki,
oradaki turizm potansiyeli Orman Bakanlığınca yok
ediliyor, katlediliyor. (A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum
efendim.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı bu konuda yetkilidir, fakat
bu işten habersizdir, ilgisizdir. Seçim bölgemin bu
derdinin Hiltondaki mankenlerden daha mühim ol
duğunu hatırlatırım.
Ayvalık'taki Sancak Tatil Köyü, Devletten 2,5
milyon lira kredi alarak kurulmuştur. Elimde belge
si de vardır. Bu tatil köyünün, 1975 yazında, Millî
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Hareket Partisinin komando karargâhı olarak kul
lanıldığı anlaşılıyor. Bunun da belgesi vardır. Sayın
Bakan bunun soruşturmasını yaptırdı mı, yoksa par
tili arkadaşını himaye mi ediyor?
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFt
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Yap
tırdım.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri.
TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın
Başkan, sataşma var.
BAŞKAN — Hangi konularda sataşıldığı iddia
sındasınız efendim?
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Her türlü sataş
ma var, hangi konu olur mu?
TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Takip
edemedim şüphesiz. Yalnız, benim Yüce Divandan
ve araştırmadan kaçtığımı söyledi.
BAŞKAN — Evet...
TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Az ev
vel rica ettim, «lütfen, araştırma için, elinizde ufa
cık bir delil varsa, getiriniz» dedim.
BAŞKAN — Bu konuya mahsus olmak üzere
buyurun efendim.
REMZİ ÖZEN (tzmir) — Sayın Başkan, son söz
milletvekilinindir. Hangi usule göre veriyorsunuz?
BAŞKAN — Sataşma dolayısıyle söz veriyorum.
HÜSEYİN KADRt EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Konuşmayı takip edemediklerini söyledi.
BAŞKAN — Sonundaki hususu takip ettiğini
söyledi. Bunu tespit ettim ve kendilerine söz veriyo
rum.
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) —
Sayın Başkan, Sayın Bakan, «Ben konuşmayı takip
edemedim» dedi. Takip edemediği bir konuşmada söz
hakkı yoktur.
BAŞKAN — Sonunu, takip ettiği hususu söy
ledi; «Bakan kendisini Yüce Divana götürecektir»
şeklindeki beyanı oldu; o hususta açıklama hakkı var;
rica ediyorum.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın
Bakan bu konuşmasıyle yeni bir sataşmaya meydan
verirse, o zaman söz verecek misiniz?
BAŞKAN —• Sataşmaya meydan vermemesini
kendisinden rica edeceğim.
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REMZİ ÖZEN "(tmür) — Sayın Başkan, bu şe
kildeki uygulamanızla, Anayasanın ve İçtüzüğün
amir hükmü olan «son söz milletvekilinindir...»
BAŞKAN — Sayın özen, daha «son söz» var
efendim, rica ediyorum; Sayın Yücel Dirik'in söz
hakkı var efendim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yüce Di
vana... Bu şekilde hitap edemez ki.
BAŞKAN — Efendim, yalnız Yüce Divana de
ğil... Sayın Çaneri'nin konuşmasının sonunda, «bazı
kampların komando kampı haline getirildiği» de var,
o hususta beyanda bulunacak; rica ediyorum efen
dim.
TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri;
Burada konuşan değerli milletvekili hilaf beyan
larda bulunmuştur. Bu beyanın bir tanesi şudur :
1. — Sayın Öztrak bana telefon edip, 2,5 milyon
liralık bir sigortalı filmin nasıl 50 bin liraya çekildi
ğini sormuş. Bu hilaf bir beyandır. Zabıtlara geçtiği
gibi, zatıâlil erinin de bunu bilmenizi rica ederim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Haberleş
me hürriyeti var; nereden tespit etti?
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — 2. — Bu filmin yapıldığı
tarihte mesul Müsteşar, Sayın Alacakaptan'dır. Bu
nun da böylece bilinmesini rica ediyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri)
3 ncü olarak : Bu filmin sahibi hanımefendi, Danıştaya bu mevzuda dava açmış, kaybetmiştir ve bu
kayıp, kaziyei muhkeme haline gelmiştir. Hukuk dev
leti imajı altında, burada ümit ederim ki, yapacağı
mız iş, hukukun kaziyei muhkeme halinde bertaraf
etmiş olduğu bir mevzuu, buraya polemik olarak ge
tirmemekti; ama gelmiştir. Gelen o mevzuu da şim
di aydınlatıyorum; böylece müsterihim.
Sayın milletvekili arkadaşım, bana, araştırma
önergesinden kaçmamamı tavsiye ediyor. O kahra
manlığı ben biraz evvel, sizden evvel yaptım; onu her
zaman yapacağım ve hiç bir zaman da* bu kürsüden,
mesuliyetten kaçmayacağım; tıpkı, Sayın Genel Baş
kanım, Sayın Başbakanım gibi. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri alkışlar)
Bunu böyle bilmenizi rica ediyorum; yeni mev
zular açmamak için sözümü burada bağlıyorum.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Başkan, saygılarımı
sunuyorum.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Son söz olarak Sayın Yücel Dirik; buyurun.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Tarih görme
di böyle faciayı.
BAŞKAN — Efendim, bir dakika Sayın Dirik,
Bayraktar'a cevap arz edeyim.
Efendim, gruplardan sonra söz alan arkadaşları
mı sırası ile okudum, sonuna kadar okudum. Lis
tede ismi olan arkadaşlarımın hiç birisi bulunmadı.
Bunun üzerine Sayın Zengin Söz istedi, Sayın Dirik
söz istedi; o arada Sayın Bakan söz aldı, konuştu.
Şimdi, Sayın Zengin, Sayın Çaneri'ye söz hakkını
verdi, o konuştu; şimdi de Sayın Dirik konuşacaklar
Bilgilerinize arz ederim efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bilmiyorum
ama, aslı varkenr vekilin konuşmaması lâzım. Söz
hakkım baki olduğuna göre, aslında da benimdir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dirik.
YÜGEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri;
Şu geç saatlerde, diğer bakanlıklarımız gibi, son
on ay içerisinde muvaffak bir çalışma yapmış bir
bakanlık olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın
bütçesini eleştiriyoruz.
Hakikaten başarılı bir yıl geçmiştir. Raporları
inceledik, bütçe tasarılarını tetkik ettik, konuşmala
rı. dinledik ve gördük ki, şu son 11 ay içerisinde tu
rist sayısında muazzam bir artma olarak 1,5 milyona
yükselmiş, döviz gelirlerimiz 240 milyon doları aş
mış, lehte 114 milyon lira bir kâr olmuş ve aynı za
manda, yatak sayılarında artmalar olmuş; 45 bin
küsura baliğ olan yatağa kavuşmuşuz. Tabiatıyle teb
rik, takdir edilecek durumlardır. Bu sene yapılacak
işleri de gördükten sonra, ümidimiz, esasen var olan
ümidimiz çok daha artmıştrr.
Değerli Bakanımız, bu işleri yapabilmek ve ge
lecekteki işlerde de başarılı olabilmek için muhak
kak ki değerli bir kadro kurmuştur, kurması da hak
kıdır. Bilgili, çalışkan, değerli kişileri yanına almış
tır ve alacaktır. Sayın Meclis Başkanım vasıtasıyle
hitap ediyorum Sayın Bakanımıza : Bu yolunuzda
devam ediniz; bu memlekete, Bakanlığınıza yarar
lı olacak, faydalı olacak kişileri, dürüst, şerefli şah
siyetleri, kişileri alınız ve bunu kim tenkit ederse
etsin, ister biz, ister Halk Partili arkadaşlarım, bu
tayinleri ne kadar tenkit ederlerse etsinler, alınız,
Hiç bir kimsenin sözüne, yalan yanlış tenkidine bak
mayınız,
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Esasen, iki seneden fazladır, sizler gibi ben de
bu çatının altında görüyorum, görüyorum; ama şu
Halk Partisinin ve Sayın Cumhuriyet Halk Parti
li arkadaşlarımın kaderi midir : İktidarda olsunlar,
muhalefette olsunlar, memlekete bir çivi çakmak,
bir hizmet yapmak yerine daima iftira ile uğraşmış
lardır. Mobilya hikâyesi, ayran fiyatlarının tespiti,
Sayın Müsteşarın bilmem ne Dilson otelinde yatıp
kalkması, neredeyse turşu fiyatları... Bütün konuş
malar, iktidarlarında veya muhalefet anlarında bu
