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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 

Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağiayangii'e Devlet Bakam Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

1977 yık Bütçe kanunu tasarısının (1/494) (S. Sa
yısı : 499) görüşülmesine devam olunarak ." 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı ve, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (1/513) 
(S. Sayısı : 490) ve, 

1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü (1/520) (S. 
Sayısı : 497) bütçe kanun tasarılarının da maddeleri 
kabul edildi, tümlerinin gelecek birleşimlerde açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

23 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime (23 . 2 . 1977) saat 9L13' 
te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 
Memduh Ekşi Hüseyin Deniz 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Bursa Ağrı 
Halil Karaatlı Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

, 1. — 7977 ydı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

A) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarı

larının görüşmelerine devam ediyoruz. 
Programımız uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı bütçe

si üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 
46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

2 . 1977 tarihli 

Sayın Hükümet ve sayın komisyon yerini almış 
durumda. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri ve daha 
sonra da, şahsî görüşme talebinde bulunan üyeleri bil
gilerinize sunuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 
Kökbudak, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Vedat Önsal, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Necini 
Özgür, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sudi 
Reşat Sarunan* 

Şahısları adına: Sayın Orhan Senemoğlu, Sayın 
Orhan Çaneri, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Ekrem 
Kangal, Sayın Fahri özçelik, Sayın Osman Aykul, 
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Sayın Sabri Tığlı, Sayın Mehmet Özkaya, Sayın Os
man Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlu, Sayın Kasım Parlar, Sayın Kadir özpak, 
Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Tufan Doğan Ayşargil, 
Sayın Veli Bakirli. 

ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Kökbudak'ta; buyurun Sayın Kökbudak. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ KÖKBUDAK 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve 
Ulaştırma Bakanlığının saygıdeğer mensupları; 

Ulaştırma Bakanlığının 1977 malî yılı bütçesi üze
rinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüşle
rimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ulaşım ve iletişim sistemi, 
bir vücudun kan damarlarıyle, sinir sistemine benzer. 
Nasıl, bir vücudun sağlıklı olması bu sistemlerin dü
zenli çalışmasına bağlı ise, jeopolitik yeri itibariyle 
dünyanın en kritik ve hareketlilik kazanabilecek bir 
yerinde bulunan ülkemizin ve halkımızın güvenliği ve 
esenliği için, bu sistemlerin, hiç olmazsa dünya norm
larına yaklaşan bir düzeyde çahşması kaçsnılmaz bir 
gereksinmedir. 

Ulaştırmanın üç temel öğesi, sürat, güvenlik ve 
büyük halk kitlelerinin yararlanabileceği ucuzluktur. 
Çağdaş ulaşım araçları, kıtaları ve okyanusları, hatta 
uzayı birkaç saatlik konaklar içerisine almış, iletim 
araçları da, haberleri ve resimleri gözlerimizin önüne, 
kulaklarımızın dibine kadar getirmiştir. Durum böyle 
olunca, içinde yaşadığımız uzay çağında Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş ve isteklerimizin ne
ler olacağı kesin ve belirgin bir surette ortaya çıkmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı, göre
vini, bünyesindeki kamu kuruluşları ve anonim ortak
lıkları aracılığı ile yerine getirmektedir. Bu kuruluşlar, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Denizcilik 
Bankası Anonim Ortaklığı, Deniz Nakliyat Anonim 
Ortaklığı, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ve Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT 
Genel Müdürlüğüdür. Şimdi, bu kuruluşların durum
larına vaktimizin müsaadesi oranında göz atmakta ya
rar olduğu kanısındayız. 

Devlet Demiryolları: 
Bakanlığın en büyük kuruluşu olan Devlet Demir

yollarında durum hiç de iç açıcı değildir. Demiryolları 
işletmeciliğine elverişli olmayan altyapı durumuna ba
karsak, yollanıl ancak % 7-8'nin 100 km/saat üstünde 
sürat yapabilmeye elverişli olduğunu, geri kalan kıs
mının tek hat işletmeciliğinin de verdiği sıknıtılar yü

zünden, dünyanın en az süratli giden trenleri duru
mundadır. Yapı bakımından çok düşük standartlı 
olan demiryollarımızın, planlı dönemde yenilenmesi 
hiç de ümit verici değildir. 1950 yılından evvel malî 
ve teknolojik imkânsızlıklara rağmen, yılda ortalama 
140 km. civarında yeni yol yapıldığı halde, lik 10 yıl
lık planlı dönemde, yeni yol yapımından çok daha ko
lay olan yo! yenilemeleri yılda ancak 85 - 9.0 km. ci
varında gerçekleştirilebilm)!ştir. Böylece, altyapı du
rumumuz, gelecekteki ihtiyacı karşılayamayacağı gibi, 
bugünkü taşımacılığı bile gerçekleştirecek durumdan 
da yoksun hale getirilmiştir. Sayın Bakanın, 1975 
nisanında verdikleri bir beyannaita, 1976 yılında 600 
km, 1977 yılında ise 1 000 km. yol yenilenmesinden 
bahsetmesi sevinç uyandırmıştı. Halbuki, 1976 yılın
da ancak 96 km. yol yenilenebilmiş, 1977 için de 200 
km. yol yenilenmesi Öngörülmektedir. Buna karşıSık, 
1974 yılında, Ecevit Hükümeti döneminde 154 lan. 
yine bu Hükümet zamanında alman tedbirler sonucu, 
1975'te 303 km. yol yenilenmiş, bu tarihten sonra yol 
yenilemede büyük düşüşler kaydedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 'işletmenin elindeki lokomo
tiflere gelince: Bunların büyük bir kısmının teknik öm
rünü doldurmuş, ta 1950 öncelerinden kalma, yaktı
ğı yakıttan ancak % 5 ve % 7'sini iş haline getiren 
gayri ekonomik buharlı lokomotifler olduğunu görü
rüz. Süratleri çok düşük olduğundan, demiryollarında 
taşıma işinin bunlarla karşılanması imkânsız hale 
gelmiştir. 

Yolcu vagonlarının süratleri düşüktür. Daha faz
la sürate dayanacak vagonlar yapılmalıdır. 

Yük vagonlarının miktarları, çeşit itibariyle kâfi 
değildir. Ağır yük taşıyacak vagon sıkıntısı çekil
mektedir. 

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikas
yon gibi, modern işletmeciliğin gerek sürat ye gerek 
emniyet bakımından icabı olan donatımlardan, de
miryollarımızın büyük bir kısmının yoksun olduğu 
bilinmektedir. Bu donatımların süratle yapılmasında 
umulmayacak faydalar vardır. 

Devlet Demiryolları İşletmesi, genel tempo itiba
riyle, yıldan yıla büyüyen ve önemli rakamlara yük
selen işletme açığı vermektedir. Bunda başlıca etken, 
teknik ömrünü doldurmuş, çeken ve çekilen araçlarla, 
düşük standartlı bir şebeke ve son yıllarda Bakanlı
ğın başına belâ olmuş partizan davranışlardır. Büyük 
emeklerle yetişmiş çok değerli, liyakatli elemanlar, iş
lerinden uzaklaştırılmış veya moda tabirle, kızağa çe
kilmişlerdir. Sayın Bakanın son iki yıllık iktidarı dö-
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Değerîıi milletvekilleri, bizim Konya'nın gerçekçi 
bir deyimi! vardır. «Kendi başını bağlamayı beceremeyen 
gelin başı bağlamaya heveslenirmiş» diye. Devlet De
miryolları şimdi bu vaziyette; sanki kendi aslî göre
vini çok iyi yapıyor, trenler tıkır tıkır işiyor da, ay
rı bir uzmanlık d ah isteyen TIR c'şletmcciliğİRİJ de ele 
almak istiyor. 

Mesele şu: Hepinizin çok iyi hatırladığı, 'borçlu ol-, 
madiği kurum, banka, şahıs kalmamış meşhur Frintaş 
Şirketinin Çankaya sırtlarında çürümeye terk edilmiş 
Soğuk hava tertibatlı TIR'lan - bugünkü değeri 20 
milyon dahi etmez - bütün borçları Devlet Demir
yolları tarafından ödenerek satın alınacak ve Devleti 
Demiryolları TÎR işletmeciliği yapacak, 

neminde Devlet Demiryollarının üç büyük kuruluşu
nun genel müdürleri, üç genel müdür muavini, yedi 
daire reisi, altı işletme müdüründen dört tanesi değiş
tirilmiş ve bir kısım teknik personel de, Bakanlığın bu 
olumsuz tutumu karşısında, büyük emekler verdik
leri müesseseyi terk etmeye başlamışlardır. Halbuki, 
Ecevit Hükümeti döneminde bir tek demiryolcu Dev
let Demiryollarından ayrılmamış, bilhassa ondört eski 
demiryolcu, ocaklarına dönmüşlerdir. 

Demiryollarının zarar etmesine etken olan un
surlardan bir tanesi de, plansız uygulanan karayolu 
taşımacılığıdır. 1950 yılından beri demiryolu taşıma
cılığına göre dört beş kat daha pahalı olan karayolu 
taşmacıhğı teşvik edilirken, demiryolu taşımacılığı 
ihmal edilmiştir. 

1977 yılı Bütçesinde bile karayollarına 11,6 mil
yar TL'hk ödenek ayrılırken, önemi tekrar nlaşıl-
ması gereken demiryollarına ancak 2,8 milyar ödenek 
ayrılabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde adından çok 
bahsedilen transit ve TIR taşımacılığından da bah
setmekte yarar var kanısındayım. Türkiye'de TIR 
taşımacılığının karayollarımıza yaptığı yıllık tahribat 
dört ile altı milyar TL. olarak hesaplanmaktadır. 
Bu zararları kısmen karşılayabilmek için, Türkiye'den 
transit geçen TIR'lardan ücret alınması hedef alın
mıştır. Bu kararname hükümlerine göre, ücret ver
mesi gereken firmalardan ve hükümetlerden gerekli 
tahsilat gerekli şekilde yapılamamaktadır. Bu tahsi
lat henüz yapılamazken, Türk plakacı transit taşıma
cılığından da hiç bir ücret alınmaması kararlaştırıl
mıştır. Bu kararname çıktıktan sonra İran bile Tür
kiye ile TIR şirketi kurmaktan vazgeçmiş, kendi yü
künü bedava taşıtacak yeni yöntemler oluşturmuş ve 
çözümü başka ülkelerden aldığı TIR kamyonlarım 
Türkiye'ye satmakta bulmuştur. Böylece, bugünlerde 
500 TIR'Iık bir filonun meşhur bir Türk firmasına 
satışı, Türk makamlarının onaylarım <beklemektedür. 

Halbuki, Türkiye'nin elinde 150 vasıtadan oluşan bir 
TIR filosu mevcuttur. Bu miktara 500 TIR'Iık yeni 
bir filonun eklenmesi, hem Türk TIR'îannı etkile
yecek, hem de yeni kurulan TIR sanayiine zarar 
verecektir ve bu arada Iran, geçiş ücreti ödemeyen 
Türk plakalı yenii ortağının vasıtaları ile malını beda
vaya taşıtacak, onlar yılda 1,5 milyar kazanurken, 
Türkiye, onların tahrip ettiği yokları onarmaya de
vam edecek ve aynı zamanda Devlet Demiryolları da 
zaten son günlerde İran'a taşıdığı ve her gün biraz 
daha azalan navlununu kaybetmeye devam edecek 
ve zararı daha da artacaktır. 

Şirketin bugünkü borçları 300 milyon civarında; 
yalnız Ziraat Bankasına 80 milyonu aşkın borcu var. 
Özel teşebbüsten yana olan A. P., zararlı TIR işlet
meciliği soz konusu olunca, derhal, aşırı devletçi ke
silmekte hiçbir sakınca görmüyor. Kârlı işler özel 
sektöre, zararlı işler Devlete. İşte A. P 'nin temel fel
sefesi budur. 

Değerli milletvekilleri, biraz da, Bakanlığın bü
yük kuruluşlarından biri olan PTT'den bahsedelim. 
Kaynanalar dizilisinin meşhur Nöıü Kantar'ınm zflbıl-
dak yeğeni, yollarda her gün yüzlerce kişi ölürken, 
hiçjbir kazaya uğramadan canını kurtarır, Bohı'ya gi
der gelir; fakat, sempatik, açıkgöz, işbilir Nöri Kan
tar, bütün marifetlerine rağmen, bu müddet içinde Bo
lu ile görüşme olanağını bulamaz dersek, herhalde 
PTT'dekti durumun bir kısmı aydınlığa kavuşmuş 
ohır. 

Şehir içi dağıtım şebekesinde ve şehirlerarası rad
yolink tesislerinde görülen gecikmeler, telefon konuş
malarını dayanılmaz bir hale getirmiştir. Kablo da
ğıtım şeibefcesi ve şehirlerarası radyolink ve kuranpor-
tör tesisleri, kurulu santral kapasitesine ve NETAŞ 
üretimi santrallere yetişmezken, dolayısıyle dağıtıla
mayan santra! numaraları yıldan yıla artarken (ki ha
len e'de 100 bin lalbonelik santral mevcut) PTT zor
lanarak, yeni bir santral fabrikası kurmak üzere iha
leye çricarıhr. 

Şartların uygun olmadığı bir zamanda ihaleye çı
kılması, gerek fiyat ve gerekse verilecek tavizler ba
kımından çok sakınca yaratmaktadır. Kuruluşu 150 -
200 milyon TL, Olan hu fabrikayı kurmaya talip fir
malar, bısgankii şartlarda 8 - 1 0 milyar tutarında satış 
garcnSsi istemektedirler. Alabildiğine bir dedikodu 
İçerisinde gelişmekte olan bu ihaleye Wr Japon, bir 
Amerikan ve bir de Şili'deki girişimleriyle dillere des-
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tan olan ITT grupuna dahil ve kuruluşları Fransa'da 
olan bir firma katılmıştır. 

Japonya'ya görevli gönderilen zamanın PTT Ge
nel Müdürü orada görev gezisinde iken görevden 
alınır. Yerine, «Ben, beyefendi ve Nahit ağabeyimle 
geldim, onlarla giderim» diyen, Isparta'daki bir sal
ça fabrikasının koordinatörlüğünü yaptığını Son Ha
vadis gazetesinde resimli demeçlerle kamuoyuna 'ilân 
eden mutemet adam göreve getirilir. Daha sonra iha
le yeni gelişmelere konu olmuş, istanbul'daki NETAŞ 
fabrikasının kurucusu olan Morthen Elektrik Firması 
devreye girmiş, gelişmelere göre, ITT grupuna dahil 
Fransız firmasının ihaleyi alması beklendiği sırada, 
Fransa'da bazı gelişmeler olur. Fransız Hükümetinin 
elektronik alanda faaliyet gösteren firmaların millî 
şirketlerce satsnalınmasî yolundaki kararı uyarınca söz 
konusu firmayı millî bir Fransız firması sa'tınalır. 

Bu durumda, ihalenin millî Fransız firmasına bı
rakılmaması içtin iptaline gidileceği söylentileri yay
gınlaşır. Umarız ki, Sayın Bakan bu söylentilerin aslı
nın olmadığını kanıtlayacak beyanlarda bulunurlar ve 
bu dedikodulara son verilir. 

Değerli milletvekilleri, 1974 yılında 130 milyon Tl.. 
kâr eden PTT, partizan tutumlar ve bilgisiz yönetim
ler sonunda, 1976 yılında 729 ıriilyon zarar eder duru
ma diMirülür ve bu yetmiyormuş gibi, 1977 yılında 
da 1 705 000 000 TL. zarar öngörülür. Herhalde, Ba
kanlık bu zararı karşılamak için, fakir halkın arada 
sırada kullandığı, nispeten öteki tür telgraflara göre 
ucuz iarifeM olan ELT telgraf sistemini iptal eder. 

Değerli milletvekilleri, 
Yine, Bakanlığın büyük kuruluşlarından olan Türk 

Hava Yollarına gelince.... Bugün THY uçak filosu 
şöyle oluşmaktadır : 3 adet 67 kişilik F.28; 9 adet, 
111 kişilik DC 9; 2 adet 345 kişilik DC 10; 4 adet 
166 kişilik B 727 ki, bunlar kiralık uçaklardır. 

GörüMiyor ki, filomuzda çok değişîk tipte uçak 
vardır. Bu kadar değişiklikte bir filonun en büyük sa
kıncası da, bakımıdır. Bir uçağın 24 saat süre ile iş
lemesi söz konusu olunca, teknik bakımcılar 5 çeşit 
uçakla uğraşacak demektir. Bunun için, yedek par
ça ve avadanlık stokunun buna göre yapılması 5 tip 
uçaktan anlayan bakım ekibine, ayrıca, 5 tipte uçabi
len pilot grupuna ihtiyaç vardır. 

Uçak tiplerinin çoğalması, pilotların, kullanmaya 
alışık olduğu bir tipten, kullanamadığı yeni bir tipe 
atanmasını gerektirmektedir. Bu ise, pilotun uçak üs
tündeki hâkimiyetini azaltırken, uçuş emniyetini dü
şülür. Yabancı şirketlerde bir pilotun yeni bir uça-
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ğa adaptasyonu bir, bir buçuk sene olarak hesapla
nırken, bizde bu süre iki buçuk, üç ay olarak öngörül
mektedir. Paris uçak kazasının oluşundaki etkenlerin
den biri de budur. 

Uçakların, tarifelerine uymadıklarını, yolcuların 
meydanlarda perişan bırakıldıklarını söyler dururuz. 
Bunda en büyük etken, çok çeşitli türde uçağa sahip 
olmamızdır. Meselâ, 345 yolcu taşıyan DC 10 tipi bir 
uçak arıza yaptığı zaman, iki adet B 727 tipi uçağa 
ihtiyaç doğmaktadır ve bu uçaklar İçlin de ayrıca uçuş 
ekipleri gerekmektedir ve böylece, hem daima zarar 
içinde bulunan ve hem de zamanında .hareket et
meyen bir filoya sahip oluyoruz. 

Diğer taraftan, Türk Hava Yollarını baltalamak 
için elimizden ne gelmişse yapmışız, bilhassa Hava 
Yolları yöneticileri bunun için en ufak bir gayreti 
esirgememiştir. Bir sabah kalkmışlar, «ihbar vardır» 
diye, Türk Hava Yolları pilotlarının sarhoş olduğu
nu iddia ederek, muayeneye şevklerini istemişlerdir. 
Görevli doktor, muayene Sonunda, «pilotlar sarhoş 
değil» diye rapor vermiş; bu defa doktora «Sen de 
sarhoşsun» dem'işlerdir. Bunun üzerine pilotlar sar
hoş olmadıklarının tespiti için muayeneye şevklerini 
isterler. Sarhoş olmadıkları kesinleşir; ama uçaklar 11 
saat iç ve dış sefer yapamaz. Yerli ve yabancı yol
cular, zaten dünyanın en pis hava meydanları olarak 
bilinen meydan köşelerinde inim inîm inlerler. Bu ara
da da, bütün dünyaya, zaten zarar içlinde yüzen Ha-
vayollarımızın ne denli emniyet içinde uçuşlar yaptı
ğını göstermeye devam ederiz. Bu arada, Türk Hafva 
YoEarı yöneticileri birbirlerini yemeye devam ederler. 
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunca gö
revden alınır. Gazetelere «Ben A. P.liyim; içeride mü
cadeleye devam edeceğim» diyerek beyanatlar verir. 
Bu arada, Amerikan Havacılık Enstitüsünün yaptığı 
araştırmalar neticesinde, Türk Hava Yollarının dün
yada mevcut 75 hava yohı içinde, güvence bakı
mından 70 nci .olduğu ilân edilir. Yabancı basın, 
«Türkler uçak değil tabut uçuruyor» diye gazeteleri
ne manşetler atarlar ve biz burada Türk Hava Yol
ları Bütçelini görüşmeye devam ederiz. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu Bakanlık bu zihni
yetle yöneltilmeye devam ederse, kanım odur ki, 
bu Bakanlık değil uçak uçurtmak, uçurtma bile uçu-
ramaz duruma düşecektir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın diğer kuruluşla
rından olan Denizcilik Bankası da, Deniz Nakliyatı 
da ve Devlet Hava Meydanları Anonimi Ortaklığı da 
biraz evvelki bahsettiğimiz kuruluşlardan hiç de fark
lı değildir. 
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Denizcilik Bankasında partizanlık o kadar ileriye 
gitmiştir ki, Sayın Bakan, iktidara gelir gelmez ata
dığı, kendisine ve Particine hizmet edeceğine inan
dığı zat, «Ben partiye bağlıyım; ama bu düzen içinde 
burada kalamam» der ve işi bırakır. Yerine gelen 
ikinci Genel Müdürün de yaptığı ile iş, yardımcıları
nı, suiistimalden dolayı şikâyet eder ve müfettiş is
ter. Esasında, giden de, gelen de Danıştay kararları
na göre, Genel Müdür değildir. 

Bnnka esas görevini yapamaz; ama Yalova'da kap
lıca işletir. 

Tersaneler, Türk'iye'nün ihtiyaçlarının gerektirdiği 
yere değil, gecikmeler- dolayısıyle milyarlarca lira da
ha pahalıya maîolarak, genel müdürlerin işlerine ge
len yerlere yapılır yahut yapılmaya çalışılır. 

Denizde iki takası olanlara, • eski bir ev karşılık 
gösterilerek, milyonluk krediler verilir. Öbür tarafta, üç 
tarafı denizlerle çevrili Türküye, navlunlarını yabancı 
gemilere taşıtmaya devam eder. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı gibi bir 
Bakanlığın bütçesinin eleştirilmesinin 20 dakikaya sığ
mayacağı doğaldır; ama biz bu müddet içinde bile baza 
noktalara dokunmaya çalıştık. Zaten, neresine dokun
sanız orada pislik, huzursuzluk, bilgisizlik, partizan
lık ve çağdaş olmayan işletmecilik kokan ve lime lime 
elinize gelen Bakanlığın işlerinin bir an önce ditzel-
tilmesirii temenni eder, Bakanlık Bütçesinin memleke
timize, halkımıza ve Bakanlığa yararlı ve hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KÖkibudak. 
D. P. Grupu adına Sayın Vedat Önsaî, söz sırası 

sizindir; buyurunuz efendim. 
D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığı 1977 yılı Bütçesi konusunda 
Demokratik Parti Grupnun görüşlerini arz edeceğim. 

Türkiye, gelişmekte ve kalkınmakta olan bir ülke
dir. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler, ulaş
tırma ve haberleşme ihtiyaçlarını da hızla büyüt
mektedir. 

Gelişme ve kalkınma hamlelerinin devamı ve sah-
hatli bir şekilde yürütülebilmesi, ulaştırma ve haber
leşme imkânlarının da paralel olarak gelişmesine bağ
lıdır. 

İstediğiniz kadar sanayi patlamasından bahsedi
niz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ham
lesinden bahsediniz veya Türkiye'yi katlamaktan dem 
vurunuz; ulaştırma ve haberleşme imkânları yerin

de sayıyorsa, bu sözler tatlı bir avutmacadan öte
ye gidemez. 

Ulaştırma ve haberleşmedeki gelişmeler, memle
ketin içinde bulunduğu ve gelişme yolunda kateitr-

| ği yolun şaşmaz bir göstergesidir. 
| Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve 
I eleştirilerimizi bu açıdan yapacağız. 
| Hızlı, emniyetli ve ucuz bir ulaştırma sistemi ku-
| ranıadığîiîiz sürece, kalkınmada başarıya ulaşmanız 
j ve kaynakları israf etmeden, döküp saçmadan kul-
| lanmanız mümkün olamaz. 

i Bu bakımdan, yarının Türkiye'sinin vücut bul-
| masında Ulaştırma Bakanlığına büyük görevler ve 

sorumluluk düşmektedir. Bakanlık, bugünün ve yarı
nın ihtiyaçlarını iyi hesaplamak ve tedbirlerini almak 

j mecburiyetindedir. Ancak, bugüne kadar sürdürülen 
• uygulamaya bakarak, iyimser olmaya ve iyimser şey-
j îer söylemeye imkân yoktur. Günün ve geleceğin ihti-
j yaçîarı iyi! tespit edilerek, Ulaştırma politikasının 

buna göre tespit edildiği ve yürütüldüğü iddia edi-
] lemez. 

| Kara, deniz ve hava ulaşımında koordinasyonun 
I sağlandığını, memleketin esasen kıt olan kaynaklan-
| nm israf edilmeden kullanıldığını söylemek mümkün 
! değİdir. Aksine, muhtelif ulaştırma kesimleri ara-
1 smdaki koordinasyonun asgarî manada dahi sağ-
! kınamadığı ve bu yüzden millî ekonominin büyük 
! ölçüde kaynak israfına maruz bırakıldığı kolayca ifa-
j 

i de edilebilir. 

| Hatta, akla şu sual gelmektedir: Ulaştırma hiz-
j metleri bakımından en büyük koordinatör durumun-
| da olan Sayın Bakan, bugüne kadar ne yapmışhr? 

Demiryolları ile karayolları arasındaki yıkıcı reka-
I beli ortadan kaldırarak, millî ekonomiye hizmet yo-
| îunda uygun bir görev bölümü yaparak, uyum için-
| de çalışmalarım sağlamak konusunda ne tedbir al-
| mıştır? En ucuz ulaşım olan deniz ulaşımının gittik-
I çe gerilemesi konusunda neler düşünmektedir? Bu 

yolda bugüne kadar etkili adımlar atabilmiş midir? 
| Tam bir keşmekeş içinde oları hava ulaşımına bir 
j düzen verilebilmesi için neler yapmıştır, neler yapa-
1 çaktır? 

I Değerli milletvekilleri, denıriyollan yularca ih-
j mal görmüş, bu yüzden kitîe, yolcu ve yük nakliya

tında en çabuk ve en ucuz bu kara taşıma sistemin-
j den gereği şekilde yaralanüanıamıştır. Bu yüzden, 
j karayollarındaki trafik hızla artmış, transit nakliya-
| tmdki gelişme de buna eklenince, karayolları trafiği 
' içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. Bu yüzden, ka-
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rayollan, ekonomik ömrünü doldurmadan elden çık
makta, trafik kazaları büyük can ve mal kaybına se
bebiyet vermektedir. Büyük can kaybının yanında, 
millî ekonomimiz de bu yüzden büyük kayıplara uğ
ramaktadır. 

Deniz ve hava ulaşımında da ihtiyaçları karşı
layacak gelişmelerin sağlanamamış olması, hizmetin 
aksamasına ve özellikle yurt dışından yapılan taşı
malarda büyük döviz israfına sebebiyet vermektedir. 

Kanaatimizce, Ulaştırma Bakanlığı günlük zorla
malarla hareket eden bir görünümdedir. Uzun va
deli hedef tespit edilerek, bu hedeflere varmak için 
yapılan ciddî çalışmalara raslamak mümkün değildir. 
Bakanlığı bu durumdan kurtarmakta zaruret vardır. 

Demiryolu, karayolu denizyolu ve havayolu ula
şımı arasında koordinasyon sağlanmalı, millî ekono
minin geerkleri önplanda tutulmalıdır. 

Sayın Bakan, oturduğu koltukta, millete hizmet 
etmek için oturduğunu iyi bilmelidir. Cephe Hükü
metinin tümüne musallat olan aşırı partizan davra
nışlar, ulaştırma hizmetlerinin de aksamasına sebe
biyet vermektedir. Özellikle, işe almalarda ehliyet, 
bilgi ve sır tamamen terk edilmiştir; parti baş
kanlarının, hatta delegelerin kartları önplanda dik
kate alınmaktadır. Vergi alırken, askere çağınrken 
tüm vatandaşları eşit göreceksiniz; ama devlet im
kânlarından yararlanmaya sıra gelince, parti ro
zetlerine göre vatandaşları böleceksiniz ve bütün bun
ları da milliyetçilik adına yapacaksınız; sonra da, 
milliyetçiliği, sade vatandaş gözünde sevimsiz hale 
getireceksiniz. Bu davranışlar, sahiplerine de yarar 
getirmez; ama memlekete ve mîllete büyük zarar ve
rir. 

Türkiye'nin bugün içine düştüğü acıklı durumda 
bu tür davranışların büyük rolü vardır. Millet ema
neti koltuklanın, millet yaran yerine parti ve yandaş 
yaran yönünde kullananlar, vicdanlarına hesap vere
meyecek kadar katılaşmış olsalar bile, millete ve 
tarihe hesap vermekten kendilerini kurtaramayacak
lardır. 

Irak ve İran gibi petrol zengini ülkelerin geniş
leyen ithalât hacmi, Türkiye'yi bir transit ülkesi ha
line getirmiştir. Elbette bu durumdan , yararlanmak 
gereklidir. Petrol zengini ülkeler petrollerini bize sa
tarken, aramızda dostluk olup olmadığını düşünmü
yorlar, başka ülkelere petrollerini kaça satıyorlarsa 
bize de o fiyata satıyorlar; önce ülkelerinin men
faatini düşünüyorlar. Bunu bir ölçüde tabiî de say
mak gereklidir. Biz de, onların bu daranışlan kar

şısında, ökemizin menfaatlerini önplana almalıyız, 
Hükümetin de en tabiî görevi, ülke menfaatlerini 
korumaktır. Ancak, Cephe Hükümeti acaba bu en 
taba görevi yerine getirebiliyor mu? Dün, Bayındır
lık Bakanııun Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamayı 
dinledikten sonra dehşete düşmemek imkânı yoktur. 
Bayındırlık Bakam dün bu kürsüden, bir soru üze
rine verdiği cevapta, TIR kamyonlanmn ton/kilo
metre basma, yoftanmıza 70 kuruşluhık zarar verdi
ğini, buna karşılık 25 kuruş alındığım açıkladı. Bıra
kınız transit taşımacılığı dolayısıyle ülkeye gelir sağ
lamayı, bir de üstelik zaranmız oluyor, hem de 
ton/kilometre olarak, 45 kuruş gibi büyük bir rakam. 

Şimdi, Ulaştırma Bakanına soruyorum; Bakanı
nın sözleri doğru mudur? Eğer doğru değilse, böyle 
bir bakanla müşterek mesuliyet altında nasıl buluna
biliyorsunuz? Eğer doğru ise, siz hangi devletin baka
nısınız? Türk Devletinin bakam olamazsınız. Çünkü, 
Türkiye'nin menfaatlerini, adı Irak veya İran da ol
sa, bir başka ülkeye satıyorsunuz. Bu nasıl iştir, yıl
larca TIR kamyonlan ülkeye zarar verecek, siz bu 
zararın karşılığını bile almayacaksınız, alamayacak
sınız; ama koltuğunuzda oturmaya hem de rahat ra
hat oturmaya devam edeceksiniz ve bir gün bunun 
hesabı sorulmayacak zannedeceksiniz. Bu mümkün 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce kara, hava 
ve deniz ulaşımı arasında kordinasyonu sağlamak ve 
en ekonomik şekilde meseleyi çözmek Ulaştırma Ba
kanlığının görevidir demiştim. Bir ülkede, hem de
miryoluna ve hem de karayoluna ihtiyaç vardır; han
gi şartlar içinde, hangisi daha ekonomikse, tercihi o 
yönde kullanmak gerekir. İki ulaşım sistemi arasın
da bütünlük sağlanmalıdır; ama yulardır bu nokta
ya dikkat edilmemiştir. Bir zamanlar demiryolları 
önplana alınmış, «Demirağlarla ördük Anayurdu 
dörtbaştan» diye şarkılar söylenerek demiryollannm 
propagandası yapılmıştır. Sonradan da, demiryol
ları ihmal edilmiş, karayollan tercih edilmiştir. Bu
gün ise, ne yapıldığı belli değildir. Bu iki ulaşım 
sistemini millî ekonomiye en yararlı olacak tarzda 
ve ikisini de ihmal etmeden kullanmak yolunda hiç 
bir şey yapılmamaktadır. Her şey kendi haline terk 
edilmiştir; ancak ara sıra gösterişli törenlerle oy 
avcılığına çdulmaktadır. Geçenlerde radyo ve tele
vizyonda gösterişli bir törene şahit olduk: «Mavi 
Tren» adı verilen bir tren işletmeye konuluyormuş. 
Bu tren, Ankara - İstanbul arasım 7,30 saate indire-
cekmiş, Sayın Bakan da nutuk söylüyordu; bu ara-
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da, Cephe partilerinin, özellikle Adalet Partisi ka
nadının büyük dostu TRT'de bir azizlik yaptı, ilk 
seferinde Mavi Tren'im bir saat tehir yaptığını söy
leyiverdi. Sayın Bakan, «Bu büyük eser Türk işçisi
nin, mühendisinin ve teknisyeninin eseridir» diyordu. 
Sayın Başbakan da bir mesaj göndermiş, o da, bu 
eseri yaratan Türk mühendis, teknisyen ve işçilerini 
kutluyordu. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Vücuda getirdik
lerini ifade ettikleri bu eserde, yeni, ne vardır? Di
zel lokomotifler 1969 senesinden beri Eskişehir fab
rikalarında imal edilmektedir, vagonların ise Ada
pazarı fabrikasında imal tarihi çok daha eskidir. İlk 
pulmanlı vagonlar 1968 yılında servise verilmişti. 
Yolda mı bir yenilik yaptınız, yolu mu kısalttınız 
ve sürat yapmaya elverişli hale getirdiniz? Eğer böy
le bir şey yaptınızsa, niçin diğer trenleri de aynı sü
rat seviyesine çıkarmıyorsunuz? Sadece lokomotif 
ve vagonları boyamakla hizmet mi olur, bu tür hiz
meti kimden öğrendiniz, Sayın Feyzioğlu mu öğret
ti size? 

Sadece bu misal dahi, Cephe İktidarının hizmet 
anlayışım ortaya koymaktadır. Cephe İktidarı için me
sele, hizmet etmek değildir. Mesele, hizmet ediyor 
görünmektir: Ortada yeni bir şey yokken, varmış gibi 
göstermek ve bu yoldan oy toplama hesapları yap
mak,.. 

Eğer, Sayın Ulaştırma Bakanı veya Sayın Baş
bakan «dizel lokomotif yapan, vagon imal eden Türk 
mühendis ve işçilerini kutlamak istiyor idiyseler, bu 
işte geç kalmışlardır, hem de çok geç kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, 
Adapazarı İstanbul elektrikli tren hattından bahset
mek ve bu konuda bazı temennilerimi ifade etmek 
İstiyorum. Haydarpaşa - Arifiye çift hat inşası yıl
lardır devam etmekte idi. On yılı aşkın bir gecikme 
ile bu hat kısmen tamamlanabilmiştir. Kısmen diyo
rum, çünkü bu hattın İzmit geçişi hâlâ tamamlana
mamıştır. İzmit geçişi ile ilgili bir karar artık veril
melidir. Yoksa, bu geçiş bir darboğaz olarak tra
fiği aksatmaya devam edecektir. Haydarpaşa -• Ada
pazarı elektrikli tren seferleri bölgeye büyük yarar' 
sağlayacaktır, bu aradaki karayolu trafiğinin de hafif
lemesinde bir etken olacaktır. Ancak, yeni bir servis 
hizmete açılırken, çok eski vagonların kullanılması
nın manasını anlayamadım. Eski vagonlarla yapılan 
modern bir işletme işin değerini düşürmektedir. Bu 
durumun süratle düzeltileceğini umarım. 

1977 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin memle
kete^ millete ve Ulaştırma Bakanlığı camiasına ha

yırlı olmasını diler, Yüce Meclise Demokratik Parti 
Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Necmi öz

gür, buyurun efendim. 

A. P. .GRUPU ADINA NECMİ ÖZGÜR (Ma
nisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ulaştırma Hakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

Hepsi de hizmet üreten altı dev kuruluşu bünye
sinde bulunduran bu Bakanlığın faaliyetlerini eleş
tirmek gayet kolaydır. Çünkü, hepimiz, bu Bakan
lığın ifa ettiği hizmetlerle daima karşı karşıyayız. 
Bunların daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini 
haklı olarak isteriz. Adalet Partisi mensupları olarak 
bizler de, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, 
bugünün Türkiye'sinin ihtiyaçlarına cevap vermek
ten uzak olduğunu ifade edeceğiz. Ancak, bunu söy
lerken yeise kapılmak şöyle dursun, iftihar ettiğimizi 
de beyan edeceğiz. Zira, biz biliyoruz ki, bir mem
lekette bu hizmetlere karşı duyulan ihtiyacın çokluğu, 
o memleketteki kalkınmanın ne kadar büyük oldu-
ğunu gösteren bir işaretten başka bir şey değildir. 
Evet, kalkınmamızın süratle ilerlemesinin meydana 
çıkardığı bu hizmetlere karşı, halkın ihtiyaçlarını 
karşılamakta güçlük çekilmektedir; ama yine iftihar
la söylemek durumundayız ki, işbaşında olan Hükü
metimiz, programına uygun olarak aldığı tedbirlerle, 
bu ihtiyaçları karşılamayı da başaracaktır. 

Ulaştırma" Bakanımızın, Bütçe Karma Komisyonu 
ve Senatodaki müzakereler sırasında, bu Bakanlıkça 
ne kadar büyük işler başarıldığımın rakamlarla ifade
sini dinledik, 

Bunlarla iftihar etmemek mümkün değildir. Ben
deniz, bu Bakanlık camiasında yıllarca hizmet etmiş 
bir İsimse olarak sizlere şunları söylemeden geçeme
yeceğim: 

Bundan 25 sene evvel, ulaştırma ve haberleşme 
hizmetleri için gerekli araç ve gereçleri ithal ederdik 
ve bakımlarım başaramaz durumdaydık. Bugün bu 
araç ve gereçlerin çoğu memleketimizde imal edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa haberleşme hizmet
lerinden, bunun yetersizliğinden bütün konuşmacılar 
şikâyet etmektedirler. Doğru; ama bu yalnız bizde 
değil. Bugün dünya milletleri arasında, dünya tele-
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fonlarının % 50'sme sahip olan Amerika'da dahi, 
haberleşme hizmetlerinin yetersizliğinden şikâyet edil
mektedir. 1950ı senesinde Ankara Telefon Müdürü 
idim. Telefon için müracaat edenler gelir, istidasını 
yazar, öğleyin evine gittikleri zaman telefon da ku
rulmuş olurdu. Aradan 5 - 6 sene geçti, ben Telefon 
Müdürlüğünden ayrıldım, PTT Umum Müdür Mu
avini oldum. Parlamento üyesi arkadaşlanm gelirler 
bana, «Necmi Bey, bundan 6 - 7 sene evvel sen An
kara Telefon Müdürü idin; biz geliyorduk, istida 
ediyorduk ve öğleyin eve gittiğimiz zaman telefon 
kurulmuş oluyordu. Ne oldu bu böyle, neden yapıl
mıyor bu işler, böyle gecikiyor?» derlerdi. Onlar ifa
delerinde haklıydılar; fakat asıl haklı olan bizlerdik. 
1950, seçimlerinden evvel, Ankara halkının oylanın, 
belki onlara telefon vermekle avlayabiliriz diye, An
kara telefon tesisi 17 bin numaraya çıkarılmıştır, 
abone miktarı ise 9 bindi. Muhterem beyler, koskoca 
Ankara'da 9 bin telefon var, 8 bin numara da oy 
avlamak için yapılmış, bütün tesisi hazır; fakat mü-
racat eden yok. O şekilde yok ki, 90 lira tesis ücreti, 
yine de yok. Ben Telefon Müdürü olarak beklerdim: 
Bakalım bugün bir müşteri düşecek mi? İnanınız, 
istatistikleri hâlâ not defterimde var, günde bir kişi, 
iki kişi müracaat eder durumda idi; fakat, 1950'den 
sonra olan gelişmeler, iki sene sonra Ankara'daki o 
boş 8 bin numarayı yedi, belki 28 bin kişi bekler 
hale geldi. 

Ekonomiyi geliştirirseniz, haberleşme hizmetle
rine, ulaştırma hizmetlerine karşı olan gizli potan
siyel meydana çıkar; ama, ekonomide, kalkınmada 
hiç bir şey yapmazsanız, bu hizmetlere karşı talep 
de olmaz, siz de zannedersiniz ki, bu hizmetleri ga
yet iyi yürütüyoruz. Mesele buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin ekonomik 
endüstriyel ve tarımsal alandaki gelişmelerinde, ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerinin ne derece büyük 
olduğu inkâr edilemez. Ayrıca, millî varlığımızın ko
runmasında, sosyal ve kültürel bağlarımızın kuvvet
lenmesinde bu hizmetlerin oynadığı rol de hepimizin 
malûmudur. Bu alanlarda yapılacak yatırımların çok 
yüksek meblağlara ulaşmasında zaruret vardır. Çün
kü bir taraftan ekonomimizin bugün vardığı seviye
nin çok altında bulunan ulaştırma ve haberleşme 
ihtiyacım karşılamak, diğer taraftan da, her sahada 
artık gözle görülür bir hale gelen kalkınmamız mu
vacehesinde, önümüzdeki yılların gerçek ihtiyaçla
rım da kale almak mecburiyetindesiniz. Aksi halde, 
bugün içinde bulunduğumuz darboğazın önlenmesi 

mümkün olamayacaktır. Ulaşhrma Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarmm geçmiş yıllardaki bütçe harca
malarının tetkikinde, büyük hamlelerin yapılmış ol
duğunu görmekle kıvanç duyuyoruz. Nitekim, Ba
kanlık ve Bakanlığa bağh kuruluşların son 5 yıllık 
dönemde yaptığı yatırımlarım plan hedeflerine göre 
% 97 gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu hamlele
rin önümüzdeki yıllarda daha hızlı bir şekilde devam 
etmesini temenni ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımı
zın Hükümet programına uygun olarak yaptığı çalış
malarla bu temennimizin gerçekleşeceğine de inanı
yoruz. 

Şimdi, müsaadenizle, biraz da çeşitli hizmet dal
larında girişilen faaliyetler üzerinde durayım. 

Karayolları şebekemizin geniş çapta inşa edilme
siyle, memleketimizde yolcu ve eşya taşıma hizmeti
nin önemli bir bölümü karayollarına kaymış bulun
maktadır. Son yıllarda petrol fiyatlarında görülen 
artış, kitle taşımasının yine demiryolları üzerinden 
yapılması zaruretini önplana çıkarmıştır. Kalkınan 
memleketimizin, bilhassa sanayileşmesinin gerektir
diği taşıma hizmetlerinde, demiryollarına büyük pay 
düşmektedir. Bu taşımanın günün icaplarına göre 
yapılabilmesi için altyapının ıslahı ile, çeken ve çe
kilen araçların modernize edilmesi şarttır. Ancak bu 
suretle tren hızlanmn ve taşıma kapasitelerinin ar
tırılması mümkün olabüir. Bu maksatla 10 yıllık bir 
plan devresi içerisinde yapılması planlanmış olan ye
ni denıiryol inşası, mevcutların ıslahı, elektrifikas
yon, sinyalizasyon tesislerinin çoğaltılması gibi işlere 
başlanmış olmasını takdirle karşılıyoruz. 

Yine bu 10 yıllık devre içerisinde, çeken ve çe
kilen araçların Devlet Demiryolları bünyesindeki fab
rikalarda ihtiyacı karşılayacak mertebede imal edil
mesinin planlanması da, takdirlerimizin artmasına 
sebep olmuştur. Memleketimizin batısı ile doğusunu 
bağlayacak olan ana arterin gerçekleşme süresinin 
kısalmasını görmek, bizi cidden memnun edecektir. 

Denizyolu hizmetlerine bakalım: 
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 Kı
raç ve ithal mallarımızı taşıyabilecek kapasiteye çı
karılması, diğer taraftan da, mileltlerarası sularda 
rekabet edebilecek seviyeye gelmesi lâzımdır. Hele, 
ihtiyacımız olan gemilerin yurt içinde inşası mühim 
miktarda ithalât ikamesi temin edeceği gibi, büyük 
ölçüde işgücü de yaratmış olacaktır. Ulaştırma Ba-
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kanhğıınızca bu konularda alınan tedbirleri takdir 
ediyoruz. Bu tedbirler sayesinde büyük tonajlı gemi
ler memleketimizde inşa edilebilecektir. Gemi inşa 
sanayiini ve Türk deniz ticaret filosunu geliştirmek 
için dört yılda 1 miyar liraya baliğ olacak kredi fo
nu, 1976'dan itibaren işlemeye başlamıştır. İhraç ve 
ithal mallarımızın taşınmasında Türk den'z ticaret 
filomuzun ]0/0 45 nispetine ulaştsğuıı görmek bizi cid
den sevindiriyor. 

Deniz ulaştırmasında mühim unsur olan, limanla
rımızın modern araçlarla teçhiz edilmeleri ve yeni 
limanların inşası işlerini de takdir ederiz. 

Hava ulaştırması : 
Bu hizmetler, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet 

Hava Meydanları İşletmesiyle, Türk Hava Yolları 
Genel Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Son yıl
larda dünyada uçak sanayiindeki aşamalar, uçak
ların süratlerini ve taşıma kapasitelerini baş döndü
rücü bir şekilde artırmıştır. Bu gelişmenin daha da 
devam edeceğine şüphe yoktur. Bu durumda, bütün 
dünya milletleri, uça1' alanlarını, modern havacılığın 
icaplapna göre geliştirmek zorunda kalmışlardır. 
Yurdumuzda da bu alanda yoğun bir faaliyet gös
terilmektedir. Bu meyanda, bir taraftan mevcut hava 
alanlarımızın modern araç ve gereçlerle teçhiz ve 
tevsiine çalışılırken, diğer taraftan, halen 16 olan, 
hava ulaşımından faydalanan şehirlerimizin adedi
nin 50'ye çıkarılması faaliyetlerine başlanmıştır. Bu 
konularda Bakanlak ve diğer bakanlıklarca girişilen 
faaliyetleri takdirle karşılıyoruz. 

Haberleşme hizmetlerine gelince : 
Haberleşme hizmetlerinin, kalkınmamın, güven

lik temininin, sosyal ve kültürel gelişmenin kaçınıl
maz bir unsuru olduğu artık bütün dünya milletleri 
tarafından kabul edilmektedir. Her sahada gelişmiş 
olan memleketleri alt alta yazınız, en gelişmiş ola
nında, telefon kesafetinin, yani 100 nüfusa düşen te
lefon adedinin en yüksek olduğunu göreceksiniz. Kal
kınmaya yönelmiş olan memleketler arasında ha
berleşmeye önem vermeyeni de göremezsiniz. 

Kalkınmamızın, artık, diğer milletler gözüyle 
de görülür bir hal ve hız aldığı memleketimizde, har 
berfeşme hizmetine gereken ehemmiyeti vermek, ka
çınılmaz bir zaruret hafini almıştır. 

Hükümetimizin, 1977 yılında haberleşme hiz
metlerine 4 milyar liraya yakın yatarım hacmi ayır
masını memnunlukla karşılıyoruz. 

14 yıllık planlı devrede haberleşme hizmetlerine 
toplam olarak 8 milyar lira yatarım yapıldığım dti-
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şünürsek, bir yılda 4 milyar liralık yatarımı, para 
değerindeki düşüklüğü de nazara alsak, hepimizin 
takdir etmemiz lâzımdır. Ancak şunu da ilâve ede
lim ki, yatırım hacmi önümüzdeki yıllarda çok da
ha fazla artırılmalı ve PTT'nin yatırım yapma gü
cü daha büyük yatırımları yapabilecek hale getiril
melidir. Aksi halde, her sahada süratle kalkman 
memleketimizde haberleşme hizmetlerine olan talebin 
yeterince karşılanması mümkün olmayacak ve şikâ
yetler devam edeceği gibi, ekonomimiz de bundan 
zarar görecektir. Çünkü, gelişen bir ekonominin 
rantabilitesi, haberleşmenin mükemmeliyeti ile sıkı 
bir sekide bağlıdır. 

Bendeniz, Ulaştırma Bakanlığınca görülen hiz
metler üzerinde partimizin görüşlerini kısaca arz et
tim. 

Bakanlıkça, Hükümet Programına uygun olarak 
yürütülen faaliyetlerin kâffesi memnuniyet vericidir. 
Hele, görülen hizmetlerin daha iyi bir şekilde ifa
sını temin etmek için personel yetiştirme konusuna 
da gereken ehemmiyetin verildiğini görmek, mem
nunluğumuzu daha da artırmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, vaktinizi daha fazla 
almak istemem. 

Sözlerime son veriyor, Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, hepinizi 
Adalet Partisi Grupu adına tekrar hürmetle selâmlı
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAvŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgür. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sudi 

Reşat Sarahati, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT SA-

RUHAN (Rize) — Muhterem Başkan, muhterem 
'milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1977 Malî 
Yık Bütçesi üzerinde Grupumun görümlerini arz ede
ceğim. 

Haberleşme ve ulaştırma vasıtaiamyle kıtaları ve 
beldeleri birbirine bağlayarak, dünyayı âdeta bir 
şehir hükmüne getiren, son derece ehemmiyetli hiz
metleri ifa etmeye çalışan Bakanlığımızdan, her ta
lebimizin istisnasız ve noksansız olarak yerine geti
rilmesini, mevcut imkânlar muvacehesinde istemek
te haklı olmadığımız kanaatiyle mâruzâtıma başlıyo
rum. 

Hususiyle, uzun senelerin müterakim ihmal ve 
kusurlarının hesabını bugünkü muhatabımızdan is
temek, insaflı bir talep olmayacaktır. Kaldı ki, 
memleketimiz ve milletimiz, yılların biriktirdiği ih
tiyaç ve zaruretler sebebiyle süratli bir terakki hain-
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leşinin mukaddemesindedir. Evvelce gayri zarurî 
görülen birçok ihtiyaçlar, şimdi terâkkiyatı mede
niye sebebiyle zaruret derecesine çıkmıştır. Bu iti
barla, istikbale muzaf tedbirler kâfi gelmemekte ve 
uzun vadeli planlar bizzarur aksamaktadır. Bilfarz, 
geçen senelerin artış nisbetinde göre, gelecek senele
rin planını hazırladığınız zaman, tahminlerinizin 
üç - beş misli fazlasıyle karşılaştığınız takdirde, ister 
istemez aksamalar olacaktır. Kanaatimizce, arzu ! 
edilen hizmetlerin yapılamaması sebeplerinden birisi > 
budur. 'Geçen yarım asrı 10'ar senelik devrelere ayı- ] 
rarak mukayese edersek, son devrelerin evvelkilere i 
nispetle bir hayli inkişaf kaydettiğini memnuniyetle ! 
görürüz. Gerçekten, Türkiye, maddeten terakki i 
etmektedir; Ancak, hükümetlerimiz manevî terak- i 

i 
kiye de aynı derecede ehemmiyet vermezse, katî ka- ; 
naatimiz odur ki, huzura kavuşamayacaktır. Mane- • 

i 
vî terakki, maddeten terakkiye nispetle çok daha az : 

sermaye isteyen; fakat sermayeyi muhafaza eden 
bir kuvvettir. İ 

Muhterem milletvekilleri, biz Müslümanlar, baş
ka dinlerin tabilerine benzemeyiz. İslâm dini, sair 
dinlerin fevkinde ve onlarda bulunmayan bir dünya 
ve bir cemiyet nizamı vazetmiştir. Bu itibarla, on
ların kendi dinlerinde lâkaydîleri maddeten terakki
lerine medar olabilir ve olmaktadır. Bizim dimimiz 
ise, taassubu reddettiği için Ve içtimaî nizamın, gü- . 
neş sistemi misali, en mükemmelini vazettiği için, 
dinde lâkaydimiz, tedennimize sebep olur. Tarih bu- ; 
nun en güzel şahididir. Bu itibarla, Müslüman Türk 
Milletinin maddeten terakkisinin temelinde, dinî hak
kın cevheri bulunmazsa, İslâm ahlâk ve faziletine \ 
istinad etmezse, ya yıkılmaya mahkûmdur veya ; 
huzur getirmekten uzaktır. i 

Muhterem Ulaştırma Bakanımızın geçen seneki | 
konuşmasında, yılda bir kere yapılan toplu sözleşme j 
zorlamalarında Türk Hava Yolları ile Devlet Hava i 
Meydanları İşletmesi personeli arasındaki farklılık
tan müşteki olduğunu gördüm. Tahmin ediyorum, ; 
Bakanımız bu sene de birkaç gün evvelki grevden 
şikâyetçi olacak. Zira, biz de müştekiyiz. 

Hizmetleri durduran, zamanı heder eden, ikti
sadî kalkınmayı baltalayan, iki tarafı birbirine düşü
ren, şefkat ve hürmet muvazenesini bozan ve bin-
netice hayat pahalılığına da yol açan grevler, kanun
larla haklı kılınmak istense de, mahiyetindeki bizzat ' 
ihkakı hak kokusu silinmeyecektir. 

İktidarlar, zayıfın, kuvvetli nezdindeki hakkı
nı alamıyorsa, iktidar olmaya hakkı bulunmadığı-
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m kabul ederek, kendi bünyesindeki hastalığı teda
viye çalışmalıdır. 

İçtimaî adaleti temin edemeyen iktidarların, baş
ka yollarla hakkın istihsaline kapı açması, aczinin 
ifadesi olur. Tavsiye edilen yol ise çok tehlikelidir* 
Zira, her grevde, ya bir hakkı gaspetmek ya da hak
ka razı olmamak vardır. İkisi de zararlıdır. 

Haksızlığın manevî müeyyideleri gönüllere yerleş-
tirilmezse, tatmin olmayan ihtiraslar anarşiye kapı 
açar. Her anarşinin sonu ise, ya rüşveti mutlaka ya 
da istibdadı mutlakadır. 

Aşırı talepleri ihtiva eden toplu sözleşme tazyik
lerinin arkasında rüşveti mutlaka görülmektedir. Ted
bir alınmazsa, mutlak istibdattan Allah korusun. 
İşte, bu zorlamaların ve yaraların temeli manevî te
rakkiden geçer. 

Ulaştırma Bakanlığının öteden beri zararda ol
masının bir mühim sebebi de, ya istihdam edilenle
rin lüzumundan fazla olması veya çalışanların, eme
ğinden fazla ücret almasıdır. Yoksa, bilumum nak
liyecilerin kâr ettiği Türkiye'de, Ulaştırma Bakan
lığının, nakliye ünitelerindeki zararını. izah etmek 
ve müdafaa etmek zordur. 

Denizcilik Bankasının kapısında, işe girmek için 
her türlü tavassuta ve çareye başvurarak sıra bekle
yen işçilerin yanında, hususî gemi işleri sahipleri iş
çi sıkınası çekmektedir. Kanaatim odur ki, bugün 
Denizcilik Bankasının gemilerini ve bilumum ma
melekini büâbedel kendi personelline bağışlasanız, 
muhtemelen kabul etmeyeceklerdir. Türkiye'mizde 
maalesef böyle müesseseler mevcuttur. Hem ihtiya
cı karşılayamıyor, hem de zarar ediyor. İfa ettiği 
hizmet ise, hususî teşebbüsün yapamayacağı bir hiz
met de değildir. Üstelik, zarar, bu müessese ile hiç 
alâkası olmayanlara da taksim ediliyor ve ödettirili
yor. Böyle idarelerde görülen zulüm, içtimaî adaleti 
rencide eder. 

Görülüyor ki, zararın bir sebebi devlet kapışma 
hücumun neticesidir. Bu ise tembelliğin alâmetidir. 
Devlet Hazinesinden geçinmek isteyenlerin sayıları 
arttığı nispette, o memleketin kalkınmasına medar 
olan sanat, ziraat ve ticaret azam*. İşsizliği önle
menin çaresi, elbette onları devlet kapışma doldur
mak değil, sanat, ziraat ve ticarete teşvik etmek 
ve o istikamette iş sahaları hazırlamaktır. 

Muhterem milletvekilleri, başta söylemiştik, sü
ratle kalkınma gayretine giren memleketimizde mah
dut malî imkânlarla, arzu edilen hizmetleri noksan
sız ifa etmek mümkün değildir. Ancak, bazı ted-
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birlerin ahnmıasmda gerekli hassasiyetin gösterilme
diğine işaret edeceğiz. 

Birisi, personel istihdamı ve vazife tevzaindeki 
dikkat ve itina. Diğeri ise, kontrol ve murakabe
dir. 

Eğer doğru ise, yabancı limanlarda, içerisinde 
esrar bulunduğu için, o devletlere ceza ödemek zo
runda kalınması, kontrol ve murakabe zafiyetidir. 

Malî imkânlara bağlı olmayan hizmetler ve icraat
lar cümlesinden olarak, trenlerden, yolcu gemilerin
den, hatta hava meydanlarındaki lokantalardan içki 
ve kumarın kaldırılmasını rica ediyoruz. Zira, mey
hane veya kumarhane manzarası, ciddî işletmelerin 
haysiyetini rencide ediyor^ İçki içmeyen yolcuların 
istirahatini sarhoşlara ihlâl ettirmeye vesile olanak 
fena bir şeydir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Uçuş personelinin, hareketten önce meydan lokan
talarında yiyeceği yemek esnasında alkol almama
sının bir çaresi de, oralarda içki bulundurmamaktır. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kaptanı ve mürettebatı sarhoş olabilen gemilerden 
arzu edilen hizmeti beklemek güçtür. 

Yine, yapılması, malî imkânlara vabeste olma
yan hizmet cümlesinden olarak, Telsiz Kanunumm-
da derhal değişiklik yapılmasını ve amatör telsizcile
re terakki imkânı tanınmasını rica ediyoruz. 

Gelsen teknoloji ve hususiyle elektronik sanayii
nin yanında, ülkemizin geri kalmasına mühim bir 
sebep teşkil eden bu kanunî maniin süratle izalesi 
lâzımdır. 

Mühendislerimizin, hususî teşebbüs dalında is
tidatlarının inkişafına müsaade edilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı 
ile alâkasını ve malî yükünü merak ettiğim bir baş- ~ 
ka hususa temas etmek istiyorum: Van zelzelesinin 
vukua geldiği günlerde, millî ıstırabımız içerisinde, 
İstanbul'da, ismi gibi kendisi de gayri millî olan bir 
festival yapılıyordu, hem de üç bakanlığın yüksek 
himayelerinde. Yurdumuzun bir köşesinde enkaz 
altından çıkan «imdat» feryatları, diğer köşesinde 
ise, vurdumduymazları eğlendiren şarkıcı, ecnebi 
avratları... Ağlayanlar da, alkış tutanlar da aynı mil
letin evlâtları. 

Bize göre, manzara çok hazin, çok şey söylenebi
lir. Ancak, şimdilik, bu hareketin, yüksek himaye
lerle ma'kûsen mütenasip olduğunu ifade etmekle 
sözü bitirmek İstiyorum. 
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Ancak, bu festival Ulaştırma Bakanlığına bir 
malî külfet yükfemişse miktarım veya başka bir 
hizmet yapılmışsa, mahiyetini rica ediyorum. 

Bir başka ricamızı da tekrar etmek isterim: İki 
sene evvel yine arz etmiştim, bir İnkişaf göremedim 
ve duymadım; Hava meydanlarında mevcut mescit
lere lâyık oldukları alâka gösterilmelidir. Trabzon 
Havaalanında mescit için ayrılmış bir oda mevcut 
değildir. Evvelki Ulaştırma Bakam Sayın Ferda 
Güley'in zamanında açılmış mescitlere bir ilâve ya
pılmış mıdır? 

İnançlara ve ibadetlere hürmet bakımından, mil
letimize vereceğiniz mukayeseli örneklerden istifade 
edebilirsiniz. Huzursuzlukların menhaı, iman ve iba
dette zafiyettir. İbadet etmek isteyenlere daha güzel 
imkânlar verin ki, dünyada bodrumlara reva gör
düğünüz insanlardan, ahirette istimdad-ı nur etme
yeniniz. 

Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 
Saygılarımla. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Kişisel olarak, Sayın Orhan Senemoğlu, buyu

run efendim. 
A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığının 1977 yık Bütçesi üzerinde 

özel görüşlerimi arz etmek üzere Yüce Meclisin hu-
zurüarını işgal ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin geri kaldığı 
veya kalkındığı veya gelişmekte olduğuna dair çok 
söz söylenmiş bulunmaktadır. Gerçekten, ülkemizin, 
nereden kalkıp, nereye geldiğini iyi saptamakta, sa
yılamayacak kadar yararlar vardın Sizlere somut 
bir örnek vererek sözlerime devam edeceğim: 

Benim ilim olan Elâzığ'dan, 1923 - 1924 yula
rında İstanbul'a gitmek İsteyen bir vatandaşımız, o 
günün ulaştırma araçları ve yolları ile 30 - 38 günde, 
söz konusu önemli ticaret merkezine ulaşabilmektey
di . Bugün ise, Elâzığ - İstanbul arasını, günün 
uçakları ile 1,5 satte katetmıekteyiz. Trenle 36 saatte, 
karayolu ile ise 19 saatte söz konusu mesafe alın
maktadır. 

Bununla şunu belirtmek istiyorum: 1923 ile 1977 
arasındaki 54 yıllık zaman süreci içerisinde Türki
ye'mizde küçümsenmeyecek bir değişme olmuş, ula
şım hızımız önemli bir noktaya ulaşmıştır. 

Buna rağmen, Türkiye, gerçekten, özlenen kal
kınma noktasına ulaşmış mıdır? Bilhassa, konumuz 
olan Ulaştırma Bakanlığının görev atanına giren de-
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mkyoBarmda, hava ulaşımında, deniz ulaşımında 
ve PTT hizmetferinde, dünya gerçekleri göz önüne 
alındığında, istenen hedeflere varılmış mıdır? 

1961 Anayasamız, bugüne kadar ulaştırma dalın
da ve diğer dallarda kalkınmamızı yeterli bulmadığın
dan, Türkiye'nin hızlı kalkınmasını gerekli görmüş
tür. Anayasamızın 41 nci maddesinde aynen, «İkti
sadî ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenir. İktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 
gerçekleştirmek, bu maksatla millî tasarrufu artır
mak, yatıranları toplum yararının gerektirdiği önce
liklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Dev
letin ödevidir» demektedir. 

Demek ki, Anayasamız, hızh kalkınmayı bir 
görev olarak Devlete vermiştir. Hızh kalkınma ihti
yacı, sadece, halkımızın yoî, su, okul, cami, ışık, 
telefon gibi özlemlerinin gerçekleşmesi gereğinden iba
ret değildir. Halkımızın bu zorunlu ihtiyaçların
dan ötede, milletçe bu topraklarda ebediyen yaşa
mak, payidar olmak, sonsuza kadar hükümran ol
mak iradesinden doğmaktadır. 

Bugün dünyamızda bütün milletlerin hür ve ba
ğımsız olarak yaşayabilmeleri onların hızh kalkınma 
güçlerine bağlıdır. Süratle gelişen, kalkınan, kuvvetle
nen memleketler, yavaş ve güçsüz komşularını şuı 
veya bu abanda kendi lehlerine bir şeyler terke mec
bur ederler. Yakın tarihimiz hunun örnekleriyle do
ludur. Girit, Balkanlar, Adalar, Kıbrıs, bu gerçeği 
siyasî ve askerî alanda Türk halkına tanıtmış bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün öyle bir dünyada 
yaşıyoruz ki, üSkelerin birbirleriyle yarışmaları, çağı
mızın gerçeğidir. Her siyasal iktidar ya kendisinin 
daha önceki rekorlarıyîe ya da kendisinden önceki 
iktidarların rekorlarıyîe ilişkiler kurarak, sosyo -
ekonomik gelişmedeki başarısını değerlendirir. Buna, 
milletlerin kendi geçmişleriyle yarışı denilebilir. Si
yasal iktidarların çabaîanyle varılan düzeyler, halkın 
özlemlerini karşılayabildiği, bunalımları önleyebildi-
ği sürece, ulaşılması istenen hedefler ile sonuçlar 
arasında açık, önemli bir problem olmaz. 

Aynı şekilde, milletlerin rekorlarıyîe, başka mil
letlerin rekorları arasındaki açık önemli bir ölçek-ı 
tir. Bugün milletlerarası gelişme yarışı içinde bulun
maktayız. Bu yansı tüm milletler bütün kaynaklan 
ve teknik güçleriyle yapmaktadır. Bu açıdan ülke
mizin sosyo - ekonomik gelişmesini değerlendirmemiz 
gerekmektedir. 
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I Sayın milletvekilleri, çağımızda yıldızlara ulaşıl
makta ve bu arada Ay'a inen astronotun kalp atışları 
yeryüzündeki aletlerle ölçülmekte, hangi adımını 
önce attığı TV. ekramyle kontrol edilebilmektedir. 
Dünyamızda ulaşım, bu konudaki teknoloji, hayalle-
ri*nczi şaşırtan bir noktaya ulaşmıştır. Şehirlerarası, 
ülkelerarası telefon konuşmaları basite indirilmiş, oto-
malikteşmiş, uçakla ulaşım, ses hızım aşan rekor 
düzeylere varmıştır. 

Denizyolu ve demiryolu ulaşımında hız, çağımız
da her gün bizi şaşırtan hedeflere, ulaşmış, âdeta, 
dünya, bu ulaşım hızı objektifinde küçülmüş, hafı
zamızda gerçekten bir yıldız imajına dönüşmüştür. 

Ülkemizin, bugünkü dünyada, Ulatşırma Ba
kanlığının hizmet alanlarında, yani demiryolu, deniz
yolu, havayolu ulaşımında ve PTT hizmetlerinde bir 
büyüme, gelişme içinde olduğu bir gerçektir; an
cak, gelişmiş ülkelerle kendi ülkemizi karşılaştırdığı
mızda, bu gelişmenin yeterli olmadığı, 40 milyon 

I nüfusa ulaşan ülkemizin büyük bir hızla artan ihti
yaçlarının karşılanmadığı, hergün, ulaşım alanında 
milletçe bir bunalıma düştüğümüz görülmektedir. 

I HavayoHanmız, Demiryollanmız ve Denizyoll»-
I rınuz Türkiye'nin en önemli kuruluşlan olmasına rağ

men, kendilerine tevdi edilen kamu görevlerini yerine 
getirememektedir. 

Çağın gelişen ülkeleriyle kıyaslandığında, bu hiz
metlerin gülünç derecede yetersiz, bir keşmekez ve 
anarşi içinde bulunduğu maalesef, görülmektedir. 

Küçük bir filo île yurt içinde ve yurt dışında ser
vis yapan Havayollanmızın en kısa sürede ıslah ed i t 
mesi gerekmektedir. Artık, uçaklanmıza binerken, 
bir nevi, kadere boyun eğerek, evimizle helâlleşmek
teyiz. 

Dünyada, çok küçük ülkelerin havayollan dahi, 
bizim HavayoHanmız ile kıyaslanamayacak seviyelere 
ulaşmıştır. Artık, Türk vatandaşı zaman kaybet
mek istemiyor. En hızlı, en temiz ve en emin şekilde 
kendi inerine uçmak istiyor. Yurt dışında işçi olarak 
çalışan, vatanından, çoluk çocuğundan uzakta ömrü
nü tüketen insanlarımız, kendi uçaklarımızla yurdumu-

I za insanca gelip gitmek istiyorlar. Havayollanmızın ça-
I ğın düzeyine ulaştınlması, ülkemize büyük gelirler ka

zandıracaktır. DemiryoHannm, Denizyollannm Tür
kiye'nin bugünkü büyümesinin çok gerilerinde kaldı
ğı bir gerçektir. 

PTT hizmetleri, büyük ihtiyaca rağmen, son 
derece yetersizdir. Şu anda Ankara'nın Kızılay sem-

j tinde 18'Ie başlayan numaralarla görüşmek için en 
I az 10 dakika beklemek zorunda kalmaktayız. 

13 — 
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Şehirlerarası görüşmeler gittikçe ağırlaşmaktadır. 1 
Ulaştırma hizmetlerine ihtiyaç korkunç bir hızla I 

büyümektedir. Artık, Ulaştırma Bakanlığının, bu I 
ihtiyacın, artış hızına yaklaşan bir hızla çalışması ve I 
çağın gereğine uygun bir hamle yapması gerekmekte- I 
dâi\i 

Bu temenni ile, Ulaştırma Bakanlığı mensuplarına I 
ve ülkemize 1977 Yıîı Bütçesinin hayırlı, oğurlu ol- I 
maşım diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C.H.P. I 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın SenemoğEu. I 
Ulaştırma Bakanı Sayın Nâhit Menteşe, buyurun I 

efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) I 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milfetvekiîleri; I 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin konuşulması, mü- I 
zakeresi doiayısıyle fikir serdeden, tenkitte bulunan I 
değerli parti sözcülerine ve kişisel konuşma yapan I 
değerli arkadaşlarıma evvelâ teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Bütçe .üzerinde gösterdikleri alâka ve ten- I 
kitleri, bizim ileriki çalışmalarımızda rehber olacak I 
ve bize ışık tutacaktır. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, hakikaten, 
vatandaşın günlük yaşantısını tesiri altına alan hiz-
•mtilîerdir. Bir senatör arkadaşımız belirttiği gibi, 
ulaştırma hizmetleri âdeta bir vitrindir. Onun için, I 
eleştiriye tabi tutulması ve hizmetlerin ifasında gö
rülen aksaklıkların anında tespit edilmesi mümkün I 
bulunmaktadır. 

Diğer hizmetlere göre bu hizmetler, daha 
çok vatandaşa muhataptır. Ulaştırma hizmetleri, I 
aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik kalkın* I 
mamızda belkemiğini teşkil etmektedir. Ulaştırma 
hizmetleri ekonominin öncüsüdür, sürükîey içişidir. 
Ulaştırma hizmetleri iyi işlemediği takdirde, o zaman, 
ekonominin süratlenmesi, ekonomik ve kültürel kal
kınmanın süratlenmesi mümkün değildir; ama ülke
miz süratle kalkınmaktadır. Onun için, zaman za
man darboğazlar teşekkül etmektedir. Elimizden gel
diği nispette bu darboğazları kaldırmak gayretindeyiz. 

Ulaştırma hizmetlerinin birdenbire tamamlanması 
veyahut modernıze edilmesi mümkün olamamaktadır. 
Çünkü, maliyetleri çok yüksektir; ama kalkınmayı 
da kamçılayacak bir sektördür. O bakımdan, ne ka
dar çok para ayrıhrsa ulaştırma hizmetlerine, yerin
dedir. Amacımız, uzun vadeli hedefler tayin etmek 
suretiyle, uzun ve kısa vadeli hedefler tayin etmek 
suretiyle, darboğazları kaldırmaktır. j 
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Sayın Önsal, «ulaştırmada koordinasyon yok» de
diler. 

Halbuki, ulaştırma, koordinasyon idaresi son za
manlarda hakikaten büyük faaliyet göstermektedir; 
araştırmalar yapmaktadır; bu araştırmalar dördüncü 
planın hazırlanmasında daha çok hız kazanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığında, Sayın Saruhan arkadaşı
mız Telsiz Kanunundan bahsettiler. Bu vesileyle 
mevzuat çalışmalarına kısaca değineceğim. 

3222 sayılı Telsiz Kanunu; Bakanlığımızca tasarı 
hazırlanmaktadır. Amatör telsizciliğe de bu kanun 
tasarısında yer verilmiştir. Ancak, İçişleri Bakanlı
ğının ve Millî Savunma Bakanlığının mütalaası gerek
mektedir. Bu çalışmalar sürdürülecektir. 

Diğer yandan, Karayolu Taşımacılığı Kanun Tasa* 
rısı hazırlanmıştır. 

Kara Trafik Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 
Kara Ulaştırmacılığı ve Trafik Genel Müdürlüğü 

Kanun Tasarısı da hazırlanmıştır. 
Denizyolu taşımacılığının yeniden düzenlenmesi 

üzerinde tüzük çalışmalarımız devanı etmektedir. 

Türk denizciliğini, gerek yapımcılık alanında, ge
rekse işletmecilik alanında kalkındırabibnek için, De* 
niz Yetki Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulunda sa
yın bakanların imzasına açılmış bulunmaktadır. 

Boğazlar trafiğinin düzenlenmesi, demin de arz 
ettiğim gibi, tüzük çalışmaları devam etmektedir. 

Sivil havacılık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi 
üzerinde de çalışmalarımız vardır. 

Bakanlığımız, bilindiği gibi, yatırımcı bir bakan
lık değildir; ama buna rağmen bazı yatırımları da yap
maktayız. Can ve mal emniyetinin korunması bakı
mından, boğazlarda ve limanlarda can ve mal em-
Kiy etinin korunması bakımından 11 tane yangın sön
dürme römorkörü omurgası konmuş bulunmaktadır. 
Ayrıca, 11 adet liman kontrol motorunun da yapımı 
devam etmektedir, bu sene tamamlanacağını talimin 
etmekteyiz. Yine, deniz emniyetinin korunması 
için ve denizden limanların kontrolü için telsiz muha
bere sistemi, navigasyon kontrol sistemi çalışmaları
mız devam etmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığın yatırımlarından olan, bölge 
müdürlükleri yapımı, İzmir, Kuşadası, Tekirdağ, İs
kenderun Bölge müdürlükleri yapımı bu seneki prog
rama alınmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Yüksek Denizcilik Okulu, biliyorsunuz 
daha evvel 269 öğrenciyle tedrüteat yapıyordu, bugün) 
457 öğrenciyle tedrisat yapmaktadır; ama ihtiyacımı
za cevap verir nitelikte değildir. Çünkü, hızla deniz 
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ticaret filomuzu artırıyoruz, kaptan ve gemi adamım 
da aynı süratte yetiştirmemiz icap etmektedir. Mek
tebin yeri yeterli değildir. Onun için, yeni bir aka
demi yapılmak üzere Sakız Yarımadasında 195 bin 
metrekarelik bir saha satın alınmıştır. Bu sahanın is
timlâki yapılmış, proje çalışmaları devam etmekte
dir, 

Değerli arkadaşlarım burada TIR meselesinden, 
Frintaş meselesinden bahsettiler. 

Transit kamyonların geliş geçişinden para alınma
sı Hükümetçe öngörülmüş bulunmaktadır. Ton/kilo
metre başına 25 kuruş alınacaktır, anlaşma yapma
yan memleketlerden 40 kuruş alınacaktır. Daha ev
vel de kararname vardı; fakat daha evvelki hükümet
ler bunu tatbik etmemişlerdir. O zaman 9 kuruş idi, 
tatbik görmemiştir, tik defa biz, bunu, 1975 senesin
den itibaren tatbik etmeye başladık. Bazı memleket
lerle anlaşma yaptık, bazı memleketlerle yapamadık; 
ama ümit ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde onu da 
tamamlayacağız. Bayındırlık Bakanı arkadaşımız bu
rada eskime payı olarak 70 kuruş Olarak söylemiş, 
Sayın Onsa! ifade ettiler. Muhterem arkadaşlarım, 

bir başlangıçtır bu, biz, evvelemirde anlaşma yapan 
memleketlerden 25 kuruş alacağız, yapmayanlardan 
40 kuruş alacağız. Aynı zamanda, akaryakıt farkını 
da almaktayız. Bu külfet, oldukça reaksiyonlar ya
rattı çeşitli memleketlerde. Uluslararası nakliyat şir
ketleri devreye girdi, devletler devreye girdi; ama 
başaracağımızı ümit etmekteyim. 

C . H . P. Sözcüsü Sayın arkadaşım Frintaş konu
sundan bahsettiler. 

Hükümete geldiğimiz zaman Frintaş işlemez va
ziyette idi; Ticaret Bakanlığına bağh bir şirketti; 
fakat faaliyetini tatil etmişti. Bu şirketi yeniden ha
rekete geçirmek, bu mezarlığı ortadan kaldırmak 
icap ediyordu. Ticaret Bakanlığı, Devlet Demir
yollarına müracaat etti. Esasında arkadaşını haklı. 
«Devlet Demiryollarının TIR işletmeciliği ile veyahut 
da Frintaş işletmeciliği, frigorifik işletmeciliği ile ne 
işi var?» diyeceksiniz; ama bir ölüyü kaldırmak icap 
ediyordu, önceleri direndik, sonradan bunu ka
bullendik; fakat halen bu kamyonlar devredilmedi. 
Hatırlarsınız, 1960 ihtilâlinden sonra üç gemi, tpar 
gemileri Boğazda çürümeye terk edildi; bir millî ser
vet heder olup gitti; kimse buna sahip çıkmadı. Onun 
için, istesek de, istemesek de, millî servetin heder 
olmaması bakımından, Demiryolları olarak böyle bir 
külfete katlanmış bulunmaktayız; fakat henüz tam 
devir muamelesi tatbik edilmemiş bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız burada ha
berleşme konularından bahsettiler. 1976 yatırım büt
çesi 3 025 000 000 liraya yükseltilmişti, - % 66,6 
nispetinde - bu sene de 1 milyar liralık bir ilâve yap
mış bulunmaktayız. Böylece, 4 milyara yakın, 
3 972 000 090 TL.'îık bir yatirım bu sene öngörül
müş bulunmaktadır; ama bütün buna rağmen talep
leri karşılayacağımız] iddia etmiyoruz; karşılamak 
mümkün değildir. O zaman, yatıran bütçesinin 35 -
40 milyar liraya yükseltilmesi lâzımdır - geçen gün ar
kadaşlarımızın yaptığı bir hesapla- halen bekleyen 
taJepîeri tam manasıyle karşılayabilmek için. O tak
dirde, bütçenin büyük bir kısmım haberleşme hiz
metlerine ayırmak icap eder ki, böyle bir dengeyi 
kurmak da bugün için mümkün olamamaktadır. 

Ben, dün beyanat vermiştim, dış para olarak 
1 milyar ihtiyacımız var diye; yani 5 milyarlık bir 
ihracat yapıyorsunuz, 1 milyarım petrole veriyorsu
nuz, 1,5 milyarım fabrika yapımına veriyorsunuz, 
1 milyarım demir - çeliğe veriyorsunuz, 1 milyarını 
da savunma ihtiyaçlarına veriyorsunuz. Onun için, 
böyle bir sıkıntı karşısında 1 milyarı sadece haberleş
me hizmetlerine ayırmak mümkün değildir dedim. 
Halbuki, bu, tres bir şekilde çıkmış, tashih ederim. 

Hızlı ve planlı atılımlar yapmak arzusundayız bu
na rağmen. 

Sistemleri modernize ediyoruz. Daha yaygın bir 
haberleşme sistemi kurmak istiyoruz ve yeni işyerleri 
açıyoruz. 1976'da 1 109 yeni işyeri açmıştık; 1977'de 
4 200 işyeri yapımını öngörmüş bulunmaktayız. Ay
rıca, seyyar posta seferleri yapmak suretiyle daha 
hareketli, daha hızlı bir dağıtımı öngörmüş bulun-" 
maktayız. Manuel yerine, elektronik bilgi işlem mer
keziyle çalışmak istiyoruz. Hattâ faturaların tanzimi
ni bile bu şekilde yapmayı öngörmüş bulunmaktayız. 

NETAŞ Fabrikası başlangıçta 40 bin santral imal 

ediyordu. Sonra 60 bine yükseldi, ikinci etapta; 
üçüncü etapta 120 bine yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Dördüncü etapta da bunu 170 bine çıkarmayı plan
lamış bulunmaktayız. > 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Ali Kök-
budak arkadaşımız yeni fabrika yapımından bahsetti
ler. 

Yemi fabrika, başlangıçta, birinci kademede 50 
bin santral imal edecek. Kademe kademe bu 200 bi
ne kadar çıkacaktır. 

Arkadaşımız burada dedikodudan bahsettiler. 
Dedikoduyu hiç işitmediğimi beyan etmek isterim. 

Esasen, daha Semai edilmemiş bir ihalenin dedi-
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kodlusundan bahsetmek, biraz ihaleyi durdurmak, 
işi durdurmak demektir. 

İkinci santral fabrikasının teknik komisyon tara
fından değerlendirilmesi henüz tamamlanmıştır. Sa-
tınaima Komisyonu daha işe başlamamıştır. O ba
kımdan, bir dedikodudan bahsetmek, müşahhas de
lillere, somut delillere dayanmadan dedikodudan bah
setmek, her halde, işi durdurmaktan başka bir şey 
değildir. O bakımdan, eğer arkadaşımızın belgeleri 
ve bilgileri varsa, bunu bize takdim etmesini bilhas
sa istirham ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Çünkü, olur olmaz dedikodudan bahsetmek, 
oîıar olmaz suiistimalden bahsetmek, mücerret bir 
şekilde işleri durdurmaktadır, işleri aksatmaktadır. 
Elbette, bu komisyonlarda görev yapan arkadaşları
mız namuslu insanlardır, hiç birini tanımıyorum, 
hangi komisyonda hangi arkadaş vardır tanımıyo
rum; ama bu suretle uluorta beyanda bulunmak her
halde insafsızlık olur, işi sürüncemede bırakır kanaa
tindeyim. 

Bu fabrikanın bir an önce ihale edilmesi, bir an 
önce inşaata başlanması arzulanan bir husustur. Ma
demki talepler için arkadaşlarımız sabırsızlık göster
mektedirler, bol santral yapmadıkça, bol telefon yap
madıkça, elbette bu kadar talebi, bu kadar isteği 
karşılamak mümkün değildir. 

Eüektronâk haberleşme cihazları İâboratuvarı ve 
fabrikası çalışmaktadır. Senede 20 - 25 milyon dolar 
tasarruf ikame yapmaktadır. Onun için, bu, Türk 
teknisyen ve mühendisleri ile ne kadar övünsek az
dır* 

Biliyorsunuz, 09 sistemi muayyen bölgelerde dev
reye girmiştir. Yine şehirlerarası otomatik santral da 
bu arkadaşların gayretiyle devreye girmiş bulunmak
tadır. İstanbul'dan muhtelif • merkezlerimiz kokuşma 
yapmaktadırlar. Eskişehir = İstanbul karşılıklı olarak 
devreye girmiş bulunmaktadır; ayrıca, İstanbul - İz
mir, İstanbul - Ankara da yakın bir zaraanda otoma
tik şekilde konuşulacaktır. Ankara tecrübe, deneme 
çalışmalarına başlamıştır. İstanbul'dan Ankara'ya ge
ne muayyen telefonlarla bugün için görüşmek müm
kün olmaktadır. 

Geçen sene 137 bîn santrali gerçekleştirmiş bu
lunmaktayız ve geçen seneki gerçekleşme oransmsz 
% ÎOO'e ulaşmış bulunmaktadır. Bu sene 137 500 oto
matik ve 20 bin ele maniiel olmak üzere 157 509 sant
ralı planlamış bulunmaktayız. 

Ankara'da şikâyetler var, biraz evvel arkadaşlars
ınız da beyan ettiler. Ulus'ta yapılmakta olan Mo-
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dem Telekomünikasyon Merkezinin inşaatının biti
minden soaraki monte ve çalışmalar da başlamıştır. 
Ümit ediyorum ki, Ankara'da şikâyet edilen konular 
û'â sona erecektir. 

