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II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 2 . 1978 Cuma 

[TJTANAK ÖZETİ 

kabul olundu; tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 
24 Şubat 1978 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl

mak üzere Birleşime saat 23.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

Memduh Ekşi Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi Divan Üyesi < 
Bursa Rize 

Halil Karaatlı Yılmaz Balta 

S KÂĞITLAR 

978 Cuma 

I. — GEÇEN 1 
i -

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 

1978 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa
yısı : 47) görüşmelerine devam olunarak : 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı ve 

Yerel Yönetim Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe ka

nunu tasarısının. (1/72) (S. Sayısı : 37) da maddeleri 

Raporlar 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıktan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/91; 
C. Senatosu : 1/555) (M. Meclisi S. Sayısı : 56; C. 
Senatosu S. Sayısı : 760) (Dağıtma tarihi : 24.2.1978) 
(GÜNDEME) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşimini 
açıyorum. 

/ . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

(1) 47 S. Sayılı Basmayazı 17 . 2 . 1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 57; C. Senatosu S. Sayısı : 759) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 2 . 1978) (GÜNDEME) 

1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz, 

A) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜ\TÇESt 

BAŞKAN — Programımıza göre, Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz, 

Sayın Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Yalnız, aziz arkadaşlarım, görüşmelere başlama

dan önce bir hususu hatırlatmak ve grup başkanvekili 
arkadaşlarımdan bana yardımcı olmalarını dilemek 
istiyorum. Bugünkü programımız biraz yükîücedir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN i Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztonın (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Eğer her arkadaşımız süresini bir - iki dakika daha 
uzatayım gibi bir düşüncenin içerisinde olursa, prog
ramımızı zamanı içerisinde bitirmek imkânı olmaya
caktır arkadaşlarım. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde söz 
alan sayın üyeleri okuyorum : Milli Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Yaşar Göçmen, Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu adma Sayın Turan Kocal, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Barbaros Tur
gut Boztepe, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fethi 
Acar. 

Şahısları adına, lehinde, Semih Eryıldız, Mehmet 
Irmak, Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Hasan Zengin; aleyhin
de, Müfit Bayraktar, Mehmet Özutku, Behiç Tozko
paran, Kemal Doğan, İbrahim Vecdi Aksakal; üze
rinde, Halil Karaatlı, Adem Ali Sarıoğlu, Nihat Ka
ya, Şene* Battal. 

MSP Grılpu, sözcüsünü, Yaşar Göçmen'in yerine 
Şener Batîal'Ia değiştiriyor. 

Görüşmelere başlıyoruz. Söz sırası MSP Grupu 
adına Sayın Şener Battal'da. 

Buyurun Sayın Battal. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli ıriilletveküleri; Milli Se
lâmet Partisi G'rupu adına Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 
Cümlenizi saygılarımızla selamlıyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşürken, Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı Demiryolları, PTT Teşkilatı, Türk Havayolları, De
nizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı Anonim Ortaklı
ğı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Anonim Or
taklığı faaliyetleri üzerinde görüşlerimizi sunmaya ça
lışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; ulaştırma, bir devletin 
askeri, ekonomik ve sosyal hareketlerini, sosyal ha
diselerle bağlantısını temin eden faaliyetlerin hepsine 
birden verilen bir isim denilebilir. Bu bakımdan ulaş
tırmaya büyük ehemmiyet vermek zorundayız. Ulaş
tırması zayıf ülkeler, az gelişmiş ülkedir, gelişme'kte 
olan ülkedir. Bir devletin ekonomik gücü, günümüz
de karayolları veya demiryollarıyla veya ulaştırma 
İmkânlarıyla da izah edilmektedir. Ekonomistlerin ba
zıları bunu ölçü almaktadırlar. Bu bakımdan Türki
ye'nin ulaştırma politikasını konuşurken iyimser tab
lolar vermek elbette isteriz; ama bu iyimser tablo'arı 
verirken, itiraf edelim ki, bazı büyük noksanlarımızı 
da dile getirmeye mecburuz.-

Türkiye bir siyasi tercih yapmak durumundadır. 
1950'lerden önce, demiryolu politikası izlemiştir ve 
mnrşia? söylenmiştir; dört bir taraf demir ağlarla örül-
IÎSÜ'Ş, denilmiştir ve o devrede, hatırlıyorum; «Devle-
tün politikasını neden karayolu politikasına aktarmı-
yorsunuz?» diye, Cumhuriyetin ilk yıllarında, o devrin 
politik yüksek şahsiyetleri tartışma çıkarmışlardır. 
Sadece demiryolu politikasına bağlı olmanın mahzur
larını dile getirmişlerdir. Ama bu mahzurları dile ge
tirenler, demiryolu tesis etmenin, işletmenin zor oldu
ğunu söyleyip; sadece karayolu politikasına bakışı tek
lif etmişlerdir. 

195ö'lerden sonra, Türkiye'de karayolu politikası 
gelişmiş, o müşahede edilmiş, demiryolu yapımı dur
muş, demiryolu tamiri söz konusu olmuş ve demir
yollarının ziyan etmesi artık olağan hale gelmiş, her 
yıl ne kadar az ziyan olursa, onunla teselli bulmu
şum, 

Ama, Nasrettin Hocanın dediği gibi; «Bahar mev
simine bir diyeceğiniz var mı?» misali, gelin şu iş1! yal
nız demiryolu politikası veya karayolu politikası diye 
ayırmak yerine, her ikisine de ehemmiyet vermenin 
gereğine inanmak lazımdır; bakış açımız böyle ol-
maüsdıv 

Tabii bunu söyüerken, havayollarını, hava ulaş
tırmasını, deniz ulaştırmasını da ihmal edelim değil; 
bu siyasi tartışma, iki istikametti olduğu için, bu tar
tışmaya yön vermek bakımından bu hususları arz et
mek ihtiyacı duyduk. 

Muhterem arkadaşlarım, demiryolları mevzuunda 
b.'r rapordan aldığımız önemli hususlar vardır. Bun
ları bilgilerinize sunmak istiyoruz. 

Bu hususları bilgilerinize sunmadan önce, Tür
kiye'de işçi - memur ayırımı konusunda, bir an evvel 
kararnameyi hükümet yürürlüğe koymalıdır. Demir
yolunda çalışan, aynı ünitede bulunan bir kimse me
mur sayılıyor; diğer arkadaşı işçi sayılıyor. Bundan 
dolayı büyük problemler, büyük sıkıntılar vardır. 

Yine, demiryollarında memur durumda olanların 
ıstırapları vardır, yorucu hizmetler yapmaktadırlar. Bu 
bakımdan, komisyonlarda bulunan 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine tadil getiren 
teklifler vardır. Bunlara göre, bu kanun teklifi bir 
kısım demiryolu mensuplarına üç ay gibi, yıllık fiili 
hizmet imkânı verilmesi hakkındadır. Bu kanun tek
lifleri son derece faydalı ve bir ihtiyacın ifadesidir. 
Demirycîu mensuplarına bu imkân tanınmalıdır. 

Yine aynı mahiyette, PTT hat bakıcıları, dağiiıc*-
îan ve telgraf ve muhabere hizmetlerinde çalışanlarla 
ilgili olarak, fiili hizmet zammı teklifi bulunmaktadır. 
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PTT mensupları da, büyük yorgunluk içinde, yıpra
nan ve onlara yılda' üç aylık bir fiili yıpranma müdde
ti ilavesi, sosyal adaletin gereği olarak gözükmekte
dir 

'Bu bakımdan, bu kanunlar geldiğinde arkadaşları
mızın alaka göstermelerini ve bu kanunların lehinde 
oy kullanmalarım bu vesile ile temenni etmek isti
yoruz 

Bugün, Demiryolu mensubu olarak 28 bin perso
nel bulunmaktadır. Bunlar, Ulaştırma hizmetinin bü
yük rükünleridir. Bu rakamı çok bulanlar vardır; 
«Demiryollarında personel fazladır, ziyadedir» diyen
ler vardır. 

Personel ziyadeliği tartışılmak yerine, bu persone
li istihdam merkezlerinde iyi istihdam etmek, devle
tin vazifesidir. Sayın Bakandan bu temennimizi de
ğerlendirmesini rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ulaştırma hizmetleri di
ğer hizmet sektörlerinin şalteri durumundadır. Bu 
bakımdan ulaştırma hizmetlerine büyük ehemmiyet 
atfediyoruz; Ulaştırma, toplum hayatının ayrılmaz 
bir parçasıdır; ulaştırmasız savunma, ulaştırmasız ti
caret, ulaştırmağız tarım, ulaştırmasız sanayi bizim 
için son derece zayıf kalır. O halde ulaştırma, top
lumun hükmet! vücudu ile alakalı ve temel unsurların
dan biridir. Demiryolları da, bu ulaştırmanın en önem
li rükünlerinden biridir. 

Demiryolları, kitle taşıması ve taşımayı ekonomik 
şekilde sağlaması bakımından büyült ehemmiyet taşı
maktadır. Demiryolları ile ilgili genel olarak şunları 
biîgi'erinize arz etmek isteriz: 

iktisadi Devlet Teşekkülü statüsünü 1953 yılında 
kazanan Demiryolları, vergi yükleri ve hizmetin yürü
tülmesi için zorunlu büyük ölçüde bakım giderleri ile 
baş başa bırakılmıştır; gerekli yol, taşıt ve öteki dona
tım yenilemeleri için finansman güçlükleri vardır; 
1959'dan sonra giderek artan işletme açıklan vardır. 
Bunun çaresi bulunmalıdır. Personel politikası bakı
mından birtakım büyült yanlışlıklar Vardır. Bunları bir 
an evvel çözmeye Devlet olarak mecburuz. 

İkinci Dünya Savaşından sonra otomobil endüst
risi büyük bir gelişme gösterirken, büyük petrol şir
ketlerinin güdümünde dünya enerji kaynakları, ar
tan oranda petrole dayandırılmayan başladı. Bu ge
lişmeden çok etkilenen de ulaşım sektörü olmuştur. 

Türkiye'de karayolları politikası geliştirilirken, 
demiryolları ağları ile karayolları ağları arasında koor
dinasyon sağlanamamıştır. Sadece bu koordinasyon 
ikili arıza değildir, denizyolları arasında, karayolla

rı ve demiryolları arasında uyumlu, bir birine yardım
cı, birbirini besler ve destekler bir bütünlük kurula
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, gelişmiş ülkelerde ise, 
demiryollarının payı Türkiye'dekinden çok daha faz
ladır, yük taşımacılığında yüzde 50'nin üzerindedir 
gelişmiş ülkelerde demiryollarının payı. Türkiye Cum-
ihuriyeti Devlet Demiryollarının ulaştırmadaki payı, 
bütün taşıma taleplerinin sanayileşmeye paralel olarak 
artması ve özellikle 1970,den sonra demiryoluna yö
nelme eğilimi göstermesine rağmen, taşıma gücü ye
tersizliği ve büyük ölçüde isteksizliği sebebiyle devam
lı düşüş göstermektedir. 

Bu durum bazı Zihinlerde, demiryollarının önemi
ni yitirdiği şeklinde yorumlanmaktadır, biz bu görüş
te değiliz. Çünkü, demiryolları şu bakımlardan destek
lenmesi zaruret göstermektedir: 

1. Cevher gibi kitle hâlindeki yük taşımaları
nın, ancak demiryolu ile sağlanabileceği bugün kesin 
olarak bilinmektedir ve ekonomik taşınma böyledir. 

2. Demiryolu taşımacılığı, karayoluna kıyasla 
önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir. Yük taşı
nırlarında dizel lokomotifleri ile çekilen trenlerin bir 
safi ton/km. için motorin tüketimi 16-17 gram; karayol-
larımızda ise, yine dizel motorlu kamyonların safi ton/ 
km. başına motorin tüketimi 87 gram olarak hesap
lanmıştır. Şu halde, karayollarında aynı yükü aynı 
uzaklığa taşımak için demiryoluna kıyasla 5 kattan 
daha fazla yakıt tüketilmektedir. Yakın gelecekte pet
rol bunalımının daha da artacağı tahmin edilmekte
dir. 

Mesela, İskenderun Demir Çelik Tesislerinin, 1977 
yılındaki ihtiyacı 20 milyon ton demir cevherinin, 
Divriği yöresinden taşınması işini demiryolu, 2 000 bey
girlik 30 lokomatif ve 50ı tonluk 300 vagonla, yakla
şık olarak 20 bin ton motorin tüketerek yapabilecek
tir. Oysa aynı işin karayolu ile gerçekleştirilebilmesi 
için, lO'ar tonluk 3 bin kamyon ve 100 bin ton moto
rin gerekecektir. Bu sayıdaki taşıma için gerekli yatırım 
yaklaşık 300 milyon lira, 30 yıllık ömür hesabıyla yıl
lık amortisman 10 milyon liradır. Karayolu taşıma
ları için ise, en az 400 milyon lirahk yatırım ve 10 yıl
lık gibi çok iyimser bir ömür tahmini ile, yıîda 40 mil
yon liralık amortisman düşünülmek gerekir. 