rada olmuştur. Bu, memleket yararına, köylü ya
rarına, esnaf yararına, çiftçi yararına, Sayın Ecevit
iktidarının bırak icraatını, bir tek tasarısını dahi
kimse, şu sıralarda oturan muhterem kişiden hiç bir
kimse, elinde görmemiştir. Bir taraftan da kalkıyo
ruz tenkitler yapıyoruz, bir taraftan
temennilerde
bulunuyoruz. Bu tenkitleri, bu temennileri yapabi
lecek kişiler, ancak iktidarda olduğu zaman iş ya
pabilmiş kişiler olabilir.
Bu arada, «Aftan yararlanmış bir Müsteşar vazi
feye getirildi» dediler.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aftan yararlanan
Ecevit de burada.
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bundan herkes
bahsedebilir. Aftan yararlanmış ve iş başına getiril
miş bir kişiyi belki ben tenkit edebilirim, onların il
gililerce tabiatıyle cevaplan verilecektir, ben tenkit
edebilirim, birçok partiler tenkit edebilir, «Şu, aftan
yararlandı; 6 ay hapis yedi» veyahut, «Bir film dolayısryle efendim 2 000 Hra bilmem ne cezası yedi;
3 000 lira aldı; işte, af olmasaydı o mahkûm olacak
tı, aftan yararlandı, neden oraya tayin oldu?...» Bu
hususta herkes tenkit yapabilir, fakat, «Aftan ya
rarlandı, niçin tayin oldu?» hususunda Cumhuriyet
Halk Partisi ve Halk Partili arkadaşlarımızın ten
kide hakları yoktur. Zira, kendileri bu memlekete,
bu Devlete ihanet etmiş kişileri, bu memleketin Or
dusuna, komutanına kurşun sıkmış kişileri, bu
memleketin gemisini, bu memleketin köprülerini yol
larını, binalarını saraylarını bombalamış kişileri af
fedenler, onları Devletin, TRT'nin başına tayin eden
lerin bu gibi, «Aftan yararlanmış da neden tayin
yapılmıştır?» diye sual sormaya hakları yoktur.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan,
Meclis çıkardı, Meclih çıkardı.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bravo Dirik,
konuş konuş, devam et.
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YÜCEL DİRİK (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, konuşacağız.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın
Başkan,
Meclisin çıkardığı affı şahıslara bağlayamaz.
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Temenni ederdim,
arzu ederdim; şu geç saatlerde de Turizm Bakanlı
ğından herkesin birtakım 'ricaları, önerileri olsun.
45 bin yatak sayısı varmış, bu sene 22 bin daha
yapılacakmış. Bu kâfi midir? Değildir. Hedef, 1 OOÛ
yataklı, 1 000 tane tatil yerleri, müesseseleri olma
lıdır. Buna İspanya'yı, İtalya'yı da misal vermeliydik.
2,5 milyar doları aşan turizm gelirleri var. Niçin Tür
kiye'nin olmasın? Arzu edildiği takdirde, 2 - 3 yıl
içerisinde turizm gelirlerimiz 2 - 3 milyar dolara ula
şabilir; ama bu meselelerin üzerine eğilmiş, araştırma
yapmış arkadaşlar olmak lâzım.
Görüyoruz ki, dairelerinden haber al; kim nere
ye tayin edilmiş, kim şu filmi çevirmiş, kim ne yap
mış? Gel, bunları orada konuş; bu şekilde muhalefet
olmaz ve bu şekilde muhalefet yapanların iktidarlarmı
•da gördük ki, kendilerinde hiçbir hazırlıkları hiçbir
bilgileri yoktur.
HASAN ZENGİN (Manisa) — O noksanları sen
söyle şimdi.
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Esasen, ben daha
evvel de kendileriyle görüşmüştüm. Sayın Müsteşa
rımızın. 'böyle, aftan yararlanması gibi, aftan yararla
narak tayin edilmesi gibi bir durum yokmuş. Bizler
de inceledik bunları. Şu halde, iyice tetkik edin, doğ
ru dürüst bilin ve buraya öyle getirin. Eğer doğru
dürüst incelemedikten sonra, araştırma yapmadıktan
sonra, burada ileri sürülen her türlü iddia ve itham,
iftiradır, yalandır, bühtandır, karalamadır ve bu
memleket idaresine iyi_adam bulamamanın yolunu
açmak demektir. Bunlardan bütün partilerin, başta
Cumhuriyet Halk Partisi olamak üzere, bütün partile
rin sakınmasını temenna etmekteyim.
Sevgili arkadaşlarım, hakikaten, gayret ettikten
sonra şu turizm kesiminde de, gerek dünyada, gerek
Türkiye'de büyük bir potansiyel vardır.
35 milyar dolarlık bir turizm cirosu görüyoruz
dünyada. 250 milyon insanın seyahat ettiğini görü
yoruz dünyada. Niçin bu 35 milyar doların 3,5 mil
yarını biz alamayalım, niçin bu 250 milyon insandan
10 milyonu Türkiye'ye gelemesin, neden 1,5 milyon
da kalsın? Bunlar nasıl gelir? Birtakım tedbirler al
makla gelir.
1 000 tane 1 000 yataklı müessese yapılması... Gö
rüyoruz Turizm Bakanlığının faaüyet raporunda, önü
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müzdeki seneki programında birçok Devlet yatırımları
var; özel sektörü teşvik edici yatırıımlar var, pansi
yon yatırımları var; fakat bunlar yanında daha sürat
li turistik tesisler kurabilmek için, aynı zamanda bu
turistik bölgelerde halkımızın tümünü, parasıyla, puluyla, emeğiyle aklıyla büyük imkânları olan halkı
mızın tümünü de faaliyete geçirmek gerekir ki, bunu
yapabildiğimiz takdirde göreceksiniz ki, halkımız ve
bilhassa halka açık şirketler vasıtasıyle Devletin ve di
ğer özel sektörün yaptığının on misli daha faslasmı yadenizden otuz metre olan mesafe şimdi yüz metreye
aşan müesseseler kazanabilecek ve iki sene sonunda
belki 3 - 4 milyar doları aşan bir turizm geliri sağla
nabilecektir. Bu hususa sayın Bakalık mensuplarının
eğilmesini temenni ederim.
Bunları yapabilmek için, Türkiye'nin üç tarafı de
nizle çevrilmiş olan Türkiye'nin sahil planlamasının
yapılmasını temenni etmekteyim.
Bugün birtakım müşkülâtlar vardır. Kalkın, deniz
kenarlarında, «Körfezlerde bir arsa alayım bir şahıs
tan veya bir köyden» deyin. Bu, kolay kolay müm
kün olamamaktadır. Hele birçok yerlerde, eskiden
pabilecek, iki sene içerisinde, belki 50" bin yatağı
kadar çıkarılmış idi; bundan evvelki sayın İmar İs
kân Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından ve bu
suretle bütün sahillerin bu karar neticesinde yalnız
zengin vatandaşlarımız tarafından alınmasına ve on
ların tesisler yapmasına imkân sağlanmış idi.
Sayın Ecevit Hükümetinin yalnız zenginlere tesis
yapma imkânı sağlayan bu kararın da değiştirilmesini
temenni etmekteyim. Zira, sahillerdeki köyü, kenti
gezmiş olanlar bilirler; deniz kenarlarında ancak va
tandaşlarımızın, küçük fakir vatandaşlarınızın 3-4-5-7
dekar arazisi vardır. Bu da denizden 10, 20, 30 metre
civarında uzaklıktadır.' Bu yerlere inşaat yaptırmaz ve
100 metreden sonra inşaatlar yapılacak» dersen, o
sonra inşaatlar yapılacak» dersen, o fakir vatanda
şın 3 - 5 bin metrekarelik yerleri, hiç bir para etme
mekte, 3 - 5 liraya satılmakta, ondan sonra sayın
Ecevit Hükümeti sayesinde tek elde, yalnız zenginle
rin elinde toplanmakta ve orada yalnız zenginler tu
ristik tesisler yapabilmektedir.
Bunun için, hem bu kararın değiştirilmesini ve
hem de en kısa zamanda sahillerin planlanarak nere
ye fabrika, nereye tatil köyü, nereye halk plajı, ne
reye köy kurulacak, nereye balıkçılık limanları ya
pılacak, neresi av sahası veyahut halka açık bırakı
lacak; bunlar 3 - 6 ay içerisinde İmar İskân Bakanlığıyle işbirliği yapılarak temin ve tespit edilmeli ve
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ondan sonra, Devlet ne yaparsa yapsın, elinden gel
diği kadar hür teşebbüs yapsın ve bu bölgeler de
halk da teşvik edilerek, şirketler kurdurularak ge
rekli turizm seferberliğine başlanmalıdır.
Sevgili arkadaşlarım, tabiatıyle bunları yaparken,
yine aynı zamanda rehber eleman yetiştirme ve millî
musikimizi çalabilecek ve folklorumuzu gösterebile
cek ekiplerin yetiştirilmesi de bir numaralı arzumuz
dur. Esasen bu kadroyu kurduktan sonra bu işlerin
altından çıkabiliriz.
Bu arada daha evvelce kulağıma gelen bir kaç
mesele üzerinde de durmak isterim.
BAŞKAN