İstanbul'da «çevir» sesi bir hayli geç zamanda alı-
myordu. Şikâyet edilen mahallerde yapılan çalışma
lar neticesinde 10 saniye, 30 saniye gibi bir zamana 
düşmüş bulunmaktadır. Bunun için teknisyen arka
daşlarıma teşekkür borçluyum. 

03 - 06'dan şikâyetler devam etmektedir. Ben de 
zaman zaman şikâyet ederim, zaman zaman arkadaş
larımı ararım. İlâve pozisyonlar yapmak suretiyle ve 
otomatik sistemi yaygınlaştırmak suretiyle bunlar ya
vaş yavaş önlenecektir. 

Şehirlerarası otomatik sistemi % 80 nispetinde 
yurt sathına yaymak istiyoruz. Bu da, santral ilave
leriyle mümkün olacaktır ve aynı zamanda radyolink 
sistemlerimizin tanıamlanmasıyle mümkün olacaktır. 
Radyolink sistemleri, Ankara, Konya, Adana sistemi 
için geçen defa «tamamlanıyor» demiştim, bugünler
de tamamlanmış bulunmaktadır. 

Yine, Adana, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir rad
yolink sistemi önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. 

Yme, 480 kanallı İtalya - Türkiye sualtı, denizaltı 
kablosu da önümüzdeki günlerde tamamlanmış ola-
caktüE". 

Bu sistemlerin tamamlanmasından sonra, bu böl
gelerde çok rahatlıkla hissedileceğini unut etmekte
yim. 

Yine, Güneydoğu projesi; Adana, İskenderun, 
Gaziantepj Malatya, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzu
rum, Van, Amasra, Çankırı, Merzifon, Samsun, Or
da, Giresun, Trabzon, Rize, Pazar, Kahramanmaraş, 
tlrfa, Mardin, Diyarbakır, Irak çalışmaları da devam 
etmektedir. Bir kısmı 1977 yılı sonlarında bitecektir, 
b?i' kısmı da 1978 senesinde tamamlanacaktır. Bu 
radyolînk sistemlerinin tamamlanmasıyle % 80 ora
nında yvırt sathında şehirlerarası otomatik konuşma 
mümkün olacak ve aynı zamanda televizyon yayınla
rı da yurt sathını tamamen kaplayacaktır. 

Uydu - peyk sistemi merkezinin bu sene Gölbaşı' 
uda temelini atmış bulunmaktayız. Uydular vasıta-
sîylc bu suretle haberleşme tamamlanmış olacakür. 
1978 yılı başında da bu sistemin devreye gireceğini 
ümit ediyorum. Bu suretle, hem milletlerarası konuş
malar daha da artmış olacak, milletlerarası televiz
yon yayınları da direkt olarak sağlanmış olacaktır. 
Gerçi, zaman zaman Euıevision yapılmaktadır; ama 
bunlar endirekttir, direkt olarak, bu uydu sisteminin 
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tamamlanmasından sonra olacaktır, daha muntazam I 
bir -şekilde temin edilecektir. 

Ankara - İstanbul konuşmaları 1 800 kanal üze
rinde cereyan etmektedir. Bunu 3 600 kanala çıkarma 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Hava meydanlarının emniyeti, yüksek kapasiteli 
haberleşme imkânlarının sağlanmassyle mümkündür. 
Onun için, Ankara - Esenboğa, İzmir - Çiğli, İstan
bul • Yeşilköy radyolink sistemlerini de ele almış 
bulunmaktayız. 

Milletlerarası haberleşme sistemini yan otoma
tik hale getireceğimizi beyan etmiştik. Saydığımız 
memleketler arasında Batı Almanya, Amerika, İs
viçre ve İngiltere vardı. Halen bugünlerde Almanya 
ile yan otomatik şekilde konuşma temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Köy telekomünikasyonu ele alınmıştır. Köyleri
mizin telefon istekleri hat safhadadır. 1 250 köyü
müze de bu sene telefon götürülecektir. Sayam mem
nuniyettir, telefonu köye koyuyorsunuz, lÖ'Iuk sant
ral veriyorsunuz, birkaç ay sonra köy muhtarı kar- j 
şınıza geliyor ve sizden, 10'luk santralı 109'Miğe, 200' 
lüğe çjkarmamzî istiyor. Bazı köylülerimiz evinden 
konuşmak istiyor. Tıpkı evinde içmesuyu musluğumu 
beklediği gibi, telefon istek talepleri fazladır, biz de 
temin etmeye gayret ediyoruz. 

Bu arada değerli arkadaşım Önsal, partizanlıktan 
bahsettiler, kartvizit vesairedeıı bahsettiler* 

Muhterem arkadaşlarım, şunu beyan edeyim : 
Bakanlığımızda partizanlık sureti katiyede mevzuba
his değildir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Bakan, 
misali çok, verebilirim, isim de verebilirim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Ben, muhalefete mensup değerli arka
daşlarıma her zaman burada çok çok misaller vermek 
suretiyle öncelik tanıdığımı bütün değerli muhalif ar
kadaşlarım bilirler. Onun için, bunu bir haksız tenkit j 
olarak kabul ediyorum. Sadece iktidar mensubunun 
değil, muhalefete mensup değerli mitletvekillerimizin, I 
Demokratik Parti dahil, Cumhuriyet Halk Partisi da
hil, değerli arkadaşlarımızın devamh talepleri üzerin- 1 
de hassasiyetle durulmaktadır ve Bakanlığımıza gel- I 
diği zaman özel kalemimize talimat vermişimdir, ar-
kadaşlanmdan da hep rica etmişimdir, muhalefete | 
mensup mebus arkadaşlarımı daha evvel almak ba- I 
kınımdan. I 

O bakımdan, partizanlık sureti katiyede, evet, Par- I 
tinin Genel Sekreteriyim; ama, Bakanlığa oturduğun I 
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andan itibaren bu iddia katiyen mevzubahis olamaz. 
Eğer kendilerine intikaller varsa, bunun doğru olma
dığını beyan ederim. 

Muhterem arkadaşîanm, telekste devamlı talep ar
tışları vardır. 4 bin hatlık teleks bugün tükenmiştir. 
Onun için 3 760 ilâve teleks sistemi ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Bunun bir an önce devreye girmesi için 
yabancı firma devamlı şekilde sıkıştırılmaktadır. Dör
düncü Beş Yıllık Planda da 10 binlik bir teleks siste
mini de ilâve olarak öngörmüş bulunmaktayız. 

Ali Kökbudak arkadaşımız, partizanca tasarruflar
la bazı genel müdürlerin değiştirildiğinden bahsettiler; 
Devlet Demiryollan genel müdür ve muavinlerinden 
bahsettiler. 

Devlet Demiryollarına alınan sayın genel müdür ve 
sayın muavinleri, bir teftiş heyeti raporuna göre gö
revden alınmış bulunmaktadırlar. Teftiş heyetinin ra
poru da, Bakanlığım zamanında tanzim edilmemiştir. 
Ben, çeşitli bakanlıklarda bulundum; teftiş heyetinin 
raporlarına fevkalâde itibar ederim ve hangi teftiş 
heyetine mensup arkadaşımız teftiş yapar, bununla da 
hiç ilgilenmem. Hâkim olarak kendilerini kabul ede
rim ve vicdanlan ile başbaşa bırakırım. Onun için, 
teftiş heyeti raporunu ben Bakanlığa başladığım gün
lerde masanın üzerinde buldum ve iddialar önemli 
idi. Onun için, bu değerli arkadaşlarımızı görevden 
aldık. Daha evvel umum müdürlük yapmış ve bünye
de çalışan, çeşitli yerlerde umum müdürlük yapmış 
arkadaşımızı Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğü
ne getirdik ve diğer yandan da, bünyede bulunan, se
nelerce Devlet Demiryollarına hizmet vermiş arkadaş
larımızı da onların yerine genel müdür yaptık. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Onun için, bir partizanlık mevzubahis 
değildir. Hizmetin daha iyi işlemesi mevzubahistir. 
Esasen, daha evvel de - burada okuyacaktım Yüce 
Meclise - Sayın Birler demişlerdir ki, «Her iktidar, 
felsefesine mensup kimselerle çalışır». 

Ama, biz bu amacı gütmedik; biz, hizmet esasını 
daha çok nazarı itibara aldık ve böyle değerlendirdik. 
Rakamlan da arz edecektim; fakat vakit az kaldı. 

Demiryollarında 1974'e nispeten yapılan hizmet
lerde azalma değil, artış vardır. Meselâ, kendileri yol 
yenilemelerinden bahsettiler; 1974'te kilometre ola
rak 154 kilometre yol yenilenmiş, 1975'te ise artış 
göstermiştir; toplam olarak 315 kilometre yenileme 
yapılmıştır. Demek ki, sayın arkadaşım - nereden al-
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mışsa, rakam da vermediler ama - hataya düşmüşler
dir. Esasında yükselme vardır yol yenilemelerinde. 

ALÎ KÖKBUDAK (Konya) — 1975'i ben de öyle 
ifade ettim sayın Bakan. 1975'ten sonra düşme olmuş
tur, 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Evet. O rakam yanımda yok, sonra arz 
ederim zatıâlinize. 

Demiryollarında artan yük talebini karşılamak 
için çeşitli çalışmalarımız vardır; on yıllık çalışmala
rımız vardır. Hızı 3,5 kat, taşıma hacmini üç kat artır
mak için çalışmalarımız devam etmektedir. 3 750 ki
lometre yol yenilenecektir; 1 271 kilometrelik yeni 
demiryolu da yapılacaktır. Doğu - Batı bölgesini bir
leştiren bir ana arter de düşünmekteyiz. 

Mavi tren konusunda Sayın Önsal arkadaşımız be
yanda bulundular. 

Mavi tren, muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
modernize edilmiş vagonlarla hizmete Verilmiştir. 
«Başlangıçta bir saat gecikme» dediler, esasında bir 
tecrübe seferi id'u 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ben demedim, 
TRT dedi. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Bu pazar ilk seferini yapmış bulun
maktadır. Lokomotifi modernize edilmiş, koltukları 
gayet modern bir şekilde tanzim edilmiştir. Saat 
16.00'da kalkan bir trenle 7,5 saatte Haydarpaşa'ya 
ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu bir hamledir, bir 
atılımdır. Yenileme, modernize edilmeyi de bir hamle 
olarak kabul etmek icabeder; vagon yenilenmesi, lo
komotif yenilenmesi gibi. Nitekim, tran bize sipariş 
vermiştir; halen Adapazarı Vagon Fabrikasında - de
ğerli arkadaşımızın seçim bölgesi olan Adapazarı'nda • 
tran'ın vagonları dahi modernize edilmektedir. Bir 
vagondan da 100 bin dolar, takriben 1,5 milyon TL. 
bize döviz getiren bir yenileme modernize edilme ya
pılmaktadır. Demek ki, modernize etmek, o şekilde 
sefere vermek de elbette bir yeniliktir. Eğer kendileri 
bu trende seyahat ederlerse her halde memnun kala
caklardır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Bakan, 
rica edeyim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NÂHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, diğer konularda 
da sizlere bilgi arz etmeyi zarurî görüyordum; ancak, 
vaktimiz de çok az, yarım saatta koca. Ulaştırma Ba
kanlığımı eleştirmelerine cevap vermek her halde 
mümkün olmasa gerektir. Yalnız, sayın Başkan mü-
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I saatle ederse, bir iki hususa da değinmeden geçemeye
ceğim. 

«Yabancılar, tabut uçuruyor diyor» diye sayın 
Ali Kökbudak arkadaşımız beyanda bulundular Türk 
Hava Yolları için. 

Türk Hava Yollan için insafsızca birtakım itham-
Isr yapılmaktadır. Bu kazaları bize tevcih etmek su
reciyle say m arkadaşlarım insafsızlık yapmaktadırlar. 

Sayın değerli arkadaşım Ferda Güley zamanında 
da iki müessif kaza olmuştur. Birisi F-28, birisi 
DC-10. Ben hiç bunu partizanlık yönünden ele alma
dım o zaman, o şekilde bir eleştiride bulunmadım. 
Hakîkaten büyük üzüntü duydum. Hepimiz hakika
ten yaralandık o zaman; ama dünya havayollarında 
da bu tür kazalar olmaktadır. Onun için, «en fazla
dır, geriden dördüncü sıradadır» gibi laflar, beyanlar, 
rakip firmaların uydurmalarından ibarettir, gerçek 
bu değildir. Onun için, «yabancılar tabut uçuruyor di
yor» diye beyanda bulunmak, rakip firmanın ağzın
dan konuşmak gibi bir laf olacaktır. Onun için, bir 
siirçü lisan olduğu kanaatini taşıyorum, arkadaşmu-
za böyle bir ithamda da bulunmuyorum. 

Çeşitli filolar vardır, daha evvel de bakanlık yap
tım - o zaman sadece Douglas Firmasının uçakları 
vardı Türk Hava Yollarında. Sonradan Boeing uçak
ları da alınmıştır, DC-10 uçağı. Halen Cumhuriyet 

I Halk Partisinde görev yapan, bulunan Hava Kuvvet
leri eski Komutanı sayın Muhsin Batur'un inızasıyle 
bunların alınması, burada - vaktim yok, teker teker 
okumuyorum - tavsiye edilmiştir. 

Onun için, bu eleştiri de, her halde, tiplerin çok 
daha fazlalaşhrılmaması elbette şayanı arzudur; ama 
tipler fazlalaştırılmış, daha da inşallah başka tiplere 
gidilmez. Tabiî bunlara hep teknik heyetler karar 
vermektedir. 

j BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum efen-
I dim, süre doldu. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, vaktimiz dolduğu için diğer 
sektörlerdeki gelişmeleri, Devlet Hava Meydanların
daki, Deniz Nakliyattaki ve Denizcilik Bankasındaki 

I yatırımları ve yenilikleri huzurunuza getiremedim. 
Onun için, vaktin darlığı sebebiyle, özür diliyorum, 
mümkün oMuğu kadar kısa toparlamaya çalıştım; 
ama yine de yaran saatte bunları söylemek mümkün 

I olamıyor. 
Onun için, yine, tenkitte bulunan, bize yol göste

ren, ışık tutan değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
I sunuyorum ve Yüce Meclisi saygıyle selâmlıyorum. 
I (A. P, ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

18 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan 
Ayrılmamanızı rica ederim. 
Yazılı sorular gelmiştir. 

Şifahi soru soracak arkadaşlarımı kaydediyorum : 
Sayın Senemoğlu, sayın Ülker, sayın Delikaya. 

Başka sual sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Yazılı sual soran sayın arkadaşlarım : Ali Zülfi-

kâroğlu, Hasan Tosyalı, Doğan Arash, Mehmet Öz-
kaya, Zekiye Gülsen ve şifahi soran sayın Ali Nejat 
Ölçen, sayın Senemoğlu, sayın Ülker ve sayın Deli
kaya. 

Sayın Ali Zülfikâroğiu'nun sorusu : 

«1. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi PTT'siniıı 
mesaisinin 24 saate çıkarılması hususunda ne düşü
nüyorsunuz? 

2. Andırın ilçesinin Tokmakh şubesinin mesai 
santiarının 07.00'den 23.00'e kadar çıkarılması için söz 
vermiştiniz. Hâlâ bir emir tebliğ edilmemiştir. Bu hu
susta ne düşünmektesiniz?..» 

Buyurun sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Efendim, sayın Ali Zülfikâroğîu arkada
şımızın konusu ile ilgilendim. Biraz evvel de kendile
riyle görüştüm. Biz, mesai uzatmalarım, vazifeye baş
lar başlamaz - çünkü talepler o kadar çok geldi kü -
hemen ele aldık ve bunu peyderpey vatan sathında 
tatbik ediyoruz. 

Sayın arkadaşımızın bahsettiği ilçede bir saat bir 
uzatma yapmıştık, tatmin etmemiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Sayın Genel Müdürle görüştüm, bir me
mur ilâvesini icabettiriyor. 

Konu ile tekrar yakından ilgileneceğim, değerli ar
kadaşıma bilgi de arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalının üç adet sorusu : 
«1. Kastamonu Hava Meydanının yapımı ve iş

letmeye açılması kati bir zarurettir. Ulaştırma Bakan
lığının bu hususta bir hazırlığı var mı? 

«>Sual : 2. Kastamonu vilâyet merkezinde, Tosya, 
Taşköprü, İnebolu ilçelerindeki telefon santralları, 
yulardan beri ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Santral-
ların kapasitelinin artırılması ve ihtiyacı karşılamak 
için ne zaman tedbir alınacaktır? 

Kastamonu il merkezi ve Tosya ilçeleriyle Ankara 
arasında telefon konuşması bekleme süreleri çok uzun, 
5 - 6 saat konuşma imkânı ekseriya mümkün olma
maktadır. 

Bu hususu önlemek için en yakın zamanda tedbir 
alınması için Bakanlığınız neler yapacaktır? 

«Sual : 3. İstanbul - Doğu Karadeniz arasında 
işleyen Denizyolları gemilerinün, Kastamonu'nun, Cide, 
İnebolu, Abana ve Çatalzeytin liman ve iskelelerine 
hemen hiç uğramamakta, bu yüzden bu ilçe ve çevre
sinin kalkınma ve yolcu ihtiyacı hiç karşılanmamak-
tadır. Denizyolları gemilerinin bu limanlara uğrama
sı için ne düşünüyor Sayın Bakanlık?». 

Buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De

vamla) — Sayın Başkan, Kastamonu, ulaşım sistem
leri ve haberleşme sistemleri bakımından, hakikaten 
mahrumiyet içürtde olan bir ilimizdir. 

Konu üzerinde hassasiyetle duracağım. Haberleşme 
sorunları üzerinde büyük bir alâka ile durmakta
yım. Esasen, mahallî gazeteleri de zaman zaman gelir, 
Okurum. Kastamonu'da çıkan bir gazete bu konulara 
da değinmiştir. Değerli senatör ve milletvekili arka
daşlarımız, müteaddit kerelerde talepte bulunmuşlar
dır. Hemen arz edeyim, Kastamonu'ya uçak uçur
mak yürekten arzumuzdur. Bir fider - line sistemi kur
mak suretiyle bu türlü iç talepleri karşılamayı ön
görmüş bulunmaktayız. Kastamonu fider - line mey
danı yapılması içlin de Bayındırlık Bakanlığı DLH'ya 
ve Devlet Planlama Teşkilâtına teklifte bulunduk ve 
bu teklifimizi takip etmekteyiz. 

Arz ederim. 
Diğer yandan, haberleşme sistemleri üzerinde de 

kendilerine bahsettiği konularda teker teker bilgi de 
arz edeceğim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Doğan Araslı'mn dört sorusu : 
«1. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telefon Baş

müdürlüğü ve ünitelerinde görevli çok sayıda yetkili
nin adlarına tahsis ettirdikleri telefonları, başkaları
na devrederek, yasal olmayan yollardan çıkar sağla
dıkları belgeleriyle tarafımdan Yüce Meclise duyurul
muştu. 

En üst makamlardaki yetkililerin de adlarının ka
rıştığı bu telefon satış işlemleriyle ilgili olarak, sade
ce 12 küçük memurun işine son verilmiştir. 6 - 7 tele
fon devreden bir kısım yetkililer halen görevleri ba
şında tutulurken, suçun 12 küçük memur üzerine yı
kılması yasal mıdır, insaflı mıdır? Bu devir işlemleri 
yasal değilse, yapanlar hakkında herhangi bir işlem 
düşünüyor musunuz? 

«2. 1975 yılında; 7 250 adet, 1976 yılında da 10 
bini aşkın tercihli telefon emri verdiğiniz saptan-
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iniştir. Kendi beyanlarınızla, bir telefonun idareye 21 
bin liraya ma'tolduğumı belirttiniz. Daha çok seçiin 
yatırımı ve eş dost kayırması biçiminde giriştiğiniz 
ba tercihi! telefon yağmasının Hazineye 210 milyon 
liraya ulaşan bir keyfî yüke sebep olduğu da açıktır. 
Bu kadar açık sakıncalarına rağmen, birtakım kişile
re, dost ve ahbaplarınıza bu talan yolunu tıkamayı 
düşünüyor musunuz? 

«3. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Kars halkı, 
hayalî uçak seferleriyle avutulmaktadır. Önceki be
yanlarınız gerçekleşmiş olsaydı şu anda Kars'a uçak'a 
geliş - gidiş, geçtiğimiz yaz ortasından beri devam edi
yor olmalıydı. Gerçek bu olmadığına göre, b» ko
nuda hayalî olmayan bir başlangıç tarihi verebilir 
misliniz? 

«4. Denizcilik Bankasında, iç hat yaz seferleri 
içfin bilet satışı yapılmıyor. Yalnızca isim alınıp, yer 
ayrımı yapıldıktan sonra, ilgili memurlarca, «Yeni 
ücret tarifesi belli olur olmaz size haber verilecek
tir» denilerek, istek sahipleri biletsiz geri çevriliyor. 
Sayın Bakacı Cumhuriyet Senatosunda'M konuşmasın
da «Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine zam dü
şünmüyoruz» demişti ve bu sözleri de TRT Haber 
bültenlerinde yer almıştı. Bu durumda, Denizcilik 
Bankası iç hatlarda zam yapılacak mıdır? Zam yapıl
mayacaksa, neden «yeni tarife belli oluncaya kadar 
bilet satışı» yapılmıyor. Zam yapılacaksa, yüzde kaç 
oranında olacaktır?». , 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NABtT MENTEŞE (De-

vamSa) — Sayın Doğan Araslı arkadaşım bir soruş
turma önergesi venrti'ş'iür. Soruşturmaya konu olur 
muydu, olmaz mıydı; elbette takdir kendilerinindir. 
Radyolarda ilân edilmiştir. Memurların telefon dev
rettikleri ve büyük suiistimal yaptıkları şeklinde, ol
dukça tantanalı bir şekilde ilâsı edilmiştir. Kendileri 
sorabilirlerdi, bunu derhal cevaplardık. Esasen, bün
yede, kendiliğinden, Genel Müdürlük, telefon memur
larının yalhut PTT mamurlarının devir muameleleri 
hakkında tahkikat açmıştır. Kendileri «12» dediler, 
ban 14 biliyorum; 14 memur tecziye edilmiştir. Di
ğer yandan, sayın arkadaşımız bazı isimler vermek 
suretiyle, bunların da telefon devrettikleri ifade edil
miştir. Derhal, soruşturma önergesine muttali olur 
olmaz, konuyu teftiş heyetine havale ettim. Teftiş 
Heyeti ilk tahkikatım yapmıştır, kendilerine de arz 
edilecektir, basına da beyanda bulunulmuştur. Bu ko
nularda hassasiyetimiz cümlece malumdur. O bakım
dan, eğer suiistimal varsa, tahkikat neticesinde sureti 
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katiyede gözünün yaşına bakılmayacak tır. Ancak, «Bir 
ayrıcalık mı vardır?» gibi bir evhama kapılmak doğ
ru değildir. Kendileri, bizi gayet iyi tanırlar. O ver
dikleri isimler de tahkikata tabi tutulmuştur. 

Saniyen, tercihli telefon konusu : Tercihli telefon 
konusu, her zaman, her devirde işlemiş bir sistem
dir. Objektif ölçüler içinde bunu yapmaktayız. Va
tandaşın, Ulaştırma Bakanlığına müracaatı değerlen
dirilmektedir, arkadaşlarımız tarafından değerlendiril
mektedir, tarafımızdan değerlendirilmektedir. Dost ka
yırması sureti katiyede mevzubahis değildir. Dene
sinler bakalım arkadaşımız, objektif ölçülerde bir kaç 
kişiyi göndersinler yahut mektupla göndersinler, de
ğerlenecek mi, değerlenmeyecek mi? Onun için, objek
tif ölçüler içinde yapılmaktadır. 

«Zarurî midir, değil midir?» diye, bir değerli mil
letvekili arkadaşımız bize yazılı soru tevcih ettiler. 
Eğer, tercihli sistem - tercihli telefon talimatname ge
reği verilmektedir - eğer zarurî değilse, o takdirde, 
baktım kendileri de tercihli telefondan istifade et-
müşîer, mebus olduktan sonra tercihli telefon almış
lar; demek ki, arkadaşımız dahi, arkadaşlarımızın ço
ğu dalhi, terdbJi telefondan istifade etmektedirler; 
milletvekili olarak istifade etmektedirler, çeşitli mes
lek sahipleri istifade etmektedirler, 

NECDET EVLÎYAGÎL (Ankara) — M'iiletvek'iü 
ayrı beyefendi. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAKİT MENTEŞE (De
vamla) — Hodbehod verilmemektedir, objektif öl
çüler dahilinde yapılmaktadır. Değerli muhalefet 
mensubu arkadaşlarımız da zaman zaman seçmenîe-
îininkini de bize intikal ettirmektedir. Aynı objektif 
kıstaslar içinde bu tercihli telefon dağıtılmaktadır. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yadırgıyor 
musunuz sayın Bakan?.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen... 
• ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De

vamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Siz devam 

edin lütfen. 
ULAŞTİRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De

vamla) — Hayır, yadırgadığımı ifade etmedim Sayın 
Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yadırgıyor 
gibi bir üslupta ifade ettiniz de. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Hayır, sureti katiyede ifade etmedim. 
İşin zaruretine inandığım için ifade ettim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Tenkit edi
yorsunuz kendinizi. 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen... I 
Yerinizden müdahale etmeyin. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, talimatnamenin verdiği yetki
ler dahilimde yapılmaktadır. Sureti katiyede eş dü.?t 1 
kayırması şeklinde değildir. Dünya kadar, tanımadı- I 
ğım, hiçbir suretle karşıma gelmeyen, sadece Ba- I 
kanlığa müracaatını yapan vatandaşlarımıza, talimat- | 
name gereğince bu tercih yapılmaktadır. Daha önce- j 
ki devredeki arkadaşlarım da yapmışlardır. (A. P. sı- I 
ralarmdan alkışlar) I 

BAŞKAN — Efendim, Kars Havaalanıyle ilgili... 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, onu da arz edeyîm. Ben bir 
Sosyal adalet gereği, tercih talimatnamesinde şu husus- I 
lan tatbik ettim : Tercih verilmiş ise 2 000 lira, ön- I 
çelik verilmişse 4 000 lira, her türlü imkân kullanıl- I 
ıtuşsa 6 000 lira PTT'nin almaşım kararlaştırdım, 
direktif verdim. Bunu bir sosyal adalet inancı için
de yaptım. Hiç olmazsa, Hazinenin de bu suretle, 
tercihten istifade eden, öncelikten istifade eden, her I 
türlü imkândan istifade edenden para almasını ön
gördüm. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 
Bunu - şahsen arkadaşlarıma talimat verdim - vicda- I 
nen müsterih olmak için yaptım ve bu suretle de Ha
zinede bir miktar bu öncelikten, bu tercihten, bu her 
türlü imkândan, bu ayrıcalıktan istifade etsin istedim. 

Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Kars Havaalanıyle ilgili... 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Sayın Araslı'nın diğer sorularını da 
yazılı olaraik, müsaadenizle, cevaplandırayım. Kars 
Havaalanı konusu var, bir konu daha vardı... 

Kars Havaalanı konusunda fevkalâde hassasız, Hü
kümet olarak fevkalâde hassasız. İnşallah, fider - linç, 
hatta sayın Başbakanın direktifi vardır; «Fider - lirte 
değil, büyük bir hava meydanı yapıknahdır, Van tec
rübesi" bunu göstermektedir» demişlerdir; böyle bir 
dire-ktifi de var; arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mehmet Özkaya'nın soruları : 
«1. Gaziantep - Araban - Yavuzeli kazalarımız 

müşterek hattan istifade ederek telefon konuşması 
yapmaktadır. Bunların hatlarını ayırmayı düşünüyor 
musunuz? 

«2. Nizip, otomatik telefon ve santral binaları
nın temelin1! atacağınız tarihi verebilir misiniz? 

«3. Oğuzeli kazamızın 200'îük santralı geldi. Şe
hir şebekesine hangi tarihte başlıyorsunuz? | 
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«4. Gaziantep, radyolink sistemine hangi tarihte 
bağlanacaktır? 

«5. Oğuzeli - Aralban - Yavuzeli kazalarımızın 
telefon mesai saati gece 11.00'e kadardır. Sabaha ka
dar uzatmayı hangi tarihte yapacaksınız? 

«6. Gaziantep'teki belediyelik olan yerlerCmiz 
Uhıyatır, Sekili, Salkım, Karkamış, Burç, Fevzipaşa, 
Nufdağ kasabalarına santra! verebilir misiniz? 

«7. Eskiden de arz etmiş olduğumuz hava mey
danımıza noksan cihazlar, hangi tarihte tamamlana
cak ve İstanbul uçak seferi hangi tarihte başlaya
caktır?» diyor ve yazılı cevap rica ediyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Şunu sade söyleyeyim, diğer konulara 
yazılı cevap arz edeceğim. 

Gaziantep Hava Limanı, Eylül 1976'da açılmış
tır. Bazı cihazları noksandır. Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından ihale yapılacaktır. Ancak, cihazların yapıl
masına Devlet Hava Meydanları İdaresi, olarak biz 
de talip bulunduk. Onun için, bu cihazları bir an ön
ce getirmek - çünkü görerek uçuş yapılmaktadır - bi
zim de sabırsızlıkla takip ettiğimiz bir konudur. 

Demin de arz ettiğim gibi, Güneydoğu radyolink 
sisteminin tamamlanması da çok çok hassasiyetle ta
kip ettiğimiz konulardır. Güneydoğu bölgemiz ıstırap 
vericidir, muhabere bakımından. 

Arkadaşımızın mahallî arzularına yazılı olarak da 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Zekiye Güîsen'in 2 

sorusu : 
«1. Çanakkale deniz ulaşımının demiryolu ile 

bağlantısını sağlamak için, Çanakkale - Balıkesir de
miryolu hattının ne zaman ele alınacağı» hakkında 
'bilgi rica ediyorlar. 

«2. Çanakkale Hava Meydanının son durumu» 
hakkında yine bilgi istiyorlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Çanakkale Hava Meydanını da, demin, 
Kastamonu için arz ettiğimiz şekilde, fider - line siste
minde düşünüyoruz. Sistemini kurduktan sonra, Ça
nakkale'de de uçakların işlemesi, bu güzel beldemiz
de uçakların inip kalkması arzumuzdur. 

Diğer yandan, demiryolu konusunda da daha de
taylı bir bilgi kendilerine arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Ordu Milletvekili Sayın Ekşi'nin 2 sorusu : 
«1. Seçim bölgem olan Ordu iline 1977 malî yı

lında Bakanlığınızca hangi hizmetleri götürülecektir? 
Götürmeyi düşündüğünüz hizmetler arasında oldukça 
eski olan şehir telefon şebekelerinin yenilenerek geliş
tirilmesi ve köylerin telefonla şehir merkezlerine bağ
lanması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, ili
mizde programa alman köyler hangileridir? 

«2. Ordu il merkezine açılması düşünülen Deniz
cilik Yüksek Meslek Okulu için Efirl'i mevkiinde iste
ğe uygun arsa sağlandığı halde, okulun Ordu ilinden 
alınarak başka bir yere nakledilmek istenildiği yay
gın bir söylentidir. Bu söylenti gerçeğe uygun mudur?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Yalnız şu kısmını arz edeceğim : 
Telefon bakımından kuzey bölgemiz de sıkıntı 

içindedir. Zaman zaman vatandaşlarımız bize mü
racaat ederler. Çünkü, değerli arkadaşlarım, şehirler
arası konuşmalar da her gün artmaktadır. 

Adana'mn 13 500 santralı var, günde 9 700 ko
nuşma yapmaktadır. İstanbul'un 238 000 santralı var, 
günde 35 000 konuşma yapmaktadır. 

Bazı bölgelerimiz, hakikaten, şehirlerarası trafik 
bakımından oîdukça yoğundur. Karadeniz bölgemiz 
de bu şekildedir. 

Radyolink sisteminin tamamlanması için hassasi
yetle duruyoruz. Amasra, Çankırı, Merzifon, Sam
sun, Ordu, Giresun, Traibzon, Rize, Pazar radyolink 
sistemi tamamlandıktan sonra rahata kavuşacakları
nı bu bölgenin, ümit ediyoruz. 1977 sonunda da bi
tirmeyi amaçlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarımızın detaya inen soruları hak
kında ayrıca yazılı bilgi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ölçen buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Bakana 

3 soru sormak istiyorum, yazılı olarak da cevap vere
bilirler. 

TIR araçlarından 1972, 1973, 1974, 1977 yılları 
arasında her yıl ne miktarda vasıta geçmektedir? Ne 
kadarı yerli, ne kadarı yabancı ve ne kadarı da ya
bancı olduğu halde yerli plakalıdır? Bununla ilgili 
istatistikler var mı; Bakanlık tarafından tutuluyor mu? 

İkinci sorum : Itaicounsalt firmasına tahminen 
1970 yıllarında, Devlet Demiryolları reorganizasyo-
nu, aslında bir proje, bir rapor hazırlatılmıştır. Bu 
raporun bir sayfası tahminen 89 bin Türk lirasına 
maloMıaktadır ve 800 bin dolar ödenmiştir. Bu ra
pordan Bakanlık istifade ettiler mi? 
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Üçüncü sorum : Gazetelerde çıkan bir havadis, 
doğru mu, yanlış mı, tek kelime ile yazılı olarak da 
cevap verebilirler : Sayın Seyfi Öztürk, Devlet Baka
nı olarak, İzmir'e gitmekte olan bir uçağın güzergâ
hını, rotasını değiştirterek, kendisi de uçağa binmek 
suretiyle Ankara'ya gelmişlerdir. 

Bu haiber doğru mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — TIR konusunda, değer'îi arkadaşımız, 
bir incelemeyi icabettiren bir sual sordular : «Ne ka
dar yabancı geçiyor, ne kadar yerli?» 

Yalnız, bu* petrol dolar patlaması sebebiyle tran
sit geçişler bir hayli artmıştır. O bakımdan, bunu ka
bataslak söylüyorum, bir şey olarak söylemiyorum; 
hakikaten sıkıntı vermektedir, yollarımızı da tahrip 
etmektedir. Onun için, kararnamede, ücret öngörül
müş bulunmaktadır. Diğer taraftan... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bununla ilgili 
istatistik servis kuruldu mu? Yani, her yıl TIR kam
yonlarından 3 bin mi, 5 bin mi, 50 bin mi geçiyor? 
Bununla ilgili bir istatistik servisi kurdunuz mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Çalışmalarımız var efendim, ben arz 
edeceğim. 

Italcounsalt firmasının yaptığı rapor hakkında da 
bilgi arz edeceğim. 

'Sayın Öztürk arkadaşımızın, İstanbul'dan İzmir'e 
gitmesi icaibecîcn uçağı, İstanbul - Ankara - İzmir se
feri yaptırıldığı şeklinde bir gazete kupürünü ben de 
gördüm ve derhal tahkik edilmek üzere ilgili arka
daşlarıma havale ettim; fakat bugüne kadar bir bilgi 
gelmedi, şifahen de bir sorum olmamıştı, onu da arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Ge
cikmiş. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Şu anda bilgim yok, belki de gelmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Senemoğlu. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Benim ri
cam şu: Elâzığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinin ya
rarlandığı ve çevrede Önemli iki büyük barajın ya
pıldığı Elâzığ havaalanına ancak haftada iki uçak 
nebilmektedir. Bunu dörde çıkarmak mümkün mü
dür? 

22 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Bakan buyurun. I 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Efendim, Elâzığ Hava Meydanının ona- I 
rım ve bakımı bu sene yapılmıştır, tamamlanmıştır. 
Hakikaten, Doğu bölgemizde büyük potansiyel var. 
Gaziantep'e haftada üç sefer yapıyorduk, o kadar | 
talep arttı ki, o kadar büyük potansiyel var ki, her j 
gün yapmaya başladık. Değerli arkadaşım Özkaya da I 
demin, «Ne zaman İstanbul seferleri yapılacak?» di
ye sual sordular. Onun için, Elâzığ konusunda da ar- i 
kadaşlarımızın hassasiyetlerini biliyorum. «Üçe çı
karılsın, dörde çıkarılsın hiç olmazsa» diyorlar. 

Elimizdeki filo belli, 18 tane uçağımız var, ken- j 
di malımız olarak; 5 tane de kiralık uçak var. Onun 
için, imkânlarımız tahtında talepleri karşılamaya ça
lışıyoruz. Elâzığ konusunda da hassasiyetle tekrar du
racağım. I 

Arz ederim. I 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Bakan, 

Erzincan'a da yapılsın. I 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. I 
Sayın Ülker, buyurun. I 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakandan iki sorum olacak: I 

1. 1937 yılında çıkmış 3227 sayılı Telsiz Yasası 
teknik ilerlemeler karşısında çağdışı kalmış ve günün I 
gereklerini karşılayamayacak duruma gelmiştir. 

Vericiler, uygar ülkelerde, işyerlerinde, taksilerde, 
özel araçlarda, teknelerde ve denize açılan her tür- I 
lü araçlarda, turistik tesislerde, trafik kazalarında yar
dımlaşma işlerinde, günlük yaşantının her kesiminde 
kullanılmaktadır. Ekonomiye ve yaşantıya büyük kat
kılar sağlamaktadır. 

Bu nedenle, değişmesi gerektiği hükümetler tara- I 
fından bildirilen, hatta, yanılmıyorsam Meclise sevk 
edilen, komisyonlarda görüşülmeye başlanan ve her
kes tarafından kabul edilen bu yasanın bugüne kadar 
çıkarılmamasının sebebi nedir? 

2. Taşıma ücretlerinin her kesimi için ton başı
na 40 kuruştan 25 kuruşa indirilmesine ve bu husus- I 
ta 18 ülke ile anlaşma yapılmasına rağmen, İran ile I 
TIR konusunda tam bir anlaşmaya varamadığımız 
idiala'rı var mıdır? 

Irn'ın önce 1 200 000 000 dolar kredi vereceğini 
söylediği, sonra TIR filosu kurmak iddiasına giriş
miş olduğu ileri sürülmektedir. I 

Türkiye - İran Ekonomik ve Teknik İşbirliği An
laşması 6 Haziran 1975'te yapılmıştır. Bu Anlaşma- | 
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nın 2 nci maddesine göre, Türkiye'den geçecek olan 
İran transit nakliyatının ihtiyaçlarını karşılayabil
mek üzere, limanların, karayollarının, demiryollarının 
ve diğer ilgili tesislerin İslahı, tevsii ve gerekli görül
düğü takdirde inşası için İran tarafından kredi veril
mesi hükmü bugüne kadar uygulamada ne safhaya 
gelmiştir,, bir ilerleme kaydedilmiş midir? 

Kasım ortalarında Sayın Ergenekon ile birlikte 
Sayın Bakanın Tahran'da bu konuyu Şah ile görüş
tüğü ifade edilmiştir. Gazetelerde de manşetler çık
maktadır, «Hükümetin TIR politikası iflâs etti» di
ye. Bu konuda Sayın Bakan bize en son durumu bil
direbilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Efendim, 3222 sayılı Telsiz Kanunu 
hakkında 1970 senesinde de bu kürsüden beyanda bu
lunmuşum, çalışmalar vardı. 12 Mart sonrası inkitaa 
uğradı. Emniyet bakımından, zannediyorum ki, bu 
tasarı geri alındı. Halen, çalışmalarımız - demin de • 
arz ettiğim gibi -- sürmektedir. 

TIR konusunda, İran ile bir problemimiz yoktur. 
Gerçi, İran'ın transit geçişlerinin % 80'i hemen he
men İran'a yapılmaktadır. İran bizimle anlaşma yap
mamıştır. İran, anlaşma yapmadığı için, ton/kilomet
re basma 40 kuruş alınmaktadır. İran'dan. 

Ancak, İran'a geçip de, anlaşma yapmayan mem
leketler vardır; bunların başında Bulgaristan. gelmek
tedir. Bulgaristan ile henüz bir anlaşmaya varama
dık, Karşılıklı menfaatlerimiz vardır, bir uzlaşmaya 
girmek zarureti vardır kanaatimce. O bakımdn, he
nüz daha uzlaşamadık, çeşitli defalar geldiler gittiler. 
İran'a gittik, çünkü, dolayısıyle İran'ı da ilgilendir
mektedir. TIR'dan ücret alındığı takdirde, taşman 
mala sirayet etmektedir para; o bakımdan lran»ı 
ilgilendirmektedir. Esasen, İran'ın kara ulaştırma fi
losu hemen hemen yok denecek kadar azdır. İran 
ile kredi anlaşmamız henüz bitirilmemiştir, neticelen
memiştir. Bazı sahalarda, daha evvel Cumhurbaşka
nımız gittiği zaman tran tarafından, kredi verilmesi, 
1 200 000 000 dolara baliğ olan bir kredi anlaşması 
öngörülmüştür; fakat henüz realize edilmemiştir. Ta
biî, karşılıklı menfaatler vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Delikaya buyurun. 
MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş

kanın cevaplamasını rica edeceğim sorularım, seçim 
bölgem Malatya Hava Meydanı ile ilgili olacaktır. 
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1. Malatya Hava Meydanı inşaatı, Bayındırlık j 
Bakanlığınca 1975 yılı programına alınmış ve 1977 
yılında ikmali planlanmıştır. 

Oysaki, bugüne kadar hiç bir işlem yapılmamış- | 
tır, yapılamamıştır? Sebepleri neîerdfr? Ne zaman 
yapımına başlanacaktır? Ayrıca, halihazırda askerî 
Erhac Hava Meydanı, sivil uçaklar için, bütçede prog
ram gereği, devamlı alınarak, düşünülemez mi? 

2. Halihazırda, Malatya Askerî Erhac Hava 
Meydanına, Türk Hava Yollan uçaklarının emniyet
le iniş ve kalkış yapabilmesi için, 1974 yılı içinde, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlü- j 
günce, bir VOR cihazı tesis edilerek hizmete verile
cekti. Ayrıca, Türk Hava Yolları tarafından, askerî 
meydanda, askerî makamın göstereceği mahalde bir 
yolcu barakası inşa edilecekti. 

Bugüne kadar bu baraka inşa edilememiştir; edil
mesi için sayın Bakanlıkça ne düşünülebilir? 

Sorularımı yazılı olarak da cevaplayabilirler. 
Arz ederim. i 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANı NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Kısaca arz edeyim, yazılı olarak da 
detaylı bilgi vereceğim. 

Malatya Hava Meydanı üzerinde hassasiyetle 
hep durduk. Yalnız, işletmeci daire biziz; yapımcı 
daire Bayındırlık Bakanlığıdır. DLH ile devamlı ya
zışmalarımız vardır. Bu arada bu düzenlemeleri yap
mak için, kendi imkânlarımız çerçevesinde, diğer yan
dan yapabilmek için bir heyet tefrik edip Malatya'ya 
gönderdim. Arkadaşlarımızın çalışmaları vardır. 

Askerî hava meydanlarından, esasen, sivil hava- -
cılık da istifade etmektedir. Yalnız, oradaki problem. 
terminal binası meselesidir. Terminal binasını halle-
debüirsek, o takdirde, zannediyorum ki, biraz daha | 
şikâyetler azalmış olacaktır. 

Cihaz için de, önemle üzerinde duruyorum. Daha 
detaylı bilgi de arz edeceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular da bitmiştir, teşekkürlerimi sunarım. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Efendim, tekrar, tenkitte bulunan de
ğerli arkadaşlarımıza, soru sormak suretiyle hem ka
muoyunu aydınlatmak, bizi de muayyen konularda 
çalışmaya sevk edecekleri için değerli milletvekili 
arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ve Yüce 
Meclise saygılar arz ediyorum. («Bravo» sesleri, al- ' 
kışlar.) 1 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel ye son olarak, Sayın Çaneri, buyurun efen

dim. 
OSMAN ORHAN ÇANERÎ (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, saym milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesi 

üzerinde yapılacak tartışmalar, mevcut bozuk düze
nin, bu alanda da tahribatını bütün çıplaklığı ile orta
ya koyabilir. 

Ancak, zaman darlığı dolayısıyle, bu Bakanlığın 
1977 malî yılı Bütçesi üzerinde yapacağım kişisel ko
nuşmayı, Türk denizciliği konusuna ayırma imkânı 
bulabildim. 

Devlet Deıniryoları, Devlet Havayoları ve Ha
va Meydanlannm perişan dununu ortadadır. PTT 
ise, yurttaşın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hızda bir 
çatışmayı gerçekleştiremiyor. Finansman imkânla
rının darlığı, sebeplerin başı olarak gösterilebilir; fa
kat mevcutları çalıştırmada görülen yetersizlik, an
cak ilgisizlik ve beceriksizlikle izah edilebilir. 

Türk denizciliği konusunda önce anaunsur olan. 
denizle ilişkilerimize kısaca göz atmak gerekir. 42 
ilimizin denizle hududu olmasına rağmen, Sayın Ece-
vit İktidarı dönemine kadar, Türkiye'nin denizle iliş
kilerinin önemini önceki iktidarlar kavrayamamış
lardır. «Büyük Türkiye» lâfını edenler. Türkiye'nin 
denize doğru taşma gereksinmesini hissedememişler-
dir. Bugün dış politikamızı etkileyen «Ege sorunu» 
boyutlar kanabilmişse, bu, o ihmal devrelerinin, gö
revlerini yapmamış olmalarından dolayıdır. 

Deniz, ekonomik ilişkiler bakımından düne göre 
bugün daha çok önem kazanmıştır. Kıta sahanlığı, 
karasularımız uzunluğunun tespiti, denizlerle ilgili 
ekonomik sınır kavramı, deniz kirlenmesi meselele
rini uluslararası gelişmelerle paralel olarak mütalaa 
etmemiz gerekir. 

Denizlerimiz, ulusal güvenliğimiz açısından stra
tejik önemi haiz olduğu gibi, deniz nakliyeciliği, de
nizlerde petrol aranması ve üretimi, balıkçılık, bes
lenme ve turizm gibi ekonomik değerler, artık, mem
leketimizi bu yönde güçlü bir çalışmaya doğru itmek
tedir. 

Türk denizciliğinin sorunları ile ilgili yükümlü
lük, özellikle Ulaştırma Bakanlığının çalışma alanı 
içerisindedir. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı ile3 Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk Ano
nim Şirketi bu görevi yürüten kuruluşlardır. Bu ku
rmuşların esas görevlerinden ilki deniz taşımacılığı
dır. Bu, Türkiye dış ticaretinde ağırlığı olan bir sek-
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tördür. Türkiye, dış ticaretinin % 95'ini bu sektör 
ile sürdürmektedir. 

Deniz taşımacılığının kendi payımıza düşen ni
metlerinden gereği gibi yararlanamıyoruz. Ulusal fi
lomuz, global bir oranla, yüklerimizin ancak % 20' 
sinden az bir bölümünü taşıyabilmektedir. Türkiye, 
deniz taşımacılığında, beş yıllık planlarda, kendine 
yeterli olmayı, deniz ticaret politikasının temel ilke
si olarak kabul edilmiştir. Bu, limanlarımızdan ve 
limanlarımıza yapılacak deniz taşımalarından kendi 
filolarımız ile yapılmasını hedef atmak demektir. Fa
kat, bizim gibi, gelişmekte olan ülkelerde ihracat dü
şük navlunlu, ithalât ise yüksek navlunludur. Onun 
için, gelişmiş ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarında 
gelişmiş ülkeler, taşımalara ilişkin sınırlayıcı hüküm
ler koymakta ve tavizler koparmaktadırlar. Bundan 
başka, ithalât ve ihracatımızda milli filomuzun daha 
az pay almasının bir nedeni de, ticaretimizin yapısal 
özelliğinden ileri gelmektedir. Yani ihracatın FOB, 
ithalâtın ise CİF olarak yapılmasıdır. Taşımalarda 
söz sahibi olmak için bunun tersini gerçekleştirmek 
gerekir, bu da gemiyi seçme hakkının Türk taşıtçı
larına verilmesi bakımından önemlidir. 

Bazı kamu kuruluştan, mevcut kararnamenin ru
huna uygun hareket etmemektedirler. Yabancıların 
oyununa gelerek, ülkeye taşınacak olan yüklerin nav
lunlarını yabancı gemilere vermeleri alışkanlık halini 
almıştır. Yabancıların navlunlardaki farkları, satdan 
malın fiyatı üzerine taşıma ücreti olarak ilâve etme
leri suretiyle gidermeleri, geliştirmeye çalıştığımız 
Türk deniz ticaret filosunu etkisiz kılma amacına yö-
ne'İHk. 
. Deniz ticaretimizi geliştirirken, pazarlamaya büyük 

önem vermemiz gerekmektedir. Diğer bir deyimle, 
salt iki nokta arasında deniz taşımacılığı, deniz tica
retimizin kalkınmasına yeterli değildir. Bu yüzden, 
ticarî faaliyetlerin yoğunlaştığı odaklarda yoğun pa
zarlama girişimlerinden bulunmak, navlun piyasala
rında faal rol oynamak gerekmektedir. Bu konuda 
gereken tedbirler zaman geçirilmeden alınmalıdır. 

Akaryakıt taşımalarını ülkemizde bir tekel şek
linde düzenleyen firma DÎTAŞ tarafından, yükün 
yabancılara verilmesi ve bu yönde ısrarlı davranış, 
uzun süreler birçok tankerlerimizin bağlanmasına se
bep olmuştur. DİTAŞ yöneticilerinin gösterdikleri 
kâr, ellerinde tuttukları tekel nedeni ile gayri resmî 
bir rüsumdur. Bu, fakir halkımızın sırtına yüklenen 
bir yüktür. Yurt dışı taşımalarda yabancı gemilerin 
kiralanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabi ol
malıdır. 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında denizci
liğimizin sorunlarına şimdiden eğilmek zorundayız. 
AET'nin güçlü ve genç bir deniz ticaret filosu var
dır; mevcut kabotaj tekelimiz, Türkiye'nin AET'ye 
tam üye olması ile sona ereceğinden, geçiş dönemin
de filomuzun organizasyon, sermaye büyüklüğü, yaş, 
teknoloji vesaire yönlerinde AET'nin rekabet düze
yine çıkarılması gereklidir. 

Devlet Denizyolları ile şehir hatlan işletmeleri 
kendi kaderlerine teslim olmuş ruhsuz birer kuruluş 
haline gelmişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir 
memlekette denizyolu ile taşıma gücünü tamamen 
yitirmekte olan bu kuruluşların başındaki yönetici
ler, Çanakkale - Eceabat, Lapseki • Gelibolu arasın
da dahi birkaç arabalı vapurunu işletmenin aczi içe
risindedirler. 

Sayın Bakanın bu konuda titiz davranmasını öne
riyorum. 

Denizcilik Bankası : İstihdam sorunu vardır. Per
sonel istihdamında izlenecek yol, süratle gelişmeyi 
sağlayacak yönde olmalıdır. Ticaret denizciliği ala
nında sürekli olarak bilimsel araştırma yapacak ve 
bu çalışmaların ürünlerini öğretim ve eğitim yolu ile 
gelişen kuşaklara aktaracak bir akademik kuruluşun 
hiç vakit geçirilmeden gerçekleştirilmesi gerekir. Bu 
kuruluş için en elverişli olan nüve, Yüksek Denizci
lik Okuludur. Bu okulun akademi veya fakülte haline 
getirilmesi gereklidir. 

Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesinin so
runlarına da eğilmek lâzımdır. 

Tersanelerimiz % 15 kapasite ile çalıştırılmakta
dır. «Gemi inşaatını geliştireceğiz» diye her yerde 
tersane kurulmasına son verilmeli ve teknik niteliği 
mükemmel ekonomik kurallara uygun yatırımlar des
teklenmelidir. 

Tersanelerimiz iki vardiya halinde çalıştırılabilir. 
Buralarda toplu sözleşme uygulamaları, çeşitli siya
sal baskılar yüzünden zararsız bir hale gelmektedir. 
Tersanelerin yönetimi, Denizcilik Bankasının dışında 
bir kuruluş haline getirilmelidir. 

Filomuzun tamirlerini süratli bir biçimde yapabi
lecek düzen sağlanmalıdır. Gemiler mevsimsiz ve ça
lıştıkları hatlarm yoku ve yük trafiği dikkate alınma
dan yıllık bakıma ve tamire çekilmektedirler. Bu 
durum işbaşındakilerin ilgisizliğini göstermektedir. 

Her geçen gün deniz kirlenmesi bir sorun olarak 
karşımıza çıkmakta, Marmara, ölü deniz olma tehli
kesi geçirmektedir. 



M. Meclisi B : 53 23 s 2 . 1977 O : 1 

Balıkçılığımız ve turizm büyük bir bunalım içeri
sine itilmektedir. Pis su artıkları ve çöplerden kur
tulmak için deniz kullanılmamalıdır. 1380 sayılı Yasa 
gerekli şekilde uygulanmalıdır. 

Boğazların trafiğinin düzenlenmesinde geç kalın
mıştır. Trafik günbegün artmaktadır. Bir gün bile ge
cikme, faciaları bekleme anlamına gelir. Limanlar 
çeşitli kuruluşların elinde olduğundan, bir keşmekeş 
içindedir. Ayrıca, limanların yapımcısı Bayındırlık 
Bakanlığıdır ve limanların bakımı için hiç bir kuruluş 
yoktur. Bu nedenle, limanlar dolmakta ve tarama işi 
güçlükle yapılmaktadır; rıhtımlar tamir edilememek
tedir. 

Bugün denizciliğimizin en önemli sorunlarından 
birisi dağınıklığıdır, yanı bozuk düzenidir. Şişirilmiş 
ve real olmayan bir bütçe ile karşımıza çıkan Cephe 
Hükümeti içindeki partilerin, denizciliğimiz ve deniz
le ilgili sorunları çözebilecek derecede konuya yak
laşabileceklerine inanmıyorum. 

Buna rağmen, Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
Bu suretle, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde

ki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylan
maz sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

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

Lira 

18 279 000 

111 Haberleşme faaliyetleri poli
tikasının düzenlenme ve ge
liştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 257 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

3 015 000 

109 543 000 

3 248 000 

767 000 

112 Kara ulaştırma politikasının 
düzenlenme ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Deniz ulaştırma politikasının 
düzenlenmesi ve geliştiril
mesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sivil havacılık politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Deniz ticaretinin koordinas
yonu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Genel ulaştırma koordinasyo
nu hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 17 088 000 
BAŞKAN — Bölümü oylanniî-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 117 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 944 000 
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Lira 

111 Öğretim ve eğitim hizmetleri 14 006 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 412 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 637) (1) 

BAŞKAN — Bakanlığa bağh Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü katma bütçesinin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hiz
metler için bağh (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (375 500 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 110 356 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 494 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 
(Prog.) 
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Lira 

111 Uçuş emniyetinin sağlanması 116 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hava alam yer emniyetinin 
sağlanması 139 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz (A) cetveliyle birlikte 1 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (375 500 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
okutuyorum : 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

202 500 000 2 Vergi dışı gelirler 
, BAŞKAN — Bölümü oylannı-

za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 173 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 27 — 
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Sayın Bakan?.. Burada. 
Grupları adına söz alan sayın arkadaşları bilgile

rinize sunuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali İhsan Ba
lım, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Rasim 
Hancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Faruk Sıskan. 

Kabul ettiğiniz (B) cetveliyle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünce 1977 malî yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, açık oy
lama bilâhara yapılacaktır, 

Bakanlık Bütçesinin memleketimize, Bakanlık 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum 
ve başarılar temenni ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Teşekkür ederim. 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 11492) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) 
(Devam) 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, programımız 
uyarınca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 

Şahısları adına : Sayın Hasan Özçelik, Ömer Kah
raman, Hüseyin Erçelik, Veli Bakirli, Ekrem Kan
gal, Fahri Özçelik, Osman Aykul, Mikail İlcin, Sab-
ri Tığlı, Mehmet Özkaya, Osman Yılmaz Karaos-
manoğiu, İsmail Hakkı Köylüoğlu, Eteni Eken, Ka
dir Özpak, Nedim Korkmaz ve Tufan Doğan Av-
şargil. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali İhsan 
Balım; buyurun Sayın Balım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

A.P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM (İs
parta) — Sayın Başkan, saygı değer mülletvekSlerıi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sayın yetkili
leri; Adalet Partisi Meclis Grupunun Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve dü
şünüşlerini arz için huzurunuzdayım. 

Sözlerimin başında, Grupum adına hepinize saygı
larımı sunarım. 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığımız, yurt sat
hındaki görev ve hizmetleri yönünden, en ücra köyle
re kadar, en yaygın şekilde kuruluşu olan, vatandaş 
sağlığı ve esenliği gibi en kutsal ve en aziz bir görevi 
yapmak için devamlı çaba içinde olan bir Bakanlıktır. 
Şayet bugün verem Türkiyemiiz için endişe veren yay
gın bir hastalık afeti olmaktan çıkmış ise, sıtma Ana-
dolumuzda aynı coğrafya üzerinde tarihte gelmiş geç
miş pek çok ırkları, kavimleri yok etmiş bir menhus 
salgın hastalık savletinde artık değilse, nesiller boyu 
insanları sakat, onları bedenen ve ruhen dejenere 
eden bir hastalık olan frengi hastalığı kontrol altına 
alınabilmişse, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu-
muzda milyonlarca insanımızın geçmişte kör kalma
sını intaç eden trahom artık eskiden olduğu gibi yay
gın bir hastalık değilse, tifo, paıatifo ve benzeri bar
sak enfeksiyonları salgınlar yapamıyor, çiçek salgın
ları olmuyorsa, çocuk ölümleri doğumdan bür yaşma 
kadar olan yaş çağında binde 153 iken binde 115'e ve 
hatta daha aşağılara kadar düşürülcbilmfşse, bu mut
lu sonuçlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yurt 
sathında, özellikle koruyucu hekimlik faaliyetlerinde
ki başarılı çalışmalarının sonucudur. Bu, geçmişimiz-
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le kıyaslandığında, güzel olan sonuçlar elbette ileri 
Batı memleketleri ölçüsünde başafılı değillerdir, daha 
çok eksikliklerimiz vardır. 

İlkin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
nin genel rakamlarla çizgelerine bakalım: 1977 Büt
çesindeki bu Bakanlığa ayrılan ödenekler toplamı 
6 458 440 200 lira, ile Bütçemin tamamının % 2,97' 
sine tekabül etmektedir: Bu miktar, geçen yılki Sağhk 
Bütçesinden 1 119 516 200 lira daha fazladır. Bu ar
tışın 554 544 500 lirası carî harcamalara, 547 307 000 

•lirası yatırım harcamalarına ve geride kalan 17 644 700 
lirası da transfer harcamalarındaki artışa tekabül et
mektedir. Yatırımlardaki bu artış memnuniyetle be
lirtilecek bür husustur. Hizmet giderlerindeki arhşın 
14 739 000 lirası sosyalleştirmede, 22 131 000 lirası bu
laşıcı hastalıklarla mücadeledeki harcamalarda sarf edi
lecektir. Yatırım harcamalarındaki artışın 387 507 000 
lirası inşaat harcamaları olarak görünüyor. 101 900 000 
lirası makine ve teçhizat alımlarındaki artıştır. Sosyal 
transferlerde korunmaya muhtaç çocuklara yardım 
için 10 000 000 ve verem savaş derneklerine yardım da 
2 000 000 lira artırılmış olmasını sevinçle karşılıyo-
ruz^ 

1977 programına giren 59 sağlık ocağı ve 850 sağ
lık evi inşaatları için gerekli ödeneğin ancak 1/3 inin 
bütçeye konabilmiş olmasını bir eksiklik telâkki edi
yoruz, ümit ediyoruz ki, yıl içerisinde bunu karşılaya
cak imkânlar doğacaktır. ı 

Bakanlığın faaliyetlerinde, özellikle sosyalizasyon 
bölgesindeki en önemli dar boğaz, sağlık personeli ye
tersizliği, yani hekim eksikliğidir. Toplam 22 943 he
kimin sadece 4 915*i bu Bakanlığımızda görev yap
maktadır; geride kalanların 8 836'sı serbest hekimlik 
ve hekimlik dışı serbest iş yapmakta, 3 034'ü Sosyal 
Sigortalar Kurumunda, 3 133*ü üniversitelerimizde, 
613'ü belediye ve özel idarelerde, 189'u iktisadî Dev
let teşekküllerinde, 1 633'ü diğer bakanlıklarda özel
likle Millî Savunma Bakanlığında çalışmakta ve 1 500 
civarında hekimimiz de yurt dışında bulunmaktadır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 54 260 hasta 
yatağına karşılık, 2 135 mütehassıs hekimi vardır ve 
ortalama 25,4 yatağa, yani yuvarlak hesap 26 hasta 
yatağına 1 hekim isabet etmektedir. Halbuki bu sayı 
13 yatağa 1 hekim şeklinde olmalıydı. Dolayısıyle, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yataklı tedavi 
kurumlarında lüzumlu mütehassıs hekim kadrosunun 
ancak % 51,2'si doludur. Ebe ve hemşire sayısı da 
7 023'tür ve 8 yatağa bir hemşire personeli isabet et
mektedir; normali 4 hasta.yatağına 1 hemşire isabet 
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edecek şekilde olmalıydı. Gerekli hemşire kadrolarının 
ancak % 52'si doludur. 

Bakanlığımızın tıbbî teknisyen açığı da vardır : 
Gerekli teknisyen kadrosunun ancak % 48,3'ü dolu
dur. Ebe ve hemşire ve yardımcı hemşire ve teknisyen 
eksiklikleri süartle telâfi edilmek yolundadır. Zira, 
köy ebesi ve yardımcı hemşire yetiştiren 28 sağlık 
okulu ve ebe ve hemşire ve sağlık memuru yetiştiren 
50 sağlık koleji vardır ve çok kısa bir süre içinde yar
dımcı sağlık personeli ihtiyacımızı tamamen karşıla
yacak şekilde ve yıldan yıla artan bir sayıda bu okul
lar mezun vermektedirler. Ne var ki, hekim ihtiyacı
nın yakın bir gelecekte karşılanabileceğine ihtimal 
veremiyoruz. Çünkü, yeni kurulanlarla, yurdumuzda 
16 tıp fakültemiz var, bunlardan 10 tanesi kuruluşunu 
tamamlamış haldedir. Buna rağmen bir yılda 10 tıp 
fakültemizden sadece 1 100 hekim mezun edilebil
mektedir. Halbuki, 1947 senesinde aslında bir tek tıp 
fakültemiz olduğu ve öğretim üyesi ve yardımcıları 
sayısı ve araç - gereç imkânları, kliniklerinin yatak 
sayısı bugünkülerin 1/20 i kadar dahi olmadığı hal
de, bir yılda 825 mezun verilmişti. Kuruluşunu 
yıllarca evvel tamamlamış ve 3 öğrenciye 1 öğretim 
üyesi veya yardımcısı düşecek şekilde kadroları dol
gun olduğu halde, her yıl 75 ilâ 175 arasında çok 
sınırlı kontenjanda öğrenci kabul edebilmektedir, bu 
husus düşündürücüdür. Üniversite özerkliğinin yurt 
ihtiyaç ve gerçeklerine âdeta sırt çevirme hali şeklin
de yorumlanabilecek bu durum, çok gariptir ve er geç 
çözümlenmek zorundadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hekim ihti
yacı sosyalizasyon bölgelerinde çok daha akut ve acı 
durumdadır. Verilen bilgilere göre sosyalizasyon böl
gelerindeki hastanelerde 27,5 hasta yatağına 1 müte
hassıs hekim düşmekte ve mütehassıs hekim kadro
larının ancak % 48*1 dolu görünmektedir. Yine bu 
bölgelerde faaliyette bulunan 1 139 sağlık ocağına 
karşılık, satlece 516 pratisyen hekim yardır ve ocak
ların yarısı boştur, yani hekimsizdir. Biz diyoruz ki, 
yeteri sayıda hekim sağlanamaması sosyalizasyona 
giren illerimizdeki hizmetlerin aksamasında en birin
ci sebeptir. Hekim sayısının yeterli olmaması bir ya
na, var olan hekimlerimizin yurt sathındaki dağılışı 
da dengesizdir, düzensizdir. Hekimlerimizin 2/3'si beş 
büyük şehrimizde toplanmıştır, Adıyaman, Gümüş
hane, Yozgat, Mardin, Ağrı gibi illerimizde 11 ilâ 14 
bin kişiye 1 hekim düşerken, İstanbul'da 506 kişiye, 
İzmir'de 613 kişiye, Ankara'da 508 kişiye 1 hekim 
düşmektedir. Bu adaletsiz dağıhş sağlık hizmetlerinin 
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halkın ayağına götürülmesi ilkesini, görevini aksat
maktadır. Sözleşmeli hekim istihdamı hiç olmazsa 
sosyalizasyon illerimizde daha yaygın olarak uygulan
malı, temininde güçlük, mahrumiyet, gezici hizmetler 
için ödenen ek ödenekler sınırlan yükseltilmelid'ir.» 
«Yurt kalkınma hizmeti» adiyle mecburî hizmet zo-
runluğunu getiren Kanun tasarısı ivedi ile T. B. M. M. 
den geçirilmeli, bu kanun ilkin ve öncelikle tıp fakül
teleri mezunlarına uygulanmalıdır. 

Full - Time tatbikatı bütün yurt sathına yaygın 
hale getirilmelidir. Yurdumuzda pek çok hekimin ka
tıldığı samimî bir görüş olduğu için sırası gelmişken 
değinemedin geçemeyeceğiz : Genç hekim arkadaş
larımızda, maddî kazanç dışında, insan sevgisfi, yurt
taşa yararlı olmak kaygusu gibi manevî değer yargı
larının yeterince geliştirilemediği gerçeği bir vakıa ola
rak ortadadır. «Devlçit, mahrumiyet bölgelerine her 
türlü medenî hizmetleri, konforu götürsün, altyapı 
hizmetleri tamamlansın ondan sonra bizden görev is
tesin» diyen hekimlere rastlanıldığı gibi; çok kazanç 
sağlamadığı için teşhis ve tedavide çok önemli yeri 
olan anatomi, patoloji ve radyoterapi, radyo biyolo
ji dallarında ihtisasa heves eden hekim sayısının gün
den güne azaldığı veya yok olduğu endişe yaratıcı 
bir durumdur. Bugün tıp fakültelerimizde dahi ana
tomi patoloji sahasında ihtisas isteklisi hekim bulun
madığı için, veterinerler, biyoloji öğretmenlerine bu 
ihîisas yaptırılmakta ve dolaylı olarak bundan büyük 
sakıncalar da doğmaktadır. 

Meselâ : Hodgkins hastalığı habislenfoma olarak 
patalojik teşhisi yapılmakta, aslında kanser olduğu 
h&'Jde, «Değildir», şeklinde veya tam tersi, histopa-
tolojik teşhis raporları verilmekte, dolayısuyle, has
talıkların teşhis ve tedavilerinde telâfisi güç yanıl
malara sebep olunmaktadır. 

Bu dallarda ihtisas yapacak hekimlere teşvik edi
ci özel bazı hak ve avantajlar getirilmesi zaruretine 
bu vesileyle işaret etmek isteriz. 1936larda ve hat
tâ 1950'lerde Doğu ve Güneydoğu illerimizin en üc
ra ilçelerinde yıllarca hekimlik yapan ağabeyleri
miz vardır; o günlerde nahiyelerde dahi Hükümet 
tabipliği yaptırabilecek kadar hekim personeline sa
hip olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bugün 
değiS mahrumiyet bölgelerinde, az çok gelişmiş deni
lecek bölgelerimizde ve vilâyet merkezlerinde dahi 
Hükümet tabibi ve hatta sağlık müdürü bulmak güç
lüğü ile karşı karşıyadır. Bu hale gelişte, yani he
kim sıkıntısı çekilişte, Bakanlığın leylî tıp talebe yurt
larını vaktiyle 'kaldırmış olmasınm da etkisi var
dır. 

— 30 

Sağlık Sigortası Kanunu Yüce Parlamentodan ge
çerse, resmî görev alan, yani Bakanlık doktorlarının 
muayenehaneleri kapatılacak, halkın çok şikâyet 
ctîjği, muayenehane ile resmî hastane arasındaki 
detur kaldırılacak, Devlet hastanelerinin imkânları
nın özel çıkarlar için kuşanılması önlenilmiş olacak 
ve sı'gortalı hasta vatandaş, hekimini seçme hakkı
na da kavuşacak, Devlet, S. S. K. Hastane, poliklinik 
ve dispanserlerinde gördüğümüz yığılmalar ve do-
üayısıyîe hekimleri usandıran, asla özendirmeyen, dik
kat azaltan muayene sistemleri kaldırılacaktır ümi
dindeyiz. 

Son günlerde aktüel bir konu oîduğu için bir neb
ze işçi - memur ayrımına değinmek istiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan 
ebe, hemşire, sağlık memurları gibi yardımcı sağ
lık personel'nin işçi olması halinde, Bakanağın pek 
çok güçlüklerle karşılaşacağına işaret etmek iste
riz. Bu personelin atanmaları ve nakilleri başhbaşı-
na birer problem olacak ve toplu sözleşme müza
kerelerinde karşılaşacak güçlükler vardır, Her ne 
kadar kanunen grev yasağı sağ'ık hizmetlerinde 
var ise de, uygulamada bu lâzimeye uyulacağından 
haklı oüarak şüphe ederiz. 

Esıfeksiyöz ve bulaşıcı hastalıklarla savaşta 
gördüğümüz bazı endişe verici hususlara da işaret 
etmeden geçemeyeceğiz. 

Sıtma : Çukurova bölgesinde âdeta b'r sıtma 
andemisı! vardır denilebilir. Geçen senenin 9 828 
plazmodi müspet yeni vakasına karşılık, 1976 yı
lında bu sayı 22 770'i bulmuştur; Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, 
Siirt, Malatya, Niğde, Kayseri illerimizde, Çukur-
ovaya inip çıkan işçiler aracılığı ile sıtma yaygın 
haile gelmiştir. Hastalığın mikrobunu ileten ano
fel cinsi sivrisineklerin DDT, DLD ve Maîathlon 
gibi kalıcı ensektisitlere direnç kazanmış olmasını 
da gözönüne alırsak, bu salgınla savaşın artık çok 
güç olduğu açıklık kazanır. 

Kızamık ve poîio gibi çok etkin olan aşıların ta
mamı ve boğmaca aşısının önemli bir kısmı yurt 
dışımdan ithal edilmektedir. Bu aşıların da Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitümüzde imal 
ediîeb'üdiğini görmek isterdik. 

Bulaşıcı sağlık (Enfeksiyöz hepatit) hastalığı 
yurdumuzda barsak enfeksiyonları dediğimiz has-
talıklarım tümünden daha yaygın ve tehlikeli ihtiyat
ları olan bir ha! almıştır: Aslında, çevre sağlık şart
larının bozukluğuna bağlı olan bu sarılık anderai-



M. Meclisi B : 53 23 3 2 . 1977 O : 1 

si ile savaşta Bakanlığımızın daha dikkatli ve gay
rete olacağına inanıyoruz. 

Taze frengi vakalarının son aylarda fazla gö
rülür oMuğuna dair gazetelerimizde, bu dalda uz
man olan kişiler tarafından yazılmış makaleler gör
mekteyiz. Doğum kontrolü faaliyetlerini ve yeni 
yeni gebelik önleyici ilâçların yurdumuzda yaygın 
olarak kuşanılması, memleketimizde fuhşu artırıcı 
bir yan etki yaptığı ve dolayısjyîe zührevî hastalık
lar vukuatını artırdığı söyleniyor. 

Memleketimizde imal edilen ve dışarıdan ithal 
edHen ilâçların laboratuvar kontrolarımn rutin ola
rak yapılamadığı bir vakıadır. Dışarıdan getirtilen 
ve şişesi 600 lira olan, kansere karşı kullanılan ilâç 
şEşeî'erûnin boş'an, alelade kırmızı su ile doldurula
rak piyasaya sürüldüğünden haklı olarak şikâyet edil
mektedir. Bakanlığımızın bu sahteciliği önleyecek 
bir tedbir düşünmelerini rica ederiz. 

Sağlık ve Sosyaî Yardım Bakanlığının gerek ko
ruyucu hekimllik faaliyetlerinde ve gerekse tedavi 
kurumlarında çok Mizumîu araç, gereç ve tıbbî, cer
rahî âletler ve cihazlar satın alınması için hemen 
her yıl bütçelerine bizîeri sevindirecek miktarlarda 
ödenekler konulduğunu görürüz; fakat yıl sonu gel
diğinde bu ödeneklerin döviz tahsisi vesaire gibi güç-
Mikler sebebiyFe pek az bir kısmının sarf edilebildiği
ne şahit oluruz. Temenni ederiz ki, bu yıl bu alan
da muhtaç olunan bütün araç ve gereçler satın alı
nabilsin. Çünkü, ilerleyen ve geJişen teknoloji tıp 
planında yeni âletler, cihazlar ihtiyacını hızla artır
maktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklara yardım konusun
da : Çalışan annelerin süt çocuklarına bakacak ye
ni yeni kreşlerin, özellikle fabrika çevrelerinde ku-
ruîmaSkina, yuvaların kurulması işine hız verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Kanunun 0-6 yaşındaki ço
cukların bakımını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına, 6-18 yaşlan arasındaki çocuklarım bakımını 
da Millî Eğitime vermekle sunî bir ayırım yaptığına 
kaniiz. Aslında, yuva ve yetiştirme yurtlan genel-
fökîe aynı bir kampusta yer alır ve illerde bu kuru
luşlara aynı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliği ba
kar. korunmaya muhtaç çocukların bakım işinin ta
mamının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bıra
kılmasından yanayız. 

Yaşlılar için «Huzur Evleri»nin sayısının hızla 
artırılmasına ve Rehabilitasyon hizmetlerinin yurt 
sathına yayılacak tarzde geliştirilmesi gerektiğine 
işaret etmek isteriz. 

I Bütün bu eksikliklere, personel, araç ve gereç 
I yetersizîikîerine ve sağlık için zorunlu olan çevre sağ

lık şartlannm çok bozuk oluşuna karşılık, bu Ba
kanlığın sağlık hizmetlerinde yurt sathında göster-

I diği başarı takdire ve tebrike şayandır. Bütçenin nıil-
I Ietİınize ve bu Bakanlığın çilekeş mensuplarına ha

yırlı olmasını diler, saygı'arımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Balım. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Rasim 

Hancıoğlu, buyurunuz efendim. 

M.S.P. GURUPU ADINA RASİM HANCI
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, muhte-

I rem milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının güzide erkânı; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1977 Malî 
yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

İnsan varlığının en kıymetli hazinesi olan sağlığı
nı korumak ve hastalıklardan kurtarmak maksadıyle 
kurulmuş bulunan bu Bakanlık, her ne kadar tüketici 
bir Bakanlık ise de, millî bünyenin sağlıklı ve sağ
lamlığı hususundaki gördüğü hizmet bakımından bi
rinci dereceyi muhafaza etmektedir. 

Hal böyle iken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına genel bütçeden ayrılan meblağ, diğer senelere 
nispetle % 4'ten % 2,41'e düşürülmesini anlayama
maktayız. 

Artan hizmet yanında azalan tahsisatlar, sosyal dev
let hizmet ve anlayîşıyle bağdaşamamaktadır. Bili-

I yoruz ki, bu Bakanlık iki analı izmet kolunu bünye-
I sinde taşımaktadır. Bunlardan biricisi, koruyucu ta-
I babet hizmetleri, diğeri de tedavi edici hizmetlerdir. 

Eczacılık ve ilaç siyasetini bu ikinci kısımda müta-
I laa etmek yerinde olacaktır. 
I Bakanlık bu hizmetleri yürtürken, zaman zaman 

ağırlık noktasını bazen koruyucu hizmetlere, bazen 
de tedaviyi ön plana alan hizmetler şeklinde değer-
lendire gelmiştir. 

I Cumhuriyetin ilk gününden bugüne kadar sal
gınlarla mücadelede ve halk sağlığının korunmasında 
gösterilen başarılar takdire şayan olagelmiştir. An
cak, büyüyen Türkiye, değişen dünya şartları ve has-

I talıklarin ve salgmlann kıt'adan kıt'aya çok süratle 
I yayıldığı bir devirde, koruyucu hizmetlerin ehemmi-
I yeti daha dinamik ve uyanık bir çalışmayı gereklûr-
I mektedir. 

I Diğer taraftan, tedavi imkân ve vasıtalanmn sürat-
I le ilerlediği bâr dünyada, sağldc meselelerimizi hal 
[ yolunda atılan adımlan kâfi bulmamaktayız. Bu me-
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yanda yapılan sosyalizasyon çalışmalarının ihtiyaca 
cevap verecek nitelikte olduğunu sanmıyoruz. Mü
nakale imkânlarının tam olmayışı, personel noksan
lıkları ve haberleşmenin imkânsızlıkları bu sistemin 
verimli çalışmasını imkânsız kılmaktadır. 

Bir başka yürekler acısı durum da, «Her kasa
bada hastane» sloganı ile işe başlanmış, dernekler ve 
Devlet tarafından binalar yapılmış; fakat tek bir dok
tordan da mahrum bir sürü hastane binaları ken
di kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadır. 

«Tedavi imkânlarını yaygınlaştıralım» derken, sarf 
edilen millî servet heba olup gitmiştir. Millî enerjimi
zi ve millî imkânlarımızı verimsiz kılan bir diğer hu
sus da, tedavi müesseselerinin çeşitli kuruluş, müesse
se ve bakanlıkların ellerinde bulunuşudur. Bu hal, im
kân ve verim düşüklüklerine, halka hizmet anüaysşı-
nın istenilen seviyede gerçekleşmemesine sebep olmak
tadır. Ayrıca, müesseseler arasındaki istihdam siyase
tinin uyandırdığı haksızlıklar, personeli bir tarafta dol
dururken, Sağlık Bakanlığında aynı imkânları vere
memenin, aynı vasıtaları bulamamanın sıkıntısı çekil
mektedir. Bu hal, Türk insanının sağlığıyle sorumlu 
bir Bakanlğın güçsüz bırakılması sonucunu doğur
maktadır. 

Hal böyle iken, yeni bir kanunla genel sağlık si
gortası külfetleri de bu Bakanlığa yüklenmeye çalışıl
maktadır. Bu Kanunla beraber yeni bir organizasyo
na ihtiyaç olacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bu husus
ta Bakanlığın ne gibi bir hazırlığı vardır, öğrenmek is
tiyoruz. 

Aksi halde, mevcut sistem devam ederse, zaten 
kifayetsiz olan hizmet imkânlara daha da daralacâk 
demektir. Bir tarafta başka müesseselerin emrinde 
olan tedavi müesseseleri boş dururken, diğer tarafta 
yani Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde tek ya
takta iki hasta yatmak mecburiyeti doğacaktır. 

İşte biz, ileride böyle Zorluklarla karşılaşılmama
sı için, Sağlık Bakanlığının güçlenmek yolunda ge
rekli hazırlıklara ve teşebbüslere geçip geçmediğini j 
öğrenmek istiyoruz. 

Bu hususta aklımıza gelen ilk tedbir, tedavi mües
seselerinin tek elde toplanmasının lüzum ve zarureti
nin kaçınılmaz olduğudur. Bu hususta cesaretle ham
le yapmanın ve kuvvetli esbabı mucibelerin Türk mil
letinin gözlerinin önüne serilmesi lüzumuna inanıyo
ruz. 

Ayrıca, hekim ve sağlık personeli için de aynı im
kânları temin etmek yolu açılacak, imtiyazların kalk- j 
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ması ve sosyal adalet ölçülerinin tam tatbiki imkân 
dahiline girecektir. 

Bir başka husus da şudur: Hekim ve sağlık perso
nelinin dağıimasındaki adaletsizliğin giderilmesidir. 
Yurdumuzda hekim dağılım tarzı, küçük yerleşim 
ünitelerinin aleyhine gelişmektedir. Nüfusu 100 bi
nin üzerindeki yerlerde bin kişiye bir hekim düşer
ken, küçük yerlerde 20 bin ve daha fazla nüfusa bir 
hekim düşmektedir. Bu hal ise, halka hizmet anlayı
şını zedeleyici mahiyettedir. Bu hususta Bakanlığımı
zın ne gibi tedbirler düşündüğünü ve ne gibi bir ça
lışmada bulunduğunu öğrenmek istiyoruz. Başka bir 
deyimle, Bakanlığımızın, millî sağlık politikasının te
mellerini yeni esaslara göre atıp atmamak hususunda 
ne gibi bir çalışma içerisinde olduğunu öğrenmek is
tiyoruz. 

Koruyucu hekimlik sahasındaki çalışmalara ge
lince: Bakanlık bünyesinde büyük değişikliklere ihti
yaç vardır. Şöyle ki, çevre sağlığı hizmetleri ve koru
yucu hekimliğin büyük yükü, hükümet tabipliğine yük
lenmiştir. O müessese ki, hiç bir devlet memuruna 
yüklenilmemiş sorumluluklarla mahmul bir haldedir. 
Doğumdan ölüme, okulların ve memurların muaye
ne hizmetlerinden çevre sağlığı hizmetlerine kadar. 
Hele bir adlî hizmetler var ki, başlı başına bir hekimi 
mahmul hale getiren bir meşguliyet olmaktadır. Hü
kümet tabipliği müessesesi gündem güne verimsiz hale 
getirmiştir. Bir hesaba göre, ondan fazla çeşitli hiz
meti Hükümet tabibine yüklemenin hiç bir işin tam 
yapılmamasını doğurduğu hepimizce malumdur. Ba
kanlığımız, neden, adlî tabiplik hizmetlerini alâkalı 
bakanlığa devretmeyi düşünmez, anlamıyorum. Sağlık 
Bakanlığı, başlangıçta, hekim darlığını dikkate ala
rak, adlî hizmetleri hükümet tabipliklerine yüklemiş 
olabilir; fakat elli yıldan beri hiç bir hamle yapılma
mış, hizmeti devretmeyi düşünmemiş olmasının izahı
nı bulamamaktayız. Şayet böyle çalışmalar olmuşsa, 
ne safhada bulunduğunu da öğrenmek istiyoruz. 

Okulların hizmetlerinde de ne için Millî Eğitim 
Bakanlığına verilmemiş Olduğu da düşünülmeye de
ğer. 

Diğer hizmetler de buna benzer alâkalı bakan
lıklara devredilebilir. İşte, o zaman hükümet tabipli
ğinden koruyucu hekimlik sahasında verimli çalışma
lar beklenebilir. Bu sebeple, Bakanlığımıza ait bu 
nevi hizmetlerin reorganize edilmesi zamanının gel
diğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, doktor temin etme ve sağlık 
personeli yetiştirme hususunda Bakanlığımıza bazı 
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hizmetlerin düştüğüne kani 'bulunmaktayım. Personel 
yöîişîlıme hususunda açmakta olduğu oka'iarm ço
ğaltılması, yeni plan'aala paralel yürisiükııeüdir. 