Demiryollarını 1987 yılı için bekleyen taşıma, bu
günkü kapasitenin 100 milyar ham ton/km'nin üstün
dedir. Demiryolları bu taşımaları gerçekleştirebilecek 
duruma getirirse, yıllık enerji ihtiyacı 763 bin ton/yü 
motorine eşdeğer olacaktır. Bu taşımaların karayol-
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larına kayması halinde 3 723 000 ton/yıla ihtiyaç du
yulacaktır ki, aradaki fark, 2: 960 000 ton/yıl motorin
dir. Eğer bugünkü petrol fiyatları rayiç olarak esas alı
nırsa, 6 milyar liralık bir tasarruf söz konusu olmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demiryollarını mali ba
kımdan, teknik bakımdan, teşkilatlanma bakımından 
dfkkatle incelemek, geliştirmek, yanlışları düzeltmek 
zorundayız. , 

Demiryollarını mtfderriize -etmeye mecburuz. Tek-
n2k ömürünü doldurmuş vagonları, lokomatifleri 
emekliye ayırmak zamanı gelmiştir. Demiryollarını 
elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon 
tesisleri ve ağları bakımından takviye etmeye mecbu
ruz. 

TIR taşımacılığı mevzuunda da demiryolları ile 
veya Ulaştırma Bakanlığı ile direkt alakalı olmama
sına rağmen, bazı hususları dile getirmeye mecbu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarını, TIR geçişlerinden 450 
milyon liralık 1976 rakamıyla, bir gelir elde edilmiş
tir. Oysa ki, tahmin edüen gelir 2 milyar liralık bir 
gelirdi. Fakat karayollarına TIR'lann verdiği zarar 
5-6 milyar liralık bir tahribattır. Bu TIR taşımacılı
ğı, Nasrettin Hoca'nın «Dostlar alışverişte görsün» 
misali bir taşımacılık olarak, ekonomik olmayan bir 
manzara arz etmektedir; bir an evvel çözüm getiril
mesini temenni ediyoruz. 

PTT mevzuunda şehirlerarası otomatik görüşme 
sistemine geçişin önümüzdeki 6 aylık zaman içinde 
mümkün olacağı ifade edilmektedir; bundan dolayı 
memnuniyet duyuyoruz. Ancak, Türkiye'deki tele
fon ve haberleşme sistemi maalesef büyük sıkıntıla
ra sebep olmaktadır. Telefon görüşmesi yapanların 
ruh sağlığı bozulmaktadır. Psikologlar bugün tele
fon hastalığının tedavilerini aramaktadırlar. Türkiye-
de telefon hastalığı bir hayli fazla bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Battal, iki dakikanız var. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Hay hay Sayın 

Başkanım. 
Sözümün burasında 3222 saydı Telsiz Kanununun 

bir an evvel çıkarılmasında fayda vardır. Artık, Tür
kiye gelişmiş bir ülkedir. Birtakım ipdidai, Telsiz Ka
nununun çıkmaması için, karşı tenkitleri kabule şa
yan görmüyoruz. 

Türk Hava Yolları filosu takviye edilmelidir. 
Türk Hava Yollan programları düzenli olmalıdır. 
Tarife aksamaları büyük sıkıntı vermektedir. .Türk 
Hava Yollarının güven bakımından 75 ülke arasında 

70 nci olduğu hakkında karşı propagandayı çürüte
cek tedbirler alınmalıdır ve çok çeşitli uçak filosu bi
ze sıkıntı vermektedir. Sivil Havacılık anlaşmaları 
platonik anlaşmalar olarak kalmaktadır, gereği ya
pılmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Bankası De
niz Nakhytı, Hava Meydanları İşletmesindeki, De
mir Yolîan için söylediğimiz tenkitlerin bir kısmı 
bunlar için de geçerlidir. 

Bütün bu tenkitlerden sonra, Ulaştırma Bakanlı
ğının fedakâr mensuplarını, gayretli çalışmalarından 
dolayı tebrik etmeye bütün olumsuz şartlara rağmen 
mecburuz. Eğer bu işletmeler kâr etmiyorsa, biz Cid
di bir işletmecilik anlayışı getirmediğimizden dolayı
dır. Onun için muhterem arkadaşlarım, bu personeli 
yönetici yüksek kademeyi tenkit etmekten ziyade, bir 
an evvel Devlet olarak ulaştırma politikamızı gözden 
geçirmeye mecburuz. 

Bu temenniler içinde, Yunanistan'ın dünya tica
ret filosu bakımından birindi olduğunu hatırlarsak, 
yine diğer komşu ülkelerdeki hava ulaştırmacılığının 
büyük boyutlara ulaştığını dikkate alırsak, Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesini bu mukayeseler içinde biraz da 
kalbimiz buruk olarak şu anda görüştüğümüzü ifade 
etmeye mecburum. 

Hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve camiasına hayır
lı olmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı

na Sayın Turan Koçal'da, buyurun efendim. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Kocal, 20 dakikalık süreyi aşmamanızı rica 
ediyorum. 

MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 
yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupum 
adına söz almış bulunuyorum. Grupum Milliyetçi 
Hareket Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın isminden de an
laşılacağı gibi, topraklarımız üzerinde her türlü 
ulaşımı temin eden bir bakanlıktır. Bu Bakanlıktan 
istenen, bize göre, 3 ayrı çok önemli talebimiz 
vardır. Bu taleplerimiz: 

1. Ulaştırmanın güvenli olmasa, 
2. Süratti olması, 
3. Ulaştırmanın her sekiyle ekonomik olması

dır. 
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Bu 3 esası Bakanlığın bünyesinde inceîediğSmiz 
zamana hiçbirinde aradığımızı bulamamaktayız. 
Hiçbir ulaşımda gtiveri, surat ve ekonomik unsur
lar, kalkınmış ülkeler ile kıyas edilemez bir halde
dir. Fakat son seneler içerisinde, geçmişe nazaran 
hele hele 1950 yıllarından evvelki senelere nazaran, 
çök memnuniyet verici olduğunu da görmekteyiz; 
fakat arzuladığımız düzeyde değildir. Arzumuz, ula
şımın çok daha müspet yönde ileriye gitmesidir; fa
kat 1978 yılı bütçe tatbikatında arzulanacağımız 
ilerlemeden peşinen vazgeçtiğimizi ifade ile, geriye 
doğru saymasa dahi, bunun muvaffak olmuş ola
rak göreceğiz. 

Bize bu duyguyu veren iki anasebep vardır. Bi
rincisi 3 ncü Ecevit Hükümetinin programında yer 
alan ulaşım ile ilgili hususların tetkikatından çıkmak
tadır. Programın yazılmasında, hiçbir gerçek done 
alınmadan, ihtiyaçların ne olduğunun incelenmeme-
sldir. Hayali bol olanların, roman yazacağım di
ye kalemi kâğıdı eline alıp bir sürü sözler karala
masından ibarettir. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlı
ğına, 3 ncü Eceviıt Hükümetinin gerekH önemi ver
mediği kanaati büzlerde uyanmış bulunmaktadır. Ve 
3 ncü Ecevit Hükümetinin kuruluşunda da çok ace
leye gelip hazırlanmış bir program çerçevesi içerisin
de yapıldığını da biliyoruz. 

Bu anlayış içerisinde 1,5 aylık 3 ncü Ecevit Hü
kümetinin icraatlarında da bunu aramaya lüzum ol
madan her adımında da gözükmektedir. Misal ol
sun diye ifade etmek gerekirse, İskenderun Demir ve 
ÇeMk Fabrikalarında sendikalar arasındaki rekabe
tin Hükümetimiz tarafından tamamıyla siyasal ola
rak Kemal Türkler'i memnun etmek açısından oyna
nan oyunun, Türk Devletine milyarları bulacak za
rarları kabul etmesine rağmen bunu yapması, son 
bir misali ve ibret verici bir örneğidir. 

İçerisinde birlik olmayan, darmadağın bir Hü
kümetin oluşu da, en güzel ispatıdır. Bir misal söz
lerimin ispatı olacaktır: Saym Bakan, müsteşarla
rından memnun, Başbakan da Sayın Bakanın mem
nuniyetinden dolayı memnun; fakat Cumhuriyet 
Halk Partisi içerisinde kaynayan çeşitli fikirlerden 
bir tanesi, müsteşardan memnun değil; ısrar eder 
alınmasını ve müsteşar zor kullanılmak suretiyle 
emekliliğini istemeye mecbur olur. 

Bitmedi; Cumhuriyet Halk Partisinin durmadan 
tekrarladığı «yeğenler, hikâyesi, ispat edilmeyişine 
rağmen suçludur değildir, suçlu olan cezasını çeker; 
her suçlunun da biz karşısındayız, suçsuzun da ya
nındayız bir «yeğenler» hikâyesidir devam eder gi

der; ispatı yapılmaz. Şimdi, bakıyoruz Ulaştırma 
Bakanlığının bir genel müdürlüğüne Sayın Başbaka
nımızın bacanağı getiriliyor. Milletvekili arkadaşla
rıma tahmin ederim gelmiştir, ama İstanbul milletve
killerine muhakkak surette gelmiştir, ismi de burada 
yazılıdır. Şimdi bacanaklar devri mi başlıyor acaba? 

İkinci sebep, Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuru
luşların şimdi de teker teker hacimleriyle : beraber 
bütçelerini inceleyelim. Bu incelememizde zamanın 
darlığından dolayı, Ulaştırma Bakanlığına bağlı ku
ruluşları ele almamız mümkün değildir, önemli gör
düğümüz hususları ele almak suretiyle sözlerimi bi
tirmek isterim. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 
Demjryclîarmıız' gerekli ulaşımı yapmaya yeterli 

derecede uzunlukta (Türkiye'nin bütün topraklar 
üzerinde bir ağ gibi örülmüş) olmadığından dolayı 
gereken yapılamamaktadır; mevcut olanlar, bakımsız 
ve kifayetsizdir. Lokomatiflerin motor güçleri bir 
hayli düşmüş, gereken hıza sahip değildir. Vagon
lar bakımsız ve ulaşımı cazip hale getirici hakle de-
ğiidii'. Son yıllarda artan petrol fiyatları ve karayolu 
taşımacılığının getirdikleri olumsuz nedenlerden do
layı, tren taşımacılığına çok önem vermek mecburi
yetindeyiz. 

Şimdi bakalım, 1978 yılında bu Genel Müdürlü
ğe tahsis olunan meblağ yeterli inidir: Bir kelimeyle, 
hayır.» Karayolu ve bilhassa demiryolu taşımacılığı
na önem verilmediğini Bütçeyi tetkik ettiğimizde gör
mekteyiz. 

Denizcilik Bankası Onomim Ortaklığı: 
Bu kuruluşun banka kısmı hariç, tamamı zarar 

etmektedir. Halbuki, insan taşımacılığım aym hatta 
daha ucuz yapan özel motorlar kâr ederken, acaba 
neden zarar? Geçmiş yılların bütçe müzakerelerin
de, bu kürsüden Cumhuriyet Halk Partisi sözcüle
rinin tenkit ettiklerinin ve haklı sözlerinin şimdi çok 
daha fazla tersini yapmakla görmekteyiz. Ne gibi? 
Tahsili olmayan kamarotlar, İstanbul'da Cumhuri
yet Halk Partisi teşkilatı ve bacanağın işgüzarhklany-
la mesuliyet taşıyan görevlere getirilmektedirler. 

NEDİM TARHAN (Adana) — Yalan söyleme 
yalan; doğru laf söylesene. 

ETEM EKEN (Çorum) — İsim açıkla isim». 
TURAN KOCAL (Devamla) — Sonra bu kişiler

den hizmet ve verimlilik beklenmektedir. Ömründe 
deniz görmeyeni kaptan yaparsan, o gemimin nere
ye oturacağı da peşinen bellidir. Fakat, Sezar'ın 
hakkını Sezar'a vermek mecburiyetindeyiz. Sayın 
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Bakanımızın bunlardan haberi yoktur ve olmaya
caktır da. 

En güzel nüsaüsi Yalova Kaplıcalarından vermek 
• isterim: Yalova Kaplıcaları her sene milyonlar za

rar. eder. Bu kaplıcalar, özele devredilse, yalnız 
Gelir Vergisi olarak, Devletimizin şu anda ettiği za
rar kadar Gelir Vergisi alır. Bu nedenle biz Milli
yetçi Hareket Partisi olarak, Devlet sektörü ile özel 
sektör arasında «Millet sektörü» nü şart görmek
teyiz ve bu millet sektörüne bu gibi işletmelerin dev
redilmesini de istiyoruz. 