Sayın Dirik, toparlayın sözünüzü,

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Toparlıyorum.
Birtakım meseleler gelmişti kulağıma ve diyor
du yine bizim iktidarımız, «Efendim, Orhan Birgit
zamanında da partizanca tayinler oldu.» Tayinler ol
duysa ne gibi tayinler olmuştur? Bunların isim isim
açıklanmasını temenni etmekteyim.
Yine bu arada kulağıma çalınmıştı, C.H.P.'li bir
belediye başkanının, eski tabiî, sayın Ecevit Hükü
meti zamanında kamulaştırılan arsası, bilâhara,
«deryadır» diye kendisine iade edilmiş. Esasen bu
arsa her türlü inşaata müsaitmiş, çok değerli bir arsaymış; bunu da birkaç arkadaşımız anlatmıştı, du
rumu bilen arkadaşlarımız. Böyle bir şey var mıdır?
Bu hususta da bilgi verilmesini temenni etmekteyim.
BAŞKAN — Bitiriniz lütfen sayın Dirik.
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Son sözümü biti
rirken, biraz evvel konuşan değerli arkadaşım sayın
Çaner'inin bahsettiği Müsteşar da Mukadder Sezgin
değil, hatırladığımıza göre, Aydın Alacakaptan'dır.
Bunu da belirtirken, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Bütçesinin Hükümetimize, milletimize hayırlar ve
uğurlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz eder,
Yüce Meclisi saygıyle selâmların. (A.P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dirik.
Bu suretle Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler., Kabul edilmiştir.
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Ç) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI
BÜTÇESt
Bölüm
(Prog.)
Lira
1Q1

Genel Yönetim ve
Destek
Hizmetleri
15 50)6 50Q
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
111 Ülke Turizminin geliştirilmesi 30tl 035 600
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
112 Ülkenin Yurtiçi ve Yurt dışı
tanıtılması
102 784 4CÛ
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
90Q Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
2 708 CİC0
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Bu suretle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
görüşmeleri bitmiştir.
Millete, Türk turizmine ve Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı değerli mensuplarına hayırlı ve başarılı ol
masını gönülden diliyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) Sayın Baş
kan, çok teşekkür ederim efendim.
- BAŞKAN— Rica ederim.
Bu suretle vaktin gecikmiş «olmasından...
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, bir
hususu arz etmek için izin rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun,
İSMET SEZGİN (Aydın) — Basın Yayın Genel
Müdürlüğünün ayrı bir bölümde bütçesinin de Yüce
Meclisin oyuna arz edilmesi gerekiyor. İlginizi rica
ediyorum.
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BAŞKAN — İkazınıza teşekkür ederim sayın Ko
misyon Başkanı. Programda yer almadığı için böyle
bir hataya düşmüş olabilirim.

Bölüm
(Prog.)

BASIN VE YAYIN GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
BÜTÇESt

101

73 035 300

196 CfCO

Bu suretle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi
geçmiş oluyor; temennilerimi tekrar ediyorum.
Vaktin gecikmesi sebebiyle, 24 Şubat 1976 Salı gü
nü, yani bugün saat lCj.CC'da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum.

Lira
Genel Yönetim ve Destek
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir,

Lira

111 Haber alma ve değerlendirme
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı Basın ve
Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerini
okutuyorum:

Bölüm
(Prog.)

O : 3

14 346 7C0

Kapanma sati : 02.55

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Ankara şehirler arası telefon
konuşmaları
ile Giresun telefon santraline ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı
Nahit
Menteşe'nin
yazılı
cevabı
(71844)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Ankara
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet Du
yurulmasını rica ederim- 18.11.1973

VE
2.

CEVAPLARI
Giresun iline komşu Ordu, Trabzon gibi iller

de çift kanal üzerinden telefon konuşmaları yapıl
dığı ve bu illerden Ordu iline bağlı Fatsa, Ünye ilçelerininde ayrı özel kanalları bulunduğu halde Giresun
ili ve ilçelerinin tamamı için uzun yıllardan beri tek
kanalla telefon konuşmaları yaptırılmasının

nedeni

nedir?
3.

Giresun merkez PTT. sinden

1974 yılında

ne kadar şehirdışı konuşma yapılmıştır ye bunun Yıl
dırım - Acele - Normal olarak ayrı ayrı miktarları
nedir?