Doktor temin etme hususunda ise, İşe bsşîndsn 
başlamakta fayda görmckteyiim. Bakanlığımız doktor 
Shluyacı hususunda üniversite yetkili kunılarıyle te
mas halinde medar? Keüdl istihdam ihtiyaçları hnk-
ksııda ve kontenjan artı&'maları hususunda bir feş^b-
büste bulunmayı düşünmüş müdür? Bu hususla her
hangi bir faaliyetin gösterilmediğin tahmin etmekte
yiz. O zaman, hekim açığının nasıl kapatılması dü
şünülmektedir, öğrenmek istayoruz. 

Üniversite yetkili kurulan nezdincle teşebbüse ge
çilecek olursa, bugüne kadar üniversitekrin L-şi Re ka
dar hafife aldıklarım gösteren bir bilgiyi bakanlığı
mızın dikkatine sunmak (istiyorum: 

1941 yıhnda tıp fakültelerine' alınan öğrenci sayısı 
2 500 adet iken, bu sırada fakültelerde 76 öğretim 
görevlisi 'bulunmaktaydı. 1975 yıhnda öğretim üyesi 
297'ye çıkarıldığı halde, alman öğrenci sayısı a?ıcak 
355'e düşmüştür. 1977 yıhnda ilse öğretim üyesi 28 ki
şi daha arttırılarak 325'e çıkarılmış olmasına rağmen, 
alınan öğrenci sayısı ancak 65ö'ye çıkarılabilmiştir. 
Yan!i, iki öğrenciye bir öğretim görevlisi düşmektedir. 

Bu duruma göre, Bakanhk olarak bazı teşebbüs
lerin yapılmasının faydalı oîacağma kani buıanıayoraz. 
Şayet üniversiteler bu realiteler karşısında anlayış 
göstermemekte inat ederlerse, başka çareler üzerinde 
araştırmalar yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlıkça, personel temi
ni huşunda tazminat teklifleri, îvFİ - time çalışmala
rının temini üçin yapılan gayretleri takdirle karşıhyo-
ruü. Ancak, millî sağlık poütkasmın master planı ger
çekleşmeden bu palyatif tedbirlerin müessiriyec'I^i 
uzun müddet koruyacağına inanmıyorum. 

ilâç mevzulanna gelince: Bu lıaî, milletimiz kin 
başlı başına bur dert Olmaktadır. Son on onbeş senedir 
ilâç mevzundaki ça?sşmalan da esaslı -hammadde 
üreten bir ilâç sanayiine kavuşturmuş değiliz. An
cak, yeni bir ışık 'belirmiş bulunuyor; şöyle ki: Sene-
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| lerce afyon alkaloitlerini, hammaddesi bizde olduğu 
I hakle, dışarıdan temiln ediyorduk. Şimdi ise, yeni bir 

alkaloit fabrikasına kavuşmak üzereyiz. Neden anti
biyotik sahasında da yem! bir hamle yapılmıyor?. Bu 

j hususta ne gibi teşvik tedbirleri ve kolaylıklar varsa, 
göstermeli:-°z. îiâç hammaddelerini yurdumuzda üret-

I mek isteyenlere, Bakanüığunız, Hükümet nezdlnde, sa
nayicinin yanında olarak, yardımcı olmalıdır. O za
man ilâç sanayiine yatırılacak paralar, porselen sana
yiine doğru kaymamış olacaktır. 

Ayrıca, ilâçların kalite kontrolleri için yapılan 
planda öngörülen kontrol müesseselerinin kurulma
mış olması, sahte ilâç sanayiinin doğmasına sebep ol
maktadır. İnsan sağlığına karşı bu sorumsuzluğun 
cezaî müeyyidelerinin de müessir haile getirilmesi ça
lışmalarını ümit ediyoruz. 

«Sıtma ile mücadele tam bir netice aldık,» derken, 
son zamanlarda görülen vakalar karşısında ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir, öğrenmek istiyoruz. 

Bütün dünyaca Türk milletinin üstün bir muvaf
fakiyeti olarak vasıflandırılan verem mücadelesinin 

. aynı hassasiyetle yürütüldüğünden emin bulunuyoruz. 
Ba hususta yapılacak her fedakârlığın milletçe yüzü
müzü güldüreceğine tinamyoruz. 

j Kanser mücadelesine başlarken, bu çalışmalardan 
| yararlanarak, bir koordinasyon kurulmasının faydalı 
i olacağına inanmaklayız. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Türk 
j insanının sağlığını koruma ve kurtarmada büyük 
i fedakârlıkla çalışan sağlık personeline şükranlarımı

zı sunar, hepinizi hürmetle selâmlarım. (M.S.P. ve 
A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Hancıoğlu. 
Programımızın birinci bölümünün sonuna gel

miş -bulumryonız. Eldeki çok kısa süre bir konuşma
cının süresini karşılamamaktadır. 

Programımız gereğince görüşmelere devam etmek 
üzere, saat IS.ÖÖ'de toplanmak üzere Birleşime ara 

i 
j veriyoruz, 
| Kapauma saati : 13.21 

-«.*» 
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İKİNCİ OTURUM 

Açıkna Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova, (3ivas), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşiminin 
2 ncî oturumunu açıyorum. 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Programımıza göre, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerin
de ' Cumhuriyet Hale Partisi Grupu adına sayın Şük
rü Yüzbaşıoğlu, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ YÜZBAŞI
OĞLU (AfyoniksrsıM'sar) — Sayın Başkam, sayın mil
letvekilleri, sayın Bakara ve Bakanlığın çok değerli yö
neticileri; 1977 Malî Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adma gö
rüş ve temennilerimizi arz eîmök üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Sayın lîîJİMetvekiifcri, şükranla ifade edeyim ki, 
Cephe Hükümetinde partizanlığın girmediği tek ba
kanlık, Ssğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Sağ-
hlk ve Sosyal Yardım Bakanlığında Cephe Hüküme
tinin bir çok bakanlığında olduğu gibi, güvenlik kuv
vetlerine yardımcı oldukların?, iddia ve ilân eden, «ko
mando» adı île İraba kuvvet grupları görülmemiştir. 
Bazı okulların, bîr siyasî partinin slogan ve afişleri ile 
süslendiği parti merkezleri kuralmaraışîır. Hastane 
avluları okul bahçeleri gibi, sadece ocak ay;nda 22 
gencin ölümüne sebep olan ideolojik çatışmalara sah
ne olmamrş-hr. Keza, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Cephe İktidarının bazı bakanlıkları gibi ticanî 
tekkesine çevrilmemiş ve personel çağ dışı bir düşün
ce ile haksız kıyıma uğramamıştır. İşyerlerine, bîr si
yasi partiye üye olunarak, aidat ödenerek işe alınma 
ppb! örneklere de rastla&aıntamıştır. Özetle, bu bakan
lıkta, sosyal adalet ilkelerine uygun, demokrasiye 
inançlı olarak, partizanlık örnekleri yoktur. 

Gerek sayın Bakanına, gerekse çok değerli Ba-
kanî?k yönet»cilerime grupumuz adına, demokrasiye 
ve sosyal adalete inanımş Türk halkı adına takdir ve 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
•kanlığmın 1977 Malî yılı Bütçesi yuvarlak olarak 6,5 
milyar Türk Lirasıdır. Karma Bütçe Komisyonundaki 
arışla 6 800 000 000 Türk Lirasına yaklaşmıştır. 
1976 yılma nazaran 1,5 milyar Türk Lirasına yakın 
bir artış gösiernıjşiir. Bu artış % 22 oranındadır. 
Memnuniyetle ifade ederiz İd, bu artışın % 50'si ya
tırım harcamalarındadır, diğer büyük bir kısmı, tesis
leri işletme hizmetlerindedir. Ne var ki, Bakanlığın 

1977 yılı Bütçesinin, Genel Bütçedeki oranı % 3'tür. 
1976 yılına nazaran °/0 0,5 bir azalış vardır. Bu artış 
orran 1961-1962-1963-1964 yıllarında, yani C E P . 
sinin koalisyon hükümetlerinde % 4,5 - 5 civarında
dır. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarının 
•Türk milletinin sağlığına gösterdiği değer ve önemin 
en açık ifadesidir. 

1977 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi, 
bütçenin tümüne oranla % 3 olarak görünmekte ise 
de, aslında bu oran °/0 3'den fazladır. Çünkü, sağlık 
hizmetleri ülkemizde yanlış bir uygulama olarak Sağ-
Isk ve Sosyal Yardım Bakanlığının dışında çeşitli ku
ruluşlarca da yürütüldüğü için onların kendi bütçe
leri içinde de sağlık hizmetleri için ödenek konmuş
tur. Örneğin, Sosyal Sigortalar ve üniversiteler bütçe
sinde olduğu gibi. Bu ödeneklerle bu oran % 3'ün 
üstüne çıkacaktır. Gene de ileri ülkelerdeki oran 
°/o IG'dan yukarı olduğu için, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesini ulusumuzun sağfcğına verdi
ğimiz -önem bakımından Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak az buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 3 Mayıs 192Ö'de kurulduğu tarihten bu yana, 
hizmetlerine sahip, çok değerli yöneticileri ile, kuruluş
ça oturmuş, daima iyi ve başarılı hizmetler vermiş
tir. Şunu şükranla arz edeyim ki, Türk hekimleri bü
tün dünya hekimlerinin de takdir ve gıptalarını çeke
cek derecede birçok salgın hastalîğı kökünden kazı
mıştır. Sıtma - çiçek - tifo - tifüs - dizanteri - uyuz ve 
tüberküloz saigmlanndaki, hekimlerimizin başarısını 
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her nesil daima saygı ile anacaktır. Keza, deprem ve 
diğer tabiî afetlerde sağhk personeli ve yöneticileri 
tüm olarak bu basanlarını maddî olanaksızlık ve tıbbî 
araç noksanlıklarına rağmen her zaman insanüstü bir 
feragat ile yapmışlardır. Son depıemlerdeki hizmetle
rini burada huzurunuzda takdirle anarım. Biz, Hükü
met olarak, Parlamento olarak bunun karşılığını ma
nen versek dahi, maddeten verememIşizd ir. 

Sayın milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesi ülke 
sağhğsnı ve yurttaşlanmızm beşikten mezara kadar 
sağhk ve sosyal hizmetlerini üç anatemel kanunla yü
rütmektedir : 

.' 1. 3012 sayılı Teşkilât Kanunu, 
2. 1593 sayılı Genel Sağlığı Koruma Kanunu, 
3j 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril

mesi Kanunu. 
Bakanlığın hizmetlerini de üç anagrupta toplaya

biliriz : 
1. Koruyucu hekimlik, 
2. Tedavi edici hekimlik, 
3. Sosyal hizmetler. 

Bu üç temel kanun ile son yıllara kadar bilhassa 
koruyucu hekimlik geliştirilmekte, tedavi edici he
kimlik ise, koruyucu hekimliğe paralel olarak yapıl
makta idi. Şimdi ise, koruyucu hekimlik ihmal edil
miş, tedavi edici hekimlik ise, bilhassa kırsal kesimde 
istenilen düzeye götürüîememiştir. Halbuki, koruyucu 
hekimlik, tedavi edici hekimlikten beş katı daha ucuza 
mal olmaktadır. En ucuz, en kolay, en faydalı hekim
lik, korayucu hekimliktir. Koruyucu hekimliğe önem 
verilmelidir, ağırlık verilmelidir. 

Son zamanlara kadar ulusun sağhk hizmetlerinde 
sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sorumlu 
iken, bugün bu sorumluluk ve hizmetler çeşitli ku
rumlarca paylaşılmıştır. Bu da, zamanın, paranın, per
sonelin ve sağlık araçlarının verimsiz harcanmasıdır; 
yani, israfı doğurmuştur. Onun için, bütün sağhk hiz
metlerinin, ulusun sağlığından sorumlu tek kuruluşta 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında toplanması 
zarurîdir. 

Sayın milletvekilleri, bir büyük sorun da, bugün
kü tıp fakültelerinin verimsizliğidir. 1946 yılında bW 
tek tıp fakültesi var iken, yı!:!a ortaüama 600 hekim 
yetişliriîiyor idi. Bugün 8% kuruluşunu tamamlamış 
16 tıp fakültesi var; ama, yılda 1 00Ö - 1 2ö0 mezür» 
veriyor. Bütün tıp öğrencisi ise'10 000, öğretim gö
revlisi' ise 3 000 civarında. Yani bir öğrctfim üyesine 
3 - 4 öğrenci düşüyor. Binası, faboratuvarı ve bütçesi 
ile israfın ta kendisi; üzerinde düşünülmesi ve çözül

mesi gerekli. Bakanlık ciddiyetle el atar ise, bu imkân-' 
îarla yıîda 3 - 4 bin hekim yetiştirilebilir. 

Bir başka acı gerçek de yurt dışına hekim göçü
dür. 

Sayın parlamertcrler, dünyanın her yerinde, he
kimlik, üstün bir saygınlığı olan meslek ve sanat da
lıdır. Kapitalist ülkelerde de, sosyalist ülkelerde de, 
geri ülkelerde de, ileri ülkelerde de bu özel saygınlık 
vardır : Hekimler hiç bîr ülkede memur bareminin 
dar çerçevesi içinde değildir. İnsanlara şifa sunan 
bu meslek ve sanat dalı mensuplarına Hükümet ola
rak, Parlamento olarak özel bir ödenek uygulaması 
zarurîdir. Bugün bir hekim ülkeye ortalama 1 - 1,5 
milyon Türk Lirasına mal olmaktadır. Böyle yetişmiş 
genç bir beyni, sosyal seviyesine, hizmetine ve öğre
tim zorluğuna uygun bir ücretle tatmin etmez isek, 
^îbcate başka ülkeler . cazip ücretlerle çekeceklerdir. 
Bunda -hekimlerimizi suçlamaya hakkımız yoktur. 

Bu gün tüm hekim mevcudumuz 20 000 civarın
dadır. Bu rakam 40 milyonluk Türkiye için yetersiz
dir. Aslında, ülıkemiz sağlık sorunlaraım çözümünde 
temel sorun personeldir. Bir de bu rniktann bölgelera-
rası dağılımında ve kurumlar arasındaki dağılımındaki 
dengesizliği vardır. Kurumîararası dengesizlik, eşit 
hizmete eşit ücret uygulanınayışındandır. Hacettepe 
lemiryolu köprüsünü geçince, sağda Hacettepe Has
tanesi, solda Üniversite ve Yüksek İhtisas Hastanesi, 
iz ileride Numune Hastanesi. Aynı yıl mezun üç he
kime, bu üç müessesede birbirinden çok farklı ücret 
ödemektedirler. Bölgelerarası dengssizlûğin yan öde
meler, mahrumiyet zamları, sosyalizasyon tazminat
ları ve anlaşmalı personel kullanma imkânları ile gi
derilmesi yürekten dileğimizdir. Ful - time, tam süre 
tazminatlarının artırılmasının her bakımdan faydası
na kaniiz, Bir çok ülkede iyi sonuç verdiğini gördü
ğümüz primli full - time sistemine geçilmesinde yarar 
«»örüyoruz/ 

Diş tabipleri ve eczacıların yurt çapında dengeli 
dağılışı ve Bakanlık bünyesindeki kuruluşla da istihdam 
politikası ciddî olarak bugünedek ele alınmamıştır. 
Yüksek tıp öğenimi gönnüş bu iki meslek dalına ne 
Bakanak bünyesi kuruluşlarında, ne de yurt sathındaki 
kuruluşlarda gerekli yer verilmemiştir. Gerekli yasakiri 
yıllarca çıkarılmamıştır. Bu iki meslek dalı mensupla-
nnm istihdam soranunun bir an önce çözülmesini 
isteriz, Eczacı ve diş hekimi mezunlarının işsiz gez
meleri, Bakanlık için de Hükümet için de kötü bir 
»uyandır. 1928 yılında çıkan 1262 sayılı Yasa değiş
melidir. Yüce Meclis, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kanlığının Komisyon ve gündeminde bekleyen tüm 
kanon tasan ve tekliflerini süratle kanunlaşhrıp yürür
lüğe koymalıdır. 

îîâç hammaddesi sanayii mıtlaka kurulmalıdır. 
t!âç sanayiinin yurdumuzda bitkisel ve hayvansal kay
nakları vardır. Birçok İthal maddesi gümrüksüz yurda 
girerken, hayatî değeri olan ilâç hammaddesinden 
gümrük alınmamalıdır. Toplamı yarım milyon olan bu 
gümrük, hastadan, halktan alınmaktadır. Sosyal Si-
pjortîslnr Kurama eczsme değil, ilâç fabrikası kurma
lıdır. Türk ilâç firmalarının da İlâç ihrac;rıa dönük 
çalışmasına, ezellikle Ortadoğu komşu ülkelere ilâç 
ihracı, hem ilâç sanayimizin geleceği bakımından, 
hem de döviz yönünden faydalı ve müsait bulmakta
yız, 

Sayın milletvekilleri, Sağhk ve Sosyal Yardrm Ba
kanlığının sosyal hizmetlere ilgisi maalesef azdır. Gü
nümüzün koşullan ise, sosyal hizmetlere ağırlık ver
meyi gerektirmektedir.'Kreşler, çocuk yuvalan - din
lenme ve huzur evleri - rehabilitasyon merkezleri sü
ratle kurulmalı ve - ülkej/e yetecek düzeye çıkanlma-
hdır. Her türlü çalışma hayatında başarı ile yerini al
mış Türk kadımı sabahleyin işine gederken, öz varhğı 
olan çocuğunu sağlıklı emin ellere bırakmak isteye
cektir. Çalışkan Türk kadınından verimli hizmet isti
yorsak bu işleğini Devlet olarak yapmaya mecburuz. 
Gerçekleşmesi, Anayasamızın sosyal devlet anlayışına 
uygun olacaktır. 

Bütçenin program kısmının tetkikinden öğrendiği
ni "ze göre, 1976 yılında 4 sosyal tesis faaliyete geç
miş, 15 sosyal tesis inşa halinde, 1977 yılı bütçesinde 
ise, 14 sosyal tesis daha yeniden programa alınmış 
gözükmektedir. Bunu C, II. P. Grupu olarak sosyal 
hizmetlere verdiğimiz önem bakmandan Bakanlığı 
takdir ve memnunlukla karşıladık. 

Evvelce sağlık hizmetlerimle yardımcı sağlık per
soneli noksanlığı büyük 'bir sorunumuz idi. Son yıllar
da açılan ebe, hemşire, sağlık okulları ve sağlık ko
lejleri ile bu ihtiyacın büyük ölçüde giderilmiş olma
sından kıvanç duyuyoruz. Bakanlığın bütün yönetici
lerini bu basanlarından dolayı yürekten kutlarız. 

Sayın milletvekilleri, Sağhk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Ankara, İzmir, îstanbul, Kocaeli gibi bü
yük ve sanayileşen illerde hava, su, deniz, toprak 
kirliliğinden ihmalini dile getirmek zorundayız: An
kara'nın Merkezi Hükümet oluşunu?, belediyeye yük
lediği bazı sorumlulukları vardır. Dolayîssyle, Hükü
metin de bu Belediyeye karşılıklı sorumlulukları var
dır. Cephe Hükümeti bu illerin belediyelerini doîayı-

sıyie halkını belediye başkanları C. H. P.'li olduğu için 
midir, yoksa tesadüf müdür, âdeta maddî ve manevî 
yönden cezalandırmaktadır. Sayın Bakan yabancı mis
yonlarla beraber olduğu resepsiyonlarda Çankaya'dan 
Ankara'ya bakınca hava kirliliği, toprak kirliliği, su 
kıtlığı, gıda maddelerinin mağşuş, mahlut, hijyen şart
larından uzak, sıhhî kontroldan yoksun satıcılardan şi
kâyetler karşısındaki durumunu merak ediyoruz. Öğ
rencilik yıllanmızda Ankara'nın Çankaya'dan Pışka-
pı'ya, Gar'dan. fçcebebiye kadar asfaltlannm yıkandı
ğı temiz dönemleri, gıda maddelerinin imalâttan satışa 
kadar ve satıcıların temiz giysileri içinde sağlık kont
rollerinin yapıldığı günleri bilen bir kuşağız. Bu günkü 
durumdan yürekten üzüntü duyuyoruz. 

Ankara'nın hava kirliliğine Sağlık Bakanlığı sürat
le el koymalı, Hükümetçe tedbir almalıdır. Isınma ka
demeli olarak merkezî sisteme bağlanmalıdır. Hükü
met: belediyeye gerekli yardımı mutlaka yapmalıdır. 
Şehir ve civan süratle ağaçlandınlmahdsr. Kısa vâde
de İse, Ankara'ya verilen kömür yıkanmış ve biriket 
haline getirilmiş yakıt olmalıdır. Kalorifer bacalarına 
dumanın is ve kömür zerrelerini süzecek süzgeç sis
temleri mecbur kılınmalıdır. Kaloriferciler iyice eğitil
meli ve kaloriferlerin yanması semt semt münavebeli 
olarak düzenlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sağhk hizmetlerinden tüm va
tandaşlarımızın eşit faydalanması için, çok gecikmiş 
olan Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının bir an 
önce kanunlaşmasını temenni ederiz. Keza, 6 Ocak 
1.951'de C. H. P. Koalisyonunda çıkarılan Sosyalizasyon 
Kanununun bugün için tatbikatta görülen' noksanlık
ları bir an önce giderilmeli ve sosyalizasyon alanı tüm 
ülkeye yaysteıahdır. Çünkü, sosyalizasyon bölgelerinde 
sağlık hizmetleri eskiye nazaran her yönü ile başarılı 
olmuştur. 

Sözlerimi bitirirken, şahsım ve grupum adını 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının değerli yöneti
cilerin, tüm Türk hekimlerine, hemşire, ebe ve sağhk 
memuru ve diğer bütün yardımcı sağhk personeline 
başarılı ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür 
ve saygılarımızı tazeleriz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faruk Sü-

kan, buyurun efendim, (D. P. sıralarından alkışlar.) 
D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaş
larım; Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
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üzerinde Demokratik Parti Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yirmi dakikalık süre içeri
sinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hizmet, 
faaliyet ve teşkilâtı üzerindeki gömüşlerimizi, daha zi
yade temel prensipler üzerinde ve Bakanlığın faaliyet
lerini aksatan hususlar hakkında teksif etmeğe çalı
şacağım. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının anako-
nusu insandır. Türk Devletinin temel varlığı olan in
sanın beden ve ruh sağlığını sağlamak ve korumakla 
mükellef olan devlet kuruluşu, Sağlık Bakanlığıdır. 
Bu itibarla mevzuu insan olan Bakanlığın bütçesi mü
nasebetiyle Türk Parlamentosunun mesele üzerinde 
çok ciddiyetle durması iktiza eder, görüşündeyiz. 

Sağlık Sosyal Bakanlığının, bu itibarla bir millî 
sağlık politikası olması iktiza eder. Mîllî sağlık poli
tikası da günlük tesirlerle değişen bir sistem değil; 
ama kısa ve uzun vadeli plan ve programlara bağlan
mış olan, devamlılık arz eden bir politika olması ik
tiza eder. Oysa ki, açıklıkla ve samimiyetle belirtmek 
isterim ki, filhal Sağlık Bakanlığının bir sağlık poli
tikası vardır. Hele planlı devrelerde tespit edilmiş 
bir sağlık politikamız da vardı. 

Üç devrelik plan devresi bitmiş, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan devresine girdiğimiz 1977 yılında, bugü
ne kadar planlarda tespit edilen temel ilkeler ve he
defler, maalesef lâyıkıyle yerine getirilememiştir. Ha
kikaten planlarda, Sağlık Bakanlığıma stratejisi, he
defleri, ilkeleri tespit edilmiştir; ama bunlar büyük 
ölçüde kâğıt üzerinde kalmış, daha çok Bakanlığa vü
cut veren, Bakanlık politikası, gelen bakanların ve 
bakanlık kadrolarının insiyatifine YÛ temayüllerine 
inhisar etmiştir. 

Hemen burada bir misal arz etmeme müsaadele
rinizi istirham ederim. Üçüncü Beş Yıllık Planda me
selâ, «sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi te
mci ilkedir. Yataklı tedavi kurumlarında tek elden 
yönetime ulaşmak için yataklı tedavi tesisleri Üçün
cü Planm ille iki yılı içinde tek bir kurum haline ge
tirilecek, Millî Savunma Bakanlığının özel nitelikte
ki ve üniversitelerin eğitim amaçlan dışındaki bütün 
kamu kuruluşlarına bağlı hastaneler bu kuruma dev
redilecektir,» emredici hükmüne rağmen, bunlar san
ki yazılmışın tam aksine, tam manasıyle bir dağınık
lık, bir keşmekeş içerisinde yürütülmekte ve devam 
etmektedir. Sağlık Bakanlığının âdeta bu temel hiz
met vazifesi ve sorumluluğu tam manasıyle tecezzi 
etmiş ve görev ve yetkilerine tedahüller olmuştur. Her 

kuruluş, münferiden kendi başına müstakil bir varlık 
halinde başıbozukluğa devam etmektedir. Bu yüzden, 
devletin sağlık hizmetleri diğer konularda olduğu gi
bi Sağlık Bakanlığında birleşmesi iktiza ettiği halde; 
yani, sağlık hizmetlerinin tek elden Sağlık Bakanlı
ğında toplanması, sağhle hizmetlerinin yönetimiyle be
raber bütün kuruluşların Sağlüt Bakanlığında toplan
ması iktiza ettiği halde, tamamen dağılmış ve dağıl
makta da devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri; bu itibarla meseleyi bütçe
nin maddî nispetleri içerisinde mütalaa etmemek lâ-
z*m. Mühim olan, sistemin lâyıkıyle uygulanıp uygu
lanmadığının üzerinde durmak, lâzım. Bir de, mev
cut imkân ve tesislerin hakikaten rasyonel şekilde, 
en iyi tarzda, gerek insan gücü olarak, insan potan
siyeli olarak, gerekse maddî kaynaklar olarak, tesis
ler olarak en iyi şekilde, randımanlı şekilde faydala
nılıp, ihtiyaca cevap verip vermediğinin tenkidini yap
mak ve değerlendirilmesini yapmak lâzım gelir. 

Buradan hareketle hemen arz etmek isterim ki; 
Türkiye'deki Sağlık Bakanlığının, bu temel prensip
ten hareketle elindeki tesis ve müesseseler rasyonel 
şekilde işîetilememektedir. 

Sağlık Bakanlığı, devletin çok eski, sağlam gele
neklere sahip olan bir müessesesi olduğu halde, sağ
lık hizmetleri yönünden Türkiye'nin gelişen ve deği
şen şartlarına göre, yani, sanayileşen, şehirleşen Tür
kiye ortamında yaşayan insanlarımıza cevap verebi
lecek tarzda yeni bir organizasyona, yeni bir zihni
yete, yeni metotlarla yeni organizasyona Sağlık Ba
kanlığı maalesef girememiştir. 

Bu itibarla, meseleyi değerlendirirken, mevcut im
kânlar neden en iyi şekilde değerlendirilememiş ve 
neden hatalar yapılmaktadır? Bunların sebepleri üze
rinde ciddiyetle durmak lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri, Sağhk Bakanlığının temel 
ve aslî vazifesi, koruyucu tababettir, koruyucu hekim
liktir. Tedavi edici hekimlik, koruyucu hekimliğin yar
dımcı unsurudur, mütemmim cüzüdür; ama, bugüne 
kadarki tatbikatta Sağhk Bakanlığı daha çok tedavi 
edici hekimliğe yönelm'ş, koruyucu hekimlik, insan
larımızı beden ve ruh bakımından sağhğtnı bozmaya
cak gerekli tedbirleri alma konusunda üzerine düşen 
fonksiyonu lâyıkı veçhile ifa edememiştir. Bunu söy
lerken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde büyük fedakâr
lıklarla hizmet gören değerli Türk hekimlerini ve 
sağlık personelinin hizmetlerini küçümsemek istemi
yorum. Çok güç şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde 
büyük hizmetler vermektedirler; ama, organizasyon-
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dakî. bozukluk ve değişen Türkiye'nin şartlarına inti
baksızlık dolayıssyle maalesef aslî fonksiyonunu teli 
vazife haline getirmiştir. Bıı yüzden de maalesef çok 
pahalı olan ve Mitçe imkânlarımızla yetişiîemeyecek 
olan tedavi hekimliği meselesinin altından çşkamaz 
hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerini mütalaa 
ederken, insan unsurunu, insangücünü son derecede 
dikkatle değerlendirmek lâzım. Eğer bugün 53 se
nelik Cumhuriyet tarihinde yetişen Türk hekimi, tam 
manasıyle devletimizin her yönünde, gerek amme 
sektöründe, gerekse özel sektörde ve pratik hayatta 
tam manasıyle randımanlı çalışamıyorca, bundaki me
suliyet ve vebal payının devletin ihmallerinde ve Sağ
lık Bakanlığının yönetiminde aramak mecburiyetin
de olduğumuzu önemle tespit etmek isterim. Çünkü, 
yetişen hekim, eğer bugün devlet kuruluşlarından 
sayrılıyorsa, hatla hatta büyük fedakârlıklarla fakir 
milletimizin, yetimin hakları pahasına yetişen hekim
ler Türkiye dışına göç etmek mecburiyetinde kalıyor
sa; çıkan giden, göç eden insanları itham etmekten 
çok, o göçün sebepleri üzerinde, muhaceretin sebep
leri üzerinde durmak ve giden insanların neden va
tanlarına dönmediklerinin sebepleri üzerinde ciddi
yetle durmak lâzımdır. Birinci husus bu. 

İkinci husus: Acaba sağlık müesseselerinde hekim 
neden randımanlı çalışamamaktadır? Neden bugün 
hastaneler randımanlı değildir? Neden koruyucu hiz
metler âçin milyonlar sarf edilen sosyalizasyon tat
bikatı, bugün randımanlı çalışmamaktadır? Bütün 
bunları çok ciddî tetkik etmek lâzımdır. 

Sağlık Bakanlığında eksik gördüğümüz mühim bir 
husus; bugünün şartlarına intibak edecek bu müesse-
lerde yeni bir organizasyona gitmek için ciddî araş
tırmanın yapılmamış olmasındadır. Hâlâ klâsik bir 
anlayışla mevcut durum devam etmektedir. Sosyali
zasyon bölgesindeki tatbikat hatalarını, eksiklikleri 
halta Ankara içindeki hastanelerde ve sağlık kuruluş
larındaki noksanları çok ciddî bir sistematik tetkike 
tabi tutmadan, bunlar hakkında hükme varmamak 
lâzımdır; hatta istenilen kadar bütçede para da veril
miş olsa, bu sisteme ait, teme] kuruluşa alt aksaklık
lar giderilmeden, verilen paraların heba olduğunu 
da görürüz. Müsaade ederseniz misallerini de vere
yim: 

Bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de; büyük 
şehirlerde bilhassa nüfusa 10$ binden fazla olan büyük 
şehirlerdeki hastanelerin hali belli; % l€w randıman
la çalışıyor, ama orada dahi bugün hakikaten geli-
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| şen ve modernleşen yeni keşiflerin sağlık müessesele
rinde kemali ile tatbikat sahasına intikal elliğini 
görmemekteyiz. Hal böyle olunca, taşra kuruluşlarına 
gidersek göreceğiz ki, sağlık merkezlerinde - halen 
yapılan tatbikattan bahsediyorum « 25 -. 50 yataklı 
sağlık 'merkezinde beş tane hasta yatar, ama 25 -- 50 
yatak tahsisatı ayrılır, beş yatakta' yatan hastanın da 
ne derece İhtimama tabi tutulduğu, ne şekilde sağlık 
hizmeti seviyesinde olduğunu her halde hekim olmaya 
ihtiyaç olmadan Hepimiz gözlerimizle görmüş ve ya
şamış durumdayız. 

Bir hususu da arz edeyim: Büyük kuruluşlarda lü
zumlu cihaz, alet edevat yok iken ve kifayetsiz iken; 
bakıyoruz taşrada bir sağlık merkezinde en modem 
cihazlar muattal durur. O kadar ki, bir operatör git
miştir bir sağlık merkezine, oranın milletvekili va-
sîtasîyle oraya alet edevat yığılmıştır; ama oradaki 
operatör arkadaş üç ay çalışmıştır, altı ay çalışmıştır 
çekip gelmiştir; en modern 300 yataklı bir hastanenin 
ameliyathanesini idare edecek ameliyat lambası, ame
liyat masası alet edevat orada kahr, küflenir. Öbür 
taraftan, büyük merkezlerde bu alet edevatı bulmak 
imkânı yoktur. 

Müsaade ederseniz bir tespitimi, geçmişe ait bir 
hoiırpjsu arz edeyim : Meselâ Diyarbakır'da 1965 -
1966 yılında zamanında çok mükemmel bir deri şua 

. c."haxı - kanserliler için - getirtilmiş, ama küçük bazı 
yedek parça noksanlığı veya işleteınemekten dolayı 
5 - 7 sese orada muattal kalmış. Meselâ; Kgman'a 
gitiim, orada bir sağlık merkezi var, üç ay çalışmış 
operatör; eu modern cihazlar orada. Gittik şarka, en 
mükemmel cihazlar var; ama hekim yok kullanılmaz; 
ama Ankara'da, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesin
de mikroskop yok. Yani bu kadar tezatlar içerisinde, 
varlsk içerisinde yokluk çeken bir teşkilât. 

Bu itibarla her şeyden evvel, mevcut tesis ve im
kânlarımızı en rasyonel şekilde kullanmanın yolunu 
arfjTiSEftyîz, Her şeyden evvel bu cihazların ve tesisle
rin stamîard'izasyonu yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı 
evvelâ kendi KÜksseselerinde yapmalıdır; zaten plan
da da biraz evvel arz ettim mümkün değil, diğer ka
mu kuruluşları, diğer devlete ait Sosyal Sigortalar, 
belediyeler ve mümasil Devlet Denizyolları, Devlet 
Demiryolları, askerî hastaneler, üniversiteler hepsi 
ayrı bir âkrode, ayrı bir standart içerisinde, ayrı bir 
yönetim içerisinde, sanki ayrı devletin müessesclerûy-
m:ş gibi uygulama yaparlar ve bakarsınız ki, bir ta
rafta hastaneler yüzde yüz dolu, bir yataıkta icabında 
'ki insan yatar; öbür taraftaki yataklar bomboş, aynı 
şehirde. 
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Bu itibarla ben; mademki, bu planın amir hükmü- I 
ne rağmen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, sağlık 
kuruluşlarını ve Sağlık yönetimini tek elde toplama 
asilik hükmüne rağmen yerine getiremiyor, hiç olmaz
sa kendi kuruluşları içerisinde tam bir standardizas-
yona ve organizasyona gitmelidir temennisinde bu-
lunuyorum. Bu zor değildir. Sağlık Bakanlığı bünye
sinde bu işleri fevkalâde bilen yetişmiş elemanlarımız I 
vardır. Yalnız, bu işi iyi organize etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, evvelâ mevcut durumumuzu çok 
ciddî tespit etmek, envanterini yapmak ve ona göre 
yeni baştan bütçe imkânları içerisinde eksiğimizi, 
noksanımızı tespit etmek lâzım geldiği hususuna 
önemle işaret etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, diğer bir husus : Milyonlarca lira 
alet, edevat için sarf edilir, ama o kadar çok siandai- i 
tan mahrum ki çeşitli müesseselere firmalara ait çe
şitli cihazlar alınır. Meselâ eîektrokardiyogram ciha
zı 15 tane, efendim dünyada hangi memleket çıkarı
yorsa, ima! ediyorsa Türkiye'de bütün bu modelleri 
vardır. Ama onîar birkaç ay sonra şu veya bu sebep
le bir kısmı yedek parça ve saire, röntgen için de aynı 
şeyi arz ediyorum. Böylece küçücük ihmaller yüzün
den cihazlar muattal kalır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Suni böbrek... Ça
lışmıyor işte. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
«suni böbrek» dediler. Tabiî, dializ renal 3 bin dolar
lıktır, ama ne yazık ki - Türkiye'de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında bu işleri bilen elemanlar da var
dır ama - bu hayatî mesele için milyonlarca lira dö- I 
viz Türk hastalarıyle dış memleketlere gitmek mecbu
riyetinde kalır. I 

Buradan hemen bir noktayı daha arz etmek isti- I 
yorum. Sosyal hastalıklar konusunda Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının çok ciddiyetle durması lâ
zım. 

Arkadaşlar; bütün dünyada olduğu gibi, artık şe
hirleşme ve sanayileşen memleketlerde yeni sosyal 
hastalıklar büyük tahribat yapmaktadır. Bunlardan 
iki tanesi, birisi kanser; birisi de, kalp ve damar has
talıklarıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
ıkaîp ve damar hastalıkları konusunda ciddî bir orga
nizasyon içinde olmadığını, hiç bir şekilde mübalâğa 
etmeden samimiyetle beyan etmek mecburiyetinde
yim. 

Büyük şehirlerdeki vefiyatın % 50'si akut koroner 
hastalıkların, yani «enfarktüs» dediğimiz, kalp kifa- I 
yeteîzîlği dediğimiz hastalıklardan, damar hastalıkla- | 
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rındaıı olduğu halde büyük şehir hastanelerimizde 
bunlarla ilgili modern ve bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek organizasyon yoktur. 

Hepiniz bilirsiniz; kalp hastalıkları, tam hastalık 
arazı belirdiği andan itibaren müdahale edilmesi lâ
zım gelir. Yapılacak hizmetler çok basit. Basit ambu
lanslarla içerisine konacak bu hususta yetişmiş ele
manlarla, oksijen cihazîanyle ilk müdahale ile hasta
neye kadar durum idare edilir. Evle hastane arasın
da yapılmayan müdahaleler yüzünden kalp ve koro
ner hastalıkları, bilhassa akut kroner hastalıklarında 
büyük vefiyata pisi pisine giden insanlarımızın sayısı
nın çok olduğunu, üzülerek beyan etmek mecburiye
tindeyim. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var sayın Sükan, bil
ginize sunayım. 

FARUK SÜKAN (öevamla) — Sevgili arkadaş
larım, zamanın darlığı dolay isiyle burada bunu kes
mek mecburiyetinde kalıyorum. 

Koruyucu hekimlik mevzuunda da henüz ciddî 
organizasyon yok. Hakikaten, sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyonu meselesi, sağlık hizmetlerinin vatanda
şın ayağına kadar götürme gayesine matuf bir kanun
la iyi bir düşünceyle felsefe prensibi olarak, mükem
mel surette bir sistem olarak ortaya konmuştur, ama 
bugün uygulamada büyük aksaklıklar vardır. Bunun 
ciddî etüde ihtiyacı vardır. 

Bugünkü tatbik edilen personel sistemi içerisinde, 
hekimi devlet müesseselerinde tutmak mümkün değil
dir. Hemen misal veryim, biraz evvel arkadaşım da 
ifade etti. Hacettepe Tıp Fakültesinde veya tıp fakül
telerinde bir doktor, dışarıda muayenhanesi olma
yan bir doktor, tazminahyle ve diğer imikânlarıyle 
bugün bir profesör 20 bin ile 23 bin lira aylık alır. 
Ama aynı hizmetleri gören Sağlık Bakanlığının eği
tim hastanelerinde meselâ Numune Hastanesinde ça
lışan aynı derecede bir hekim 4 700 lira para alır. 
Evet, bu kadar büyük uçurum var, misallerini çok 
verebilirim. Bu vaziyette şarkta, sosyalizasyon mıntı
kasında hekim çalıştırmak mümkün olmaz. Bu sis
temle hekim dışarıya gitmek mecburiyetinde kalır. O 
icbarla, elbirliğiyle, başta Sağlık Bakanlığı, hakikaten 
bugün hekimin gördüğü hizmete, büyük ulvî hizmetle 
mütenasip şekilde bir tek ücret sistemâ, bir barem uy
gulaması ile gerek mahrumiyet mıntıkalarında, gerek 
diğer müesseselerde ciddî bir organizasyonla kanun 
hazırlıkları içerisinde gelmesi lâzımıdır. Milletvekille-
dnıifl getireceği yarım yamalak tekliflerle bu iş olmaz. 
Bu itibarla gerek hasta - hekim münasebeti, gerek 
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memleketin, devletin sağhk hizmetlerinin yürütülmesi 
bakmamdan temel ve başfaktör olan hekim ve sağlık 
personeli ücret meselesini, barem meselesini ciddî su
rette Sağlık Bakanlığının halletmesi lâzımdır. Aksi 
tekdirde gider. Bugün Amerika'da Newyork ve New 
Jersey eyaletlerinde 400 tane Türk'ün, Amerika'da 
1 000 tane Türk'ün yüzde 99'u en az alanı 50 bin 
dolar alır. Hepsi de en mükemmel yerlerdedir. Yani 
başka memleketlerde hekime verilen değerin, biz de 
bizim şartlarımıza göre en mükemmel şekilde veril
mesi lâzımdır. Bunu bizim milletimiz esirgemez. Bu
nu organize edecek teşekkül, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığîdır. Bu itibarla arkadaşlar, koruyucu 
tababet için de böyle, tedavi edici hekimlik İçin de 
böyle, temel prensip olarak budur. 

Müsaade ederseniz, bir dakikada sözlerime son 
vereceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, verem mücadelesinde elde 
edilen başarı gibi, diğer mükemmel kurulan organi
zasyonlarla diğerlerinde de kurulabilir. Ama bagün 
sıtma, Suriye'den, Irak'tan epidemi halinde, yönü bu 
şarkî vilâyetlerimizde 10 -15 vilâyetimizi'tehdit eder 
hale gelmiştir, gelmektedir. Ciddî tedbir almak lâzım. 
Trahomu, leprası ve ona mümasil, tüberkülozu, da 
eradike edebilmek bakımından ciddî tedbirler aima-
lîîiz lâzııu, ciddî organizasyonlar karmamız lâzım. E3-
tor vibriyonunun yaptığı kolera, daha portör vazi
yetinde 7 - 8 sene Türkiye için tehlikelidir. 

Çevre sağlığı meselesi, şu planda nazarî kalmayan, 
gerçekleştirilecek bütün tedbirleri almadığımız müd
detçe bilesiniz ki, bu Ankara hastaneleri, dizanteri 
gibi, lepra gibi, ona mümasil bütün bulaşıcı ve intanı 
hastaMilar!a dolacaktır. Bunun tedbirlerini ciddiyetle 
almak lâzım. 

Bizim için kolera da ciddî bir tehlike haindedir 
askadaş'ar. 

Son olarak, organizasyon bozulduğuna bir misal 
vereyim : Ankara, İstanbul, İzmir gibi, şehirleşme
nin ve sanayileşmenin tabiî neticesi olarak, gecekon
duları arlan bir manişkada sanitasyon şartları bozuk, 
burada ciddî bir aşılamaya dahi, planlı ve ciddî bir 
IÎŞ ila maya dahi gklememekteyiz. Bunun sistemi ku
rulmalıdır. Refik Saydam ilıfzîssîhha Müessesesi, 
yurt ihtiyaçlarına cevap verecek aşı ve seruıiîların 
ötesinde, d alta, gama blogün g-bi, ona mümasil, çok 
ciddî, koruyucu maddeleri imal etmelidir. 

Binaenaleyh, koruyucu tababet bir sisicm içerisin
de orgaraize edilmezdir. Bugün, kolerada gördük; bir 
adara yerine göre 4 defa aşı oldu, öbür taraftaki m-
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Sallardan bir tane dahi aşı o!an yok. Bugünkü sis
tem içerisinde, koruyucu tababet ancak bir lüks ha
linde ve senelerce bizim için ıstırap mevzuu olarak 
kalacaktır. Bu itibarla Sağhk ve Sosyal Yardım Ba-
kaiî'kğaıın 1977 yılı Bütçesûni görüşürken, meseleyi 
maddî mesele olmaktan daha çok, bir organizasyon 
ve metot meselesi olarak, bir devlet yönetimi meselesi 
olarak e!e alıp, Türk hekimini hakikaten, vatanper
ver Türk hekimini ve sağlık personelini memlekete 
dföiia mükemmel hizmet etme imkânlarını Devlet ha-
zîiiamaMır. Kabahati başkasında bulmaya lüzum 
ycfeiur. Kabahat yöneticilerdedir ve Devletin verdiği 
talimıatlgırî, emirleri yerine getirmeyen devlet ve siya
set adamlarmdadır. 

Sözlerime son verirken, Sağlık Bakanlığı Bütçesi-
mn memleketimiz için, Bakanlık için, değerli Sağlık 
Bakanlığı mensupları için hayırlı olmasını niyaz eder; 
hepinize Demokratik Parti Grupu adıııa saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sükan. 
Kişisel göı üş bildirmek üzere, sayın Hasan Özçe-

ik.„. Yok. 
Sayın Ömer Kahraman?.. Yok. Sayın Hüseyin 

Erçeük?.. Yok. Sayın Veli Bakirli?.. Yok. Sayın Ek
rem Kangal?.. Yok. Sayın Fahri Özçeük?.. Yok. Sa
yın Osman Aykui?.. 

C3MAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim efen
d in , 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mikail İlcin?.. 
Yok. Sayın Sabri Tığlı?.. Yok. Saym Mehmet özka-
ya?.. Yok. Sayın Osman Karaosmanoğhı .. Yok. Sa
yın İsmail Halikı Köylüoğlu?.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.-
Saym Ete-m Eken?.. Yok. Saym Kadir Özpak?.. 

Yok. Sayın Nedim Korkmaz?.. Yok. Saym Tufan 
Doğan Avşarglî?.. Yok. 

. Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı sayın Kemal De
mir, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu) — Saym Başkan, sayın millet-
vekilleri; Sağhk ve Sosyal Yardim Bakanlığı Bütçe
sinde Yüce MecJise, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan-
İjğüîKEî ve şahsîmin saygılarını sunarım. 

Sayın Başkan, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlı
ğı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşma
larda, Bakanlığımız çalışmalarını övücü ve zaman za
man da yerici, uyarıcı konuşmalar yapıldı. Ba konuş-
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malar hiç kuşkusuz, biziın çalışmalarımızı dalıa iyi i 
yönde yürülebünıeîiûze yardımcı olacaktır, şükranla-
rrau sunarım. 

Yarım saatlik süre içerisinde, yapılmış olan ko
nuşmaları da dikkate alarak, Sağdık ve Sosyal Yar
dım Bakanağı üzerindeki görüşlerini', düşünceleri
mi sürafe ve öaeOemeye çalışarak sunacağım. I 

Sağ!«.k Bakanağının bütçesini, Genel Bütçe içe
risindeki oran olarak değerlendirdiğimiz zasnan, I 
gerçekten geçen yıiki bütçeye nazaran % 0,5 civa
rında bir azalma görüşmektedir. Ancak, 1977 biltçesii 
bir büyük bütçe o'arak değerlendirildiği zaman, 
Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanhğı bütçesinin ge
çen yıla oraîa önemli bir artış gösterdiği dikkat 
çekmektedir. 1977 bütçemizin özelliklerini, 1976 büt
çesine nazaran personel giderlerinde, kadrolarınuz 
tamamen ihtiyacı karşılayacak ölçüde do!u hale i 
getirildiği zaman, mevcut bütçe rakamlarına yak
laşık iki milyara yakın bir üâve gerekmektedir. Böy-
Se oüiînca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
sini 6,5 mlfyar civarında değil; 8,5 milyar civarında 
değerlendirmek lâzımdır. Çünkü, kadrolarımızın bir 
büyük kısmı boştur. Bu boş'ukiar doMuruSabikllği 
zaman, yasa! ödeme olduğu için tablaişyle bu öde
meler yapılacak ve böylece miktar iki milyara ya
kın artmış olacaktır. Cari harcamalarda en önemli 
husus, özellide iş!eîme gider^erliiin bizim hizmetle
rimizin en önemli kesimi, işletmeyle ilgili hlzmet-
îerinjizdir. îşîeime giderlerinin geçen yıla nazaran 
% 25.,2 bir artış göstermesidir. Yatının harcaana-
lanrmz, toplam yaiırım'ar oliarak geçen yıî batçe-
sin'n % 54 fazlasıdır. Ancak, daha ©nemli oüan Özeî-
!ik, bu yatırımların bünyesinde makine tcçhıizat, ta
şıt, onaran harcamalarının geçen yıla nazaran % 71 
bir artîş göstermiş olmasıdır. Makine teçhizat, taşıt 
almı ve büyük onarım harcamaları, Sağlık ve Sos-? 
yal Yardım Bakanağının yatırımlarında mevcut hiz
meti geliştirmek bakımından en önemli yatırımlar 
okrak dikkat geçmektedir. Sosyal transferlerde ge
çen yık nazaran % 163 oranında bir artış vardır. 

Tablafcyle, aslmda sayın grup sözcülerinin de 
belirttiği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı 
bütçesine konmuş oran harcamaları, ülkemizdeki 
sağlık harcamalarının tümü olarak değerlendirmekte 
yanlıştır. Diğer bakanlıkların bünyelerinde de, büt
çelerinde de sağlık harcamalarına aynftmş paylar 
vardır, Sosyal Sigortalarda ve belediyelerde sağlık 
harcama'Drma aynîmış paylar vardır. Bunlar yan 
yana getirildiği ve değerlendirildiği zaman totaî büt- J 
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çe, genel bütçe içerisindeki sağlık harcamalarının 
oranının 5,7'ye kadar yükseîdfği görülmektedir. 

Sayın Başkan, sağlık hizmetlerinin .görülmesinde 
her kesimde, koruyucu, tedavi edici, sosyal hizmet
ler: 

Her kesimde, sağlık hizmetlerinde görülen, de
ğerli sözcü!erln de çeşitli yönleriyle değindikleri, 
bütçe müzakerelerinde açıklıkla bizim, Meclis zabıt
larına geçirmekte yarar gördüğümüz aksamaların te
mcinde, personel sorunu yatmaktadır. îster koru
yucu hizmetler, ister tedavi edici hizmetler, ister 
sosyal hizmetlerde mevcut aksamaların, hizmetin 
daha iyi görülmesini önleyen engellerin başında per
sonel sorunu, özellikle hekfm personel sorunu gel
mektedir. 

Sağdık personellinde ve özeEikle hekim personel
de yetersizlik devam etmektedir. Bunun yanında, he
kimlerin kurumlar arasında ve yurt düzeyinde dağı
lımındaki dengesizlik, mevcut personel sıkıntısının 
üzerinle daha da büyük bir ağırlık getirmektedir. 

S&glds hizmetlerinden 1 nci derecede sorumlu 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ülkede mevcut 
22 943 hekimin % 21,4'ü ile çalışır. Üniversiteler 
% 13,6'sı, Sosyal Sigortalar Kurumu % 13,2'si ite 
çakşır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı bünyesinde, 
22 943 hekimin yaklaşık 20 bininin hekimlik mes
leğiyle meşgul olduğu dikkate alınırsa, 4 915 hekim 
çağnaktadır. 4 915 hekimle SağMi ve Sosyaî Yar
dım Bakanlığı koruyucu hizmetleri ülke ölçüsünde 
sorumlu Bakanlık olarak yürütmektedir. Tedavi edi
ci hizmetleri, eğitimin bir ele parçası gibi değil, so-
rum!u olarak, sayıları 600'e yakÜaşan, yatak sayısı 
60 - 65 bine yaklaşan yaîakîı tedavi kurumların
da yürütmekte ve diğer sosyaî hizmetle ilgili ku
rumlarında görmeye çalışmaktadır. 

Eşit işe eşit ücret ödeme, kamu kuruluşları ara
sında dahi sağlanabilmiş değildir. Bunlar bugünün 
sorunüarı da değiMir. Bunlar bugün meydana çık
mış, bugün kendini göstermıiş sorunFar -da değildir. 
YıEardan beri devam eden sorunlardır. Bazı kesim
lerde azaîarak devam etmiştir, bazı kesimlerde ar
tarak devam etmiştir. Tıp fakültelerinde asistana 
ödenen ücretle hemen 'yanındaki Sağdık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hastanesindeki asistana öde
nen ücret arasında büyük farklar vm-dır, büyük di-
f erans vardır. 

Türkiye'de koruyucu hizmetlere önccüik ve ağır-
Cık verilmektedir. Uzmanlar, üzerinde durmuşlardır; 
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m ! 3 planlarımız bunu gerektirmektedir: Ülkenin ger-
çekîeri de bunu gerektirmektedir. Koruyucu hizmet
ler pratisyen hekim'le yürür; ama ülkemizde pratis
yen - uzman oranı hizmetin gereğine tam ters te
şekkül etmiştir. Bugün teşekkül etmemiştir; yıllardan 
beri böyle teşekkül etmektedir. 

Bugün Türkiye'de mevcut hekimlerin '% 75'i uz
mandır, % 25'i pratisyendir. Tam tersime dönmesi 
lâzımdır. Bu, % 75 usanan rataunın içine asistan
lar da dahildir. Bunlar artık pratisyen akamdan ay-
rılmış, hastane eğitimine girmiş, uzmanlaşmaya baş
lamış olanlardır. 

Ssğîık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz, 
tüzüğümüze bağlı kuruluşlarda asistan sayısını bas
kı altında tutabilmişizdir. Bugün Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tüzüğüyle işlem yapan Devlet De
miryolları, Sosyal Sigortalar eğitim hastaneîierande 
yaklaşık 15 500 hasta yatağı vardır. 15 500 yMağına 
karşı, 1 202 asistan ça!ış<naıktaıdır. 16 tıp fakülte
sinde yaldaşîk 8 bin hasta yatağı vardır, 4 bin asistan 
kadroları vardır. 2 yatağa 1 asisîan düşer. Tip fakül
teleri, özerkliğin kendilerine verdiği rahatlığın içeri
sinde kadrolarını koüayca doMurabiümektedir; ama 
ıSağh'k ve Sosyal Yardım Bakanlığı koruyucu hizmet
lere agurîaîc vermek gereği üzerinde ısrarla durduğu 
için asistan kadrolarının sayılarını artırmamakta, 
imtihanları yıMa 2 defa değil de, meselâ yılda 1 de
fa yapmaya çalışmaktadır. Böylece koruyucu hiz
metleri daha iyi bir düzeyde yürütebilmenin çabası 
içine girmektedir. 

Sayın grup sözcüsü diş tabibi ve eczacı konusun
da yeni kadrolar yaratılması hususıma temas etti
ler. Aslında ülkemizde diş tabibi bir büyük oran
da kamu görevi dışında çalışmaktadır. 5- 960 diş 
tabibinin 1 258'i kamu kuruluşlarında çalışmakta, 
bunun 605'i Sağlık Bakanlığında çalışmaktadır. 
8 795 diplomalı eczacının 5 286'sımn eczanesi var
dır, eczanede çalışmaktadır; 1 465 tanesi kama ku
ruluşunda çalışmaktadır. Bu 1 465'în 7Sl'i Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığımla çalışmaktadır: Bu 
kamu• ku ra l l a r ı n ın içerisine .tüm ssğlikla i'giîi ku-
ru3uş2ar, Sosyal Sigortalar, Devlet Demiryolları has
taneleri, üniversiteler dahiMIr. Sağlsk Bsıkanlığn bu
gün eczacılardan laboraiuvar hizmetlerinde yarar-
lanmanun yolarını bulmuş ve uygulamasına geçmiş
tir. Bugün Türkiye'de 2 180 eczaca, diplomalı ecza
cı, ya başka meslekle meşguldür, ya özel kesimde ça-
lişmaktadır veya hiçbir işle meşgul değildir. İstih
dam sorunu, özellikle eczacı İçin istihdam sorunu, 
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ü!kemizde önemli bir sorun olarak ciddiyetini koru-
maktadır. Bugün Türkiye'nin 1982 yıh ihtiyacını kar
şılayacak eczacı düzeyine ulaşılmıştır. 

Diş tabibine gelince; daha ihtiyacı oMuğu inan
çsın korumaktayım. Bu, diş sağbğını korumak ba
kımından, diş tabibi faküIteSerimizde, koruyucu diş 
tabiliğine de ağırMs vererek.diş tabibi yeiişiMi-
mesi kaydı iîe, tedavinin yanında, özellikle koru
yucu diş tabipliğine ağırlık verilerek dliş tabibi ye-
tişıhıl&nesi kaydıySe tüm sağMt ocaklarımıza diş 
tabibi verilmesinde yarar vardır. Çalışmalarımız bu 
istikâmette geliştirilmektedir. 

Hemşire, ebe, sağlık memuru, köy ebesi bakı-
mandan Türkiye sevindirici bir noktaya doğru geliş
me göstermektedir. Okul sayılarımız giderek ço
ğalmaktadır. Bugün Türkiye'de 4 yüksek hemşirelik 
©kulu ve 96 sağıik eğitimi yapan, ebe, hemşire, sağ
lık memuru eğitimi yapan okulumuz vardır. Halen in
şaatı devam edenlerin, bu yıl açılacak olanlarla be
raber sayıları l l l ' e çıkmaktadır. Bugün Tür'dye'de 
13 443 köy ebesi vardır; İS 680 hemşire ve hemşi
re ebe ve 12 369 sağlık memuru vardır. Yeterîi de
ğildir. Ama okuü sayılan öylesine süratle bir geliş
me göstermiştir M, yaEnız bu sene 6 095 öğrenci okul
larımıza kaydedilmiş ve 3 977 öğrenci mezun olmuş
tur. Bu sayı bugünkü hızîa devam ettiği takdirde, 
kısa sürede ihtiyaç karşılanabilir bir noktaya gel
miş olacaktır. İşçi - memur ayırımı yasaların gerek
tirdiği, yasalar gereği kurulmuş olan Komisyonun 
vermiş okluğu rapor uyarımca, Sağlık Bakanlığı bün
yesinde de çaüışan ebe, hemşire, sağlık memuru ve 
diğer personelin işçi - memur ayırımı nedemlyîe işçi 
kesimine geçmesi kesinleşmiştir. İşçilerimizin buna 
göre, bu istikâmette, bu yönde yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, Türkiye'den yurt dışına giden he
kim konusu her bütçede konuşulur. Türkiye'den yurt 
dsşraıa hekim çeş'O nedenlerle gider, tek nedenle git
mez. Bunu ya'fflisz ekonomik nedene bağlamak da yan-
hşttr. Elbette etkendir, ama yalnız başına ona bağla
mak da yanaştır. Türkiye'de ihtisas kayıt alfendadır. 
İmtihana gireceksiniz. Sağlık Bakanlığının açtığı iın-
tilınnlarda, 300 kişi alacaksa, 1 500 - 2 000 kişi imti
hana girer. Üniversite tıp fakültelerinin asistan kad
rolarına, bir kadroya müracaat onun çok çok üstün
deki sayılardadır. İhtisasını yapm'ak için de yurt 
dîşsna gitkiî hekim sayısı az dejpdir; dışarıda ifoi'i-
sasıiîi yapmaktadır, daha kolaylıkla ' yapmakladır. 
Sonra Türkiye'ye dönmekte, burada imtihanını ver
mekte ve ihtisas beügesinı almaktadır. Bir kısmı bu 



- M. Meclisi B : 53 

nedenSe gitnııektedur, bir kısmı bilgi ve görgüsünü ar
tırmalı için gitmektedir, bir kısmı ekononîilk neden
lerle gitmektedir. Yurt dışımla çalişan, yurt d'şına 
göç etmiş hekimlerimizin yurda dönmeîerini sağ
lamak yıEann sorunudur; daima tartışılır. Açıkça 
belirtmek istiyorum; yurt dışına gitmiş oîan heki
min ülkeye dönmesini sağüsımak için, üStede cali
sin hekime tanınmamış olan hakların onlara tanın
ması, beîki bugün dışarda bulunanların Türkiye'ye 
dönmesini sağlar; ama mevcutEarın dışarıya gitme
sini teşvik eder. Bu ölçüyü iyi kuramadığınız za
man, yurt dışında mevcut hekimi ülkeye dönmeye 
yöneîtmıiş olursunuz, özendirirsiniz; ama öylesine 
özendirici önüemler getirmişsiniz ki, bu önüemlc? 
yurtta mevcut hekimin yurıi dışına gitmesini de özen
dirici hale getirir. İhtisasların Türkiye'de imtihana 
tabiî tutulmaması gibi, yurt dışında satın aMsğı tıb
bî arsçDarm gümrüksüz ülkeye sokulamsma izin ve
rilmesi gibi önlemler gerçekten cazip Önlemlerdir. 
Dışardakilenln içeriye gelmesini sağlar; ama dışarı
ya gitmesini de fevkalâde özendirici hale getirir. Bu 
yurt dışındaki hekimleri ülkeye sokmanın yoîu de-
ğiMir. Ülkedeki hekimleri yurt dışına göndermenin 
yoludur. 

Böyle oüunca; sosyal ve ekonomik önlemleri ge
liştirmek ve hekime gerçekten iyi ödeme yapmak, 
emeğinin karşılığını oma vermek suretiyle ekonomik 
nedenlerle yurt dışına gitmeyi önlemek mümkün
dür, dliye düşüniiilebiîir. 

Şimdi bugüne kadar Türkiye'de, 657 sayılı Dev-
Eet Personelli Kanunu bünyesinde, yan ödemelerle 
beraber hekimlere ödemeler yapılmaktadır. Sosyal* 
leştirme bölgesi için kararnamelerle bazı ilâve öde
meler yapıSmak suretiyîe sosyalleştirme bölgeleri 
özendirici hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bir ka
rarname çıkmıştır, bu kararname Ocak ayında çık
mıştır; Ocak ayından itibaren de yürürlüktedir. 

Sayın Başkan, bu kararnamenin sosyalleştirme 
bölgesinde çalışan hekime getirdiği ödemelerle ilgili 
olarak çok özet rakamlar sunmak istiyorum. 

Bugün sosyalleştirme bölgesi bu kararname ile 
dörde bölünmüştür, iller olarak. 32 ilde sosyalleş
tirme uygulaması yürümektedir Türkiye'de. En çok 
mahrumiyet olan illeri birinci bölgeye alınmıştır, on
dan biraz daha az mahrumiyet illeri ikinci bölge, 
üçüncü bölge, dördüncü bölge. Trabzon gibi, Edirne 
gibi gerçekten daha farkh; Muş'a nazaran, Hakkâ
ri'ye nazaran, Bitlis'e nazaran daha gelişmiş, bir he
kimin çalışabilmesi bakımından gelişmiş kabul edilen 
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iller dördüncü bölgeye alınmıştır. En mahrumiyet il
leri de birinci bölgeye alınmıştır. Birinci bölgede bir 
ilçe devlet hastanesinde görev alan 1 nci derecenin 
4 ncü kademesine gelmiş bir uzmanın eline bu ka
rarnameye göre net -. bütün vergiler, kesintiler çıktık
tan sonra - 14 619 lira para geçebilmektedir. İl mer
kezinde çalışmak istiyorsa, 13 bin lira geçebilmekte
dir. " 

Başka bir örnek vermek istiyorum : Bu kararna
me ile bu sene okulunu bitirmiş, tıbbiyeden mezun 
oJmuş 8 nci derecenin 3 ncü kademesinden maaş ala
cak bir pratisyen doktor - yeni mezun tıbbiyeden -
birinci bölgedeki illerden herhangi birinin köy sağlık 
ocağında görev almayı kabul ettiği takdirde, net eli
ne 13 bin lira para geçecektir (bütün kesintiler çık
tıktan sonra). İiçe merkezindeki sağlık ocağında çalı* 
şırsa 11 bin lira, il merkezindeki sağlık ocağında ça
lışırsa 9 bin, 9 100 lira eline geçebilecektir. Aynı he
kim, meselâ İstanbul'da çalışırsa, yeni mezun bir he
kim 2 300 -. 2 400 lira net para alabilmektedir. Ocak
ta çalıştığı zaman lojmanı da vardır ve bu ocaklar 
boştur. Muayyen bir grupa tahsis edilmiş, onun in
hisarında kalmış değildir, bu ocaklar boştur ve çalı
şacak hekim beklemekledir. 

Şimdi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, ör
neğin müsteşarının, 33 senelik hizmet sahibi 1 nci 
derecenin 4 ncü kademesine gelmiş her türlü yan öde
melerle beraber eline geçen para net 7 335 liradır. 
8 nci derecenin 3 ncü kademesinden görev alacak bu 
sene mezun olmuş bir hekime sosyalleştirme bölge
sinde 13 bin lira net ödeme yapılabilmektedir. Net 
ve berrak arz ediyorum. Cumhuriyet tarihinde ka
mu görevi bünyesinde bu ölçüde farklılık getiren bir 
ödeme yapılmamıştır ve bu gerçekten bir ihtiyacın 
gereğidir. Verilmesi lâzımdır, daha çok verilmesi lâ
zımdır. Kabul ediniz ki, bir hekim Türkiye'nin her
hangi bir kasabasına gidip özel çalıştığı zaman (öze! 
muayenehanesinde) daha fazla kazanabilmektedir, 
ama her devletin ihtiyacı ve ihtiyacının karşısında bir 
ödeme gücü vardır. Bugün yeni mezun bir hekime 
lojmanı ile beraber 13 bin lira verebilmiştir bu Dev
let. Diyorum ki, bu ölçüde bir ödeme de bugüne ka
dar yapılmamıştır, yapılamamıştır. 

Başka bir özellik daha vardır: Koy sağlık oca
ğında çalışıyorsa 13 bin lira, ilçe sağlık ocağında ça
lışırım diyorsa (ilçe merkezinde) 11 bin lira, il mer
kezinde çalışırsa 9 100 lira, dördüncü bölgede çalışı
nın diyorsa eğer 6 300 lira net. Dördüncü bölgede, 
iyi bölgede çalışırım diyorsa, bu kadar veriyoruz. Şa-
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yet iyi bölgenin ilçesinde çakşırım diyorsa 7 600 lira; 
iyi bölgenin köyünde çalışırını, köy ocağında çalışı
nın diyorsa eğer, o takdirde kendisine 8 000 lira öde
me yapılabilmektedir. 

Böylece, sosyalleştirmenin de iyi bölgenin sağlık 
ocağı ile köy sağhk ocağı ile daha mahrumfyetli ilin 
köy sağlık ocağına aşağı yukan 4 bin lira fark kon
muştur, bunları net rakamlar olarak arz ediyorum. 

Mahrumiyet bölgelerine, ihtiyaç olan hekim per
soneli çekmek ve orayı özendirici hale getirmek için 
c^ddi bir uygulamaya geçilmiştir. 

Sosyalleştirme bölgesinde çahşanlara ihtisas için 
puan verilmektedir, bu da özendirici bir tedbir ola
rak uygulanmaktadır. Tam * gün Kanunu Yüce Mec
lisin gündemindedir, Yüce Meclis iltifat edecek ve 
bunu yasalaştıracaktır ümidini muhafaza etmekteyiz. 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak bu teklif
leri desteklemekteyiz. 

Bunu, kanun teklifi görüşüldüğü zaman kanun tek
lifinden farklı önerilerde bulunmak suretiyle Bakan
lık olarak biz, mahrumiyet yerinde çalışacak olan, 
ful -> time bünyesinde çalışacak olan hekim ile mah
rumiyet olmayan bölgede çalsşacak olan hekime ful -
time de yapılacak ödemeler araşma büyük farklılık
lar getirmeli istiyoruz, Kanun görüşülürken bu öne
rilerimizi'Yüce Meclise sunacağız. ' 

Koruyucu hizmetler, bizim hizmetlerimizin en 
önemli kısmım teşkil etmektedir. Koruyucu hizmet
lere önem verilmesi, bizim görevlerimizin başında ge
lir. Koruyucu hizmetler ihmal edilmiş değildir. An
cak, bir gerçek vardsr; koruyucu hizmetler yeterince 
görülememekledir. Sayın sözcüler, bu hususu belirt
mek istiyorlarsa, bana katılırını. Koruyucu hizmetler 
ihmal edilmemiştir, ancak koruyucu hizmetler, çeşitli 
nedenlerle yeterince görülememektedir. Bunun başın
da, personel sorunu gelmektedir, yine hekim perso
nelin, uzman - pratisyen oranındaki denge bozuklu
ğu gelmektedir. Koruyucu hizmetler pratisyen hekim
lerle yürütülür, pratisyen hekim oranı % 25'e düş
müş ve Sağlık Bakanlığındaki personel sayısı 5 bin 
dolayında dolaşan bir ülkede Sağlık Bakanlığına S 
bin personelin % 25'i ile ülkenin tüm koruyucu hiz
metlerini gördürmenin güçlüğü görülmelidir. 

1965 yılı başında, ülkemizde altı ilde sosyalleştir
me uygulamaları vardı; 172 sağhk ocağı vardı, altı il 
172 sağlık ocağı ve S&ğlık Bakanlığa bünyesinde çalı
şan hekim personelin sayışa 3 595 idi. Yıl 1977; 32 
ilde sosyalleştirme uygulanıyor, sağhk ocağı sayısı 
1 139. 1965 yılında 172 ocak, 1977'de 1-139 ocak; 

23 i 2 . 1977 O : 2 

J 1965'te Sağhk Bakanlığında 3 595 hekim, 1977'de 
i 4 915 hekim 172'den 1 139'a artış sekiz misline ya

kındır, ama hekim saynsmdaki artış % 10 kadar da
hi değildir. 

Artan sağlık ocaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak 
oranda hekim personel ihtiyacı gelişmedikçe; sağhk 
hizmetlerini, özellikle koruyucu hizmetlerini istenilen 
düzeyde yürütebilmek elbetteki mümkün olamamak
tadır. 

16 tıp fakültesi mevcuttur Türkiye'de. Bütün tıp 
fakültelerinde 12 168 öğrenci, 2 820 öğretim üye ve 
yardanası vardır. 2 820 öğretim üye ve yardımcısı 
12 168 öğrenciyi eğitmektedir. 4,3 öğrenciye 1 öğre
tim üyesi düşmektedir. 1976 - 1977 döneminde tıp fa
kültelerine 2 267 yeni öğrenci kayda yapılmıştır; 1 068 
hekim mezun edilmiştir. 

Bugün halen kuruluşun üzerinden ydlar geçmiş ol
masına rağmen öğrencisini kendi fakültesinde değil 
de, bağlı olduğu ana fakültede okutan tıp fakültele
rimiz vardır. Sayaları da l'den fazladır. 

Kuruluşu üzerinden yıllar geçtiği halde, hâlâ 25 
veya 50 tane öğrenci alan t«p fakültelerimiz vardır. 

Ben, tsp fakültelerimizin sayın dekan ve yönetici
leriyle Bakanlığımızda toplantı yaptım. Toplantılar 

j devam etti. Kendilerine, bu gerçekleri göstererek stan
dardını düşürmeden daha çok hekim yetiştirmenin 
önlemlennî, özerk üniversitelerimizin ün fakülteleri
nin kendi bünyelerinde bulmaları lâzım geldiğini ken
dilerine anlattım. Anlayış gördüm, ilgilenmektedirler. 
Bizim de önlemler bakımından düşüncelerimiz vardı. 
Banları kendileriyle görüştük, tartıştık. Baha çok tıp 
fakültesi açsuak meseleyi çözmüyor. Daha çok öğ
renci almak, daha çok hekim yetiştirmek soruniarı-
niizın başında geliyor. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMiR (Devamla) — Toplamaya çalışayım 
Saym Başkan. 

Hastanelerimizin tek elden yönetimi gerçekleşme
miştir; gerçekleşmesi lâzımdır, gerçekleşememiştir; 
yıllardan beri gerçekleşememiştir. Güçlükler bilin
mektedir. Konu ciddiyetle ele alınmıştır ve hem araç, 
hem personel israfım önlemek, boş kapasiteyi orta
dan kaldırmak için mutlaka yapılması gerekir. Mesa
fe alınmıştır ama, sonuçkmamamıştır. Yalnız Sağhk 

I ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesi olmadan 
hiç bir kamu Iraruluşu sağhk tesisi yapamamaktadır. 
Bu standart sağlanmıştır. Planlamaya gitmeden önce 

I mutlaka, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının; 

44 — 
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«Orada bir sağlık tesisi yapılmasında yarar ve ibti- ) 
yaç vardır.» yazısına ihtiyaç konacak haîe getirmişe 1 
tir. 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının yatak stan-
dardizasyonu sağlanmıştır, personel standardizasyonıı 
kendi bünyesinde sağlanmıştır, araç standardizasyonıı 
da sağlanmıştır. 

Saym sözcünün söyledikleri bir gerçektir. Ama 
oîayı kendi koşulîarı içerisinde değerlendirmek lâzım
dır. 

Bir yerde bir sağhk tesisi 25; 50 veya 100 yataklı 
hastane vardır. Elbette o operatörün ameliyat masası, 
narkoz cihazı bulunacakta'. O operatör oradan aynî- I 
dsğî zaman, o narkoz cihazı da, o ameliyat masası 
da, oradan alınamamakta demiyorum, alınmamakla- j 
dır. Amaç, onu oradan almak değil; o ameliyat ma
sasını kullanacak operatörü oraya göndermektir. Bu, 
tabiatıyle bazı yerlerde ölü yatırımları meydana getir-
inekledir. Ama, diğer müesseselerimizde, oradaki ölü 
yaîınrnlannın aksine işleyen bir eksikliği, fazla fra- ı 
pan rakamlar halinde görmediğimi belirtmek iste- i 
rim. j 

Birçok yerlerde bazı cihazlarımız vardır. Gerçek- | 
ten onları orada kullanma imkânı bugün içfn yoktur j 
ama, onları orada kullanacak standart, o hastanenin I 
bünyesinde vardır. O hastanede bir operatör kadrosu 
vardır. Bir operatör kadrosu, bir röntgen mütehassısı j 
kadrosu bulunan bir hastaneden röntgen mütehassısı ; 
yoktur diye, röntgeni almak imkânı olmamaktadır. 
Doğru da bulmamaktayım. Ancak bazı kuruluşları- j 
mtzda gerçekten frapan örnekler vardır. Bazı kuru- j 
kışlarımızda standart dışı cihazlar vardır. O müesse
senin satandardında olmayan, çeşitli nedenlerle oraya 
gönderilmiş cihazlar vardır. 

Eğer, kastedilen buysa, tabiî standart dışı o cihaz- j 
ların buradan alınması gerekmektedir. Bunun doğru 
ohnadığım sanıyorum. 

FARUK 8ÜKAN (Konya) — Yeteri miktarda 
getirilmediğinden bahsettim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE-
MAL DEMİR (Devamla) — Hayır, siz öyle söyle
diniz; saym sözcü öyle söylediler. Çalışmadığı da söy
lendi. 

1975 yılında ilk defa Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinde Ankara'da 6 tane, 1976'da 3 tane 
daha ilâve edildi ve 9'a çıkarıldı böbrek diyaliz üni
telerinin sayısı. Bu sene 2 iane daha ilâve edeceğiz ve 
l l ' e çıkaracağız. İlk defa 1976'da İzmir Dsvlet Has- j 
ne&ne 3 tane diyaliz cihazı verildi, 1976'da başlandı, j 
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daha evvel vardı da ilâve edilmedi 1976'da gene baş
landı ve Haydarpaşa Numune Hastanesine 3 adet 
diyaliz cihazı veriîdi. 1977'de Şişlfye yanS İstanbul 
ŞlşK Çocuk Hastanesine 2 adeî, Beyoğlu Hastanesine 
2 adet diyaliz cihazı verilmektedir. Bununla şunu bs-
M'me'k isliyorum : 1976'ya kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bünyesinde diyalîz ünîteîeri kuru
lamamıştır, ama 1975'den itibaren, o yıl başlamak su
reliyle 1976'da geîişîirüm'ş ve bu sene de daha da 
geliştirilecektir. 

Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, Ankara Yük
sek tliiusas Hastanesinde böbrek nak'il ameliyatları 
başlamıştır, 16 - 17 vaka yapmışlardır, sessiz sedasız, 
ilmî ciddiyet İçinde. Ve diyaliz cihazı aslında böbrek 
nsüiKni yapmadığınız zaman hiçbir kıymeti ifade et
mez, muayyen bir müddet yaşanmakla kaîır. Mutlaka 
blibrek nakHııi yapacaksınız, Bu, diğer fakülteleri
mizde de yapılmakladır, Sağhk Bakanlığı bünyesinde 
de beceri ile iyi sonuçlar vererek yapılmcktadır, ya
pılmaya başlanmıştır. 

BAŞKAN — Toplamanızı rica edeceğim Saym 
Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Toplayayım Sayın Baş
kanım. 

Aşıların tamamının Türkiye'de yapılması bizim de 
antacrauzdır ve büyük bir çoğunluğu Refik Saydam 
Hîfzıssıhha Enstitüsünde yapılır. Refik Saydam Hıf-
ziss&ha Enstitüsünün gelişmesi ile ilgili inşaat bitmek 
üzeredir. Bu inşaat bittiği zaman, şu anda Refik Say
dam Enstitüsünde yapılamayan kızamık ve çocuk fel
ci aşTsı da orada yapılmaya başlayacak, boğmaca, 
difteri, tetanos yapılmaktadır, fakat ihtiyaca yetmedi
ği İçin bir miktar ithal edilmektedir. Umarız ki, bu 
çalışma bittikten sonra tamamı Türkiye'de yapılır 
hale gsîeeektir. 

Ancak bir hususa mutlaka değinmek istiyorum; 
akut hağırssüi enfeksiyonları dünyanın her yerinde 
var, Avrupa'da da var, oranı az veya oranı çok, 
ama var. Akut ıbağırsak enfeksiyonları Türkiye'de de 
oldu, hiç kuşkusuz gene olacak. Ama, akut bağırsak 
enfeksiyonları için bir aşı söz konusu değildir, bunu 
belirtmek istiyorum. Ankara'da aşılama yapmadık, 
özellikle yapmadık, aşılarımız dolu. Fakat ilmî kurul
lar, ilmî organlar, kendileri ile benim de yapîiğnn 
müteaddit toplantılarda aşılamanın hatta ve hatta 
portör meydana getirmesi neden1] ile yapılmasının sa-
kmcah olduğunu söyledikleri için yapmadık. Her za
man mümkündü ve dünya kadar da aşımız var e*i-
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mizde, hâlâ da var. Buna rağmen yapmadık. Yapma- I 
dik çünkü ciddî uzmanlar toplu aşılamanın yararı
nın çok az olduğunu, hatta portör meydana getir
mesi] nedeniyle zararlı olduğunu söylediler onun için 
yapmadık. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Hangi cins Sayın 
Bakan? Ben sadece tifo, paratifodan bahsettim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAMI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Uzmanların mütalaaları
nı arz ediyorum... Efendim, ben akut bağırsak enfek
siyonları içtin söylüyorum. 

'BAŞKAN — Süreniz doldu Saym Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ KE
MAL DEMİR (Devamla) — Hava kirliliği konusu 
üzerinde Bakandık olarak elibe tte bizi ilgiîendirdûği 
için durmaklayız, ancak uygulayıcı bakanlık biz de
ğiliz. Uygulayıcı Bakanlıkların uygulamalarını, bir 
koordinasyon içlinde yürütmeleri eîe alınmıştır. Hava 
kirliliği konusu banim Enerdi Bakam olduğum zaman 
da üzerinde durduğum bir konudur; saym grup söz
cülerinin belirttiği önlemler, ciddî önlemlerdir; fakat 
güçlükleri olan önlemlerdir. Yakıt olarak briket imali 
başlamıştır Seyitömer'de, İstanbul ve Ankara'nın ih
tiyacını yetecek düzeyde değildir ama, yenilerinin ya
pılması planlanmaktadır. Kalorifer bacalarına filtre 
takılması ve kalorifer eğitimi konusu, tamamen tek
nik bir konu olarak ilgili bakanlıklar bünyesinde yü-
ralü^mek'tedir. 

Sıtma, gerçekten ülkemizde son yıllarda b'ir geliş
me göstermektedir ama, bir şeyin bilinmesini isliyo
rum. Sıtma, bütün dünya ülkelerinde aynı temel ne
dene dayandığı için, bir gelişme göstermfşlur. Temel 
neden şudur : Sıtma am'ili sivrisinek, mevcut eısse'k-
tisîtlerden, haşnre öldürücülerden etkilenmemektedir, 
direnç teşekkül etmiştir. 

Türkiye'de neden Çukurova bölgesinde daha faz
la görülmektedir? Bunun çeşitÜ nedenlerinin başın
da, Çukurova bölgesinde tarım savaşında kullanılan 
tarımsal ilâçların çok ve çeşitli oluşu gelmektedir. 
Öylesine çok çeşitli tarım ilâçları kullanıümışhr ki, 
oradaki sivrisinek türleri, sivrisinek öldürücülerine 
karşı daha fazla direnç kazanmışlardır. Aynı sivrisi
nek öldürücüyü ülkemizin bir başka yöresinde kul
landığımız zaman, o bölgede sivrisineklere biraz daha 
etkili olmakta, fakat Çukurova bölgesinde Mç eîkiîi 
olamamaktadır; bir nedeni budur. 

Bir diğer nedeni; sulama şebekelerinin gelişme
si, fitleri çoğalmıştır - kaçak su birikintilerini - sür-
fe savaşı gilçüeşmîştir. Yaz tarım işçiliği sirkülasyo- J 
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nu, mevcut hastalığın dvar bölgelere yayılmasına ne
den olmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilâtı devamlı uyarı 
göndermektedir ve bütün dünyadaki ülkelerdeki sıt
ma vakalarında'ki gelişmeleri göstermektedir, rakam
lar gayet sarihtir. Savaş güçleşmiştir; ama gerek siir-
fe savaşı, gerekse hastalığa yakalananların hastahkia-
rıiîîn giderilmesi için modern ilâçların kullanılması ve 
gerekse koruyucu ilâçların kullanılması bakımından 
yoğun bir çalışma, özellikle Çukurova 'boîge/ji üzerin
de toplanmıştır. Çok pahalı olan ilâçlar satınalm-
raış, modern ilâçlar bu bölgede kullanılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süre geçti efendim. 
Ayrıca sualler var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Davamla) — Bitti Saym Başkanım, 
bağlıyorum. 

İlâç hammaddelerinîn Türkiye'de yapılması teşrik 
ea'L'jne'ktedir. İlâç hammaddesi ih ilgili çalışmalar Sa
nayi Bakanlığı husyesinde yürütülmektedir; Sanayi 
Bakafiüığînı ilgilendirmektedir, yasa ona vermiştir bu 
görevi. Buna rağmen, teşviki yönünden Bakanlığımı
zı ikilendiren hususlar bakımından dikkatli hareket 
edilmektedir. İhraç olanağı ilâçta sağlanmaya çalışıl
maktadır, özellikte Orta Doğa ülkelerine. İhraç teş-
Vik edilmektedir. Fakat pazar bulma güçlüğü, ilâç 
konusunda çok büyük önem taşımaktadır. 