Yalova Kaplıcalarının nasıl zarar ettiğini bir iki 
misalle vermek isterim: Kaplıcaların bulunduğu böl
gede lojmanlar yapılmıştır. Bu lojmanlarda, haliyle 
çalışan memur veya işçiler oturacaklardır, hemfiki
riz; yalnız o bölgede kendi özel evleri olan ve o 
bölgede, hemen orada evleri ve daireleri olan kişi
ler, kendi meskenlerini kiraya vermek suretiyle bu 
lojmanlarda otururlarsa, Yalova'nın kaplıcalarına 
turistik olarak veya tedavi için giden birçok vatan
daşlarımızın yer bulamamaktan mütevellit geri dön-

; düklerini de söylemek mecburiyetindeyiz. 
Ayrıca, bir ayın bütçesi olarak Yalova Kaplı

calarında 140 bin lira fazla mesai ödendiğini bord
rolarından gördüm. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Cephe 
İktidarı zamanında mı? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Evet. Ben gel
mişi, geçmişi değil tümü üzerinde konuşuyorum 
muhterem arkadaşım. 

140 bin lira zarar ettiğini gördük. Tetkik ettim, 
«bu 140 bin lira ödenen fazla mesai ücreti nereden 
geliyor ve bu kaplıcalarda o mevzu olan ayda ne 
kadar vatandaş gelip isfcirahatini veya tedavisini yap
mıştır» diye. Tetkikatım neticesinde, Devlet kasa
sından, Devlet personeli olarak oraya tedavi için 
on kişi ve tek bir kişi de kendi ücretiyle gelip ora
da kalmış. Buna karşılık (memur maaşını söylemiyo
rum) fazla mesai ücreti olarak yalnız 140 bin lira 
ödenmiş. Haliyle bu Devlet bu hale gelecektir, ik
tisadi kriz içerisine düşecektir; bunlara tedbir almaya 
mecburuz ve ben bunu Sayın Bakandan istiyorum. 

Denizcilik Nakliyat AO ise, bir evvelki ortak
lığa nazaran kâr etmektedir; ama istenilen kârı ede
memesi dolayısıyla, yani kârdan zarar etmesi de, 
bizim için yine zarar olarak mütalaa edilebilir. Nak
liye gemilerinin tonilatolarıyla, anlaşmalarıyla ve 
kaçakçılığın önlenmesiyle yeniden bir düzene sokul
masını şart görüyoruz. Bu şirketlerde, sırf kaçak

çılık yapmak için gemicilerin cirit attığını da bili
yoruz. Hatta o kadar ki, dış ülkelere giden gemi
lere kamarot olarak girmişlerdir, ömrü hayatların
da bir gün çalışmamışlardır; sırf, biraz evvel söyle
diğim kaçakçılığı yapmak için orada gözükmektedir
ler. Bunların da önlenmesini ve çalışanların çok ti
tizlikle hakikaten çalışıp çalışmadıklarını, Sayın Ba
kandan istirham ediyorum. 

Karayolu taşımacılığının kitle taşımacılığında pa
halı bir işletme olduğu da malumunuzdur. Bu neden
le ülkemizde tren taşımacılığına ve bilhassa üç tara
fı denizlerle çevrili Türkiye'mizde deniz taşımacılığı
na muhakkak surette çok daha fazla önem vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri: 1977 başı itibarıyla 300 
gros/tondan az olmayan 1 140 000 ton gemi tona
jımız vardır. Gemilerin bir kısmı da işlemez halde
dir, adet olarak da 339'dur. İthalat ve ihracatımı
zın 1/4'ü gemilerimizle yapılmakta, 3/4'ü de yaban
cı gemilerle yapılmaktadır. Bu, şu demektir: Daha 
ortalama 1 000 gemiye ihtiyacımız vardır, ayrıca it
halat ve ihracatımızın % 95'i gemilerle yapılmakta, 
bunun % 25'i Türk gemileriyle, % 75'i de yaban
cı ve hem de dün vilayetimiz olan ve beğenmediği
niz bizim kabul ettiğimiz Osmanlı İmparatorluğunun 
bir vilayeti olan Yunan gemileriyle yapılmaktadır. 
Bu taşımacılık için yabancı gemilere ödenen para ise, 
senelik 6 milyar TL. dır. 

Değerli arkadaşlarım, gemileri ya satın alacağız 
veyahut da kendimiz yapacağız. Şu anda şerefli Türk 
Ordusunun Donanmasında 2, Denizcilik Bankasının 
emrinde 5 ve özel teşebbüsün de ufaklı büyüklü ol
mak üzere 24,, ceman yekûn 31 tersanemiz vardır. 
Bunlar da senelik 25 bin tona kadar gemiler yapıla
bilmektedir. Tersanelere gerekli yardım ve hükümet
çe kolaylıklar gösterildiği takdirde, yıllık 500 bin to
na ulaşan gemi yapımının da mümkün olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Gemilerin park yeri olan limanlar acaba nasıl : 
Yurdumuzda 61 liman ve iskele vardır. Bunların ida
re işlemi 9 ayrı yetkililikçe yürütülür ve limanlarımız 
o kadar bakımsızdır ki, gemiler yüklü olarak liman
lara girememekte, dışarda yükünün bir kısmını bo
şaltmak suretiyle girebilmektedir. Neden limanlarımı
zın sorumlusu yoktur ve bunlar için gerekli tedbir 
alınmaz? Bütün bunlar en iyi şekilde bir işletmeciliğe 
sahip olmadığımızdan ileri gelmektedir. Denizciliğin 
işlerliğinde geniş gemi kurtarma, kılavuzluk, seyir gi
bi teknik imkanlardan mahrum olduğumuz gibi, ge-
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reken ilgi de hükümetlerce gösterilmemiştir ve Üçün
cü Ecevit Hükümetinin Programında da bu hususa 
maalesef rastlamamış bulunmaktayız. 

Bu bilgi ve ihtiyaçları planlayacak, Denizcilik 
Yüksekokulu maalesef bugünkü teknolojinin çok ge
risinde bir eğitim yapmaktadır. 

Gemilerde teknik bir sınıf olan kaptan ve çarkçı 
meselesi» halen istenilen seviyeye gelmemiştir. Halbu
ki ordumuzda hizmet görmüş ve görmekte olan de
niz sınıfından yetişen, denizcilerimizin üstün bilgi ve 
kabiliyetlerinden, sırf bir tüzük değişikliği yapılmadı
ğından dolayı istifade edilememektedir. Bunu şöyle 
ifade edebilirim : Deniz ticaretimiz ile ilgili - yanıl
mıyorsam - 38 tane kanun, 76 tane tüzük mevcut bu
lunmaktadır ve her halde bugünün teknik ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde de bir çalışma yapılmadan 
seneler gerisindeki kanun ve tüzükler... 

O halde bütün deniz mevzuatım içine alan bir de
nizcilik kanununun çıkarılmasını ve deniz ticaretiyle 
denizyollarının tamamını içine alan yeni bir denizci
lik bakanlığı kurulmadığı müddetçe, Devlet bu zarar
dan hiçbir zaman kurtulamaz, ulaşımı da gerekli an
da yapması da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, 2 dakikanız var. 
TURAN KOCAL (Devamla) — Hay hay. 
Yukarıda sıralamaya çalıştığım deniz gücünün 

1950 yıllarında ise hali çok daha perişan idi; fakat 
maalesef Hükümetimizin Ulaştırma Bakanlığı ve hiz
met bakanlıklarına yeterli para konmadığım ve ge
çen seneye rağmen para gücünde bir eksilme olduğu 
da bir gerçektir. 

Bundan ayrı olarak, işgalci İkinci Ecevit Hüküme
tinin Programında, Üçüncü Ecevit Hükümetinin prog
ramına nazaran bu kısma daha önem vermiş olması 
da bunun şimdi üzerinde durmadığım ve bu Bakan
lığın Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir Bakanı 
olmuş olmasına biz bağlamaktayız. 

Türkiye Hava Yolları Anonim Ortaklığı da aynı. 
durumdadır; fakat burada şunu ifade edeyim, Türk 
Hava Yollarında hepimiz şahit olmaktayız. Gideriz 
hava yollarına «Filan yere uçmak istiyoruz, bilet 
var mı?» deriz. Muhakkak surette «Yoktur» denir; 
ama araya vasıta konur veyahut da bir aktarma ya
pılır, uçağa binersiniz; İstanbul'a veya Erzurum'a uça
caksınız, bakarsmızki uçakta 10-15 kişilik boş yer 
vardır ve uçak gitmektedir. Neden bu tedbirler alın
maz? Bunu da Sayın Bakandan ve yetkililerden isti
yorum. Ayrıca, Avrupa ülkelerine giden uçaklarımız
da da bu işlem yapılmaktadır ve bilhassa döviz geliri 

bakımından yabancı ülkelerdeki Türk işçilerinin ve
ya Türk vatandaşlarının yabancı uçakların seferleri
ni Türkiye'ye yapmak için her türlü propagandayı 
yapmaktadırlar, maddi imkân sağlama yolunda. Bu 
nedenle de Türk uçaklar! maalesef boş gidip gelmek
tedir. Türk uçaklarının zamanında uçuşunu temin 
edebilmek ve gerekli tedbirleri almak suretiyle, bu 
hususun üzerinde de ısrarla Hükümetimizin, Sayın 
Bakanımızın durmasını istirham ediyorum. 

PTT Genel Müdürlüğüne gelince••":' 
Hepiniz bilirsiniz... 
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Hepiniz bilirsiniz, telgrafı çekersiniz, siz telgraftan 

evvel merciine gidersiniz. Sabahleyin şehirlerarası te
lefon yazdırırsınız, gece yarısı konuşma imkânına sa
hip olamazsınız. Telefonlarınız dinlenir. Bunlara bir 
çare bulunması lâzımdır ve lüzumludur. 

«PTT'de eleman yoktur» diye bir söz söyleyemez
ler. Çünkü, PTT'nin dairelerine gidildiği vakit, dak
tilodan fazla, masadan fazla, sandalyeden fazla, ör
gü ören hanımlarla karşılaştığımızı ve karşılaştığınızı 
sizler de biliyorsunuz. Bu nedenle... 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Bunlar sizin 
aldığınız kişiler. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Siz - biz meselesi 
değil muhterem kardeşim. Siz - biz meselesi değil. Bu 
hepimizin vatanıdır; ne senin vatanındır, ne benim va
tanım; hepimizin vatanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, bağlayınız efendim, 
bağlayınız. Karşılıklı görüşmeyelim. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bu nedenle Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçesinin Yüce Türk Milletine, Ba
kanlığa ve Bakanlık personeline hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygılarımla tekrar selamlarım, 
(MHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Hayrettin Uysal; «MHP sözcüsü konuşma

sında, Sayın Genel Başkanımı kastederek...» diyorsu
nuz, «Bacanağının Denizcilik Bankası Genel Müdür
lüğüne getirildiği» diye devam ediyorsunuz. 

Sayın Uysal, hatırlarsınız geçen birleşimde de Sa
yın Emre'nin dolaylı olarak çatma olduğu iddiasına 
karşılık söz vermedim. Bu türlü şeylere söz vermiyo
ruz. Şimdi CHP sözcüsü sayın arkadaşınız cevap ve
rebilirlere Buna rağmen bir diyeceğiniz varsa, buyu
runuz efendim. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, durum açık, ama sürekli olarak işlenen bir 
konunun açıklığa çıkması lazım. 

BAŞKAN — Haklısınız, biliyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, bir dakika. Ben fazla zaman almayacağım. 
BAŞKAN — Biliyorum ne yapacağınızı; fakat 

usul olarak verdiğim takdirde aynı şekilde dolaylı şey
lere hep söz vermem gerekir Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
70 nci madde bu hakkı bana veriyor. Yani, bir yan
lışı düzeltmek hakkım siz Meclisimizin Yüce Başka
nı olarak... 

BAŞKAN — Almıyorum Sayın Uysal, ben bu 
hakkınızı almıyorum. Elinizden hiçbir hakkınızı al
ma hakkına sahip değilim; ama zamanında bütçeyi 
bitirmek bakımından da, dolaylı her türlü çatmaya 
söz verirsem, hiçbir noktaya gidemeyiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 2 dakikada 
arz edeceğim efendim, 3 dakika değil. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, o gün Süleyman Arif 
Emre'ye gösterdiğim gerekçe ile uygun olarak, size 
de bunu çatma olarak kabul etmiyorum ben; ama 
direniyorsanız Sayın Genel Kurulun onayına suna
cağım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, o 
zaman Sayın Emre'ye vermediğiniz sözle ilgisi yok 
Sayın Başkanını. Şimdi açıkça söyledi... 