Giresun Milletvekili
Orhan Yılmaz
Soru :
1, Giresun - Ankara telefon konuşmalarının nor
mal ve acele olarak sağlanamadığı ancak yıldırım
konuşmalar yapılabildiği gerçeği karşısında Giresun Ankara arasında makul süreler içinde normal ve
acele rumuzlu telefon konuşmalarının sağlanabilmesi
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?

4. Giresun şehir merkezinde mevcut telefon sant
rali ihtiyacı karşılayamadığından acilen telefon ihti
yacı olanlar çok yüksek fiyatlarla bir nevi karaborsa
telefon almak zorunda kaldıklarından, Giresun şehir
merkezindeki mevcut telefon santralinin artırılması
düşünülüyormu? Düşünülüyorsa bu yeni santral ila
vesine ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecek
tir?
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Giresun iline bağlı ilçelerden Tirebolu ilçesinde 3
kanallı, Görele ilçesinde 2 kanallı, Bulancak ilçesinde
3 kanallı, Şebinkarahisar ilçesinde de 3 kanallı birer
telefon kuranportör sistemi bulunmakta, ayrıca Gö
rele - Trabzon arasında da 2 kanallı bir telefon ku
ranportör sistemi çalışmaktadır.

20 . 2 . 1976

Konu : Yazılı soru öneresi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanun
lar Müdürlüğünün; 29.12.1976 gün ve 7/844-3226/
2591 sayılı yazısı.
İlgide açıklanan Millet Meclisi Giresun Üyesi Or
han Yılmaz'ın Bakanlığımıza tevcih eylediği yazılı
soru önergesi ile ilgili (2) nüsha cevap ekte sunul
muştur.
Saygıyle arz ederim.
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
Sorular ve Cevaplar
Soru 1. — Giresun - Ankara telefon konuşma
larının normal ve acele olarak sağlanamadığı ancak
yıldırım konuşmalar yapılabildiği gerçeği karşısında
Giresun • Ankara arasında .makul süreler içinde nor
mal ve acele rumuzla telefon konuşmalarının sağla
nabilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
Cevap 1. — Giresun Merkezinin gerek Ankara,
gerekse İstanbul'a olan konuşmaları irtibat yeter
sizliği nedeniyle gecikmeli olarak temin edilmektedir.
Mezkur irtibatların arttırılması ancak Samsun irti
batlarının arttırılması ile ilgili olup Samsun - Anka
ra arasında mevcut fizik devrelerin tamamen dolu
olması nedeniyle şimdilik mümkün olamamaktadır.
Bu sıkışıklığın giderilmesi 1977 yılı sonlarında
servise verilmesi programlanan 18013 kanallı Rad
yo - Lirik sistemlerinin servise verilmesiyle mümkün
olabilecek ve bu suretle Giresun - Ankara ve İstanbul
konuşmalarının beklemesiz olarak temini sağlanmış
olacaktır.
Soru 2. — Giresun iline komşu Ordu, Trabzon
gibi illerde çift kanal üzerinden telefon konuşmaları
yapıldığı ve bu illerden Ordu iline bağlı Fatsa, Ünye
ilçeîerininin de ayrı özel kanalları bulunduğu halde
Giresun ili ve ilçelerinin tamamı için uzun yıllardan
beri tek kanalla telefon konuşmaları yaptırılmasının
nedeni nedir?
Cecap 2-. — Ankara - Giresun arasında 2 irtibat
mevcut ölüp Giresun iline bağlı ilçeler Ankara ko
nuşmalarım Giresun'un tavassutu ile temin etmektedir.
Ankara - Ordu arasında ise 3 irtibat mevcut olup,
Ordu iline bağlf ilçeler Ankara konuşmalarını Ordu
merkezinin aracılığı ile karşılamaktadır.