Sosyal hizmetlere verilen önem, her geçen g&n 
biraz daha artmaktadır. Gerek kreş, gündüz bakımevi, 
gerekse yaşlı ve huzareVi bakımından 2 - 3 senedir 
ela alınmış olan projeler;, temeli atılan, inşaatı boş-
farüfş olanlar, mevcut olanların kat kat fazlasıdır. 
Halen Sağlık Bakanlığında mevcut 5 tane huzurevi 
vardsr. Yalnız 1977 Programına 10 yeni huzurevi ahn-
ra?şhr. Saym sözcünün de belirttiği gM, gerçekten 
sanayinin ve kentleşmenin hszlaşması, sosyal sorun
ları giderek arhrnıış''sr. Bu itibarla ciddiyetle üze
rinde durulmaktadır. 

Sayın Başkan, zamanımı biraz müsamahanıza sı
ğınarak taştım. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
'üzerindeki düşüncelerimi, bu süre içerisinde sunma
ya çalıştım. Müsamahanıza teşekkür ederim. Saygıla
rımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
_ Saym Ülker, Sayın Karsu, Saym Benli, Saym Er

dem soru soracaklardır. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Şimdi geîiş sırasına göre, evvelâ yazılıları okuyo

rum : 



M. Meclisi B : 53 

Ordu Milletvekili Sayın Ekşi'nin sorusu : J 
«Ordu ilinde sosyalizasyon uygulaması hangi ta

rihte başlayacaktır? Bu uygulama için gerekli önlem
ler alınmış mıdır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Ordu ilimizde, hafızam 
beni yanıltmıyorsa, 1973 yılında sosyaî2eşî:irme yatı
rımları başlamıştır. Bina inşaatları zamanında bitiri
lemediği içlin geçen yi! uygulamaya geçilememiştir. 
îçinde bulunduğumuz 1977 yılınm haziran ayında, 
mevcut uygulamaya geçilecek illerin arasında Ordu 
ilimiz de vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Köylüoğ'u'nun soruları : j 
«1. Doktorların ihtisas imtihanlarının senede iki I 

defa yapılması umumî bir istektir. Bu hususta ne dü
şünüyorsunuz? 

«2. Ankara'nın doktor tayini bekleyen kazaları 
var mıdır? Varsa, hangileridir?» 

Buyurum efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDÎM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Arz edeyim efen
dim. 

Konuşmamda özetle sunmaya çalıştım. Sağlık 
hizmetlerini yürütmede, özellikle koruyucu hizmet- I 
îeri yürütmede ihtiyacımız olan personel pratisyen he
kimdir. Bu ise oran bakımından % 25 civarında
dır. Mevcut hekimlerimizin % 25'i pratisyen, °f0 75'i 
uzmandır. Asistan oîma ve uzman o!ma eğilimi hızla 
artmaktadır. Bunu bir ölçüde disipline etmek zorun
luluğu vardır. Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 15 5GÖ yatak kapasiteli eğitim hastaneleri 
bünyesinde 1 202 asisiianla bu hizmetleri görmeye ça
lışmakta ve asistan sayısını fazla artırmaktan kaçın- ] 
maktadır. Bu nedenle, ihtisas imlihanlaraıı yılda bir 
defa yapmaktayız. Çok zorunlu haller doğduğu za
man ve hastanelerimizde hepsi birden imtihana girip, j 
çok sayıda aynı tarihte imtihana girip uzman olduğu 
için hastanelerimizde asistan kalmaması halinde an
cak yılda ikinci imtihanı açmaktayız. Genel olarak 
yılda 1 defa ihtisas imtihan» açmayı ihtisaslaşmayı 
hızlandırmamak için uygulamaktayız. 

Ankara'da hiç hekim olmayan ilçemiz - hafızam 
beni yanıltmıyorsa - yoktur; ancak hekim kadrosu 
açık olan, hekim kadrosu boş olan ilçelerimiz ara
sında Ankara'da da ilçemiz vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 
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Sayın Hasan Tosyalı'nm sorusu: 
«Kastamonu vilâyetinde ilçe ve köylerinde inşası 

biten 40'taaı fazla sağlık ocağımn açılması ne zaman 
mümkün olacaktır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDÎM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, Kasta
monu da -. hafızam beni yanıltmıyorsa - 1973'te ya-
tmma geçmiş illerimizden birisidir. 50'ye yakın sağ-
Sık ocağı olmak gerekir, 47 veya 48 nci geçen sene 
bunların ancak yarısı biiirllebilmişti. Birçoğu, dağlık 
yerde okluğu için ihalesi yapılamamıştı; ihalesi ya-
psîanJar da zamanında bitirilememişti. Bu sene Kas
tamonu ilimizdeki inşaatlar da bitmek üzeredir. Kas-
tamıarnı ilimiz de 1977 Haziran ayında sosyalleştirme 
uygulaması içine alınacaktır efendim. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Açılsın Sa
yın Bakanım, açılsın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sosyalleştirme uygula
ması içine alınacaktır deyimi, -sosyalleştirme çalış
maları başlayacaktır demektir. Yani bir «açılacak
tır» deyimini ifade etmemi isîiyorsamz, açılacaktır.. 

' HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hizmete gir-
s*n Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR- (Devamla) — Hizmet başlayacaktır 
efendim. Ordu'da olduğu gibi, Kastamonu'da da 1977 
nin 1 Haziranından itibaren hizmet başlayacaktır. 
Personel tayin edilecektir, kapı hizmete açılacaktır. 
Arz ederim efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Cevaplar beğendirme şartına bağlı 
değ'Idir Sayın Tosyalı. 

Sayın Çilesiz'in sorusu : 
«Ankara Numune ve Cebeci Doğumevi hastane

leri titiz ve örnek şekilde çahşmalarıyle fakir vatan
daşlarımıza inkâr edilemeyecek hizmetler yapmak
tadır. Memleketin diğer yerlerinde bulunan devlet 
hastanelerinin aynı tempo ile çalışması düşünülüyor 
mu? Düşünülüyorsa, ne gibi tedbirler alınmıştır? 

«2. Giresun Alucra ilçesi, kış aylarımda 7 ay 
ulaşun olanaklarından yoksundur. Bu ilçede dokto
run olmaması birçok vatandaşların canına mal ©!-
msii.jtur. Bu ilçeye doktor atanması düşünülüyor mu?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devasısüa) — Ankara Numune Hasta
nesi ve Ankara Doğumevi - Cebeci Doğumevi deni
len i gerçekten diğer hastanelerimiz bünyesinde di
ğer hastanelerimiz gibi değerli sağlık hizmetleri olan 
kunıluşlarmnzdır. Bir büyük ihtiyacı karşılamakta
dırlar. Ankara Doğumevi, bu sene ösıümüzdeki ay 
hizmete girebileceğini ümit ettiğim bölünıüyle hiz
mete girdiği takdirde, dünyama en büyük doğumevi 
haline gelecektir. Tek ünite olarak, tek bina içerisin
de, tek yönetim altında dünyanın en büyük doğu
mevi haline gelecektir yanındaki kısım bitip hizmete 
girdiği takdirde, ki umuyorum Mart ayında bu yapı-
labilecekiü*. Gerçekten iyi hizmet vermektedirler. 
Çok teşekkür ederim bu kuruluşlarımız adına yapıl
mış olan övgüden dolayı. 

Diğer hastanelerimizi de aynı düzeye getirmek ci
hetteki bizim tek amacımızdır; ama bu diğer has
tanelerimizin bulunduğu yerlerin koşulları saman za-
maa bunu engellemektedir. Ya uzman sıkıntısı çe
kilmektedir veya uzman yanında, ihtiyaç olan aracı 
zamanında gönderme sıkıntısı çekilmektedir ve genel
likle sıkıntı bir kısım hastanelerimizde bu düşeyde 
hizmet görmesi sebebiyle bir kısım hastanelerimizde 
ı zman bulamamktan doğmaktadır. Giresun'un ilçele
rinin hepsinde asgarîden birer hekim bulunması ge
rekmektedir ve sanıyorum ki, hekimsiz ilçesi yoktur 
Giresun'u». Ama, eğer askere gitme gibi bir nedenle 
bir boşalma olmuşsa - tabiatıyle şu anda hemen bir 
ilçedeki durumu değerlendirmem mümkün değildir 
şu noktada - eğer böyle bir boşalma olmuşsa tabi-
ah'yle süratle doldurulacaktır. Arz ederini efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sivas Milletvekili Sayın Karaçorlaı'nun sorulan 

var, çok uzun yazmış değerli arkadaşımız: 
(«1. Bir hastanedeki yatak sayısı» sözünden ne 

anlaşılmaktadır? 
«2. a) Efektif yalak sayısı, 

b) Kuvöz yatak sayısı, 
c) Nöbetçi doktor yatak sayısı, 
ç). Asistan yatak sayısı, 
d) Hemşire yatak sayısı, 
e) Personel yatak sayısı, 
f) Hizmetin aksamaması için yatırılmakla mü

kellef olunan personel yatak sayısı, 
g) Refakatçi yatak sayısı, 
ğ) Öğrenci tatbikat yatak sayısı, 
h) Âcil müteharrik ilâve yatak sayısı; tabirleri

ni de hastanenin yatak sayısından addetmek mümkün 

müdür? Şu hale göre 2 numaralı sualin muhteviyatı 
a3il hastaların yatacağa yatak sayısından fazla değü 
midir?» 

Çok uzun olduğu içhı bölerek cevap rica ede
yim efendim, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkamın, tabiî 
çok detaylı bir soru ama, genel olarak şunu asrz et
mek isliyorum: Hastanelerimizin bir standart yatak 
sayısı vardır. Bu sayı bünyesinde, hasta bakımı ön
görülen yataklar bulunmaktadır. Hastaneler 'İçin yatak 
sayısı ifade ettiğimiz zaman, içinde hasla bakımı ya
pılan yatağı kastederiz. Her hastanede, personelimiz 
için ayrı bir yatakhane vardır; o hastanenin yatak 
sayısı içine girmez; dahil değildir, ama vardır. Her 
hastanede de hemşirelerimiz için, diğer persole-
miz için yataklar vardır. Her hastasıcde bir nö-
baiçi doktor odası vardır ve tabiatıyle bir ya
tak vaKİır. Öğrenci olmadığı için bizim hasta
nelerimizde, biz top fakültesi olmadığımız için 
tobiî, bizde öğrenci yatağı ve sayıcı diye bir şey yok
tur, tıp fakültelerinde var mı, b i t e tm. Ama bizim 
yatak sayısı diye belirttiğimiz rakam, basta .yatırmaya 
açtığımız, hasta bakımma açtjğjmız yalakların sa-
yssıdii'. Bt'MKîn dışındaki yataklar, personel nymna, 
göre müstalîdem için ayrı bir yatakhane, hemşire sa
yısına göre hemşireler için ayn bir yatakhane; ihti
sas yapılan hastane ise, asistanlara göre've hastanede 
kalan asistanlara göre ayn bir yatak yeri, odaları 
mevcuttur. Bu tarzda genel olarak değerlendirebiliyo
rum; ama soruyu yazılı olarak görürsem, daha farklı 
sorular ver ise, onlara da arzı cevap ederim. 

BAŞKAN — Devam ediyor sondam Sayın Bakan. 
«Birçok mahrumiyet mıntıkalarına yaptırılan sağ

lık evîcrin'in maksada masruf olmadıkları; birçokla
rımın ambar, inek ahırı samanlık olarak kullanıldık
ları şayiası doğru mudur? 

•4. Köy ebelerinin tevellüt eden çocuklara ken
di siyasî görüşleri istikâmetinde isim koydukları, hat
ta ebeveynin rızası hilâfına hareket ettikleri, doğum 
kâğıdına kemli istedikleri isimleri yazdıkları, itiraz 
eden ebeveyne de «gidip mahkemeye müracaat eder, 
düzeltirsiniz.» diye vatandaşlara, fakir köylümüze 
müşkülât çıkardıkları izahtan varestedir. Bu hususlar 
Bakanlık tarafından bilinmekte midir? 

.'5. Bir tıp talebesi tıbbiyeden mezun olurken 
mesleğinde doğru çalışacağına yemin eder. Bu yemi
nin de '«Hipokrat» yemini olduğu söyleniyor. Biz 
Hıristiyan olmadığımıza göre, Müslüman çocuklarına 

| neden bu batıl yemin ettirilmektedir? 
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6. Türk tarihinde çok şerefli olan ve yaralı
lara, hastalara hizmet etmiş olan hanımlar varken, 
bir İngiliz misyoneri Florence Nightingale'in ismini, 
hemşire okullarına yermek doğru mudur?» 

Evet efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sağlık ocaklarının sayı
sı 1 170 civarındadır. Konuşmamda arz ettim, tabia-
tıyle tümü hekime kavuşturulabiimiş değildir; ama he
men belirtmek istiyorum, sağlık ocaklarımızda, hekim 
bulunmayanlarda dahi, ya bir sağlık memuru veya bir 
köy ebesi, ebe veya bir hemşire vardır. 

Türkiye'de 2 500 - 3 €00 kişiye bir ebe kadrosu 
standartiyle mevcut düzenlenmiş kadrolarımızın % 
83'ü doludur. Sosyalleştirme bölgesinde de % 83'ü 
doludur; ebe olarak yalnız ebe bulunmayan yerde 
mutlaka bir sağlık memuru vardır. Bu itibarla, hekim 
bulunamamış olan sağlık ocaklarımızda dahi (ki, bun
lar köylerdedir, köylük yörelerdedir) bir sagUk per
soneli vardır. 

Sosyalleştirme uygulamaları, eîbetteki amaca ulaş
mış değildir; ama sosyalleştirme bölgelerindeki hiz
metlerin, özellikle koruyucu hizmetlerin sosyalleştir
meden önceki zamana nazaran daha gelişmiş olduğu 
da kuşkusuzdur. Daha iyiye gitmek amacımızdır, daha 
iyiye gitmek gerekmektedir; daha iyisini istemek ve 
görmek, almak da vatandaşımızın hakkıdır. Ama, ka
ramsar ve kötümser olmak için de bir neden görmü
yorum. Sayın sözcünün de belirttiği gibi, Türkiye'nin 
gerçeklerine en uygun sağlık planı, sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi planıdır. Aksama, sistemin hata
sından değildir; aksama, sistemin yanlışlığından do
layı değildir; aksama, hizmeti görmede ihtiyaç olan 
özellikle hekim personeli sağlamadaki çeşitli nedenle
re dayalı güçlüklerden doğmaktadır. Ama, bir millî 
plan olarak, gelmiş geçmiş iktidarlann tümü zamanın
da sahip çıkılarak yürütülmüş bir millî plan olarak, 
ülke gerçeklerine en uygun plandır. Amacımız, tabia-
tıyle daha iyi hale getirmektir. 

Köy ebelerinin, siyasî kanaatlere göre doğan ço
cuklara isim koymasını, yasa içinde değerlendirmem 
mümkün değildir. Köy ebesi de herkes gibi siyasî bsr 
kanaat taşıyabilir, kanaatini görevine yansıtamaz. 
Hiç bir kamu görevlisinin yansıtamadığı gibi, köy 
ebesi de yansıtamaz. Köy ebesi sevdiği bir ismi, do
ğumunu yaptığı bir çocuğa koymak istemişse eğer, bu 
ismi ancak doğan çocuğun ebeveyni, babası, annesi 
veya o ailenin geleneğine göre bir büyüğü yapar. Köy 
ebesi ısrarla doğum yaptığı çocuğa bir isim koyamaz, 

böyle bir yetkiye sahip değildir. Böyle bir uygulama 
da bana ulaşmış değildir. Somut örnek ile bana bilgi 
verildiği takdirde, esasen yasaların da suç sayacağı 
böyle bir eylemin gereği, müeyyidesi yerine getirilir. 
Bana ulaşmış böyle bir şey olmamıştır. Ama, bunun
la olmamıştır diyorum, somut bir örnek bana ulaştınhr-
sa gereğini yaparım. 

Tıp talebesinin yemini «Hipokrat Yemini» bir mes
lek yeminidir. Dünyanın bütün ülkelerinde hekimler, 
Hipokrat'ı tıp mesleğinin kurucusu, yaratıcısı saymış
lardır. Dünyanın her yerinde, başka İslâm ülkelerinde 
de Hipokrat, tıbbın en büyük kurucusu sayılmıştır. 
Hipokratm adının yüceliği, O'nun inanışlarından gel
memektedir, O'nun meslekî yaratıcılığından gelmekte
dir. 

Arz ederim efendim-
Fîorence Nigthingale bir simgedir; dünyanın her 

yerinde simgedir. Florence Nightingale, başka ülke
lerde de aynı ölçüler içerisinde değerlendirilmektedir. 
Bu, müesseseleri kuranların bir takdiridir, bir değer
lendirmesidir. Florence Nightingale adının başka İs
lâm ülkelerinde de yaşadığı bilinmektedir. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muzaffer Demirtaş'ın sorusu: 
«Sağlık ocaklarına koruyucu diş hekimliği mak-

sadıyle tayin edilen diş hekimlerimizin elinde reçe
te kâğıdından başka hiç bir materyal ve alet verile
mediğine göre, bir fayda mülâhaza ediyor musunuz?» 

Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sağlık hizmetleri diş 
tabipliğinde de koruyucu ve tedavi edici olarak ayrıl
malıdır. Onun için çok özetle sunmaya çalıştığım bu 
konuşmamda, diş tabibi yetiştiren fakültelerin yönetici
leriyle, dekanlarıyle konuşma yaptığımı ve kendilerin
den diş tabiplerinin tedavi yanında koruyucu hizmet
lerde de daha fazla eğitilerek yetiştirilmesinin yararlı 
olduğunu kendilerine ilettiğimi sundum Yüce Meclise. 

Sağlık ocaklarına verilecek diş tabiplerinden bekle
nen görev, koruyucu hizmettir; diş sağlığının korun
ması hizmetidir. Tedavi, ancak merkezlerde yapılmak
tadır. İl merkezlerindeki hastanelerimizde, bazı ilçeler
deki büyük hastanelerimizde protez atelyelerimiz var
dır, protez ünitelerimiz vardır. Bunlar tedavi üniteleri
dir. Ama okul çağındaki çocukların diş sağlığının ko
runması, toplumda fertlerin diş sağlığının ko
runması, bir reçete kâğıdıyle bilgili bir hekim tarafın
dan yeterince yapılır. Bir ünite kurulduğu zaman tedavi 
başlamıştır. Elbette tedavi üniteleri de olacaktır, onlar 
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tedavi ünitelerinin olabileceği çaptaki sağlık kuruluş
larında olacaktır. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Özkaya'nm yazıh olarak cevap

landırılması dileğiyle soruları: 
«L Nizip'te yapılacak olan Devlet hastanesinin 

temeli hangi tarihte atılacaktır? 
2. Gaziantep Devlet hastanesi, 3 vilâyetin eh

liyet almak için trafik raporlarını düzenlemektedir. 
Vatandaşlarımız 2-3 ay beklemektedir. Senelik 15-20 
bin arasında verilen raporlar, diğer hastalara bakma 
imkânı vermiyor. Bunun için kadro artırılmasına gi
decek misiniz? 

3j Gaziantep ili dahilinde bu sene kaç adet sağ
lık ocağına yardım ediyorsunuz, teker teker verebilir 
misiniz? 

4. Gaziantep ve ilçelerindeki hastane ve hükü
met tabipliklerindeki doktor açıklığı kaç adettir, ne 
zaman tamamlanacaktır?» 

Yazılı rica ediyorlar. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMtR (Devamla) — Hay hay, emredersiniz 
Sayın Başkanım; yazılı olarak arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim, 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bendeniz söz ta

lebinde bulunmuştum. Başka konuşacak arkadaşım 
yoksa.... 

BAŞKAN — Sayın Mete Tan istediler efendim, 
sizden evvel. 

ŞENER BATTAL (Konya) — O zaman müsaa
de buyurursanız bazı temennilerimi arz ermiş olayım. 

BAŞKAN — Söz talebi olduğunu söylediniz. Sual 
sorma müddeti bitti. Onun için bağışlamanızı rica 
ederim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Takdir Başkanlığın 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kılıç buyurun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, bilgi 

kabilinden bir kaç soru sormak istiyorum. 
1. Doktor arkadaşlarımın da beyanına göre, be

lediyelerin ekmeklerin fiyatlarını aynı tutmak ve gra
majlarını düşürme Sisteminin ilâçlarda da tatbik edil
diği yolunda Şikâyetleri vardır. Sayın Bakana böyle 
şey ulaşmış mıdır? 

2. Sağlık hizmetlerinde personelin az olduğu 
ve en büyük sıkıntının da doktordan geldiğini izah 
ê den Sayın Bakan, Bakanlık müsaadesi alınmadan 
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başka kuruluşlarca hastane açılmayacağını, mevcut 
hastanelerin de birleştirilmesi yolundaki fikirlerini be
yan etmelerine karşın; dün akşam Orman Bakanı ar
kadaşımız, suallere verdiği cevaplarda, Orman Ba
kanlığının da bir hastane açmak için bütün hazır
lıkların tamam olduğu istikametinde bir beyanda bu
lundular. Sayın Bakanın bundan haberleri var mı ve 
böyle bir şeyi nasıl karşılarlar? 

3. Bütün arkadaşlarımın karşılaştığı bir prob
lemdir: Taşra hastanelerinde genellikle ameliyat olan 
vatandaşlar muhtelif sürelerde, sonra tekrar aynı ra
hatsızlıktan Ankara'ya geldiklerinde, bunların has
tanelerde tedavi altına almakta müşküiâtla karşıla
şıyoruz, şahsen ben de karşılaşıyorum. Nitekim, da-
ha evvel kendisine bir «epikriz» mahiyetinde, ne 
ameliyatı yapıldığı, ne alındığı, ne gîbi bir muamele 
yapılması belirtilmediği için doktorlar, hastaneler bu
nu sormakta ve bu hastaları hastaneye almakta müş
külât göstermekte veya geriye gönderip ameliyat ol
duğu yerden bilgi aldıktan sonra yatırmayı uygun gör
mektedir ki, tıbben de doğrudur. Sayın Bakan bu gi
bi müşkülâtı ortadan kaldırabilmek için, kendisine 
bağlı hastaneler böyle bir tamimde bulunmayı uygun 
görürler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; ek
mek fiyatlarını sapit tutmak için gramajını düşürme 
yolu yıllardan beri uygulanmaktadır, onu biliyorum; 
fakat ilâçlarda miktar değişikliği Bakanlığımın mü
saadeline tabidir ve tabiatiyle çok hassas bir konudur. 
Ancak şu söylenmiş olabilir: Bazı ilâç yapımcıları ruh
satlarında belirtilen miktarlarda hamınadedeleri koy
muyorlar. Bu tabiatiyle denetlemenin iyi yapılıp ya
pılamaması konusudur. Kabul etmek gerekir kî, Tür-
kiye^de ilâç kontrol değişik zamanlarda Refik Saydan 
HıfzıssiMia Enstitüsünce piyasadan ilâç satın alınıp, 
çeşitli ilâçlardan satın alınıp yılda bir kaç defa kont
rol edilmiş olmasına rağmen ifade etmek gerekir ki; 
gönül rahatlığı ile ilâç kontrolü Türkiye'de yeterince 
yapıîalbiMyor demek, pek mümkün değildir. 

İstanbul'da bir ilâç kontrol enstitüsünün inşaatı 
devam etmektedir, tamamlanamamıştır. 

Refik Saydam'ın olanakları bu yıl artırılmıştır, 
büyük oranda artırılmıştır. Piyasadan değişik zaman
larda daha çok ilâç satın alsın ve daha çok ilâcın kont
rolünü yapabilsin diye kendisine yeni olanaklar sağ-
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laımuştır. Ama, yasa dışı bir yolla bu tarzda bazı 
ilâçlar da yapılıyorsa, ki-zaman' zaman brrfer tKS'fâ 
edildiğinde ilâç ruhsatlan da iptal edilmektedir. 

Orman Bakanlığının herhangi bir yerde hastane aç
ma isteğinden bilgim yoktur. Ancak, Orman Bakan
lığı hangi gerekçeyle bir hastane açmak istediğini ve 
'bu hastaneyi nerede açmak istediğini, hangi kapasi
tede bir hastane açmak istediğini; bir göğüs hastalık
ları hastanesi açmayı düşünmüş olabilirler belki ve 
açmak istedikleri yerde de ihtiyaç varsa müsaade edi
lebilir. 

Benîm arz etmek istediğim şudur : Sağlık ve Sos
yal Yar'dım Bakanlığının uygun görüşü alınmadan 
hastane açılamaz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
da zaman zaman uygun görüşünü vermektedir; hasta
ne açılmak istenen yerde yeterli hasta yatak kapa
sitesi yaratılmarmşsa eğer. Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı her ilde orabinde 25 - 26 yatağı hedef gös
termiştir. Onb-mlc 26'nın altında düşük yatak kapa
sitesi varsa ve orada yararlı olab'Hecek bir hasta
ne yapımı öngörülüyor ise, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı buna mani olmamakta; fakat fazla ya
tak kapasitesinin yaratılmasını önlemeye çalışmakla
dır. 

Bu bize henüz intikal etmemiştir. Tabiatıyle inti
kal edirtee, bu arz ettiğim ölçüler içerisinde değerlen
dirilecek ve bir karara bağlanacaktır. 

Taşrada ameliyat olanların geldikleri zaman - sa
yın soru sahibinin de belirttikleri gibi - gerçekten bir 
ep'ikrlzle gelmiş olmaları, ilmî bakımdan doğru ola
nıdır; ama îafbiatıyle bunu vatandaşımızın kendisinin 
değerlendirmesi mümkün değildir, bilmesi de müm
kün değildir. Buradaki uzman arkadaşlarımızın bunu 
istemeleri de doğaldır; hastanın yararına doğaldır, 
daha evvel yapılmış olan müdahaleyi öğrenebilmek 
bakımından. 

Soru dikkatimi çekmiştir Sayın Başkan. Eğer so
ru sahibi izin verirse bu konu üzerine eğileceğim. 
Çünkü üzerine eğilmek için gereken bir husus ola
rak görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Benli, buyurunuz. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkanım, son zamanlarda ilâç fiyatları büyük ölçü
de zam gördü, % 20 - 60 oranında. Bu fiyatlarla va
tandaş ilâç alamaz duruma girmiştir. Bu durum kar
şısında : 
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1. İlâç hammadde ithalâtının devlet eliyle yapıl
masını, ucuzluk temini açısından bir tedbîr olarak 
düşünüyor musunuz? 

2. Bir çok maddeler sübvansiyone edilirken, (me
selâ kömür, petrol, gübre, kâğıt sübvansiyone edil
diğine) ve milyarlar bu yolda harcandığına göre îlâç 
hammadde ithalâtından gümrüğü kaldırmayı düşünü
yor musunuz? 

3. Piyasada zaman zaman bulunmayan kalp, kan
ser ve damar ilâçları gibi çok önemli ilâçların piya
sada bulunmasını sağlamak için Kızılay ve benzeri 
teşekküller eliyle bu ilâçlardan bir miktar stok yap
mak düşünülüyor mu? 

4. Kütahya Devlet Hastanesi yıkılıyor. Yerine 
200 yataklı bir pavyon yapılacak. Yıkılan iki pavyo
nun yerinde dahiliyenin 1, 2, 3; ortopedi, bevliye ve 
hariciye : 2 servisleri çalışmakta. Şimdi bunların yı
kılmasından sonra yerine yapılacak yeni tesisin yapıl
ması belli bir zamanı kapsayacağına göre, bu boş
luğu Kütahya Devlet Hastanesi nasıl dolduracaktır? 
Kiralık bir binaya mı taşınacaktır? Binlerce liraya 
malotmuş bu tesisleri, çalışmaya devam eden tesis
leri yıkına yerine, başka bir sahaya yeni bir has
tane yapmak düşünülür mü? Bu yıkım işlemi ile Kü
tahya Devlet Hastanesinin büyük çapta fonksiyonu
nu yitireceğine inanıyorum. Bunu bir rakam olarak 
göstermek isterim : 1976 yılında Kütahya Devlet 
Hastanesinde 94 bin poliklinikte ve 15 bin hasta da 
klinikte tedavi edilmiştir. 

Bu şartlar tahtında bu binaların yıkılmasının so
nunda, Kütahya Devlet Hastanesi tamamen olana
ğını ve imkânını yitirecektir. 

Başlîa bir boş arsa varken, eski bir hastaneyi yıkıp 
yeni bir hastane yapacak kadar zengin midir Dev
let? Üstelik buraları gözden çıkarmadan, başka bir 
yerde bir hastane yaparak, üniversite veya yüksek
okulların yurt olarak kullanabilmeleri mümkün olan 
bu binaları gözden çıkarmanın sebebi nedir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Benli. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; ilâç 
fiyatları 7 Nisan 1972 sayılı Kararname ile tespit 
edilir. Bu kararname ilâç fiyatlarının saptanmasında, 
sınaî maliyet sistemini getirmiştir. Sınaî maliyet sis
temine etki yapan en önemli unsurlar, ilâç hammad
desi, direkt işçilik, ambalaj harcamaları ile endirekt 
işçiliği de bünyesinde barındıran artı kâr düzeni. 7 Ni-
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san 1972 tarihli Kararname, o tarihten bu yana uy-
guIaEmajktadır. Bu kararnamenin bünyelinde ilâç sı
naî maliyetlerine, nihaî maliyete % 20 etki yapan 
değişiklikler olması halinde yeni fiyat verilmesini 
öngörmektedir. Yani, bir ilâcın nihaî maliyetinde iş
çiliği, ambalajı ve hammaddesinin toplam maliyet 
artışı veya azalışı % 20'yi bulursa, artnıışsa yeni fi
yat artırılarak verilir; azalmışsa, yeni fiyat düşürü
lerek verilir. Nitekim düşürülmüş fiyatlar da olmuş
tur, bazı ilâç kalemlerinde. Bazı hammaddelerde faz
la miktarda fiyat düşmesi olmuştur dünyada, ö ilâ
cın nihaî maliyetine % 20'den fazla etki yapmıştır, o 
ilâcın fiyatı da düşmüştür, düşürülmüştür. Bu, karar
namenin gereğidir. 

7 Nisan 1972'de çıkan Kararname gereğince bu
nunla ilgili ilk uygulama 1974 yılında yapılmıştır. 
1974 yılında zamanın yönetimi işçilik fiyatlarında iki 
senede meydana gelen artışı dikkate almış, bugün
künden daiha da farklı bir oranda dikkate almış, ham
maddelerde meydana gelen artışları dikkate almış, en
dekslerini meydana getirmiş ve toplam sınaî maliyet 
artışı % 20'yi bulan ve geçen ilâçlara yeni fiyatlar 
vermiştir. 1974'iin sonunda, 1975'e doğru, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı görevine geldiğim zaman, 
başlamış olan bu uygulama, benim dönemimde de 
yürütüldü; yasaların gereği olarak. 

1974'ten bu yana işçilik ücretlerinde fiyat artış
ları oldu, toplu sözleşmelerle saptanan. Kur farkları 
meydana geldi. Bakanlıkta üç - dört aya yakın, uzman
lar, 1974'te olduğu gJbi, oturdular, bu rakamları in
celediler ve kararnamenin gereğini yerine getirdiler. 
1974 yılında piyasada mevcut yaklaşık 3 000 kalem 
ilâcın 1 500 - 1 600 tanesi fiyat görmüştü. 1976 yılında 
yine piyasada mevcut yaklaşık 3 000 küsur ilâcın ya
rısına yakını fiyat artışı gördü. 

Genellikle 1974 yılında maliyet artışı % 20'yi bul
mayan ilâçlar fiyat farkı alamamışlardı. Geçen za
man içerisinde onların maliyet fiyatları % 20'y<i bul
du, onlar da aldılar; daiha evvel almış olanların çoğu 
alamadı. Ama, objektif kurallar içinde, kararnamenin 
gereği olarak İkinci kez - ilk kez 1974'te olmak üze
re - ikinci kez bu uygulama yapıldı. 

BAŞKAN — Biraz kısa rica edeyim Sayın Ba
kan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — önemli bir soruydu Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) —> Ben ilâç kısmında, za

manım olmadığı için değinememiştim, önemli bir 
soruydu. Onun için, önemle cevap vermek ihtiyacını 
duydum. Özür dilerim. 

İlâç hammaddeleri Türkiye'de uzun yıllardır ay
nı statü içerisinde ithal edilir. İlâç hammaddesi dahil 
ülkeye bütün ithalât, Fiyat Teknik ve Tescil Dai
resinden geçerek yapılır. Fiyat Tetkik ve Tescil Dai
resi, Ticaret Bakanlığına bağlıdır; İstanbul'da çalı
şır; uzmanlardan kuruludur. Bu dairenin görevi, bir 
ithal malının, dünyadaki en ucuz olan fiyatını sapta
maktır; ilâçla da bunu yapar. Bir ilâç imalâtçısı, bir 
hammaddeyi getirmek istediği zaman, «Şu fiyattan 
ben buldum, getiriyorum» diye müracaat eder. Fiyat 
Tetkik ve Tescil Dairesi dünya fiyatlarını öğrenir 
teşkilâtı vasıtasıyle bu uygunluk belgesini verir veya 
«Pahalıdır, daha ucuzu var» der, vermez. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, dünyadaki en ucuz bu ilâ
cın, bu hammaddenin en ucuzu budur diye, uygun
luk belgesi almış olan bir ilâç hammaddesinin uy
gunluk belgesi alan, alman fiyat üzerinden fiyatını 
düzenler. Bu, bugün de böyle yürütülmektedir. Dör
düncü Beş Yıllık Planın hazırlanması için toplanmış 
olan ihtisas komisyonu, uzun süren çalışmalar sonu
cu ihtisas komisyonu, Bakanlığımız dışında kurulmuş 
oîan ihtisas komisyonu ilâç sanayiinde fiyat uygula
masında 7 Nisan 1972 tarihli Kararnamenin objektif 
olduğunu, yararlı olduğunu, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde de uygulanmasının gerektiğini öngörmüş
tür. 

Piyasada bulunmayan ilâç konusu devamlı konu
şulur. Meslekten olan arkadaşlarını bilirler ki, aynı 
eskiyi yapan ilâçların pek çok çeşitleri vardır. Reçe
tede yazılmış bir ilâcı hasta aradığı zaman bulama
dığında, aynı etkiyi yapan, aynı hammaddeleri haiz, 
ismi değişik bir başka ilâcı bulabilmektedir. Bugün 
hayatî önem taşıyan ilâçlardan piyasada, genellikle, 
zaman zaman arızî olanlar hariç, bir sıkıntı söz ko
nusu değildir. Bazı ilâçlar gerçekten çok az kâr yap
tığı için mamul olarak ithal edilmemektedir. Kızılay 
vasıtasıyle ilâç ithalâtı yapılmaktadır. Ama ilâç sto
ku, meslekten olanların bilmesi gerekir ki, ilâç stoku, 
ilâçların genellikle süreli olması nedeniyle pek ko
lay yapılmayan ve aslında yapılmaması da gereken, 
güresi geçtiği zaman etkisi de azalacağı için, yeni 
imâlatlarla getirilmesi gereken bir konudur ilâç. Bu 
itibarla, Kızılay vastıasıyle stok, halk sağlığı yararına 
değerlendirilemez kanaatındayım, ama Kızılay bazı 
ilâçları ithal etmektedir ve bu ilâçlar da Türkiye'de, 
ülkemizde satılmaktadır. 
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Kütahya Derlet Hastanesi yerine yeni bir devlet 
hastanesi yapılacaktır. Meseleyi ben daha eski gö
rev yıllarından bilirim. Haritalar üzerinde ben de ça-
lışmışiHîdır. Kütahya'da hastane yapım yeri olarak 
gösterilen yer, hastane hizmetlerini görmek bakımın
dan daha uygun görülmediği için, eski hastane ye
rinde yapılmasına karar verilmiştir. Ancak, değerlen
dirmek gerekir ki, eski hastane binasının yanında ba
zı üniteler vardır, ki hastane oradan bir başka yere 
getirilip kurulduğu takdirde, o üniteler işlemez hale 
gelecektir. Bunlardan bir tanesi okuldur, mutlaka has
tanenin yanında olması lâzımdır. Hastane yeri Kütah
ya için fevkalâde merkezîdir. Muhafaza edilecek olan 
binalar muhafaza edilecek, muhafaza edilemeyecek 
olanların yerine yenileri yapılacaktır. Bunu, uzan sü
re meşgul olduğum bir konu olduğu için arz ediyo
rum. 

Kütahya'nın ve Kütahyalıların yararına olduğu 
inancını taşımaktayım, gösterilen yerin - Belediye 
Başkanıyla da ben oturdum, saatlerce çalıştım - bu
rada yapılsın diye gösterilen yerin hastane hizmetle
ri, haStanecilik hizmetleri bakımmdan Kütahya için 
daha yararlı olduğu inancını taşımadığımız için; el
bette, biz de bir binayı lüzumsuz yere yıkma duru
muyla karşı karşıya gelmeyi istemez idik. 

Yerinde yapılması uzmanlarca da daha uygun gö
rülmüştür; ama, daha uygun başka yer olduğu inancı 
varsa, o yerin neresi olduğunu da öğrenmek isterim. 
Çünkü bizzat kendimin gördüğüm yerin daha iyi 
Olduğu kanaatini taşımadım ben. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, mü-

saaednizle Sayın Bakandan bir kaç soru soracağım. 

Bir tanesi, her sene sorulan ve herkesin sorduğu 
sorudur : Hava kirliliği dolayısıyle bir yasa çıkarıl
ması zorunludur. Hiçbir ülke ciddî olarak hava kir
liliğine karşı, önlem almak isteyen hiçbir ülke yasa 
çıkarmadan bu işi yapamamıştır. Böyle bir yasanın 
çıkması halinde de uygulamaya girmesi en az 3 - 4 
senelik bir iştir. Bir yetkili kurul olacak ve yetkileri
ni belirtecek. Bugün konuştuğumuz zaman yalnız An
kara'yı söyîüyoraz. Halbuki bu yıllar esnasında, tar
tışmasını yaptığımız yıllar esnasında, bütün şehirle
rimizde hava kirliliği başlamıştır. 

BAŞKAN — Sual şeklinde rica ediyorum efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Meselâ, Saym Baka
nın memleketi olan Bolu ilinin önünden arabayla geç
tiğimiz bazı zamaıtiarda, daman ve sisler içerisinde 
görüyoruz. İstaribul böyledir, bir çok yerler böyledir. 

BAŞKAN — Evet, soruya lütfen. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geçen dönemde 

Hükümet bir tasarı getirdi, tekliflerle birleşti, günde
me girdi ve kaldı. Bu dönemde onun içinden çıkan bir 
yasa önerisini gündeme aldırdık, gündemde bekliyor. 

Sayın Bakan lütfetmezler mi ki, bu dönemin bi
timine kadar, geçen dönemde bütün ilgililerin, bütün 
uzmanların ittifakıyle hazırlanmış bu yasa çıkarılsın. 
Bu yasa çıkmakla ne Ankara pis havadan kurtulacak, 
ne de bir şey olacaktır, 3 - 4 sene sonra biz neticeyi 
görebileceğiz. Bunu soruyorum Saym Bakandan, bi
rinci sorum bu. 

İkinci sorum : Kan satımı, kan tedariki Türkiye' 
de bir sorun haline gelmiştir. Kan işinde özel olarak 
kurulan merkezlerin, bankaların sömürü yaptığı, va
tandaşı en sıkışık bir anında boğazladığı ve yüksek 
ücret aldığı, kalitesiz ve bilim açısından sakıncalı kan 
topladıkları iddia edilmektedir, gazetelerde yazılmak
tadır. Olayları biz de biliyoruz. 

Kan Bankası, Devlet Kan Bankası kurulması dü
şünülmekte midir? Hazırlık hangi safhadadır? 

Bir diğer sorum: Çimento fabrikaları, birçok ite
ri üfikelerin kurmak istemediği, hava kirliliği ve çev
reyi bozduğu için kurmak istemediği fabrika türle-
rindendir. Türkiye'de de pek çok fabrika kurulmuş
tur. Fabrikaların kurulduğu yerlerin civarında halk 
büyük şikâyetçidir, sağhk bakımından şikâyetçidh*, 
toprak bakımmdan şikâyetçidir. Hava bakımından 
şikâyetçidir. Benim seçim bölgemde de, İstanbul'da 
da birkaç fabrika vardır, civardaki halkın hepisi şi
kâyetçidir. Meselâ Küçükçekmece'de Ak Çimento 
fabrikasından çıkan toz ve dumanlar, vatandaşın 
ciğerinde betonarme olup, taşlaşmak suretiyle has
talık yapmaktadır, vatandaşı öldürmektedir. 

BAŞKAN — Suale gelin lütfen. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Onun için Türkiye 
çapında çimento f abrikatennın kurulması ve kurulma 
yerleri için özel bir araştırma ve faaliyetiniz var mı
dır? 

Teşekkür ederini Saym Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ülker. 
Saym Bakan, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Saym Başkanım; 
hava kirtitiği gerçekten ülkemiz için, ülkemizin her 
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yöresi için önemli bir sorun haline gelmiştir. Sana
yiinin geliştiği her ülkede, hele sanayiinin hızlı ge
liştiği, patlama noktasına geldiği her ülkede hava 
kirliliği sorunu aynı hızla meydana çıkmıştır, çık
maktadır. Ülkemiz için de böyledir. 

Bir yasa önerisi Bakanlığımızca daha önce ha
zırlanmış, Meclise sunulmuştur. Sayın soru sahibi
nin de Mecliste bir yasa teklifi vardır. Biz, Bakan
lık olarak bu yasanın bir an önce yasalaşmasını is
teriz, dileriz. Ancak sayın soru sahibi de takdir 
ederler ve daha iyi biliyorlar ki, Meclis Danışma Ku
rulları hangilerine öncelik verilmesi lâzım, hangisinin 
konuşulması lâzım geldiğini sıralamakta ve bunu 
grup temsilcileri birleşerek yapmaktadırlar. Bizim 
önergemizle olabiliyorsa, gerçekten ben, bu yasa
nın bir an önce görüşülmesinde büyük yarar görü
rüm ve bundan memnunluk duyarım. 

Kan satımı konusu, gerek Bütçe Komisyonunda, 
gerekse Senatoda da dile getirildi. Haklıdır, kan, 
bir ticaret metaı olmaz, olmaması lâzımdır. Yasa
larımız kan alımım ve kan satımını yapmak isteyen
lere bu hakkı vermiştin Bakanlık olarak birçok ka
yıtlar koymamıza ve hattâ zaman zaman yasalara 
rağmen zorlamamıza karşın, bu kan merkezleri ku
rulmuştur. Bunlar Bakanlığımız tarafından muraka
be edilmektedir. Ancak murakabesinin de güç oldu
ğu takdir edilmelidir. Biz Hıfzısıhha Enstitüsünün 
olanaklarını geliştirmekteyiz; orada kan üretimi ça
lışmalarını artırmak istiyoruz. Aslında ülkemizde kan 
konusu, Kızılay'a verilmiş bir konudur; Kızılay Kan 
Bankaları vasıtasıyle yürütülüyor. Bu kan banka
ları, Kızıîaya bağlı kuruluşlardır. 

Iışma içinde bulunmaktadır. Bakanlık olarak bizim 
yaptığımız, kendi müesseselerimizdeki hastalarımızın 
ihtiyacım karşılamağa dönüktür. 

Çimento fabrikalarının kurulması birçok ülkeler
de gerçekten yalnız çimento değil, her sanayi kuru
luşu için çevre sağlığını koruyucu önlemler alın
maktadır. Dünya Sağlık Teşkilâtının normları var
dır. Dünya Sağlık Teşkilâtının bize de ulaşan norm
larında, şu kadar yıllık ton kapasiteli bir çimento 
fabrikasının etrafında, şu kadar metre koruma mesa
fesi bırakılması lâzımdır. Ton kapasitesi şu kadar
sa, bu mesafe şu kadar olmalıdır diye, bize de gön
derilen normları vardır. Biz çevre sağlığını koruma 
bakımından İmar ve İskân Bakanlığının koordina
törlüğünde yaptığımız toplantılarda, yeni kurulacak 
sanayi kuruluşları için bu koşulları aramaktayız. Ye
ni kurulacak çimento fabrikalarının civarında, etra
fında koruma bölgesinin ne kadar olması lâzım gel
diğini saptamakta ve bunu kurulan fabrikanın kurul
duğu yerin coğrafî durumuna, oradaki rüzgâr ve ha
va hareketlerini de dikkate almak suretiyle yapmak
tayız. Ancak, daha önce kurulmuş çimento fabrika
ları ve daha önce kurulmuş sanayi kuruluşları vardır. 
Bunlar için önlemler öngörmekteyiz. Örneğin; sa
yın soru sahibinin ilinde bir çimento fabrikasının 
etrafında yaptığı zararlar bize de intikal ettirilmiş
tir. Uzmanlarımız gitmiş bakmışlardır ve bu zararı 
azaltıcı önlemleri öngörmüşler, kendilerine söylemiş
ler ve sonra yapılıp yapılmadığını da kontrol etmiş-
lerdirj Buna rağmen, bölgeye ben de yaptığım zî -
yarette, binaların üzerindeki kırmızı kiremitlerin be
yaz hale dönüştüğünü görmüşümdür. Tabiatıyle bu 
önlemler hava şartlarının ve coğrafî durumun etkisiy
le de zaman zaman yeterli olamamaktadır; ama, çev
re sağlığının koşullarını yerine getirmek için yasala
rın bize verdiği olanakları, Bakanlık olarak biz kul
lanmaktayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan birkaç soru soracağım. Bunla
rın cevaplarının mümkün olursa yazılı olarak veril' 
meşini arz ederim. 

1. Evvelâ seçim bölgem olan Erzincan'da, baş
langıçtan beri Erzincan sosyalizasyon bölgesi kapsa
mı içinde bulunmasına rağmen, «sosyalizasyon» ke
limesinin sosyal kavramına tamamen ters düşen bir 
işlem içinde çalışmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak biz 
kendi hastanelerimizin bünyesinde, kendi hastaneleri
mizin ihtiyacım karşılamak için üniteler kurmakta
yız. Takdir buyurulur ki, kam muayyen gruplar
dan almak söz konusu olabiliyor^ Ücretsiz olarak 
alınıyor; ama muayyen gruplardan alınıyor. Bunlar 
genellikle Kızılay tarafından yapılıyor. Biz hastane
lerimizde kan sağlamakda gücük çekiyoruz. Fakat 
döner sermayemizden de katkıda bulunmak suretiy
le bu kan kuruluşlarımızı, ünitelerimizi daha geniş 
imkânlar içine sokmak istiyoruz; ama bütün bun
lar yeterli olmamaktadır. Ülkenin kan ihtiyacı mev
cut kuruluşlar tarafından yeterince karşılanamadığı 
için, özel kan bankaları çalışma olanağı bulabil
mektedir. Yeterince karşılandığı takdirde elbetteki 
çalışma olanağı bulamayacaklardır; böylece kapa
nacaklardın Kızılay bu konuda daha geniş bir ça-
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Şöyle ki: En çok kentsel yörede yahut kentlere 
yakın büyük köylerde, olanak sahibi olan köylerde 
sağlık evi yapılmış, ebe gönderilmiş olmasına kar
şın; dağlık bölgelerde, grup şeklindeki köylerin hiç 
birinde ne ebesi, ne de sağlık evi bulunmamaktadır. 

Bu araştırıldığı takdirde, planlı dönemin planı
na da, sosyalizasyon döneminin sosyal kavramına 
da ters düşen bir uygulamadır. 

Şimdi Sayın Bakanın deminki konuşmasından 
bir sözünü hatırlatarak, «Ebe ve hemşire durumun
da memnuniyet verici bir sonuca erişmekteyiz» di
yorlar; halbuki Erzincan'da bu tamamen ters tecelli 
etmektedir. 

Şöyle ki: Şu anda 650 oturma birimine rağmen 
ve bu 650 oturma biriminin mezraları, ki 20-30 ha
neden ibarettir, burası için aşağı - yukarı 50 - 60 ta
ne ebe var, 650 birime karşın ve bunlara bu sene 
konan sağlık ekip sayısı da 10. Bunu, 620'yi lO'a 
böldüğünüz takdirde 62 sene sonra köylerin ebeye 
kavuşma olanağı sağlanmış oluyor. 

BAŞKAN — Suale gelin lütfen. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sual bunun 

içinde oluyor Sayın Başkanım. 

Şimdi memnuniyet verici bir düzeye yetişeceksek, 
bu 62 sene sonra olabilecek. Şimdi asıl, bunun sa
kat tarafını Sayın Bakanın düzeltip düzeltmeyeceği, 
sorun bui Şimdi köyler yeniden, eskideki siyasal 
nedenlere göre tefrik edilmiş bu grup köyleri, merke
zî köyleri, dağlık köyleri yemden bugünkü koşullar 
gözönüne alınarak saptanacak mı, yoksa bugünkü 
şekliyle uygulamaya devam edilerek dağlık bölgele
rin bu şekilde ebesiz kalmasına göz yumulacak mı? 

Birincisi bu. 
İkincisi : Aşağı - yukarı Erzincan merkezinden 

135 kilometre uzakta olan, en büyük ilçelerden biri
si olan Çayırlı ilçesinde bugün bir yataklık dahi ya
tacak, hasta yatıracak yer yoktur. Sağlık ocağı var 
ve fakat doktoru da yok. Buraya daha evvel şöyle 
25 - 30 yataklı bir hastane konulmasını istemiştim. 
Acaba Keşiş Dağlarının arkasında ve her türlü ula
şım, iletişim olanağından yoksun bu büyük ilçemizde 
50 yataklı, 25 yataklı, 10 yataklı bir sağlık ocağı, 
sağlık evi veya sağlık müessesesi yapmayı düşünü
yorlar mı? 

Üçüncüsü : Erzincan sosyalizasyon bölgesine da
hil olmasına rağmen sanki bunun dışmdaymış gibi 
bir muamele görmektedir. Yani bugünkü işlem öyle. 
Sayın Bakana bunu bir kusur olarak söylemiyorum; 
Sayın Bakan buna bir an evvel el atıp da, sosyalizas-
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yon bölgelerinde uygulanacak yöntemleri bir an Önce 
uygulayacaklar mı, uygulamayacaklar mı, bunu ya
nıtlamasını istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim.: 
Saym Bakan rica ediyorum biraz kısa veya ya

zılı olarak, vakit çok daraldı. Daha iki bütçemiz 
var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Çok kısa arz ede
yim.! Yalnız bir yanılgıyı düzeltmek mecburiyetinde
yim, izin verirseniz onu sunayım. 

Kentlere yakın büyük köylerde sağlık evlerinin 
bulunması ve uzak, kırsal yörelerde bulunmaması 
diye bir durum olmamak gerekir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Olmadığı kanaatin
deyim de. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben* ispat 
edeceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Olmadığı kanaatin
deyim de. Arz edeyim, neden? Bu sağlık evlerinin 
yerleri bugün saptanmış değildir. Sağlık evlerinin 
yerleri yıllardan beri oluşturularak gelmektedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tamam, sa
dece saptanmış. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bu sağlık evlerinin 
saptanma dönemlerinin içerisinde Cumlıurıyet Halk 
Partisi iktidarı da vardır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Parti konu
su değil Saym Bakan, sağlık açısından. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Söylendi efendim; 
Saym Başkamın, siyasal nedenlerle saptanmadığı için 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, telefon konuşması 
gibi karşıldch olmaz efendim; sordunuz, cevap arz 
ediyor, lütfedin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Telefon ko
nuşması değil, Meclis konuşması oluyor Sayın Baş
kan. Sizle aramızda telefon yok. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Konuşma arasında, 
soru bünyesinde, tabiatıyle ben dikkat ettim, so
ru sahibi beni muhatap almadı bu uygulama için, 
ona dikkat ettim.; Nezaketine teşekkür ederim; ama 
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ben benden evvelkileri de savunma durumundayım, 
Devletin devamlılığım dikkate alarak. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde 
sosyalleştirme uygulamalarında' köy sağbk ocakları
nın ve sağlık evlerinin yerleri illerde tespit edilir. 
Bunu tamamen iller yaparlar. Çünkü coğrafî durum 
çok önemlidir^ Haritaya baktığınız zaman, iki köy 
birbirine yakınmış gibi görünür* Oysa iki köyün ara
sından bir dere geçmektedir, o dere de geçit ver
memektedir. Bu itibarla haritada bir köyü ona bağ
larsınız, oysa o köyden sağlık ocağı yaptığınız kö
ye gidebilmek için beş saatlik yol gitmek lâzımdır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Arada Kurt-
beii Dağları var Sayın Bakanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bu nedenle sosyal-
leştirme uygulaması yapılacak bölgelerde ve Türki
ye'nin bütün illerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gelindiği zaman, Iıaritalarıyle daha sosyal
leştirme on sene sonra gelecek olan ilde bile sağlık 
ocaklarının ve sağlık evlerinin yerlerinin nereler ol
duğu görülür. Bu, tamamen mahallî koşullarla ha
zırlanır^ Sağlık ocakları 7 500 ile 10 000 nüfusu 
kapsayacak köyler grupu arasında düzenlenir; sağlık 
evleri 2 500, 3 000 köy grupunu kapsayacak tarz
da düzenlenir. Böyle olunca 2 500 - 3 000 nüfuslu 
köy gruplarını, mecbursunuz kentin kenarında ara
yıp bulacağınız gibi, kent merkezlerinin uzakların
da da arayıp bulacaksınız. Çünkü yalnız kentin et
rafım çevirdiniz mi, diğer köy grupları 2 500 -
3 000 nüfuslu toplumun dışında kalmış olur. 

BAŞKAN — Yazılı istedi Sayın Bakan, lütfedin 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim,! İzin verirseniz bu soruya cevap vereyim. 

Erzincan'da ebe standardı 140, ebe mevcudu 
134. Sayın soru sahibi Erzincan'da ebe durumunun 
çok az olduğunu söyledi. Ben memnuniyet vericidir 
diye ifade ediyorum, Yüce Parlamanterleri sevindi
rir diye ifade ediyorum. Bu yıllarca yapılmış çalış
maların sonucudur. Ben başlayıp ben bitirmedfm. 
Sağlık okullarımızın sayısı l l l ' e çıkıyor. Bugün 
94. Bugün Cumhuriyet Hükümetinin Sağlık Bakan
lığı sağlık okullarına 6 bin öğrenci alabihniişse, bu 
yıllarca sarf edilmiş olumlu bir çabanın-sonucudur. 
Bundan her siyasî kuruluşun payı vardır. Ama kabul 
ediniz ki, sağlık kollejlerine ve sağlık okullarına özel-
hiçle önem göstermişizdir biz. Şimdi ben diyorum ki, 
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köy ebe kadrolarının % 83'ü doludur. Bu rakam, 
Türkiye ortalamasının rakamıdır. Şimdi Personel 
Genel Müdürüm bana gönderiyor notu. Tabiatıyle 
şurada benim Erzincan'ın ebe kadrolarının durumu-
mı sunabilmem mümkün değildir. Standart 140, ya
ni 2 500 - 3 OıOO kişiye bir ebe kadrosuyle 140 ebe 
lâzım, 134 ebe mevcut Sağlık memuru, standart 
50; mevcudu 44... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cumhuriyet 
Halk Partisinde de siz Bakandınız, siz milletvekili 
idiniz. 

BAŞKAN — Var mı böyle yerinden müdahale 
etmek Sayın Karsu. Rica ediyorum efendim. «Her de
virde bu hizmet devam ediyor» diyor, «müessesenin 
devamlılığı» diyor... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi bir değerlen
dirme yapılıyor; 610 tane sağlık birimi olmasına 
rağmen, 10 tane sağlık evi kadrosu verildi diyor, 
arkadaşımız. Sayın Başkanım, bu soruyu Türkiye 
ölçüsünde değerlendirmek durumundayım ben. Şöyle 
arz edeyim: Bu sene sağlık evi olarak Planlamadan 
aldığımız bir sayı var.. Bu sene 850 tane yeni sağ
lık evi yapacağız, Türkiye'de 32 sosyalleştirme iün-
dej Bu sağlık evlerinin dağıtımı şöyle yapılmıştır: 
İl vardır 90 tane sağlık evi yapılacaktır, 50 tanesi 
yapılmıştır, o ile 10 tane, 15 tane verilmiştir; il 
vardır, 90 tane sağlık evine ihtiyacı vardır, progra
mı odur, 15 tanesi yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, bir şey 
arz edeceğim. 

Zahâlinize her hangi bir müracatınuzda kanun 
diyorsunuz, tüzük diyorsunuz, yönetmenle diyorsu
nuz. Bizim de burada sualler ve cevaplar kısa ola
cak. Rica ediyorum, lütfediniz efendim^ Zaten ya
zılı rica etti. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Peki arz edeyim. 
Hafızam beni yanıltmıyorsa, Erzincan'da 90 veya 
92 tane sağlık evi yapılacaktın Yine hafızam beni 
yansıtmıyorsa, bunun 50'ye yakını yapılmıştır, yine 
hafızam beni yanıltmıyorsa, bu sene için 10 tane 
verilmiştir ve Türkiye'nin diğer illerini de düşünmek 
durumunda olan Sağlık Bakanlığının Türkiye ölçüsün
de eşitlik ve uyum sağlayacak bir uygulama içerisin
de dağıtılmıştır. Ama sayın milletvekili lütfeder, Ba
kanlığımıza teşrif ederse, rakamları beraberce bir 
gözden geçiririz. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakarız. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bakarız, beraberce 
oradayız. 

BAŞKAN — Efendim, tatmin etmek mecburiye
ti yokw Ayrıca sizi Bakanlığa da davet etti. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-
kan.Mi 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin, Mit-
fedin efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu soru ül
ke konusudur, o kadar sıkıştırıyorsunuz ki. Bazı 
konularda sesiniz çıkmıyor, bazen de müsaade etmi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Söz ver
dim» sual soruyor bir arkadaşınız. 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Sağlık Ba
kam konuşmalarında sağlık hizmetlerine ve sosyali
zasyona gereken önemi verdiklerini ifade ettiler. 

Bugün halen Türkiye'de kaç ilçe merkezinde ve 
kaç sağhk ocağında doktor bulunmamaktadır? 

İkincisi : 10 sene önce milyonlar sarf edilerek 
yapılmış bulunan Şavşat Hastanesi hekimsizlik nede
niyle hizmete girememiştir. Bunun hizmete sokulma
sı için bir gayretleri var mıdır? Ne zaman mütehas
sıs hekim hizmete sokulacaktır? 

Diğer bir sorum : Sağhk Bakanlığı bünyesinde 
çalışan doktorlara 16 çeşit farklı ödeme yapıldığı be
lirtilmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise bu uy
gulama mahzurlu değil midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLHK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Gerek sosyalleşme 
bölgesinde, gerekse sosyalleşme bölgesi dışında he
kim bulunmayan ilçelerimiz vardır, sayılarını ve 
isimlerini yazılı olarak arz ederim; ama vardır. 

Şavşat Hastanesinin uzman kadrolarının boş ol
duğunu biliyorum; ama uzmanlar mecburî hizmette 
olmadıkları için, ancak bültenlerde ilân ediyorum. 
Bu ilânları görenler ancak kendileri talep ettikleri za
man verebiliyorum, bunun dışında bir yasal gücüm 
olamamaktadır İhtiyacı kabul ediyorum. 

16 çeşit değilse bile, birkaç çeşit farklı ödeme ol
duğu kuşkusuzdur. Değişik kuruluşlarda, değişik 
tipte ödemeler yapılmaktadır. O kuruluşların özel
liği nedeniyle yapılmaktadır. Sosyalleştirme uygula
maları Türkiye'yi 1982 yıh sonunda tamamen kapsa

dığı zaman, Türkiye'de tek sağhk ile ilgili, tek öde
me uygulaması yapılacaktır. Bugün için bu değişik 
uygulamaların sakıncan, fakat yararlı yönleri de var
dır. Kısa süre içerisinde sunamayacağım; ama fark
lı uygulamalar olduğu bellidir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde Yüce Par
lamentonun gösterdiği ilgiye şükranlarımı sunarını. 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli, bu 
bütçeyi en iyi şekliyle, ülke yararına uygulamak için 
çalışmalarında eksiksiz olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Son söz olarak Sayın Mete Tan, buyurun efen

dim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, son söz benimdir. 
BAŞKAN — Geçti efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, ben Kanunim* Müdürlüğünden aldım, partili
nize veriyorsunuz sözü. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
METE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan... 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, söz sırası bende. Ben Kanunlar Müdürlüğün
den aldım. Partilinize veriyorsanız başka. 

BAŞKAN — Efendim... 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Partilinize 

veriyorsanız başka. Ben Kanunlar Müdürlüğünden 
aldım, Kanunlar Müdürlüğü yanınızdadır. 

BAŞKAN — Sizi çağırdım, yoktunuz efendim. Sı
ranız geçti, bunları teker teker okudum efendim. 
Teker teker söz alan 16 arkadaşımı aradım efendim. 
Sayın hatip görüşsün, sonra hallederiz efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bir dakika 
Sayın Başkan. Bugüne kadar uygulamalarda soru 
sormalar için doğru; soru sahibi olmadığı zaman so
ru sordurulamıyor; ama son söz burada vaki. Orta 
Doğu*ya gittiğimden... 

BAŞKAN — Son söz olarak söz verdim efendim. 
Zatıâlmiz burada yoktu aradığım zaman. 

Buyurun Sayın Tan. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, böyle bir uygulama yok şimdiye kadar burada; 
Varsa tamam, doğrudur. 
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BAŞKAN — Efendim, hatibi kürsüden indire
yim de zatıâlinizimi çıkarayım işitiyorsunuz? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Ama aynı 
zamanda Kanunlar Müdürlüğünden aklım, o bakım
dan meselenin üzerindie duruyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan usulde ha» 

ta yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Ne hatası efendim? 

ALİ SANLI (Burdur) — Saym Başkan, Bakan inin
ceye kadar... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Senin par
tinden olduğu için yapıyorsun. Partizanlık yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
ikinizi birden... 

Benim için parti mevzubahis değü efendim. Sa
yın Battal istedi, Saym Tan daha evvel istedi Ken
dilerine de ifade ettim, kabul buyurdular. 

ALİ SANLI (Burdur) — Böyle bir uygulama yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hatibi görüş
türeyim de ondan sonra, kürsüye çağırdım, görüştü
reyim de ondan sonra efendim, 

ALİ SANLI (Burdur) — Görüştürürseniz mesele 
kalmıyor zaten. 

BAŞKAN — Mesele kalmıyor olur mu efendim? 
Çağırdığım zaman yoksunuz, hatibi çağırdıktan 
sonra «buradayım» diyorsunuz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Usuli bir işlemi halle
delim Saym Başkan^ Söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — İkazınızı aldım efendim. 
Buyurun Sayın Tan. 
ALİ SANLI (Burdur) — Söz veremezsiniz Sa

yın Başkan İçtüzük gayet açık. 

BAŞKAN — İkazınızı aldım efendim, oturun 
lütfen. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — İkazınızı aldım efendim. Kendisini 

davet ettim kürsüye, rica ediyorum. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bakan inmeden sırayı 

okumadınız, arkadaşımız burada idi. 
BAŞKAN — Ben, 16 arkadaşı ararken siz yok

tunuz efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — «Bakan inmeden» dedi-

nizH 

BAŞKAN — Hayır efendim, son söz meselesi de
ğil, sıradan bir arkadaşa verilir. 16 kişinin ismini 
okudum, kimse olmadı. Sonradan Saym Tan söz 
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istedi, daha sonra da Saym Battal sıradadır. Bu ka
dar, oturun efendim lütfen. 

Buyurun Saym Tan* 
ALİ SANLI (Burdur) — İlk defa yapıyorsunuz 

bu uygulamayı^ 
BAŞKAN — Hayır efendim, ne ilk defası... «Ara

dım, yoktu» diyorum. Saym Bakandan sonra söz is
tedi, «son söz milietvekilinindir» uyarınca söz veri
yorum... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kaydım var. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturunuz. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yazılı kay

dım var orada. 
BAŞKAN — Kaydınız var, sizi aradım efendim; 

olmadığınız için Sayın Tan'a söz verdim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Gruplar 
adına konuşmalarda dahi bulunmayanlar sonradan 
konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oturun. 
Buyurun Sayın Tan. 
ALİ SANLI (Burdur) — Ayıptır bu yapılan, ilk 

defa yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Saym Sanlı, ilk defa yapmıyorum. 

Tatbikat bu yöndedir, emsali vardır. Lütfen oturun. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Partizan

lık yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Hiç bir şey yapmıyorum efendim, 

tamamen Tüzüğü tatbik ediyorum. Sayın Kahra
man, lütfen oturun, rica ediyorum efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Partilinizi 
kolluyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, 16 arka
daşı teker teker aradım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Başka par
tiden olsa ısrar etmem, kendi partinizden olduğu 
için ısrar ediyorum. Partizanlık yaptığınız için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun lütfen, rica ediyorum. FIiç 
bir parti beni ilgilendirmez. Ben burada 16 kişiyi 
aradım. Oturun lütfen. Sizi ararken partizanlık mı 
yapıyordum burada? «Sayın Kahraman» diye ara
dım burada ben sizi. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Saym Baş
kan, konuşma sırası bende. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen oturun. Lüt
fen oturun efendim. 

Buyurun Sayın Tan. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Öyle ise 

1 bir şartla, beni de konuşturun efendim. , 
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BAŞKAN — Şartı yok efendim bunun, aradım 
ben sizi ve kürsüye de çıkmak için pazarlık yok efen
dim; İçtüzük tatbikatı var. Buyurun efendim, rica 
ediyorum lütfen oturun. Haksız olduğunuzu sonra 
kendiniz anlayacaksınız. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Partizan
lık değil, uygulama yanlış. Partizanlığınızı göster
miş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, burada 
cereyan ediyor, ben sizi aradım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Böyle bir 
uygulama olmadı bugüne kadar. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Bu şekildedir tat
bikat, İçtüzüğe de uygundur. Oturun lütfen. 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Sizlerin huzuruna, Türkiye'nin sağlık politikası
nın nasıl olması gerektiğini kısaca bir panoramasını 
yapmak üzere gelmiş bulunuyorum. 

ALİ SANLI (Burdur) — Bakan inmeden bura
da oturuyordu, ilk defa nn uygulanıyor? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sardı, hatip 
konuşuyor, lütfen efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sizin 
İçtüzükle ilgclendiğiniz yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sanlı, bu 
hareketiniz İçtüzüğe uygun mu? Rica ediyorum efen
dim, hatip konuşuyor, İçtüzüğe aykırı hareket edi
yorsunuz, lütfen oturun efendim. Görüşmelerin de
vamına mani olmayın, rica ediyorum, oturun efen
dim. 

Devam buyurun Sayın Tan. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bu usul mü? 

BAŞKAN — Evet, usul. Usulü tatbik ediyorum. 
Rica ediyorum, karşılıklı görüşecek değiliz efendim. 
İkaz ettiniz, cevabım verdim efendim. Ne yapaca
ğım yani? 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, neyin 
ikazım yaptınız? 

BAŞKAN — İkaz ettiniz, «İçtüzüğe aykırı» de
diniz, ben de cevabım verdim. Hatip konuşurken 
lütfen yerinizden müdahale etmeyin. Bu yaptığınız 
İçtüzüğe aykırıdır, rica ediyorum Saym Sanlı, lüt
fen efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — İkaz yetiyor mu Sa
ym Başkan? 

BAŞKAN — Saym Sanlı, lütfen efendim.. 
ALİ SANLI (Burdur) — İkaz yetiyor mu Sayın 

Başkan? 

BAŞKAN — İkazınıza cevabımı verdim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sizin tutumunuz hak

kında söz istiyorum, veriyor musunuz? 
BAŞKAN — Bitirsin de, ondan soma görüşü

rüz. Kürsüde hatip varken hiç bir surette müdahale 
edilmez. 

ALİ SANLI (Burdur) — Emrivaki yapıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Emrivaki yapmıyorum, 16 arka
daşı burada aradım. Rica ediyorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Böyle bir 
uygulama yok. 

BAŞKAN — Kim konuşursa, nasıl konuşursa 
konuşsun, beni ne ilgilendirir. 

METE TAN (Devamla) — Saym Başkanım ve 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Sizlerin huzuruna, Türkiye'nin sağlık politikası
nın nasd olması gerektiğinin kısaca bir panoraması
nı yapmak üzere gelmiş bulunuyorum. Hepinizi sev
gi ve saygıyle selâmlarım. 

Bilgi seviyesinin ileri medeniyetlerde her beş se
nede bir misli arttığı bir çağda, Türkiye'nin çok se
neler evvel tespit edilmiş olan millî sağlık politika
sının yeniden ele alınıp, çeşitli uygulamaların göz
den geçirilmesi ve milli sağlık hizmetine geçilmesi 
zamanının da çoktan gelip ve hatta geçtiğine inan
maktayım. 

Bir yandan sosyalleştirme, bir yandan full-time, 
bir yandan sağlık sigortaları, bir yandan koruyucu 
hekimlik, bir yandan serbest hekimlik isimleriyle 
aynı hizmeti ayrı sistemlerde yürütmek eğilimleri, 
bir sistem kargaşası yaratmıştır. Bunun için de, 
halk sağlığı için gerekli bir millî sağhk politikasının 
gerçekleşmesi engellenmiştir. 

Millî sağhk politikamızı hedefine ulaştıracak üç 
genel vasıta vardır. Bunlardan bir tanesi sosyalizas
yon, ki onun bir adı da millî sağlık hizmetidir; 
ikincisi; tam süre, yani full-time dediğimiz bir hiz
met şekli; üçüncüsü ise; genel sağlık sigortasıdır. 

Memleketimizi istenüen sağlık hizmeti düzeyine 
çıkarmamız için yukarıda bahsedilen ilmî yoldan ha
reketle bu üç faktörün gerçekleşmesini sağlamak 
gerektiği de meydandadır. 

Müsaade ederseniz, bu üç faktörden de kısaca 
bahsetmek istiyorum. Sosyalizasyon, sağhk hizmet
lerinin sosyalleştirilmesinin esprisi içinde şu şekilde 
tanımlanabilir: Hizmetin halka, topluma ulaştırılma
sıdır. Diğer bir deyimle sağhk hizmetinin sadece bir 
toplumda ödeme gücü olanlara değil, herkese verme-
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nin yoludur. Ne var ki, bu konu maalesef mahrumi
yet bölgelerinde hekim var mı, yok mu gibi bir çiz
giye indirilerek dejenere edilmektedir. 

Millî sağlık hizmetleri zamanında esaslı ve cid
dî araştırmalarla değerlendirilememiş olduğundan, 
pilot bölgedeki tatbikatın disküsyonu yapılmadan ani 
olarak diğer vilâyetlere teşmil edilmiş olup, tatbik 
edilen ücret politikasının yetersizliği, eğitim noksan
lığı, istihdam sorunu ve finansman kaynaklarının 
aksaklıklara sebep olması yüzünden, durum üzücü 
ve düşündürücü bir şekil almıştır. 

Bu bakımdan millî sağlık nimetinin tatbikatının 
reorganize edilerek, memleket gerçeklerine uygun bir 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin bugünkü 
görünümü - hani biraz başarısız görünümü - cesa
ret kırıcı olmamalıdır. Çünkü sosyalleştirme bir he
def değil, hedefe varacak olan vasıtalardan birisidir; 
bir hizmet verme şeklidir. Önemli olan nokta, bu 
hizmet verme şeklinin iyi değerlendirilmesi ve başa* 
rımıası için neler yapılması gerektiğinin anlaşılması 
ve gereken tedbirlerin bir an evvel alınmasıdır. 

Tam süreye gelince muhterem... arkadaşlarım; full 
- time çalışma şekli özellikle yurdumuzdaki genç he
kim arkadaşlarımız tarafından uzun bir mücadele 
sonunda ortaya çıkmıştır. Tam süre çalışmasının 
amacı, hekimlerin bütün çalışmalarının kamu hizme
ti içinde olmasıdır. İkinci bir amacı ise; ayrı bir ge
lir kaynağı aramak zorunda kalmadan, yeni bir ça
lışma sisteminin kurulmasıdır. Üçüncü bir şekli, mo
dern hastane çalışmasının gerekli kıldığı ekip çalış
masının yapılabilmesidir. Dördüncü özelliği, hizmetin 
zamansızlık ve isteksizlik yüzünden gereği gibi yapı
lamamasının önlenmesidir. 

Yoksa, tam süre çalışma; hekimler az hasta bakı
yorlar da daha çok hasta baksınlar diye çıkmamış
tır, çıkarılmak istenilmemiştir. Hekimlerin baktığı 
hasta sayısı da hiç bir zaman azalmamıştır. Millî 
Sağlık hizmeti tam süre çalışma ilkesi ile ancak yü
rütülebilir ve yürütülmelidir. Kuruluşlar arasındald 
farklılıklar giderilmeli, tek bir tam süre sistemi uy
gulanmalıdır. Bu hususta arkadaşlarımla birlikte ver
miş olduğum tam süre kanunu teklifi, maalesef bir 
kazaya kurban giderek çıkarılamamıştır. Memleketi
mize büyük sağlık hizmeti getirecek olan böyle bir 
kanun teklifinin bir an evvel çıkarılacağına inanıyo
rum. 

Biz bir memlekette hekime verilen kıymetin, as
lında o memleket halkının sağlığına verdiği kıymet
le eşdeğer olduğuna inanıyoruz. 

Genel sağlık sigortası ise şu şekilde tanımlanır: 
Devlet tedavi edici sağlık hizmetlerini ücretli ola* 
rak yürüttüğüne göre, bilhassa fakir vatandaşlarımız 
her zaman bu ücreti ödeme gücüne sahip değildirler. 
Genel sağlık sigortası hastalık ve hastane ücretlerini 
ödeme gücü bulunanların primle katılacağı, güçsüz 
olanlarmm priminin karşdığımn devlet tarafından 
ödeneceği bir sistem içinde sağlığın geleceğini temi
nat altına almaktır. 

Halen memleketimizde işçi ve memurun bu gü
veni sağlanmıştır. Ancak, yaklaşık olarak 30 milyona 
varan geri kalan nüfus kitlesi yani köylü, esnaf, sa
natkâr ve Emekli Sandığının bazı üyeleriyle, tarımla 
uğraşan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu hak
tan mahrumdurlar. 

Nüfusumuzun dar gelirli, güçsüz olan bu grup
larımızın, sağlık güvenlerinin sağlanması şarttır. As
lında sosyal güvenlik, bu güçsüz grupların karşılaşa
cağı riskleri teminat altına almaktır. Bu şekilde de 
yoksulluk, sefalet ve çaresizliği önlemektir. 

Sağlık sigortası bir noktada hizmet vererek, bir 
noktada hizmeti satın alarak Türk ulusunun sağlık 
hizmetlerinin tedavi edici bölümüne hem finansman 
kaynağı olarak, hem hizmet olarak büyük yararlar 
sağlayacak bir sistem olarak mütalaa edilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Tan. 

METE TAN (Devamla) — Tamamlıyorum Sa
yın Başkan. 

Milletimizin sağlığıyle yakından ilgili olan bu 
full-time ve gerekse Sağlık Sigortası Kanunlarının 
bir an evvel gündeme alınarak çıkarılması için, Yü
ce Meclisten bir an evvel bu kanunların çıkması için, 
Sayın Danışma Kurulu üyelerinin bu hususu nazarı 
dikkate almalarını istirham ediyorum ve bu Türk 
ulusunun sağlığına büyük hizmeti olacak bu kanu
nun bir an evvel Yüce Meclisten çıkmasına inancım 
olduğuna da inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de kısaca-Müsaade 
ederseniz-ilâç sorununa değineceğim. Halka ucuz ve 
kaliteli ilâç sağlanması, ilâç sanayiinde dış faktörle
rinin etkisinin ortadan kaldırıhnasıyle mümkündür. 
Bunun için sırasıyle şu tedbirlerin ahnmasımn şart 
olduğuna inanıyorum. 

Sınaî maliyetin yeniden ele alınması ve Fiyat 
Tespiti Komisyonuna, Tabipler Birliğinden, Türk 
Tabipleri Merkez Konseyinden ve Sosyal Sigortalat 
Kurumundan temsilciler girmesi gerekir kanısında
yım. Hammaddelerinin yurtta yapılmasının çok ye
rinde olacağı kanısındayım. 

60 



M. Meclisi B : 53 23 5 2 . 1977 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Tan. 
METE TAN (Devamla) — Yabancı firmaların 

yerli firma ilâçlarım yapmaması gerekmektedir. Bu
nun haricinde bilhassa reçetesiz ilâç verilmemesinin 
temini de Sayın Bakanımızdan istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca sizlere sağlık poli
tikamızın neler olduğunu şu kısa müddet zarfında 
anlatmaya çahştım. Cidden yeterli çalışmalarına 
inandığım, başta Sağlık Bakanımız Sayın Demir ol
mak üzere, bu bahsettiğim hizmetlere eğilen sağhk 
personeline Meclis kürsüsünden değerli çalışmaların
dan dolayı teşekkürlerimi de ayrıca arz ve ifade ede
rek, sağlık Bakanlığı Bütçemizin yüce milletimize 
hayırlı olmasını diler ve hepinizi saygı ve sevgiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bu bütçe
yi yarım bırakıyorsunuz. Her bütçede iki milletvekili 
konuştuğu halde, bu bütçede bir milletvekili konuş
muştur, bu noksanlığı da hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma talebinde bulu
nan 16 sayın üye yoksa, ben illâ iki arkadaş daha 
konuşacak diye kendilerini beklemek durumunda 
kalamam.. Sayın Bakanın konuşması sırasında, Sa
yın Tan ve Sayın Battal söz talebinde bulundular, 
Sayın Battal'ın sual talebinde bulunduğunu sandım; 
sorduğum zaman «Sual değil, söz» dedi, kendisine 
son söz olarak Sayın Mete Tan'ın talepte bulunduğu
nu söyledim. Son sözden sonra tekrar geriye dönüp 
çağırdığım zaman bulunmayan sayın üyelerin veya 
başka üyelerin yeniden söz almaları, tatbikatımıza, 
İçtüzüğümüze göre mümkün değildir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım.. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, son söz diye bir şey yoktur. İki milletvekili
nin, bu Parlamentoda her zaman bütün bütçeler üze
rinde konuştuğu sabittir. 

BAŞKAN — Sırasında doğrudur. «Komisyon 
veya hükümet söz aldıktan sonra, son söz milletve-
kilinindir» diye bir hüküm de vardır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Sağhk Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 563 904 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Koruyucu sağhk hizmetleri ve 
sosyalleştirme 2 554 407 200 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ana - çocuk sağlığı ve aile 
planlaması 232 656 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 2 857 178 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sosyal hizmetler 254 679 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programı bölüneme-
yenler. 42 664 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (1) 

(1) 491 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bakanlığa bağlı, Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü katma bütçesinin madde
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1977 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (28 438 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1" nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 711 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan ko
runma 22 648 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 1 078 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan (A) işaretli cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (28 438 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 20 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 235 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 8 198 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan (B) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bâzı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun Hük
mündeki Kararnamelerin uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde, <B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçek-
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leşen gelir fazlalarım karşılık göstermek suretiyle (Â) 
işaretli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 n o maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Katma Bütçe açık oylamaya tabidir. Açık oyla

ma işlemi bilâhara yapılacaktır. 
Bu suretle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bütçesi görüşmeleri tamamlanmıştır. Bütçenin halk 
sağlığımıza, Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı, başarılı olmasını diliyorum. 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494;•• C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (De
vam) 

C) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Usul için bir imkân vere
cek miydiniz?.. 

BAŞKAN — Usule zerrece aykırı bir tumumum 
yok, en ufak bir tereddütüm yok. Onun için, bağış
lamanızı rica ederim Sayın Sanlı. 

Sayın Komisyon?.. Burada. Turizm ve Tanıtma 
Bakanı?.. Burada. 

Grupları ve şahısları adına söz isteyen üyeleri bil
gilerinize sunuyorum .* 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Özka
ya» Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüse
yin Abbas, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Süleyman Şimşek, Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Faiz Şarlar. 

Şahısları adına : 
Sayın Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın Doğan Araş-

lı, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan özçelik, Sa

yın Ekrem Kangal, Sayın Fahri Özçelik, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Etem Eken, Sayın Sabri Tığlı, Sayın 
Mehmet özkaya, Sayın Yeli Bakirli, Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Tu
fan Doğan Avşargil ve Sayın Kadir Özpak. 

İlk söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Özkaya'nın, buyurun Sayın Özkaya. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÖZKAYA 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1977 malî yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüş ve temennilerini dile getirmeye çalışaca
ğım. Sözlerime başlamadan, hepinizi Grupum ve şah
sım adına saygıylc selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yerleşmek niyeti olmaksı
zın tatil yapmak, sayfiyeye gitmek; spor, tahsil, zi
yaret, teknik bir araştırma yapmak, tedavi edilmek, 
eğlenip dinlenmek gibi maksatlarla, kültür veya sanat 
hareketleri sebebiyle, toplu veya tek tek olarak yapı
lan seyahatlerin tümüne birden turizm denir. 

Yukarıdaki fıkrada yazıh maksatlarla toplu veya 
münferit bir halde seyahat eden yerli veya yabancı 
kimselere de turist denir. 

Ulaşılması kolay, ikamet bakımından, turizm mües
seseleri vasıflarım haiz lüzumlu tesisleri bulunan, jeolo
jik, kültürel, tarihî, tabiî, sıhhî ve eğlendirici husu
siyet ve cazibelerinden biri veya birkaçı ile yerli ve 
yabancı ziyaretçiler çekebilecek yerlere turistik yer 
denir. 

Muvakkat bir zaman için turist celp eden fuar, 
sergi, panayır, festival, folklor hareketleri, kongreler, 
konferanslar, müzikal ve sportif gösteriler gibi mem
leket içinden veya dışından turist çeken hareketle
rin tümüne birden turistik tezahür denir. 

Gerek iç turizm ve gerekse dış turizm kültürel 
hareketlerdir. Yani, kültür alışverişidir. Kültür bir 
yönüyle turizm olayının başlıca nedenidir. Çünkü baş
ka memleketlerdeki insanların yaşama tarzlarını, şe
hirleri, anıtları, festivalleri, sergileri, fuarları, tarihsel 
kalıntıları görmek ve tanımak için yapılan seyahat
ler kültürel nedenlere dayanır. 

Turist ile onu kabul eden çevre arasında bu yol
la kültür tabanına dayalı fikirsel bir alışveriş sürüp 
gider. 