BAŞKAN — Dolaylı bir sataşma Sayın Uysal; 
dolaylı bir sataşma, dolaylıdır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Direniyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Hayrettin Uysal, sataşma olduğunda direni

yor; Başkanınız olarak ben, bu kanaatta olmadığımı 
ifade ettim. Direndiği için oylarınıza sunuyorum : 
Direnme olduğunu kabul edenler... Direnme olmadı
ğını kabul edenler... Direnme olduğu kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Uysal. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Yeni 

usuller çıkarmayalım Sayın Uysal; yeni sataşmalara 
meydan' vermeyelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Rica ede
rim efendim, rica ederim. Siz, bir eski bakansınız, si
ze böyle bir şey söylenmiş olsa aynı hassasiyeti gös
termeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun, Sayın Uysal, bu
yurun... Sayın Uysal, rica ediyorum buyurun, konu 
üzerinde konuşun. 

I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, burada bir haftadan beri 

. bütçeyi tartışıyoruz. Bütçeyi tartışırken, çeşitli parti
lerin grup sözcüleri, burada konuşmalar yapıyorlar. 
Gönül arzu ediyor ki, bu konuşmalarda bütçenin tek
nik içeriğine, gerçekten ülkenin karşı karşıya bulun
duğu sorunlara ve onlara nasıl çözüm bulunacak, 
halkımıza beklenen umut ve halkımızın istediği, göz
lediği, beklediği hizmetler nasıl yapılacak; bu konuş
malarda bunlara yön çizilsin, yol gösterilsin, çözüm 
yollan sunulsun, ama bazı sözcüler bunu yapmıyor
lar, dedikodu kürsüsü haline - özür dilerim - bu kür
süyü getirmeye yelteniyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; benim Genel Başka
nımın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının, 
Sayın Başbakan Ecevit'in Denizcilik Bankasının Ge
nel Müdürlüğüne atanmış bir bacanağı yoktur. Bu 
uydurulmuş, üretilmiş, haksız ve bir ölçüde de sürekli 
olarak bu kürsüye getirilmek istenildiği için çok çir-

I kin ve birtakım değer kavramlarını çürütmeye yöne
lik, ahlak dışı bir iddiadır. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, Türkiye'nin hiçbir 
i yerinde, hatta bu sözümü biraz daha uzatayım, dün-
I yanın hiçbir yerinde Sayın Ecevit'in bacanağı yok

tur. (CHP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Toparlayın Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O halde, 

bir daha bu kürsüye böyle bir iddia getirilirse, ahlak 
I dışı ölçülerle böyle bir suçlama ve iddia yapılırsa, 

onun karşılığını, o sözü söyleyenler çok daha şiddetli 
I olarak bizden alacaklardır. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
I Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Barbaros Turgut Boztepe'de. 
I Sayın Boztepe, 20 dakikalık sürenizi aşmamanızı 
I rica ediyorum. 

CHP GRUPU ADINA BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1978 mali yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe 
Yasa tasarısı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Konuşmama başlamadan evvel, benden evvel söz 
almış bulunan Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün 

I temas ettiği bir - iki konuya değinmek istiyorum. 
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Konuşmalarının girişinde Hükümet Programımı
zın, Sayın Bülent Ecevit Hükümetinin Programının 
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili kesiminin roman oldu
ğundan bahsettiler. Hükümet programlarının roman 
olup olmadıkları, ancak uygulama sonunda belli olur. 
Şu anda 1,5 aylık bir Hükümetin bu1 konuyla ilgili 
programının roman olup olmadığı hakkında fikir be
yan etmek tamamen yanlıştır. 

Ayrıca, iskenderun Demir -. Çelikdeki sendikal 
çekişmeleri konu yaparak, Cumhuriyet Halk Parti
sinin, özellikle Başbakanımızın, Kemal Türkler hak
kında yan tuttuğunu öne sürdüler. 

Değerli arkadaşlarım, İskenderun Demir - Çelik
deki sendikal çekişmenin Ulaştırma Bakanlığı ile 
uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. 

Üçüncü değindikleri konu, biraz önce Grup Baş-
kanvekilimizin açıklamaya çalıştıkları konudur: 

Değerli arkadaşlarım, yeğenlerin nerelerde uygu
lama yaptıklarını, Devlet kasalarına yönelik ne gibi 
işlem yaptıklarım Türkiye'de duymayan kalmamıştır. 
Fakat, arkadaşımızın da açıkladığı gibi, Başbakanı
mızın bir bacanağı olduğunu, biz ilk olarak, Milliyet
çi Hareket Partisi sayın sözcüsünden öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Sayın milletvekilleri; ulaştırma sektörü, karmaşık 
sektör olması nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı son de
rece önemli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. 
Ulaştırma ve haberleşme, bir Devletin değişmez ana-
politikası olmalıdır. Tüm kalkınma hamlelerinin gi
derek, tüm insanlık kültürünün yücelmesi, ulaşıma 
bağlıdır. Tarihe baktığımızda uygarlıkların temelinde 
insanları birbirine yaklaştıran yol yatar. Ülkelerin 
kalkınmasında, sanayileşmesinde, kentleşmesinde ulaş
tırma ve haberleşmenin önemi büyüktür. Ulaştırma 
Bakanlığının görevi sadece işletme değildir; asıl göre
vi demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu ve haber
leşme olsun, Türkiye'nin genel bir ulaşım politikasını 
düzenleme ve dengelemedir. Ama bugüne kadar bu 
böyle olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; kapitalizmin geliştiği ve im
paratorluğun yarı sömürge durumuna düşürüldüğü 
dönemden başlayarak bugüne kadar geçen dönemle 
Türkiye'de tutarlı bir ulaşım politikası yürürlüğe ko
namamıştır. Cumhuriyet döneminde milli bir politika 
işlemeye başlamıştır. Bir yandan yabancı şirketlere 
ait demiryolları millileştirilirken, bir yandan 
da yeni demiryolları yapımı sürdürülmüştür. 
Cumhuriyetin ilk 15 yılında, olumsuz koşullara 
karşın izlenen milli demiryolu politikası sonucunda, 
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Osmanlı döneminden kalan demiryolu hat uzunluğu 
iki kattan fazla artırılmış ve özellikle daha geri böl
gelerde yapılan bu hatlar, ülke ekonomisi açısından 
önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Fakat, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, gerek ül
kenin kendi sosyal yapısından ileri gelen nedenler, 
gerek Türkiye'deki egemen sınıflar arasındaki ittifa
kın değişmesi, gerekse emperyalizmin güdümüne gi
rilmesi sonucu, ulaşım politikası yeni bir yön kazan
mıştır. 1950 - 1970 taraşında yapılan ilave demiryolu 
yok denecek kadar azdır. 

Saym üyeler, 1950'den sonraki ihmalin sonucu 
olarak demiryollarımız gerek altyapı, gerekse taşıma 
araçları ve işletme koşullarının yetersizliğiyle görevini 
yerine getirmekten çok uzaklaşmıştır. Bugün 8 bin 
kilometreyi geçen demiryolları hatlarımız; güzergâh, 
geometrik ve fiziki standartlar bakımından 50 yıl 
öncesi teknolojik yapıyı hâlâ muhafaza etmektedir. 
İşin daha da kötüsü teknik ömrünü doldurduğu ge
rekçesiyle çürüğe terk edilen 800 civarında buharlı 
lokomotif işletmeciliğinden vazgeçilip dizelizasyona 
gidilmesi, petrole dayalı yakıt yönünden ve dizel lo
komotif imali için ihtiyaç duyulan malzeme bakımın
dan, demiryolları işletmesi• dış devletlere bağlı ve 
muhtaç duruma getirilmiştir. 

Eskişehir'de lokomotif yapıyoruz, Adapazan'nda 
vagon imal ediyoruz görüntüsü altında dışa dayalı 
montaj sanayiinin ürünü ve sembolü olan bu mües
seseler, bugünkü işleyiş şekilleriyle kuruluş gayelerin
den uzaklaştırılmış; politika kadrolanyla nüfuzlu 
iş adamlarının rahatça at oynatabildikleri birer ku
ruluş haline getirilmişlerdir. 

Saym milletvekilleri; üzülerek belirteyim ki, Ada
pazarı Vagon Fabrikasında yöneticilerin açık bir 
şelkSLie partizanlık yapmaları, iktidar sempatizanı 
olan çoik sayıda işçiyi işe alıp hiçlbir iş yaptırılmadığı 
İçlin boş gezen, atsaBak bir grupun türetildiği, kangren 
haline gelen gizli işsizliğin bir yandan üretim dü
şüklüğüne yol açarak verimin düşmesine ve maliye
tin yükselmesine, bir yandan da çalışanlar arasında 
ayrıcalık yaratarak f abı-ikaıla büyük bir huzursuzlu
ğa yol açmışlardır. 

Huzursuz odan, fabrikanın gerçek emekçileridir. 
Son imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere sağla
nan haklarım çok olduğu gerekçesiyle 8 - 1 0 senelik 
çok sayıda işçinin işine son verilirken, Adapazarı Va
gon Falbdkaisın&a 1977 Genel Seçimleri öncesinde par-
tileiüne oy kazandıralbiSmek için 1 6C1C1 işçiye ulufe 
dağıtır gjbd bir üst dereceye terfi ettirilmiş, hatta gü-



M. Meclisi B : 115 24 . 2 . 1978 O : 1 

nü bMük kadro ihda^anyla işçi alınmıştır. İşte geç
miş iktidarlarca Devlet Demiryolları, Denizyolları, 
Havayolları ve PTT g3bti uüaştırma , hizmeti gören 
Kamu İktisadi Teşekküllerinin partizanca yönetil
meleri sunucu, topluma daılıa iyi hizmet sunamama-
sına neden olmuş bu işletmeler, devamlı, olarak hal
kın gözünden bilinçli olarak düşürülmüştür. 

195CfIerden sonra biilinçlü oîarak demiryolu ta* 
şunacıhğı dinamik olmaktan çıkarılmış, yerini ka
rayolları taşımacılığı almıştır. Böylece üCke için son 
derece pahalı bir yola gidiümlş, enerji açısından ol
duğu kadar, öteki alianlarda da ülke, artan bir bi
çimde emperyalist ülkelere, dev. petrol şirketlerine, 
çok uiusiu otomobil tekelerine, yol. yapımında kul
lanılan araçları üreten ülkelere daha çok bağımlı 
bir hale getirilmliştir. 

Ulaşımın, karayolu taşımacılığına kaydırılması 
sonucu, yılda 2 milyar doüara varan bir döviz kay-
ibına uğramaktayız. 195Cı'2ferde başlatılan sisîemiîi 
bir şekilde demir ve, denizyolları körfeıtme politika
sının bedelini, bugün çok ağır bir biçimde ödemek
teyiz. Bugün ulaşım sistemimiz, etkin, ekonomik 
ve güvenilir değildir. Pahalıya mal olan, israf çı bir 
sistemdir. Batı tipi tüketim modelini taklit ermenin 
bedeli olarak kille taşımacılığının yerini, bireysel ta
şımacılık aîmıştır. Böylece kitle taşımacılığına oran
la pahalı, güvenli olmayan, dışa bağımlı ve çevre 
kirlenmesine neden olan bir model benimsenmiştir. 
Otomotiv sanayiinin kâr etme kaygısı öncelik ka
zanmıştır. 

Sayın üyeler, bugün yük taşımacılığının % 70'i, 
yoîcu taşımacılığının % 90t'ı karayoluyla yapılmak
tadır. Karayolu taşımacılığında can ve mal güvenliği 
yoktur; anarşi vardır. Ulaştırma Bakanlığı, bumu bir 
düzene sokucu önlemleri geciktirmeden almalıdır. 

TIR taşımacılığı düzensizlik yönünden bir felâ
ket halini almıştır; devamii olarak kaymak götürü
cü niteliktedir. İkili anlaşmalar tekrar gözden geçi
rterek, ülke çıkarlarına tez kararlar ile tez elden 
düzeltikıeiJdir. Kontroiiann etkin yapılabilmesi için 
5 ayrı bakanlığa dağıtılan yetkilerin, bir yönetim
de toplanıması sağlanmalıdır. 

Demiryollarının bu olumsuz durumu yanında, 
deniz ulaşımı da hemen bütünüyle ihmal edÜmiş bu
lunmaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili bir» ülkede, 
deniz uiaşımınm ülke ulaşımında çok düşük bir ye
re sahip olması da, aynı sekilide uygulanan potîti-
kaîarra bir sonucudur. Bugün Türkiye'de yük taşı
macılığının yaklaşık, binde 2'si yolcu, taşımacılığının 

I da binde 3'ü, denizyoilanyla yapılmaktadır. Deniz
yolları, demiryolları yanlış üretim, partizanlık ve giz
li işsizliğin hat safhaya vardırıüması yüzünden de
vamlı zarar etmektedir. Bunları önleyici yeni önlem
ler alınmalı, ilerüye dönük, geleceğin ekonomik şart
ları dikkate alınarak,, gerçekçi ve uzun vadeli bir de
niz ticaret politikası tespit ediilmeö, hızUa uygulaıma-
ya geçiimeîidir. Başlanılan tersaneler hızla bitirilme
lidir. Türk Ticaret Filosunun gelişmesinde, DenCz 
Nakliyat Türk Anonim Şirketinin payı büyüktür. 
Ticaret fiüosş 7 yıMa % 185 artmasına karşın, itlhal 
ve ihraç mallarının denizyoluyla uluslararası taşı
macılıkta istenilen düzeye ulaşamamıştır. Ülkemiz
de gemi yapımında kamu kesimi yanında, özel sek
töre de özendiddi önlemler getîritfmeffidir. Böylelikle 
deniz ticaret: filosunun hızla geliştiı-tiHmesine çalışıl
malıdır. Hiç olmazsa* kısa sürede kendi ithal ve ih
raç mallarımızı kemdi gemilerimizde nakletme im
kânına kavuşmıaiîyız. Feribot taşımacılığına önem 
verilmelidir. Yüksek Denizcilik Okulu yeniden dü
zenlenerek, günün gereksinmelerini karşılaması için, 
akademi haline getirilmelidjir. 