Böylece bu ilçelerden Görele, Giresun'a 3, Espiye
2, Bulancak 5, Keşap 1, Tirebolu 3 ve Şebinkarahi
sar da 1 irtibatla bağlıdır. Ayrıca Şebinkarahisar il
çesi 2 irtibatla da Trabzon iline bağlıdır.
Mevcut ve ileride göstereceği inkişafa göre iş yer
lerimizin irtibatlarının imkânlar nispetinde arttırıl
ması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.
Soru 3. — Giresun - Merkez PTT'sinden 1974 yı
lında ne kadar şehirdışı konuşma yapılmıştır. Ve bu
nun Yıldırım - Acele - Normal olarak ayrı ayrı mik
tarları nedir?
Cevap 3. — Giresun merkezinde 1974 yılında
244 021 adet konuşma talebi olmuş, bunlardan 197 624
adedi normal 17 795 adedi acele ve 2 849 adedi yıl
dırım olmak üzere toplam 218 268 adet konuşma
tamamlanmış, 25 753 adedi de çeşitli nedenlerle ip
tal edilmiştir.
Soru 4. — Giresun şehir merkezinde mevcut te
lefon santrali ihtiyacı karşılayamadığından
acilen
telefon ihtiyacı olanlar çok yüksek fiyatlarla bir nevi
karaborsa
telefon almak zorunda kaldıkların
dan. Giresun şehir merkezindeki mevcut telefon
santralinin artırılmasr düşünülüyor mu.
Düşünü
lüyorsa bu yeni santral ilâvesine ne zaman başlana
cak ve ne zaman bitirilecektir?
Cevap 4. — Giresun santraline 1976 yılında 5C0
lük ve 1977 yılında da 500'lük olmak üzere 1000'lik
bir ilâve programlanmış, 500 hatlığının tahsisi de
yapılarak Mayıs 1976 sonunda servise verilmek üze
re gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
1977 yılı için programlanan ikinci 5QC;'lük ilâve
nin de 1977 yılı sonlarında servise verilmesi için keza
çalışmalar sürdürülmektedir.
Ayrıca, önümüzdeki 5 yıllık plan dönemi içerisin
de kapasitesinin daha fazla arttırılmasına da çalışı
lacaktır.
2. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Sosyal
Sigortalar Kurumuna bağlı iş yerlerinde çalıştırılan
sakatlara ilişkin sorusu've Çalışma Bakanı A. Tevfik
Paksu'nun yazılı cevnbı. {7/883)
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T. C.
Çalışma Bakanlığı
20 . 2 . 1976
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tara
I
Hukuk Müşavirliği
fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereken iş
Sayı: (1976) 37-12-5/252
lemin yapılmasını rica ederim.
I
Millet Meclisi Başkanlığına
Saygılarımla, 27 . 11 . 1975
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 5 . 2 . 1976 ta
İstanbul Milletvekili
rih ve 7/883, 3290/26247 sayılı yazınız .
Şükriye Tok
ilgideki yazınıza ilişkin İstanbul Milletvekili Şük
Soru:
riye Tok'a ait soru önergesi incelenmiş, konuyla il
Beden veya zihin gücünden bir oran içinde yok
gili Bakanlığım görüşü ile 1975 yılında tarım meslek sun olup, Sağlık Kurulu raporu ile durumu belirle I lerinden müracaat edenler ve işe yerleştirilenlerin îş
nen ve bir iş bulmakta zorluk çeken, fakat bazı ye
ve işçi Bulma Kurumu şubelerine göre dağılımını
tersizliklerine rağmen bir iş yerinde kısa bir araştır I gösteren tablo ve sakatların sakatlık çeşitlerine göre
ma sonucu birtakım işleri yapabilecek duruma gelen
müracaat ve işe yerleştirme durumunu gösteren 1974sakat kişilere, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
1975 yıllarına ait çizelge ilişikte sunulmuştur.
desi ve ilgili yönetmelik gereğince,
I
Soru önergesinin 7 nci maddesi hakkında bölge
1. 1974 - 1975 yılında, doğuştan sakat olanlar
lerden alınacak cevaplar* ayrıca sunulacaktır.
meslek hastalığı, iş kazası, veya başka nedenlerle sa I
Arz ederim.
katlanmış olan kişilerden kaç kişi işe girmek için mü
A. Tevfik Paksu
racaat etmiş ve bunlardan kaçı ve hangi iş kolunda I
Çalışma Bakanı
görevlendirilmiştir?
Sakatların müracaatları ve işe yerleştirilmeleri hakkındaki Bakanlığım görüşü
2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğin I
Bilindiği üzere, sakatların istihdamı hizmetleri,
ce malul sayılanlardan kaç kişi işe girmek için mü I
racaat etmiş ve bunlardan kaçı ve hangi iş kolunda I 1475 Sayılı İş Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartı
lan, 21 Ocak 1972 gün ve 14079 Sayılı Resmî Gaze
görevlendirilmişlerdir?
tede yayımlanan ve 23 Mart 1974 gün ve 1483!6 Sa
3. İş için müracaat eden ve işe yerleştirilen sa
yılı Resmî Gazetede tadil şekli yayımlanan «Sakatlakat «ama»ı sayısı ne kadar ve hangi iş kolunda ça
I rın ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında
lıştırılmaktadır?
I Yönetmelik» hükümleri uyarınca yürütülmektedir.
Soru önergesinin 1 nci ve 2 nci maddeleri, yuka
4. 14836 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ek
rıda
belirtilen Yönetmeliğin söz konusu maddesinin
yönetmeliğin 21 nci maddesi gereğince, İş ve İşçi
Bulma Kurumu tarafından iş yerlerinin 1475 sayılı I tadil edilmeden önceki şekline göre düzenlenmiş olduiş Kanunu ve yönetmelik gereklerine uygun biçimde I ğıında, 1974 - 1975 senesi için istenen sakatların müI racaat ve işe yerleştirilmeleri faaliyetlerini gösterir,
sakat işçi çalıştırıp çalıştırmadığı saptanmış mıdır?
ilgili maddenin tadil şekline uygun olarak ve önerge
5. Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca sakat
nin 3 ncü maddesindeki sorunun cevabını da kapsar
çalıştıran her iş verenin çalıştırdığı sakatların açık
I biçimdeki çizelgeler ilişiktedir.
kimliği, işe alındığı tarih, çalıştığı iş, verilen ücret ve
Bilindiği üzere hangi cins sakatın, hangi çeşit iş
diğer gerekli bilgileri ihtiva eden kayıtları düzenli bir
yerlerinde çalışacağının tek tek tadadı bugün için imşekilde tutup tutmadığının denetimi yapılmakta mı
I kân dahilinde görülmemektedir. Ancak Yönetmeliğin
dır?
yürürlüğe girmesinden sonra sakat ve eski hükümlü
6. Eksik sayıda sakat çalıştırdığı saptanan iş yer
çalıştırmakla yükümlü işyerleri İş ve İşçi Bulma Ünileri hakkında kanunî işlem yapmak üzere bölge ça
telerince ziyaret edilerek, işyerlerinin hangi cins sa
lışma müdürlüğüne bilgi verilmekte midir? Ve bu iş
katı çalıştırabilecekleri hususu belirli formlarla tespit
yerleri isim ve adres olarak hangileridir?
edilmiştir. İşyerlerinin, Yönetmelik gereklerine uygun
şekilde sakat çalıştırıp çalıştırmadıkları hususu, ge
7. Bölge çalışma müdürlüğünce 1974 - 1975 yılı
rek denetim organlarınca, gerekse anılan kurumun
içinde kaç iş yeri hakkında kanunî işlem yapılmıştır,
I ziyaret memurlarınca saptanmaya çalışılmaktadır.
isim ve adresleri nelerdir?
Millet Meclisi Başkanlığına
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Yine bilindiği üzere sakat istihdam etmek isteme
yen işyerleri hakkında, cezaî müeyyide mevcut ol
makla beraber amaç; işyerlerine cezaî müeyyidenin
uygulanmasından ziyade, sakatların da uygun işlerde
çalıştırılmalarının gerektiği açısından işyerlerinin uya
rılması yolundan hareket edilmektedir.
Gerek uyarılara rağmen, sakat istihdam etmek
istemeyen işyerleri, Yönetmeliğin 21 nci maddesi
gereğince Bölge Çalışma Müdürlüklerine duyurul
maktadır.

O:3

Bugün için Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildiri
len İşyerlerinin isim ve adresleri kurum şubelerinde
mevcut-olup iş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Mü
dürlüğünde bu konuda bir liste tutulmamaktadır. Ku
rum Ünitelerinden bu konuda gerekli bilgilerin alına
cağı tabiîdir.
Esasen sakat ve eski hükümlülere ilişkin mevzu
at, yeniden ele alınmış ve sakatların ve eski hüküm
lülerin istihdamı hakkında bir kanun tasarısı hazır
lanmış bulunulmaktadır.

1975 yılında tarım mesleklerinden müracaat edenler ve işe' yerleştirilenlerin şubelere göre dağılımı
Şube adı

Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
(Kırıkkale)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri

Müracaat
edenler

Yerleştirilenler

Erkek

Erkek

Kadın

21 067
7
19
344
213
—
-381
—
6 154
-341
113
—
2
: 2
19
5 802
14
—
—
23
53
938
19
19
51
158
32
58
5

22 784
--

Kadın

21 053 22 789
181
35
—.
17
8
378
—
57
—
42
—
1 591
515
—
—
6 535 13 308
727
654
188
197
1
—
6
—
2
—
69
—
6 181 44 194
40
—
—
—
20
26
47
449
- •
960
827
17
—
153
—
36
—
67
184
19
—
56
28
1
—
—
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Yerleştirmelerden özel aracılar
eli ile gerçekleşenler

8
. -..

Erkek

Kadın

19 250
—

20 855
_.
—
—

104
.. —

—
—
—

—
_

•571
—.

242
—

491
—

13 295
653
209
—
. —
. —

3 809
73
—.
—
—
—
—

9 677
530
—
—
.._

370
_—
—

16 222
—
—
—

1
40 562
• —
—
—
38
—
830
—
—
50
,186
—
27
—

23
—
—-,
—
—
—
—
—
—

__

36
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—-
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Şube adı

Hatay
İsparta
içel
İstanbul
İzmir
Kara
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K. Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon

B : 64

23.2.1976

Mifcaaaaf
edenler

Yerleştirilenier

Erkek

Erkek

Kadım

13 168
6
8&
38
356
1'

15 450
—
50
—
713
—
3
—

Kadın

13 233 15 450
—
15
95
131
3
82
705
511
3
—
7
4
15
—
—
—
112
64
7
—
87
—
608
—
489.
—
7 397 16 796
375
370
251
176
6
84
106
—
!l
—
—
—
216
145
1
—
1
—
5
1
46
—
—
—
20
—
786
1 628
1 157
146
—
—

1Q
11
•

60
79
106
20
68
7 351
190
219
6
167
—•
164
6

Erkek

—
30
16 792
165
146
84
—
—,
—

•

143
23'
—

—
2
26
—
2
645
492
13

— 434

Yerle#rrmelerden cfeel afâcıîar
eîi ile gerçekleşenler

—
64
68
__

—

—
—
—•
—.
1 539
125
l

-
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Kadm

9 292
—
86
—
116
—
—,

11 732
—
50
__

—
—,
—
—
—
—
—
410
190
—
—
—
—
—
59
—
—

—
—
—
—
—
—
—
967
165
—
—
—
—
—•'
43
—
—

—,
«—

—
—
—
—
651
—
—.