Değerli milletvekilleri, turizmin, endüstri haline 
geldiği zamanımızda bu endüstriden, Adalet Partisi 
Grupu olarak, yeterince faydalanmak azîm ve inan
cındayız. 
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Bu itibarla kalkınma mücadelesi veren ülkemizin 
en önemli meselelerinden biri olan dış ticaret denge
sinin, Türk turizminin istenilen düzeye ulaştığında 
önemli ölçüde sağlanacağına inanmaktayız. 

Türk turizm hareketinin geçmişini analiz ede
rek, geleceğinde karşılaşabileceğimiz darboğazları bu
günden görüp tartışmakta yarar vardır. Bu itibarla 
planlı döneme geçtiğimizden bu yana Türk turizminin 
gelişmesini incelemekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Birinci Kalkınma Planı döneminde turist sayısı 
yönünden gelişme şöyledir : 1963'te program hedef
lerindeki gerçekleşme oram % 99»4, 1964'te % 120,7, 
1965'te % 155,9, 1966'da % 95,5, 1967'de % 110,4' 
tür, 

Sonuç olarak, Birinci Plan dönemi gerçekleşme 
oranı ortalaması % 112,6'dır. 

İkinci Plan döneminde 1968'de program hedef
lerindeki gerçekleşme oranı % 120,6'dır. 1969'da 
% 102,8, 1970'te % 91,3, 1971'de % 102, 1972'de 
% 107,8'dir. 

Sonuç olarak İkinci Plan dönemi gerçekleşme ora
nı ortalaması % 103,8'dir. 

Üçüncü Kalkınma Planındaki son 3 yıl şöyle 
seyretmektedir : 1973 program hedeflerindeki ger
çekleşme oranı % 107,9, 1974'te % 91,2, 1975'te 
% 107'dir. 

Üçüncü Kalkınma Planının ilk 3 yılındaki ger-
leşme ortalaması ise % 102,4'tür. 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere, Tür
kiye, planladığı turist sayısı yönünden plan hedefle
rini aşmıştır. 

Bu planlar hedefinde, gelecek turistlerin ihtiyaç
larını karşılamak için yatırım planları da hazırlan
mıştır. 

Şimdi bir de kısaca onlara göz atalım : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 20 bin ya

tak arzı şeklinde kapasite artışı öngörülmüştür. An
cak 8 bin yatak kapasitesi gerçekleştirilebilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yatak arzı 
kapasitesi 16 470 olarak gerçekleştirilebilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise, ilk 3 
yıla 33 bin olarak tekabül eden yatak kapasitesi 
10 329 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Bu konuda 
gelişmeler plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Ya
bancı turist basma düşen ortalama harcama ise; Bi
rinci Beş Yıllık Dönemde % 97,3, İkinci Beş Ydlık 
Planda % 133,9, Üçüncü Beş Yıllık Plamn ilk üç yı
lında ise % 147,4 olarak gerçekleştirilmiştir. 1963 -
1975 turizm gelirleri % 131,4 oranında gerçekleşerek, 
her iki konuda da plan hedefleri aşılmıştır. 

Değerli milletvekilleri; geçmiş yılların bize ver
diği tecrübeye, bilgi ve turizm işletmeciliği potansiye
limizi, tabiat güzelliklerimiz, tarihî varlıklarımız, ik
lim ve misafirperverliğimizle birleştirerek, neden Av
rupa'nın en ileri turizm endüstrisine sahip olmayalım. 
Öyleyse ne yapmalıyız; önce hadiseyi 3 anakalem al
tında toplayahm : 

1. Propaganda yapıp ülkemizi tanıtmalıyız. Böy
lece daha fazla turist çekmeliyiz. 

2. Gelen turistlere istenilen düzeyde rahatlık ve 
hizmet götürebilmeliyiz. 

3. Turizmin önemini ve inceliklerini vatandaşla
rımıza öğretmeliyiz. 

Yukarıda kısaca saydığım bu 3 temel unsura bi
raz sonra geniş mahiyette değineceğim. 

Önce tanıtma ve propaganda meselelerini ele al
mak istiyorum : 

Bu konuda 1976 yılında çok önemli kararlar alın
mıştır. Yurt içi ve yurt dışı turizm ve tanıtma büro
larının sayıları artırılmıştır. Yurt içindeki 33 faal bü
ro müdürlüğünün sayısı 64'e yükseltilmiş ve işinin 
ehli uzmanlarla takviye edilmiştir. Yurt dışında ise; 
aralarında Tokyo, Montreal, Amsterdam gibi önem
li turist potansiyeline sahip şehirler bulunan 7 yeni 
büro ihdas edilmiştir. Arap ülkelerinin önemli mer
kezleri olan Bağdat, Kuveyt, Cidde'ye de 1977 yılı 
içinde büro açılması için faaliyetler tamamlanmıştır. 
Adalet Partisi olarak bu olumlu gelişmeleri takdirle 
karşılıyoruz. 

1977 yılı içinde Uluslararası İstanbul Film ve Mü
zik Festivali düzenlenmiş, uluslararası bu tür iliş
kilerin yurdumuzun adının duyulmasına ve tanıtıl
masına yardımcı olacağı, yabancı basının olaya geniş 
yer vermesiyle anlaşılmıştır. Gelecek yılarda daha 
mükemmel ve eksiksiz fevtivaîler düzenleyerek, mem-
lekelimizin propagandasının yapılmasını diliyoruz. 

Tanıtma için çeşitli dillerde çok sayıda dergi, kitap, 
broşür, ve afiş bastırılmış, bunların tirajı önemli ra
kamlara ulaştırılmıştır. 

Yurdumuzu tanıtmak için foto - film alanında da 
çalışmalar yapılmıştır. Bu filmlerden Alman televiz
yonuna 5 adet verilmiştir. 1977 yılı bütçesine bu tür 
tanıtmalar için 8 milyon 800 bin lira tutarında ödenek 
konmuştur. Adalet Partisi Grupu olarak bütün bu 
reklam ve tanıtma faaliyetlerini yerinde ve gerekli 
görüyoruz. Ancak harcanan bir tek kuruşun dahi azar 
mî fayda sağlaması için, bütün Bakanlık mensupları
nın çok hassas davranmaları gereğine inanıyoruz. Tür
kiye'nin gereksiz yere harcanacak bir tek kuruşa da-
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hi tahammülü yoktur. Bu itibarla reklam araçîanmn 
sağladıkları fayda yönünden, uzun etütlerden sonra 
seçilmesinin gereğini hatırlatmakta yarar görüyoruz. 
Yukarıda saydığımız bütün reklam ve tanıtma faali
yetlerinden sonra turistler gelmeye başladığında, yeni 
yeni problemleri de beraber getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, turist kapıdan adımını atar 
atmaz gümrük kapılarında gereksiz yere bekletilmek
tedir. Turist, her gün sayısız kazalar olan Türkiye 
karayollarından korkmaktadır. Burada, karşımıza yol 
sorunu çıkmaktadır; Türkiye'nin otoban sorunu çık
maktadır. Turist yatacak yer sorunundan kurtarılma
lıdır. Yukarıda değindiğimiz gibi, yatak kapasitesi so
runu karşımıza çıkmaktadır. Yer bulabilen turistlerin 
ise rahatlığı sağlanmakdır; fahiş fiyatlardan kaçınıl
malıdır. Burada turistik bölgelerdeki vatandaşlarımı
zın eğitim sorunu karşımıza çıkmaktadır. Gerek Dev
letin radyo ve televizyonuna, gerek basınımıza bu 
konuda önemli görevler düşmektedir. Turizmin mem
leket ekonomisindeki yeri ve turiste nasıl davranma
mız lâzım geldiği hiç yakınıp usanılmadan vatandaş
lara anlatılmalıdır; bir daha anlatılmalı, bir daha an
latılmalıdır. Turistin bir müşteri olduğu hiç bir za
man akıldan çıkarılmamalı. Müşterinin ise velinimet 
olduğunu atalarımız söylemektedirler. Öyle ise, mi
safirperver Türk Mileti bu konuda daha faıia eğitil
melidir. Bu konu üzerinde Adalet Partisi Gnapu ola
rak önemle durmaktayız, durulmasını istemekteyiz. 
Eğer bir müşteri memnun edilirse tekrar gelir; gelir
ken de başka müşteriler getirir gerçeğinden hareket 
edilmeli; bu, hafızalara istenmelidir. Turizm, artık 
uzmanlık isteyen bir işletmecilik alanıdır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar eğitim işidir, 
yatırım işidir, bilgi, görgü ve tecrübe işidir. Dünya
da her konu bilimsel olarak analize edilmekte, ge
rekleri aynı şekilde hassasiyetle yerine getirilmekte
dir. Bu konuda turizm bölgelerindeki vatandaşları
mız bunun bilincine varmışlardır. Bununla birlikte, 
erişilen nokta tatmin edici değildir. Bu itibarla vatan
daşlarımızın eğitilmesinde, Turizm Bakanhğı tarafın
dan çeşitli faaliyetler gösterilmelidir. Bunları toplan
tılar, seminerler, etkili afiş ve broşürler şeklinde ya
pabilirler. 

Değerli milletvekilleri; Türkiye'nin 1975 yılı iti
bariyle dış turizm gelirleri, ihracat gelirlerimizin 
% 19,4'ne tekabül etmektedir. Bu rakam İspanya'da 
% 44,2, Avusturya'da % 36,9'dur. Türkiye, yukarı
daki zikredilen her iki ülkeden de daha zengin tari
hî eserlere, daha eşsiz tabiat güzeliklerine, daha büyük 

ve geniş tarih kültürüne sahip bir ülkedir. O halde 
eksikliğimizi organizasyon ve işletmecilik alanlarında 
aramak zorundayız. 

Değerli milletvekileri; bugün ülkemizin turizm 
sektörünün tek finansman kuruluşu, Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketidir. 4.5.1967 
gün ve 4470 sayılı Kanunla, turizm sektöründe ko
naklama tesisleri yatırımlarının yapılması, işletilme
si ve bu alanda yapılacak yatırımların teşvikim sağ
lamak amacıyle kurulmuştur. Kurulduğu tarihte 300 
milyon lira olan sermayesi, sırasıyle 500 milyon, 600 
milyona, 750 milyona, son olarak da 29 . 11 . 1976' 
da 1 milyara yükseltilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankasının verdiği kredi miktarı 1974 yı
lında 108,6 milyon, 1975 yılında 120,4 milyon, 1976 
yılında ise 300 milyonu aşmıştır. Bu önemli artışları 
Türk turizminin gelişmesi açısından memnuniyet ve
rici olarak nitelendirmekteyiz. 

Anılan kredi tahsislerinden çeşitli turistik konak
lama tesisleri yararlanmış, bunun sonucunda yeni 
yatak kapasiteleri yaratılmıştır. Aynı Bankanın işlet
mecilik faaliyetlerini ve modern turizm işletmecili
ğinin örnekleri olarak görmekten memnuniyet duy
maktayız. 

Turist ne ister? Temizlik ister, sükûn ister, ucuz
luk ister, sempati, anlayış bekler. Ağır sanayinin acı
maz rekabetinin dişlileri içinde varlığını devam ettir
mek ve sinir sistemini daima canlı tutmak mecburi
yetinde olan günümüzün insanı, bunları nerede bu
lursa oraya koşar. Bir de gittiği yerde güneş varsa, 
deniz varsa bütün aile fertleriyle gelmek ister. 

Doğu Akdeniz bölgesinde bütün yolların geçtiği 
bir merkezde, tarihin orada ortaya çıkardığı eski me
deniyetlerin mihrakı olmuş sahada, bugün turistik 
tarihî değere sahip öyle muhteşem kaynakları bulu
yoruz ki, bugün turizm gelirleri bizden çok fazla 
ülkelerden bunların en basitini bulmak bile imkân
sızdır. Türkiye'nin turizm potansiyeli çok zengindir. 
Ancak bu zenginliğin kadrini iyi bilmek mecburiye
tindeyiz. 

Turizm gelirlerimizin 1974 senesinde büyük bir 
gerileme kaydettiğini tespit ediyoruz. En az krediyi 
de 1975 yılında Turizm Bankası, Cumhuriyet Halk 
Parti devrinde kullanmıştır. Bunun sebebi her işte 
olduğu gibi turizm sahasında da Cumhuriyet Halk 
Partisinin kargaşaya amil olmasıdır. 

Kültür ve tarih bağları milletleri birbirine yak
laştırır. Halbuki, Cumhuriyet Halk Partisi devrinde, 
Ortadoğunun Müslüman ülkelerinden gelen ve çoğu 



M. Meclisi B : 53 

yaz aylarını ülkemizde geçirmeyi itiyat haline getir- ı 
miş Müslüman kardeşlerimize anlayışla bakılmamış, so
lun, serseriliğin ve hatta afyonkeşliğin temsilcisi olan 
«Hippi» lere önem verilmiştir. Hıristiyanlık saiki ile 
gelen, bu arada Meryem Anayı, Noel Babayı ve Hı
ristiyanlığın ilk yazıtlarını teşhir eden Göreme Ha
rabelerini ziyarete gelenleri de hoş karşılamayan zih
niyeti turizm bakımından zararlı görmekteyiz. 

Bütün insanları sulh ve sükûnda, kardeşlikte bir
leştirmeye çalışan büyük Türk düşünürü ve mutar 
savvıfı Mevlâna'nın ölüm yıldönümlerinde yapılan 
anma törenlerine katılan aydın turistlerin miktarını 
artıracak teşebbüsler Adalet Partili yöneticilerle baş
lamış ve gelişmiştir. 

İç turizm de, yurdumuzun her köşesini daha ya
kından tanımak ve insanları gönülden sevmek esası 
üzerinden yaygınlaştırılmalıdır. Hedefimiz, modern 
turizm işletmeciliğinin bütün gereklerine kavuşmuş, 
turizm gelirlerinin, ihracatının, gayri safî millî hâsı
lası içindeki payı önemli rakamlara ulaşmış bir Tür
kiye'dir. 

Bu vesile ile 1977 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesinin milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenab'ı Allah'tan diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Hüseyin Abbas, söz 

sırası sizindir, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ABBAS 

(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde M.S.P. 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken Grupum adına he
pinize saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, seyahatin tarihi insanlık 
tarihi kadar eskidir. Yaradanı tarafından, yeryüzü 
kendisine musahhar kılman insanoğlu, ondan devir
lere göre en iyi şekilde istifade etmek için mutlaka 
gezmiştir. 

Geçim sebepleri, harpler, merak ve inançları ica
bı insanlar yeryüzünde devamlı hareket halinde ol
muşlardır. Medeniyet alışverişi, ilim öğrenme me
rakı, dinî vecibeleri yapma mecburiyeti, insanları 
seyahate mecbur kılmıştır. Bu açıdan seyahati en gü
zel şekilde İslâm dini teşvik etmiştir. 

Cenabı Hak Kur'an'ı Hâkim'inde : «Habibim, in
sanlara de ki yeryüzünde geziniz ve sizden önceki 
günah işleyen insanların âkibetlerini görünüz» bu
yurmaktadır, I 
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Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisse-
lâm, seyahati teşvik edici birçok hadis - i şerifler be
yan etmiştir. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir : «Se
yahat ediniz, sıhhat bulursunuz ve zenginliklere eri
şirsiniz» 

«İlim, Çin'de de olsa gidiniz öğreniniz» 
«İlim, tahsil yolunda âlimlerin başına kötü bir 

akıbet geldiğinde onu şehadet mertebesine yükselt
miştir» 

«İlim, müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır» 
diyerek seyahatin derin manasmı izah etmiştir. 

Atalarımız : «Tebdili mekânda ferahlık vardır» 
demek suretiyle insanları seyahate teşvik etmişlerdir. 
«Çok gezen mi bilir çok yaşayan mı?» Elcevap; çok 
gezen bilir. Yine; «Gez dünyayı gör Konya'yı» diye
rek oradaki değerli eserlerimizi de görmek için in
sanları teşvik etmişlerdir. 

Bizim inancımıza göre seyahat, mutlaka bir gayeye 
matuftur. Bir seyyah ilim tahsil etmek için, sanat öğ
renmek veya öğretmek için gurbete çıktığı zaman, 
onun her ihtiyacı, hatta binek vasıtası olan hayvanı
nın ihtiyacı dahi gittiği yerde karşılanıp, garanti a\-
tına alınır. 

Yine zekatın 1/8'i bu şekilde bir gaye için seyahat 
edenlere harcanmak üzere tahsis edilmiştir. 

Kanunî Sultan Süleyman devrinde, Avusturya el
çisi Bursberk, imparatoruna yazdığı Türkiye mektup
larında; «Osmanlı İmparatorluğunun üzerinde o ka
dar güzel, seyyahlar için o kadar güzel imkânlar ha
zırlanmıştır ki, bir insan Batıdan Doğuya, Güneyden 
Kuzeye, bir uçtan bir uca seyahat ettiği zaman, gün
lerce, aylarca bir kuruş harcatılmamaktadır» denir ve 
ecdadımızın hâkim olduğu toprakları ve Anadolu'yu 
gezdiğimizde bunları görürüz. Her 40 km. de bir ker
vansarayların, hanların hâlâ dimdik ayakta durduğu 
görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, seyyah, bugünkü manası 
ile turist, gittiği yerlerde alışık olduğunun dışında yer, 
eser, âdet, örf, ananeyi görmek ister. Bu bakımdan, 
esasen tarihî manasını kaybeden, bugünkü turizm an
layışı içerisinde, herkes turisti altın yumurtlayan ta
vuk kabul etmektedir. Halbuki, biraz önce verdiğim 
misallere göre, bizim ecdadımız hiç bir zaman tu
risti altın yumurtlayan tavuk kabul etmemiş, onu en 
aziz misafir mesabesinde görmüş ve onun için gerek
li bütün imkânları hazırlamıştır. 

Maalesef seyahatin bu manasını yitirdikten sonra, 
biz bugünkü anlayış içerisinde memleketimize gele
cek turistlere, seyyahlara, memlekete bırakacağı pa-
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ra ile, memleketin dış ödemeler açığını kapatmak ve ı 
memlekete böylece döviz sağlampak, ekonomide bo
zulan dengemizi düzeltmek için bir gelir kaynağı ola
rak bakmaktayız. 

Mademki, bir gelir kaynağı olarak bakıyoruz, öy
le ise bunun azamî şekilde memlekete gelmesini ceî-
bedici tedbirleri de almaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu'da bugün, her yö
resinde tarihî eserler, müzeler, giyim eşyaları, örf ve 
âdetler ve bunun yanında Anadolu insanının misafir
perverliği; eğer bu kıymetleri yabancılara tanıtabildi
ğimiz takdirde, bugünkü turizm akışından daha çok 
turistin bu memlekete gelmesi mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar uygulanan 
yanlış politika yüzünden, biz bu sahada da diğer 
memleketlerin ulaştığı seviyeye erişemedik, onların 
gerisini takip etmekteyiz. 

Yabancı, biraz evvel söylediğim gibi, kendi gö
rüp, alışık olduğu şeylerin dışında değerler görmek 
isterken ki, bunlar da bizim memleketimizde mev
cuttur. Bunların bugüne kadar, meselâ; îsîâmî ve Türk 
eserlerinin hakkıyle, nerede hangisinin bulunduğunun 
ve özelliklerinin neler olduğuna dair aydınlatıcı bir 
haritamız bile yoktur. 

Maalesef geçmişteki yanlış uygulamalarla ve Pa
pa Altıncı Paul'ün Türkiye'yi ziyareti sebebi He 1,5 
milyon Türk lirası harcayarak, bundan 10 sene evvel 
dört dilde Papa'nm Türkiye'yi ziyaretini vesile ede
rek Anadolu'da ne kadar ve Anadolu'nun Türkleş
mesinden ve İslâmlaşmasından önce kalmış olan ve 
hassaten Hıristiyanlığın kalıntısı olan eserleri renkli 
baskılarla brorJr halinde yaptırıp, güya propaganda 
yapmaya kalktık. 

Değerli arkadaşlarım, yine kendi değerli eserleri
mizi, kıymetlerimizi böylesine ihmâl ederken, Ana
dolu'yu âdeta yeni baştan Hıristiyanlaştırmayı, - belki | 
bilmeyerek - veya böyle bir neticeyi doğuracak yanlış 
bir uygulamanın içerisine girilmiş ve yer altında âdeta 
bugün için onarılması milyonları, milyarları bulacak 
ve çok pahalıya mal olacak eserleri onarmaya teşeb
büs ediyoruz, onlar için paralar harcıyoruz. 

Ayrıca, Hıristiyanların birtakım uydurmalarım, 
gerçekmiş gibi kabul etmek suretiyle, «Meryem Ana» 
efsanesi, bilmem falan efsanesi diyerek Anadolu'nun 
birçok kıymetli yerlerini Hıristiyanların güya ziyaret-
gâhı yapmak suretiyle onlara tahsis ediyoruz. 

Ben, bunların ilerde, bu memleketin kendilerine 
ait olduğu ve kutsal bir yer olduğu iddiası ile buraya 
sahip çıkacaklarından endişe ettiğimi belirtmek iste- I 
rim. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün övünürken hep geç
mişte ecdadımızın bırakmış olduğu kıymetli eserler
den bahsederiz. Övünecek başka hiç bir yeniliğimiz 
yoktur. Hele son yarım asırda, diğer devletlere kar
şı, hakikaten son elli yıllık Cumhuriyetimizin dev 
eseridir, sanatıdır veya yazma bir eseridir diyecek hiç 
hır kayda ve kıymete değer eser meydana getirmemi
şiz, hep eski eserlerle, kütüphanelerle, müzelerdeki 
ecdadın bıraktığı miraslarla övünürüz, yabancı misa
firleri hep buraları gezdirmek suretiyle taziz ederiz, 
yeni ağırlarız. Ama bir yönü ile de bize Anadolu'nun 
tapu senetleri olan ve daima olacak olan kıymetli 
eserlerimiz, muhafaza yönünde maalesef bugüne ka
dar gereği gibi tedbirler alınamadığı için bir çokları 
yıkılmaya, kaybolmaya, yüz tutmuş ve daha acısı da, 
bugün müzelerimizde olması gereken bir çok kıymet
li ve nadide eserlerimiz yabancıların müzelerinde teş
hir edilmektedir. Bunlar ya çalışmak suretiyle ya ora
dakilerin İhmali veya başka maksatlarla satması yü
zünden bu eserler kaybolup gitmektedir. 

Almanların geçen yaz gezmiş olduğumuz Doğu ve 
Batı Berlindeki bir müzelerinde gördük; tamamen Os
manlı eserleri, Anadolu, Akdeniz kenarındaki mem
leketlerin ki, bunların içinde en çok Türkiye'nin, Sel
çuk hah parçalarına varıncaya kadar, Osmanlı pa
dişahlarının çok nadide yazma fermanlarına varınca
ya kadar ve kıymetli arşivlere kadar hepsi burada 
teşhir edilmiş. Bunun için yapılan müzenin etrafına 
geniş hendekler kazılmış, muazzam bir sarayın içe
risine konan bu eserleri muhafaza için, sadece dar 
bir köprüden girip çıkmaya müsaade edilmek sure
tiyle, bizim eserlerimizi, kıymetini takdir edemediği
miz bu eserleri, bugün Avrupalı Avrupa'da bir mü
zede görmek suretiyle, hem Ortadoğu, Afrika, Asya, 
Anadolu hakkında da, hiç buralara gelmeden, bura
ların insanlarının tarihini, eserlerim, giyimlerini ve 
$nh bir çok âdet ve örflerini öğrenme arzusunu tat
min etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için bizim temen
nimiz, Anadoüu'yu yeniden, Anadolu'nun İslâmlaş
masından önceki hıristiyan veya putperest, ateşperest
lerin durumlarım aksettiren eserlerinden daha çok, 
fo'zi gösteren, millî vasfımızı onlara öğretecek oîan 
ve halen yeryüzünde, yani toprakların üzerinde mev
cut olan bu kıymetli eserleri tamir, ihya etmek sure
tiyle, biz eğer turizmden daha çok gelir sağlamak 
istiyorsak, bu yolu takip etmek suretiyle, arzu olunan 
gayeye ulaşmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben Turizm Bakanlığının 
hismetleri hakkında esasen istatistik] malumat vermek 
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istemiyorum. Değerli arkadaşlarım biraz evvel aynı I 
şeyleri beyan ettiler. Temenniler faslında bazı görüş- I 
îeri arz etmek suretiyle sözlerimi nihayetlendireceğim. I 

Bu arada Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile Ana- I 
dolu Ajansının da hakkında bir kaç şey söylemek is- I 
tiyorunı. I 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümet kuruluşunda 
protokol icabı, Basın Yaym Genel Müdürlüğünü I 
Devlet Bakanlığına bağlamayı taahhüt ettikleri halde, I 
seçim zamanı yaklaştığı halde, hâlâ bu vaat yerine I 
getirilmemiştir. Ben bunu grup olarak, ortak bir İni- I 
kümelin taraflarından birisinin vermiş olduğu bir ta- I 
ahhüdü yerine getirmemesini, onların hükümet anla- I 
yışı ile bağdaştıramıyorum. Bu bakımdan bu temenni I 
yerme getirilirse iyi olur. I 

Anadolu Ajansının son zamanlardaki yenileşüril- I 
mesi ile ilgili yapılan icraatları memnuniyetle karşılı- I 
yorum. Hakikaten bugüne kadar, Avrupa ile bile doğ- I 
ru dürüst irtibat kuramaz durumda iken, yabancı I 
ajanslardan haber almak suretiyle değerlendirmeleri, I 
hakkımızda dünya insanlarının ne düşündüğünü de-. I 
ğerlendirirkefli, bugün Anadolu Ajansımız bu son sis- I 
tem cihazatla, gerek Avrupa ve gerekse Ortadoğu I 
memleketleri ile, haberleşmeyi direkt sağlayacak ve I 
Avrupa ile Asya arasıda, Afrika arasında bir köprü I 
vazifesi görecek duruma getirmiş olmasından dolayı I 
ilgililere teşekkür ediyorum. I 

Değerli arkadaşlarını... I 
BAŞKAN — 3 dakikanız var sayın Abbas. I 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Teşekkür ede
rim. I 

DeğerM arkadaşlarım, turistin istediği temizlik, I 
nezaket, sesslzüktir; maalesef bugün bunlar ihmal I 
edilmiştir. Turisti çok kaba bir şekilde karşılamak, 
teksicîsi taksi ile soymak, lokantacısı lokantada, otel- I 
cisi otelde, devamlı olarak ondan daha fazla para ko
parma arzusu ile, turfetfere hatalı muamelelerin ya
pıldığını münferit de olsa, şahit oluyoruz. 

Yine turist celbetmek için gerek sahillerde ve ge
rekse göl kenarlarında, dağlık - ormanlık yerlerde ya- I 
pılan tesislerin, mutlaka bizim örf ve âdetlerimize uy- I 
mayan, kendi millî ve manevî değerlerimizi bozucu I 
şekilde işletildiği; hatta 1 nci sınıf bir otel açmak için I 
ruhsat vermede, mutlaka bir bar veya en azından bir 
içki büfesi tesisi şart koşulmakta veyu lokantasında I 
içki satmıyorsa 1 nci sınıf lokanta ruhsatı vermemek
te ilgililer- yanlış bir tutumun içine giriyorlar. Kendi 
emeği ve gayretiyle para kazanmak hem de memleke- | 
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tin kalkınmasınla hizmet etmek isteyen insanları, zor
la inançlarına uymayan, yanlış ve bâtd icraatları yap
tırmaya mecbur etmek suretiyle, hem onları ve hem 
de kendilerini vebal altına sokmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, yine «festival» adı altında 
yapılan eğlencelerin de millî ve manevî değerlerimize 
çok aykırı okluğu, tamamen Batı taklidi olduğu bü
tün vatandaşlarımızca müşahede edilmekte ve şikâ
yet edilmektedir. Sanki festival, çok edebe mugayir 
bk tutum ve davranış içerisinde karışık bir eğlence 
ve her türlü kötülüğü yapmak manasına tasvir edil
mekte; bir çok bölgelerde, Anadolu'nun örf ve âdet
lerine sımsıkı bağlı yerlerinde de, daha önce batı böl
gelerinde ve sahillerde yapılan bu uygulamalar «kiraz 
gecesi», «vişne gecesi», «portakall gecesi», «üzüm ge
cesi» bilmem ne diyerek birtakım eğlenceler tertip 
edilmekte; buralarda genç kızlarımızı «kiraz güzeli», 
«vişne güzeli» bilmem ne güzeli diye seçiyoruz diye
rek, genç kızlarımızı ar ve hâyâ duygularından uzak
laştırmaya teşvik edici açık ve saçık şekilde âlemin 
öîîimde teşhir etmek, bizim büyük kitlelerimizin ten-
toirüyîe karşılanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz milletin temsilcileri 
olarak milletinnizin sahip olduğu örf ve ananelerini, 
millî ve manevî değerlerini korumakla mükellefiz; on
ları tahrip etmekle, yıkmakla değil. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Hele milleti
mizin kendi seçtiği, kendi hükümeti tarafından bu 
tahribata tevessül edilirse, bu, daha çok affedilme
yen bîr hareket olur. Ben bu bakımdan, sayın Tu
rizm Bakanımızdan ve mensuplarından istirham edi
yorum, bir Bakanlık olarak bundan böyle yapılacak 
eğlenceler bizim millî örf ve âdetlerimize uygun daha 
edepli nezaket ölçüleri içerisinde yapılırsa, bu gibi 
şeyler vatandaşlar tarafından da daha iyi hüsnü ka
bul görür ve manevî değerlerimiz de tahrip edilme
miş olur. Bu hususlarda sayan Bakanlığın daha dik
katli ve müteyakkız olması ricasıyle konuşmamı bu
rada tamamlıyorum. 

Sözlerimi bitirirken, sayın Başkana ve Yüce Mec
lise Grupıım adına saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Abbas. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına sayım Süleyman 

Şimşek, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 
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C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ŞİM
ŞEK (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesini eleştirmeye 
geçmeden önce, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grapu adına Yüce Meclisi ve bu Bakanlığın tüm 
personelini saygı ile selâmlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde turizm bacasız 
bir endüstri haline gelmiştir. Bir çok ulus turizm yolu 
iîe döviz açığ'nı kapatmakta ve kalkınmasını bu yol
la sağlayabilmektedir. Başka bir deyişle turizm faa
liyeti günümüzde petrolden hemen sonra gelen ulus
lararası ikinci bir ekonomik değer sayılmaktadır. 

Bütün bu gerçeklerin ışığında övünçle söyleyebili
riz ki, Anayolumuz turizm konusunda engin bir ha
zinedir. Doğa bu konuda bize son derece cömert 
davranmıştır. 3 yanımız denizlerle çevrilidir; 7 126 
kilometre uzunluğunda bulunan sahillerimiz, kumu ile, 
güneşi ile benzeri bulunmayan bir turistik değer nite-
liğindedh*. Ayrıca, ülkemiz sayısız kaplıcalanyle, şi
falı suîarıyle sağlık turizmi bakımından da hizmete 
hazırdır. Uluslararası ve özellikle komşu ülkeler ara
sında en büyük değere sahiptir. Bundan başka Ana-
dolumuz, insanoğlunun var olduğu günden bu yana 
gelip geçmiş tüm uygarlıkların merkezi olmuştur. 
Ülkemiz bir ucundan öbür ucuna kadar, neresine ba
karsanız bakın, tarihî yapıtlarla ve çeşitli dinlere ait 
kutsal yerlerle doludur. 

Bütün bu doğa ve tarihî güzelliklerinin ve zengin
liklerin üstünde ve ötesinde, konukseverliği iîe yeryü
zünde katıksız ün yapmış bir Anadolu halkına sahi
biz. 

Sayın mıiiıbtvekîlîeri, Saym »Bakan Lûtfi Tokoğ-
lu'nun Bütçe Karma Komisyonu ve Senatodaki ko-
nuşmalanm yakından izledim. Açıkça belirteyim 
ki, şimdiye kadar Sayın Tokoğlu, Türk turizmi açı
sından îşe yarayabilecek hiçbir şey söylememiştir. 
Aksine Saym Tokoğlu Yüce Meclise yanlış bilgiler 
vermek suretiyle de bir büyük hataya düşmüştür. 

Örneğin, Üçüncü Beş Yıllık PSan hedefinde 54 b'n 
yataklık bir kapasite öngörüldüğü halde, 1976 yılın
da ancak 11 bin yataklık bir gerçekleşme olmuş
tur. Yine 1976 yılı içerisinde turizm sahasında ya
tırımcı kuruluşların toplam yatırım tutan 783 mil
yon lira öngörülmüş iken, 1976 Eylülü itibariyle 
bunun ancak 262 milyonu gerçekleşebilmiştir. 1976 
yılının ilk 9 aylık döneminde turizm sayısı bakı
mından %7,5 bir artış olmuştur. Ancak artış g=bi 
görünen bu sayısal değerin gülünç yanı 110 bin TÎR 
kamyonu ve şoförlerine aittir. Halbuki, TIR kanı-, 
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yomları yollarımızı bozmak, trafik kazaları yoluyla 
yüzîerce vatandaşımızı öldürmek ve milyonlarca lira 
zarar olmanın ötesinde bir fayda sağlamamakta
dır. Ayrıca ülkemizdeki ucuz petrolden de yarar
lanarak yılda Devletimize 300 milyon lira zarar 
sağlamaktadır. , 

İşte bütün bunlardan ötürüdür ki, 1976 yıkn-
da turist sayısının çoğalmış gibi görünmesine rağ
men, bu yılki turizm gelirlerinde 1975 yıh düzeyi
ne bile ulaşılamamış ve hatta % 15,3 azalma olmuş
tur. 

1976 yılında yurt dışına çıkan turist sayımız 
114 700'e ulaşmıştır. Bunların harcadığı döviz ise, 
114 milyon doları bulmuştur. Bu hesaba 1976 Ka-
ssmmdaki 168 bin Hacı adayımızın kullandığı ve yıl
başı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen mutlu 
azınlığın almış olduğu döviz dahi) değildir. Bun
ları da ekleyecek olursak, 1976 yıh içinde turizm 
konusundaki açık farkı, en az 125 milyon doları 
bulmaktadır. îşte bunun içindir ki sayın Bakan, 1976 
turizm gelir ve giderleri dengesinde bir kelime bile 
söz etmemiştir. Edemezdi; çünkü, 1969 yılından bu 
yana Türk turizmi ilk defa gelir ve giderler den
gesinde açık veriyordu. Oysa, 1974 yılında, yani Ece-
vit Hükümeti döneminde, bir savaş hali bulunma
sına rağmen, turizm gelirlerinde 194 milyon dola
ra ulaşılmış ve uluslararası sıralamada 21 nci sıra
yı işgal etmişizdir. 

Sayın milletvekilleri, saym Bakan, eleştirilere ver
diği cevapta, kendi dönemi için turizmde bir pat
lama yıh olduğunu öne sürdü. Bu patlamayı her hal
de hr-v eksoz patlamasıyle karıştırıyordu Sayın Ba
kan. 

Ayrıca, Sayın Bakan, küçük memleketlerde kü
çük ihtimamla yatak kapasitesinde büyük mesafe
ler katediîdiğini ve bunun 1975 yılında ilk kez ken
dileri tarafından keşfedildiğini ifade ettiler. Halbu
ki Sayın Bakan, festivalde, kendisini aklayan bel
ge toplamaktan fırsat bulabilse de 1965 yıh progra
mını inceleyebifiseydi; kendisini Kristof Kolomb 
wân etmeyip, «Tesislerin iyileştirilmesini, panslyon-
siyonculuğun teşvikini biz yaptık» demezlerdi. 

Saym mlIîetvefclKerü, Sayın Bakan, kendıî&mi yeni 
buluşların mucidi ilân ededursun, biz turizm kay
naklarımızı en iyi biçimde naşı! değerlendirebiEiriz; 
kısaca ona bir göz atalım. 

Turizm deyince önce akla sahillerimiz geür. Sa
hillerimiz deyince de ilk akla gelen sahil yağma
cılığıdır. Anayasamızın 36 ve 37 nci maddelerine 
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rağmen, Anayasa Mahkemesinin 28 . 4 . 1966 tarih
li kararına rağmen, Medenî Kanunun 641 nci mad
desine rağmen, 6785 sayılı İmar Yasasının 7 nci mad
desine rağmen, Bakanlar Kurulunun 17 . 12 . 1974 
ve 9163 saydı Kararına rağmen bütün şiddetiyle de
vam ediyor. Bütün şiddetiyle diyorum, çünkü, as
lında var oîan sahil yağmacılığı Cephe Hükümeti 
döneminde büsbütün azgmlaşmıştır. Halbuki, 7126 
kilometrelik bir sahil şeridimizi, fakir - zengin her
kesin yararlanabileceği duruma getirmek zorunda
yız. Hiç vakit kaybetmeden turizm endüstrisini 
kurmalıyız. Turizm eğitimimizi geliştirmeliyiz. Özel
likle turistik yerlerde yaşayan halkımızın örgün ve 
yaygın eğitimine önem vermeliyiz. Türk turizm mev
siminin uzatılması yolarını aramalıyız. 

Kaplıca turizmine önem vermeliyiz. Kaplıca tu
rizmi bakımından gerek Avrupa ülkeleri arasında, 
gerekse komşu ülkeler arasında son derece verim'i 
olanaklara sahip bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Sayın Tokoğhı'nun 
Turizm Bakanlığına gelişinden bu yana yapmış ol
duğu bazı girişimlerinin ve atamalarının Türk turiz
mine kaça mal olduğunu sergilemeye çalışacağım. 

Sayın Bakanın hizmetlerinin başında, sanıyorum 
ki, İstanbul Birinci Pop Müzik Festivali geümekte-
dir. Devletimize en az 5 milyon lira masrafa mal 
olan ve gerçekten bir festival olan bu festival sıra
sında bir sanatkâr Sayın Bakana haklı olarak gül
müştür. Ama Sayın Bakan, ne yapıp yapmış bu sa
natkârdan kendisine gülmediğini doğrulayan yazılı 
bir belge almış ve böylece kendisini gülünecek adam 
olmaktan kurtardığım sanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın kâşîfliğini, 
yıîm adamı seçildiğini ve daha bir hayli özeliklerini 
burada keselim ve biraz da birlikte çalıştığı arkadaş
larının marifetlerinden söz edelim. 

Sayın Tokoğhı'nun Müsteşarı bay Mukadder Sez-
gün, yolsuzluk suçundan mahkûm olmuş ve ancak 
Af Yasası yoluyla yakasını kurtarabilmiş bir büyük 
yöneticidir. Şimdi, işte bu büyük yöneticinin mari
fetlerini sıralayacağım. 

Sayın Bakan 9 Şubat 1977 tarihinde Senatoda 
yaptığı konuşmada, Mukadder Sezgin'in yolsuzluk
larını ortaya koyan Ankara Senatörü Sayın Ala-
cakaptan'a verdiği cevapta; «Şimdi Sayın ADacakap-
tan Sayın Sezgin'in 220 bin Frankı film - 13 firma
sından kendi namına Avrupa'da bir bankaya yatır
dığını ifade etmekteler ve aynı günde iki ayrı muka
velenin imza edildiğini ifade etmektedir», demişler
dir. 
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Sayın Bakan acaba açıklayabilirler rai, ortada bu 
film ile ilgili kaç mukaveîe vardır? Yine Sayın Tok-
oğlu söyleyebilirilerıni, bu mukaveleden birinin Sez
gin ile Lelonche arasında özel bir mukavele oldu
ğunu? Sayın Tokoğiu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Müsteşarının yolsuzluklarını gözü kapalı bri şe
kille savunmuştur. Senatoda yaptığı konuşmada 
bu film nedeniyle Bakanlık mensuplarının 175 bin 
franklık bir masraf tespit ettiklerini, 170 bin frankı 
220 bin franka çıkardığını, Devlete 50 bin frank ka
zandırdığını söylemişiir. Bunlara ait somut belgele
rini açıklayabilirler mi? Bu filmin 170 veya 175 bin 
franka çıktığını, Bakanlıkta kimler tespit etmiştir? 
Sinema meraklısı müsteşarı ise, hangi teknik ve 
bffitîîsel ölçülere dayanarak Le Louche'den 50 bin 
frank fazla istemiştir. 

Bay Sezgin, sözleşmelerinin tercümelerini karde
şi Özer Sezgin'e onaylattığına göre, Sayın Bakan 
yetkisini, yetkisi olmadığı halde parasal işlere me
raklı müsteşarım niçin hâlâ körükörüne koruma ih
tiyacını duymaktadır? Bay Sezgin'in filmcilik yapar
ken yetkilerini aştığını biz söylemiyoruz, sanık ola
rak yargılanan Sezgin hakkında Danıştay kararım 
görüyoruz. Danıştayın ikinci... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın sözcü konuşurken, kendisini burada mü
dafaa edemeyecek bir memura hitap etmektedir. 
Doğrudan doğruya Bakana hitap etmesi lâzım. Bu bir 
siyasî muhasebedir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Şimşek, arkadaşları
mızın da ikazları yerindedir; bu şekilde hitabınızı 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu vesileyle şunu belirtmek istiyorum: Bizim 
muhatabımız Sayın Bakandır, Sayın Bakanın içinde 
bulunduğu Hükümettir, onların başında bulunan 
Başbakanda-. Bunun dışında bizim muhatabımız, 
bu kürsüde kendisini savunabilme olanağına sahip 
oîmayan hiçbir arkadaşımız değildir. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Doğ

ru konuş o zaman. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Danıştay 

İkinci Daire Başkanlığının bu yolsuzlukla ilgili Esas 
No : 1975/133 kararla, 1975/540 sayılı kararda, Sez
gin'in Döner Sermaye Müdürlüğü yetkisi olmadığı 
hailde, temsil ederek bu kuruluşu yükümlülük altı
na sokan sözleşmeyi imzalamakla, kardeşi Özer Sez-
gin'i de - halen Brüksel'de Bakanlık Ataşesidir - fi!-
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min çekiminden sonra malzemelerin çannmasına 
sebebiyet vermekle suçlarken ve sanık Mukadder 
Sezgin için cezanın asıl maddesindeki üst sınıra gö
re işlem yapılmasını, yani Sezgin'in 10 yıla kadar 
hapsini isterken, Sayın Tokoğîu, Sezgin'in Hazineye 
50 bin frank kazandırdığını nasıl iddia edebilirler? 

Gerçek, şudur: Bay Sezgin 170 bin frangı az 
bulduğu için, (Bakanlığının deyimi ile) bu meblâğa 
50 bin frank daha iiâve ettirmiştir. Eğer böyle ol
saydı, Bakanlık müfettişlerinin verdikleri ve Paris 
bürosunun 10 yıllık faaliyet dönemini didik didik 
eden 7 numaralı raporun bir yerinde bu elbette sı-
rıtırdı. 

Ondan sonra nasıl oluyor da Bakan Senatodaki 
malum konuşmasında, 220 bin frankı (ki 750 bin 
TL. yapar) 14 Şubat 1974'te Bakanlığın Paris büro
suna yatırdığını söyleyebilmiştir? Sayın Bakan Müs
teşarım korumak ve onun eylemine ortak olmak
la, yasal görevi olan Hazine koruyuculuğunu yapmak 
yerine, bu parayı Müsteşarı ve kardeşinin gayri ka
nunî işleminden dolayı borçlarını kapatmak sure
tiyle, Cumhuriyet tarihinde şahıs borcu için Hazine
den para kaçıran ilk Bakan oîmuştur. Mutlak suret
te Yüce Divana gitmeyi hak etmiştir. Yüce Divana 
gideceksiniz Sayın Tokoğhı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ayıp, ayıp, 
ne demek istiyorsun? (A. P. sıralarından gürültü
ler) Ne biçim konuşuyorsun sen? 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Ayıp olan 
hırsızlığı yapmak. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Ayıbı siz 
yapıyorsunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne bağırıyor
sun, ne? 

BAŞKAN — Siz de itaat edin, oturun. 
Sayın Şimşek, cevap vermeyin siz, ben ikaz edi

yorum. Rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Hırsızlık 
hoşunuza gidiyorsa... 

BAŞKAN — Rica ederim... 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Erik kur

du var içinizde. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Ben vesikaları konuşturuyorum, Danıştay rapor

larını konuşturuyorum. 
BAŞKAN — Kanaatini söylüyor efendim. 
Rica ediyorum Sayın Şimşek, siz Umumî Heye

te hitap edin. I 

— 71 
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SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Biraz din
leyin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdaha
le etmeyin. Lütfen, efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — 7 numara
lı rapora geçen ve geçen yıiki bütçe konuşması sı
rasında elinin altında olduğu halde, Sezgin hakkın
daki tahkikat sonuçlanmca bunu şerefle Mecliste 
açıklayacağım söylediği zaman da Sayın Tokoğîu 
Yüce Meclise yalan söylemişti. Çünkü 7 numaralı 
raporun 25 ve 26 ncı sayfaları incelendiğinde bay 
Sezgin'in (a) ile başlayıp (m) harfine kadar devam 
eden tahakkuk işlemlerini, ayrı ayrı tarihlerde iki 
kez mahsup işlemlerine tabi tuttuğu görülecektir. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Şimşek. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bu rapor
da Müsteşarın Paris'te bir lokantada 82 frank tu
tan bir yemek faturasına iki sıfır eklemek suretiy
le 8 200 frank tahakkuk ettirdiği saptanmıştır. 

Sayın Başkan, 3 dakikam olduğunu ikaz ettiniz, 
teşekkür ederim. 

Bakana şunîan soruyorum: Yıllardır partizan
lığı içte ve dışta ün yapan ve bütün Avrupa gezile
rine bizatihi giden Anadolu Ajansı Genel Müdürü
ne karşı olan zaafınız nedir Sayın Bakan? 

Anayasamızın 121 nci maddesinin yasaklama
sına rağmen, Turizm ve Tanıtma Bakanlığını AK 
Ajansa nasıl ortak ettiniz ve bu amaçla Devlet ka
sasından ne kadar para ödediniz? 

Sayın milletvekilleri, Tokoğlu'na son sözlerimi 
söyîüyorum: Sayın Bakan Bütün gerçeklere rağ
men bu müsteşarı değiştirmeye gücünüz yetmiyor
sa, Başbakan Sayın Demire! bu olanağı size tanı
mıyorsa, onurlu bir Bakana düşen görev, şapkasını 
alıp o Bakanlığın başından gitmektir. 

Bir bakan ki yatırımları gerçekleştiremiyorsa, 
suiistimalleri önleyemiyorsa, emrindeki personele 
söz dinletemiyorsa, sorumlu bulunduğu Bakanlığı, 
kendi döneminde Devlete yük haMne getiriyor ise ve 
hâlâ da o Bakanlığın başında bulunuyor ise, bütün 
bu suçlamaların ortağı demektir. İşte şimdi siz böy
lesine bir Bakan durumundasınız Sayın Tokoğîu. 
Böylesine bir Bakanın bulunduğu ülkeye turist gel
mez. Çünkü turist önce maundan ve canından emin 
olmak ister. 

AHMET BULDANLI (Muğîa) — Ayıptır Sayın 
Başkan, bir Bakana böyle daha ne kadar hitap etti
receksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın BuSdanh. 
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SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Siz ki, ken
di bütçenizde kendi öz evlâtlarınızı bile hunharca 
doğratan ve buna seyirci kalan bir Hükümetin üye
sisiniz; siz ki, çiçeği burnunda, gencecik çocukları
mızın kaburga kemiklerine basa basa bu ülkeye fa
şizmi getirmek isteyen bir Hükümetin üyesisiniz... 

MUSTAFA KEMAL ALVER (BaMcesir) — Siz 
de komünizmi getirmek istiyorsunuz. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Siz ki gen
cecik çocuklarımızın kanlı gömleği üzerine bağ
daş kuran faşistlersiniz... 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Siz 
de komünistsiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Şimşek, li
san nezahatı İçtüzüğün emridir efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Siz ki TRT' 
de her gün yalancıktan attığınız temellere gencecik 
çocuklarımızın kanım akıtan bedbahtlarsınız... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek bir dakika... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bedbaht sen
sin! 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşma hürriyetimi sağlamanız lâzım, rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sağlıyorum, müdahale ediyorum, 
ama siz de İçtüzüğün emri bulunan lisan nezahetine 
riayet ediniz lütfen. Süreniz de dolmuştur, bağlayı
nız efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Siz ki, ülkenizin insanlarını bile milliyetçi ya da 
milliyetsiz diye ayıran, Alevî ya da Sünnî diye ırkçı
lığı körükleyen, bunu okuldaki ders kitaplarında 
okutacak kadar bedbahtsınız.. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Son sözünüzü Sayın Şimşek... 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Siz ki, hır

sızlıklarla, cinayetleri atbaşı yürüten bir Hükümetin 
mensuplarısınız... İşte... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir)' — Tuu, 
Allah kahretsin. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — . Ben size 
tükürüyorum; hırsızlığınızı, katiliğinizi ilân ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, Sayın Şimşek, rica 
ediyorum efendim. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Başkan, 
böyle konuşturulmaz ki, îocaîara hitap ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, son sözünüzü söy
leyin ve Meclîse hitap ediniz lütfen. Süreniz bitmiş
tir efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Böyle bir 
Hükümetin bulunduğu bir ülkeye turisti jandarma 
ile getiremezsiniz. 

BAŞKAN — Doldu süreniz Sayın Şimşek, rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — İşte bunun 
için, bu Turizm Bakanlığı bütçesini ciddiye almıyor, 
Cumhuriyet Halik Partisi Grupu adına bu bütçeye 
olumsuz oy vereceğimizi şerefle söylüyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Uluyor bu 

adam, uluyor. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? Hatip konuşması esna
sında bir partiye karşı, «Ben size tükürüyorum» de
miştir. Lütfen gereğini yapınız, rica ediyorum; bu 
hatip terbiyesizdir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bu ne haya
sızlıktır? 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçeî) — Sayın Başkan, 
müsaade ediniz, açıklayayım efendim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edi
niz. Sayın Şimşek, bana dönünüz lütfen. Bu şekilde 
bir şey söylemediğinizi İfade ediyorsanız, grupu 
kastederek, onu ifade edin efendim. O şekilde rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın arkadaş
lar.., 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın, mayın 
yok... 

BAŞKAN — Efendim lütfen, lütfen efendim... 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (îçd) — İçinizde çok sa
yın olanlar da var; ama siz sayını kabul etmiyorsa
nız size söylemiyorum. 

Sayın Adaîet Partili arkadaşlarım, içinizden bi
risi bana tükürdü, buradan duydum, ismini billmiyo-
runı. Ben buradan, o bana tüküren adama tukur
dum; diğerlerinize karşı saygım var. 

Saygılar sunarım. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ya ötekiler, 

daha başka söyledikleriniz?.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, tamam efendim, 

tamam. 
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Demokratik Parti Grupu adına Saym Faiz Şar
lar, buyurun. 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Adam mısın 
sen, adam mısın? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen efendim. 
Saym Kara, rica ediyorum. (A. P. ve C. H. P. sıra
larında karşılıklı konuşmalar) 

Rica ediyorum efendim, tamam efendim, görüş
meyin. 

Buyurun Sayın Şarlar. 
D. P. GRUPU ADINA FAİZ ŞARLAR (Antal

ya) — Muhterem Başkan, MiEüet Meclisinin değerli 
üyeleri... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bu arka
daş eşkıya mıdır, nedir? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hatip gö-
ıüşüyor, rica ediyorum Sayın Tosyalı, lütfen sakin 
otunuz, rica ediyorum, kürsüde hatip var, görüşe
cek. 

Buyurun Sayın Şarlar. 
FAİZ ŞARLAR (Devamla) — Muhterem Baş

kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri... 
MUSTAFA KARA (İstanbul) — Adam değil

sin, sen adam değilsin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz 

lütfen. 
MUSTAFA KARA (İstanbul) — Seni adam yeri

ne koymam. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Yöneticiler, rica ediyorum efen

dim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Şimşek.,. (Gürültüler) 
Bir dakika Saym Şarlar. 

MUSTAFA KARA (tstanbul) — Sen kimsin? 
Sen adam değilsin. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, rica ediyorum 
efendim. (Gürültüler) 

Sayın üyeler, lütfen rica ediyorum efendim. 
Sayın yöneticiler, yardımcı olunuz efendim, gö-

rüşmeSere devam edelim efendim, rica ediyorum 
efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bu şekilde 
müzakere olmaz ki. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, kendisini 
lisan nezahctine davet ettim efendim, rfca ediyo
rum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Saym Başkan, kürsü
yü taraflı idare ediyorsunuz, kürsü tarafh idare edil
mez. 
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BAŞKAN — Görüşmelere devam edelim, müsaa
de ediniz, rica ederim efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Köpek gi
bi hırlıyor. Köpek, it. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Saym Tosyahoğlu, 
lütfen efendim. 

Sayın Tosyahoğlu, lütfen efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Saym Başkan, bakı

nız köpek diye bağırıyor. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sözün şek

lini duymadım, rica ediyorum efendini, oturunuz. 
Meseîeyi hallettim rica ediyorum. 

Lütfen efendim, görüşmelere devam imkânını 
verin, riica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkam, 
ben bir parti adına görev yaptım bu kürsüden. Kö
pek diyene aynen, bin defa daha fazlasını hitap edi
yorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum, oturunuz lütfen. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Aynen tek
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen 
efendim müzakerelerin devamına fırsat verin efen
dim. 

Buyurun Sayın Şarlar. 
D. P. GRUPU ADINA FAİZ ŞARLAR (De

vamla) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Yurdumuzun belli başlı turistik bölgelerinden biri 
sayılan Antalya ilinin bir mebusu sıfatıyle, bu konu
yu münhasıran kendi vilâyetim açısından ele almak 
ve bir ölçüde bütün Türkiye'nin müşterek meselesi 
olarak kabul ettiğimiz turizmle ilgili bazı tenkit ve 
temennilerimi bu mihraktan yöneltmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, turizm denilince akla 
illi gelen şey iklim, tarih ve tesistir. Yekdiğerinin mü
temmim cüz'ü addedilen bu faktörler belli bir ni
zam içerisinde birbirleriyle kaynaştırılmadıkç?, turist
ten ve turizmden lâf açmak hayal kurmaktan öteye 
geçemez. 

Nitekim, Türkiye'nin birçok yörelerinde de görül
düğü gibi, Antalya'daki bugünkü durum, hayal etme 
zevkinin verdiği rehavetten sıyrılıp da gerçeklere yö
nelme hamlesini yapamamış olmanın üzüntüsü içeri
sindedir. 

Geçen, 1976 yıh Bütçesi vesilesiyle bu kürsüden 
yaptığım konuşmamın muhtevasındaki tenkitleri ce
vaplandıran Sayın Bakanın verdikleri cevaplarda bir
çok ümit dolu ifadeler vardı. 
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Hal bu ise, aradan bir sene gibi bir zaman geç
miş olmasına rağmen. Karayolları 13 ncü Bölge Mü
dürlüğünün himmetiyle gerçekleştirilen Kemer * Kum
luca, Kumluca - Finike sahil yolu ile Finike - El
malı yayla yolu çalışmaları dışında turizmle bağda
şır manada en ufak bir ilerleme kaydedilmemiş, hele, 
Demre bucağındaki Aziz Nikolas Kilisesi ve Ova 
Gelemiş'teki Patara, Kınık köyündeki Kınık Harabe
lerinin de güzergâhı sayılan Finike - Demre, Dem
re - Kaş, Kaş - Kalkan yolu ise % 80 yürekler acı
sı perişan haliyle kendi kaderine terk edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kendi meselelerinin 
halli için devamlı bir ahenk çerçevesi içerisinde koor-
diııe olması lâzım gelen bazı bakanlıklarla çelişki ha
linde olsa gerek ki, Antalya, bu yüzden halledileme-
yen ufak tefek formaliteleri sebebiyle, Türkiye öl-
çüsündeki klasmanında müstahak olduğu seviyeye 
ulaştırılamamıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, Mersin'den Muğla'ya 
kadar uzanan sahil bandının jeolojik ve fiziksel etüt
leri henüz tamamlanamamış ve bu aksamanın tabiî 
bir neticesi olarak da turistik konaklama noktalarının 
tespiti mümkün olamamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, konumuzun mücerret 
ve müşahhas bir neticesi olarak memleket çapında 
ihyasına çalıştığımız turizm endüstrisinin temel un
surları sayılan yol, su, elektrik, kanalizasyon ve ha
berleşme gibi altyapı tesislerinin Antalya'daki duru
mu da bir sene evvelki görüntüsünden farklı değildir. 
Zira, kıyı şeridi üzerinde olup da turistik potansiyele 
sahip ilçe ve yörelerimizin, altyapı tesisleri bazıları 
noksan, bazdan ise hiç ele alınmamıştır. 

Bu durumlara henüz bir çare bulamayan Bakanlı
ğın ilgisizliği ve buna muvazi olarak da öteden beri 
süregelen birtakım mevzuat düzensizlikleri, yerli ve 
yabancı sermayenin yatırım teşebbüslerini engellemiş 
ve hatta Turizm Bankasının Konyaaltı semtinde tesi
sine karar verdiği, fakat 6 seneden beri temelini dahi 
atmaya muvaffak olamadığı 350 yataklı büyük An
talya Otelinin inşaatına mani olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, benim anladığım kada-
rıyle 6086 sayılı, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, 
aynı zamanda özel sektöre ve bunun yanı sıra da şah
sî teşebbüslere daha müsait imkânlar sağlayarak, bir 
taraftan turizm davamızı hallederken, diğer taraftan 
da ferdî kalkınmaya yardımcı olunmasını amirdir. 

Kaldı ki, güya kıyı yağmacılığını önlemek baha
nesiyle, mülkiyet hakkı hiçe sayılarak, fakir fuka
ranın, babadan oğula intikal edegelen tapulu arazisi, 

değerinin çok altında bir bedelle kamulaştırılmakta 
ve tâbir caizse adeta kanunlar vasıtasıyle gasbedil-
mektedir. 

Halbuki, bu kabil gayri âdil davranışlarla yağ
macılığı önlemek şöyle dursun, üstelik vatandaşın 
Devlete karşı olan güvenlik duygusunun sarsılmasına, 
hak ve hukuk kaidelerine olan saygısının zedelenme
sine sebep olmakta ve bu arada birtakım dolambaç
lı yollarla bazı arsa spekülatörlerin eline geçmesine 
zemin hazırlanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, turizm konusunda en 
çok 15 seneyi aşkın bir mazisi bulunan Antalya'nın, 
her geçen gün biraz daha artan talepler karşısında, 
bugünkü mevcut, 5 bin civarındaki yatak kapasite
siyle istenilen ölçüde cevap vermesi elbette ki müm
kün değildir. 

Bununla beraber, 1975 ve 1976 sezonları içerisin
de yerli ve yabancı olmak üzere takriben 130 bin tu
rist ziyaret etmiş ve yaklaşık olarak 130 milyon TL. 
döviz sağlanmıştır. 

Hal bu ise, tabiî ve tarihî zenginlikleri itibariyle 
İstanbul ve îzmir çevrelerinden sonra 3 ncü sırada yer 
alması gereken Antalya için bu rakamlar oldukça dü
şüktür. 

Mamafih turizm endüstrisinin gelişmesine engel 
teşkil eden mahzurlar bertaraf edilecek olursa, önü
müzdeki yıllar içerisinde daha verimli bir seviyeye 
yükselmesi pekâlâ mümkündür. 

Fakat, bütün bunlann dışında, memleketimize ge
lecek olan turistlerin her şeyden evvel can ve mal 
güvenliğini Devletin garantisi altına almak mecbu
riyetinde bulunduğumuzu asla unutmamalıyız. 

Bu garantiyi telkin ve telmih edemeyecek olur
sak, arz ve talep münasebetlerimiz hangi düzeyde 
olursa olsun, husule gelecek kopukluğu tamir ve te
lâfide bir hayli güçlük çekeceğimiz muhakkaktır. Zi
ra kardeşin kardeşe silâh çektiği ve her geçen gün 
bîraz daha vahamet arz eden cinayetler zincirinin 
memleketi nereye sürüklemek istediği bilinmeyen bir 
ortamda, Hükümet hâlâ itirafı aczetmekte devam 
ederse, umulanı beklemek, bekleneni ummak kadar 
abes olur. 

Her şeye rağmen, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederken, muh
terem Bakanlık camiasına devamh başarılar diler, Yü
ce Meclisinize Grupum ve şahsım adına saygılar su
narım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şarlar. 
Kişisel olarak Sayın Yılmaz Karaosmanoğlu, bu

yurun efendim. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sa

yın Başkan Yüce Meclisin mümtaz üyeleri; 
Anadolu'muz, doğası, tarihî ve dinsel yapısı, in

sanların güleryüz ve misafirperverliğiyle büyük bir 
turizm potansiyeline sahiptir. Turizm yeni çağın do
ğurduğu bir olaydır. Avrupa'nın 1850'lerde başlattığı 
bu hareketi, biz asırlık bir gecikme ile 1949'da Tu* 
rizm Kurumu olarak başlatabilmişiz. Bu nedenle tu
rizmde ileri ülkelerle ölçüşebilecek değerlere sahip 
olmamıza karşılık çok gerilerde kalmışızdır. Ortalama 
yılda 200 milyon turistin binde 6'sı 25 milyar dolar
lık turizm gelirin binde 4'ü bize düşmektedir. Ufa
lanmış, ufacıcık rakamlar. Henüz hedef, ilke ve amaç
ları saptanmadığı için döviz getiren turizm ortamına 
girememişindir. Örneğin; tüm ihracat gelirlerinde tu
rizmin payı Portekiz'de % 17» Yunanistan'da % 20, 
ispanya'da % 31, bizde ise % 6 civarındadır. 1975'de 
turizm geliri Yunanistan'da 476 milyon, Yugoslavya' 
da 586 milyon, İtalya'da 2 128 000 000, İspanya'da 
2 246 000 000 dolarken bizde sadece 150 milyon do
lar civanndadır. Hızlı ulaşım ve iletişim imkânları 
turizmin evrimini hızlandırmış, av turizmi, ılıca ve iç-
meceler turizmi, dağ ve eğlence turizmini de içeren 
geniş kapsamlı endüstri dalı olmuştur. Süratim refah 
düzeyinin artışı artırmaktadır. Asrın sürati mesafe 
ve zamanı kısaltmış, gelişen teknoloji dünyayı küçült
müş, ulusların sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkileri 
sıklaşmıştır. Herkes ülkesinde bulamadığı doğayı, ta-
ı'hi ve kültürü bulmak, tabiata teslim olmak istemek
tedir. Bu açıdan Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı 
uygarlıklarının tarihî ve arkeolojik servetiyle Anado
lu Batı turistine caziptir. Türkiye, ilk gören yabancı 
turistin gözüyle yeryüzü cenneti mesabesindedir. 

Bir rapora göre, 1990'larda 700 bin saatlik insan 
ömrünün 40 bin saati çalışmakla, 330 bin saati din
lenmekle, geriye kalan 330 bin saati da boş vakit ge
çirmekle, daha çok seyahatle geçecektir. 

Sayın milletvekilleri, turizm endüstrisinin finans
manında dış kaynak gereksinmesi yoktur. 

Turizm çalışmaları ülkesinin karakterini, millî ve 
tabiî yapısını yansıttığı ölçüde verimli olur. Turistin 
konaklaması için beton binalar yerine, saz damlar, 
tahta barakalar, sıhhi obalar yapılması önerilmelidir. 

Ciddî bir turizm envanterimiz yoktur. Hava, deniz 
ve kara taşımacılığında, konaklama ve gıdalanmamız-
da temiz, ucuz, rahat ve süratli değiliz. Başkent An-
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kara bile kongre turizmi hazırlığına başlayamamıştır. 
Turistik yörelerimizin tanıtılması yeterli değildir. Tu
rizm Bakanlığı 14 yaşında, fakat felçli bir çocuk gi
bi, Türkiye tabiatını süratle tahrip ettirmeye göz 
yummaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, İmar Yasası ve 
Hükümet kararlarına karşın, kıyılarımızın, imtiyazlı 
şirketler, varlıklı kişiler ve kurumlarca sürdürülen sa
hil yağması önlenememiştir. Akdenizin, Karadenizin 
altın sulan SEKA'nın kara sularıyle karartılmakta, 
cennet İstanbul'un Moda, Pendik arası Şap Enstitüsü, 
askerî kamplar ve mutlu azınlık köşklerinin işgalin
den kurtarılamamıştır. 

Turizm Bankası Türkiye'de mevcut kredi yağma
sını simgeler niteliktedir. Banka imtiyazlılar sultasın
da çalışmaktadır. Bankaya musallat olmuş, eli devle
tin cebindeki bir avuç mirasyedi, bir avuç piyasa şey
taniyle Türk turizmine hiç bir şey kalamazsınız. 

Sayın milletvekilleri, bu büyük kürsüden üzülerek 
millî bir ifşaatta bulunacağım. 

Turizm Bakanlığı, Doğu Karadenizden habersiz o 
yörenin turizm gücünü bilmemektedir; Batı turistinin 
Karadeniz sahiline, ormanına, avına, balığına, dağına, 
doğasına hayranlığını, saygınlığını bilmemektedir. 

İnsan haklarına saygısız Rusya'nın Yalta ve So-
çi'sine yılda 4 milyonu aşkın turist gelip ortalama 21 
gün konaklamaktadır. Türk - Rus hududunun en kes
tirme ve ilginç noktası Sarp Kapısı turizme kapalıdır. 
Halbuki Rus'larla aramızda Demirel'in imzasıyle ha
va ulaştırma seferleri ve kültür anlaşmalarımız var
dır, turizm beraberliğimiz yok. Ocak 1976'da, Demi-
rel kolunda Kossigin olduğu halde İskenderun'da, 
«Türk - Rus sınırını dostluk ve ticaret sınırı haline 
getireceğiz» diyordu. Turizmin milliyeti, turizmin 
ideolojisi yoktur, kollektivist, kollektivizmi benimse
miş Bulgarya'ya, Romanya'ya, Mao'nun Komü
nist Çin'ine dahi rahatça girip çıkabilir, eğlenebilir
siniz. Sarp'dan geçemez, gelemezsiniz. İlerici, uygar 
bir ulus olarak dünyadan soyutlanamayız; çağın ni
metlerinin ortasında olacağız. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, dostluk blokları, 
«Milletler için ebedî dost veya ezeli düşman yoktur; 
ezeli ve ebedî menfaat vardır» kuralını perçinleniş
tir. Siyasal bağımsızlığımızı, dış ekonomik bağımsız
lığa dayandırmak zorunluğunda bir ülke olarak, ak
lımızı başımıza almak mecburiyetindeyiz. 

Sarp Kapısının turizme açılması konusunu 5 Ni
san 1976'da Çankaya ziyafetinde Sayın Devlet Baş-
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kanıma, orada hazır bulunan Dışişleri Bakanına, 1976 
Bütçesinde Tekel Bakanına açıkladım. Münakaşası 
kabul buyurdular, kutlandım; halen sonuç yok. Bü
yük Türkiye laf Sariyle komünizm demagojisinin doru
ğuna tırmanmakla turizm olmaz. Turizm inanma ve 
inandırma sanatıdır. Cumhuriyetin de, demokratik 
parlamenter rejimin de kurucusu ve teminatı Cumhu
riyet Halk Partisi, tek başına iktidar aşamasındadır. 
Korkmaymız, biz hepinizden daha bilinçli, daha bili
nen yöntemlerle komünizmin de, faşizmin de karşı
sındayız. 

Saym üyeler, Sarp Kapısı açılırsa neler olacak
tır? Doğu Karadeniz Türk Riviera'sıdır. Rize, Rivi-
era'ları aratmayacak doğal hazinelerin sahibidir. Dün
yada sahilden 25 kilometre tırmandığınız vakit, iki 
bine yaklaşan florası olan bir başka dünya yöresi 
yoktur. Türkiye'ye çok marifetli insan ihraç eden 
Çamhhemşin Dağları ayı ve domuz istilâsı altındadır. 
Ayder Kaplıcalanyie, Andon İçmeleri asırlardır bi
lenlerin hizmetindedir. Kış sporları turizmi için Ovit, 
Elevit ve Paîovit yaylaları unutulmuş beklemektedir. 
Kilosu 1 - 2 liradan satılan hamsi ile, derelerinde her 
cins alahahğıyle beklemektedir. Yabancılar için avcı
lık, kayak ve kaplıca turizmi Karadeniz turizminin 
göbek taşı olacaktır. Sarp - Samsun sahil yolunun dağ 
tarafı 20 yıla varmadan otel, motel, lokanta, kahve
hane, tamirhane ve meskenlerle aralıksız kapatılmış 
olacaktır. 

Bakanlığın uzmanlarına göre, bu kapının açılması 
halinde, yılda en az 7 gün konaklayan 1 300 000 tu
rist geçecek ve yılda bunlar 3 900 000 000 TL. para 
bırakacaklardır ki, bu meblağ toplam turizm geliri
mizden çoktur. Turist, Latin Amerika'nın, Avrupa' 
nın, İskandinavya'nın kültürünü, deniz araç ve gereç
lerini, modern avlanma usulleriyle tüm uygarlığım ta
şıyacaktır. Bu aşamadan sonra artık Doğu Karadeniz 
insanının, çay için, tütün için, fındık için Devlet süb
vansiyonuna, mayıs çayını denize dökmesine lüzum 
kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Karaosman-
oğlu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim, tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Türkiye'nin iman, ıslâhı ve gıdalanmasmda büyük 
hissesi olan Rizelinin, Karadenizlinin gurbetçiliği de 
son bulmuş olacaktır. 

Aziz milletvekilleri, gerici ve tutucu hükümetler 
turizme tekâmül aşısı yapamazlar. Cephe Hükümeti-
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nin turist döviz getirir; fakat ahlâkı götürür biçimin
deki iddialan çağ dışıdır. Turist huzur istemektedir. 
Devletin ve Türk yasalarının himayesine sığman tu
ristin can ve ma! güvenliği nasıl sağlanacaktır? Do
kunulmazlık zırhlarımızla bizim dahi kuşkulu doîaş-
üğınıız bir ülkede turisti kim koruyacaktır? Her tür
lü silâh ve cesaret gösterisinin beşiği Rize'de, yük
sekokul yokuşlarını tırmanan delikanlının okullara 
giremediği hesaplanınca, asayişsizliğin perspektifi 
utanç verici olmaktadır. Siyasal yanlılıkla perişan ha
le sokulmuş Türk polisinin yakasını siyaset eşkiyası-
nm elinden kurtarmak gerekmektedir. Çeyrek asır
dır bu endüstri dalımızın çağın tekâmül süratine ters 
düşme sebebi buradan gelmektedir. 

Özetle Türk turizmini çağ dışı baskıların uyuştu-
ru kıskacından, geri hırakîırılmışhğın batağından çe
kip çıkarmak için, Cephe Hükümetinin çok başlı sa
hipsizlikten kurtarılması gerekmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Karaosman-
oğlu. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Lûtfi Tokoğlu, 
buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Saym 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Önce Bakanlığım hakkında bizi irşat eden Adalet 
Partisi Saym sözcüsü Mehmet özkaya, Millî Selâmet 
Partisi Sözcüsü Saym Hüseyin Abbas ve Demokratik 
Parti Sözcüsü Sayın Faiz Şarlar arkadaşlarıma teşek
kürlerimi huzurunuzda ifade etmeyi bir borç bilirim. 
Zamanımızın yarım saat ile mahdut olduğunu bildi
ğim için, bu değerli arkadaşlarımın kritiklerine cevap 
vermek imkânına sahip değilim. Çünkü, bu yüce kür
süde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü hakikat
leri tahrif etmek bir tarafa, aynı zamanda haysiyet
lere tuzak kurmak gibi kötü bir oyun oynamıştır. 
Binaenaleyh, bu yarım saatlik müddeti, bu oynanan 
oyunu bozmak için kullanacağım; müsaadelerinizi ri
ca ediyorum Saym Başkan. 

Şimdi sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün 
iki bölümde mütalaa edilen kritikleri vardır. Bunlardan 
bir tanesi ikinci sayfadan başlayıp dördüncü sayfaya 
kadar devam eden kısımdır. 

Sayın sözcü, ikinci sayfanın başında, «Bakan saym 
Lûtfi Tokoğlu'nun Bütçe Karma Komisyonundaki, Se
natodaki ve Millet Meclisi Genel Kurulundaki tak
dim konuşmalarım yakından izledim» dediği halde, 
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ortaya koymuş olduğu biSgiler ve iddialar, ya bizi 
hakikaten iddia ettiği gibi izlemediğinin bir delili, ve
yahut da hakikatlere karşı münkir bir tabiatın tama
men burada mücessem bir timsali olarak karşımızda 
bulunmaktadır. 

Şimdi, ikinci kısım ise haysiyetlere kurulan tuzak
tır. Vicdanımla karşı karşıya kaldığım zaman bir ter
cih yapmak mecburiyetindeyim: «Turizm Bakam ola
rak turizm hadiseleri üzerinde mi konuşmak, yoksa 
turizmlin üzerinde de haysiyetlere karşı işlenen suç
ları ele alıp, onların cevaplanın vermek mi vazifem
dir » Diye düşündüm ve dedim ki, bu kürsüde şah
siyetlere karşı yapılmış olan bu tecavüz, aym zaman
da kamu müessesesi olan Bakanlığımın ve diğer ba
kanlığın şeref, haysiyetiyle alâkahdır. Onun için, her 
şeyin üzerinde turizm hadiselerini bir tarafa bırakıp, 
bana yalancı diyen kimseye, Rahmetli İnönü'nün bir 
sözünü hatırlayarak «Mütecaviz kadar cesur olmadı
ğınız takdirde dengeyi kuramazsınız» sözünü ele ala
rak, bu yalan ifadelere, arkadaşıma, yalancısın, ya
lancısın yalancısın diye hitap edeceğim ve bunu is
pat edeceğim. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Neymiş Festival? Festival de kimmiş? Bir kadın 
gülmüşmüş (ve bu sayın sözcü de o kadının haklı ola
rak güldüğünü ifade etmektedir) Niye gülmüşmüş bu 
kadın? Onun sebebi ortada değil. Niye gülebilir? Be
nim yapmış olduğum konuşmaya. Bu konuşmayı o 
takdirde bir kere daha huzurunuzda okuyacağım. 
Eğer anlamamış kimse varsa buna gülebilir, anlamış 
olan kimse varsa da, bize mütevazı hareketimiz dola-
yısıyle tedbirklerini ifade eder ümit etmekteyim. 

«Aziz misafirler, değerli sanatçılar; inanıyorum ki, 
sanat bugün dünyanın içtenlikle aradığı sulh ve huzur 
ikliminin kapısını açan bir anahtadır. Sanat; medeniye
ti meydana getiren faktörlerden zekâ, ruh ve inceliği 
ve hayal gücünün bir mahsulüdür. Sanat; insanları has
bî duygular içinde birbirine yaklaştıran ve onları kay
naştıran sihirli bir güce sahiptir. Bu sebeple sizleri tali
dir ve saygıyla selâmlıyorum. 

«Bilindiği gibi, bu festivalin birinci kısmında ce
reyan eden hadiseler Yüce Türk milletine televizyon 
aracılığı ile intikal etmiş bulunmaktadır. Müsaade 
ederseniz şu anda müzik festivalinde kazandığım bir 
ihtisasımı sizlere takdim etmek istiyorum.» 

«Hatırlayacaksınız, festivalin final gecesinde has
ta olduğu halde millî bir vazife yapmak şuuru ile 
mikrofona çıkan ve görevini başarı ile ifade eden 
Tanju Okan, büyük Türk milleti ile, büyük Türk mil

letinin sanat gücünü dünya milletlerine bir kere da
ha ispat etmiş bulunmaktadır. Kendisine teşekkür edi
yor ve genç nesîe bu değerli sanatça kardeşimin nu
mune olmasını diliyorum.» 

«Tarihe bakıyorum gelmiş ve geçmiş medeniyetler
den elimizde kalan ne var? Sanat, İnanınız ki, asırlar 
sonra günün medeniyeti değerlendirilirken, bu de
ğerlendirmede sizlerin geride bıraktığınız başarılı 
eserler ele alınacaktır. Bu sebeple sizleri bir kere da
ha takdir ve saygıyla anıyorum.» 

Değerli sanatçılar, Mehmet Akif bir şiirinde di
yor ki: 

«Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince yıllar 
şu heyulayı da ergeç silecektir. Rahmetle anılmak, 
ebediyet budur, ama sessiz yaşadım, kim beni nereden 
bilecektir?». 

«Değerli sanatçılar, sizler, sanatta başarınız nis
petinde sesli yaşayan kişilersiniz. Bu yolla fanilik 
zincirini kıran ve ebediyete intikal etmek imkânına 
sahip olan kişilersiniz. Hiç şüpheniz olmasın ki, film 
festivalinde yerîi film dalında başarı kazanmış olan 
arkadaşlarıma ödüllerini vermek benim için bir mut
luluktur. İfade etmek isterim ki, doğru olan hareket 
Sezar'ın hakkını Sezar'a vermektir.» Bu sebeple, hak 
ettiğiniz ödülleri sizlere, ömürlerini, nesilleri ilim ve 
irfan sahasında yetiştirmek gibi ulvî bir vazifeye 
adamış ve şu anda aramızda bulunan değerli hocala
rımızın vermesini rica ediyorum.» 

İşte güiündüyse buna gülünmüştür. Eğer siz de 
gülüyorsanız, sizin de gülmeye veya gülmemeye hak
kınız vardır. Çünkü, bir elin beş parmağı birbirine 
benzememektedir. Kısa boylu olan, kısa boylu ka
lanlar da vardır, cüce kalanlar da vardır. 

Ben bu konuşmamla, o hanımefendiye, almış ol
duğu ödül münasebetiyle takdirlerimi ifade ettim. 
Eğer o bunu takdir etmemiş ise, onun günahı bana 
değil, kendisine aittir. 

Cemiyetin içinde suçlu insanlar da vardır; ama 
cemiyette namuslu insanlar bulunduğu müddetçe ce
miyet sağlamdır, sıhhatlidir. İşte o festival de bu dü
şüncelerin ışığı altında, nezahet içinde ve büyük bir 
başarı içinde geçmiştir. Bunu ifade etmek istiyorum. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sizin bilmediğiniz şeyler var. Festivalde 
memleketin Hazinesinden 5 milyon liranın harcandığım 
söylüyorsunuz. Şimdi size şunu ifade ediyorum: 

Bu 5 milyonun karşısında tam 33 milyon liralık 
bir reklâm imkânı elde etmişizdir. 
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Yine şunu ifade ediyorum: Bu tarihte memleketi" 
mize gelmiş olan televizyon -. radyo fimi yapımcısı 
sanatkâr, memleketimizin güzelliklerine hayran olmuş, 
memleketimizde yaşayan medenî insanları takdir et
miş; memleketlerine gittikten sonra da kendi ağırla-
rıyle Türk'ü Türk'ün, büyüklüğünü, Türk'ün asaletini 
kendi memleketlerinde, kendi ırkdaşlanna, kendi va
tandaşlarına intikal ettirmişlerdir. 

işte bu Festival, böyle asil, böyle âli bir vazifeyi 
ifa etmiş bulunmaktadır. 

Yine, bu Festival tarikiyle söylenen sözleri bir ta
rafa bırakacağım. Yalnız, şu rakamları size vermek is
tiyorum: Sizin beğenmemiş olduğunuz bu festival se
bebiyle 21 tane filmimiz Münir Banna Amman Ür
dün firması tarafından angaje edilmiştir. 

Yine sizin beğenmemiş olduğunuz bu Film Festi
valinde Osmanlı Film, Mehmet Karahafız Şirketi ta
rafından, merkezi Ürdün'de bulunan Jordan Firma
sına bütün Arap ülkelerinde gösterilmek üzere aşağı
daki filmleri satmıştır. Bunun adedi de 21'dir. 

Görülüyor ki, bu film sayesinde, hem memleketi
mizde sanatkârlar birbirlerini tanımak imkânını bul
muşlar, diğer taraftan da memleketimizin yapmış ol
duğu 22 eser, dış memleketlerde Türkiye'yi tanıtmak, 
Türk sanatını tanıtmak imkânını bulmuştur. 

Şimdi kalkıp da siz, bu festival hakkında konuşu
yorsunuz, öyle mü Eğer samimî iseniz, festivalin ne 
olduğunu bilmiyorsunuz, eğer samimî değilseniz, za
ten size hitap etmiyorum, muhterem kamuoyuna hi
tap ediyorm. 

ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Ayıp ediyorsun sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Burada niye ko

nuşuyor sayın Başkan? 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben görevimi 

biliyorum. 
ÖRAL MAVİOĞLU (İçel) — Burada kime hi

tap ediyor 
BAŞKAN — Efendim, bu bir ifade tarzıdır. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU( (Devamla) — Şimdi ne deniyor? Deni
yor ki: «Sayın Tokoğlu'mın Müsteşarı Bay Mukad
der Sezgin, yolsuzluk suçundan mahkûm olmuş ve 
ancak Af Yasasıyle yakasını kurtarabilmiş bir büyük 
yöneticidir.» 

Bıı sözü söyleyen büyük bir yönetici değil, bu 
sözü söyleyen büyük bir müfteridir. Çünkü, Sayın 
Sezgin, âmme hizmetinde bulunduğu müddetçe, eli

mizde mevcut olan vesikalar karşısında hiç bir su
rette bir suiistimalle mahkemeye verilmemiş ve ken
disi hiç bir mahkemede mahkûm olmamıştır. 

Şimdi size şunu ifade ediyorum: Bugüne kadar 
Sayın Sezgin'e ve onun vasıtasıyle Yüce Bakanlığı
ma yapılmış olan ithamların her bir tanesi birikmiş, bi
rikmiş, birikmiş ve sonunda biriken bütün bu iftiralar 
bir dava haline gelmiştir. Dava açılmıştır, Halk Par
tisinin içinden bir arkadaş aleyhine açılmıştır; ama 
faziletli bir dava açılmıştır. Bu ithamları ispat etmek 
hakkı kendisine tanınmıştır. 

Biz, iki seneden beri Le Louche hakkındaki gö
rüşlerimizi, 220 bin frank hakkındaki görüşlerimizi, 
Sayın Sezgin'in Paris'te bulunduğu müddetçe hak
kında yapılmış olan tahkikatların neticesini Yüce Hu
zurunuza getirdik. Ama, eğer insan zekâsı, hafıza
sı nisyan ile malûl ise, o kabahat benim değildin 
Eğer zabıtları açacak olursanız, bunların heyeti umu-
miyesinin bu yüce çatının altında konuşulduğunu gö
receksiniz ve bir kere daha bunu tekrar etmeyecek
siniz. 