Türk Havayoilları isse, tam bir keşmekeş içine itil
miştir. Kötü yöneılim sonucu, uçakların zamanında 
kakmadığı, artık oîağan işler haline gelmiştir. Uçak
la gîtmck isteyen yolcu, âdeta bir işkenceye tabi tu
tulmaktadır. Yuît dışından gelen, ya da yurt dışına 
güden işçi yolculara yapılan muameleler ayrı bir 
feiâkettir. TayinJerdekli geçerli yöntem, modern iş
letmecilik yöntemleri yerine, yönetim kurulu üye
lerinin dostu olmak esasına dayandırılmıştır. Dış bü
ro hesaplan senelerce detnetlenmemiştir. Türk Hava-
yoüârının yurt içi ve yurt dışı bürolarda ihtiyaçların 
biiroJarca karşılanmadığı, biletlerin acentelerden 
karşılandığı bir vakıadır. Yurt dışındaki işçilerimi
zin bilet bulmaktaki güçlükleri dikkate alınman, bu 
bürolar rasyonel işîer hale geîiriBmeîMlr. Uçak alım
larında değişik uçak tiplerinin seçilmesi, uçakların 
balcımı, parça ikmali ve kullanılmalarında güçlükler 
yaratmaktadır. Havalimanları geliştirilmeli, her tür 
uçağın emniyet içimde iniş ve kalkışına imkân vere
cek hale getirilmelidir. Hava limanlarının emniyeti, 

[ süraltli hava .trafiği kontrolü için modern cihazlarla 
donatıSmalı, radar ve süreklü aydınlatma sistemi bü
tün alanlara yaygınlaştırılmalıdır. 

Sivil havacılık örgütü günün koşullarına uydu
rulmak için yeniden düzenlenmelidir, 

I PTT İşletmesine gelince sayın milletvekilleri; PTT 
ihmal edilmiştir; dünya teknoloji gelişim esintin çok 

11 — • 
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•gerMııde kalmıştır. Ülkemizde 1 GOıOı kişiye 14 tele
fon düşmektedir. Telefon almak için sırada bekle
yenler sayısının, mevcut abone sayışma: oranı % 96' 
dır. Bir telefon alabûbnek içim ortalama beş yıl bek
lemektedir. PTTde çalıştırılan personel sayısı yük
sektir. 1 CCıO abone başına 4Cfltan faz3a personel ça-
lışhrılmaktadır. Telekomünikasyon yatırımları ye
tersizdir. Haberleşme uydularında/n yararlanılarak 
yapılacak yer istasyonu, gecikmeler yüzünden daha 
hizmete açılmadan fizibilite geçerliliğini yitirmiş
tir. 

Çok kısa bCr zaman önce SîoSya'yla Antalya ara
sında denizaltı kahiosuyia yapılan bağlantı sistemi
nin, bir şebeke ile büitün yurt sathına yaygınlaştı
rılması cihetine gidilmelidir. Seçimlerden önce poli
tik nedenlerle PTT Bölge Başmüdürlük sayısının 16' 
dan 22'ye çıkarılmasını uygun görmüyoruz. Yeni ku
ruluş, PTT'ye 10 milyonu aşkın külfet yüklemiştir. 
Bu kuruluşiann fonksiyonları gözönüne alınarak, ye
niden düzenlenmelMir. 

PTT yatırımlarında çok düşük fiziki gerçekleş
me gözükmektedir. Bundan böyle fiziki gerçekleş
me oranlarım yeniden yükseltici önlemler alınma
lıdır. 

Köye yönelik telefon hizmetleri, götürme işle
mi sür&llendh'iltmeîüdir. 

Televizyon yayınlarında büyük hizmetler gören 
PTT teknisyenlerine, televizyon teknisyenlerine ta
nınan haklar tanınmalıdır. Teleks gereksinmelerinde, 
İhracatı teşvik için ihracatçılara, kolay ve hızlı haber 
ulaştırabilmesi içlin basına, öncelik tanınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının tüm 
bu sorunlara ivedilikle çözüm getirici çalışmalara 
yöneleceğine inanıyoruz. Bu doğruluda, 1978 mali 
yılı Bütçesinin, Ulaştırma Bakanlığına ve tüm ulusu
muza hayırlı olması dileğiyle, hepinize Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına saygılar sunarını. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boztepe. 
Söz sırası AP Grupu adına Sayın Fethi Acar'da, 

buyurun Sayın Acar. (AP sıralarıuıdan alkışİar.) 
Sayın Acar, zatiâlinizden de süreyi aşmamanızı 

rica ediyorum. 

AP GRUPU ADINA FETHİ ACAR (Kastamo
n u ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Bakanlığın değerli mensupları; Ulaştırma Bakanlığı
nın 1978 yılı bütçesi konusunda Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunurken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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i Ulaştırma Bakanlığı, bildiğiniz üzere, hem yatırım 
hizmetlerini, hem işletme hizmetlerini uzun yıllar ifa 
edegelmiş dev kuruluşları bünyesinde bulundurmak
ta, aynı zamanda planlı dönemimıizdeki ulaştırma sek-

I törünün çok büyük bir bölümünü de içine almakta
dır. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerini, bir vücu
dun kan damarları ile sinir sistemlerine benzetmek 
ve ikisinin mutlak bir bünyede sıhhatli olarak bulun
ması lazım geldiğini söylemek mümkündür. Nasıl 
sağükh bir vücut, bu sistemlerin düzenli çalışmasına 

I bağü ise, kalkınmakta olan, daima her yönüyle bü
yüyen coğrafya olarak da çok önemli ve kritik yerde 

f bulunan Türkiyemizin de sağlıklı olması için,- ulaş
tırma ve haberleşme ile ilgili kuruluşlarımıza büyük 
önem vermek mecburiyetindeyiz. Özellikle kalkınma 
durumunda olan her ülke, bu önemin idraki içinde 
olmaya mecburdur. Takdir edeceğiniz üzere, sınırlı 
olan zaman içinde, ulaştırma faaliyetlerinin genel 
hatları içindeki önemli bölümlerine değinmeye çalı
şacağım. 

Sayın milletvekilleri; ulaştırma ve haberleşme faa
liyetlerini sosyal, ekonomik ve yurt güvenliği açıla
rından planlayıp, gerekli tesisleri yapma, işletme ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli olan Bakanlığın 
önemi gün geçtikçe kendisini daha iyi göstermektedir. 

I Memleket ekonomisini büyük ölçüde etkileyen fonk
siyonu yanında, can ve mal güvenliği ile ilgili bölüm
lerinden başlayıp, teknolojinin baş döndüren bir sü
ratle gelişmesi, zaman ve yer mefhumlarım kaldırıp, 
âdeta dünyamızı küçülterek, ulaşılmamış noktalarda 
yeni hayatlar arama faaliyeti sonucu, uzay çağı olan 
bu asırda ulaşma ve haberleşmenin gelecek yaşam 
için önemini izaha gerek görmüyorum. Bu nedenlerle 
medeni dünya, bilhassa Yirminci Yüzyılda ulaştırma 
faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Kara ulaştırma
sı eski görüntüsünü geride bırakmış, standart emniyet 

I ve sürat yönünden büyük aşama geçirmiştir. Deniz 
I ulaşımı özelJikle yakıt ve diğer sebepler nedeniyle 

bilhassa ekonomik yük taşıma fonksiyonu ile milli 
I ekonomilerde gereğini hissettirmekte, bizdeki gibi 

olumlu çözüm bulamayan ülkelerde önemi; bir so
run halinde etkisini sürdürmektedir. Diğer yandan, 
hava ulaşımı Yirminci Asrın özellik arz eden bir müs
tesna gelişme halinde, çarpıcı görünüşünü muhafaza 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ulaştırmacılığın ve haberleş
menin gerek ihtiyaç olarak ve gerekse zamanımızda-
ki gelişmesi olarak bugünkü düzeye ulaşması, şüphe» 

I siz tekniğin gelişmesinin sonucudur. Dünyamızda si-

12 — 
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yasi, askeri, sosyal ve ekonomik işbirliği lüzumunun 
her gün biraz daha artması, memleketin bu alandaki 
faaliyetlerini miUi hudutların dışına taşırmıştır. Yurt 
savunmasından vatandaşlarımızın günlük yaşantısına 
kadar doğrudan doğruya tesir eden ulaşım ve haber
leşme hizmetleri, b/r yandan jeopolitik durumumuz, 
diğer yandan kalkınma hamleleri içinde bulunmamız 
sebebiyle ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bu itibarla, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin 
dünkü, bugünkü ve yarınki durumlarını ekonomik ol
ma özelliği başta olmak üzere, ilgili kuruluşları dik
kate alarak sıhhatli bir koordinasyon içerisinde ele 
alınmasını gerekli görmekteyiz. 

Bir memleketin sosyal, ekonomik, endüstriyel ve 
tarımsal alanlardaki gelişmesinde, mjlli varlığın ko
runmasında, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlen
mesinde, ithalat ve ihracatın sürat, emniyet ve verim
lilik içinde yapılmasında, milletlerarası düzeyde ya* 
pılacak ticari ve iktisadi münasebetlerin gelişmesin
de, bir ülkenin kalkınmasında önemli bir faktör olan 
turizmin gelişmesinde ve bu suretle memleketin dö
viz kaynaklarının artmasında büyük katkısı bulunan 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, bütün vatan 
sathına süratle yayılması zaruretine inanmaktayız. 
Ayrıca güçlü bir milli güvenliğe kavuşmada, Ulaştır
ma Bakanlığının tüm yatırımcı ve işletmeci kuruluş
larının modern ulaştırmacılığın ve haberleşmenin ge
rektirdiği imkânlarla teçhiz edilmesi zorunlu bulun
maktadır. Bu alanlarda yapılacak yatırımların yüksek 
rakamlara ulaşmasında, kalkınma durumunda olan 
Türkiye için zaruret görmekteyiz. 

Bu gereklilik, yukarıda da belirtmeye çalıştığımız 
gibi, maddi imkân yanında teçhizat, eğitilmiş perso
nel sorunlarının çözümlenmesiyle birlikte, ulaştırma 
ve haberleşme sistemlerimizin altyapısının çağın şart
larına uygun düzeye getirilmesini, uzun yıllar önce 
başlanan hamlelere kesiklik değil, süratlilik verilme
sini önermekteyiz. Bu duruma göre, ekonomik sos
yal ve kültUrel kalkınmamızın sağlanabilmesi, yurt 
güvenliğinin teminat altına alınabilmesi, iyi çalışan 
ulaştırma ve haberleşme sistemine önemli ölçüde 
bağadır. Kara, deniz ve hava ulaşım sisteminde koor
dinasyon sağlanarak, memleket gerçeklerine uygun 
esaslardan ayrılmadan, faktörleri, birbirine zarar ve
recek rekabetten kaçınmalıdır. Türk ekonomisi, is-
rafsız sarflardan fayda görecektir; ekle mevcut im
kânları en iyi şekilde kullanmak gerekir. 

Sayın milletvekiEeri, bilhassa karayolu taşımacılı
ğı İle demiryolu taşmıacılığı arasında, âdeta birbiri

ne zarar (verecek rekabet doğmuştur. Her iki taşıma-
cıîık kolu içu'n de ekonomik olarak çaîışalbüecekîeri 
alanlar mevcuttur. (Bu alanların, sıhhatli olarak tes
pit edilerek ive yıkıcı rekabet doğurup, kaynak isra
fına ısdbdbjyet verilmemesi £iağlaramahdır. 

Denk 'taşımacılığı, ağırlaşan ekonomik dünya 
şartları arasında cazip yerini almış olduğunla göre, 
deniz nakliyatına büyük önem verllmeMir. 

Bu anagiriş ve Ulaştırma Bakanlığımızın öne
mine değindikten sonra, bağlı kuruluşlarla ilgili gö
rüşlerimizi açı1 Jamaya çalışacağım. 