—
—
228
—
—

375
—
__
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Şube adı

P

Yerleştirilenler

Erkek

Erkek

Kadın

35
28
7
18
10
2

Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
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Müracaat
edenler

Tunceli

TOPUAM

;<S4

Yerleştirmelerden özel aracılar
eli ile gerçekleşenler
Erkek

Kadın

30
2
1
10

_

-Kadın

—

—

34 148

61 794

1

64 675 118 419

3
59 154

114 715

95 942

173 869

183 094

Not : Bazı ünitelerimizdeki yerleştirme rakamlarının müracaatlar sayılarından fazlalığı, önceki yıllarda mü
racaat edenlerin 1975 yılı içinde işe yerleştirilmelerinden ileri gelmektedir,
İsmail Arıkan
İş Piyasası ve İstatistik
Müdürü

Sakatların sakatlık çeşitleriae göre rajiracaat ve işe yerleştirme durumunu gösterir çizelge.
Cari $y
Müracaatları
Sakatlık Çeşitleri
€K*z
Amalar
Hastalıkları
Biterleri
İşitme -¥e konuşma sakatlıkları
Kol ve el sakatlıkları
Bacak ve ayak sak^Uklan
fç hastalıkları sakatlıkları
2Trhnt sakatlıklar
Diğer sakatlıklar
Birden fazla sakatlığı olan
T?©$am :
Eski hîlkönööler :
Nihat Taner
Plasman Müdürü

Erkek
4*32
1 733

913
1 667
3 047

493
63
506
122
9 376
8 321

— -43J

Kadın

20
79
71
89
281
12
2
76
3
«93
56

Yıl : 1974
İşe Yerleştirilenler
Kamu
-Erkek

119
561
365
581
975
151
17
250
21
3 040
2 001

Kadın

3
26
23
32
83
5
-—
14
—
186
15

Erkek

62
191.

208
292
575
65
13
150
16
1 575

853

Kadın

5
7
17
12
79
2
—
19
—
141
5
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Sakatların sakatlık çeşitlerine göre müracaat ve işe yerleştirme durumunu gösterir çizelge.
Cari ay
Müracaatları
Sakatlık Çeşitleri
Göz;
Amalar
Hastalıkları
Diğerleri
İşitme ve konuşma sakatlıkları
Kol ve el sakatlıkları
Bacak ve ayak sakatlıkları
iç hastalıkları sakatlıkları
Zihnî sakatlıklar
Diğer sakatlıklar
Birden fazla sakatlığı olan
Toplam :
Eski hükümlüler :
Nihat Taner
Plasman Müdürü

Erkek

Kadın

399
61%
1 125'
2 414

382
35
757
25

—

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla
arz ederim.
25 . 12 . 1975
Bingöl Milletvekili
Hasan C. Ezman
Soru :
10 . 12 . 1975 günü saat 17.30 sıralarında İstan
bul Çevreyolu Mecidiyeköy girişinde mavi renkli mu
rat marka bir otomobil Mehmet Sabri Başgürbuğa
adındaki bir işçi vatandaşı çiğniyerek 40 metre sü
rükleyip öldürmüştür. Olaydan sonra otomobil ve
şoförü kaçmıştır. Mehmet Sabri Başgürbuğa bir fab
rika işçisi olup geride yokluk içinde bir dul kadın ve
4 çocuk bırakmıştır. Öğrenildiğine göre otomobil ve
şoförü bugüne kadar tespit edilip adalete teslim edile
memiştir.
Suçlu bugüne kadar niçin tespit edilememiştir?
Olay nasıl olmuş ve tahkikat ne safhadadır?

Erkek
99
3.61

216
373
648
83
12
194
5

•

60 .
2
541
25

7 073
4 207

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'
in, İstanbul'da bir işçinin ölümüne sebep olan kişinin
bulunamayışına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/953)

Kamu

34
44
58
65
269
9

1 324

Yıl : 1975
işe Yerleştirilenler
Özel

1 991
1 466

Kadın

Erkek

4
16
21
20
44
3
—
10
2
120
9

Kadın

49
131
121
170
313
23
3
82
2
894
406

T. C.
içişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Trafik Uygulama ,
Şube •: Şehiriçi
Dosya : 62282/80

5
4
15
9
23
1
6
63
2
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Konu : Soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 13 . 1 . 1976 gün ve Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 7/953. 3444-26938 sayılı yazıları.
Bingöl Milletvekili Sayın Hasan C. Ezman'ın İs
tanbul'da bir işçinin ölümüne ilişkin soru önergesi in
celenmiştir :
, .
Mahallinden alınan bilgilere göre :
, 10 Aralık 1975 günü Mecidiyeköy çevreyolunda
bir otonun Sabri Başgürbuğa adlı şahsa çarparak kaç
tığının Polise bildirilmesi üzerine olaya derhal el ko
nularak ayni gün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bil
gi verildiği ve Savcılıkça yapılmakta olan soruştur-.
manın devam ettiği anlaşılmıştır.

— 436 —

Arz ederim.
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Oğuzhan Asiltürk
içişleri Bakanı
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4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul'da son çıkan yangınlarda
felâkete uğrayanlara
kredi sağlanması ve yükümlülüklerinin
ertelenmesine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Mali
ye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/965)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan
tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica
ederim.
Saygılarımla.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker
Soru :
İstanbul'da son çıkan yangınlarda binlerce küçük
esnaf, küçük iş adamı, tüccar, iş yerlerinden yoksun
kalmış, servet ve mallan yanmış, işlerini sürdürme
olanağını kaybetmişlerdir.
Öte yandan Maliyeye ve diğer yasal mercilere
karşı yükümlülükleri ve sorumlulukları sürmektedir.
Yangın felâketine uğrayanlara kredi sağlanması,
sorumluluk, yükümlülük ve borçlarının uygun bir sü
re ertelenmesi kendilerine çok büyük bir yardım ola
cak ve ferahlık yaratacaktır.
Yangın felâketine uğrayanlara uygun krediler sağ
lanması, başta Maliye Bakanlığı ile ilgili olmak üze
re diğer Bakanlıklarla ilişkili tüm yasal sorumluluk,
yükümlülük ve borçlarının bir süre ertelenmesi dü
şünülmekte midir?
T. C.
Maliye Bakanlığı
ÖKA : 310000/15

23 . 2 . 1976

Konu : istanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in yazılı soru
önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1. 13 . 1 . 1976 tarih ve 7/965-3462/27048
sayılı Başbakanlığa muhatap yazıları.
2. Başbakanlığın 21 . 1 . 1976 tarih ve 106-4/
03167 sayılı yazıları.
İlgi (1) de kayıtlı yazınız ekini teşkil eden İstan
bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in yazılı soru öner
gesinde sorulan hususlara, ilgi (2) de kayıtlı yazı ile
Sayın Başbakanımız tarafından kendileri adına Ba
kanlığımca cevaplandırılması tensip buyrulmuştur.
Bu konudaki cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.
Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki son İstan
bul yangınında Aksaray geçidi dahil 2 000 iş yeri ve