Anayasamızın 32 nci maddesi, böyle açılmış olan 
bir dava karşısında meselelerin ariz amik konuşul
masına mani teşkil ettiği halde, madem ki bile bile 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü bu me
seleleri ortaya koymuştur, ben de şimdi isteye isteye 
Sayın Başkandan müsaade rica ederek bunların teker 
teker cevabını vereceğim. 

Ne diyorsunuz? 220 bin frank ne oldu? Kaç defa 
söyledim bunu? Dilimde tüy bitti; ama bir kere daha 
söylüyorum, eğer ısrar ederseniz bin kere daha söy
lerim. Soruyorsunuz, diyorsunuz ki: 170, bin frank 
olarak tespit eden kişiler kimlerdir? 

İsimlerini takdim ediyorum: 
O günün Enformasyon Genel Müdürü bulunan ve 

bugün Roma Büyükelçimiz Semih Akbil, Basın Ya
yın Genel Müdür Yardımcısı Cemil Ünlütürk, Dev
let Tiyatrosu Baş Dekara törü Sayın Refik Eren. Bun
lar bu film için Türkiye'de 500ı bin lira civarında bir 
masraf gideceğini tespit etmişler. Sayın Sezgin, o ta
rihte Paris'tedir; Paris'ten döndüğünde mesele üze
rine bîr kere daha eğilirler. O zaman gene müştere
ken şu karan verirler: Hakikaten bu 170 bin frank 
kâfi gelmez, bunun 2201 bin franka çıkarılması lâ
zım gelir, bunun üzerine Sayın Sezgin bir teleks çe
ker Le Louche'e, der ki: «Yapmış olduğunuz hesap
larda 170 bin frankın az hesaplandığı tespit edilmiş
tir. Siz ki her sözünüzde ben kendi filmimi kendi 
paramla çeviririm dersiniz. O halde bunu nazarı iti-
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bare alınız ve mukaveleyi 220 bin frank üzerinden 
tespit ediniz» Bunun üzerine 24 Eylül 1973 tarihinde 
Paris'te bu mukavele tanzim edilir, Le Louche buna 
imzasını atar; o tarihte Sayın Sezgin Paris'te değildir, 
Sayın Sezgin Ankara'dadır. Bu mukavele Ankara'ya 
geldikten sonra 26 . 9 . 1973 tarih ve 21 sayılı ka
rarla 50ı nci Yıl Kutlama Kurulu kararı ile bu muka
veleye imza atma yetkisi Bakanlığıma verilmiş olur. 
Sayım Sezgin bu mukaveleyi bu tarihten sonra imza
lar. Diyorsunuz ki: «Kaç tane mukavele vardır?» 

Size diyorum ki, bir tane mukavele vardır, ikin
cisi bir zeyilnamedir. Bu zeyilname de, işte sizlerin 
de çok iyi bildiğiniz veçhile 7 sene. müddetle bu fil
min döner sermaye tarafından çalıştırılacağı; 220 bin 
frankın verileceği; 7 sene müddetle çalıştırılmış olan 
filmden eğer kâfi hâsılat alınmayacak olursa, bu tak
dirde Le Louche'un 30 bin frank daha taahhüt etme
sinden ibarettir. Bu taahhütnameye göre Sayın Le 
Louche bu parayı, 14 Şubat 1974 tarihinde, yani 
Sayın Orhan Birgit beyefendinin Bakan olduğu ta
rihte, Paris'te Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müşa
virliğinin resmî hesabına yatırmıştır. Tarih söylüyo
ruz, nereye yatırıldığını söylüyoruz. Ondan sonra, 
maatteessüf, Hazinenin 1 kuruşuna dahi fazlasıyle ti
tiz davrandığını iddia eden partili arkadaşım, o pa
rayı Paris'ten ancak 20 Kasım 1974 tarihinde Mer
kez Bankasına talep etmek suretiyle getirtiyor ve 20 
Kasım 1974 tarihinde artık bu para Türk Hazinesine 
intikal etmiş bulunuyor. Daha diyeceğiniz var mı? 
Başka nasıl ispat edebiliriz? 

Sözümüzle sizleri ikna edemediğimiz için dava 
açtık ve size de ispat hakkı verdik. Bunu ispat ede
mediğiniz takdirde, bir gün bu sıralara peçe taka
rak gelmek mecburiyetinde kalacağınıza inanıyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Peçe kanunen ya
sak.. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Bakan söy
lüyor burada. 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz lütfen. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Ne diyorlar. «Lütfî Tok-
oğlu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Müsteşarın yol
suzluklarını gözü kapalı bir şekilde savunmuştur.» 

Tokoğlu, gözü kapalı hiç bir şeyi savunmuş de
ğildir. Her şeyi gözü açık olarak ve tedbirlerini ala
rak savunmuştur. Nitekim, bunun aksini hiç bir za
man ispat edemeyeceksiniz. 
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Ne kadar müteşekkirim bu Büyük Millet Meclisi
ne, bilir misiniz? Çünkü, hakkımda araştırma açtı
lar; onların hiç bîr tanesine çıkıp da, «araştırma açıl
maz» demedim, memnuniyetle kabul ettim. Çünkü, 
o araştırma neticesinde o araştırma talebinde bulu
nan kimseler benim karşımda mahcup olarak kala
caklardır. 

Soruşturma açılması istendi; memnuniyetle kabul 
ettim ve o soruşturma neticesinde de huzurunuza 
açık alınla geleceğini1. 

Şimdi buradan sözcü arkadaşım diyor ki: «Siz 
mutlaka Adalet Divam önüne gideceksiniz.» 

Ben Alah'm huzuruna da gideceğim, onu da bili
yorum; ama Adalet Divanının huzuruna gitmeyece
ğim. Çünkü, oraya gitmek için hiç bir surette kanun
ları çiğnemiş, hak ve nasafeti çiğnemiş ve adaleti 
çiğnemiş insan değilim. Ama, bir şeye inanıyorum, 
diyorum ki; haddizatında mücerret adalete varmak 
güçtür, haddizatında ideal bir hedefe varmak güç
tür. Onlar yddızlara benzerler, yıldızlara yetişmek ne 
kadar güçse, o tür adalete yetişmek de o kadar güç
tür. Ama bütün mesele onun yolunda olmaktadır; 
ben de onun yolunda olmak şerefini huzurunuzda 
taşıyorum. Aksini ispat ederseniz, her zaman size 
hesap vermeye, her zaman size. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Zararı yok, za
rarı yok geçiştiriverin Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, niçin bu şe
kilde görüşüyorsunuz yerinizden? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Neyi geçiştirelim?. 

BAŞKAN — Siz görüştünüz, Saym Bakan cevap 
veriyor, rica ederim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Ne diyorlar beni m için: 
«Sayın Bakan, Müsteşarını korumak ve onun eylemi
ne ortak olmakla, yasal görevi olan Hazine koru
yuculuğu yapmak yerine, bu parayı Mjüsteşan ve kar
deşinin gayrî kanunî isteminden doğan borçlarım 
kapatmak suretiyle Cumhuriyet tarihimizde şahıs 
borcu için Hazineden para kaçıran ilk bakan olmuş 
ve muhakkak Yüce Divana gitmeyi hak etmiştir.» 

Eğer böyle bir şeyi ispat ederseniz, isteye isteye 
elinizi öperim; ama böyle bir şeyi hayatınız boyunca 
ispat edemeyeceksiniz ve benim karşımda daima boy
nu eğik gezeceksiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

7 numaralı rapordan bahsediyorlar. 7 numaralı 
raporun yanında Mr de 8 numaralı rapor vardır. 
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Ben sayın müsteşarım hakkında tahkikat açtırdı
ğım zaman, onun neticelerine katlanmayı da gözüme 
almıştım. Huzurunuzda da, «Eğer sayın müsteşarı
mın aleyhine bir netice hâsıl olacak olursa o takdir
de şerefle bunu huzurunuza getiririm» demiştim. 
tekrar onu söylüyorum; ama yaptırmış olduğum tet-
kikatta, sayın müsteşarımın hiç bir suiistimali, hiç bir 
suitaksiri ve hiçbir cezaî takibata mazhar olacak ha
reketinin olmadığı, iki müfettiş tarafından tanzim edi
len raporla tespit edilmiştir. Şimdi sizlere vaktin mü
saadesi nispetinde onu ifade etmek istiyorum. 

Bilhassa sayın sözcü, iki kişilik yemeğin 82 frank 
ettiği halde, Sayın Sezgin tarafından bunun 8 200 
frank olarak gösterildiğini söyledi. Eğer sayın söz
cü beni yukarıda, Karma Bütçe Komisyonunda din
lemiş olsaydı, eğer sayın sözcü dediği gibi beni Cum
huriyet Senatosunda dinlemiş olsaydı, bu hususta bu 
yalan beyanda veya kendisini mahcup edecek be
yanda bulunmazdı. Şimdi size onu ifade etmek isti
yorum: Quic Elysee lokantasının 11 . 3 . 1967 tarih 
ve 69810 numaralı çekle ödenen, 6576 sayılı fatura
sı tutan, iki kişilik yemek için 82 Fransız Frangı 
iken, bu faturaya bağlı tercümede fatura meblâğı yi
ne 82 frank olarak belirtilmiş ve Mukadder Sezgin 
tarafından diğer faturalar meyamnda, 1967 yılı Mart 
ayı icmal cetvelinde bu faturanın karşılığı yine 82 
frank olarak gösterilmişken, bu belgeleri işleme tabi 
tutan Bakanlıktaki ilgili tahakkuk memuru, Sayışta-
ya bizzat kendisinin düzenleyerek gönderdiği ve al
tında ne Mukadder Sezgin'in imzası, ne de Paris Tu
rizm ve Tanıtma Bürosunun resmî mühürü bulunma
yan icmal cetvelinde, bu faturayla ilgili izahatın kar
şısında «82 frank değil 8.200 frank rakamı sehven 
yazılmıştır» denmektedir. Bunu bir kere daha çiğnen
miş sakız gibi getirecek olursanız, yine size bu res
mî belgeyi okumak suretiyle karşınıza çıkacağım. 
Yalnız, belki siz bununla da iktifa etmeyeceksiniz; 
ama size koskocaman bir kapı açmış bulunuyoruz. 
Bu ithamlardan dolayı sizi dava etmiş bulunuyoruz. 
Hepiniz bîr olunuz, o davada beırim söylediklerimin ad-
sini ispat ediniz. Aksini ispa< edemediğiniz takdirde 
burada hangi sıfatla oturacağınızı siz kendiniz dü
şününüz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Öyle mi efendim? 

Bir Nageîe meselesi var. Bakanlık hizmetini üze
rime aldığımdan itibaren, Türkiye'nin dışarıda bütün 
gücüyle, harsıyle, edebiyatıyle, medeniyetiyle, efendi-
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I ligiyle, sulh perverliğiyle, misafirperverliğiyle tanıtıl-
I masun ve o politikanın yapılmasını hedef ittihaz et-
I tim. Bunun içinde, 1975 yılında Türkiye'yi; tarihî, 
I sanatı ve kültürüyle uluslararası değerde tanıtacak bir 
I prestij kitabı yayınlamayı programıma aldım. Bunun 
I için de, Paris, N e w - Y o r k , Londra müşavirlikleriyle, 
I Zürih, Roma, Frankfurt ateşeliklerine aşağıdaki tali-
I matı gönderdim. Bu talimat neticesinde, Paris'ten iki 
I matbaa, New-York' îan iki matba, Zürîh'ten bir, 
I Frankfurt'tan beş yayınevi Bakanlığıma müracaat ede-
I rek, bu kitabı basmaya taraftar olduklarını söylemiş-
I tir. Bu esnada, Bay Nagele 1975 yılı Eylül ayında 
I Zürih Ateşeliğine müracaat ederek. «Türkiye ile ilgili 
I bizzat bir kitap neşretmek istiyorum. Bunun için de 
I Bakanlıkla temas etmek isterim. Kabul ederlerse, geî-
I mek isterim» der. Onun üzerine meseleyi şöyle te-
I zekkür ederiz: Bu Nagele kimdir? önce, bu Nage-
I le'in daha evvelki tarihlerde, 1965 yıhnda tngiliz, 
I Fransız ve İtalyan dillerinde yayınladığı bir Türkiye 
I kitabı vardır. Bu, 1973 yılında beşinci defa yayınlan-
I iniştir. Bu kitap hakkında dıştaki basın şunu söylü-
I yor; Le Journal De Geneve «Türkiye» kitabı hakkın-
I da şunu söylüyor. «Bu kitabın basit bir okunmasın-
I dan, böyle bir heyecan duyabileceğimi asla sanmaz-
I dım. Bu sayfalan yazmış olanlar, Türkiye'yi sevmiş-
I 1er ve büyük sevgilerini yansıtmayı bilmişlerdir.» de-
I mektedir. 

1 Yine, bu kişi 1968 yılında «Kapadokya Sanatlan» 
I diye bir kitap neşretmiştir. Le Novval Obseruateur 
I Gazetesi diyor ki: «Bir sanat kitabından da fazla ola-
I rak bu kitap, dünyanın en ilginç bölgelerinden biri 
I hakkında çok güzel bir raportaj niteliğim taşımakta

dır.» 
I Le Monde Gazetesi diyor ki: «Grafik yönünden 
I mükemmel bir dokümantasyon, insana Göreme'yi zi-
I yaret arzusunu veren, özlü ve faydalı bir yayındır 

bu.» 

Noveîles Litteralres Gazetesi diyor ki: «tnsana ger-
I çekten yeni şeyler keşfetme imkânım veren ve çok 
I üstün nitelikte planlar, haritalar ve fotoğraflar bu ki

tapta var.» 

îşte, bu Nagele dediğiniz kişi, Türkiye hakkında 
1975 yılma kadar bu hizmetleri yapmış. Böyle bir 

I hizmet yapmış olan kimse benim Bakanlığıma gelip, 
t benimle konuşmak istiyor. Benimle değil, müsteşa

rımla konuşmak istiyor. Ona diyemezdik ki Hayır, 
seni kabul etmiyoruz.» Onun için, 5 Eylül tarihinde 
bir günlüğüne Ankara'ya gelmiş ve sayın müsteşa-

I rımla görüşmüş ve gitmiştir. İkinci gelişinde davetli 
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değildir. Ben Nagele'i ne birinci gelişinde ne ikinci 
gelişinde görmüş insan demÜm. Karşılıklı tanışmış 
inşan değilim. Ama, bay Nagele benim biraz evvel 
ifade etmiş okluğum, kitabı, bize basmak isteyen 
bir basımevinin sahibidir ve bunun vermiş c-Moğu fi
yat, diğerlerinin çok dununda bulunmaktadır. Fakat 
benim İçin esas olan, Türkiye'yi tanıtmak olduğu ka
dar, aynı zamanda Türk harisi politikasına saygı djy-
mnkür. Bu sebepledir ki, bay Nagele'in Türkiye, bak
landa bu kadar müspet hizmetleri olduğu halde, İren 
o hizmetleri bir tarafa bırakmışım ve bizzat şu ta
rihte... 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Bakan,. 
süre doldu efendim. 

TURtZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — .- Dışişleri Bakaı&ğın-
dan, «6 Kasım 1975, merkezi İsviçre - Cenevre'de bu
lunan bay Luis Nageüe ait Nageîe Yayınevi, bir pres
tij yayımı hazırlamak amacıyle, Bakanlığımıza uygun 
bir teklifte bulunmuştur. Adı geçen La i s Nageie'in 
bir süre önce Kıbrıs'ın İsviçre, Cenevre fahrî konso
losu bulunduğu bilinmektedir. Halen bu görevi sür
dürüp sürdürmediğinin, sürdürüyorsa bu yayınevine 
bir prestij yayının ismarlanmasmda bakanlıklarınca 
mahzur mütalaa edilip edilmediğinin» öğrenilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Öte yandan, «Söz konusu yayının bir miktarının 
Arn;pa olarak basılacağı gözömine alınarak, Arap 
Birliği Blokunun Luis Nagele'e de şamil olup olma
dığının tespiti yararlı oîacaktsr. Bu hususlarda gerek
li araştırmanın yaptırılmasına ve bakanlıkları müta
laasının, Bakankğmuza, ulaştırılmasına raü-saadelerini-
zi arz. ederim,» 

Bir zamanlar küçük hesaplarla gazete sütunlarına 
deslanlar veren Sayın Cumhuriyet Halk Partisi mil
letvekillerinin kulağı çınlasm, Dışişleri baaa değil, 
ben Dışişlerine bunu sormuşum, Ondan sonra, Dış
işlerinden almış olduğum yazıyla da bu meseleyi ka
patmış ve gitmişünı. Görüyorsunuz ki Saym Sözcü 
Tokoğhı gözü kapalı hiç bir şeyin Riiidafaav.ni yap
mamakta, tedbirli hareket etmektedir. 

Saysn Başkan, yarım saatim! doldurduğum için 
diğer hususlara cevap vermek imkânında"* mahrum 
kalıyorum. Değerli milletvekili erinin beni affetmele
rini istirham ediyorum. 

Saygılar susuyorum efendim. (A. P. sıralarından 
aiksşlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazılı sorular şu ana kadar gelmiştir. 
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SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 
dnha önce bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Süz'ü sora soracak olanları tespit ediyorum: Sa-

y;n Tosya??, Saym Kahraman, Sayın Çelebi, Saym 
vlocaoğîu, Sayın Bayraktar. Başka soru soran?... Yok. 
Sora sorma işlemi bitmiştir. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (îçei) — Sayın Başkanım, 
lütfeder misiniz?,.. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
SÜLEYMAN .ŞİMŞEK (İçel) — Saym Bakan 

cevabında, üç kez, işaret ede ede, bana «yalancısın» 
dedi. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sual mi Sa
ym Başkan?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin. 
Ne söylemek istediklerini sözü bitince anlayacağım 
tabu... 

Buyuran. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Konuşmalarının 
bir yerinde «Müfteri» dediler. «Benim karşımda boy-
sîra daima eğik olacak» dedi. Müsaade ederseniz 
bunları cevaplandırmak istiyorum. Yalnız, ciddî bir 
sataşmadır. 

BAŞKAN — Tamam, beyanınızı aldım, müsaade 
edin. 

«Boynu eğik karşıcıda olacaksınız» dediği, iddia-
ku'imzın hakikat çıkmadığı takdirde, şarta bağlı. Di-
«ev libaslar da aynı şekilde. Siz Sayın Bakana o şe-
k'kle kitap cttln'z, o da şu şartlarla siz yalancısınız 
dedi, Bu bokundan, bir sataşma olduğu kanaatinde 
değilim. Açikiama hakkı doğmadığı kanaatindeyim. 

. SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Ama Saym Ba
kana müfteri demedim. 

BAŞKAN — Efendim, şartlı söylüyor, «iddiala
rınız, isnatlarınız, iftiralarınız haklı çıkmazsa müfte
ri dm'unuTnda kalacaksınız» dedi, şartlan. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Şimdi, benim 
Saym Bakana... 

BAŞKAN — Tamam efendim, aldım. Siz İsrar 
ediyorsanız, İçtüzüğün verdiği imkândan faydalana
caksınız. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Hayır efendim. 
Şimdi Saym Bakana benim o kürsüden arz etmeye 
çahştiğ;m husus benim kendi ifadem değil, Danış-
tayın 2 n-ci Dairesince yazdan bir dosyadır. 

BAŞKAN <— İfade ettim efendim. Direniyorsa-
nıZ; o hususta işîem yapacağım. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (îçel) — Evet, direniyo
rum erendim. 
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BAŞKAN — Direniyorsunuz. Sayın Şimşek Sayın 
Bakanının kendilerine sataştığı hususunda direniyor. 
Sataştığı hususunu kabul edenler». Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bakan, 25'ten fazla soru vardır. Üstelik bu 
sorular 30 sayfaya varmaktadır. Ayrıca, bir sayın 
tiye de görüşecektir. İkinci bölüm mesaimizin sonu-

II..— GÖRÜŞÜLI 

C) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... Yerinde. 
Sayın Bakan?... Yerinde. 
Şimdi, Sayın Bakandan sorulan suallerle ilgili 

işleme geçiyorum. 
Sayın Bakan, kürsüye rica edeyim efendim. 
Ordu milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin suali : 
«Karadeniz sahili ve özellikle Ordu ili kesimi, 

doğal güzellikleri bakımından ülkemizin turistik kö
şelerinden birisi olmasına karşın adı geçen ilimize 
Bakanlığınızca ilgi gösterilmemektedir. 

Adı geçen ilimizdeki doğal güzellikler, Bakanlığı
nızca değerlendirilecek midir?» 

Buyurun efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 

TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın 
Başkan, hemen cevap vereyim mi efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın soru sahibi gayet 
haklıdır. Yalnız, Bakanlığımın ilgisizliği hakkındaki 
kanaati yanlıştır. 

Biz, bu sene Batı Karadeniz sahillerinin fiziksel 
planlamasını ele almış bulunuyoruz. 1977 yılında, ya

na gelmiş bulunuyoruz? Bakanlık Bütçesinin bîr bü
tün olarak bitirilmesini arzu ederdim. Ancak, arz et
tiğim gibi 30 sayfaya yakın sorunun zapta geçmesi 
dahi bir saati alacaktır. Ayrıca, bir sayın üye görü
şecektir. İzininfzi alarak saat 21.00'te toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.55 

V İŞLER (Devam) 

ni bu sene Doğu Karadeniz sahilinin fiziksel plan
laması da ele alınacaktır. Bu arada, Rize de dahil ol
mak üzere, Doğu Karadeniz bölgesinin turistik po
tansiyelini bir raporla tespit ettirdik, yapabileceğimiz 
meselelerimizi tespit ettik. Onu 1977 programında 
tatbik edeceğiz. 

Değerli arkadaşımın Bakanlıkla teşriki mesai et
mesini bilhassa rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zekiye Gülsen'in sorusu: Sayın Gülsen?... 

Yok. 
İşleme koymuyorum. 
Sayın Hasan Cerit'in iki sayfada, çok maddeleri 

plan sorusu var. Bu soruların birçoğu konuşma sıra
sında cevaplandmldığı gibi, birçoğu da şahsiyetle il
gili sorulardır. 

HASAN CERİT (Adana) — Okunsun efendim. 
BAŞKAN — Okumak mecburiyetinde değilim 

Sayın Cerit. Çünkü, bu kabil şeylerin zapta geçmesi
ne de karşıyım. 

içtüzüğümüzde başka denetim yolları; yazılı so
ru, sözlü soru vardır. 

HASAN CERİT (Adana) — Yazılı soru soruyo-
naz, cevap alamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Alınamazsa, onun da İçtüzükte yol
lan vardır. 

82 — 

• ı •aw|— • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deriz (Malatya), HalU Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 
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HASAN CERİT (Adana) — Yazılı cevap versin
ler. 

BAŞKAN — Efendim onları siz yazılı soru ola
rak sorarsanız. İçtüzüğümüzde, görüşülmekte olan 
konu ile ilgili demektedir. O bakımdan işleme koy-
muyroum. 

Muğla Milletvekili Saym Halil Dere'nin sorusu: 

«Muğla ikinde, Bakanlığınızla ilgili, 1976 yıh için
de personel atama, personel eğitimi, yatırımlar ve ta
nıtma yönünden ne gibi hizmetler yapılmış ve 1977 
yılında bu konularda ne gibi hizmetler planlanmış
tır?» diyor. 

Buyurun. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, gayet gü
zel bir soru sorulmuş. Bu aynı zamanda Bakanlığı
mın Mzntetlerini dile getirir mahiyet arz eder. 

Mii.sa.de ederlerse, kendilerine yazılı bir vesika ola
rak bunu takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oral Mavioğlu'nun üç sayfahk sorusu: Bu

rada mı?,.. Yok. 
İşleme koymuyorum. 
Sayın Necdet Evliyagil'in 4 sayfahk sorulan var. 

Saym Cerlt için arz ettiğim hususları Saym Evliya-
gîl'e de arz ediyorum. Bunları yazılı soru haline ge
tirmeleri veya sözlü soru yapmaları mümkündür. O 
bakımdan işleme koymuyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Hangisi Sa
ym Başkan? 

BAŞKAN — Tetkik ettim efendim. 
Sayın Karaçorlu'nun sorusu: Burada mı efen

dim?... Buradasınız. 
«1. Tatbikat göstermiştir ki, memleketimize ge

len turistlerin en semerilisi Garp'tan gelenler değil, 
îslâm ülkelerinden gelen milyarder seyyahlardır. Av
rupa'dan gelen parasız turistlere gösterilen kolaylık
lar, mevzubahis zengin turistlere de gösterilecek mi
dir? 

«2. Satılan biletlerden ve tutulan kayıtlardan an
laşılmıştır ki, turistler kendilerindeki eserlerin çirkin 
taklidini değil, Türk Milletine mahsus ulvî eserleri, 
güzel manzaraları, daima milli olanı görmek istemek
tedirler. Bu hususta Bakanlık ne düşünmektedir? Bu 
> oldaki icraatları nelerdir?» diyor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, turistin 
heyeti umumiyesîne saygılı olmak, onlara Türkiye'yi 
sevdirmek, Türkü sevdirmek birinci vazifemizdir. Bi-

23 < 2 . 1977 O : 3 

I naenaleyh, tefrik aklımızdan geçmez. Hepsim mem
nun etmek isteriz. 

İkinci olarak, Türkiye'yi tanıtırken, Türkiye'nin 
ya'mz güzel güneşini, güzel sahillerini, güzel kumu
nu değil; onun yanında tarihî mirasını, örf ve âdeti
ni, harsını, medeniyetini, misafirperverliğini ve Türk 

I insanının Şarklı olduğa kadar, Garplı tarafım da 
Garba tanıtmak vazifelerimizin başında gelmekte
dir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. Sualini işleme 
koymuyorum. 

Saym Osman Karaosmanoğlu?... Yok. Sualini iş
leme koymuyorum. 

j Sayın Adil Ali Cinel?... Buradalar. 

| Sayın Cinel'in soruları: 
«1. Cumhuriyet Senatosundaki, İstanbul Müzik 

ve Film Festivali ile ilgili olarak yapılan gündem dı
şı bu- konuşmayı cevaplandırırken; «Festivali, Cum
huriyet Hükümetine taarruzu sanat bilmiş kişilerin 
haberleriyle takip etmemek gerektiğini» söylediniz. 

ı Bu beyanlarınıza göre festivali eleştiren Hürriyet, 
Milliyet, Günaydın, Cumhuriyet Yeni Asır, Barış, 
Vatan, Politika, Hergiin, Bayrak gazeteleriyle; Ses, 
Hayat, TV 7 Gün, Şey, Gırgır, Fırt, Çarşaf, Yedigün 
ve Milliyet Sanat Dergileri Cumhuriyet Hükümetine 

J taarruz eden düşman mıdırlar' 

2. Bazı yayın organlarında, örneğin Millet 
Gazetesinin 12 . 12 . 1976 tarihli «Pazar eki» nin 
birinci sayfasında, Bakanlığınız halk oyunları ekibi
nin Rusya turnesi övülürken, aym ekin 3 ncü sayfa
sında İstanbul Müzik ve Film Festivali yerilmekte 
idi. Sizce bu gazetenin birinci sayfası Cumhuriyet 
Hükümetinin dostu, üçüncü sayfası Hükümetin düş
manı mıdır? 

] 3.. Basın ve yayın işlerinden sorumlu bir Bakan ola
rak, Türk hasmının hemen hemen tamamını suçlayan bir 
beyanatta bulunmanız işgal ettiğiniz görevle talihsiz 
bir çelişki yarattığına göre, bu tutumunuz Anayasa
nın teminatı altında bulunan basın özgürlüğü ilkele-

j rhıe ters düşmüyor mu? Düşüyor ise bu sözlerinizi 
geri almayı ve Türk basınından özür dilemeyi düşü
nüyor musunuz? 

4. Bu beyanatınıza göre, basındaki haberleri ih
bar sayarak Film - San Vakfının hesaplarına el koy
durma emri veren, Devlet Bakanı Saym Aksay da, 
üyesi bulunduğu Cumhuriyet Hükümetine taarruzu 
sanat edinen kişilerden midir?» 
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Bu sorulardan ilk .ikisi hariç, üç ve dörde yazdı 
olarak da cevap verebilirsiniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz banları çok kısa olarak cevaplayım. 

BAŞKAN — ilk ikisini sual kabul etmiyor Baş
kanlık, Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — Hagüerâıi? 

BAŞKAN — Basınla ilgi. «Hükümete taarruz 
eden düşman mıdırlar? şeklindeki beyan, bir de «Mil
liyet Gazetesinin ilâvesinde bir sayfasında övüyor 
halkoyunlarını, öbüründe yeriyor. Hükümetinizin 
bir sayfası düşmanı mı, bîr sayfası dostu mu» şeklin-
dekilen sual kabul etmiyorum. 

3 ve 4 hakkında yazılı olarak da verebilirsiniz, 
şifahî de lütfedebilirsiniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Hükümeti
min ve omm naçiz bir üyesi olan benim basma kar
şı, basın hürriyetine karşı saygımı iki .senelik tatbi
katım meydana getirmiştir. Bende düşmanlık hissi dî
ye bir şey yoktur, Yalnız, hakların kullanılışı ve hak
ların suiistimal edilişi vardır. Hakların suiistimal 
ediFği dahi bizim tarafımızdan ' bugüne kadar hak 
ettiği biçimde ele alınmamıştır.. Bunun sebebi bası
na karşı olan saygımızdır. 

- Şimdi, Film - San Vakfı üzerinde tahkikat açılma
sı hususumda arkadaşlarımızın hürriyeti ortadadır. 
Önse şunu ifade edeyim:.Biz Büyük Mîllet Meclisin
den almış o!du«3umuz yetkiye istinaden Film - San 
Vasfına 5 milyona yakın bir yardımda feıdueduk; 
fakat bu yafcrımı yapmadan Film - San Vakfı ile bir 
protokol imzaladık ve her vermiş olduğumuz para-
mn hesaba tetkik edildikten ve yerine sarf edildiği tes
pit edildikten sonra diğer miktarlar verilmiştir, bu
güne kadar vermiş olduğumuz miktarların Heyeti 
Umuîrelyesi tarafından tetkik edilmiş ve yerinde har
candığı tespit edilmiştir. 

Saym Kasan Aksay tarafmdan böyle bir tetklka-
tm yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yapılmasını 
çok arza ederim ki, bu şeyler efkârı umumiyeyi hak-
SÎ3 olarak rahatsım etmesin ve şerefli müesseseleri, 
haysiyetli insanları rencide etmeyelim. 

BAŞKAN — Teşekkül* ederim. 
Sayan Cinel'in diğer sorusunu da soru olarak ka

bul etmiyorum. Kendileri, arz ettiğim şekilde İçtüzü
ğe göre hareket edebilirler. 
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[ Sayın Mustafa Güneş, sizin de sorularınızı, okun
masında mahzur görerek işleme koymuyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yemek ara
sında Sayın Bakana kopya verdiniz herhalde Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakanı, şimdi, buraya geMi-
ğ;mde gördüm efendim. Bu konuda yemekten dön
düğümde giyinme ve çalışma odamda bunları tetkik 
ettim, Siz de kabul edersiniz, sayın arkadaşlarımın 
kabul etti?} gibi bu gibi soruların burada sorumıama-
5ü, zapta dahi geçmemesi gerekir, anlayışınıza bırakı
yorum. 

CEMİL ERHAN (Ağrı) — Sorulan okutun hiç 
I olmazsa Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, okunması bile güzel de-
i ğü Sayın Erhan. O balamdan okutmuyorum, ben tet

kik ettim efendim, 
| MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Soıudaftım-

zm bir defa şaıhsiyet yapan yeri yok ki. Tamamen 
Türkiye'nin lehimle yöneltilmiş sorulandır. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre diğer denetim yolları
na başvuran Sayın Güneş. 

Hatay Milletvekili Sayın Sabri İnce?... Burada-
I lar . 

Sorularınızı okuyorum: 
«1. Film - San Vakfında sizinle görüşen gaze-

teeJere, -ziyaretinizin sebebini vakfın hesaplarım de
netlemeli şeklinde açıkladığınız doğru mudur? 

j «a) Doğru değilse, basma da yansıyan bu de-
| meçinizi niçin yalanlama gereksinmesini duymadınız? 

«b) Doğru ise, hakkında bağlı bulunduğu Vakıf
la? Geneî Müdürlüğünce soruşturma açıldığı ilgili 

; Devlet Bakanı tarafından açıklanan ve Bakanlığınız
ca hiç bir ilişkisi bulunmayan bîr yeri nasıl denetler
siniz? 

«c) Bu denetlemeniz, soruşturma sonuçlarını, 
âdet edindiğiniz üzere, etkileme ya da değiştirme ama
cına mı yöneliktir? 

«2. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bölün
düğü ilgili Devlet Bakanı, örneğin, Bakanlığınız Tu
rizm Genel Müdürlüğünü ziyaret etse ve ziyaret ne
denini basın mensuplanna bu geneî müdürlüğün he-
sap!anm denetlediği şekilde açıklasa buna nasıl kar
şılarsınız?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, biraz evvel 
ars ettim; Büyük Millet Meclisinin bana bu festival 

j İÇİH tahsis etmiş olduğu 5 milyon lirayı Vakfa kısım kı-
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sim verdim ve bu arada bir protokol yapüm. Vermiş ol- I 
duğam paralar yerine sarf edildiği takdirde, ikinci I 
parti parayı verdim. Binaenaleyh, bu protokol gere
ğince, benîm bu hesaplan tetkik etmem kadar tabiî I 
vo zarurî bir keyfiyet olamaz, Değerli arkadaşınım 
bunu kusur olarak telâkki etmesinin ne mana taşıdı
ğını anîayanuyoranı, Bu benim vermiş olduğum pa
ra üzerindeki tasarrufum ve tetkikatım, Sayın Dev
let Bakam ve Vakıflar Umum Müdürlüğünün tet- I 
ldkatüna mani olacak bir keyfiyet değildir, Maliye I 
Bakanlığının. tetkikatma mani olacak bir keyfiyeti 
değildir. 

Biraz evvel de ifade etliğim gibi, bu makamlar- I 
dan çok istirham ediyorum; biran evvel hesaplara el 
koysunlar, böylece şerefli bir müessese bütün kamu
oyunca itibarını bugün muhafaza ettiği gibi yarın da 
muhafaza etsin ve değerli ve şerefli insanlar ve ka- I 
mu hizmeti gören insanlar böylece yıpranmasın. I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — İnce, bir sayfayı tutan sorunuzu <la. 
d ger arkadaşlarıma ifade ve arz ettiğim gibi, îçtü» 
züğün diğer yolları uyarınca. I 

SABRÎ İNCE (Hatay) — Bu yolları anladım Sa
yın Başkan. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Edirne Milletvekili Saym İlhan Işık?... Burada

sınız.. 
Sayın Bakan, Sayın Işık'ın sorularını arz ediyo

rum: I 
«1. Sidney'de açlığınız büronun adres ve tele- I 

fon numarasını bildirir misiniz?» I 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Nasıl efendim? 

BAŞKAN — Avustralya'da, Sidncy'de açtığınız 
büronun adres ve telefon numarasını istiyor sayın I 
üye efendim. (Gürültüler.) I 

Okuyayım da efendim, müsaaade ediniz efendim. 
«2. Sidney'e giden Naci Atakent'in, resmî onay I 

alınmadan bu göreve, müsteşarınız tarafından; sen I 
git onayı sonra hallederiz, diye gönderildiği doğru 
mudur? 

«a) Doğru değilse, onayı açıklar mısınız? 
•«3. Yine onaysız olarak, yasalar çiğnenerek gö

reve gönderilen Naci Atakent'in kaldığı Sidney Hilton j 
4017 numatraîı odasını, hem ikametgâh, hem de mü
şavirlik olarak kullandığı gerçek midir? 

«a) Kaldığı odanın kapısına Türk bayrağı çek
miş midir? j 
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«fa) flilton'da kaldığı odaya, günde 30 doiar 
ödeyen Bay Atakent, bu odayı aynı zamanda büro 
olarak kullandığı gerekçesi ile Bakanlıktan ayda 900 
dolar kira ücreti istemiş midir? 

«c) Devletin kesesinden otel odaları ne zaman
dan beri resmî daire imiş gibi gösterilecek usulsüz 
harcamalar yapılma yoluna gidilmektedir.» 

«d) îîilion'daki odasının küçük olması dolayısıy-
îe ika-îiei ve görevini zorlukla yümiüğü yoiunda Bay 
Afekent'in süitedli bir odaya çıkmak için yaptığı tek
lif kabul edilmiş midir? 

«4. Naci Atakeal'in, Bakanlığınızda görev alma
dan evvel1 ça:':şhğı Ticaret Bakanağından hangi ne
denle işine SOM verilmiştir? 
din evvel çalıştığı Ticaret Bakanlığından hangi ne
denle merkeze ahnnıışiir? 

b) Bay Atakent'in Bakanlığınızın Kıbrıs'taki gö
revi sırasındaki yclsuzlusklarıyle ilgili müfettiş rapor 
ve kararlarî'm açıklar mısınız? 

«5. Son ofcrak Sidney'e atadığınız Naci Atakent 
hakkında Bakanlığınızca yapılan soruşturmaların £0-
lîüç'annı açıklar mısınız? 

«a) Naci At'akeiii'in Newyork ve Kıbrıs'ta gö
revi! iken hakkında ileri sürülen suç'araaîar ve yol
suzluklar nelerdir? 

«6. Af Kanunu ile affa uğrayanları göreve getir
mekle Bakan, bunların yeıtiıkn doğmuş gibi aklanıp 
paklandıkları kanısında mıdır? 

«s) Öyle oîsrydı, Af Kanunundan yararlanarak 
cezaevine ginr.tktcn kıl payı kurtulan müsteşarı ye
niden bu göreve getirildiği halde, başta Sidney reza
leti olmak üzere, cesaretle yeni yolsuzluklarla dosya
sını kabartır mıydı? 

Bakan olarak onaysız Sidney ataması ve Bay Ata-
^onii hakkında daha evvel bilgi sahibi «tiydiniz? 

b) Bilgi sahibi iseniz, hangi cesaretle onayı ol-
Kiryan bir memura harcırah ve maaş ödüyorsunuz?» 

Sayın Bakan teferruatlı olduğuna göre, yazılı da 
verebilirsiniz, 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kopya ver
me. 

BAŞKAN — Kopya diye bir şey yok saym Yağcı. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bizim de 

haberimiz o"sun. 
BAŞKAN — Efendim, 2 sayfa sual. 
Buyurun efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, saru sahi
binin muhayyilesine hayran oldum. 
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Soru -sahibi muhayyilesini sayfalar üzerinde dile ! 
getirmiştir. İthamların hiç birisi doğru değildir. 

Bunları kendine vesika olarak, yazılı olarak tak- j 
dini edeceğim ve böylece istediği yerde kullanma im- ı 
kânını kendisine sağlamış olacağım efendim. j 

Teşekkür ederim. | 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Buîdaiih'nm sorusuna geçiyorum. Sayın Bul-

daniı burada mı efendim?.. Yok. İşleme koymuyo
rum. j 

Sayın Mustafa Cesur?.. Buradasınız. Bu soruları- J 
mzra ısrar ediyor musunuz sayın Cesur? ı 

' MUSTAFA CESUR (İsparta) — Israr ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sizinkini de şahsiyatla uğraşır gör
düm, onun için işleme koymuyorum. 

Sayın Tosyalı?.. Buradasınız. 
Sualinizi sorunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim soru
larım, Karadeniz bölgesinin Türkiye turizmine açıl
ması hakkındadır. 

Sayın Baaknın, Orta ve Doğu Karadeniz için söy
lediklerini cevap olarak telâkki etmekle beraber, Ak- j 
çafcoca, Rize, İnebolu, Sinop arasındaki Orta Kara- I 
deniz sahillerinin de tetkik programllamna alınıp alın
madığını, alınmadı ise Türkiye turizmi için çok geci
kilmiş olduğunu ve yazık olduğunu belirtmek istiyo- | 
ram. 

Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna arasındaki sahaya 
1,5 milyon turist gelmekte ve mabetlerin bulunduğu 
Köstence bölgesine 1 milyondan fazla turist gelmek
tedir. Bu bölgedeki turistik sahasının şartlarının Afe
ti enize uymadığı ve bir başkalık arz ettiği, bu suretle 
Avrupalı turistlerin hep Karadenize aktığı, bizim geç 
kalışımızdan dolayı Türkiye'ye turist gelmediği, bu su-
ret!e bizim zararlı olduğumuz, bu suretle turizmimi
zin baltalandığı- bir gerçektir. Bakanlık buna önem 
verecek mi, ve buralarını turistik bölge olarak hizmete 
uçacak mı, açmayacak mı Açacaksa ne zaman vs ne 
kadar maddî olanaklarla açacaktır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, 
Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Vatanımın her tarafı bir 
cennettir. Vatanimin her tarafı turisti celbedecek hu
susiyetlerle, medeniyet eserleri ile doludur. Bu sebep
ledir ki, vazifeye başladığımız andan itibaren turizmi 
yaînız sahil mıntıkalarında değil, sahp mıntskalarm-
drsî içeriye doğru, Orta Anadolu'ya doğru, Doğuya | 
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doğru, Güneydoğuya doğru, Kadareniz sahillerine 
doğru yaymak prensibimiz olmuştur. Bu yaygınlık es
nasında takip etmiş olduğumuz politika zincir tesis
lerdir. 

İkinci olarak; kredi ilkelerinde yapmış olduğumuz 
değişiklikler yemliklerdir ve diğer tai'aftan her yıl 
bütçesinde Turizm Bakanlığına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin lütfetmiş olduğu tahsisatların günden 
güne artması, aîiyapı yatırımlarının hızlanması bize 
imkân sağlamış bulunmaktadır, arkadaşımın bu hu
susla müsterih olmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
Sayın Kahraman, buyurun efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Televizyon 
G'KÎI yerlerde televizyonun programa başlaması ile 
radyo dinlenmediği bir gerçektir. Radyodaki, «Türki
ye Büyük Miüet Meclisinde Bugün» programını tele
vizyona aktarmayı düşünüyor musunuz? 

2. Televizyonda köylülerimizi ilgilendiren çok az 
konular işlenmektedir. Traktör, biçerdöğer gibi tarım 
^jetlerinin bakımı, kullanılması, gübreleme, ilaçlama, 
hssat alms, hayvan yetiştirilmesi gibi memleketimizin 
büyük köylü kesimini ilgilendiren böyle programları 
koymayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, dfeğerfi.ar-
kfj-feşım gayet cazip sorular sordular, yalnız, itiraf 
edeyim ki, benim Televizyon idaresi ile yetki bakı--
ınınd&n hiç bir ilgim yoktur ve selâhiyelim yoktur. 
Bu bakımdan kendilerimi tenvir edecek mahiyette 
maruzatta bulunmak imkânından mahrumum. Arz 
erlerim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Cebe, buyurun efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — 1976 bütçe görüş
meleri sırasında sözlü olarak cevaplandırılmasını is
tediğim ve şahsınıza yönelttiğim 1975 yılında Balıke
sir il sınırları içindeki belediyelerden hangilerine ne 
miktar yardım yaptığınıza ait bir soruma yazılı olarak 
cevap vereceğinizi söylediğiniz halde bugüne dek ce-
teplandırmadınız; niçin? 

2. Bu davranışınız İçtüzüğü hiçe saymak ve Mec
lis denetiminden kaçınma anlamına gelmezse ne an
lama gelir? 

3. Belediyelere yardım fonunun dağıtımında parti 
çıkarı gözettiğiniz, A. P.'M belediyelere cömert, 
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C. H. P.'Ii belediyelere cimri davrandığınız iddialarını, 
«Belediyelere yardım yaparken rozete bakmıyorum» 
diyerek çürütmeye çalışıyorsunuz, Bu sözünüzün ger
çeği yansıttığına gerçekten inanıyorsanız, hangi bele
diyelere, ne miktar yardım yaptığınıza ilişkin soruları 
niçin cevapsız bırakıyorsunuz? 

4. Balıkesir ilinde 1976'da yapılması planlandığı 
hailde yapılamayan turizm yatırımları nelerdir? 

5. Balıkesir ilinde 1977 turizm yatırımları hangi 
işleri içermektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devanda) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşımın sormuş olduğu soruya cevap vermemenin 
üzüniüsü içindeyim. Ama acaba cevap vermedim rol 
diye düşünüyorum... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, eğer bir şey varsa 
yazılı olarak da verebilirsiniz sayın Bakan. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Bakanım 
cevap vermiş olsaydınız, neden cevap vermediniz di
yeyim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Muhterem efendim, önce 
üzüniümü takdim ettim. İkinci olarak bunu dikkatle 
takip ediyoruz, cevsp vermeyi prensip olarak kendi
mize bir vazife telakki etmiş bulunmaktayız. Eğer 
veraıe-nâ.'ş isem, özür dilerim, bir hafta içinde zalıâ-
liniz'n bu soruları cevaplandırılacaktır. 

Bizim, belediyelerle olan münasebetimiz gîzM de
ğildir. Biz belediyelerle açık bir politika izlemekteyiz. 
Çünkü, turizmin canlı ve hareketli olabilme» için yan 
kuruluşların da canlı, hareketli ve bilinçli olması ikti
za eder. Bu sebepledir ki, sayın Belediyeciler Derne
ği Başkanı arkadaşımla birlikte 1976 yılında Kuşada-
sı'nda kaymakamların, belediye başkanlarının ve hat
ta köy muhtarlarının ve vali beyefendilerin bulunmuş 
olduğu seminerler tertip ettik. Onun dışında Antal
ya'da bu seminerleri de tertip ettik, bana hiç bir be
lediye başkanı, bunun içinde muhtelif rozetli belediye 
başkanları vardı, «Siz haksızlık yapıyorsunuz, bize 
yardım etmiyorsunuz» demediler. Çünkü, onlara de
dirtmeyecek şekilde hakkaniyetle bu hizmeti, bu tak
simatı yaptığımıza inanıyorum. 

Zaidimizin sormuş okluğunuz sualleri yazılı ola
rak takdim ettiğim zaman, eğer bir şüpheniz varit 
olursa, rica ederim bir kahve içmek ve bir selâmlaş

mak için de olsa Bakanlığa kadar teşrif ediniz, bu 
meseleyi arız amik görüşelim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hocaoğlu, buyurun. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan, açıklamalarını aracılığınızla is
tirham ettiğim bir kaç sualim olacak. 

1. Bakanlığınız eski Turizm Ataşelerinden Selim 
Bahâ'mın yurt dışında görevde bulunduğu sırada zim
metine 800 bin Türk Liraldi bir meblâğ geçirdiği söy
lenmektedir. Bu iddianın aslı var mıdır? 

2 nci sorum : Yine Bakanlığınız eski Brüksel Ata
şelerinden Muzaffer Soysal'ın, bu görevi esnasında, 
zimmetine 150 bin Türk Lirası geçirerek görevini suıi-
islviîial ettiği ve bu nedenle hakkında ağır ceza davası 
açıldığı doğru mudur? 

Bir diğer sualim : Ajans Türk Matbaası sahiple
rinden bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin, 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü münasebetiyle yayın
lamış olduğu «Türkiye» kitabının satınahnması ve 
bunun için Bakanlığınıza o zaman yapmış okluğu 
müracaatın dilekçesini bilâhara geri alarak, üzerinde 
tahrifat yapmak suretiyle ilk teklifini değiştirmiş ol
duğu; bu durumunu emniyet makamlarınca tespit 
edildiği söylenmektedir. Bunun aslı var mıdır? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Allah kahret
sin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — O alışkındır, 

aüışkm. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Özçelik. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Haysiyetsiz, 

haysiyetsiz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sualimi sa
yın Bakana yöneltseydiniz... (Gürültüler) 

Sayın Başkan bunu bildiği için mi acaba Bakana 
yöneltmedi... 

BAŞKAN — Sualler bittiken sonra cevabını göre
ceksiniz ssyın Güneş. Şimdi muttali oluyorum, ne 
olduğunu anîayayım bakayım. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, devam edebilir miyim? 

BAŞKAN — Devam edersiniz de, yalnız bu şekil 
şahsî şeylerse, aynı gerekçe ile İçtüzüğün başka yol-

87 — 



M. Meclisi B : 53 

larıyle müracaatta bulunmanızı rica ederim. Eğer böy
le ise, devam etmemenizi de hassaten rica ederini. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Katiyen de
ğil, İçtüzüğün öngördüğü evsafta, gerekçesiz, açık, 
kesin... 

BAŞKAN — Anladım da, İçtüzüğün 61 nci mad
desine uymuyor; görüşülen konu ile ilgili değil efen
dini, onun îçin söylüyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — İzin verirse
niz sorularımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Bu şekilde ise soralannız, lütfen de
vam etmeyiniz. Çünkü sayın Bakandan cevaplandır
masını istemeyeceğim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, sorularım İçtüzüğün öngördüğü hüviyetedir; 
dinlediğinizde takdir buyuracaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar sordukları
nızı o hüviyette görmedim, arz ettim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayır efen
dim, hayır efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, o 
zurnan diğer sorular da zapta geçirilsin. 

BAŞKAN — Efendim, ne söyleyeceğini konuş» 
taktan sonra asılıyorum, onun için... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) ^ - Sayın Başkan, 
soracağını sorular Bakanlığın faaliyet sahası ile ilgil'i, 
gayri şahsî, önyargısız, gerekçesiz, apolitik; ama ger
çekleri açıklamak için yetkili Bakanın ağsından, Yü
ce Meclis huzurunda milletvekilinin öğrenme hakkı 
ve de göreVi olarak İçtüzüğün istediği ölçüde soru
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Hoca oğlu, tatbikatım yaptım, 
prensibini koydum; İçtüzüğe göre bu gibi soruları 
sormayacağ?mı da beyan ettim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Evet, 
BAŞKAN — Bundan sonra sıralayacağınız soru

lar âa aynı mahiyete ise, şahsî ise... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Değil, değil. 
'BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Bayraktar. 
Konu ile ilgili değilse; başka denetim yolları İç

tüzükte vardır, lütfen o yollara başvurunuz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, Bakanlığın kamulaştırma tasarrufu ile ilgiîi bir 
soru,,. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. Dinledikten sonra... 
Sizim evvelâ takdirinize bırakıyorum. Şimdiye ka

dar sorduklarınızı cevaplandırmayacak sayın Baksan, 
çünkü müsaade etmeyeceğim. 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş-
kaa... 

BAŞKAN — Buyurun. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Zatıâiinizin 

takdirine ve sayın Bakanın cevap hakkına saygılıyım; 
«nsa soru da beiiim hakkım; ben de saygı beklerim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim,' buyurun. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bakanlığını

zın Erdek'te girişmiş olduğu kamulaştırmalar esna
sında, 45 valamîaşra arazisi ve bu .arazilerin kamulaş
tırılması kararı kesimlikle alınmış olduğu halde, bu 
45 kişiden sadece 1 kişinin, milyoner bir Halk Partili 
olması medeniyle, Bakan sayın Birgii zamanında yapı
lan girişimler sonucu, bu kamulaştırmanın durdurul
duğu ve arazisinin iade edildiği söylenmektedir, doğ
ru mudur? 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
ETEM EKEN (Çorum) — Burada Cumhuriyet 

Haik Partisini açıkça itham ediyor arkadaş. 
BAŞKAN — Bir dakika. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, burada 
Cumhuriyet Haile Partisi açıkça itham ediliyor. İsim
leri açıktasın, kimse meydana çıksın, gizli kalmasın, 
biz de bilelim. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, ikazıma rağmen so-
ruİKsayccsk soruları sıralıyorsunuz. Rica ediyorum... 

• YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, o halde son sorumu arz edeyim. 

BAŞKAN — Yalnız benim belirttiğim şuurlar 
içerisinde, İçtüzüğe uygun, prensiplere uygun olsun 
rica ediyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş-
ksm, eğer sorumuz sayın Bakana yöneltilmiş olsaydı, 
Adalet Partili miiletvekiMerinin içerisinden bir çokla
rının hırsızlıkları yüzlerine vurulmuş olacaktı, çok 
yazvk o!d:u, (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Gürocş, bu beyanınız güzel bir 
b^yfiîs değpMir, ba şekil bir b^yan Meclis adabma İç-
•üisük lisan temizliğine yakışmıyor efendim. 
• İSMET SEZGİN (Aydın) — Harsız sensin u t a . 
(A. P. ve C. H. î \ arka sıralarından ayağa kalkmalar 
£,ü.i ütüler) • 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
Sayın yöneticiler lütfen, idareci arkadaşlar yar

dımcı olun lütfen, rica ediyorum arkadaşlar çalışma-
Darımıza devam edelim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından bazı 
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sayın milletvekillerinin soru hakkımı açıkça gasp ve 
ihlâl etliği... i 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Evvelâ Baş- I 
kaşım kendisi nılEetvektlliiin soru hakkını gasp eds- i 
yor. çünkü hirsizkklarımz yüzünüze vurulacak. | 

YILMZ HOCAOĞLU (Adana) — Halbuki, bu i 
memleketi yolsuzluklar konusunda bzş'lk gibi sallayan- i 
Harın, burada bir mille tvcknlne yolsuzluklara parmak | 
baraja hakkı karşısında saygı g&s&mı-eleri gerekirdi, i 

BAŞKAN — Rica ederim sayın Hocaoğla, Başka
na hitap ediniz, .sayın îl-ocaoğkı, rica ediyorum bana j 
hitap edin. (Gürültüler) 

Bitti mî sorularınız? J 
YILMAZ' HOCAOĞLU (Adana) — Saym Baş- | 

kanım, bîîînniyorlar ki, suçlularının telâşı içerisinde 
söz hakkımı alıyorlar. ı 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Hocaoğlu, baş- I 
ka sofunuz var mı? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Var efendim, j 

BAŞKAN — Yalnız, tekrar rica ediyorum sayın 1 
Hocaoğlu... 1 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — İkazınıza 
riayetkar olarak itinalı hareket edeceğim. 

BAŞKAN — Elmiyorsunuz riayet de onun için j 
tekrar ikaz zorunda kalıyorum. j 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Biraz alkol j 
almış, 

BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim, burası J 
Meclis, oturduğunuz yerden bu şekilde uluorta biiap i 
o meyiniz. Kimin ne olduğunu şimdi bici araştıracak j 
durumda mıyım? 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sorularımızı ' 
okusîsydtîîiz, hırsızlıkları çıkacaktı. 

BAŞKAN — Sorularınızı niçin okunıadığırm söy
ledim, efendim oturun rica edeyim, oturduğunuz yer- I 
den İçtüzüğe aykırı şeklide davranmayın rica ediyo- • 
ram. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, lütfen | 
tarafsız davranın. j 

BAŞKAN — Tarafsız idare ediyorum, daha evvel ! 
de yazılı olan sorulardan tatbikata koymadıklarım 
oldu. Rica ediyorum oturun lütfen, âdet haline ge
tirmeyin müdahaleyi. I 

Sayın Hocaoğlu lütfen buyurun, yalnız dediğim 
şartlarda olsun rica ediyorum efendim bizim de bir 
tahammülümüz var. | 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bir Cum
huriyet Halk Parti senatörünün avukatlığını yapmış 
olduğu Ajans - Türk matbaası sahibinin, aleyhine j 
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açılan davada, Bakanhgımz hesabına basılmış olan 
Türkiye Albümünün baskısı sırasındaki kâğit yol
suzluğundan ötürü, 120 bin liralık tazminata mah
kûm edildiği doğru mudur? 

NECDET EYLİYAGİL (Ankara) — Öyle bir 
şey yok, dava daha sonuçlanmadı. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Doğru ise, 
bu Cumhuriyet Halk Partili milletvekili kimdir? Te
şekkür ederim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bunun ne ilgisi var Bakanlık büt
çesiyle Saym Hocaoğlu? (Gürültüler) 

Sualleri sorulmamış kabul ediyorum, başka yol
dan İçtüzüğe göre hareket ediniz. 

Sayın Bayraktar size de baştan hatırlatıyorum, ri
ca ediyorum, bütçenin sonuna geldik, göı üşmeleri
mizi tamamlayalım, imkân veriniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başka-
nım, müsaade ederseniz Sayın Bakana birkaç sorum 
var. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Saym 
Başkan, ne var ise açıklansın; müsaade edin, Cum
huriyet Halk Partili de olabilir, başka bir partili de 
olabilir, ne gibi yolsuzduk varsa ortaya koyalım. 

BAŞKAN — Efendim sual sordu, sualinin usule, 
İçtüzüğe uygun olmadığım kabul ettim, başka dene
tim yolları var, onlara baş vurursunuz dedim. 

PdÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Saym Başka
nım, ama.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Bayraktar, sizin
le ilgili değil. 

Rica ediyorum efendim, karşılıklı görüşmeyin, 
rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Saym Başkan, 
müsaade ederseniz Sayın Bakana birkaç sorum var. 

Birincisi: Turistik belgeli gazinoların kontrolü 
yapılmakta mıdır? Kaç kişi yapmaktadır ve ne şekil
de yapmaktadır? 

İkincisi; Bu gibi yerler çift tarife uygulamakta, 
vatandaşa eziyet etmekte ve vatandaşı soymaktadır. 
Bugüne kadar çift tarife uygulamış olup da fazla fi
yat almış olan gazinoların tespiti yapılmış mıdır ve 
kapatılmış mıdır? 

Üçüncüsü: Lüks otellerin lobilerinde çay 8 lira 
iken 12 liraya çıkartılmıştır, 12 lira iken 16 liraya çı
kartılmıştır. Şekere ve çaya zam gelmediği halde bu 
tarifeyi kim uygulamaktadır; kim yapmışta*; bu yet
kiyi nereden almsşlardu? 

Dördüncü sualim: Yine otellerde bir şişe su Ş li
raya satılmaktadır. Bilhassa direktörleri ecnebi olan 



M. Meclisi B : 53 

bu otellerdeki bu fazla fiyattan fırsat eşitliğinden j 
yararlanamayan Türk vatandaşları mağdur olmakta
dır. Alınacak bir tedbir var mıdır? 

Bir önemli sorum: Bakanlığınız ile C. H. P. Mil
letvekili Necdet Evliyagil arasında cereyan eden bir 
muamele mevcut mudur? j 

BAŞKAN — Bu konuyu evvelce hallettim efen
dim, rica ediyorum, hallettim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Evrakta bir 
tahrifat yapılmış... 

BAŞKAN — Soruldu efendim, aynı soruyu so
ramazsınız; rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Noksan sorul
du sayın Başkanım. 

Bu tahrifat kime tetkik ettirilmiştir; neticesi ne 
olmuştur; şu andaki durumu nedir? 

Bunları istiyoruz sayın Başkan, zapta geçsin. 
Sorularım bu kadardır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — O, kâğıt hır

sızlığını çok iyi yaptığı için iyi bilir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tarifelerle ilgili husus

larda mümkünse yazılı cevap vermenizi rica ediyo
rum; daha görüşülecek bir bütçemiz var, saat hay
li ilerledi efendim, rica ediyorum. 

TURİZM VE^TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, emredersi
niz; yalnız arkadaşımın müsterih olması için çok kı
sa bir maruzatta bulunayım. 

Biz vazifeyi deruhte ettiğimiz zaman, denetim 
için elimizde ancak 5 kişilik bir kadro vardı. 1976 
senesinde bu kadronun kifayetsizliği tespit edilmiş
tir, bu kadro 36'ya çıkarılmış; bunun dışında Ba
kanlığımın bölge müdürlükleri 19'a çıkarılmış; böl
ge müdürlüğü yapanlar, onun muavinleri ve bölge 
şerfleri ve onların muavinleri de denetime iştirak et
mek suretiyle bugün denetim vazifesini deruhte et
mek imkânına sahip 150'ye yakın elemanımız var
dır. Bundan sonra bu şikâyetlerin asagarîye ineceği 
kanaatini arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sorular bitmiştir 
Sayın Bakan, buyurun, teşekkür ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Kişisel ve son görüşleri ifade etmek üzere, Sayın 
Nazif Arslan, buyurun efendim. 

N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın Evliyagil 
konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil'e söz hakkınızı ve
riyorsunuz. I 
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Buyurun Sayın Evliyagil. (C. H. P. şifalarından 
alkışlar) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Biz, iftira mekanizmasını çalıştırmayacağız, ger
çekleri söyleyeceğiz. 

Burada, benim mensup olduğum kuruma atılan 
sözler doîayısıyle söz söylemeyeceğim. Çünkü bu ko
nu dava konusu olmuştur. Geçen yıl Bütçe Komisyo
nunda Sayın Bakanın gerek mensup olduğum ku
ruma, gerek şahsıma yapmış olduğu çıkışlar nedeniy
le hakkında dava açılmıştır, dava devam etmektedir. 

Aynı şekilde, sayın Müsteşarı da Bakandan öğ
renmiş olacak ki, o da beni bütçe müzakerelerinin 
başlamasına 3-4 gün kala dava etmiş bulunuyor, taz
minat davası açmış bulunuyor. ^ 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — 60 yılında bas
tığın da dava içine dahil mi? 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Dinleme
sini öğrenir misin sen; kolun mu çıkık, kafan mı çı
kık senin? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — 60 yılında bas
tığın da dava içine dahil mi? 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Otur ye
rine konuşacağım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Evliyagil 
ben gereken müdahaleyi yapıyorum efendim, rica 
ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu belgeler 
kime aittir? 

• BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum 
efendim, oturunuz efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Konuşu
yoruz şimdi biz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, konuşmayın Sa
yın Özçelik. Rica ediyorum efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Bolu'da 
kavak kaçakçılığı, ağaç hırsızlığı yapmışsınız. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil ben müdahale edi
yorum efendim. Rica ediyorum, sizin görüşmenizi 
sağlamaya çalışıyorum, rica ederim. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Sayın Baş
kan, burada danışıklı döğüşüklü bir oyun sergilen
mektedir. Yani, siz milletvekili olarak bir bakan hak
kında Meclis soruşturması... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bu oyunu sen 
çok iyi bilirsin. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Otur yeri
ne be aptal.. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; sayın yö- j 
neticiler, rica ediyorum efendim, bu şekilde görüş- ı 
meler devam etmez, rica ediyorum, lütfen. 

NECDET EVLÎYAGİL (Devamla) — Siz bir 
bakan halikında Meclis soruşturması, Meclis araştır- | 
ması isteyeceksiniz. Bu bir suç mudur? Biz bu Ba
kan hakkında bunları istedik diye, bazı yolsuzlukları 
ortaya koyduk dîye kalkıp bugün memleketin ifti
har ettiği bir kuruma çamur atacak lıâle gehmeye na I 
gerek var.? 

Bir noktaya gelmek istiyorum, bunun üzerinde 
durmayacağım; çünkü konu adalete yansımıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Mec- | 
lise gelmeyen ve önergeleri cevaplamayan bir baka
nın yılda bir defa da olsa şurada arzı endam etmesi
ni memnuniyetle karşılamak gerekir. Bakan bugün 
açıkladı; Müsteşarı beni dava etmiş, hem de tazmi
nat davası açmış. Memnun oldum buna. Çünkü da
ha evvelden bilgim vardı, dava yürüyor. Aynı Tok-
oğlu 9 Şubat günü de Senatoda yaptığı konuşmanın 
iki yerinde, zabıtlardan saptadım, sayın Alacakap-
tan'a cevap verirken - Alacakaptan avukatım değil
dir, tashih edeyim, akrabamdır - Müsteşarının be
nim için ispat hakkı tanıyarak, hem de üzerine basa 
basa, dava açtığım söylemiştir. Tokoğîu aynı za
manda avukat olduğu halde, öyle sansyorum, öyle
sine hukukî bilgiden yoksundur ki, ispat hakkı, ka
nunun 481 nci maddesine göre ceza mahkemelerinde 
olur. Bu avukat arkadaşımız ceza davasının nerede 
açılıp açılmayacağını bilmekten bihaberdir. Tazminat 
davasında ise, bizim ispat etmek halikımız vardır, 
yani Müsteşan hakkındaki yolsuzlukları ben ispat 
edeceğim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu belgeler 
ne? 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Otur ye
rine.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Olayların 
geçtiği, yolsuzlukların tümü belgeleriyle ortaya çıka
caktır. (A. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın yöneticiler rica ediyorum efen- j 
dim. i 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Çünkü, i 
alışkınsınız siz.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın İdare Amirleri, ri
ca ediyorum... 
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NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — ..Başba
kanınızdan alışmışsınız siz, denetimden kaçıyorsu
nuz siz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, ben yatıştırmaya 
çalışıyorum, müdahaleleri önlüyorum. Umumi Heye
te hitap edin efendim. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Yüce 
Mecliste denetimden kaçmayı huy haline getiren, iki 
yıldan beri tek bir önergeyi cevaplandırmayan, öner
gelerin görüşüldüğü çarşamba günleri bile Meclise 
gelmeyerek denetimden kaçan bu bakanın, bütün bu 
sorumsuzca davranışlarının hesabı yüce adaletin hu
zurunda görülecektir. Bunu ben söylemiyorum, bu
nu Türkiye'nin ceza profesörü, otoritesi Uğur Ala
cakaptan söylüyor, gelecektir o da. (A. P. sıraların
dan «Aaaa» sesleri) 

Gönül arzu ederdi ki, hakkında bir araştırma ve 
soruşturma önergesi verdiğim bu Bakan, parlamen
ter denetimden kaçmayarak, burada hesabını versey
di. Yasaları bilmeyen, ispat hakkının nerede istene
ceğinden habersiz olan Tokoğlu'nun kayıtlı olduğu 
Barodan niçin çıkarıldığı şimdi daha iyi anlaşılmış? 
tır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu belgeler 
ne, bu belgeler? 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Otur ora
ya, senin hırsızlıkların var, biliyorsun Bolu'daki ağaç 
hırsızlıkların. 

Sayın Başkan, say m milletvekilleri: 
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, kürsüden sataşma

yın efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Efendim, 

baksanıza orada.. 
BAŞKAN — Sataşmayın, ben ikaz ediyorum 

efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Onları susturun. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Ben ko

nuşamıyorum ki. 
BAŞKAN — İdarecileri vazifeye çağırıyorum, 

yöneticileri çağırıyorum.. 
ETEM EKEN (Çorum) — Onları susturun, sus

turmuyorsunuz. 
BAŞKAN — Gereken ikazı yapıyorum Sayın 

Eken, oturun efendim. 
NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; istedikleri kadar telâş 
içinde olsunlar, bir noktaya gelmek gerekiyor. 

ETEM EKEN (Çorum) — Cezai müeyyideyi uy
gulayın efendim. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
ağaç hırsızlığı varmış; neymiş bakalım açıklasın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, mesele çı
kartmayın; görüşmeler devam etsin. 

NECDET .EVLİYAGİL (Devamla) — Niye üs
tüne alındın, niye üstüne alındın, niye üstüne almı
yorsun?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim, kar-
Şilıklı görüşmeyin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ağaç hırsızlı
ğı varmış.. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Niye üs
tüne a'mıyorsun?.. 

Sayın Başkan, saym müktvekilieri; Sayın Baka
nın konuşmasındaki bazı hususlar üzerinde duraca
ğım. Saym Bakan bugün Luis Nageîe konusunda alın
mış, yüzünü bile görmediğini söyleyerek konuşta 
burada. 

Şimdi bir nokta var: Bakanlığa» davetlisi olma
dığını ve bu zatın yurdumuza sanki kendisi elini ko
lunu sallayarak gelmiş gibi bize takdim etti. Olmu
yor şimdi bu. Sayın Baltan Luis Nageie'i göklere 
de çıkarmayı bu arada ihmal etmiyor. Le Monde, 
Yournal De geneve bu adamı övmüş. Peki Saym 
Tokoğlu, bu adamın eli kanh Makarios'un fahri 
konsolosu olduğunu niçin buradan açıklamamışlar
dır? Oraya niçin değinmemîşlerdir? Çünkü işlerine 
gelmediği için. 

Saym Bakan, «bu adamı çağıralım mı» diye Dış
işlerine yazı yazdık diyor ve orada geçiştiriyor. 

Şimdi bakın, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürîüğü-
ne yazısı 6 Kasım 1975 tarihli; «İsviçre'nin Zürih 
şehrinde bulunan Nagele yayınevinde Turizm Ba
kanlığı bir kitap yaptıracaktır. Bu zat Yunanistan'ın 
Zürih Fahri Konsolosudur. Yahudi olduğu için de 
Arap üikeieri bu yayınevini boykot etmiştir. Eser 
bastırmamız mahzurlu mudur?» dediği zaman yuka
rıdaki cevap kendilerine veriliyor. 

Arkadaşlarım, Dişîşieri Bakanlığı 24 Kasım 1975 
günü Turizm Bakanlığına cevap veriyor ve bastırı
lacak eserin mahiyetini soruyor. 

HASAN ÖZÇELİK. (Ankara) — Saym Başkan, 
bunun konuşması makbul değil. Menderesin kefeni
ne büründü mebus oldu. Niçin konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim,, Saym yöne
ticiler oturuma ara vermek, tatil etmek durumunda 
kalırım. [ 
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NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Bir.haysi
yetsiz ve şerefsiz adamla karşı karşıyayım. Mende
res şerefli bir adamdır. Menderes'e karşı değilim. 
(Gürültüler). 

Otur oraya, haysiyetsiz adam.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.. 
Sayıe İdareci üyeler.. 
Saym Evliyag.il, bir dakika efendim, bir dakika., 
Sayın Özçelik, müdahalelerinize son veriniz. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Seni inkarcı 

seni. Konuşamazsın sen, köpek herif. 
NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Sen kö

peksin ki köpek peşimle koşarken kolunu kırmışsın. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Evliyagü, ben 

burada uğraşırken, sizin konuşmanızı sağlamaya uğ
raşırken niçin şahsi hitapta bulunuyorsunuz?.. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Bana ne 
dedi duyuyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, gereken müdahaleyi ya
pıyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla). — Turizm 
Bakanlığı 15 Aralık 1975 günü Dışişleri Bakanlığına 
verdiği cevapta, bastırılacak eserin politik olmadığı
nı bildiriyor. Dışişleri bu yazıya cevap veriyor. 

Bakanlık, Ankara'ya davet ettiği bay Nagele i 
özel olarak bu eser için karşılıyor, konuk ediyor. Sa
yın Bakan dediler ki «Ben görmedim, davet etme
dim» dediler. Dikkat buyurun, 16 Ocak 1976 tarihin
de Orsan Öymcn Milliyet Gazetesinde bu davetiye
nin belgesini koydu. Turizm Bakanlığının belgesi var 
burada. Aynı şekilde Hürriyet Gazetesi de bu zat 
hakkında yayın yaptı, Makarios'un fahri konsolo
sunun buraya geldiğini söyledi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne diyorsun 
sen? Niçin konuşuyorsun? 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Eğer bu 
şekilde terbiyesizlik yaparsan, senin hakkından ada
let huzurunda geleceğimi bildiriyorum sana. Sana bil
diriyorum, çünkü çok müşkül durumda kalacaksın. 
Sana burada bu şekilde kemik atıp da, burada bu 
şekilde konuşmaya hakkın yok.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, niçin karşılıklı gö
rüşüyorsunuz?.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne konuşu
yor bu? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, yöneticisiniz 
efendim; müsaade edin de görüşmeler yürüsün. 

Sayın Evliyagil, bir dakikanız var efendim. 

http://Evliyag.il
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NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — (Kaylan 
görüyorsunuz.. 

BAŞKAN — Onlan saydam efendim, zam yap
tım, iki dakika zam yapüın; bir dakikanız var. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Zam yap
maya ahştümz nasıl olsa. 

NECDET EVLİYAGİL (Davamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün Esysn Bakan iki ra
poru karıştırdı; 7 ve 8 numaralı raporları. Bu rapor
ların sahibi Bakanhğen müfettişlerinden Oktay fz* 
giz; 6 ııcı dereceden 4 ndi dereceye terfi ettirdi sğj mü
fettiş. Taltif etmesini bildi ve şu an:?a ikinci rakoru 
yaptırdsğı zatı da tekrar terfi ettirerek yurt dışına 
gönderdi. 

Sayın Bakan bugün dediler ki, döviz • primi ile 
alakalı iki mukavele yok. İki mukaveleyi de size arz 
ediyorum. Mukavele de aynı tarihi tadıyor; 24 Ey
lül 1973 tarihînde. Sayın Bakan, «Şerlim diyor İkin
ci mukaveleye. İşte iki tane ayrı mukavele, Bir ta
nesinde bahis konusu olan para. Bu para oklumu içişi 
bunlar bu şekilde bağırıyorlar. Bu paranın hesabı 
sorulacaktır ve bu çıkacaktır. 

MUSTAFA KEMAL AL YER (Balıkesir) — Sen 
ne paralar ald?n?., (A. P. saralarından giküMükr) 

BAŞKAN — Lütfen bitirin. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Arkadaş
lar, Danışiaym kararı burada, Danıştaytn karan bu
rada. Danıştay karan diyor ki, özetliyorum «Mu
kadder Sezgin, Döner Sermaye Müdürlüğü yetkisi 
olnıadığe halde, temsil ederek, bu kuruluşu yüküm
lülük altına sokan sözleşmeyi imzalamakla sorumlu
dur. özer Sezgin ve diğerleri filmin çekiminden son
ra malzemelerin çalınmasına sebebiyet vermekle so
rumludur.» 

Bunları getirdiğimiz için mi bunlar burada hırla
yacaklar? 

Saygılar sunarım. (C. H. F, sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliyagil. 
Bu suretle.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bir şey söyleyeceğim.. 

BAŞKAN — Bu suretle Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde.. (A. P. saralarından gürül
tüler) 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Ama ben 
inmedim.. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, bitti çözünüz efen
dim. Süreniz de bitti, sözünüz d-2 bitti. 

Rica ediyorum. 
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| TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
i TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın 
! Başkan.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan 
bir şey söyleyeceğim... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun. 
i Saym Bakan söz istedi, anlayım, ne diyorlar. 
I MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Bakan-
j dan önce ben konuşacağım. Bir sataşma var. 
I BAŞKAN — Efendim, daha evvel gördüm ora

yı. (Gürültüler) 
I Sayın Bakan istemde bulundu, sonra dinleyece-
j ğim efendim. 
i Sayın Baltan buyurunuz. 
I TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
l TOKOGLU ( C Senatosu Kocaeli Üyecî) — iler ne 
I kadar Sayın Evîiyagll'e göre hukuk nosyonumdan 

noksan isem de, 20 küsur seneden beri ba çatının 
i sMmĞa bulunuyoium. 2 sene müddetle zatıâllnizin 
J iş^al ettiği muhterem makamda itirazsız hak ve na-
j safet içinde hizmet verdini. 

J Arkadaşlarımın bilmesi icap eder ki bu hak ve 
i npsafei kaidelerine uyan bir kişiyim. Son söz müleî-
! vekillinindir, biliyorum; ama sayın milletvekili son 

söz benimdir diye hakikati tahrif etmiştir. 
Eğer müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum, 
BAŞKAN — Özür dilerim _Saynı Bakan. Sayın 

i Evliyagil de şahsi kanaatlerini ifade etti» Bu mesele-
ı nin burada halli de esasen mümkün değil. Müsaade 
I ederseniz görüşmelere devam edeceğim efendim. 

| TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
| TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Takdi-
j rinize sa3'ga doyuyorum.. 
I BAŞKAN — Efendim Sayın Bayraktar? 
| MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Evîiya-
| gn.. 
i NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sarhoş ola

bilir. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Evliya

gil konuşması sırasında, sataşma olduğu bir sırada, 
«Bülu'daki orman yolsuzluğundan bahsetme», şek
linde bir ifadede bulundular. Ben söz atmîştîm, bn 
bana söylenmiş bir sözdür. Söz almak isuiyorum. 

I BAŞKAN — Daha soıırz «Niçin üsîüniize akm-
j yorsunuz?» dedi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dedi efendim. 
) BAŞKAN — Bu sebeple sizi kastetmediğini ifa-
j de etti. Oturun efendim, yok sataşma. (A. P. sırala•• 
j nrıdan gürültüler) 
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Kimi kastettiniz Sayın Evliyagil? 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ben «Sun

ta» dediğim zaman kim almır? Var mı suçlama diye 
bir şey? Sunta dendiği zaman birisinin alınması şart 
mıdır bundan? 

BAŞKAN — Peki efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum, ifade et
tim efendim; «Niye üzerinize alınıyorsunuz?» diye, 
sizi kendi tabirleriyle akladı. Rica ediyorum.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Vermiyorum söz efendim. İfade et

tim efendim, vermiyorum. Gerekçesini ifade ettim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Bizi kastetmedikle 
rini kabul etsinler.. 

BAŞKAN — Efendim, o mealde beyanda bulun
du. Ben beyanından.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bize ve Parti
mize hakaret vardır. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Var efendim 
BAŞKAN — Yok efendim, yok. Olurun, oturun. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Saym Başkan 
direniyorum.. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim, rica edi
yorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu laf söylen
di, belgeler vardır. Kürsüden söylemeyen şerefsizdir, 
haysiyetsizdir. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, rica ediyorum 
efendim, rica ediyorum, efendim. 

C) TURİZM. VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

20, 085 000 

Bölüm 
(Prog,) Lira 

111 Ülke turizmi inin geliştirilmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum!. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içi ve yurt dışında 
tanıtılması 

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

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

526 199 Om 

161 628 000 

4 355 000 

JBakanlığa bağlı Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususuna oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenlere Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölüm 
(Prog.) 

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

Lira 

18 555 000 

111 Haber alma ve değerlendirme 98 067 0/00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 711 000 
BAŞKAN — Bölümü, oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 
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Turizm Bakanlığı Bütçesinin Türk Turizmine ve 
Sayın Bakanlık mensuplarına, başta Sayın Bakan ol
mak üzere, hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum, 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ 
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın 
Başkan, zatıâllniz vasıtasıyle değerli milletvekili ar
kadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. P. 
ve M, S. P. sıralarından alksşîar.) 

D) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?. Yerinde. 
Sayın Bakan?. Burada. 
Bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri bilgilerinize 

sunuyorum. Grupları adına: Demokratik Parti Gru
pu adına Sayın Vedat Önsal, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Nazif Arslan, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Cemal Külâhlı, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Bahattin Yardımcı. 

Şahısları adına: Sayın Ali Kurt, Hasan Çctinkaya, 
Hüseyin Erçelik, Hasan Özçelik, Kemal Önder, Ek
rem Kangal, Fahri Özçelik, Osman Aykul, Eteni 
Eken, Cemil Erhan, Sabri Tığlı, Mehmet Özkaya, Os
man Yılmaz Karaosmanoğlu, İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu, Orhan Senemoğlu, Veli Bakirli, Nedim Korkmaz, 
Kadir Özpak ve Tufan Doğan Avşargil. 

İlk söz5 Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ve
dat Önsal'da. 

Buyurun Sayın Önsal. 
D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa

karya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1977 yılı Büt
çesi konusunda, Demokratik Parti Grupunun görüş
lerini arz edeceğim, 

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması yönünden bü
yük önemi haiz bir bakanlığın bütçesini görüşmekte
yiz. Bu Bakanlık, kamu yatırımlarının önemli bir kss-
Kiını gerçekleştirmekle de görevlendirilmiştir. Ama, 
ne yazık ki kalkınmamız bakımından büyük önemi 
haiz ve kamu yatırımlarının önemli bir kısmım ger
çekleştirmekle yükümlü bu Bakanlığın henüz bir teş
kilât kanunu bile yoktur. Kendi kuruluş kanununu 
dahi çıkaramamış bir bakanlığın en önemli devlet 
hizmetlerini nasıl yürüteceği konusunda bir soru, ister 
istemez, akla geliyor. Bu soru malum bir hikâyeyi de 
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hemen hatıra getiriyor: Deveye sormuşlar, «Boynun 
neden eğri?» Deve de cevap vermiş, «Nerem doğru 
1J..» Cephe İktidarında da durum böyle; doğru olan 
neresi ki?, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından, «Kuruluş 
Kanununuz niye yok? Bu konuda gerekli çalışmaları 
niçin yapmadınız?» diye sorsanız.. 

RASİM GÜRSOY (İçel) — Sonunuz geldi, son 
dem!erinizdcsiniz, daha ne konuşuyorsunuz? 

M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Kimin son de
mi olduğunu göreceğiz, bakalım buradan nasıl gide
ceksin?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Gürsoy, lüt
fen efendim. 

M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Şerefsizliğin 
timsalisin be. Ben de senin,. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, ben müdahale ediyo
rum. 

M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Şerefsizlik 
müşahhas timsaliniz olacak, orada oturuyorsunuz be. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Haysiyetsiz 

adam. 
RASİM GÜRSOY (İçel) — Haysiyetsiz sensin. 
BAŞKAN — Sayın Önsal.. 
M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Seninle başka 

yerde konuşuruz. 
BAŞKAN — Sayın Önsal.. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Susturan peki 

Sayın Başkan, görüyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Önsal, elimde tokmak, ağzım

da mikrofon arkadaşımıza gereken ikazı yapıyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Lütfen.. 
BAŞKAN — Siz de kürsüden İçtüzüğe uymayan 

bir söz söylüyorsunuz, lütfen o sözü geri alın efen
dim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Burada böyle 
terbiyesizce konuşmanın âlemi var mı? 

BAŞKAN — Lütfen o sözü geri alın efendim. 
M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Hangi sözü 

geri alayım?. Ordan, oturan boyuna konuşacak, ben 
susacağım. 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum, gerekirse 
kendisine ceza veririm. Yalnız, siz kürsüden hitap 
ediyorsunuz. 

Sayın Önsal, rica ediyorum. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Ben kürsü

den hitap ediyorum. Lâyık olana, lâyık olduğu şe
kilde cevap veriyorum. 
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BAŞKAN — O zaman, bu kürsüde herkes iste
diğini konuşursa nasıl olar Sayın Önsal? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Orada, oturan. 
BAŞKAN — Ben Başkaa olarak müdahale ediyo

rum, gerekirse ceza vereceğim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Orada otu-' 

ran adam, adam gibi dinlemesini bilsin. 
BAŞKAN — Siz beni beklemeden cevaplıyorsu

nuz efendim. 
M, VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Adam gibi 

dinlemesini bilsin. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum bu şekilde 

konuşmayın. (A. P. şualarından gürültüler.) 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Seninle ko-

Vkuş'unız sonra, seninle. Haysiyetsiz adam:. (A. P. sara
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum toa şekilde 
konuşmayın. Ben kendisine hitap fırsatı bulamıyo
rum ski İkazdan Saym Önsal. 