ıKara Ulaşımı s 
Karayolları şebekemizin geniş çapta inşa edil

mesiyle memleketimizde yolcu ve eşya taşıma hiz
metinin önemli Ibir bölümü karayollarına kaymış ibu-
lunmakJüadır. Son yıllarda petrol fiyatlarında görülen 
artış ve bu artışın âdeta her ülkeyi baş döndürecek 
bir noktaya ulaşması ve karayollarının yapım ve iş-
leinıetsindekli fiyat- artışları, bilhassa .kütle taşlamasının 
yine demiryolları üzerinde yapılması zaruretinî ön 
plana çıkarmışitır» 

Kalkınmakta olan memleketimizin bilhassa sanan 
yi'eşmesintin gerektirdiği taşımla hizmetlerinde, demir
yollarına Ibüyük pay düşmektedir. Bu taşımanın günün 
icaplarına uygun biçimde yapılabdhnesi için, altya
pının ıslahıyla, çeken ve çekilen araçlann moderni* 
ze edilmesi şarttır. Ancak, bu suretle tren hizmetleri
nin ve taşıma kapasitelerinin artuıhnası mümkün 
oîabllir. Devlet DemiryoHarı, 8 130 kilometre uzun* 
hıktaki haltta yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerini 
yapmaktadır^ 

Yukarıda arza çalıştığım nedenlerle, demiryolu 'ta
şımacılığının Ibüyük Ibir önem kazanması, uzun vadeli 
Ça'-şmalan zorunlu kılmıştır. Adalet Partöisi iktidarları 
bunun daima idraki içinde olmuş, TürkîyemiZk im
kânlarının ulaştırma sektörüne verebileceği biiSçe 
kaynaklarını kullanmaya çalışmıştır. Bu çahşmaJanri 
devamlı olarak da, 1977 - 1987 dönemlini içine alan 
110 yıllık anaplan tasarısmı hazırlamış ve taiıbjkata1 

koymuş bulunmaktadır. , 
(Demiryolu şebekesinin standart 've kapasiteleri

nin yükseltilmesi, çağdaş teknoioji ive uluslararası 
standartlar (düzeyine çıkarılması, kalkınmamızm ve 
Ihızlı sanayileşmemizin gerektirdiği yerlerde yeni de
miryolu ıhatlannuı yapılması, demiryolu elektrifikas
yonumla, ekonomi ve fizifbil bulunduğu kesimlerde 
yaygıaJaşhrılması, diğer kesimlerde dizelli işletmeye 
geçilmesi, çekilen taşıt farkının modernize edilerek 
takviyesi ve toplam taşıma içindeki payının ülke eko
nomisi açısmda yeterli seviyeye cıkanmtasım hedef 
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alan bu 10ı yıllık anaıplamn mali portresi yaklaşık 
290 milyar lirayı bulmaktadır. 

Türkiye'de demiryollarının, dizel îdkonîBîife ge
çişi, demiryollarında hızlı taşımanın başlaması, ayrıca 
sürat demiryolu yapımına başlatma Adalet Partisinin 
fikridir, onun eseridir. Bu başlaühğı fikri geîCşitinmiş, 
yukarıda Ibalbselttiğinsiz gilbl, Türkiye'de ıdtamûıyıolM 
larıyla ilgili olarak 10 yılliik planı hazırlamış Ibüiun-
maktadır, 

Bu 10 yıllık hazırlanan plan, tatbikatı ve tüm 
bunların neticesi olarak; anahat ekspres trenlerin hız
ları saatte 250 kilometreye, yolcu trenlerinin saatte 
160 kilometreye, yük trenlerinim hızları ise saatte 
120 kilometreye çıkarılabilecek ve yıllık taşıma kapa
sitesi bugünkü kapasitenin yaklaşık dört katına ula
şacak hedef olarak seçilmiştir. 

Bunları burada ifade etmememizin gayesi şudur; 
her sahada olduğu gibi, Devlet Demiryollarında da 
büyük projelere başlamış olan bir bölümünü tatbika
ta koymuş bulunan Adalet Partisi; bundan böyle işin 
özelliğine göre, sürekli olarak anılan işlerin millet 
adına takipçisi olacaktır. Demiryolu kapasitesinde
ki bu artışa tekabül eden taşımanın karayolu yerine 
demiryoluyla yapılması suretiyle, sadece akaryakıt
taki tasarruf nedeniyle ülke ekonomisinde yılda yak
laşık olarak 300 milyon dolar döviz kazancı ve bu
günkü kurla yurda yılda 6 milyar TL'lık tasarruf 
sağlanmış olacaktır. 

Devlet Demiryollarımızda uzun yıllar evvel başlat
tığımız hizmet hamlesinin bir neticesi olan 1975, 
1976, 1977 yıllarında gerçekleşen hizmetlerini huzu
runuzda ifadeye çalışırken, bu görevde yer alan 
değerli Devlet Demiryolları mensuplarına tebrik ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. 608 kilometrelik yol ye
nilenmesi, 200 kilometre yol takviyesi; 42 kilomet
relik hat elektrikli sinyal işletmesine, 1 173 kilo
metrelik telekomünikasyon tesisleri hizmete alın
mıştır. 148 adet dizel elektrik anahat lokomotifi, 
7 adet dizel hidrolik manevra lokomotifi, 80 adet 
yolcu vagonu, 2 400 adet yük vagonu imal edilmiş, 
Eskişehir Lokomotif Fabrikasının yıllık kapasitesi
nin 20 adetten 60 adete çıkarılma tevsiatı tamamlan
mıştır. 

Deniz ulaşımı : 
Özelikle karayolu taşımacılığının petrol ve iş

letme masraflarının çok yüksek olması nedeniyle 
deniz taşımacılığının dünyada önem kazanması, do
ğal bir sonuçtur. Ayrıca, 7 bin kilometreyi bulan 
kıyı uzunluğumuza göre ve üç tarafı denizle çevrili 
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bir ülke olduğumuza göre, çok ucuz bir taşıma bö
lümü olan deniz taşımacılığına önem vermemiz şart
tır. Malum olduğu üzere, bunun mümkün olabil
mesi için iki unsurun yerine getirilmesi ve genel 
ulaşım politikası içerisinde dikkate alınması gerekmek
tedir. Bunlardan birincisi liman yapımı, ikincisi ise 
gemi yapımıdır. Dahili taşımamızın yanında bilhas
sa ekonomimizin gelişmesiyle çoğalan ve daha da 
çoğalacak olan ihracat ve ithalatımızın kendi gemi
lerimizle naklinde büyük faydalar vardır. Bu mak-
satla, deniz ticaret filomuzun bir taraftan kendi 
ihraç ve ithal mallarımızı taşıyabilecek kapasiteye çı
karılması; diğer taraftan da, milletlerarası sularda 
tarihimize yakışır biçimde rekabet edebilecek sevi
yeye gelerek, kalkınmamıza önemli ölçüde katkıda 
bulunacak gelir kaynağı durumuna gelmesi lazımdır. 

Bilhassa son yıllarda, tüm kuruluş ve vatandaş
larımızın sıcak ilgisiyle büyük mali imkâna kavuşmuş 
olan Türk Donanma Vakfı, ordumuzun donanma 
gücü ve Ulaştırma Bakanlığının imkânları sağlıklı bir 
koordine içinde değerlendirilerek, hazarda ve se
ferde tam anlamıyla işe yarayacak hale getirihne-
îidir. Ayrıca, ihtiyacımız olan gemilerin yurt için
de yapılması, büyük ölçüde işgücü de yaratmış ola-
caktır. 

Gemi yapımına paralel olarak, ihtiyaçlara uy
gun biçimde liman yapımına da gerekli önem veril
melidir. Adalet Partisi iktidarları ulaştırma sektö
rünün diğer bölümlerinde olduğu gibi, imkânlar 
nispetinde deniz ulaşımına da gerekli ilgiyi-Türkiye 
çıkarlarına uygun olarak göstermiş; bütün dönem
lerimle plan ve programlar çerçevesinde yeni liman
lar inşaatı yanında, mevcut limanların çoğunun tev
siatı yapılarak kapasitelerini arttırmaya başlamıştır. 
Gemi yapımına da gerekli alakayı göstermiştir. Ta
şıma hizmetlerinin uzun dönem gelişmelerine ait ça
lışmaların sonucu olarak deniz ulaşımında, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde bir önceki plan dönemine 
göre, iç hat yolcu taşımacılığında % 36, dış hat 
yolcu taşımacılığında % 15, iç hat yük taşımasında 
% 72, dış hat yük taşımasında % 61, filo tonajın
da ise % 78 artış sağlanmış bulunmaktadır. Dör
düncü Plan dönemine ait bu konularda da yapılan 
çalışma ve düşünülen hedeflerin zamanında gerçek
leşmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını, yeni yol
lar aranarak zaman kaybına meydan verilmemesini, 
bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığında Ulaştırma Ko
ordinasyon İdaresi Başkanlığınca ve diğer ülkelerce 
yapılan etüt ve araştırma sonucu bulunan donelere 
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itibar edilmesini özellikle zorunlu görmekteyiz; li
man inşaatlarını yapan Bayındırlık Bakanlığı Liman- : 
lar Genel Müdürlüğü ile sıkı işbirliği içimde bulu
nulmasını da gerekli görüyoruz. Ayrıca, yine Ada
let Partisi iktidarları zamanında deniz taşımacılığının i 
ülke yararlarına en elverişli şekilde yapılmasını sağ- < 
layıcı geniş reorganizasyon çalışmaları tamamlanmış, • 
gerekli yasalar hazırlanmış bulunmaktaydı. Bunların 
bu dönemde kanunlaşmasını zaruri görmekleyiz. 

Hava ulaştırması hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı
na bağh Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava
yolları Genel Müdürlükleri tarafından yürütülmekte
dir. Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü ge
lişme, uçakların inkişafına da önemli ölçüde kaymış 
bulunmaktadır. Bu nedenle dünya uçak sanayiinde
ki aşamalar uçakların süratlerini ve taşıma kapasi
telerini artırmıştır. Bu gelişmenin süratle devam 
edeceği muhakkaktır. Bu durumda bütün dünya 
milletleri, uçak alanlarını modern havacılığın icap
larına göre geliştirmek durumunda kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Acar, iki dakikanız var 
efendim. 

FETHİ ACAR (Devamla) — Yurdumuzda da plan
lı dönemler çerçevesinde planlı hedeflere göre ve 
bütçe imkânları ölçüsünde hava ulaştırma sektörün
deki hizmet ve faaliyetlerin, modern havacılığın ge
rektirdiği seviyeye bir an önce getirilmesi için yoğun 
bir faaliyet gösterilmiştir. Her türlü hava şartla
rında yurdun her tarafına uçakla ulaşım, bugünkü 
İmkânlar nispetinde sağlanmaya başlanmıştır. Bu 
iş için geliştirilen küçük uçaklar ile anameydanlar-
dan yardımcı meydanlara yolcu taşıma projesi baş
latılmıştır. Halen 18 adet olan uçakla ulaşım nok
tasının, bu proje ile 54'e çıkarılması, öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmasında, 
güvenliğin temininde, sosyal ve kültürel faaliyetle
rinde, hazarda ve seferde, haberleşme hizmetlerinin 
önemi münakaşasız kendisini kabul ettirmektedir. 
Haberleşme hizmetlerinin gerçekleşme yüzdesi, kal
kınmayla doğru orantılıdır. Yani bir memleketle 
100 kişiye düşen telefon nispeti ne derece yüksekse, 
kalkınma durumunun da o derece yüksek obuası de
mektir. 

Teknolojinin ve buna paralel olarak daima artan 
toplum taleplerinin bilhassa günlük yaşantısıyla müş
terek olan bölümlerine, ihtiyaca yetişebilmek, kal
kman ülkeler için de mümkün olamamaktadır. Bu 
duruma göre, kalkınmakta olan Türkiye içinde ha
berleşme hizmetlerini üstlenmiş olan PTT Genel Mti-
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dürlüğünün, üç adet beş yılhk plan döneminde hiç 
de küçünsenmeyecek hizmetler ifa ettiğini söylüyor 
ve bu hizmeti ifa edenlere teşekkür etmeyi görev 
sayıyoruz. ; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; haberleş
me sisteminin inkişafında bilindiği gibi radyolink 
istasyonlarının rolü büyüktür. Radyolink hizmet
lerinin Türkiye'ye getirilişi, geri kalmışlığa karşı 
çıkışın ayrıca bir ifadesi olmuştur. Hizmet dönem
lerinde Adalet Partisinin gayesi, medenileşme, mede
niyetçilik yolunda yürümek, cemiyetlere güç katan, 
yücelten teknoloji ve modernleşmeyi sağlayan yeni
likleri alıp ülkemize getirmek olmuştur. 