23 . 2 . 1976
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1 681 gelir vergisi mükellefi ile 1 500 civarında gö
türü usule tabi gelir vergisi mükellefi ve işportacı ile
muaf esnaf zarar görmüştür.
Bu durumdaki mükelleflerin vergi borçlarının ter
kini ve ertelenmesini sağlayıcı hükümler mevzuatımız
da zaten mevcuttur. Örneğin 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 115 nci maddesine göre; yangın yüzün
den varlıklarının üçte birini kaybeden mükelleflerin
yangının zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili vergi
borcu ve cezalarının mahallen yapılacak tespitlere da
yanılarak tamamen veya kısmen terkini mümkün
dür.
Diğer taraftan fevkalade sebepler nedeniyle zara
ra uğrayan mükelleflerin bu zararlarının çeşitli şekil
lerde telafisi aynı kanunun 278, 288, 317, 322, 324,
329 ve 330 ncu maddelerinde öngörülmüştür.
Bunların vergi borçlarının ertelenmesi konu
suna gelince; 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili
usulü hakkındaki Kanunun 48 nci maddesi uyarınca
çok zor durumda olan mükelleflerin vergi borçlarının
24 aya kadar tecil ve taksitlendirilmesi Bakanlığımız
ca mümkün olup, yazılı müracaatları halinde bu mü
essese hızla işletilecektir. Nitekim, yangın zararını
tazmin durumunda kalan Sigorta Şirketlerinden ver
gi borçlarının ertelenmesi için Bakanlığımıza başvu
ranların talepleri hızla yürütülmekte ve ertelemeler
yapılmaktadır.
Diğer taraftan Ticaret Bakanlığınca da birtakım
tedbirler alınmıştır. Şöyle ki :
T. C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankasın
ca, yangından zarar görenler kesinlikle tespit edilip,
gerekli belgeler ilgili kuruluşlara verildikten sonra,
muhtaç durumda olanlara, tüketim ihtiyaçlarını kar
şılamaları için 3 500 lirayı geçmeyen bir kredinin
derhal; bilâharada gerek duyulduğunda işletme kre
disi verilmesi uygun bulunmuş ve mezkûr Bankalara
gerekli talimat verilmiştir.
Durum ayrıca, İstanbul Valiliğine ve İstanbul Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birlik Yöneti
cilerine de bildirilmiştir.
Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği yönünden de ge
rekli teşebbüsler yapılmıştır.
Aksaray ve Sultanhamam semtlerinde vukubulan
yangınlarla ilgili olarak T. C. Merkez Bankası ta
rafından Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen
31 . 12 . 1975 tarihli yazıda; İstanbul Ticaret Odası
yetkililerinin Bankalarına şifahen müracaat ederek bu
yangınlarda işyerleri yanan tacirlere bankalarımız ta
rafından, önceki yıllarda olduğu şekilde, vâdesi gelen
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borçlarının temdidi ve protestoların tamimi yönün
den gerekli kolaylıkların gösterilmesinin istendiği ve
bu isteğin Bankalarınca da olumlu mütalaa edildiği
açıklandıktan sonra, uygun görüldüğü taktirde ban
kalara gerekli tamimin Türkiye Bankalar Birliğince
yapılması istenmiştir.
T. C. Merkez Bankasının yazısında yer alan iste
ğe Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince de
iştirak edildiğinden keyfiyet gereği için aynı gün İs
tanbul'da şubesi bulunan bankaların Genel Müdür
lüklerine duyurulmuştur.
Bilgilerine sunulur.

23 . 2 . 1976

1. Aylardan beri yasa dışı olayların tertipçisi
bu okul müdürü hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca
şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmıştır?
2. İçişleri Bakanlığınca bu olayda hakkında ko
vuşturma açılan suçluların kimlikleri? Kim tarafın
dan nasıl okul bahçesine sokulduğu? Ve olayda han
gi silâhların kullanıldığının tespit edilip edilmediği?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Güvenlik
Şube : Top. Ol. (B)

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı
5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in,
Düziçi İlköğretmen
Okulu Müdürüne ilişkin Millî
Eğitim ve İçişleri Bakanlarından sorusu ve İçişleri
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1012) (1)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
Saygılarımla.
Adana Milletvekili
Emin Bilen Tümer
Adana ili Haruniye Düziçi İlköğretmen Okulu
Müdürünün aylardır öğrencilere uyguladığı parti ve
mezhep ayrıcalığına dayalı yöntemler Bakanlığınıza
ve basın yoluyle kamu oyuna intikal ettiği halde bu
güne kadar bu okul müdürü hakkında Millî Eğitim
Bakanlığınca her hangi bir işlem yapılmamıştır. Öğ
rencilerini yasa dışı uygulamaları ile döven uydurma
şahitlerle disiplin kovuşturması açtırıp okuldan uzak
laştıran, bu okul müdürü 26 . 1 . 1976 tarihinde Haruniye'den temin ettiği, Osmaniye'den getirttiği; ko
mando adı verilen faşist gruplara okulun yurdunu
bastırarak önceden tespit ettirilen öğrenciler bıçak,
zincir gibi yaralayıcı aletler kullanılmak, bir kısım öğ
renciler yurt binasının üst katlarından aşağı atılarak
altısı ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralanmıştır. Bu
olayda suçluların başında Haruniye'de cereyan etmiş
bütün yasa dışı olayların tertipçisi ve baş sorumlusu
olan okul müdürü ve yandaşı kişiler bulunmaktadır.

(1) Bu soru cevabı ile ilgili Millî Eğitim
nının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır.

Baka

O : 3

23 , 2 . 1976

Konu : Adana Milletvekili Emin Bi
len Tümer'in önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 4 . 2 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/1012 - 3623/28083 sayılı yazı
nız.
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer tara
fından Bakanlığımıza ve Millî Eğitim Bakanlığına yö
neltilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilen
diren 2 nci maddesi incelenmiş cevabımız aşağıda
açıklanmıştır.
Mahallinden alınan bilgilere göre :
Adana'nın Bahçe ilçesine bağlı Haruniye Buca
ğında bulunan Düziçi İlköğretmen lisesinde 22.1.1976
günü öğrenciler arasında meydana gelen olaya Bah
çe İlçesi C. Savcılığınca el konulduğu ve adlî soruş
turmanın henüz sonuçlanmadığı, olayla ilgili olarak
5 sanığın tutuklandığı, okul bahçesine dışarıdan gi
rerek olaya sebebiyet verenlerin olmadığı, olayda ça
kı, palaska, taş ve sopa gibi aletlerin kullanıldığı an
laşılmıştır.
Arz ederim.
Oğuzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı
6. — İstanbul Milletvekili. Mehmet Emin Sungur'
un, Northeim Electric A. Ş.'deki yabancı sermaye his
sesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahif Men
teşe'nin yazılı cevabı (7/1034)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla
arz ederim.
İstanbul Milletvekili
Mehmet Emin Sungur
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Soru 1. — Son zamanlarda zarar eden İktisadî
Devlet Teşekküllerinin özel sektör kesimine devredi
leceği kamu oyunca dikkatle izlenen bir konu olmuş
tur.
Ulaştırma Bakanlığına bağlı PTT'nin % 49 his
sesine sahip bulunduğu Northeim Electric A. Ş.'deki
' </'c 25 hisse sahibi Kanadalının hissesini satması söz
konusu mudur?
Soru 2. — Kanadalının hissesini satması söz ko
nusu ise PTT Yönetim Kurulunun konu hakkındaki
görüşü nedir? Kanadalının hissesini satın almak iste
yen özel sektörden kimler vardır. Bu konuda yazış
malar yapılmış mıdır? Satın almak isteyenlerin kim
likleri?
Soru 3. — Kârlf ve monopal şeklindeki Northeim
Electric Anonim Şirketinin Kanadalıya ait hissesini
örneğin T. H. Y. gibi Anonim Şirket statüsündeki bir
teşekkülün satın alması düşünülmekte midir? Bu yol
da bir çalışma var mıdır?
Söz konusu şirketin hukukî statüsünü bozmayacak
şekilde Devletin iştiraki bulunan bir Anonim Ortak
lığın Kanadalının hissesini alması yerine özel sektörün
satın alması halinde kimlerin nasıl faydası olacaktır?
T, C,
Ulaştırma afoanlıği
Haberleşme Genel Müdürlüğü
H G M : .13206-2243-4756