Lütfen söylediğiniz sözü geri alin, ben kendisine. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Hayır geri 

Eİmıyorum, ona lâyık olduğu şeklîde hitap ettim. 
BAŞKAN — Size bir uyarı cezası veriyorum 

Sayın Önsal. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Verin, ne ve

rirseniz verin. Yalnız susturun onları. 
BAŞKAN — İçtüzüğe göre, ben gereken hareketi 

yapıyorum. Lütfen efendim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Lâyık olana, 

lâyık olduğu şekilde söz söyledim. 
BAŞKAN — Efendim, burası Millet Meclisi,' bir 

İçtüzüğe göre görüşüyorsunuz. Umumi Heyete hi'lap 
edin efendim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Siz de İçtü
züğe göre susturun. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğe göre, elimde tokmak 
arkadaşıma ikaz ederken sizi susturamıyorum evvelâ. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Peki, bu şe
kilde devam edene niye bir ceza vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Siz bırak
madınız ki, onun müdahalesine ben ikazda bulun
dum; ama sizin gibi bir beyanda bulunmadı, hem de 
mikrofondan. Lülfen efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Geri al, 
geri. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müsaade 
ediniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öcri al, geri. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Yani, bütçe müza

kereleri devam etsin mî, etmesin mi? Lütfen efendim. 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, büt
çe müzakereleri devam etmekte, oturduğu yerden mü-
dsüıale edenleri susturun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, baştan beri ben burada 
bekleşeni, müdahale de etmesem bu ikazınız haklı 
olur. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ama siz ona bir 
şey söylemiyorsunuz.. 

BAŞKAN — Efendim söylüyorum, rica ederim 
edendim. Gözünüzün önünde cereyan ediyor. 

AR!F TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Geri al, 
geri. Ayıp. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturduğunuz, 
yerden biriniz bırakıyor, biriniz başlıyor. Lütfen efen
dim, bizim de bir tahammülümüz var. Sabahın Maun
dan beri burada butça görüşüyoruz. Yapmayınız, efen
dim. 

Bir İçtüzük var, bir program var, bir Meclis kür
süsü yerindeyiz, bir çatının altındayız, istirham ede
rsin efendim; yakışanı yapalım. 

Buyuknı Saym Önsal. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, sükûnet içinde inşallah devam, ederim Sayın 
Başkan:. 

Cephe iktidarında da durum böyîe; doğru olan 
neresi ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından, 
«kuruluş kanununuz niye yok, bu konuda gerekli ça
lışmaları niçin yapmadınız» diye sorasınız. 

Konuşmama, enerjiyle ilgili konulan ele alarak 
başlamak istiyorum'. 

PeİToî f'iyaıilarmdaki büyük artıklar, petrol saün-
a!an ülkeler! etkisi altuna almış ve ekonomilerini sars
mıştır. Kalkmtmş ülkeler, bu sarsıntıyı az zararla at-
lainıak imkânını bulmuşlardır. Ancak, Türkiye gibi 
katlanma yolunda olan ülkeler em ziyade zarara uğ
rayan ve ekonomileri ssktşan ülkeler olmuştur. 

Dünya hampeıtrol fiyatları artmaya devam ediyor. 
Ba artış temposunun önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceği bellidir; ülkemiz ise, d*ş ticaretinde devamlı 
açık veren bir ülkedir. Cephe Hükümetinim oy ve 
yandaş kayırma hesaplarına dayanan israîçı ekono
mi politikası ise, bu açsğı tehlikeli şekilde yükselt-
ınişlir. İthalâtımız devamiı büyümekte, ihracatımızda1 

ise. bir gelişme görülmemektedir. Ülkenin artan pet
rol ihtiyacını kaiŞilayabiîmek için 1 milyar doların 
üzerinde dövize ihtiyaç vardır; toplam ihracatımız ise, 
2 milyar dolar civarındadır. Petrol sarfiyatını kıs
mak yolunda herhangi bir tedbir alınmadığına göre, 
aksine petrol kullanımının hızla gelişmesi âdeta teş-
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vik edildiğine göre, önümüzdeki yıllarda durum ne 
olacaktır? 

Geleneksel tarım- ürünlerine dayalı ihracatımızda, 
önümüzdeki yularda da ferahlatıcı bir gelişin2 ola
mayacağına göre, Türkiye'nin tüm ihracat gelM-arlnin 
sadece petrol ithalâtını karşılayabilecek tehlikeli bir 
noktaya doğru hızla sürüklenmesine göz mü yumu
lacaktır? 

Peki o zaman ne olacak? Sayın Başbakan ve 
Sayın Yardımcısı Erbakan trilyonluk ya&rımîardan 
bahsediyorlar, hatta hızlarm: alamadıkları zaman, tril
yon adedini de artırıyorlar. -Zaman zaman Sayın 
Enerji Bakanı da bu yarışa katılıyor, 50 barajdan 
bahsediyor. Bu yatırımlar nasıl yapılacak? Bir de, 
sanayiimizin hammadde ve ara malı İhtiyacı var. 
Onu nasıl karşılayacaksınız? 

Dış kredilerle bu iş ne kadar zaman ve nereye 
kadar götürülebilir? Cephe Sktisadrı, «Taşıma sa ile 
değirmen döndürmeye» «ğraş'yor; ama banım müm
kün olamayacağının kendisi de farkında. 

Şimdi de gazetelerde havadisler çıkmaya başladı; 
kredili petrol ithalâtından sonra, şimdi de petrol 
ithal edebilmek için kredi aranıyormuş, Banlar sağ
lıklı yollar değildir, ekonomimizin geleceğini ağır 
yükler altına sokar. Günü kurtarabilmek için yarın
ları feda etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayşıı Özçelik?. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bayımın efen

dim? 
BAŞKAN :— Eğer huzursuzsanîz dışarı çıkın lüt

fen. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan, 

zahâlmiz beni hep başmıza taktınız, ben bir şey yap
mıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen saygılı olun Başkanlığa. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Hep beni gözet
liyorsan. Burası babanın tezgâhı değil, milletin 
Meclisi, ben Mecliste oturuyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, tevali eden müda
halelerinizden görüşmeler zarar görüyor, rica ediyo
rum. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ben burada-
oturuyorum. 

BAŞKAN — Orada İçtüzüğe uygun oturun. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Darası babanın 

tezgâhı değil. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Önsah 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan yerli petrol üretimini artırmak yo
lunda ne gibi tedbirlere başvurmuştur? Yerli petrol 
üretiminin artırılmasından vazgeçtik, üretimin azal
masını önlemek için ne yapmıştır? Petrol yerine 
ikame edilebilecek yerli enerji kaynaklarını geliştir
mek ve ba suretle petrol tüketimini sınırlayacak 
hangi tedbirleri düşünmüş ve uygulamaya koymuş
tur? Bu konulardaki başarısı ne ölçüde olmuştur? 

Denizlerimizde, özellikle Ege'deki petrol arama
ları ne safhadadır? Kimsenin kolay kolay unutama
yacağı bir Hora gemisi macerası vardı. Sismik araş
tırmaları yapmakla görevlendirilen ve bu maksatla 
hazırlanmış Hora gemisi, bir propaganda sakızı ola
rak aylarca Cephe İktidarının ağzında çiğnendi dur
du. «Hora Ege'ye açılıyor, Hora Ege'ye açıldı» den* 
di, Başbakan ımtuk söyledi, Sayın Kılıç demeç ver
di, «Hora'nm' kılma dokunan pişman olur» dendi, 
kamuoyunun dikkatleri bu konuya çekildi, sonra da 
Hora Ege'ye açıklı, etrafında Yunan savaş gemileri, 
uçaklar, TRT röportaj yapar. Sayın Bakan Hora'yı 
karşılamaya gider, yeniden nutuklar, nutuklar... Bü
tün banların sonu ne oldu? Hora şimdi nerede, ne 
yapıyor? 

Sayın Kılıç, geçen yıl Hora'nın denize açılarak 
sismik etütüeri yapacağını bu kürsüden belirtmiş ve 
sonra da şöyle demişti: «Ha, ondan sonra sondaj 
faslı gelecek. Saroz civarında da, Marmara'da da ya
pacağız» Hani bu, Yunanlılarla beynelmilel bir me
seledir, daha ileriye gitmek istemiyorum; ama Yüce 
Meclisin sayın üyeleri emin olsunlar ki, Türkiye' 
n'n hükümranlık hakları, her Hükümetçe olduğu gibi 
bizim Hükümetimizce de sonuna kadar korunacak
tır. Şimdi Sayın Bakana soruyorum: «Sismik araş
tırmalardan sonra sondaj fazlı geleceit» demiştiniz, 
sondaj faslı ne zaman gelecek? Hora gemisi işini 
biîireli aylar oldu, sondaj konusunda bir hareket 
yok, hatta bu konudan bahsedilmiyor bile, yoksa 
Yunanistan'la bizim bilemediğimiz bazı anlaşmala
rın içinde misiniz? Türkiye'nin hükümranlık hakları 
konusunda dün söylediklerinize bugün de sahip misi
niz? Yoksa izinde yürüdüğünüz Başbakanınız gibi siz 
de «dün dündür, bugün bugündür» mü diyorsunuz? 

Kısaca 50i baraj meselesine de temas edeceğim. 
Geçen yıl gene bu kürsüden Sayın Bakan «1976 yı
lının karakteristiği 50 barajdır, Bu, ortalama hafta
da bir baraj eder. Haftada bir barajın temelini ata
cağız. Ülkenin buna ihtiyacı olduğu için atacağız» de-
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misti. Bu 50 baraj ne oîdu? 1976 yılı içinde 50'sinin 
de temelini attınız mı? Bu 50 barajın finansmanı ko
nusunda çalışmalarınız ne merkezde? Gerekli mal
zeme ve makinalar için döviziniz var mı? Onları da, 
petrol gibi dış kredi bularak nu temin edeceksiniz, 
yoksa sizin «baraj» kelimesinden anladığınız mana, 
Türk vatandaşının anladığı mânadan farklı mıdır? 
Türk Vatandaşı baraj deyince Sarıyer, Seyhan, Kemer, 
Demirköprü, Hirfanlı, Keban ve benzerleri gibi, bü
yük su depolayabilen ve çoğu zaman elektrik üreti
minde de kullanılan tesisleri anlamaktadır. Siz ma
nayı küçülterek miktarı büyütmek oyunu içinde mi
siniz? O takdirde, 50 yerine 500ı de, 5 000 de diye
bilirdiniz. 

Her hafta bir baraj temeli atabilen böylesine güç
lü bir iktidar, acaba Keban Barajı konusunda ne 
yaptı? Sayın Bakandan bu konuda açıklama bekli
yoruz. 

Sayın Kemal Demir Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı iken, Keban Barajının, proje ve imalât hata
ları dolayısıyle yıllık 3 milyar kilowatsaat noksan 
enerji ürettiğini belirtmiş ve bunun milyarlarca liralık 
millî gelir kaybına sebebiyet verdiğini zikretmişti. 
Arızalı türbinlerin düzeltilmesi konusundaki çalışma
lar da Sayın Kılıç tarafından geçen yıl bütçe konuş
maları sırasında ifade edilmişti. O günden bugüne 
Keban Barajında tam kapasiteyle çalışmak imkânı 
doğmuş mudur? Özellikle, sol sahilde büyük su sız
malarının olduğu ve bu yüzden de Keban'da su ko
dunun düşürüldüğü iddiaları vardır. Bu yüzden de Ke
ban Barajının düşük takatla çalışabildiği ifade edil
mektedir. Bu büyük su kaçaklarının mühendislik hiz
metlerinin noksan olmasından, teknik icaplara riayet
sizlikten doğduğu söyleniyor. Hataların tashihi yo
lunda başvurulan tedbirlerin de yanlış olduğu, bu 
yüzden daha büyük aksaklıkların doğduğu iddiaları 
karşısında, Sayın Bakandan konuya açıklık getirme
sini bekliyoruz. Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa 
mesulleri kimlerdir ve bunlar hakkında herhangi bir 
işlem yapılmış mıdır, yoksa ekonomimize milyarlar
ca lira kayıp verdirilmesi karşısında hareketsiz mi 
kalınıyor? 

Keban Barajındaki hataları düzeltmek ve tam ka
pasiteyle bu büyük tesisi hizmete sokmak konusun
da acz içinde kalanların bir yılda 50 baraj yapmak 
iddialarım ciddî bulmadığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde çevre kir
lenmesi problemleri her geçen gün biraz daha ciddi
yet kazanmaktadır, özellikle, Ankara'nın kirli ha

vası, Ankara'yı yaşanmaz bir şehir haline getirmek
tedir. Bütün dünyanın önemle üzerinde durduğu çev
re kirlenmesi problemiyle Türkiye'de kim uğraşır, 
bu işin sorumluluğu kime aittir, o da belli değildir. 
Bu konuda sorumsuz kişiler radyo mikrofonlarını, 
televizyon ekranlarım iğgal ederek tehlikeden bah
sederler. Ancak, icra noktalarında bulunanlardan ted
bir alma hususunda ses, seda çıkmamaktadır. Geçen 
yıl Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu ko
nuda bazı vaatlerde bulunmuştu. Sayın Bakan, duman
sız yakıt imali konusundaki çalışmaların ilerlediğinden 
bahsederek, kömürü asilleştîrecekîerini beyanla; «ilk 
ünite, 150 bin tonluk ilk fabrika Haziran 1976'da 
faaliyete geçecektir. 1976 1977 kışında Ankara'da 75 
bin tonluk dumansız yakıtı kullanmak imkânını bu
lacağız» demişti. Bu yıl da Ankara'nın dumanlı ve 
pis havası evvelki yıllar gibi, hatta daha da kötü. Du
mansız yakıt ne oldu? Sayın Bakanın Ankara'ya 75 
bin ton dumansız yakıt tahsis vaadi de diğer vaatler 
gibi havada mı kaldı? Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının bu çok önemli konu üzerinde ciddiyetle dur
masını bekliyoruz. Ciddî tedbirlere yönelmek 
için illâ bir felâketin zuhurunu beklememek lâzım
dır. 

Sözlerimi tamamlamadan önce, Bakanlığın per
sonel politikası üzerinde de kısaca durmak isterim. 
Kendisinden büyük yatırımları gerçekleştirilmesi bek
lenen bir Bakanlığın, kuvvetli bir teknik kadroya sa
hip olması gerektir. Hele bir yılda 50 baraj inşaasına 
geçmek gibi büyük iddiaların sahipleri, bu konuda da
ha da dikkatli olmalıdırlar. Ancak, Cephe İktidarının 
genel politikası halini almış olan partizanlık, bu Ba
kanlığın da bünyesini sarmıştır. Bu yüzden, uzun yıl
ların tecrübesine sahip, yetişmiş, kıymetli teknik per
sonel ya kenarda kalmakta veya Teşkilâtı terk etmek
tedir. Bu durumda, Bakanlığın çalışmalarının aksama
sı kaçınılmaz netice olarak ortaya çıkmaktadır. Sayın 
Bakan memleket hizmetini oy kaygılarından önde tu
tuyorsa, bu konuda çok dikkatli olmalıdır. 

1977 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesinin memlekete, millete ve Bakanlık Teşkilâtına ha
yırlı olamsını diler, Yüce Meclise Demokratik Parti 
Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Na
zif Arslan. 

Buyurun Sayın Arslan. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 
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C. H. P. GRUPU ADINA N. NAZİF ARSLAN | 
(Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ener
ji Bakanlığı mensuplarını temsilen Sayın Bakan; 

Bütçesini görüştüğümüz Enerji ve Tabiî Kaknak-
lar Bakanlığı, memleketin maden, su, petrol ve genel
likle enerji alanlarının kamu yararına ve gereksinme
lerine uygun şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini 
sağlamak amacıyle 1964 yılında kurulmuştur. Enerji 
Bakanlığı ülke kalkınmasında büyük önemi olan ve 
bünyesinde dev yatırımcı kuruluşları barındıran bü
yük bir Bakanlıktır. Bu bakımdan, bütçesinin diğer 
bakanlıklara nazaran büyük olması da normaldir. • 
Hatta, petrol konusunda, ileride değineceğim gibi, çok 
sızdır. Bu yıl Yüce Meclise getirilen bütçe geçen yıla 
nazsran % 51 artış göstermekteyse de geçen yıl ile 
bu yıl arasındaki fiyat artışlarından dolayı, proje be
dellerinde meydana gelen artışlar % 27 olduğuna gö
re, gerçek artışın ancak % 24 mertebesinde olduğu 
açıktır. Bu ise, Türkiyemizin bugünkü ve gelecekteki 
enerji sorununu çözmeye yetmeyeceğini vurgulamak- I 
tadır. 

Ayrıca, bu yıl projelerin gerçekleştirilmesinde 
transfer güçlükleri nedeniyle darboğazlar olacağı ve 
geçen yıl olduğu gibi, bu yıl tla yatırımların gecikece- ı 
ği kuşkusuzdur. Bu bakımdan Program Bütçede ifa
de edilen gerçekleşmeler yanıltıcı olmakta; başta 
elektrik olmak üzere, birçok projelerin Türk parası 
karşılığı yatırıldığı halde, döviz transferleri yapılama
makta ve aylardır Merkez Bankasında beklemektedir. 
Bu faktör ve fiyat artışları gözönüne alındığı takdir
de, fizikî gerçekleşmelerin % 89,7 olmayıp, % 51,1 
olduğu görülmektedir. Bu husus MC Hükümetinin iki 
yıllık iktidarı döneminde gaz türbini dışında hiç bir 
üretim kesiminin devreye sokulamamış olmasından 
da anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1973'teki petrol krizinden sonra,' 
ekonomileri gelişmiş büyük ülkeler dahi petrol tüke
timini kısıtlayıp, bilhassa elektrik üretiminde mevcut 
fuel - oil santrallarım dahi kömüre çevirirken, ülke
mizde petrol tüketimindeki kısıtlamalar şöyle dur
sun, fiyatları sabit tutarak teşvik edici bir politika iz
lenmiştir. Bu arada, son günlerde sayın Bakanın Çu
kurova Elektrik A.Ş. ne fuel - oil santralı kurma mü^ 
saadesi vererek petrol tüketimini daha da artırıcı bir 
yoia gitmesini şaşırtıcı bulmaktayız. Demek ki Sayın 
Bakanın elektrikte fuel - oil santrallarına gitmesi de
falarca söylediği gfbi, doğal bir sonuç değil, amaç ol- i 
maktadır. Zira bugünkü MC Hükümeti işbaşına gel
diği bugüne kadar, 1974 yılında yatırım programları- | 
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na alman Çayırhan, Soma, Yatağan ve Kangal sant
ralarının komililerinin kimin tarafından işletileceği 
henüz karara bağlanmamış üç - beş hatırlı kömür im
tiyaz sahibinin çıkarları düşünülerek bu santralların 
tüketeceği kömürlerin işletilmesine engel olunmuştur. 

Şimdi ortaya çıkan durumu kısaca özetlersek; 
C. H. P.iıin kısa süren iktidar döneminde, yani 1974 
yılında ülkemizin elektrik enerjisi gereksinimini kar
şılamak amacıyle yatırım programına dahil edilen, 
Soma, Çayırhan, Yatağan ve Kangal santrallarımn 
ihaleleri iki yıl gecikmeyle 1976 yılı ortalarında an
cak yapılabilmiş ise de, bu santralların ihalelerinin 
işlerlik kazanabilmesi için gerekli 700 milyon TL. 
karşıhğındaki °f0 10 avanslar hâlâ transfer edilememiş 
ve bunun sonucu olan, bu santralların gecikmesine 
sebep olunmuştur. Ayrıca, yukarıdaki değindiğimiz 
gibi, bakanlık bu santralların kurulacağı kömür yatak
ları üzerinde hiç bir hukukî işlemde bulunmamış ve 
bu kömürlerin işletme projelerini bile tamamlayama
mıştır. Böylece, santrallar için gerekli kömürün za
manında sağlanması mümkün olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu ne biçim Bakanlıktır ki, 
kendi denetiminde olan bir kuruluştan birisine sant
ral ihale ettiril, diğerine bu santrallarla ilgili kömür
ler için hiç bir işlem yaptırmaz ve böylece ortaya bir 
enerji sorunu çıkartır. Ve bunu gidermek için de, 
kendi seçim bölgesindeki bir şirkete, yasalara, Danış
tay kararlarına ve planlama görüşlerine aykırı ola
rak, fuel - oil santralı kurması için izin verir. Bunun 
hesabı Sayın Bakandan sorulduğunda, «Olmayan 
enerji en pahalı enerjidir. Fuel - oil bizim için amaç 
değil, sonuçtur.» gibi davranışlanyle çelişen söz ve 
savunmada bulunmaktadır. Bir taraftan, bilerek, iste
yerek, kasıtlı olarak santralları geciktireceksiniz, kö
mürleri işletmeyeceksiniz, ondan sonra da «Ne yapa
yım, enerji sıkıntısını önlemek için, Fuel - oil santra
lı kurmak zorunda kalıyorum» diyerek yakınacaksı
nız. 

Bu vesileyle, hatıralarınızı bir olay üzerinde can
landırmak istiyorum. 1971 yılında, Birinci Erim Hü
kümetinin Enerji Bakam Sayın İhsan Topaloğlu ya
yınladığı bir genelge ile, Hükümet Programının Yüce 
Meclislerce onamneaya kadar, büyük ihalelerin dur
durulmasını istemiş, çok âcil olanları ise, kendi izni
ne bağlamıştır. Sadece 1 5 - 2 0 gün süren bu kısıtla
mayı, başta Sayın Kılıç olmak üzere, bütün A. P.'liler 
MC Hükümeti kuruluncaya kadar, bütçe görüşmele
rinde, KİT Karma Komisyonu toplantılarında alabil
diğine istismar etmişlerdir. A. P. İktidarının geciktir-
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dlği Keban Barajından dolayı ortaya çıkan elektrik 
sıkıntısını Sayın Topaloğlu'nun bu genelgesine bağla
makta yarışmışlardır. Daha da ileri giderek, Topal-
oğlu hakkında Meclis Araştırması istemişlerdir. 

Yukarıda açıkladığım gibi, elektrik santral ihalele
rinin iki yıl gecikmesi santrallar için gerekli kömür 
yatırımlarının hâlâ yapılamaması sorumluluğunu ta
şıyacak olan Sayın Kılıç hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmasa gerektiğini Yüce Meclisin takdirine bırakı
yorum. 

Bu olay, A. P.'nin Enerji politikasında hâkim olan 
bir kısır anlayışı da sergilemektedir. O da şudur: 
Özel teşebbüscü olmakla övünen MC İktidarı, üç -
beş hatırlı kömür sahibinin çıkarlarına dokunmama 
uğruna bu kömür yataklarından, santrallar için, ge
rekli kömür yatırımlarını başlatmamış, bilerek önü
müzdeki yıllarda büyük enerji sıkıntılarına sebep ol
muştur. 1978 - 1979 yıllarında büyük sıkıntılara ge
bedir. Böylece kendi deyimleriyle, özel teşebbüscü 
veya hür teşebbüscü sanayicilerin üretimlerini de teh
likeye sokmuştur. Şayet M. S. P.'nin sanayi yatırım
larını Enerji Bakanımız hedef almıyorsa, bunun ar
dına, özel teşebbüse hizmet değil, devlet eliyle eş, dost 
ve akraba zengin etme denir. Bunun bir örneği de bu 
kış bütün açıklığı ve acıklılığı ile yaşanmış bulunmak
tadır. 

Sayın Bakanın yönetiminde bulunan TKİ, vatan
daşların kömür ihtiyaçlarını karşılayamamış, yazdan 
gerekil tedbirleri almamıştır. Sayın Bakanın geçen 
yılki bütçe konuşmasına aldanan, vaatlerine inanan 
ve hatta teminatına kanan halkımız, yazın kömür pa
rasını giyeceğinden, yiyeceğinden, tatilinden kısarak 
yatırmış olmalarına rağmen, »Şubat ayının sonlarına 
yaklaştığımız şu günlerde dahi, kömürünü alamamış
tır. Özel teşebbüsümüz tarafından 1 200 liraya kadar 
karaborsaya düşürülen kömürden almaya zorlanmış
tır. Daha da ileri gidilerek; TKİ, Özel teşebbüsün 
karaborsa kömürünü yüksek fiyatla satın alıp, kendi 
depolarında sattırmak suretiyle de alet edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1977 yılı Bütçesinin temel 
vasfının büyük enerji ve sanayi yatırımları olduğunu 
iddia eden MC Hükümetinin bu iddiası ile, taban ta
bana zıt düşen icraatım eleştirmek istiyorum. Kamu
oyunda göstermelik temel atmalar olarak nitelendiri
len bu sanayii tesislerinin kazara da olsa, gerçekleş
tiğini düşünsek dahi, bunların, Enerji Bakanlığınca 
iki yıldır sürdürülen enerji politikası sonucu hiç biri, 
enerji yokluğundan ötürü çalışamayacaktır. Çünkü; 

1. 1973 yılında, 1976 yılında işletmeye girmek 
üzere ihale edilen, Tunçbilek - 2 ve Seyitömer - 3 

Santralları DPT raporlarından öğrendiğimize göre, 
ancak, 1977 yılı sonunda devreye girebilecektir. 

2. 1972 yılında, 1975 yılında işletmeye girmek 
üzere ihale edilen Tunçbilek - 1 santralı hâlâ işleiile-

- memiştir. 
3. 1974 yılında, 1975 yılında programa alınan, 

Kangal, Yatağan, Soma, Beypazarı, Çatalağzı Sant
ralları 1976 yılında, Say m Bakanm ifadelerine göre 
ihale edilmiş ise de, yukarıda açıklanan nedenlerle, 
gerekli döviz transferleri yapılamadığından ve kömür 
sahalarını kamulaştırma yoluna gidilmediğinden, in-

| saat faaliyetine ne başlanabilmiş ve ne de malzeme 
imalâtına geçilebilmiştir. 

4. C. H. P. İktidarı dönem?nde dış kredileri te
min edilen ve ihalelerinin büyük bir kısmı tamamla
nan 15 milyar liralık, ülkemizin en büyük yatırımı 
olan, Afşin - Elbistan santralı inşası, gsne MC İkti
darının beceriksiz politikası yüzünden yürüyemez ha
le gelmiştir. Kredileri ancak 1976 ortasında işletile-
bilmiş, TKİ, TEK ve TCDD arasındaki koordinas
yonsuzluktan ötürü bitiş tarihi gecikmeye girmiştir. 

5. Keban hitro .-! elektrik santralı tevsiatı ihalesi, 
döviz transferleri yapılamadığı için işleyememiştir. 

6. Güneydoğu Anadolu'da olduğu kadar, ülke
mizin enerji politikasında büyük bir aşama olacak, 
Karababa Hidro .-. Elektrik Santralı sulama tesisleri 
ihale ve inşaatına başlanmamıştır. 

Bütün bunlar, iki yıllık MC Hükümetinin (bu ta
biri de beğenmiyorum ama, mecburen söylüyorum) 
enerji politikasında ağır bir fatura olarak, gelecek yıl
lara büyük enerji açığı olarak devredilecektir. Bu 
enerji açıklarını bir parça olsun kapayabilmek için, 
MC İktidarının önerdiği ve hemen de uygulamaya 
koyduğu milliyetçilikle bağdaşmayan iVi yo! görün
mektedir. 

1. İthal mah ve döviz ödemelerini gerektiren 
.fuel - oil santralları kurmak. 

' 2, Karşılığı yine dövizle ödenen, dışa bağlı ve 
tek taraflı elektrik enerjisi ithali yoluna gitmek. 

Ekonomileri gelişmiş ülkeler bile, elektrik enerjisi 
üretiminde mevcut fuel - oil santrallarım durdurarak 
kömüre döndükleri bir dönemde, bugünkü iktidar, 
memleket sanayiinin temeli olan elektriği, hiç bir gü
vencesi olmayan ve çok kısıtlı olan, dövizle işleyecek 
santrallara muhtaç hale getirerek çok övündüğü sana
yileşme iddialarını da böylece baltalamış olmakta
dır. 

1980'Iere kadar sürmesi zorunlu olan darboğazlar
dan kurtulmanın tek yolu : 
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1. Döviz transferlerinde elektrik yatırımlarına ön
celik tanımak, 

2. Elektrik enerjisinde kullanılacak kömür saha
larım vakit geçirmeden devletleştirmek olmalıdır. 

Bütçede yer alan DSÎ Genel Müdürlüğü yatırım
larının durumu incelendiğinde, 40 yeni baraj proje
siyle övünmenin ne kadar yersiz olduğu ortaya çık
maktadır. Çünkü, bu projelerin 1977 yılı İçin, istenen 
tahsisatın proje toplam bedellerinin binde birini geç
memektedir. Bu parayla, clsa olsa temel atma mas
raflarının bir kısmı karşılanır. Demek ki, bu projele
rin hiç bir incelemesi ve etüdü bulunmamaktadır. Se
çimlerde propaganda amacıyle kullanılacaktır. Bu da 
kanaatimizce ulusa saygısızlıktır. 

Değerli milletvekilleri, MC İktidarının enerji po
litikasının bir özelliği de, bu hizmetin gelişmiş böl
gelere götürülmesi, özellikle Sayın Kılıç döneminde 
Çukurova Bölgesinin ayrıcalık görmesi, bunun için 
TEK Kanunu ve Danıştay kararlarını hiçe sayarak 
usulsüz yatırımlar yatırması, Doğu, Güneydoğu ve 
Orta Anadolu bölgelerini kendi kaderleriyle başbaşa 
bırakmasıdır. Bu vesileyle, son günlerin en güncel ola
yına değinmek istiyorum. 

1970 yılı Temmuz ayında çıkan 1312 sayılı TEK 
Yasasından sonra, aynı yıhn Aralık ayında A. P. Hü
kümetinin çıkardığa bir kararname ile, Çukurova Şir
ketine yeni ayrıcalık verilmek istenmiştir. Bu karar
name zamanın Cumhurbaşkanınca 1971 ortalarına 
kadar imzalanmamıştır. MC Hükümeti, bu kararna
meyi imza tarihinden itibaren 5 yıl sonra tekrar eîe 
almış ve yürürlüğe sokmuştur. Sayın Kıhç buna da
yanarak, Çukurova ile yeni fuel * oil santralları kur
mak, imtiyaz hudutlarım genişletmek hükümlerini 
kapsayan yeni bir imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır. 
Danıştay, bu işlem için yürütmeyi durdurmasına rağ
men, Sayın Bakanın şahsiyetini tenzih ederim ama -
bu sefer de davanın geri alınması için bazı girişimler
de bulunduğunu öğreniyoruz ve üzülüyoruz. 

Şimdi bu noktada Sayın Başbakan için bir hatır
latma yapmak istiyorum. Burada cevaplandırırken: 
«Siz ne istiyorsunuz, Çukurova elektriğinden ne isti
yorsunuz? Senede bu 175 milyon lira bize vergi veri
yor, 2 kuruş da ucuz veriyor.» Bu mantığa göre Sa
yın Demirci'den bir şey'rica ediyorum; Keban Bara
jını bana versin, kendisine senede 1 milyar lira vergi 
vereyim, üstelik de 15 kuruş daha ucuza satayım. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Öyle bir baraj da 
sen yap. 
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N. NAZİF ARSLAN (Devamla) — O barajı Çu
kurova'nın bugünkü sahipleri yapmadı, ben de öyle 
biliyordum; DSÎ yaptı, devlet yaptı; ama bu istismar 
ediliyor, bu olmaz. 

Sayın Adalet Partililer, kökeniniz itibariyle halk
tansınız, köylü çocuklarısınız; ama icraatınız bakı
mından 3 -- 5 zenginin yanaldasınız; bunu yakıştıra
mıyorum size, Demirel'e de yakıştıramıyorum; bir 
köylü çocuğu olduğu halde milyonları unutarak 3 - 5 
kişinin yanında yer alıyor, teessüfüm buradadır. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 

N. NAZİF ARSLAN (Devamla) — İnanmadığım 
hiç bir kelimeyi söylemem. Bu yıl seçim yılı olması 
dolayısıyle köy elektriklendirilmesinin önemi kuşku
suzdur. 1976 yılı sonu itibariyle 9142 köyümüze elek
trik götürülmüştür. Şimdi bakın Demirel için bir du
ranı daha ortaya çıkıyor •> söylemek istemezdim -
Adalet Partisinin 16 ncı kuruluş yıldönümünü söyler
ken, «Türkiye'nin köylerinin yarısı elektriğe kavuş
tu» diyor. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Hayır. 
N. NAZİF ARSLAN (Devamla) — Hayır değil. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı yok efen

dim. Karşılıklı yok efendim, rica ediyorum; lütfen. 
N. NAZİF ARSLAN (Devamla) — Her şey bu

rada. 
Halbuki, resmî rakamlar ve Sayın Bakanın da 

doğruladığı rakam 9 142 köydür. Şimdi, Doğu illerin
den 23 ilimize düşen 648'dir, oran % 7'dir. 

Şimdi arkadaşlarım, Van, Hakkâri, Bitlis, Gümüş
hane, Siirt, Muş; bunlardan hepsinde, elektrik yok 
denecek kadar azdır. Şimdi bir kıyaslama yapmak 
isiiyorum... 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Arsîan. 
N. NAZİF. ARSLAN (Devamla) — Nevşehir; 

% 100'ü elektriklenmiş, îstaribul; % 95, İsparta; % 82, 
İzmir; % 69, Bitlis, Hakkâri, Ağrı'da hiç yok, tek bir 
kökünde elektrik yok. Bir köyünde elektrik olan Si
irt, Tunceli, Bingöl, Adıyaman 3 ilâ 10 arasında, 
köylerinde elektriği olan ilimizin de adedi 30. 

Değerli milletvekilleri ve uzman olarak kabul 
ettiğim Sayın Bakan; şimdi size nükleer santralarla 
ilgili temennilerimi sunmak istiyorum. 

Tüfk!iye'riin enerji İhtiyacı hızla artmaktadır. Sap
tanmış hidroelektrik ve linyit rezervleri tam olarak 
kullanılsa bile ülkenin ihtiyacına yetmeyecektir. Nük
leer enerji sandallarının açılması zorunludur. Ancak, 
bu konuda, bütün hükümetler için söylüyorum, ne 
kadar tembel ve vurdumduymaz olduğumuzu da be-
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lirtmek isterim. Nükleer santralîann kurulması uzun 
süre ister; onun için geleneksel kaynakların gelişti
rilmesi yanında nükleer enerji santraîîannın kurul
ması işi şimdiden önemle ele alınmalıdır. Bunun için, 
kaynak ve teknolojik araştırma ve tercihler gecîkti-
riSmeden yapılmalıdır. Nükleer santralîann hammad
demi olan uranyumun sağlanması da güvenceye bağ
lanmalıdır. Seçeceğiniz sistem ülkeyi dışa en az bağlı 
kılacak sistem olmalıdır. Hükümet bu konuda çok 
ühmaîkârdır, bu devam ederse, Türk ekonomisi için 
daılboğazîar kaçınılmaz olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; şimdi sizlere, Bakanlık 
mensuplarına, Bakana, uzmana, bütün Türkiye'yi, 
Türk ulusunu düşünenlere bir öneride bulunmak isti
yorum. Bugüne kadar hizmetlerini övgü ile karşıla
dığım MTA'ya bu yıl petrol araması izninin verilme
sini şükranla karşılıyorum; ama bu da yetmez. Be
nim önerim o değil, şu : Ben isterdim ki, yatırımla
rın, projelerin bilmem kaçta kaçını karşılayacak bir 
para ile buraya gelinmesin. 

Arkadaşlar petrol konusunda bir temennimi söyle
mek istiyorum : İngiltere'de bir ekonomik kriz ol
du; bunu benden daha iyi bilenler vardır elbette, ama 
bunun sdbe'bi şu idi : Şimal denizlerinde petrol ara
ma seferberliğine çıktı İngiltere. Halkına «Kemerle
rini sık» dedi, ama İngiltere bugün dünyada petrol 
üreten ülkelerin arasına girdi ve yakında da başına 
geçecektir. 

Şimdi Rusya'nın nükleer enerji... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, size bir uyarı cezası 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Arslan, lütfen bitiriniz efendim. 
N. NAZİF ARSLAN (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, ben bu Bakandan ve bundan sonra gele
cek bakanlardan, millî bir politika olarak, yani do
kunulmaz bir politika olarak şöyle bir duruma gel
mesini isliyorum : Ey Millet Meclisli, ey Senato; ben 
sizden petrol aranması için bu sene 10 milyar lira 
işitiyorum, gelecek sene 30'a çıkaracağım bunu; beş 
yıl için bir seferberliğe ihtiyacım var, gerekiyorsa 
2 500 liraya mühendis çalıştırmayacağım, gerekiyor
sa 30 bin lira vereceğim, mühendis çalıştıracağım; 
ama öz topraklarımda petrol fışkırtacağım. Türkiye' 
de petrol varsa meydana çıkar, yoksa o 30 milyar li
ra verdiğimize, «helâl olsun» deriz. Bunu bütün par
tilere, bütün milletvekillerine, bütün uzmanlara, Ba
kanlık mensuplarına hatırlatıyorum; Türkiye'nin dı
şa bağlılığının kurtulmasını böylece tek yol olarak 
görüyorum. ' i 

— 102 
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Bütçenin değerli Bakanlık mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cemal Külâhlı, 

buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI (Bur
sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, tabiî kay
naklarımızın en iyi bir şekilde değerlendirilmesi için 
4951 sayılı Kanunun verdiği yetki ile 25 . 12 . 1963 ta
rihinde kurulmuş bulunmaktadır. 

Bakanlık, bağlı dört ve ilgili altı kuruluşu tara
fından yapılacak işler için, 1976 yılına göre % 51 ar
tışla 1977 yılı yatırım programlarına konan toplam 
43,5 milyar liralık harcamaları gerçekleştirmekle gö
revlidir. Bağlı kuruluşlar, yani Devlet Su İşleri, MTA, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü; ilgili kuruluşlar; Türkiye Elektrik Kurumu, 
Etibank, Petrol Ofis, Türkiye Kömür İşletmeleri, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Petkim Genel Mü
dürlükleridir.? 

Devlet Su İşlerinin; sulama, taşkın koruma, ba
taklık kurutma, şehirlere içme, kullanma ve sanayi 
suyu teminine ilâveten bir diğer mühim görevi de hid
roelektrik santraller kurmaktır. Devlet Su İşlerinin 
1977 yılı toplam bütçesi, 14,2 milyar lira olup, bunun 
5 milyar lirası enerji sektörüne tahsis edilmiştir. 1977 
yılında başlanacak 31 tarım projesi, 26 enerji proje
si ve bir İçme suyu hizmet projesi için cem'an 
75 350 000 000 TL. lık 58 yeni işe başlanmış olacak
tır,, 

Keban barajının ikmalinden sonra, ondan daha 
büyük kapasitedeki Karakaya barajının 7 . 9 . 1976 
tarihinde temelinin Sayın Genel Başkanımız ve Baş
bakanımızın uğurlu elleriyle atılmasını büyük bir tmıem-
nuniyetle ve gururla zikrediyoruz. 1 80̂ 0 megavat ku
rulu güce sahip olacak ve 7,5 milyar kilovat/saat ener
ji üretecek olan bu büyük hidroelektrik santraldan son
ra, aşağı Fırat ve Dicle havzasındaki diğer barajların 
da kısa sürede kalkınma ve sanayileşme hamlemiz kı
lavuzuna katılması en büyük temennimizdir. 

Sayın Bakanımızın 1976 yılı için ortaya attığı, yıl
da 50 baraj başarısını tebrik eder ve önümüzdeki yıl, 
yani 1977 yılı içinde de aynı şekilde başarılı hiz
metlerde bulunmasını temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye Elektrik Ku
rumunun 1977 yılı yatırım programları üzerindeki gö
rüşlerimizi arz edeceğim. 
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Türkiye Elektrik Kurumu 1977 yılı yatırım prog
ramı 15 milyar TL. olup, bunun 8 660 000 000 TL. 
üretim tesisleri, 3 550 000 000 TL. iletim ve dağıtım 
tesisleri, 1 870 000 000 TL. da köy elektrifikasyonu, 
800 milyon lirası da diğer yatırımlara ayrılmış olup, 
toplam olarak 1976 yılına göre 1977 yatırımı % 82 
bir artış göstermektedir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, sahip bulunduğu muh
telif üretim tesisleriyle, muhtelif büyüklükteki, voltaj
daki enerji nakil hatlarıyle, 15,5 milyar kilovat/saatlik 
üretimi gerçekleştirmiş ve müşterilerine ulaştırmıştır. 
Bu hizmet, Türkiye'mizin geçen yılki bütün yurt ihti
yacının % 85'ini teşkil etmektedir. Artış, bir evvelki 
yıla nazaran % 22'dir ve 1977 yılında 17,6 milyar ki
lovat/saatlik enerji üretimi programlanmış bulunmak
tadır. 

1963 yılında Türkiye'nin yalnız 147 köyünde elek
trik vardı; 1976 yılında 9 142 köyümüzde elektrik 
vardır. 1976 yılı programındaki, 2 500 köye elektrik 
götürülmesi hedefi, 1 Ocak 1977 tarihi itibariyle 1 875 
olarak gerçekleşmiş olup, trafo beklemekte olan 375 
köyün de 1 Mart 1977'ye kadar ikmal edileceği tah
min edilmektedir. 

Adalet Partisinin köye elektrik hamlesi, köyleri
mizin bol ve ucuz ışığa kavuşturulmasının yanında, 
köyde sanayileşmenin ve medenileşmenin temel unsu
runu teşkil edecektir. 1977 yılında mutlaka 2 500 köy 
hedefi gerçekleşmeli ve bu adet her geçen sene artırıla
rak, bütün Türk köyleri en geç 8-10 yıl içinde elektri
ğe kavuşturulmalıdır. Köy elektrik katılımı paylarının 
kaldırılmış olmasını da bu arada memnuniyetle zikre-
riyoruz* 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, kalkınmak için sa
nayileşmek, sanayileşmek için de bol, ucuz ve güvenli 
elektrik enerjisine kavuşmak mecburiyetindedir. Elekt
rik enerjisinin enterkonekte sistem dediğimiz elektrik 
hatlarıyle, bir örümcek ağı gibi, şehirlerimize, kasa
balarımıza, köylerimize ve yurdun her yerine ulaşma
sı lâzımdır. Bu sistem, genişlediği ve yayıldığı nispette 
kalkınma ve- sanayileşme dengeli olur ve bölgeler ara
sındaki farklılık ortadan kalkar. Bu sistemi öncelikle 
hidroelektrik santrallarla beslemek en akıllıca bir yol
dur. Zira, su kaynakları tükenmeyen kaynaklardır. 
Yalnız bunun yanında, hidroelektrik santralların ihti
yacı olan yatırım büyük parayı gerektirmektedir ve 
bir hidroelektrik santralın bitiş süresi de 6 ilâ 8 
yıldır. Bugün bütçe imkânlarımız müsait olsa ve bü
tün hidroelektrik santral farımızın inşasına başlamaya 
karar versek, 6-8 yıl beklemek durumundayız. 
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Değerli arkadaşlarım, ikinci kademede, bu enter
konekte sistemi linyit santrallanyla beslememiz lâzım
dır. Bir linyit santralinin de inşası 3,5 ilâ 4 yıl sür
mektedir. Halbuki yurdun her yanında, gerek devlet 
teşekküllerinin ve gerekse özel sektörün büyük tesis
leri yükselmektedir. Milletçe benimsediğimiz süratli 
sanayileşme arzusu bizi sabırsızlandırmaktadır, zorla
maktadır. tşte bu nokta mecburî olarak, daha kısa sü
rede, 18 ayda işletmeye sokulabilen fuel-oil santralleri
ne gitmek gibi zaruretlerle karşı karşıya kalınmıştır. 
Yoksa, fuel?oil santralı kurmak, ne Adalet Partisinin, 
ne de başka bir hükümetin politikası olamaz. 

Sayın milletvekilleri, bir kilovat/saat elektriğin mil
lî gelire katkısı 10 Türk lirası olarak tahmin edildiği
ne göre, mühim olan, elektriğin bol ve güvenli bir şe
kilde teminidir. Elektrik fiyatının, ark ocakları ve bir 
kısım özel haller hariç, sanayi mamullerinin fiyatları 
üzerine etkisi % 5*in altındadır. O halde, kaynağı ne 
olursa olsun ve fiyatı ne olursa olsun yalnız elektriği
miz olsun. Zira, Sayın C. H. P. sözcüsü «en pahalı 
elektrik, olmayan elektriktir» dediler. 

Sayın milletvekilleri, 2000 yılında takriben 35 bin 
kilovat kurulu güce, yani bugünkünün 10 katına ve 
240 milyar kilovat/saat elektrik tüketimine, yani bu
günkünün 13 katına ulaşacağımız talimin edilmektedir. 
Hidroelektrik potansiyelimiz 70 milyar kilovat/saat, 
bilinen linyit potansiyelimiz 70 ilâ 90 milyar kilovat/ 
saat olduğuna göre, 240 milyar kilovât/saata ulaşabil
mek için, yani 1990'lardan sonra bütün kaynaklar tü
keniyor, sıkıntı başlıyor, 80 milyar kilovat/saatlik bir 
açıkla karşı karşıya kalacağız. Bu açığı kapatmak için, 
süratle linyit ve petrol araştırmalarım araştırmak ve 
bir de atom santrallanna yönelmekten başka çaremiz 
yoktur. 

Japonya'da eenrji santrallarının % 70'i termik, 
kömürün % 71'i, fuel-oil ve petrolün % 100'ü dışarı
dan gelir. Enerji hammadesi dışa bağlı bu ülkede, en 
ileri sanayi kurulabilmiştir. O halde, enerjinin yer
li veya yabancı kaynaklı olması, hammaddenin yerli 
veya yabancı olması kalkınma ve sanayileşmeye en
gel değildir. Japonya misali bir gerçeği daha ispatlı
yor. Kalkınmamızın ve sanayileşmemizin en mühim 
unsuru, yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüdür. 

Sayın Bakanım, mühendisler devlet müesseselerimi
zi haklı olarak terk etmeye devam ediyor. Para bu
lunur, hammadde bulunur, adamı nereden bulacağız?. 
Bu teknisyen açığım nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınmasında ve 
sanayileşmesinde en büyük handikap budur. 
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İ 977 Bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalarında 
Sayın Başbakanımız Demirel'in ve anamuhalefet par
tisi Sayın Genel Başkanının enerji konusuna rakam
larla girmelerini ve bu konuya büyük yer ayırmalarını, 
enerji sorunumuzun halline yardımcı olması bakımın
dan büyük bir memnuniyetle karşıladık. 

Türkiye'nin enerji ve tabiî kaynaklar meselesinde 
artık bir vuzuha varmaya mecburuz. Meseîe politik 
bir tercih meselesi olmaktan evvel, teknik bir meseîe 
olarak ele alınmalıdır. Kilovat iîe kilovat/saatin ne 
olduğunu öğrendikten sonra, dar kalıplardan, ideolo
jik saplantılardan bir an için uzaklaşıp, Türkiye'nin 
imkânlarına ve gerçeklerine önce bir teknisyen gözüy
le, teknik açıdan bakmak gerekir. Ancak, ondan sonra 
siyasî tercihleri enerji politikasına uygulayabilirsiniz. 
Kömürü nasıl temin edeceksin? Devletleştirecek mi
sin, yoksa başka türlü mü yapacaksın? Bu mesele on
dan sonra sözkonusu olmalıdır. Münakaşayı bıraka
rak, her türlü imkânı zorlayıp, sudan ve her cins ya
kıttan faydalanmak suretiyle bir santral kurma se
ferberliği ilân etmeye mecburuz. Devlet Su İşleri hid
roelektrik santralları kurarken, Türkiye Elektrik Ku
rumu termik santralları kurmaya devam ederken, ener
ji bakımından gelişen sanayinin ihtiyacının önünde 
gitmeliyiz. Yetişemediğimiz yerde başka tedbirler al
malıyız. Kalkınmanın itici gücü olarak sanayii seç
mişiz, sanayinin itici gücü de artık enerji olmalıdır ve 
enerji meselesi artık Türkiye'de sanayinin önünde 
gitmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin ağır sanayi 
konusunda ortaya koyduğu görüşler ve ı rojeler sana
yileşme davamızın temelidir. Türkiye, bunlarla ve an
cak ve yalnız bu istikamette sanayileşebileeekfr. 

Burada Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının koordinasyonunu gerektiren bir 
diğer mühim konu da, ağır elektroteknik sanayiinin 
ülkemizde süratle kurulmasıdır. Türkiye'de dört trans
formatör fabrikası var, Romanya'dan transformatör 
ithal ederiz. İki tane alüminyum kablo yapan fabrika 
var, dışarıdan alüminyum nakil ederiz. îzalatör fab
rikaları var, dışarıdan îzalatör alırız. Ayrıca, 2000 yı
lına kadar - Bugünkü rakamlarla mukayese edecek 
olursak - 26 Keban veya 23 Elbistan santralına eşde
ğer enerji verebilecek santral kurma mecburiyetinde 
olduğumuza göre, takriben 700 milyar liralık yatırım 
yapacağız ve dışarıdan türbin, jeneratör, transforma
tör, ölçü aletleri ithal etmek için milyarlarca liralık 
döviz ödeyeceğiz. Bu itibarla, ağır elektroteknik sana
yiinin kurulmasına ülkemizde öncelikle ihtiyaç var
dın 

Saym milletvekilleri, Devlet Su İşleri ve Türkiye 
Kömürleri İşletmesiyle, Türkiye Elektrik Kurumu ara
sında, yeni kurulacak santraller bakımından koordinas
yonun sağlanması çok önemli bir konudur. Devlet Su 
İşleri barajların inşaatını ihale etsin; ama santralin 
ilgili kısımda Türkiye Elektrik Kurumu söz sahibi 
olmalıdır. Nerede, ne zaman, hangi hidroelektrik ve
ya termik santralin yapılacağı karşılıklı teknik tartış
maların sonunda tespit edilmeli, Bakanlık bu koordi
nasyonu çok cûddî bir şekilde temin etmelidir^ 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Elektrik Kurumu 
günde takriben 5 milyon lira ile ki, bu asgarî bir ra
kamdır - borcunu ödemeyen büyük belediyelere - da
ha ziyade Cumhuriyet Halk Partili büyük belediyeler 
biliyorsunuz - adeta yardımda bulunmaktadır. Cum
huriyet Halk Partisi yöneticilerinin «Hükümet, Cum
huriyet Halk Partili Belediyelere güçlük çıkarıyor» di
ye, tarizde bulunmalarını anlamak mümkün değil, her 
gün 5 milyon lira ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 
Belediyelerini takviye ediyor. Büyük belediyeler Tür
kiye Elektrik Kurumana elektrik borçlarını ödemez, 
Kanını elektriği kesemez, Bakanlık Türkiye Elektrik 
Korumu Kanununun ilgili maddesine göre, Kurumun 
belediyelerin tesislerine el koymasına müsaade et
mez. Bunu anlamak mümkün değil. Türkiye Elektrik 
Koromu büyük bir nakil sıkıntısı içindedir. Bu yüz
den, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin paralarını 
ödememeleri yüzünden, borçlarını ödememeleri yüzün
de»; Maliyeden para bekler, Türkiye Elektrik Kuru
mu, Merkez Bankasından transfer bekler, bu durum
da Kurumdan randımanlı bir çalışma beklemek müm
kün değil. Sayın Bakanımızın bu konularda Kuruma 
yardEîHcı olmasını ve bizleri aydınlatmasını 'bekliyo
ruz, 

Değerli arkadaşlarım, Belediyelerimizin teknik bil
gisi ve malî gücü yetersiz olduğu için, elektrik şebe
kelerini tekniğin icaplarına göre geliştirememektedir
ler. Büyük şehirlerdeki elektrik kesilmeleri, voltaj dü
şüklükleri, fuzulî yere konan voltaj regülâtörleri, teknik 
bakımdan tes's edâîmiş ve tevsi edilmiş şebekelerde şe
hirde, mahallelerde voltaj regülâtörü kullanılmaz, fuzulî 
yere koman voltaj regülâtörleriyîe çok gülünç bir man
zara arz etmekteyiz. Voltaj düşüklüğü dolayısıyle iş 
yerlerinde motorlar yanmakta, üretim azalmakta, mil
yarlarca liralık kayba uğramaktayız. Kanaatimizce tek 
çakış yo\w, Türkiye'Elektrik Kurumunun, bizzat veya 
Kuruma bağla müesseseler, şirketler ile bu, organize 
edilebilir - şehirlerdeki ve köylerdeki evlere kadar tek
nik bakımdan ulaşabilmesi lâzımdır. Bunun başka çı-
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kış yolunu göremiyoruz. Gelişmiş Avrupa Ülkeleri bu
nu bu şekilde halletmişlerdir. Bizde de mesele, bu 
yönden tekrar ele alınmalıdır, 

Sayın Bakanımızdan istirhamımız, yeni kurulacak 
linyit santralîanmn, muhalefet çok hassa, hıiz de çok 
merak ediyoruz, yakıt ihtiyacının ne şekilde (devleş
tirme yoluyla mı, özel sektör yoluyla mı, ne şekilde) 
sağlanacağıdır. Gayet tabiî bizim Adalet Partisi olarak 
görüşümüz belli, fikirlerimiz belli; ama memleketin 
de ihtiyaçları bellidir. Bunu biz de merak ediyoruz, 
Sayın Bakan herhalde izah edeceklerdir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Külâhlı. 

CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Kısa vadede 
petrolün enerji tüketimindeki yerini muhafaza edeceği, 
en iyimser tahminle, dördüncü 5 yıllık kalkınma planı 
döneminde de bugünkü artış temposunu sürdüreceği 
muhakkaktır. 1975 yılmda yapılan % 400 petrol fiyat 
zammı, gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. 1977 yılında 17,5 milyon 
ton olarak tahmin edilen ham petrol İhtiyacının 15 
milyon tonu ithalâtla karşılanacaktır* 

Yerli üretim devamlı olarak düşmektedir. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1976 yılında üç sahada 
yeni petrol keşfettiği, bu sahalardan 600 bin varil pet
rol almaya gayret ettiği halde, 1977 yılı için mevcut 
kuyulardaki verim azalmasını telâfi edememektedir. 

Ba itibarla, petrol arama ve sondajlarına büyük 
ağırlık verilmesini yerinde buluyor ve destekliyoruz, 

Öğrendiğimize göre, Türkiye Petrolleri], çalışmala
rını jeolojik, jeofizik ve sondaj faaliyetleri bakımın
dan geçen senekinin iki mislis'ne çıkarmıştır. Bunu 
büyük bir takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin bütün kom
şularının az veya çök bulunan petrolü, jeolojik yapssı 
doîayısıyîe Türkiye'de de petrolün olmadığım söyle
mek mümkün ve inandırıcı değildir,, 

O itibarla bıkmadan, usanmadan arama ve sondaj 
çalışmalarına devam edimıesinin faydalı olduğuna ina
nıyorum. 

Türkiye'nin her yıl artan petrol ihtiyacının önemlü 
bir kimsim, hatta tamamını kendi kaynaklarımızdan 
eğer mümkünse karşılamanın yollarına aramalıyız. 
Dördüncü 5 yıllık plan sonunda, petrol ithalâtı için 
ödeyeceğimiz döviz senede 3 milyar de'Iar olacakta'. 
Bunun ekonomimize olumsuz etkisi aşikârdır, 

Onun için senede, 80 - 100 kuyu açmakta bu me
sele halledilmez. Her sene asgarî 250 arama kuyusu 
açabilecek şekilde Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı geliştirilmeni 1977 yılında 250 bin metre olan pet
rol sondajı yapılması programım önemli bir hamle 
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olarak takdir ediyoruz. Bu miktar da müteakip sene
lerde artırılmalıdır. 

Yurdumuzun hızla artan petrol ürünleri ihtiyacı
nın kendi rafinerilerimizden karşılanması esastır. 
Yalnız, 1977 yılında rafinaj kapasitesinin yetersiz 
oluşu doîayısıyîe 2,5 milyon ton Uran, yani beyaz 
mal ithalinin yapılacak oluşunu üzüntü ile karşılıyo
ruz. Bundan sonra önümüzdeki 10 sene için - ki, 10 
sene sonra 50 milyon tona çıkacak - rafineri artışsın 
ona göre gerçekleştirmeye mecburuz. 

Gerçi TPAO bu istikamette, 5 milyon tonluk yeni 
bir rafinerinin, Kırıkkale'de Orta Anadol rafinerisinin 
temelini attı. İPRAŞ tevsi ediliyor 13 milyon tona.: 
Aliağa 10 milyon ton olacak. Karadenizde yeni bâr 
rafineri düşünülüyor. Ayrıca bir diğer mühim ko
nu, değerli arkadaşlarım, İskenderun Körfezinde Tür
kiye - Irak petrol boru hattı yanında bir büyük rafi
neri kurulmalı ve buna ilâveten aynı yerde petrokimya 
ve gübre komplekslerini de içine alan büyük bir te
sis gerçekleştirilmelidir. 

1977 yılına, dev bir eserin hizmete açılması ile 
girdik. 15 milyar lira sarf edilerek, rekor denilecek 
olan kısa bir sürede tamamlanan bu eser Irak - Tür
kiye petrol boru hattıdır. Bu tesisin vücuda getirilme
sinde emeği geçenleri yürekten kutlan/. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Külâhlı. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Tamamlıyorum 

sayın Başkanım. 
Ayrıca, 1968 yılından beri fizibilite çalışmaları 

hazırlanm, 1971 ve müteakip ara rejimleri doîayısıy
îe duran Irak - Türkiye gaz boru hattına da yeniden 
eğilmekte isabet vardır kanaatmdayım. 

Sayın milletvekilleri, böyle büyük bir bakankğın 
bütçesi hakkında, 20 dakikalık kısa bir süre içinde, 
satır başlan He TürkGye'nun enerji konusuna temas 
etmeye çalıştık. Türkiye'nin enerji ve tabiî kaynaklar 
davasına, görüldüğü gibi, Grup olarak, bu kısa süre 
içinde, her türlü politik mülâhazanın üstünde kalarak 
teknik bir açıdan bakmaya çalıştık. 

Bu metodun diğer pariJi yöneticilerimiz tarafından 
da benimsenmesi halinde, bu konuda büyük bir me
safe alacağımıza ve bu büyük davanın sağlıklı bir şe
kilde çözümüne Parlamento 'olarak büyük kaıîkıda 
'bulunacağımıza inanıyoruz. 

Bu anlayış içinde, Bütçenin memleketimize, miEe-
Cmıize, bağlı kuruluşlara hayırlı ohnasım temenni eder, 
Adalet Partisi Grupu adına saygılar sunanın. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Külâhlı. J 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Mir Ba

dattın Yardımcı, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MİR BAHATTİN 
YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlı
ğı ve katma bütçeli Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşları 1977 malî yılı bütçe müzakeresi sebebiyle 
Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına görüş ve 
düşüncelerimizi Yüksek Heyetinize arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi Grupumı 
ve şahsım adına hürmetle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bir milletin ve devletin kuvvet öl
çüsüdür. Yeraltı ve yerüstü maden cevherlerini en 
iyi ve en rantalbl bir şekilde yer üstüne çıkaran; yer
altı ve yerüstü akarsularını bir intizama koyan; falb-
rika çarklarını çevirmesinden elbise ütüsüne kadar en 
kıymeiîi içtimaî hizmetleri istihsal eden, enerji ile ar
zuya amade kılan hayatî bir Bakanlıktır. 

îçmesuyun'dan tarla sulamasına kadar, beşeriyetin 
ve nebatatın havadan sonra ikinci yaşama şartı olan 
su ihtiyacını temin ve tedvin eder. 

Devletimizin süratli kalkınması ve huzura kavuş
ması, necip ve asil milletimizin idameî hayatı, dün
ya milletleri ve devletleri içinde mümtaz mevkiine ve 
tarihî şerefine ulaşması hususunda büyük hizmetleri 
geçer. 

1976 yılı, sanayide hızlı kalkınma yılıdır. Bu mak
satla kurulacak fabrikaların enerji ve hammadde ih
tiyaçlarının temininde faydalı hizmetleri bu Bakan
lık yapacaktır. Bu itibarla, çok ağır maddî ve mane
vî mesuliyetleri yüklenmiştir. Bu bakımdan ağır ve 
şaşırtıcı ilhamlar yerine, yol gösterici tavsiyelerde bu
lunmayı daha uygun görüyor ve vazife sayıyoruz. 
Milletimize ve Devletimize ufak bir hizmeti yapana 
dahi şükran borcumuz vardır. Ancak, göreceğimiz 
eksiklik ve ihmaller varsa, yıkıcı ve üzücü bir dille 
değil, makul ifadelerle fikriyatımızı ortaya koyarız. 

Evvelemirde, 1963 yılında kurulmuş bulunan bu 
Bakanlığın henüz bir teşkilât kanunu yoktur. Bakan
lık bu haliyle arzu edilen intizama girememiştir. Bu 
sobenle hizmet kollarında eksiklikler, kusurlar ola
cak, dolayısıyle tatbikatta arzulanan neticelerde nok
sanlıklar olacaktır. .Bu bakımdan, Bakanlığın bir an 
evvel bir teşkilât kanununa kavuşturulmasını temen- I 
ni ediyoruz. j 

— 106 

23 g 2 . 1977 O : 3 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza önce
den gereken ehemmiyet verilmediği, dolayısıyle büyük 
yatırımlara imkân verecek tahsisatlar ayrılamadığı 
için, kendiliğinden beklenen hizmeti lâyıkıyle yapama
mıştır. Ancak, 1976 yılında sanayileşmenin zarureti 
anlaşılmakla bu Bakanlığa, gereken yatırımların ya
pılması maksadryle bütçesi artırılmıştır. 

1975 toplam yatırım tahsisatı 16,8 milyar lira iken, 
bu miktar % 61 artışla, 1976 bütçe tahsisatı 25,8 mil
yara çıkarılmış ve ve 1977 yılında da bu rakam 
% 51 artışla 43,5 milyar liraya baliğ olmuştur. Biz 
bu 43 milyar civarındaki tahsisatı yine eksik görüyo
ruz; çünkü, mühim ve hayatî hizmetleri deruhte et
miş olan bu Bakanlığın arzu edilen hizmet ve yatı
rımlarına yetmeyecektir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının böylece 
umumî tablosuna baktıktan sonra, hizmetleri üç esas
lı koldan mütalaa etmek istiyorum. Bunlar; su iş
leri, tabiî kaynaklar ve enerji olmak üzere üç temel 
esasa dayandırilahllir. 

Muhterem arkadaşlarım, önce su işlerinden başla
yarak mevzua girmek istiyorum. Bundan tahminen 
10 sene önce Diyadin kazamızda bulunan çermikle
rin sularını tahlile iki Alman mühendisi gelmişti. 
Bir Diyadinli hemşehrim, bu mühendislerden, Batı 
Almanya'nın çok kısa bir zamanda nasıl kalkındığı
nı ve bu kalkınmanın hikmet ve sebebini sormuştur. 
Şehrin 10 -v15 kilometre ötesinde coşarak akan Mu
rat nehrini seyreden mühendislerden biri çarpık Türk-
çesiyîe şu cevabı vermiştir : «Bu sular böyle akar, siz 
de bakar». 

Alman mühendisi bu şekildeki cevabı ile, «kalkın
ma vasıtası bu sulardır» demek istemişti. Bu suların 
dizginlerini ele almadıkça, yeraltı ve yerüstü suları
mıza bir intizam vermedikçe, bunları ziraat ve tekno
lojide icahedecek yerde kullanmadıkça, yurdumuzda 
mevcut en küçüğünden en büyüğüne yerin altında ve 
üstünde çağlayarak akan sularımızın üzerinde kontrol 
ve hâkimiyet tesis etmedikçe kalkınamazsınız, demek 
istemiştir. Sulardan en son imkânına kadar istifade 
etmedikçe, başına yuları takıp peşimizde yürütmedik-
çe, emir ve iradeniz altına almadıkça kalkınamazsınız 
demek istemişti. Kalkınma, sudan istifade ile baş
lar; kalkınma, sular üzerindeki hâkimiyetle orantılı
dır demek istemişti. 

Maalesef, Anad olumuzun yeraltı ve yerüstü sula
rı henüz başıboş akmaktadırlar. Cenabı Hak, Anado-
lumuza her sahada en kıymetli yeraltı ve yerüstü ni
met ve cevherlerini lütfetmiştir. Bütün bunlar kadar 
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kıymet taşıyan çok üstün bir su potansiyeline sahibiz. 
İşte, bu büyük nimetin kullanılabileceği her sahadan 
istifade etmek istiyoruz. 

Kıymetine temas ettiğim su ve su işleri hizmetini 
DSİ Genel Müdürlüğü üzerine almıştır. Bugüne ka
dar Devletimize faydalı hizmetlerde bulunduğu bir 
vakıadır. Ancak, biz daha çok hizmetler istiyoruz. 
Bir çok yerleri kıraç, susuzluktan çatlamış Anadolu 
sathını yemyeşil görmek istiyoruz. Daha çok baraj, 
gölet, su tesisleri ve daha çok enerji istiyoruz. 

1968 yılında yapılan Enerji Kongresinde, 222 hid
roelektrik santralının mevcut sularımızla yapılabile
ceği ve bunlardan 70 milyar kilovat/saat enerji elde 
edileceği ve her yıl 10 ilâ 15 hidroelektrik santralının 
devreye girebileceği ve iktisatlı enerji istihsalinin hid
roelektrik saritralları ile elde edileceği tavsiye kara
rına varılmıştı. 

Biz, ilim heyetinin bu şekildeki mütalaasına işti
rak ettiğimizi ve hidroelektrik santraUarına öncelik 
verilmesine Hükümet Programında da yer verilmiş 
bulunduğundan, bu tatbikata da katıldığımızı ve 1976 
ydı içinde hedef alınan 50 barajın kendi teknik im
kânlarımızla gerçekleştirilmesin!! memnunlukla karşı
larız. Bu suretle, enerjiyi sulardan daha ucuz olarak 
elde etmek suretiyle, finansman kifayetsizliği önlene
cek ve diğer taraftan tükenmez toprak hazinemiz 
arazinin sulanması sağlanacak, iştigal sahası aynı olan 
Toprak - Su Teşkilâtı ile birlikte koord'ine bir ça
lışma ile sulama işleri teminata bağlanacaktır. Böyle
ce, çeşitli gıda maddeleri ve bir kısım fabrikalar için 
nelbatî hammadde temin olunacaktır. Müstahsil köy
lülerimiz de bu sayede hayvancılık ve ziraatı gelişti
recek, huzura kavuşacak 35 milyon civarında ziraatçi 
ve hayvancı köylümüzün hayat seviyeleri yükselecek, 
dolayısıyle bu istikametteki temennilerimiz de yerine 
getirilmiş olacaktır. 

Maden hususundaki görüşlerimize geçerken, önce 
şunu belirteyim ki, bir kısım maden rezervlerimiz sı
nırlıdır, uzun veya kısa zamanda tükenme ile karşı 
karşıyadır. Zonguldak maden kömürümüz azalmakta, 
mevcut kısmı da uzun mesafelerden çıkarılmakta, bu 
sebeple pahalıya malolmaktadır. Kömürün rasgele de
ğil, zarurî yerlerde kullanılmasını arzu ediyoruz. Lin
yit rezervlerimizin çok uzun zaman devam etmek is
tidadında olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla termik santrallarm kullanılmamasını, 
ancak zarurî yerlerde kullanılmasını istiyoruz. Bu ba
kımdan, mümkün olduğu kadarıyle, biraz önce te
mas ettiğim ğîbi, hidroelektrik santrallara öncelik ver-
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inek lüzumunu, zaruretine binaen burada tekrar et
mede fayda mülahaza ediyorum. Zira, iktisaden kal
kınmanın en büyük ve en zarurî şartı, hammadde ve 
maden cevherlerinin mevcudiyetidir. Nasıl ki, fabrika 
imali mallar için dışa bağlılık bir sömürü ise, ham
madde ithali de o derece ve ondan çok fazla külfetli 
ve hatta tehlikelidir; dışa biraz daha, daha da bağ
lılıktır. 

Çağımızın süratli teknolojisi karşısında müstemle
ke memleketler kalmamış bulunduğundan, mamul eş
ya ihtiyacım duyan devletler azalmış ve azalmaya 
devam edecektir. 

Her millet kendi menfaatini düşünmekte ve çıkar 
yolunu aramaktadır. Bu mecburiyetle varlığını sana
yileşmeye vermek suretiyle, dışa bağlılıktan kurtar
mayı düşünmekte, dolayısıyle sanayie sarılmak ihtiya
cını duymaktadır. Bu itibarla, hammadde olan ma
den rezervleri azalmakta, mevcut olanlar da günden 
güne kıymet kazanmaktadır. Müstemlekecilik dünya
dan kalkmış, dünya devletleri sanayi yarışma girmiş
lerdir. Sanayileşmiş, kifayetli seviyeye yükselmiş sü
per deVletler de feza yarışına başlamışlardır. Tek 
cümle ile, dünyada bilgisizine kalmamış, her devlet 
millî menfaatini düşünmekte ve millî menfaatini baş
kalarına kaptırmamaya gayret etmektedir. 

Bu iÛbarla her devlet, bulunabilen hammaddesi
ni değerlendirme ve işletme çarelerini aramaktadır ve 
bu hal bütün dünyada hissedilmiştir. Her millet, mil
lî menfaatini düşünerek başkasının sömürüsüne son 
verme gayreti içindedir. 

Bu keyfiyet ve bu yarış, çok yakın bir zamanda 
devletleri hammadde ihracından vazgeçlrecek, her dev
let kendi madenini kendisi işletecektir. İşte o zaman 
falbrîka varlığı, dahilî hammadde varlığı ile ayakta 
kakabilecek, cevher ve hammaddesi olmayanların fab
rikaları çalışamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple maden cevher
leri olmayanların fabrika çarkları dönmeyecek, böylece 
hammadde ve maden rezervleri önemi artacaktır. Ça
ğın bu zaruret ve vasfını kaale alarak, Anadolu cev
herlerinin bu ihtimale göre işletilmesi zaruretine ve 
temel malların sanayileşmede bu suretle ehemmiyeti
ne inanıyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kaîkınma Plan devresi bitmek 
üzeredir. Madencilik sektöründe toplam gelirin millî 
hâsıla içindeki payı % 2 civarındadır. Bunu, tabiî kay
naklarımızın rasyonel şekilde geüştirilememesi ve ran-
tabl çahştırılamamasından ileri gelen bir eksiklik ve 
ihmal şeklinde mütalaa ettiğimizi de ifade etmek iste
rim. 



M. Meclisi B : 53 

Isıtma temini maksadı ile kullanılan linyit ihtiya
cı kifayetsiz şekilde istihsal edilmekte ve Planın ge
risinde kalınmaktadır. Plan hedeflerinin tahakkuku 
için Soma, Yatağan, Çayırhan, Kangal, Çan ve Or
haneli linyit santrallarının programlanan tarihlerde 
işletmeye açılmalarını ısrarla temenni ediyoruz. 

Boraks madenlerinin dünya piyasasında yer alma
sını ve 100 milyonlara baliğ olabilecek bu millî serve
tin istifadesini temenni ediyoruz. 

Madenlerimizin tamamen devlet eliyle değil, özel 
teşebbüse de yer verilmesi, devletin yanında olmasını 
istiyoruz. İstihsal artırıcı, maliyeti ucuz ve devlet büt
çesine dürüst vergisi ile yardım edecek özel teşeb
büs işletmeciliğine taraftarız. 

BiBhasSsa, yakacak kömür istihkakları, halîi kaybe
den acele bir mesele olmuştur. Doğu böîgemizin Er
zurum, Kars, Ağrı, Van gübi soğuk vilâyetlerinin ve 
hassaten nakıs 45 - 46,5 dereceye kadar soğuk şid
deti gösteren Ağrı'nın, balhar gelmesine rağmen, bu
güne kadar henüz yakacak istihkakının yansı gön-
derilenıemiştir. Ağrı'da şu anda kış şiddetle devam 
etmektedir. Kutup bölgesine yakın soğuğu olan bu 
böîgemizin insanları şu anda evlerinde titremekte ve 
ölüm tehlikesi ile karşı karşıdadırlar. 

Mıihıerem Bakanımdan, istihkaklarının acele ye-
tiştirilmesini, soğuktan ıstırap çeken bölge insanları 
adına rica ediyorum. 

Muhterem miIîetvekiEeri, enerji mevzuundaki gü
lüşlerinizi arz ederek konuşmalını bağdamak istiyo
rum. Bir milîet'n veya devletin medenî ve teknik 
sahada ilerleme ve sanayiteşmesinin kıstası ve öîlçü 
derecesi, fert başına düşen elektrik istihsal birimi; 
yanı fert başına düşen yıllık kilovatsaat olarak inak
tandır. Türkiyemiz bu ölçü ite bütün Avrupa dev
letlerinim çok gerisindedir. Plam hedeflerine göre ener
ji hızı % 12 civarındadır. Biz bu hızı çok az görü
yor ve en az % 20 ilâ 25 civarında olmasını isliyo
ruz. Zira; Türkiyemiz 1976 yılında bir sanayi patla
ması devresine gîrmıiş, birçok darboğazlar aşılarak, 
fiilen inşa ve tatbikata başlanılmıştır. Fabrikanın, 
devreye girmeden önce kifayetli enerjinin hazır bu
lundurulması gerekir. Bu sebepüe, enerji, hammadde 
ve maden rezervîerimiziın, fabrikaîair devreye germe
den emre hazır olmasını diliyoruz. Bunlar için ge
rekli yatmmlann vesait* ihtiyaçîarın temininde Mil
lî Selâmet Partisi olarak büyük destek ve yardımlan-
mız olacaktır. Gerekirse mevzuatlar zorlanacak, ka
bı halde kolaylığı ve imkânı temin edecek kanunlar 
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Yüce Meclisten geçirilecektir. Fabrikaların ehemmi
yetini idrak edenler, enerji zaruretini mutlaka çok 
iyi bilenlerdir. 

Bu balcımdan, hassaten enerji istihsali hususun
da girişilecek her türlü gayret, bizden daima tasvip 
ve takdir bulacaktır. 

BAŞKAN — 3 dakika var Sayın Yardımcı. 
MİR BAHATTİN YARDIMCI (DevamM) — 

Irak Petrol Boru Hattının devreye girdiğini ve bu
nunla bir miktar döviz zayiatının karşılandığı ve 
Türkiye'de akaryakıt buhranı ve yokluğunun orta
dan kaıkacağı, petrokünya ve gübre endüstrilerini 
kurma iınkânDarı hâsıl olduğu cihette son derece 
memınunıiyetimizi mucip olmuştur. 

Aliağa rafinerisinin kapasitesinin 2 milyon ton
dan 5 milyon tona (5 milyon tona tevsii), İPRAŞ'ın 
6 miyon tondan 13 milyon tona çıkarılması ve üçün
cü Orta Anadolu rafinerisinin 2,5 ay önce temelinin 
ahüması i-5e bunun 5 milyon ton kapasite ite ve bi-
Mhara da 10 milyon ton kapasiteye tevsii edileceği
ne dair hizmet tedbirierinıi takdirle karşılıyoruz. 

Türkiye'mizde 1976 yılı içinde planlanan 50 ba
rajdan 48'inîn devreye girmesi gerçekten büyük bir 
hizmet olacaktır. Bunların zamanımızda bitirilmesi 
ve hizmete girmeleri en büyük temennimizdir. 

Dev Keban barajının 1974'te faaliyete geçtiği, 
Karakaya barajının da temelinin atılması, Kara ba
ba barajı ile Urfa tünelinin hazırlıkları cidden gu
rur verici hizmetlerdir. Şunu belirtmek istiyorum 
ki, Keban barajının devreye girmesi ite Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun köyleri karanlıktan kurtufa-
crıktı, köylerde eî tezgâhları kurulacaktı; fakait Ke
ban faaSiyete geçtikten sonra ancak İzmît'te, İzmir' 
de ve Anadolunun üç köşesinde düğmelere basın
ca ampuller yandı, Ana dolunun Doğu ve Güneydo
ğusu bu ışıktan mahrum bırakıldı. Doğu ve Güney
doğulu kültür seviyesi düşük kardeşlerimizi kan
dırmak için bu hareketimizin ismini de «Enterkonek-
te>vı koyduk. Bu defa çok rica ediyoruz, bölgeler 
arasındaki iktisadî muvazenesizliği ortadan kaldır
mak, Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerim/zie gere
ken şefkati göstermek ve politika istismarcılarına 
fsrsat vermemek üzere, Doğu ve Güneydoğu'da geri 
kalmış olan bölgelerimizi sağlık sosyalizasyonu böl
gesi ve pilot bölge ilân ederek ve aynca köy elektri
fikasyonuna oradan başlanması ricası ile konuşma
ma son verir, Enerji ve Tabiî KaynakÜar Bakanlığı 
1977 maîî yı!ı Bütçesinin milîe timize, devletimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu ofmasını 



M. Meclisi B : 53 

Cenabı Allah'tan niyaz eder, Yüce MecMsi ve Bakan
lık mensuplarını hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(M. S. P. ve A. P. sıralaruıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardım
cı. 

Şahsı adına Sayın Aîi Kurt, buyurunuz efendim. 

ALİ KURT (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Mec-
M'sîn değerli üyeleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Konuş
mamda, özeîiklie seçim çevrem olan Tokat ilinin 
Zile ve Erbaa ilçelerinin suiama suyu sorunlarını 
dile getirmeye çalışacağım. 

Zile ilçesi, Tokat îEinin Güneybatısında 841 kilo-
metrekareiik bir aîanı kaplar. Sulama projesini, top
rak potansiyelinin 18 189 hektar sulanabilir alana 
fjahip Zile ve Reşadiye ovaları teşkil eder. Proje sa
hası, memleketim genel durumlarına oranla olduk
ça genidir. GeL'şıne yönünden tarım dışında herhan
gi bir ekonomik potansiyel sahip değildir. Tarımsal 
verimi sınırlandıran en önemli faktör ise sulama 
suyu noksanlığıdır. Sulamamın önemini çok iyi anla
mış olan bölge çiftçisi, suya karşı büyük bir özlem 
duymaktadır. 

Zile havzasının su kaynakları, toprak kaynak
larına oranla çok kısıtlıdır. Bu nedenSer, Zile ovası
nın tamamının sulanabilmesi komşu havzalardan su 
derivasyonunu zoruın:u kılmaktadır. Zile ovasının 
tamamına çözüm getiren proje formülasyonu Devlet 
Su IşSeri 7 nci Bölgesince verilmiştir. Bu formülâs-
yona göre, Zile ovasının daha büyük böMimünürı su-
alnması, Çekerek havzasından Alsancak projesi ile 
yapıliacak derivasyona bağlı kalmaktadır. 

Alsancak projesi büyük kapsamlı olup, üç ana 
hedefe matuf olarak hazırlanmış bir projedir. 

1. Sulama, 
2. Enerji, 
3. Taşkın koruması. 

Eğer bu proje gerçekleştirilirse - İnşallah gerçek
leşir - suDama kapsamına giren topraklar Çekerek va
disinde 8 000 dönüm, Reşadiye ve Masat ovasında 
91 000 dönüm, Ziîe ilçe merkezinde 104 000 dönüm, 
Mamule ovassnda 30 500 dönüm, Geîdingen ovasın
da 91 000 dönüm ofrnak üzere, toplam 325 000 dö
nüm araza suya kavuşacaktır. Projeye göre yapıla
cak hidroelektrik santralı 5 400 kilovat gücünde oitıp, 
yılla 23 maliyen kilovat enerji üreterek yurt ihtiya
cına büyük katkıda bulunacaktır. 
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Üçüncü amaç; Çekerek nehrinin taşması ile her 
yi! su baskınına uğrayan Göynücek iıiçesi ile Amasya 
ovası çiftçileri milyonlarca lira zarardan kurtulmuş 
olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, karakteristiğini kısaca arz 
etmeye çalıştığım böyle bir proje mevcut iken, ağır 
yürüyen çakışmalar neticesû olarak yılardır «Su su» 
dîye haykıran, umudunu toprağa bağlamış binlierce 
insanın derdine çare bulunamamıştır. Türkiye'mizin 
büyük bir kesiminde geçimi tarıma dayalı ve kırsal 
bölgeüeıde, tabiî kaynaklarımızı değerlendirmeden 
randımanlı bol ürün almamız ve bu kesimlerde ya
şayanlarım faki'rilikten kurtuSması söz konusu de-
ğildıir. Daha hızlı çakışmaya mecburuz. Dünya nüfu
sunun hızla büyümesi, tüketim maddelerinin ve bil
hassa buğdayın petrolden daha önemli sırayı alaca
ğı herkesçe bilinen bir gerçektir. Halbuki Ailaıh bi-
Z2 her şeyi vermiş, suyu vs toprağı bol, ama kuJCa-
nsmıyoruz. Nehirlerimiz harıl harıl akıyor, denizle
re doğru mümbit topraküanmızı da götürüyor, kena
rında oturanlar zarara uğruyorlar. Tarlaları su bası
yor, hayvanları sel götürüyor, yıllar geçiyor, değişen 
bir şey yok. 

Bu mevzuda 12 Mart 1975 tarihinde gündem dı
şı bir konuşma yapmıştım, bu konuşmama cevap 
olarak o zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Cahit Kayra şöyle bir cevap verdi: «Halen 
Alsancak barajı, aks-1'deki temel şartîar dolayısıyîe 
membaı Alsancak barajı 2 nci aks üzerindeki çalış
malar devam etmektedir. Kesin neticeler ahnmadı-
ğındsHi, aks-2'ye nazaran büyük çapta farklılıklar 
olmamakla beraber karakierisılıikîeri verilmemekte
dir. Teknik eleman gücü elverdiği takdirde, bu fizi
bilite çakışmaları 1975 yı!ı sonunda ikmaîedilnıiş 
oiacak ve katî projesi de 1977 yılında tamaımüana-
cKkhr. Planlama çalışmalarının ikmalini müteakip, 
proje iieriki yıllar inşaat programıma alınacaktır») 
diye bir yazı aümıştım. Şimdi Sayın Bakanım kürsü
ye geldiklerinde, lütfen, bu projenin hangi safhada 
oiduğunu ve ça^şma şeklini aydınlatacaklarına ina
nıyorum^ 

DeğerEıi arkadaşlarım, bu kangren olmuş sorun 
yıîiar yıüı o bölgede yaşayan çiftçilerin derdi olmuş
tur. Büiün gelmiş geçmiş hükümetlere başvurulmuş, 
heyetler gelmiş, politika bir tarafta itFImiş, orada kır
sal bölgede yaşayan çilekeş insanlar bir noktada top
lanmışlardır. 

Bunların birinden bir anımı anlatmakta yarar 
duyuyorum. 