Hızla yürüyen bir dünyada güçlenmenin yolu, 
durmak değil, hareket hafinde olmaktır. Türkiye'ye 
getirmiş olduğumuz modern ulaştırmacılığın ve mo
dern haberleşme sisteminin bütün yurda yayılması, 
samimi dileğimizdir. Bu görüşlerimizle birlikte, daha 
evvel Adalet Partisi olarak başlattığımız hizmetlerin 
devamı olan şu görüşlerimizi de ifade etmeyi görev 
sayıyoruz. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Acar. 
FETHÎ ACAR (Devamla) — Demiryollarında 

planlanan modernizasyon çalışmalarına süratle devam 
edilmesi; 

Türk Hava Yollarında hazrılanmış olan proje
nin tatbik edilmesi; 

Tersane inşaatlarının tamamlanması, gemi inşaat' 
larımn süratlanmesi; 

PTT İdaresinde reorganizasyon sağlanması, yatı
rımların verimli hale getirilmesi; 

Haberleşme ihtiyacı büyük olan MilH Savunma, 
Demiryolları, Jandarma, Emniyet gibi diğer kuru
luşlardaki ayrı ayrı haberleşme sistemlerinde gerekli 
düzenleme ve yasal değişikliklerle müşterek istifade 
sağlanması; 

Bilhassa sanayi merkezleri ve büyük şehirlerde 
teleks santrallanmn genişletilmesi, büyük müesse
selere teleks imkânı sağlanarak şehirlerarası telefon 
görüşmelerinin hafifletilmesi. 

Sayın mffletveküleri, şu temennilerimle... 
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Acar. 
FETHİ ACAR (Devamla) — Şu temennilerimle 

sözlerimi bağlamak istiyorum: 
Milletin sesini yansıtan Meclisimizde, Milletin 

temsilcisi olarak medeniyette, teknikte alınacak me
safeyi gerek beş yıllık plan dönemlerinde ve gerek
se makro planlarda tayin etmemiz gerekir. Belirsiz 
birtakım beyanlar, anlamsız sloganlar ve karşıhklı 
ithamlar yerine, konuların gerçekçi açıdan müzake-
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re ve münakaşası; şüphesiz milletimizi refah yolun
da daha ileri bir safhaya ulaştıracaktır. 

Meseleye bu açıdan bakarak ilmin, tekniğin, pren
sibin ve aklın ışığı altında, diğer alanlarda da ola
cağı gibi, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde bü
yük milletimize mutlak yararlı olur amacıyla; Ba
kanlıkça Türkiye'nin Asya - Avrupa arasında bir 
köprü olduğunu da dikkate alarak, genel bir ulaşım 
planlaması yapılmalı; yeni ilaveler yanında, büyük 
kuruluşlarda reorganıizasyon, koordinasyon ve mo
dernizasyon unsurlarına her ünitede ayrı ayrı ve bü
yük ünitelerde de ayrıca önem verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Ulaştırma ve haberleşme sorunlarının gelişme 
düzeyine, çağın koşullarını ve yeni buluşları günü 
gününe takip eden araştırma ve geliştirme hizmet
lerinin daha faal duruma getirilmesini diliyoruz. 

Devletçiliğin katı şartları içinde rantabl çalışma
yan... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Acar, süreniz 
hayli geçti. 

FETHÎ ACAR (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Rantabl çalışmayan ve milletimizin günlük ya
şamlarında her an beraber bulundukları bu kuru
luşları, sevimsiz görüntü vermekten kurtaracak ted
birler alınmalıdır. Ayrıca bu kuruluşları, zararla
rının milletçe ödendiği kuruluşlar hallinden kurtara
cak tedbirler getirilmelidir. Ve nihayet karada, ha
vada ve denizde yolcu ve yük taşımasıyla ulaşım hiz
metleri ve mektupla, telefonla, telgrafla, teleksle 
haberleşme hizmetleriyle büyük milletimizin günlük 
yaşantısında görev yapan tüm Ulaştırma Bakanlığı 
personeli güIeryüzMi idarenin örneklerini bilhassa gös
termelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Bakanlık Bütçesinin 
milletimize hayırlı olmasını diliyor; Yüce Meclisi. 
Adalet Partisi Grupu adına saygıyla selamlıyorum. 
<AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 

adına yapılan görüşme tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına lehte Sayın Semim Eryıldız, bu

yurun efendim. 
Sayın Eryıldız, süreniz on dakikadır, geçmeme

nizi rica ediyorum. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türkiyemizin ve dünyanın en önemli sorunu ola

rak sayılan, ulaştırma ve iletişim konularında devlet 
yatırımlarımızı ve işletmelerimizi örgütleyen Ulaştır
ma Bakanlığının Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi 
arz ediyorum. 

1930'Iarda Türkiye'de demiryolu konusunda en 
büyük atdınu yapan, o zamanın gerçek bir milli
yetçi anlayışıyla bu atılımları gerçekleştiren Türki
ye, yıllar sonra 1930'ların vardığı hale henüz var
mış durumda değildir. Milliyetçiliğin, gerçek milli
yetçiliğin o dönemde somut örneklerini, «yurdu baş
tan başa demir ağlarla ördüğünü: marşlarıyla, türkü
leriyle, şarkılarıyla söyleyen bir nesil, şimdi demir
yollarının bakımsız, geride kalmış ve iyi hizmet 
götürememiş duruma düşürülmesinden rahatsız bir 
durumdadır. 

Türk tarihinde Anadolu'da ulaşım ağının başın
da olan kervansaraylanyla, hanlarıyla dünyanın en 
gelişmiş iletişim, ulaşım sistemlerini kurmuş olan 
bir ülkede; şimdi trenlerimiz, dünyanın en yavaş 
trenleri olarak, gelen giden insanların alaylarıyla 
karşılanmaktadır. 

Özellikle büyük, hamleci denilen dönemde dün
ya, bütün demiryollarını % 98 - 99'a varan oran
larda elektrifike ederken, elektrifikasyona tabi tu
tarken, Türkiye kendi demiryolları sistemini kendi 
araçlarıyla çıkardığı kömürden, dizele, yani dışarı
ya bağlamıştır. 

1950'lerde bütün dünya, geri kahnışıyla, ilerle-
mişiyle elektrifikasyonu demiryollarında ve diğer alan
larda gerçekleştirirken; büyük ve hamleci Türkiye'yi 
gerçekleştirmek iddiasıyla ortaya çıkanlar, ülkemizin 
demiryolu ulaşım sistemlini çok daha geri, dışa bagh 
bir sisteme bağlamışlardır. Bugün bunun acısını çe
kiyoruz. 1940'Iarda, 1950'lerde demiryolları elektri
fikasyonu başlamıştı ve dünyada ülkeler 1960'larda 
bu elektrifikasyonu bitirdiler; ama bugün Türkiye'de 
hâlâ 100 kilometreyi bulmayan elektrikleşmiş demir
yolumuz var. 

Demiryolu atölyelerimiz iyi kullanıldığı, örgüt
lendiği takdirde, dünyanın en gelişmiş atölyeleri 
olarak kullanılabilir. Bugün dizelli lokomotif için 
kullanılan atölyelerimizde, belki iyi bir eşgüdümle 
limanlarımız ve gemi hizmetlerimiz için dizelli 
motorların üretilmesi mümkündür; ama Türkiye'de 
elektrifikasyonun gerçekleştirilmesi sağlanmadıkça, 
demiryollarında daha hızlı bir aşamanın gerçekleş
mesi mümkün değildir. 

PTT'nin elinde, dünyanın en ileri araştırmalarını 
yapabilecek elektrik laboratuvarları vardır. Demir-
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yollarımızın elinde gelişmiş üretim tesisleri yardır. 
ÖnemK tersane kapasitelerimiz var. Üniversitelerimizde 
kendi geliştireceğimiz teknikleri, kendi ülkemizin po
tansiyellerini birleştirerek, gemi inşasında, demiryolu 
elektrifikasyonunda, hatta havayolları şebekesinin ge
liştirilmesinde kulanabileceğimiz önemli teknolojiler 
var. önümüzdeki dönemde, yeni görev alan Sayın 
Bakanımızın bu konulara eğileceğine güveniyoruz. Bu 
konulardaki ilk adımları attığım da, gazetelerden 
övünçle izliyoruz. 

Geçen dönemlerde çok kısıtlı döviz ödemeleri ya
pılamadığı için, Türk Havayollarının uçaklarının, 
bakımlarının ve yerdeki sinyalizasyon şebekelerinin 
küçük de olsa önemli yedek parçalarının tamamlana
madığını, bunun ise ne kadar önemli kazalara yol aç
tığım gördük. Şimdi, bu konularda yeni Ulaştırma Ba
kanımızın önlemler aldığım görerek seviniyoruz. 

Yıllardan beri bir telefon sorunumuz var. İstedi
ğimiz zaman kentimizin en ücra köşelerine kadar, çok 
daha karmaşık bir sistem olan elektrik sistemimizi, tra-
fosuyla, indirme sistemlerinin tümüyle ve tüm ev içi 
tesisatıyla kentin en ücra köşelerine kadar götürebili-
yoruz; fakat uygarlığın sembolü haline gelmiş olan 
iletişim sistemini henüz aylarca, yıllarca, 5 yıl, 6 yıl 
bekledikten sonra bile isteyenlere veremiyoruz. Top
lumumuzun üst birimlerine mensup bir yönetici bir 
yabancıyla konuşurken, kendisinden telefon numarası 
istenince, bu yönetici «Evde telefonum yok» dediği 
zaman, «Ya, vah vah, buzdolabınız da mı yok?» 
diye bir cevap almış. Bunun gibi, ülkemizde henüz 
en üst yöneticilerimizin büe telefonlarını veremeyen, 
çok büyük, çok gelişmiş, büyük bir Türkiye'miz var. 
Ama, önümüzdeki dönemde bu sistemleri gerçekleş
tirebilecek, teknik açıdan rahatlıkla imal edilebilecek, 
kısa süre içinde tamamlanabilecek, aksaklıkları gide
rebilecek bir yönetimin geldiğine inanıyoruz. 

Toplu ulaşım araçlarına ağırlık verilmesi gerek
tiğini herkes kabul ediyor; ama geçmiş 25 yılın mi
rasının hangi kararlarla, kimler tarafından verildiğini 
burada artık tartışmıyoruz; çünkü, önümüzde yeni 
bir dönem var. 

Sirkeci - Halkalı hattı elektrikli olarak 25 da
kika civarına indirilmiş. Şimdi, bakımsızlık, ihmal, 
bilgi yoksunluğu yüzünden, aynı harta, insanlar iki 
misli sürede gidemiyorlar. Eğer toplu ulaşım, dikkat
li bir biçimde insanca ulaşıma yörilendirilemezse, o 
zaman elbette insanlar toplu ulaşımdan soğurlar. Top
lu ulaşımın belli mafsalları vardır. Büyük toplum 
mıntıkalarına, belli yerlere minibüsüyle, otobüsüyle, 
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toplu ulaşımıyla, havayolunun değdiği noktalara, tren 
yoluyla varamazsınız; oralardan insanların kaçması, 
özel taşımalara kayması, minibüse kayması önlenemez. 
Bu tür tedbirleri, bu tür eşgüdüm gereklerini yerine 
getiremediğiniz zaman, hiç kimseyi «Neden toplu ta
şımla gezemiyorlar, toplu taşıma rağbet etmiyorlar» 
diye suçlayamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, iki dakikanız var. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Önümüzde

ki dönemde Ulaştırma Bakanlığının kent içi hizmetler
de de, Halkalı'dan Gebze'ye kadar bir tüp sistemiyle 
bağlayarak, var olan bir demiryolu projesini; kentin 
açık, yeryüzünde giden bir metrosu haline getirilme
si olanağı vardır. Yine Kayaş'tan Mamak'a uzanan 
sistemi. Uhıs*ta kesici bir engel, bir ara aşama görme
den, elektrifikasyonunu tamamlayarak, bir kent içi ula
şım aracı olarak kullanmaları yine mümkündür. Bele
diye ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, şehir için
deki ve şehir banliyölerindeki bağlantıların, karayolla
rının yeni çevre yollarıyla örgütlü bir biçimde, özellik
le kesişme kuşaklarında geçiş bağlantılarını sağlaya
rak, çok daha etkin bir biçimde toplu ulaşım araçları
nın kullanılmasını sağlayabiliriz. 