20.2,1976

23 . 2 . 1976

O : 3

Ulaştrıma Bakanlığına bağh PTT'nin % 49 his
sesine sa^hip bulunduğu Northern Electric A. Ş.'deki
% 25 hisse sahibi Kanadalının hsisesini satması söz
konusu mudur?
Cevap 1. — NETAŞ ortaklığı ile ilgili 7/9690
sayı ve 18 . 3 . 1975 günlü Kararnamenin VII. özel
şartlar bölümü birinci maddesi:
«Şirketteki yabancı ortak payı kararnamenin ya
yımlanma gününden başlamak üzere 5 nci yılın so
nuna kadar % 41 ve 7 nci yılın sonuna kadar da
% 31'e düşürülecek ve yabancı ortağa ait" paylar
Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı, Ulaştırma Bakan
lığı ve PTT Genel Müdürlüğünün uygun görecekleri
yerli ortaklara makul fiyatla satılacaktır» hükmünü
ihtiva etmektedir.
NETAŞ'ın
yabancı ortağı Northern Elektric
Kompany Limited Şirketi hisse senetlerinin c/0 25'ini,,
kendi anlaştığı Telefon Sanayii Ticaret A Ş. ne dev
retmek istediğini PTT Genel Müdürlüğüne bildrimiştir.
Soru 2. — Kanadalının hissesini satması söz ko
nusu ise PTT Yönetim Kurulunun konu hakkındaki
görüşü nedir? Kanadalının hissesini satınaslmak iste
yen özel sektörden kimler vardır. Bu konuda yazış
malar yapılmış mıdır?' Satınalmak isteyenlerin kim
likleri? .

Konu : Yazılı soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar
Müdürlüğünün; 16.2.1976 gü nve 7/1034-3681/28385
sayılı yazısı.
İÜgide açıklanan İstanbul
Milletvekili Mehmet
Emin Sungur'un Bakanlığımıza tevcih eylediği yazı
lı soru önergesi ile ilgili iki nüsha cevap ekte sunul
muştur.
Saygılarımla arz ederim.
Naıhit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
Sorular ve cevaplar :
Soru 1; — Son zamanlarda zarar eden İktisadî
Devlet Teşekküllerinin özel sektör kesimine devredi
leceği kamuoyunca dikkatte izlenen bir konu olmuş
tur.

Cevap 2. — PTT Yönetim Kurulunca bu konu
da yapılacak temaslar için PTT Genel Müdürlüğü yet
kili kılınmış olup, bunun dışında alınmış bir karar
ları yoktur.
Hisse senetlerini almaya talip olan Telefon Sa
nayii ve Ticaret Anonim Şirketi Statüsü tetkik edildiğlinde 10 milyon TL. lık kuruluş sermayesinin 8,5
milyon TL. kısmının Transtürk Holding A. Ş. ve yet
kililerine, 1,5 milyon liranın da Yavuz Kireç'e ait
olduğu anlaşılmıştır.
Bahis konusu hissenin alımı için ayrıca PTT Bi
riktirme Yardım Sandığı ile Ray Sigorta A. Ş. yazılı
müracaatta bulunmuştur.,
Soru 3. — Kârlı ve monopal şekildeki Northern
Elektric Anonim Şirketinin Kanadalıya ait hissesini
örneğin THY gibi Anonim Şirket Statüsündeki bir
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teşekkülün satınalması düşünülmekte midir? Bu yol
da bir çalışma var mıdır?
Söz konusu şirketin hukukî statüsünü bozmaya
cak şekilde Devletin iştiraki bulunan bir Anonim Or
taklığın Kanadalının, hissesini alması yerine özel sek
törün satınalması halinde kimlerin nasıl faydası ola
caktır?

23 . 2 . 1976

O :3

Cevap 3. — Yabancı ortağa ait hissenin % 25'inin
mukaveledeki süre dolmadan satılmak istenmesi kar
şısında, kararnamenin gayesine ve memleketimizin
yararlarına en uygun düşecek bir karara varılması
için kararnameyle tespit edilmiş bulunan prosedür
uyarınca gerekli tetkik, temas ve çalışmalara devam
olunmaktadır.

•mm

ıı

#
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
64 NCÜ BİRLEŞİM
23 . 2 . 1976 Pazartesi
Saat : 10,00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt•çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367)
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı :
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M.
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535)
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M.
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S.
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma
tarihi: 1 3 . 2 . 1976)
X 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 5. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi:
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı :
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi :
1 3 . 2 . 1976)
X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Mecüsi
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma
tarihi: 13.2.1976)
X 8. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386;
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258;
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1976)
X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı :
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1976)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-i
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe

Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976)
X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364;
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S. Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raıporu ile i 976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 2 . 1976)
X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu baş/kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi :
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli

si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)'
X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu :
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclis
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet
Meclisi S, Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecln
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec^
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa->
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369;
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C.
Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 12. —19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 2 . 1976)
X 13. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976>

, X 14. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec

lisi: 1/379;
C. Senatosu: 1/383) (M, Meclisi
S. Sayısı: 251; C. Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma
tarihi: 13 . 2 . 1976).
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DtÖER İŞLER

(X)

Açık oylanacak işleri gösterir.

**

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

252

1976 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri
(M. Meclisi : 1/383; C. Senatosu : 1/387)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 535)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3403 -1/390

9.2.

1976

BUtçe Karma Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 15 . 1 . 1976 gün ve 1/379-87 sayılı yazınız.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olu
nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla
kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

168

Kabul
Ret

107
61

Bütçe Karma Komisyonu rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/379, CS. 1/383
No. : 239

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Kara
yolları Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu Tanrısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin
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S. Sayısı :

253

Toplantı : 3

1976 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri
(M. Meclisi : 1/380; C. Senatosu : 1/384)
(Not : C. Senatosu S, Sayısı : 532)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3413-1/384

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 . 1976 gün ve 1/380-101 sayılı yazınız :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının. Bütçe Karma Komis
yonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1976 tarihli 34 ncü Birleşiminde
aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi : (167)
Kabul
Ret

: 110
57

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/380, C. S. h/384, 232

12 , 2 .. 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 1976 tarih 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen
«Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1976 Yılı; Bütçe Kanun Tasarısı» ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