109 — 
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Sayın üyeüfer, yanılmıyorsam tarih 10 Haziran 
1966 ve Sayın Demire!, Başbakan; Almus barajının 
çalışmasına gidiyor. Yo3 güzergâhı Aîsancak bara
jının yapılacağı yerden geçiyor. Çekerek nehri üze
rindeki köprüden itibaren yollara halılar serilmiş 
ve bönüerce köylü vatandaş ellerinde «Su, su» yazdı 
pankartlarla bekliyor. Sayın Başbakan geldiîer, kur
banlar kesildi, herkesin gözünde ümit ışıklan parlı
yordu. Kangren olmuş bir yaraya neşter vurulacak 
dilye herkes sevinçliydi Ziîe'ye kadar yol boyu sık 
s?k kurbanlar kesildi, tezahüratlar yapıîldı. Sayım De-
mıireS Zile ilçesinde büyük tezahüratla karşılandı. 
Duygulanmış olacaklar ki, arabasından inice ora
daki köylülerin sakallarından ve gözlerimden öpme
ye başladılar ve güzel bir nutuk irat ettiler: 

«Sayın Zileliler, Ziîe ovalarında susuz bir karış 
toprak bırakmayacağım. Yapılmamış tek bir köy yo
lu kalmayacaktır», diye söz vermişlerdi. 

Sayın Demirci bugün yine Başbakan; ama Zile 
ovalarında bir karış toprak sulanamadı. Aradan 11 
yıl geçmiştir, 11 yıl diüe kolay sayın üyeler; ama be
nim Zle'mıin toprakları «Su, su» diye haykırıyor. 
ZîVnıin Güney kesiminin sulanması için projesi ya-
pj?an ve 1976 inşaat programına alman Belpınar ve 
Ro'Ztcpe göPetîerinin de hâlâ temeli atılmadı; şimdiye 
kadar, da, hiçbir dönüm arazi istimlâk ©diıimıedi. Sa
yın Bakandan, bu küçük göletlerin durumu hakkın
da da biBgi vermelerimi arz ediyorum. 

Konuşmamın ikinci bölümü, Erbaa ilçesi sula
ma suyu ile ilgili olacaktır. Erbaa ifçemıiz, coğrafî 
haklımdan etrafı yüksek dağlarla çevrili bir ovanın 
ortasında kurulmuş o!an güzel bir beldemizdir. Ke
narından Kelkit ırmağı akar. Nehrim sol sahilimde 
kailsin Karayaka kasabası dahil, 9 köy sulama su
yundan yoksundur. Erbaa sol sahil sulaması için 
Devlet Su 'İşleri 7 nci bölgesiince bir proje yapılmış. 
Projeye göre nehirden pompajla 110 metre yüksek
liğe su çıkartılacak ve su kanalariyle binlerce dö
nüm arazi suya kavuşacak. Ama maalesef yapılmadı. 
Sayım Böîge Müdürünün 1974 yıhnda bîr bakanın 
da kaîıLlığı toplantıda, bu sulamanın her dönüm ara
ziye 250 lira masraf getirdiğini, bu şekilde hiçbir ürü
nün İktisadî olmayacağı gerekçesiyle projenin yapıl
mayacağını orada bulunan çiftçilerim katıldığı top
lantıda huzurlarında söy!em,5şîerdıir. 

Sayın üyeier, bugün ülkemizde pancar mahsu'ü 
dönüme ortalama 7 tonu verir - hepiniz çiftçi çocuk-
Fansınız - ve çiftçiye 3 500 İ ra gelir sağikr. Tütün 
oılaluma dönüme 80 kilo verir ve bugünkü piyasada 
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4 000 lira gelir sağlar. Bu arazilerde dönümü 1 000 
Eira sulama masrafı çiftçiye zarar getirmez. En iyi 
tütün Erbaa'da yetişir. O güzel toprakların baran ön
ce suya kavuşmasını temenni ediyorum. Sayın Ba
kanın bu konuları aydınlatacağını ve eğileceğine ina
nıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bahsettiğim projelerde, ge
niş ovalar sebebiyle orada yaşayan insanlar, bölge bü
yük arazi potansiyeline sahiptir ve yakınından geçen 
su kaynaklarımız, Çekerek nehri her ynl bol sularla 
Amasya'yı» Göynücek'i felâkete uğratır, sel baskını 
yapan, zararlar doğurur; o bölgede yaşayan insan
ların ıstırabına son vermek, randımanlı çiftçiliğin ve 
randımanlı verimin artırılmasına bağlıdır. 

Bu bakmdan, tabiî kaynaklarımızın daha iyi de
ğerlendirilmesi, daha hızlı çalışmamıza muhtaç. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bütçesinin önümüzdeki yıllarda 
daha büyük rakamlarla gelmesini temenni ediyoruz. 
Tokat ilinin elektrik sorunu da diğer illere nazaran 
geri kalmış durumdadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Kurt. 

ALİ KURT (Devamla) — 1964'îen 1976 yıkma 
kadar Tokat ilinin 668 köyünden 117 köyüne elekt
rik götürülmüştür. Öyle ilçelerimiz vardır ki, tek bir 
köyüne elektrik gitmemiştir. Meselâ, Artova ilçesinin 
bir köyüne elektrik gitmemiştir. En büyük ilçesi Zi-
le'nin 116 köyü vardır, yalnız 1964'ten 1976 yılma 
kadar 7 köyüne elektrik gitmiştir. 

Sayın Bakanımızın bu konulara da eğilmesini te
menni ediyorum. Burada sözlerime son verirken, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin Ba
kanlık mensuplarına ve yüce Türk milletine hayırlı, 
uğurlu olmasını diler. Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kurt. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı sayın Salâhat-

tin Kılıç, buyurun efendim. (A.P. ve M.S.P. şuraların
dan alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Saym Başkan, 
değerli üyeler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze
rimde görüşlerini lütfeden sayın üyelere teşekkür ede
rim. Hiç şüpheniz olmasın ki, fikrî ağırlığı olan her 
görüşten gereğince yararlanmak için, ben de arkadaş
larım 1977 yılı Bütçesinin uygulaması süresince gerekli 
olan gayret ve iyi niyeti göstereceğiz.. 

Gerçekten de, tabiî kaynaklanıl kalkınması insan 
unsurunun da meseleye eklenmesiyle bir ülkenin kal-
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kınmasuıda temdi ve sıçrama platformunu teşkil eder. t 
Sanayileşmede de, tarımda da, hizmetler sektöründe 
de enerjinin ve hammeddenin gereği tartışılamaz. Bu 
itibarla, hemen bütün kalkınmalar tabiî kaynak kal
kınmasına dayalı olarak ülkelerin refaha ulaşmasını 
mümkün kdar. Aslında bütün ülkeler, er veya geç 
tabiî kaynaklarını kalkındıracaklardır; ama mesele, 
bunun mümkün olduğu nispete erken olmasıdır. Erken 
olması lâzım şarttır; fakat kafi şart değildir. 

İkinci husus, gereği kadar ucuz kaliteli enerji 
ve hammadde üretemedikçe, bir ülkenin dünya şartlan 
içerisinde rekabete dayalı bir sanayi kurması da müm
kün değildir. 

O halde iki unsuru yan yana getirdiğimiz zaman, 
hem süratli kalkınma, hem de gereği kadar beynelmi
lel rekabete uygun bir endüstri kurabilmek için gereği 
kadar ucuz, bol enerji ve hammadde, kaliteli ham
madde üretmek icap etmektedir ve böyle olduğu 
içindir ki zaten, tabiî kaynakların kalkınması bir ül
kenin kalkınmasında temeli teşkil eder ve sıçrama ı 
platformudur demek mümkündür. 

Aslında, kaynağa rağmen fakir olmak mümkün- I 
dür. Eğer teknolojiniz gerli ise, eğer kalkınma metot
larınız geri ise, mevcut kaynağınıza rağmen fakir ül- I 
ke olmanız mümkündür. Aslında, tabiî kaynakların 
kalkınmasında teknoloji tartışılamaz; yani, teknoloji, I 
insanoğlunun bugün için ulaşabildiği en yüksek tekno
lojiyi alıp uygulamak, herhangi bîr siyasî tercih bakı- ! 
mından fark gözetilmemek gerekir. I 

Ancak sistem tartışılabilir ve bugüne kadar da I 
Türkiye'de tabiî kaynakların gelişmesi bakımından 
Türk solculanyle çok büyük tartışmalara girmişizdir. I 
Evvelâ şunu anlatamanuşızdır: 

«Sadece Devlet kaynağı ile kalkınmak mümkün 
değildir.» Yani, özel sektöre bu alanda eşit ve teş- 1 
vik edici imkân vermezseniz, bu alana yaptığınız 
yatırımlar azalacaktır. Aslında bu bir siyasî tercih I 
değil, bir mantık ve bir hesap meselesidir. O hal- I 
de, kalkınma bu sebepten süratli olamaz. Nihayet, 
tek kaynağa dayalı olarak rakipsiz bir hammadde üre- I 
timi, rakipsiz bir enerji üretimine bağlı kalırsanız, I 
bu takdirde de, sadece kaliteden dolayı kuracağınız I 
endüstri beynelmilel rekabet şartlarına elvermez. I 

Hülâsa; bizim takip ettiğimiz yol; kamu sektörüy
le özel sektörü teşvik edlici ve eşit yoldur. Bu ilke 
başarıya ufiaşmıştır. Türkiye'nin kalkınması, tarihi
nin yirmibeş yılma gidin, dönüp bakalım; ne zaman I 
bu i&eSer uygulama imkânı bulunmuşsa, Türkiye'nin 
enerji üretimi de artmıştır, hammadde üretimi de j 
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artmıştır, kalkınma hızı da artmıştır. Yazık ki, fi
kir ağırlığından yoksun olan Türk solu, bu noktada 
şahsî ithamları hiçbir zaman bırakmamıştır. Söyle
yiniz, geliniz tartışalım. «Hayır, sizin tercihinizle 
bizim tercihimiz arasında fark vardır.» Bu tercihleri 
mantıkî plâtformda münakaşa ve müzakere etmek, 
yegâne yapabileceğimiz husustur; fakat gelin görün 
ki, konuşmalarında her zaman şahsî ithamlar yer 
almaktadır. Dikkat ettim, Sayın Nazif Arslan arka
daşımın bile konuşmasında, kömür meselesine biraz 
sonra değineceğim; kendi seçim bölgemde Çukurova 
için verdiğim müsaadeyi dahi ve kömür için bütün 
uğraşmalarımıza rağmen, ulaştığımız başarılı noktaya 
rağmen, şahsî ithamlardan bîr türlü vazgeçemiyor-
larj Yeri geldiği zaman Çukurova'yı da izah edece
ğim, kömürü de izah edeceğim. Bir tek santim kö
mür sondajı yapmadınız ki, ne bıraktınız bize de; 
iki sene giçmiştir filân falan santraller 1974'te diye-
biMyorsunuz? Yani, hazır mı idi projeler, hazır mı 
idi kömür de hepsinin vasfı değişti, hepsinin vasfı 
değişti o santrallerin?.. 

Bizim yolumuz doğrudur ve doğruluğu da ispat
lanmıştır. Ancak, ülkemiz, Batı ülkeleri gibi kal
kınma başlangıç noktası geri olmuşsa, yani ülkemiz 
çok sonradan kalkınmaya başlamışsa ve kalkınmada 
zaman zaman arızalar olmuşsa, bunun kusurunu me
toda ve kalkınma usulüne bağlamamak gerektir. Ha
zindir; kalkınma geç başlatıldı diye kalkınmayı baş
latmamış olanlar, kalkınmayı başlatmış olanlara 
kusur bulmaktadır. Hiç şüphe etmiyorum ki, 776 000 
km.2'Iik Türkiye, 42 milyon çalışkan nüfusu ile si
yasî istikrara sahip olduğu sürece ve dediklerimizi, 
birbirimizin dediğini anladığımız, daha doğrusu iyi 
niyetle anladığımız sürece Türkiye çok kısa sürede 
Batı ülkeleri seviyesine ulaşabilecektir. 

Bakınız ne yapmışız: 23 ncü ayımızı dolduruyo
ruz. 1975'te 16 800 000 000 yatırım yapmışız, 
fiilî yatırını. 1976>da 25 873 000 000 yatırım yap
mışız, % 90'ı tahakkuk etmiş 28 milyar liranın. Bu 
sene 44 623 000 000 liralık tabiî kaynaklar alanına 
yatırım yapma imkânını bulmuşuzdur. Bu bir zin
cirleme, üç yılın zincirleme hamlesinin devamıdır. 
Bunu muhafaza etmek kofay değildir. Yani bir yıl 
sıçrarsınız, iki yıl sıçrarsınız; ama üç yıl ard arda 
aynı hamleyi, aynı sürati muhafaza etmek kolay de
ğildir, biz bu başarıyı göstermişizdir. 

Düşününüz ki, 1976 yılı içerisinde 25 873 000 000 
yatırım, eğer takriben 293 gün, 300 günlük bir iş 
mevsimi süresi yılda kaale alırsanız, günde 90 mil-
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yon Ura yatırım yapmışızdır. Yani, sayın milletve-
kileri sabahleyin buraya 9.0ö'da geldiniz, akşam 
17-CıOı'ye kadar enerji ve tabiî kaynaklar alanına 90 
milyon liralık yatırım yapılmıştır* Bu yatının 1977'de 
150 milyon lira olacaktır. 

Şimdi, istediğiniz kadar; «paranın satınaima gü
cü değişmiştir» deyiniz; 90 milyon lira, bir çeyrek 
asır evvel Türkiye'nin yılda enerji ve tabiî kaynaklar 
atanına yapabildiği yatırımdı. Yani bir yılda yapılan 
yatıranı, bugün Türkiye bir günde yapılabilir hale 
geFmiştir. Bundan sadece memnun olmak lâzım. Ma-
amıafih, muhalefete mensup değerli sözcülerin gerek 
Bütçe Komisyonunda, gerek Senatoda ve gerekse bu
radaki sözlerini hiç şüphesiz görevimiz icabı büyük 
bir dikkatle dinlemişizdir* Şunu ifade edeyim ki, 
sesleri güderek kısılmıştır. Bu da iyiye alâmettir. 

Türkiye'nin su kaynakları büyük bir hızla geliş
tirilmektedir. Şimdi şu vereceğim rakamlar, bunu 
en bariz şekilde göstermektedir. 1974'te 3 milyar ya
tıran yapılmıştır, 1975'te 4 600 000 000, 1976'da 
7 300 OıOıO OıOıO,, bu sene 13 200 000 000. 

Sayın üyeler, bu hesaba göre 1976, 1974'ün 2,38 
katı; 1977, 1974'ün 4,32 katıdır ve 188 büyük su 
işleri projesini icra programına almışızdır. Yazıktır 
ki, bizim 50 baraj programımıza bir türlü Cumhuri
yet Haik Partisine mensup arkadaşlarım, hayırlı ol
sun deyip şu meseleden kurtulamadılar. Daha mese
lenin başından «Programda yoktu, projesi yokta, pa
rası yoktu, hattâ törenlere harcayacak kadar para
nız yoktu» diyebîldiler. Bütçe Komisyonunda tek 
tek barajların isimlerini okudum, 48 baraja ulaştığı
mızı söyledim. 7 300 0,0)0 000 bu alana harcanmış
tır ve % 90'ı bulmuşuzdur. Şimdi bu kere de 
13 200 000 000 harcayacağız. Türkiye'de Timizi Şu 
İşlerinin geçen yıl yatırdığı hiçbir projenin parasız
lıktan dolayı programa göre gerilediği vaki değildir, 
% 90 yatırana uîaşmışızdır. Yeni barajların parası 
yokmuş, hayır 13 200 000 000 ihale programındaki 
gerçekleşme esasffiarına dayanılarak bu miktarlar kon
muştur, 

Bu alanda Demokratik Parti sayın sözcüsünün 
çok hasbî izahına doğrusu hayretfier içinde kaldım, 
yani baraj dediğimiz zaman yeni bir tarif çıkaraca
ğız, Hepsi Keban gibi olacakmış, yani 50 baraja 
başlayacağız dediğimiz zaman - ki 48'ine başladık -
bunun hepsi Keban gibi olacakmış, hepsi Karakaya 
gibi olacakmış. 10 metrenin üstündeki baraj tarifini 
'fim. tarif etmiş, Mz geldiğimiz için, koalisyon parti
leri hükümet olduğu için değil. 10 metrenin üstünde

ki barajlara baraj demişiz, o zaman 10 metreden 
fazla olanlara da kesin kesin ekleyin, 173 metrelik 
Karakaya'yı ahn 73 metre farz edin, 10 tanesini 
alıp öbür küçüklerine ekleyin. Bunu demek gereke
cek. Bu 48 barajla 13 milyar metreküp su biriktiri
lecektir, işte Ölçü budur. 

Yıların hayalini gerçekîcştirmişizdir. Karakaya 
Barajsın ihale etmişizdir ve temelimi almışızdır ve 
Cizre'den Kilis'e kadar Güneydoğu Anadolu, 20 mil
yon dönüm arazi, 30 milyon kilovatsaat enerji, 6 ba
raj Fırat üzerinde, 5 baraj Dkîe üzerinde ve 250 nıü-
yarOık bîr yatırandır. Türkiye'nin toplam hidrolik 
potansiyelini, toplam olarak potansiyelini gözönüne 
nlırsak, hemen hemen yarısına yakın ok® bu projeye 
başlamışındır. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
Urfa tünelinin 9 Ocak 1977 yılında ihalesi için mü
teahhitler davet edilmiştir. Kısmet olursa, Urfa'nm 
kurtuluş günü olan Jl Nisanda bu 27 kilometrelik 
tünelin tesneilini atacağız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Karababa ve Krailuz*, Diyarbakır ova*?jrını sula
yacak olan Karababa barajı, Fırat üzerimdeki kati 
projeleri ve ihale dosya'arı hazırlanmaktadır ve bu 
yılın sonuna doğru bu iki büyük barajın da ihalesi 
mümlkün olacaktır. -

Sayın Ali Kurî'a memnuniyette- ifade edeyim ki, 
evet, yılların geri kalmışlığımı gidermek için büyük 
bir gayret sarf etmemişizdir ve 24 . 1 . 1977 günü 
ihrJeye çıkılmıştır; Zile'min Beîpınar barajı için, aynı 
asmanda Boz&pe barajı için: bugün ayın 23'ü .oklu
ğuna göre, her ikisinin ihalesi de 25 . 2 . 1977'de 
yvmi 3 gün so*nra tamamlanacaktır. Yalnız istirham 
ediyorum, onlar gölet değildir; bir tanesi 58 metrelik, 
bir tanesi 32 metrelik iki giizs! barajdır, hayırlı uğur
lu olsan. 

Şimdi, kim ne derse desin, bu çark dönmüştür. 
Bir çok yerlerde de söyledim; ispatîarnışızdır ki, yıl
da 5 - 6 baraj yapabilen Dev'k-t Su İşleri Teşkilâtı, 
yılda 48 baraj yapabilmektedir. O halde, bundan son
ra hükümet kim olursa olsun, Parlamentoda, Türk 
Milleti de yakasma yapışacaktır; madem ki bir za-
iBn*ıinr bu ülkeyi yılda 48 baraj yapanlar idare etmiş-
il, siz de onlar gibi 48 - 50 baraj yapmaya mecbursu
nuz diyecektir. Yani ülkemiz, bu ülke, hamleyle sa
dece 48 baraj kazanmamıştır, yr!'ia 48 - 50 barajın 
ife'e edilebileceği fikrini kazanmıştır ki, bu da birin
cisi kadar değeridir. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Yapmak
la, ihale etmek ayrı ayrı şeylerdir sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SALÂHATTtN KILIÇ (Devamla) — 13 200 000 000'u 
nereye harcayacağız sayın Benli? 7 milyarı nereye 
harcadık? 3 milyar harcayabildiniz... Hiç bir inşaatı
mız, tekrar ediyorum (birbirimizi anlayalım) hiç bir 
inşaatımız programından geri kalmamıştır, hiç bir in
şaatsınız parasızlıktan dolayı durmamıştır. 

Elektrik enerjisi üzerinde çok konuşuldu. Bütçe
nin genel tartışması üzerinde de konuşuldu. O halde 
rakamlara bir bakalım, kim ne yapmış, kim ne yapa
bilmiş : 

1974'te elektrik sektörüne yapılan yatırım 5,3 mil
yar, 1975'te 7,2 milyar, 1976'da 13 280 000 000, 1977' 
de 21 milyar. Bugün elektrik sektörü tek başına, sek
tör olarak en çok yatırım yapılan bir sektör haline 
getirilmiştir. Neden kusuru bizde arıyorsunuz? Evet, 
Türkiye'nin çok elektriğe ihtiyacı var, gereği kadar 
da bugün de üretikmiyor. Toprağa elektrik verildi 
diyenlerde arayın bunun kusurunu, barajlar dönemi 
1950'den sonra başladığı zaman. 196ö'da santralları 
durduranlarda arayın. 1971'de, Senatoda Cumhuri
yet Halk Partisinin sayın sözcüsü, bizi elektrik sant-
raîlarına çok para yatırmakla itham etti. Yani çok 
santra] yapmışız, ülkenin kaymaklarını israf etnüşîz.,. 
Ondan sonraki dönemin hesabını da bizden sormayın 
lütfen. 

Şimdi tekrar gelelim; 1974'te elektrik üretimi % 
8,5 artmış, sonra ne olmuş? 1975'te % 15 artmış, bu 
sene % 17,5 artmış. Plan ne diyor % 11,5 diyor. 
İlk defa phınm hedeflerini 1975'te ve 1976'da biz aç
mışızdır. Bu, 26 senede, yani Türkiye'nin enterko-
nekte sisteme bağlandığından bugüne kaydedilen en 
yüksek rakamdır. Bulgaristan'dan aldığımız elektriği 
de kattığımız takdirde, 18 600 000 000 kilovatsaat 
enerji tüketilmiştir Türkiye'de. 

Şimdi santralları tek tek okuyacağım, çünkü bu 
mevzu üzerinde bütçenin genel görüşmeleri sırasında. 
o kadar duruldu ki, bilen bilmeyen o kadar durdu ki, 
şimdi burada zabıtlara da geçecek. 

Biz bugün 1976 yılında 8 yerde 16 üniteden iba
ret termik santral inşa ediyoruz. Seyitömer, Tunebi-
kk, Elbistan - Afşin, Soma, Çayırhan, Kangal, Yeni 
Çaîa;ağzı ve Yatağan. 8 yerde 16 tane santral ve ban
ların bitmesi halinde 19 500 000 000 kilovat/saaî 
enerji üretime katılmış olacaktır. 

Kömür meselesi için birçok arkadaşlarım burada 
değindiler. Gerçek şudur: Elimizde bugün b'r yasa 
yoktu. Yasa obuadan dahi kömür sahipleriyle muka
veleli bir şekilde TKİ'nin maliyetinden daha ucuz 

kömür Devlete teslim etmeleri, teslim etmemeleri ha
linde Devletin ocağı işletmesi şekliyle bir anlaşmaya 
gitmek istedik. 1,5 yıldır bu anlaşmanın üzerinde ça-
lişük. Yazık ki, o kadar çok bir sabada* bir alanda 
kömür sahibi var ki, 20 kişiye muhatapsınız. Adam 
ölmüş, 15 kişi varisi kamus. Bu itibarla Hükümet 
olarak şu kararı aldık ve hükümete yetki veren; böy
lece santral kuracağımız, termik santral kuracağımız 
linyit sahalarının devlete devri için yeni bir kanun 
tasarısını sevk etmek üzere bulunuyoruz. 

Şunu da ifade edeyim ki; bu kanun tasarısı, 
12 Mart 1971 'den sonra devletin kamulaşüracağı ma
denler için sevk ettiği tasarıyla ilgili değildir. Onu, bel
ki bir sert İfadeydi, «gasp» kelimesini kullanmış
tım, yine ifade ediyorum ki, adeta malını elden al
mak gibi olduğu için o tasanyle hemfikir değiliz ve 
vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisinin 1942'de Havza
yı - Fahmiyeyi, Ereğli Kömür İşletmelerini hangi man
tık, hangi usul, hangi hakkaniyet içerisinde kömür 
sahiplerinden bedelini vererek almış idiyse, bizim 
sevkettiğimiz kanun da aynı esasları taşımaktadır. 

Şundan emin olmanızı rica ediyorum: Kömür, 
süratle gelişecektir. Bugün Türkiye'de termik santral
lerin kömürsüzlüğü diye bir şey bahis konusu değildir 
ve bu termik santraller yapıldığı zaman, kömür mese
lesi ondan çok daha önce halledilmiş olacaktır. Ka2dı 
ki, Elbistan •- Afşin'de devletin kömürleri vardır, 
yeni Çatalağzında devletin kömürleri vardır, Çayırr 

han'da devletin kömürleri vardır. Yani bahis konusu 
olan termik santrallerin bulunduğu yer Soma'dır, 
Yatağan'dır ve Kangal'dır. Yani, bütün bu konuşulan 
hususlar üç alana mütealliktir. 

Şimdi, hidrolik santralları okuyorum : 
Bugün Türkiye'de 1976 yılında ye şu anda 10 yer

de 10 baraj saltasında 33 ünûteden ibaret hidrolik sant
ralar inşa edilmektedir: Çıldır - 3, Doğankent, Ke
ban - 5-6-7-8. Sayın Vedat Önsal burada yok, ifade 
etmek istiyorum; Keban tam kapasite 53e çalışmak
tadır; 4,5 milyar kilovat/isaat enerji üretmektedir, prog
ramı 3,5 milyar kilovat/saat olduğu halde. Hiçbir arı
zası yoktur; sol sahilden su sızmış, sağ sahilden şu 
Olmuş, bunlar tamamüyle dedikodulardır. Ne barajın 
statilllesi, ne de hidrolik potansiyelini tehEkeye dü
şürücü bir sızma bahis konusu değildir, müsterüh ol
malarım rica ediyorum. 

Biz Hükümet Olduğumuz zaman, Keban'ın 5-6-7-8'i 
ihale edilmemişti, projeler ortada yoktu. Adam boyu 
projelerini bizim zamanımızda hazırlattık ve 5-6-7-8'i 
Mayıs 1976'da ihale ettik. 
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Pekli, Keban'ın biteceği 1972 -1973 - 1974'te belli 
değil miydi? Belliydi, Peki, 1971 - 1972'de bu ülkeyi 
idare edenler,. Keban 1974'te biteceğine göre, 1975 ve 
1976'da 5-6-7-8 nci türbini koyamazlar mıydı? Kon
mamıştı biz geldiğimiz zaman, hatta projeleri de yok
tu. Projelerim bitirdik. Gecikmenin hesabını herhalde 
bizden sormayacaksınız. 

Şimdi, 1976 yılında böylece 8 termik santral, 10 
hidrolik santral; ünitelerinin sayısı 16-33-49, ünite 
bitirildiği zaman, ne zaman? 3-4-5-6 sene içerisinde 
19 milyar 19,5 milyar termik santrallardan, 14 milyar 
hidrolik santrallardan olmak üzere böylece 33 milyar 
kilovat/saat, bugünkü kapasiteye eklenmiş olacaktır. 

Böylece Türkiye'nin elektrik enerji üretimi 52 mil
yar küovat/saata çıkmış olacaktır. 

Şimdi neyin tartışmasını yapıyoruz? Bu verdikle
rim mevcut santrallarla halen inşadaki santralar. Ge
liniz, 1976'da inşaatına başladığımız ve geçen yıllar
dan, geçmiş yıllardan devraldığımız 18 santralı sü
ratle bitirelim. Bu bir hayal değil ki; üç senede, dört 
senede, beş senede bitecek. En geç bitecek Karakaya' 
dır, altı senede bitecek. O halde Türkiye bugün 18,5 
milyar k'ilovat/lsaat enerji üretiyorsa bu santrallardan 
da 33 - 33,5 milyar kilovat/saat üretebilecektir ve çok 
kısa bir gelecekte, yani 5 sene sonra, 6 sene soma 52 
milyar kilovat/saata ulaşmış olacaktır. 

Şimdi, 1977 Programında 37 ünitenin inşası der
piş edilmiştir. Bunlarla da 41 milyar kilovatsaat ener
ji üretilecektir. 52 milyar kilovat/saat da bugün mevcut 
santrallar ve halen inşadaki santrallarla üretmek müm
kün olacaktır ki toplam olarak 93,5 milyar kilovatsaat 
Türkiye.nin 7-8 sene içerisinde elektrik enerjisi üret
mesi mümkün olacaktır. 

Şimdi, 7-8 sene içerisinde nüfusumuzun 47-48 mil
yon olacağını kabul edersek, 93 milyar kilovat/saat 
enerji üretileceğine göre, Türkiye, nüfus başına 2 000 
kilovat/saat enerji üretebilen ve bugün İçin bir normal 
orta Avrupa ülkesinin seviyesine ulaşmış olacaktır. 
Peki ne yapıyormuşuz bunlar için? Hidrolik santrallar.. 
Hepsi hidrolik Santral, okudum. Termik santrallar... 
Kömüre dayalı, hepsi termik santrallar. Hepsinin pro
jesi var, başka türlüsü mümkün değil zaten. Hepsi
nin kredisi var, hiç birisi kredisiz değil; firma kre
disi var, Dünya Bankası kredisi var, Avrupa Yatırım
lar Bankası var, özkaynaklardan sağlanmış krediler 
var. Ha, % 10'u, 15'i vermekte sıkıntıya maruz katmı
şız. Evet, sıkıntıya maruz kaldığımız günler oluyor. 
Eğer biz, çekmeceyi çektiğimiz zaman dolarlar ve li
ralar çekmecede duruyorsa, gereği kadar Türkiye'yi 
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kalkındıranlayız demektir. Sıkıntısız, hiç bir ülkenin 
-kalkındığı vaki değildir. 

Şimdi biraz da kaynak kullanmadan konuşalım. 
Sene 1950; hidrolik santrallar % 4, yani tekmil ener
jinin içerisinde % 96'sı termik santral. Sene 1976; 
% 45,8'i hidrolik santrallardan üretiyoruz, 18,6 mil
yar kilovat/saati. Bu gelişme kendi kendine olmadı. 
1950'de Türkiye, sularının kapasitesinin % 004'ünü kul
lanıyordu. Bugün % 11,5'unu kullanabiliyor. 1976'da 
başladığımız santrallarla % 29'una, 1977'de başlaya
cağımız hidrolik santralarla % 59'una ulaşmışızdır. 

Hiç kimseye heves etmeyin, 2359 senesini hesap 
edenler çok mahcup olacaklardır. 1976 ve 1977'de baş
lamış olan hidrolik santrallarla Türkiye, hidrolik ka
pasitesinin % 60'ına ulaşacaktır. Bugün Fransa'da, 
İtalya'da o seviyede, Avusturya'da o seviyede, öyle 
2359 senelerine gerek yok. Türkiye için ufak gözük
müştür. 

Köy elektrifikasyonu bizim damgamızı taşır. Köye 
elektrik götürmek bizim fikrimizdir. Buna aşkla bağlı 
kalmışızdır. 

2500'ü hedef aldık, doğrudur. Bu sene 2200 yaptık. 
Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Planda yılda 1 500 köyün 
elektriklenmesi öngörülmüş. Biz şimdi «1 500 koyup, 
2 200 yaptık deyip, planı şu kadar taştık» mı, desek 
daha çok memnun olursunuz, yoksa «2 500 koyup, 
2 200'ü yapıp 1976'da, 1977'de de 2 500'ü gerçekleş-
tirsek» desek, hangisinden daha çok memnun olacak
sınız? Hiç şüphesiz bizini takip ettiğimiz yol doğru
dur, 

Bakınız, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 1973' 
te 914 köy elektriğe kavuşmuş, 1974'te 1 060 köy, 
1975'te 1 407 köy, 1976'da 2 220 köy. Yani ilk defa 
Üçüncü Beş Yıllık Planın koyduğu hedeflere 1975'te 
biz yaklaşmışız, 1976'da bu hedefleri biz geçmişiz. Ha
len de 3 600 köy üzerinde çalışılmaktadır. 2 500 köy 
yeniden ilâve edeceğiz ve 1977 yılı içerisinde de 6 100 
köy üzerinde çalışma imkânı tahakkuk edecek. 

Nükleer santral meselesini çözmüşüz. Evet, uzun 
olmuştur, yazık, ülke dört yıl kaybetmiştir ama, yer 
seçilmiştir, lisans alınmıştır. Bir firmaya ihale edilmiş
tir, ön projeleri yapılmaktadır, istimlâk hazırlığı bit
miştir, Hora gemimiz vasıtasıyla da deniz altı ve kaya 
durumu incelenmiştir. 1977 yık içerisinde de türbin ve 
reaktör blokları inça edilecektir. 

Sayın Ecevit'in, bütçenin genel konuşmaları sıra
sında ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün de 
bu kere burada söylediği Çukurova'dan bahsetmek is
tiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bu bir ilke meselesidir, secim 
bölgesi meselesi değildir. Elimize güç geçtiği zaman, 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu değiştireceğiz. Ne
den değiştireceğiz? Bir şirket düşününüz ki, bir kurum 
düşününüz ki, siz ona santral yapma müsaadesini ve
rirsiniz, istediğiniz yere santra] yapar; başka türlüsü
nü yapamaz; istediğiniz yere elektrik götürür, isteme
diğiniz yere götürmez. Fiyatım siz tespit edersiniz. 

Soruyorum şimdi : Böyle bir kurumun malî im
kânlarından, yatırım imkânlarından yararlanırsa
nız, böyle bir kurumun yaptığı santralın Hü
kümet bakımından ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bakımından kendi emrinde olan 
TEK'in santralından ne farkı vardır? Kapasitesini siz 
tespit edersiniz, yerini siz tespit edersiniz, termik mi, 
hidrolik mi olacak siz tespit edeceksiniz, edebilirsiniz, 
edeceksiniz, fiyatını siz tespit edeceksiniz. Evet iki ku
ruş ucuzdur, TEK'in elektriğinden, Çukurova'nın sat
tığı ucuzdur. Keşke bir kaç tane, pek çok daha Çukur
ova gibi bizun yatırım imkânlarımızı üstümüzden alın, 
ama % 100 devletin kumandasında, şirketler vasıta-
sıyle elektrik üretmemiz mümkün olsun. Bunun bir si
yasî tercihle katiyen alâkası yoktur, seçim bölgesiyle 
katiyen alâkası yoktur. Evet, bugün 7-8 bin ortağı 
vardır, 121 milyon lira vergi ödüyor ve 1,7 milyar elekt
rik enerjisi üretiyor, TEK'ten de iki kuruş ucuza üre
tiyor. Bunun neresine itiraz edebilirsiniz* ben anlamak 
istiyorum doğrusu? 

Kararname için badiğiniz yanlıştır. Sayın Cumhur-
başkan kararnameyi imzalamıştır. Danıştay o karar
namenin geçerli olduğuna ittifakla karar vermiştir, 
ondan sonra imtiyaz sahası ve yeni termik santral kur
ma, iki de baraj yapma, Göksu üzerinde verilmiştir. 
Bilâhare, Danıştay bizim imzaladığımız, sahayı ge
nişletmek için verdiğimiz karan, yürütmeyi durdurma 
hakkında durdurma kararı vermiştir. Ancak, Danış-
tayın ittifakla verdiği karar, daha evvelce Bakanlar 
Kurulunun ve Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
imzaladığı kararnamenin geçerH olduğudur. Hatta, 
bizim genişletme mukavelemiz de, daha evvelce Danış-
tayın kelime kelime vizesinden geçmiş bir mukavele
dir ve geçerli bir kararnameye istinaden, geçerli bir şe
kilde alam genişletmişizdir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SE-
LÂHATTlN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; su kaynakları ve pek çok konuş
macının ısrarla ciddiyetle Üzerinde durduğu elektrik 
hakkındaki konuşmalarımı burada bitiriyorum. 

Ancak, petrol mevzunda, kömür mevzunda, petro 
kimya ve madenlerde, yazık ki, sizlere gönlümün is
tediği kadar izahat verememek durumundayım. An
cak, sayın milletveldllerinm bu ihtiyaçlarım temin ede
bilmek bakımından, Bakanlığımız bir küçük broşür 
şeklinde 50-60 sayfalık bir kitap hazırladı, .böylece 
sayın milletvekillerinin istifadesine arz edinmiştir. » 

Değerli arkadaşlarım, 16 milyardan 26 milyara, 26 
milyardan 44,5 milyara arka arkaya sıçramış, enerji 
ve tabu kaynaklar alanında Türkiye'nin kalkınma 
işleri büyük bir süratle dönmeye başlamıştır. 

Bize itimadınız devam ettiği sürece, bir dördüncü
süne, bir beşincisine inançla; madenine de, kömürüne 
de, petrolüne de, su kaynağına da, elektriğine de gö
nül vererek çalışmak azmindeyiz. 

Ben ve arkadaşlarım, bize bu bütçeyle verdiğiniz 
44 600 000 000 liranın her kuruşunu, ilmin, kanunla
rın, dürüstlüğün gerektirdiği şekilde mahalline sarf 
ederek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya gay
ret edeceğiz. Bu inançla ve bu hislerle Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazılı sorular ulaşmıştır. Sözlü soru soracak ar

kadaşlarımı tespit ediyorum: 

Sayın Abbas, Sayın Benli, Sayın Eken, Sayın Kar-
su, Sayın Kahraman. 

Başka Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir* 
Sayın Nedim Korkmaz?... Yok. 
Sualini işleme koymuyorum. 
Sayın Memduh Ekşi'nin sualini arz ediyorum: 
«Karadeniz Böfgesin'de sık sık, motorin, normal 

ve süper benzin kıtlığı çekilmektedir. Ülkemizin yük 
ve yolcu taşımacılığı bakımından önde gelen bölgele
rinden birisi olan Karadeniz'de bu sıkıntının hissedil
memesi için ne gibi önlemler almayı düşünmektesi
niz?.» 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTlN KILIÇ (Devamla) — Lütfederseniz, 
yazılı olarak arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazdı takdim edeceksiniz. Teşekkür 
ederim. 

Giresun Milletvekili Sayın Çilesiz?... Yok. Soru
sunu işleme koymuyorum. 
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Trabzon Milletvekili Sayın Clnel'in suallerini tak
dim ediyorum: 

«1. Trabzon Devlet Su îşîeri Şube Müdürlüğü
nün bölge müdürlüğü haline getirilmesi düşünülmekte 
mıidir? 

2. Trabzon ve yöresinde bulunan akarsulardan 
enerji üretimi düşünülüyor mu? 

3* Doğu Karadenıjz yöresinin kömür ihtiyacını 
karşılamak için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

4. Doğu Karadeniz Bölgesi Batman'dan petrol 
nakletmektedir. Bu ise yöremizde sıkıntı yaratmakta
dır. Bu sıkıntıyı giderebilmeniz için, almayı düşün
düğünüz tedbirler var mıdır?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABÎ! KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHÂTTİN KILIÇ (Devamla) — Müsaade eder
seniz ona da yazılı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Erzincan Milletvekili Sayın Çetirikaya'nm soruları: 
«1* Keban baraj gölü nedeniyle ulaşımı kesilen 

Kemaliye ilçeai Başpmar köprüsünün yapımı için 1977 
yılı Bütçesine gerekli ödenek konmuş mudur? 

2. Daha önceki yıllarda Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 
yapılmış olan protokol geçerMÜğini devam ettirmekte 
midisr? 

3. Köprünün bugünkü rayiçlere göre keşif tutan 
ne miktar olmuştur?» 

Buyurun efendim. 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHÂTTİN KILIÇ .Devamla) — Buna da yazılı 
cevap arz edeyim, müsaade ederseniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Muğla Milletvekili Sayın Dere soruyor: 
«1. Bakanlığınızın araç - gereç parkını büyütme

ye yönelik ne gibi girişimleriniz olmuştur? 

2. Elde bulunan araç ve gereçlerim yaş durumu
nun iç açıcı olmadığı görüşüne ne dersimiz? 

3* Yatağan termik santralinin yapımına ne zaman 
başlanacaktır? 

4. Çevrede bulunan linyit ocaklarının 'kamulaştırıl
ması-konusunda Hükümet görüşü nedir?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHÂTTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, bu suallerin 3'üne yazılı, bir ta
nesine de, genel anlamda olduğu için, Yatağan termik 
santralına cevap vermek istiyorum. Çünkü Kangal'la, 
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Yeni Çatalağzı ile ve diğer yeni termik santralılarla eşde
ğerdir. 

Gerçekten bu santralîarı ihale ettik. Bunların ihale 
tarihleri tamamıyle yazdır ve kömür etütleri bittikten 
sonra ihale ettik* Ve bunların döviz kısmı, yani ma
kine, kısmı dışarıda yapılabilmektedir. Ancak, şantiye 
faaliyetinde istimlâk dolayısıyle ve mevsimin yetişeme
mesi, kış mevsimi olması dolayısıyle bir miktar, bir 
kaç aylık bir gecikme oldu. Sebebi de gayet açık, 
burada ifade ediyorum; Çünkü, sene 1976 idi, 1972'de 
vatandaş beyannamesi vermişti, 1972'de beyanname fi-
yatlarıyîe vatandaşın elinden 2,5 kuruştan tarlasını ala
mazdık. Biz Bakanlık olarak, kazma vuracağımız ye
rin dışında ve telâfi edeceğimiz gecikme sahalarında 
hiç bar istimlâk hareketine girişmedik, önce bu kara
rı Bakanlık olarak aldık ve Bakanlığa bağlı bütün ge
ne] müdürlüklere bu şekilde tamim ettim. Ondan son
ra da, Anayasa Mahkemesi bu alandaki hareketimize 
meşruiyet, dalıa doğrusu sürat kazandırdı ve bu iti
barla bazı termik santrallarda Devlet arazisinin kâfi 

i derecede genriş olmadığı, termik santrallardaki 1-2 ay
lık gecikme tamamiyle bu sebepten dolayıdır ve on
ları da süratle kapatacağız, 

Sayın Başkan müsaade ederseniz diğerlerine ya
zılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür cderim< 
Sayın Hasan Tosyah'mn sorusu: 
«1. Tosya'da 30 bin dönüm arazi sulayacak ve 

her sene 250 milyar lira kazanç sağlayacak olan Tos
ya - Kösen çayın küçük baraj inşasının ne zaman 

I başlayacağı? 
j 2. Kastamonu, Daday, Taşköprü'nün 600 bin dö

nüm arazisini sulayacak ve elektrik üretecek olan 
Devrekani çayı üzerindeki Cürümören barajının in
şasına ne zaman başlanabilecektir? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHÂTTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandırayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ankara milletvekili Saym Hasan özçelik'in soru

su : 
«Bütçesinde para kalmadığı nedeniyle temizlik iş

çilerinin ücretlerini ödemeyen ve grev kışkırtıcılığı 
yapan Ankara Belediye Başkam; 

1. 8 aydır Ankara il merkezi sakinlerinin sayaç 
kontrolünü yapmamaktadır, ücret almamaktadır. TEK 
Kurumuna Ankara Belediyesinin borcu var mıdır? 

I Varsa ne kadardır? 
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2. Elektrik borçlarım ödememekte devam eden 
belediyenin tutumu karşısında ne düşünüyorsunuz? 

3. Köylerdeki elektrik tesisat bakımım sizin Ba
kanlığını? mı yapacak, yoksa Köy İşleri Bakanlığına 
mı devredeceksiniz? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandırayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ağrı Milletvekili Sayın Cemil Erhan'ın soruları: 
«1. 1977 yılında Doğu Beyazıt, Diyadin, Taşlıçay, 

Eleşkirt, Hamur, Tutak ilçelerimiz ulusal elektrik şe
bekesine bağlanacak mıdır? 

2. Patnos ilçesi Van gölü hattından devreye so
kulacağına göre, 1977 yılında bu ilçemiz elektrik 
enerjisine kavuşacak mıdır?» 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazık olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sivas Milletvekili Sayın Karaçorlu'nun sorusu : 
«1. Yukarı Kızılırmak projesi içerisinde inkişaf 

çalışması tamamlanmış mıdır? 
a) Gazibey sulama barajı, 
b) Maksutiu sulama barajının bu sene inşasına 

başlanacak mıdır? 
2. Adı geçen sulama barajlarının etüt, plan ve 

projeleri halen ne safhadadır? 
3. Yurdumuz, akarsuları itibariyle hidro elektrik 

tesislerinin kurulmasına en müsait ülkedir. Şu hale 
göre, hâlâ termik santrallar kurmak doğru mudur? 

4. Arteziyen kuyuları ovalarda sulama için her 
ne kadar elverişli gibi görülüyorsa da, hakikat halde 
ovaların ve hatta köylerin sularının çekilmesine se
bep olunmuyor mu? 

5. Dünyanın en zengin ve kaliteli boraks yatak
larına sahip bir ülkedeyiz. Bu kıymetli madenleri
mizden ne şekilde faydalanılmaktadır? Hangi usuller
le ve kimler tarafından işletilmektedir?» 

Buyurun Saym Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aydın Milletvekili Sayın Tozkoparan'ın iki soru

su : 
«1. Aydın, Bozdoğan, Akçay Barajından itiba

ren Bozdoğan ve. kısmen Nazilli ovalarının sulamasını 

sağlayacak sağ ve sol sahil kanallarının inşaatına ne 
zaman başlanacaktır? 

2. Aydın, Çine, Topçam ve Karpuzlu barajları
nın ihaleleri ne zaman yapılacaktır? İnşaata ne zaman 
başlanacaktır? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tokat Milletvekili Sayın Abbas'ın soruları : 
«1. Dünya petrol üreten ve satan ülkeler petrol 

fiyatına % 10, 15 arasında zam yaptıkları bir vakıa
dır. Fakat Türkiye'de petrole aynı zam yansıtılma-
nnakla devlet kesesinden ödemeyle borçlanmasına gi
dilmiş oluyor. Halbuki bu zam yapılsaydı da buna 
konacak parayla devlet yatırım yapsaydı daha iyi ol
maz mıydı? 

2. Tokat vilâyetinin gerek içme ve gerekse sula
ma ihtiyacını gidermek gayesiyle etüt, plan ve proje
leri yapılmış olan Darîaş Barajının yapılmasına ne 
zaman başlanacaktır? 

3. Zile - Çekerek arasında, Çekerek nehri üze
rinde sulama, taşkından koruma ve enerji üretmeyi 
hedef alan Alsancak barajının etüt, plan, proje yapım 
işi ne safhadadır? Ne zaman bitirileceği ve inşaatı
na ne zaman başlanacağının açıklanmasını rica ede
rim.» diyor. 

Buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — İzin verirseniz 
yazılı cevap vereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Anadol, buyurun 
efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakanın aşağıdaki sorularımı cevaplama
sını diliyorum : 

1. Şu anda TKÎ'ye bağlı Aşkale'de maden ocak
larında grev devam etmektedir. Yeraltı Maden İş Sen
dikası, ilgili mahkemeden yetkili olduğuna dair karar 
aldığı halde, işveren müessese toplu sözleşme müza
kerelerine oturmamakta inat etmekte ve grev lüzum
suz yere uzayıp durmaktadır. Bu konuda Sayın Ba
kan ne düşünmektedir? 

2. Bu sualin geçen sene bütçe müzakerelerinde 
Sayın Bakana yöneltilmişti ve düzeleceğine dair olum
lu cevap almıştık. O da şudur : 
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Havzai Fahmiye dolayısıyle Ereğli limanı Ereğli 
Kömür İşletmesine, öteden beri, çok eskiden beri, 
Efeğliye Demir • Çelik Fabrikası kurulduktan sonra, 
bu liman Demir - Çeliğe, özel sektör statüsüne tabi 
olan Demir -- Çeliğe bırakılmış idi. Bu nedenle, Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı, Denizcilik Bankasına bağlı 
gemilerin limana girmesi halinde bile, bu fabrikaya 
devletin para ödemesi gerekmektedir. Aynca, demir, 
yassı mamul üretme görevinde olan fabrika, burada
ki kum iskelesinde yığılan kumların satılmasından da 
rüsum almak suretiyle belediyenin gelirlerine dolayı
sıyle el koymaktadır. Bu mevzuatın, durumun, statü
nün değiştirileceğini söylemişti geçen yılki bütçede 
Sayın Bakan, acaba şimdi ne düşünmektedir? 

3. Ereğli Kömürleri İşletmesinde partizanlık ya
pıldığı, teknik eleman kıyımının doruk noktaya var
dığı öteden beri iddialarımız arasındadır. Bunu kanıt
layan bir örnek vermek istiyorum. Adalet Partisi Çay
cuma İlçe Başkanının, hiç çalışmadan, bu Hükümet 
kurulduktan sonra Ereğli Kömürleri İşletmesinde is
tihdam edildiği ve aydan aya gitmek suretiyle para
sını aldığı, bu huşunun A. P. il örgütünde bile huzur
suzluklara yol açtığı doğru mudur? 

4. Ereğli Kömürleri İşletmesinde, Sayın Baka
nın genel olarak konuşmalarında haklı olarak üzerin
de durduğu kömür üretiminin yükselmesinin Türki
ye için hayati önem arz etmesine rağmen, üretimin 
düşmesinin sebebleri nedir? 

5. Bu sene geçen yıla nazaran azalmasına rağ
men yine de vahametini koruyan ve Türkiye'nin, 
dünyanın öbür ülkelerine göre çok yüksek iş kazasıy-
le rekor kırdığı bir ülke olması karşısında, maden 
ocaklarındaki iş kazalarının azalması konusunda Sa
yın Bakan ne düşünmektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
izniniz olursa hepsini yazılı olarak cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Üretmen, buyurun. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla Bakanın aşağıdaki suallerimi ce
vaplandırmasını rica ediyorum : 

Ankara'da ve yurt çapında bu yıl kaç vatandaşın 
(yüzde oranında) kömür ihtiyacına cevap verilmiş
tir? 

10 daireli bir apartmana 100 ilâ 120 ton arasında 
kömür verilmektedir. Yani bir daireye 10 -. 11 ton 
kömür düşmektedir. Halbuki, 2 ton alan bir vatan
daşa bugün Ankara'da % 2 ton oranında cevap veril
miştir. Bakanlığınız bu konuda herhangi bir çalışma 
yapmakta mıdır ve gelecek yıl bunun önüne geçile
cek midir? 

2. 50 baraj projesi içinde Gönen, Manyas, Aşağı 
Susurluk, Havran, Biga Ve Çanakkale .-> Bayramiç ba
rajları var mıdır? Bunların projeleri var mıdır ve iha
leleri ne zaman yapılacaktır? 

3. Türkiye'de petrol, su ve temel sondajı yapıl
maktadır. TPAO, MTA, DSİ ve diğer kuruluşların 
ihtiyacı olan matkap, şiş, çamur pompası gibi ihtiya
cının, sondaj makine sanayii kurularak karşılanması 
için Bakanlığın bir çalışması var mıdır? 

Türkiye'de sondaj makine sanayii gelişmektedir. 
DSİ, MTA, Elektrik Etüt ve hatta TPAO gibi kuru
luşlar yurt dışından makine getirtmektedir, özel teşeb
büs ve yerli sanayicilerimiz bu konuda büyük çalış
malar ve araştırmalar yapmaktadır. Acaba bunların 
müracaatına bu kuruluşlar ne gibi cevap vermişler
dir? 

4. Hidrotermal su ve buharlarından enerji elde 
etmek için Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmak
tadır? 

5. Silifke'de yeri tespit edilen atom reaktörü ne 
zaman inşa edilecektir? Sayın Erbakan'ın televizyon 
ve radyoda; «Bu ünite 1980 senesinde bitirilecek, atom 
boırtbasını patlatacak ve biz nükleer enerji üreten ül
keler arasında yer alacağız» demektedir. Acaba bu 
atom reaktörü bir bilimsel çalışma mı yapacaktır, 
yoksa gerçekten atom bombası üreten bir ünite mi 
olacaktır? 

6. Türkiye'de ispatlanmış petrol rezervlerinin çok 
yakında biteceği yetkili kişiler tarafından defalarca 
Söylenmektedir. TPAO'nun, yakın ülkeler, Orta Do
ğu ülkeleriyle temas kurarak herhangi bir ortaklık 
teşebbüsünde bulunduğu, yahut bulunacağı, Bakanlı
ğınız tarafından bu şekilde bir çalışmaya girişilece
ği mümkün mü? Çünkü, Türkiye'de kurulan rafine
rilere yakın bir zamanda kendi ham petrolümüz da
hi cevap veremeyecektir. Teknik eleman bakımından 
ve yeni getireceğimiz, alacağımız sondaj makineleriyle 
yakın ülkelerde bu şeiklde arama yapmak için Ba
kanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? 

7. Eski bakanlarımızdan sayın Refet Sezgin za
manında MTA'nın yapmış olduğu kömür etütleri, 
Devletin kendi ocaklarında, yanı kendi kömür havza-
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larutda ve özel teşebbüsün kömür havzalarında yap
mış olduğu sondaj metreleri acaba ne kadardır? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABI! KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — İzniniz olursa 
yazık cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sezgin, buyurun. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakana iki soru tevcih etmek istiyorum. Bu
rada Sayın Üretmen arkadaşımın, Bakanlığım zama
nında şahsa muzaf olarak kömür sahasında ne ka
dar sondaj yapıldığını sormasını anlamak mümkün 
değil. Enerji Bakanlığı, faaliyetleri itibariyle memle
ketimizin kalkınmasında güzide bir yer işgal etmekte
dir. Her gün, her ay, her sene Enerji Bakanlığının 
faaliyetlerinin memleket ekonomisine ve kalkınması
na tesiri artmaktadır. Acaba Sayın Bakan ve Hükü
metimiz, petrolün arz ettiği önemi de dikkate almak 
suretiyle, milli ekonomiye daha faydalı bir istika
mette kullanmak düşüncesiyle petrol ve onunla ilgili 
kuruluşların bir ayrı, müstakil Bakanlık halinde ted
virini düşünmekte midir? 

2. Bu sualim Sayın Bakanın derhal cevaplandıra-
biîeceği bir sualdir. Benden evvel soru soran sayın 
arkadaşım 5 - 6 tane baraj ismi saydı. Bu barajlar
dan birisi Çanakkale'deki Bayramiç barajı ve Öbürü 
de Biga projesidir. 50 baraj içerisine dahil bulunan 
Bayramiç barajıyle, Bakacak noktasından başlayacak 
olan Biga projesine ne zaman başlanacaktır? Bu su
ali sormamın nedeni, benden evvel soru soran sayın 
arkadaşımın mensup olduğu siyasî teşekküle mensup 
olan sayın birtakım zevatın bu meseleyi bir spekü
lasyon konusu haline getirmiş olmalarıdır. O sebeple, 
cevabın Sayın Bakan tarafından ifade " Duyurulma
sını istirham ediyorum. Yazılı da olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan. 
izniniz olursa bunlara da yazılı cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Benli, buyurun efendim. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 

Başkan, aynı soruyu Sayın Bakana Kamu İktisadî 
Kuruluşları Karma Komisyonunun çalışmaları esna
sında sorduğum ve cevap alamadığım için, Sayın Ba-
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kanın da hazırlıklı olduğu inancıyle, yazılı değil söz
lü cevaplandırmasını rica ederek soruyorum : 

1. Kütahya'da köy elektrifikasyonu çalışmaları 
ryi gitmediğinden, Sayın Bakana Kamu İktisadî Kuru
luşları Karma Komisyonunda sorduğumda aynen şu 
cevabı almıştım : «Kütahya'ya bir şanssızlık olmuş
tur. Kütahya'da şanssızlık devam ediyor ve Kütah
ya'da köy elektrifikasyon uygulamaları iyi gitmiyor.» 
Eğer, Sayın Bakanın verdiği 1976'daki 2 200 raka
mı doğru ise, kendisine Kütahya açısından verilen ra
kamların yanlış olduğunu söylemek isterim. 

Bu açıdan, 2 200 rakamı acaba 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973 ve 1976'ya kadar geçen dönemlerin hep
sinde Programa konmuş ve 1976Ma yanlış rakam mı
dır, yoksa 1975te Programa konarak 1976'ya gelmiş 
rakam mıdır? 

2. Dünyanın en güçlü ekonomileri, meselâ Ame
rikan ekonomisi, meselâ Alman ekonomisi, enerji ko
nusunda en küçük olaylar karşısında tedbir alırken, 
Amerika'ya veya Almanya'da temperatürün 18 dere
ceyi geçmiş olması devlet tarafından kontrol edilir
ken, Türk ekonomisinin enerji fiyat ve politikasına 
ilişkin bu rakamlar hangi ekonomik kaynaklara ve 
gerçeklere dayanmaktadır? 

3. Bu kadar zengin enerji politikası uygulayan 
bir memleketin Seyitöıuer santralının bu kış döne
minde kömürsüzlükten durma tehlikesi geçirdiğini Sa
yın Bakan biliyorlar mı? 

4. Tunçbilek'te başlayan santraHarın ve inşaatı 
devam eden santraHarın kömür üretimlerinin, santral-
lar bitse dahi 2 sene geriden gittiğinden Sayın Baka
nın malumatları var mıdır? Ve bu santraHarın çalış
masının, piyasaya verilen kömürleri kesmek suretiy
le mümkün olabileceğini Sayın Bakan biliyorlar mı? 

5. Sayın Bakan geçen sene 63 barajdan bahset
ti. Herhalde gerçeklere yaklaşıyorlar, bu sene 48 ba
rajdan bahsettiler. Geçen seneki 63 baraj için 4,8 mil
yar karşılığında, 170 milyon lira civarında bir ayırım 
yapılmıştır. Bu sene 48 baraj için 13 milyar ura civarın
da bir ayırım yapıldığım görüyoruz. Bu barajların 
tüm maliyeti içinde 13 milyar liranın oram nedir? 

6. Sayın Bakanın 31 Temmuz 1976 günü, Sayın 
Başbakanla birlikte Seyitömer'de açtıkları dumansız 
yakıt tesislerinden o ana kadar Ankara'ya ne kadar 
dumansız aykrt gelmiştir, ne kadar kurutulmuş yakıt 
Ankara'ya gelmiştir, gelmemesinin sebebi nedir? Bu 
tesisin kurulmasıyle ilgili Sayın Bakanın 1971'den bu 
yana Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu rapo
runda yazdan olaylardan haberi var mıdır? 
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7. Sayın Erbakan'ın, 15 milyar lira ile yapaca
ğı yatırımların, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının, enerji,, barajlar ve yatırıra projeleriyle bir 
ilişkisi var mıdır? Bu yatırımlarla Türkiye'nin enerji 
yatırımları arasında bir oran yoksa, Türkiye'nin har
cayacağı 20 milyar liranın belirli bir dönem için atıl 
sermaye, atıl kapasite olarak kalacaklarına Sayın Ba
kan inanıyorlar mı? 

Suallerim bu kadar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
izniniz olursa yazılı olarak cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eken, buyurun efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, aracı

lığınızla Saym Bakandan öğrenmek istediğim 7 so
rum var : 

1. Kızılırmak üzerinde, Çankırı - Çorum hudut
ları içinde 300 bin dönüm arazinin sulanması için 
Çankırı - Tımarlı barajı ne zaman yapılacaktır? Kı
zılırmak vadi sulamalarına 1977 senesinde başlan
mayacak mıdır? Geciktirilmesinin sebe&i nedir? 

2. Çorum ve Çankırı havaîesinde olduğu söy
lenen kurşun, çinko, bakır, manganez madenlerinin 
sondajları ve işletilmesi için herhangi bir tedbir al
mayı Sayın Bakanlık düşünüyor mu? 

3. Kırsal alanda geri kalmış Çorum'un komşu 
İllere nispetle köylerinin elektrik işlerinin çok geride 
gittiği bilinmektedir. Çorum'un kırsal projesinden do
layı mı elektrik yatırımları Çorunı'da ağır yürütül
mektedir? Civardaki illerin elektrikleri yanmakta ol
duğu halde, Çorum köylerinin elektrik işleri kimler 
tarafından yaptırılmak istenmemektedir? Ba hususta 
adaletsiz yatırımlardan dolayı Sayın Bakanın görüşü 
nedir? 

4. Çorum - Obruk barajının inşasına ne zaman 
(başlanacaktır? 

5. Çorum - Alaca'da 142 bin dönüm araziyi su
layacak Koçbisar barajı ne zaman yapılacaktır? 

6. Kargı barajının etüt ve projesi yaptırılmış mı
dır? 

7. Çorum - Adele Kömür İşletme Müdürünün 
işyeıunde işçi ayrımı yaparak, işletmede işçilerimizi 
biîMrine düşürmüş ve bu bakımdan da üretimin düş
tüğü iddia edilmektedir. Çorum - Adele İstetme Mü
dürünüzün işçiler arasına nifak sokmasını doğru bu
luyor musunuz? Bu, üretime zarar vermez mi? Bu mü-
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I dür hakkında Bakanlığınıza intikal etmiş şikâyetler
den haberiniz var-.mıdır? 

I Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

J Sayın Bakan, buyurun efendim, 
•ENERJİ VE • TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

gELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Saym Başkan, 
müsaadeniz olursa buna da yazılı cevap vermek isti-

I yorum. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-
I kânım, aracılığınızla Sayın Bakandan öğrenmek iste-
I diğim sorularım şunlardır : 

1. Birinci sorum Sayın Bakanın yönetim yönte-
I miyîe ilgili. Millet Meclisinde görüşülen bütçede tüm 
I genel müdürlerin burada bulunmasına rağmen, büyük 
I bir kuruluşumuzun genel müdürü bulunmamaktadır. 
I Buna neden nedir? Bu, TEK Genel Müdüründen baş-
I ka getirmedikleri genel müdür var mı? Bunu öğren

mek istiyorum. 
2. Yapılacak olan, yakında temeli atılacak olan 

j termik santralların gereksinmesi olan kömürler kesin
likle güvenceye bağlanmış mıdır, yoksa termik san-

I tralların temeli atıldıktan sonra mı bu kömürler dü-
I Şünülecektir? 
I 3. Sayın Bakanın deminki konuşmalarında, da-
I ha evvel Kamu İktisadî Teşebbüsleri Koıriisyonun-
I da 50, hatta kapıdan çıkarken 63 tane baraj yapaca-
I ğsz demelerine karşın, 48 barajın elde olduğunu söy-
j lediüer ve Sayın Bakan şöyle bir Söz sarfettiler : «Brz-
I den sonra geleceklere, eğer 48 tane baraj yapılmazsa, 
I bunun sorumluluğunu Türk halkı, Türk ulusu sora-
I çaktır.» Gayet güzel. Şimdi ben Sayın Bakandan bu 

konuda şunu sormak istiyorum : Baraj kavramında 
I baraj adedine mi önem veriyorlar, yoksa baraj ka-
I pasitesine mi önem veriyorlar? 

Bir örnek veriyorum : 48 barajın kapasitesini içe
ren bir tek baraj varsa ve bunun yanına ikinci bir 

I baraj ilâve eden bir iktidar gelirse, bu 48 + 48 = 96 
I barajlık bu kapasitenin yerini tutan iki tane barajı 
I «2» sayısıyle bu kürsüye getiren bir Bakan, yarın aca-
I ba ba mantık ölçüsüne göre kınanacak mıdır? 
I 4. Karakaya barajının gerçek baraj gövdesinin te

meli ne zaman atılacaktır? Biz bunu öğrenmek istlyo-
I raz. Ba konuda polemik yapılmamasını rica ediyo

rum; barajın gerçek gövdesinin temeli diyorum; yok-
I sa televizyonda seyrettiğimiz dağ başındaki kulübe-
I den söz etmiyorum. 
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5. Karakaya barajında şu anda çalışan personel 
sayısı nedir? Günde kaç personel çalışıyor; örneğin 
şubat ayında. 

6. Keban barajının kapasitesinin 5,6 milyar ki
lovat/saat olduğunu tahmin ediyorum. Böyle obua
sına karşm, 1976 yılında Keban barajından aldığımız 
enerji üretimi ne kadardır, kaç kilovat/saattir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, Keban barajının 8 ünitesinden 4 tanesi ça
lışmaktadır. Bu çalışan 4 ünitenin türtbo jeneratörle
rini hangi tarihte, hangi iktidar, hangi hükümet sipa
rişe bağlamıştır? Ve bunu siparişe bağlarken diğer 
4 tanesini neden siparişe bağlamamıştır? Bunun ne
denlerini öğrenmek istiyorum. 

7. Erzincan sağ sahil sulama regülatörünün 1976 
yılında ihalesi yapılacaktı, Sayın Bakanımızın bende 
yazısı da yar; fakat bugüne kadar hâlâ bu regüla
tör ihale edilmedi. Acaba Erzincan sağ sahil sulama 
regülatörünün - çünkü çok önemli - ne zaman in
şaatına başlanacak, regülatörün temeli ne zaman atı
lacak? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

8. Erzincan ÇiJhoroz Deliktaş köyünde çıkarılan 
linyit kömürünün yöre halkı tarafından kullanılacak 
şekle getirilmesini düşünüyorlar mı? Bu konuda alın
mış bir önlem var mı? Çünkü o yörede tamamen te
zek kullanılıyor, başka bir şey yok. Sayın Bakan bu
nun için ne düşünüyorlar? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kahraman, biraz öne gelmenizi rica ede

yim, zapta da geçmesi bakımından; 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan şu sorularım vardır : 
1. Hayrabolu'nun Bayramçal köyünde temelini 

attığınız baraj için ne kadar harcama yapıldı? Te
mel ne zaman atılmıştır? 

2. Malkara'nın Karademir köyünde yapılmakta 
olan baraja ne kadar para harcandı? Baraj ne zaman 
bitecek? 

3. Yine Malkara'nın Karademir barajına ilâve bir 
baraj daha yanında yapılacak mı? 

4. Malkara Karademir barajı için istimlâk eâl-
fecek arazinin istimlâkhıde toprak sahiplerine ödene
cek para 1971 beyannamesine göre mi, yoksa Ana

yasa Mahkemesinin, Anayasanın 38 nci maddesinin 
değiştiriîmesmden meydana gelen geçer fiyat üzerin
den mi ödenecektir? 

5. Petrol Ofis Genel Müdürü, Ankara'da luna 
padt sahibi A. P.'fi bir şâhsa usulsüz Petrol Ofis 
bayiliği vermiş midir? 

6. Yine, Elbistan kömür projesinin iki A. P. mil
letvekili aracıhğryle Ali Rıza Çermikti firmasına ve
rildiği doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular 'bitmiştir. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel ve son söz olarak Sayın Hasan Çetfaı-

kaya, buyuran efendim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel söz almış bulunu
yorum. 

Ülkemizin kalkınması, her şeyden önce öz kay
naklarının planlı bir şekilde ve tekniğin gereklerine 
göre değerlendirilip, ona göre yılhk yatırım planla
rının saptanması ve uygulanmaya konulmasına bağ
lıdır. Türkiye'mizin gelecekteki tarımsal ürün ihti
yaçlarını karşılamak için, her yıl en az % 4 ora
nında tarımsal ürün üretimini artırmak zorundayız. 

Bunun için, bütün ekilebilir alanlar tarıma açıldı
ğına göre, modern teknolojinin tarıma uygulanma-
sıyle birim alanında daha çok verim almak müm
kün olacaktır. Modern teknolojinin tarıma uygulan
masının ve veriminin yükseltilmesinin ilk şartı sula
madır. Devlet Su İşlerine bu konuda büyük görev 
düşmektedir. Yapılacak büyük yatırımların ön etüt
leri, fizibilite raporları, hatta uygulama projeleri ken
di teknik elemanlarımız tarafından yapılmadığı süre
ce, dışa bağımlı olmaktan kurtulamayız. 

Planlı dönemde Türkiye'nin dışa bağımlılığının en 
iyi göstergesi, teknolojinin yabancı şirketler eliyle 
bağındı hale getirilmesidir. Bunun açtk göstergesini, 
yabana şirketlerin ülkemizdeki yatırım projeleri için 
hazırladıkları fizibilite raporlarında görmek mümkün
dür. 
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Örneğin, Fırat ve Dicle sulan üzerinde yapılacak 
barajlar ve sulama şebekelerinin ön etütleri ve fizibi
lite raporları, bir yabancı firma olan Elektrod Wat'a 
yaptırılmıştır. Bu firmaların hangi ölçüleri esas al
dıkları, bu gibi büyük yatırımlarda etkin olmaları 
bakımından dış kaynakların menfaatlerini dikkate al
madıkları söylenebilir mi? 

Türkiye'nin 700ı bin hektar arazisinin sulanacağı 
ve 5 büyük barajının hedef alındığı Doğu ve Güney
doğu Fırat Havzası planlaması üzerinde durmak isti
yorum. 

Karakaya Barajı projesinin gerçekleştirilmesinde 
geç kalınmıştır. Planlama bu barajın 1972 yılında 
inşaatının başlamasını öngörmüşken, baraj ancak 
1976 yılı sonlarında ihale edilebilmiştir. Barajın iş
letmeye açılılış tarihi de düşünülürse, 5 yıllık bir ge
cikme söz konusudur. Karakaya barajı enerji maksat
lı olup sulamaya katkısı yoktur. Sulama planlama ça
lışmalarının tamamlanması şarttır. Sulama kısmı, mas-
ter plan seviyesinde olduğu halde, bugüne kadar ge
rekli çalışma yapılmmaıştır, planlaması tamamlanma
mıştır. Sulama planlaması bitmeden sulama ünitele
rinde büyük yatırım hazırlıktan başlamıştır. 

Sayın Bakan, gerek Bütçe Karma Komisyonunda
ki konuşmanızda, gerekse şu andaki konuşmanızda, 
Urfa tünelinin temelinin Nisan ayında atılacağını 
beyan buyurdunuz. Şimdi öğrenmek istiyoram: 27 ki
lometrelik büyük tünelin araştırma sondajları yapıl
mış mıdır? En ufak detaylarına göre projeleri hazırlan
mış mıdır? Keşif bedelleri ne miktardadır? Bu tü
nelle ilgili bir sorun da, Karababa barajının gerçekleş
mesinden, tünel işine başlamasındaki nedeni anlama
maktayız. Tünel 1977 yılında başlayıp 1983 yılında 
biteceğine göre, Karababa barajı o tarihe kadar işlet
meye açılmış olacak mıdır? 

Hükümet, gerek Bütçe Karma Komisyonunda, ge
rekçe Bütçenin tümü yüce Mecliste görüşülürken, 
Aşağı Fırat Havzasındaki baraj ve. sulama sorunla
rını abartarak, yüce Meclisimize sunmuştur. Teknik 
bir konu olduğu için açıklamakta yarar gördüğüm 
bu konulara değinmek istiyorum. 

1. — Karakaya barajı enerji maksatlı olup, sula
maya katkısı yoktur. 

2. — Karababa barajının kati projeleri' henüz 
araştırma ve etüt safhasındadır. 1986 yılında bitiri
leceği ifade ediliyor. Urfa tüneline su almak için, 
Karakaya barajından terfi suretiyle su alınıp, Bedir 
barajı meydana getirilecektir. 55 metre yükseklikte
ki bu baraja, pompalarla su yükseltilmesi ekonomik 
değildir. 

Hilvan'da kurulacak pompa istasyonu ile Karababa 
gölünden su alınarak, 177 metre yükseklikten sonra, 
üst kottaki ovalann sulanması için, iletim kanalları
na sevk edileceği doğru mudur? Pompa sistemi ile 
sulama en pahalı bir konudur. Tüm bu sistem için 
gerekli makine ve araç dış ülkelerden alınma zorun
luluğunu getirmektedir. Esasen, sanayide gelişmemiş 
ülke olarak dışa bağımlılığımız burada da ipotek 
altına alınmıştır. Neden cazibe sulaması haline gidil
memiştir? 

Sayın milletvekilleri, Fırat havzasındaki baraj 
ve sulama için en önemli sorunlardan biri de, finans
man kaynağıdır. Karakaya barajı için 600 milyon 
dolar dış finansmana ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Dış kaynaklara bağlı olarak bir projenin gerçekleş
mesinde sorun, finansman kuruluşlarının öne sürdük
leri koşullar olmaktadır. Uluslararası yabancı seranı* 
ye örgütlerinin en önemlisi Dünya Bankasıdır. Ba
kınız Dünya Bankasının kredi verme yöntemine: 
H. B. Chaner isimli yetkili; «Hükümetinin iktidarda 
kalmasını istediğimiz ülkelerde, siyasî ve ekonomik 
durumun çürüyüp çökmesini önlemek için kullanılan 
dış politika araçlarından birisi banka yardımlarıdır» 
demiştir. Türkiye altyapı projelerini finanse eden 
kuruluşlar bunu bizler için yapmamaktadırlar. Örne
ğin Dünya Bankası, krediler karşılığında % 8,5 faiz 
almaktadır. Büyük miktarlara ulaşan bu borçların 
faizlerini bile ödemek, ülkenin sınırlı bütçesi için çok 
zor olacak, sorunlar meydana getirecektir ve bu faiz 
ödemelerinin bu yıldan itibaren ödenmesi gerekmek
tedir. 

Buraya gelmişken, Osmanlı İmparatorluğu döne
minde yabancılara borçlarımızı ödemek için, Dü
yunu Umumiyeyi hatırlatmak isterim. Yabancılara 
ödenen döviz konusunda kendileri yönetim kurarak 
vergileri kendileri toplamışlardır. Temennimiz odur 
ki, geçmişten ders alarak, dış kaynaklan millî çı
karlarımız yönünden değerlendirebilelim. 

Günümüzde, güncel bir konu içinde, sayın Baka
nın burada temas ettiği Seyhan barajına değinmek 
istiyorum. 
Bu baraj Devlet Su İşleri tarafından, Dünya Ban

kasından kredi alınarak ve Devlet bütçesinden de 
gerekli ödenekler verilmek suretiyle inşa edilmiştir. 
Ne var ki Dünya Bankası, krediyi, barajdan elde edi
lecek elektrik enerjisinin bir özel şirket eliyle üretil
mesi şartıyle vermiştir. Özel sektör kuruluşu olan 
bu, Çukurova Türk Anonoim Oratkhğının yeni ya
tırından, Danıştayca durdurulmuştur. Devletleştirii-
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mesi zorunludur. Zira, yasal olarak Türkiye'de tek 
üretim kurumu olan Türkiye Elektrik Kurumuna bu 
görev verilmiştir. Hâlâ Hükümet, özel teşebbüs olan 
bu Çukurova Türk Anonim Kurumunu savunmak 
durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su tşleri büyük ya
tırımlara girmiştir. Ancak, yatırımların yıllık öde
neklerini parçalamak suretiyle uzun vadede gerçek
leşmek olanağından uzaktır. 1976 yılında Programa 
alman 17 büyük projenin bugünkü rayiçlere göre 
keşif bedeli 4 233 000 000, bu işler için aynı yıl ko
nan ödenek ise sadece 163 milyondur. Her sene % 10 
ayırsanız dahi, 10 seneden önce bu yatırımları üreti
me geçiremezsiniz. Fiyat artışları dolayısıyle de bu 
büyük yatırımlar yüzde yüz artış göstererek maliyet
lerini yükseltmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, sınırlı bir zaman içinde bi
raz da TEK çalışmalarına değinmek istiyorum. 

Bugün 40 bin köyümüz, ünite olarak yaklaşık 60 
bin yerleşim merkezinden, ancak % 13'ü elektriğe 
kavuşmuştur. Her sene planlanan 2 500 köye elektrik 
verilmesini büyük bir aşama olarak görüyoruz. An
cak, bu Program döneminde geri kalmış yörelere 
ağırlık verilmesini istiyoruz. Meselâ, benim seçim 
çevrem olan Erzincan'da merkez ilçe ve belediyeler 
hariç, 6 ilçenin hiç bir köyünde elektrik yoktur. Ke
ban'dan istifade edecek olan bu ilçelerimizin köyle
rinin âdil olarak; her ilçeden köylerin programa alın
masını talep ediyorum. 

Keza, Keban dolayısıyle su altında kalan Kema
liye ilçemizin Başpınar bucağı köprüsünün ödeneği
nin Bayındırlık Bakanlığına verilmesini istiyorum. 

Erzincan sulamasının bu sene ihale edileceğini 
Bütçe-Plan Komisyonunda Sayın Bakanın cevabın
dan öğrenmiş olmakla teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Mahrumiyet içinde bulunan ve halkı her sene 
yabancı ülkelere göç eden Erzincan ilimizin birçok 
ilçelerinde maden cevheri bulunmuştur. Bu maden
lerin işletilerek burada işyeri açılmasını ve bu in
sanlara iş vermek suretiyle dış ülkelere göçün ön
lenmesini talep ediyorum. 

Bütçenin hayırlı olması temennisiyle hepinizi say-
gıyle selâmlıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetinkaya. 
Sayın üyeler, bu suretle Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki ve bağlı katma büt
çeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-

23 a 2 . 1977 O : 3 

I rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
j Bölümleri okutuyorum: 

Ç) ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

I BöKim 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 898 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesinin sağlanması 2 297 945 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 15 472 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştir. 

4. — 7977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/518; 
C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 496; C. 
Senatosu S. Sayısı : 638) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 
katma bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yüı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1977 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (14 433 006 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetvelini 
okutuyorum : 

(7) 496 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 354 471 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt sa-
tınahnmast destek hizmet
leri 2 124 209 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım 640 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 9 123 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 1 564 668 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 145 258 000 
BAŞKAN — Böîiimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 480 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul ettiğiniz (A) cetveliyie bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (14 433 006 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Tülü Lira 

2 Vergi dsşı gelirler 246 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 14 186 113 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz (B) cetveliyie bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün--

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağh (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağh (R) 

işarcüi cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze-
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re, bono ihracına yetki yerilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1977 malî yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini maksadıyle girişilecek taahhütle
rin tutarı için, ayıu Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardım
lardan temin olunan proje kredileri için, 1977 malî 
yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sı
nırlı oluşu hakkındaki hüküm 1977 malî yıhnda uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santrallan 

inşası doîayısıyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyle hava alanları, inşa, ıslâh ve tev
si ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Geneî Müdür
lüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görüle
cek miktarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Ba
kanlığı ve karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli 
cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konu
da gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden bu 
işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı 
ile Köy İşleri Bakanlığı ve Karayolan Genel Müdür
lüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu 

tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernek
ler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma 
ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elek
trik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi 
ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel son
dajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin me
kaniği, deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması 
amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
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özel bir tertibe getir, diğer taraftan (A) işaretti cet
velde mevcut veya yeniden açdacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
camayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesin
deki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yıh içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 
yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalele
re katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütle
rin gerektirdiği tasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, iş
letme ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası île bun
lara ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri ger
çekleştirmeye yetkiüdir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka^ 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu Katma Bütçe açık oylamaya tabidir. Açık oy

lama bitâhara yapılacaktır. 

5. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; C. Se
natosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C. Sena
tosu S. Sayısı: 639) (1) 

(1) 495 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kat
ma Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğüne 
1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (12 907 900) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

8 178 700 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hak
ların verilmesi, kontrol ve de
netim hizmetleri 3 464 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlan
ması ve akaryakıt istikrar fonu 
hizmetleri 564 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(12 907 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağh (B) işaretli cetveli 
okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Tüıü Lira 

15 000 

12 892 900 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 

1977 malî yıhnda elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağh (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile

cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzım ge
lenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetve
lin ilgili program, altprogram, faaliyet veya proje
lerine ödenek kaydolunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Ta

biî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma Bütçe açık oylamaya tabidir. Açık oyla
ma işlemi bilâhara yapılacaktır. 

Bu suretle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize, başta Sayın Bakan olmak 
üzere Bakanlığın seçkin mensuplarına başanlı hiz
metler için kaynak olmasını dilerim. 

Bütçe görüşmelerine kaldığımız yerden devam et
mek üzere, 24 Şubat 1977 Perşembe günü saat 10.00' 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.16 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BlRLBSfM 

23 . î . 1977 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

X I . — 1977 yıir Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
fCarrria Komisyonu raporu üe 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 6\4) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977) 

X 2. — 1977 yı& Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : t/517: C. Senatosu : 1/515) 
<M. Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)' 

X 3. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 4. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/51 S; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 5. —1977 yrtr Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 6. — îmi ytn Te*eî Gener Müdürlüğü BötŞe 
kanunu e&âtrıs* ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyoftur 
Basşkânnklarr tezkereleri (M. Meclis* : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 49*>; C. Sfc-
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : »4.2.1977) 

X 7. — 1977 yılı Devlet Üretene Çiftlikleri Gemel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu' raporuna dair C Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 8. — 1977 yıîr Beden Terbiyesi Genel Müdürlü-
ğtt Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyona Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

X 1. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste^ 
saflığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/496} 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı ; 616) (Dağıtma tarihi : 
1.4 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Ç. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başlcamlılkları tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/495; C. Se-
naıtosu : 1/493) (M. MecMsi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 « 2 . 1977) 

X 3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-



poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi • 
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı . 
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 
16. 2 . 1977) 

X 4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529; 
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C 
Senatosu S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 2 . 1977) 

X 5. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkla
rı Tezkereleri (M. Meclisi ; 1/524; C. Senatosu 
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu S. 
Sayı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu * 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 7. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S. 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977) 

X 8. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 9. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 10. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 11. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna. 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/50-3) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 13. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14 .2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu* 
tasarısı ve Bütçe Karma Komıisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu : 1/498) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

İX 17. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu' 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S. 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 



X 18. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Kaırma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senaıtosu S, Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 19. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S. 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı inönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 21. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıktan tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 23. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TİRMASİ YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖ

RÜ ŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 ' , 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 491 

1977 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı : 634) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Savı : 5404 

11 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1977 gün ve î/514-165 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlümü 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin An burun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT ; 

AÇIK OY NETİCESİ (135) 

Kabul 
Ret 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/514, C.S. 1/512 
No. : 287 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 1977 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 , 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 494 

1977 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez

kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 637) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5406 

11.2. 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1977 gün ve 1/517 - 162 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile 

kabul olunan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla* 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 
NOT r 

AÇIK OY NETİCESİ (139) 

Kabul 
Ret 

88 
51 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/517, 
C. S. 1/515 

Karar No. : 290 

14.2. 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur-
Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

»•••« 





D»nem ,4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 495 
Toplantı : 4 

1977 Yrlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 

C. Senatosu : 1/517) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 639) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5458 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi 2 . 2 . 1977 gün ve 1/519 - 168 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla, 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
NOT : 

AÇIK OY NETİCESİ (136) 

Kabul 95 
Ret 41 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/519, 
C. S. 1/517 

Karar No. : 292 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygt ile arz olunur. 
Bütçe Karma 

Komisyonu Başkam 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem s 4 . M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ı 496 
Toplantı ; 4 

1977 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/518; 

C. Senatosu : 1/516) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 638) 

Cumhuriyet Senatosu 11.2. 1977 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5451 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 31 . 1 . 1977 gün ve 1/518-167 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (136) 

Kabul 95 
Ret 41 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1977 

Esas No. :1/518,C. S. 1/516 
Karar No. : 291 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1977 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılıl Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa Saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

'İsmet Sezgin 