Otoyol sistemi bugünkü çarpık sanayileşmede ar
tık vazgeçilmez bir eleman haline gelmiştir. Fakat, 
otoyol illa (E-5)'i izlemek zorunda değildir. Belli nok
talarda çok daha hızlı bir ulaşıma varabilmek için, 
örneğin Ankara - İstanbul arasında, şimdi ki (E-5)'in 
belli noktada terk edileerk, Beypazarı - Nallıhan - Mu
durnu hattının takip edilmesi 1,5 - 2 saatlik bir kısalt
ma yaratacağından, bir an önce bu girişime de baş
lanılması gerekir. Ayrıca, (E-5)'in İskenderun'dan doğ
rudan doğruya kaybolması yerine, İran - Irak hattı
nın ve geri kalmış bölgelerin yönüne doğru gitmesi, 
oralarda daha kolay olabilecek belli bir güzergâhtan 
geçilerek, Ortadoğu ve diğer ülkelerle birleştirilmesi 
zorunluluğu vardır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Eryıldız. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan. 
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Kararnameler 

orada, bak. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — 25 yıldır 

uygulanmayan kararnamelerin yerine, uygulanılan ka
rarlar vakti gelmiştir. (CHP) sıralarından alkışlar.) 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Ezbere olmaz bun
lar, kafa ister. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Önümüzde
ki dönemde bu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya da 
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uzatılacak demiryolu ve otoban, otoyol sisteminin 
kesiştiği noktalarda havaalanlanyla birlikte şehir ula
şımını da birleştiren belli sistemlerin gerçekleştirilme
siyle, Güneydoğu ve Doğu kalkınmasının hızlandı
rılması, Ulaştırma Bakanlığımızın elindedir. 

Ulaştırma Bakanına, bu konuda yapacağı hizmet
ler için güveniyoruz ve kendisine, şimdiden almaya 
başladığı tedbirler, önlemler için teşekkür ediyor, say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryıldız. 
Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıralarından alkış

lar.) 
Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-

yonkarahisar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla görüşlerini 
belirten partiler grup temsilcileri sayın milletvekilleri
ne ve kişileri adına Söz alan sayın milletvekilline, ya
kın ilgileri Ve tenkitleri dolayısıyla, Bakanlığım ve 
mensuplarım adına teşekkürlerimi sunarım. 

Görüşlerini belirten arkadaşlarımızın fikirleri, biz
lere çalışmalarımızda mesnet olacaktır. 

Vatandaşlarımızın yıllardır süren haklı şikayetle
rine ve hizmetlerin iyileştirilmesine matuf sürdürülen 
gayretlere rağmen, taşıma ve hizmetlerin arzu edilen 
seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. 

Bakanlığımız ulaştırmayı ve haberleşmeyi, mem
leketin sosyal ve ekonomik kalkınmasında tespit edi
len hedeflere varmayı sağlayıcı en önemli unsur ola
rak ele almaktadır. Bu hedefler için gerekli tedbirle
rin tespitleri, planlama, tesis ve işletmeyle koordinas
yonu tam bir sorumlulukla yapmayı ödev edinmiş bu
lunmaktayız* 

Son yıllarda ulaştırma; yurdumuzda ve dünyada 
enerji tasarrufu, çevre kirlenmesi, kitle taşımacılığı, 
ekonomik taşıma, transit taşıma gibi boyutlar kazan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımızda ülke şartla
rına uygun yeni bir zihniyet, yeni bir politika uygula
nacaktır. Ekonomik kuralları, işletmecilik prensipleri
ni rehber alarak, sosyal ve kültürel kalkınmamızı ge
liştirecek yönde planlamalar ve düzenlemeler yapı
lacaktır. 

Bugün dinamik bir hizmet sektörü olan ulaştır
mada hareket ettirici güç, büyük ölçüde petrolden 
sağlanmaktadır. Petrolün dışa bağlılığı ve sınırlı dö
viz kaynaklarımızın önemli bir bölümünü petrol it
halatına tahsis etmemiz gerekliliği bir yana, dünya 
petrol rezervlerinin birgün tükeneceği gerçeği, bizi, 

ulaştırma politikamızı yeniden düzenlemeye esasen 
mecbur kılmaktadır. 

Bilindiği gibi, ulaştırma sektöründe hizmet veren 
Kamu İktisadi Teşekkülleri statüsündeki işletmelerin 
her biri, son yıllarda milyarlar mertebesinde zarar et
mektedirler. İşletmelerin bu zararı, Devlet sübvansi-
yonlarıyla kapatılmaktadır. Bu olumsuz işleyişi de
ğiştirmek azim ve karan içerisindeyiz. Bu amaca yö
nelik bir seri tedbir alınacaktır. İşletmeler, ulaştırma 
politikası bakımından Devletin; hizmetin yürütülme
si bakımından işletmenin etkin olacağı kuruluşlar ha
linde tanzim edilecektir. 

İşletmelerde, taşıma hizmetiyle, sanayi faaliyeti 
oluşturan bölümler birbirinden ayrılacaktır. 

Taşıma hizmetini üstlenen kuruluşlar temel fonksi
yonlarına göre organize edilecektir. 

Taşıma tarifeleri bilimsel yöntemlerle saptanacak, 
rasyonel baza oturtulacaktır. 

Ülkenin menfaatleri ön planda düşünülecek, hal
kın hizmetinde bir işletme faaliyeti planlanacak; süb
vansiyon gerekiyorsa bu, işletmenin zararını Devletin 
karşılaması durumundan çıkarılarak, doğrudan süb
vansiyon şekline dönüştürülecektir. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizin bil
diği karayolu taşımacılığına ve trafik kontrolüne de 
bir nebze değinmek istiyorum. Ülkemizde gerek yol
cu, gerekse eşya taşımasının büyük bir bölümü kara
yolu sistemiyle yapılmaktadır. Dünyada karayolu tra
fik kazalarında en önde gelen ülkelerden biriyiz. Tra
fik kazaları sebebiyle can ve mal kaybımız utanıla
cak seviyeye gelmiştir. Gerek karayolu taşımacılığın
da, gerekse karayolu trafiğinin kontrolünde devletlin 
etkinliği hiç denecek derecede azalmıştır. Bu duru
mu düzeltmek, karayolu taşımacılığına ve karayolu 
trafiğinin kontrolüne gerekli seviyede devletin etkin
liğini getirmek mecburiyetindeyiz. Bu maksatla Ka
rayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Trafik Kanunu ve 
Karayolu Trafik Taşıma İşlemlerinden Sorumlu Ku
ruluş Kanunu, mümkün olan en kısa zamanda Yüce 
Meclislere sevkedilecektir. 

Komşu ülkelerin transit geçişleri hem komşuları
mızın, hem de ülkemizin yararı korunmak suretiyle 
yeniden düzenlenecektir. r>ev]et Demiryollarında iş
letmenin daha kaliteli ve daha fazla hizmet üretme
sini amaçlayan bir seri tedbir getirme azmi ve karan 
içindeyiz. Bu işletmemizin taşıma ihtiyacının karşılan
masında kendisine düşen payını üstlenebilecek ve ay
nı zamanda Devlete ağır mali külfetler yüklemeyecek 
bir duruma getirilecektir. İşletmenin taşıma hizmeti-
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ne yönelik faaliyetiyle, sanayie yönelik faaliyeti Twr-
birinden ayrılacaktır. İşletmeyi oluşturan ve hizmetin 
üretilmesinde katkıları bulunan birimler arasındaki 
idari kopukluklar giderilerek, aşın merkeziyetçilik 
kaldırılacak, yeniden düzenlenecektir. Modern yön
temleri uygulayacak gerekli sistem birimlerinin ku
rulması öncelikle ele alınacak, yönetimde bu birim
lerin ürettikleri bilgilerin kullanılmasına ağırlık veri
lecektir. Hizmetin gereği gibi yerine getirilmesinde 
büyük etkisi olan personel, bir program dahilinde iç
te ve dışta eğitilerek, daha kalifiye personel durumu
na getirilecektir. 

Tren ve yolcu hareketleri, bilet rezervasyon ve 
hâsılat işlemleri bilgisayarla takip edilerek, rasyonel 
işletme düzeni getirilecektir. 

Enerji tasarrufu bakımından ilk aşamada dizeli-
zasyon ve elektrifikasyona yönelik çalışmalar hızlan
dırılacaktır. İşletmenin (ihtiyacı olan lokomotif ve va
gon açığı yeniden üretim artırılarak, yeni üretim im
kânları yaratılarak ve fabrikalarımızda üretilmeyen, 
temin edilmek suretiyle giderilecektir. Halen demir-
yolîarımızda ütilizasyon yüzdesi % 58 olup, vagonla
rın °?o 42'si boş seyrettiği dikkate alınarak, tedbir
lerle ütilizasyon yüzdesi artırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, değişik statülerle çalışmakta 
olan limanların tek elden yönetilerek gelişmesi ve ta
rifeyle teknolojide birlik sağlanacaktır. Bunun içlin 
yeni bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışılmaya 
başlanılmıştır. İleriye dönük ve geleceğin ekonomik 
şartları dikkate alınarak gerçekçi ve uzun vadeli yeni 
deniz ticaret politikasını tespit ve uygulamaya koy
mak mecburiyetindeyiz. Deniz ticaretinin yalnız taşı
macılık değil, geniş bir pazarlama ve dış âlemle iliş
kiler cümlesi olarak ele alıp geliştireceğiz. Müteşeb
bisi geliştirme ve onları destekleme ile ilgili iç ve dış 
maddi kaynakları en iyi bir şekilde imkânları hare
kete geçirmek suretiyle tatbik edeceğiz. Ticaret filo
muzu, satmalımın ve inşa olunan gemilerle geliştirmek 
zorundayız. 

Deniz ticareti seferberliği için yükleyici ve taşı
yıcıyla birlikte, Devletin samimi işbirliğini zaruri gör
mekteyiz. Bakanlığımıza bağlı deniz taşımacılığından 
sorumlu Denizcilik Bankasıyla, Deniz Nakliyat Ano
nim Şirketi yolcu ve eşya taşıması, gemi yapımı ve ba
kımı, liman işletmeciliği, bankacılık, lokanta ve kaplı
ca işletmeleri gibi çok sayıda değişik faaliyetleri bün
yesinde kapsayan kuruluşlarımızdır. (En ucuz maliyet
le taşımayı oluşturan deniz taşımacılığımız, öncelik
le, milli yüklerimizi güvenli 'bir biçimde taşıyacak, dö-
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viz kaybını en az, döviz kazancını ise mümkün olan 
en üst düzeyde gerçekleştirecek, Devlete yük olmaya
cak yönde geliştirilecektir. 

Milli yüklerimizin iç ve dış pazarlara erişmesin
den istenilen yönde ve kalitede hizmet verebilmesi ga
yesiyle, deniz ticaretinde Devlet ile yükleyiciler ve 
taşıtanlar arasında ilişkiler düzenlenecektir. Deniz Ti
caret Filosunun geliştirilmesi amacıyla, tersanelerimi
zin hızla ikmaline çalışılacak ve daha rasyonel çalış
ma koşulları sağlanacaktır. 

'Türk Bayrağı taşıyan gemilerin, dış ticaret taşı
malarında aldığı payın artırılması ve taşımaların da
ha iyi düzenlenmesini sağlayacak tedbirler alınacak
tır. Yüksek Denizcilik Okulunun akademi haline ge
tirilmesi için kanun tekliflimiz de, Meclise sevkedilmiş 
bulunmaktadır. 

Türk sivil havacılığımızın geliştirilmesi de, uzun 
vadeli 'bir planla ele alınıp, yeni hatların getireceği 
sosyal ve ekonomik faydalar yeniden gözden geçirile
cektir. Organizasyonun fonksiyonlar ve fonksiyonel 
ilişkiler gözönüne alınarak yeni üniteler ihdas edil
meksizin, yeniden v düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 
Mevzu ele alınmıştır, süratle yapılacaktır. 

Personel ve istihdam hataları düzeltilecek; ihtiyaç
tan fazla personel istihdam eden ünitelerdeki fazla
lık, ihtiyaç duyulan ünitelere kaydırılacaktır. Dış ül
kelere tayin edilecek personelin seçimi, daha rasyo
nel esaslara dayandırılacaktır. Personel alımı da dur
durulmuştur. Gelir artırıcı çağrılara başvurulmuş, 
muhtelif kuruluşlara verilen pas biletleri kaldırılmış
tır. Bundan böyle Türk Havayollarının uzun vadeli 
hedefleri konusunda, Bakanlık üniteleriyle Havayol
ları arasında tam koordinasyon sağlanacaktır. 

Türkiye Sivil Havacılık Kanunu çalışmaları en kı
sa zamanda bitirilerek, tasarı Yüce Meclisin tasvi
bine sunulacaktır. Ülkemizde gelişen şartlar dikkate 
alınarak, sivil havacılık okulunun kurulmasına çalışıl
maktadır. Hava meydanlarında uçakların güvenle iniş 
ve kalkışları için gerekli araç ve gereçler en kısa za
manda sağlanacaktır. Meydan işletmeciliği ve hava 
seyrüsefer düzeni daha güvenli bir duruma getirile
cektir. Türkiye hava sahası kontrol hizmetlerinin 
sağlanması için radar kaplamasının bir an evvel ger
çekleştirilmesi zaruretine inanmaktayız. En ucuz taşı
ma sistemlerinden biri olan boru hattıyla taşımacılık, 
ülkemizde gerekli yerlerde ve uygun taşımalar için 
geliştirilecektir. Bu maksatla üniversitelerimizle işbir
liğini sürdüreceğiz. •» 
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Ekonomik ve sosyal kalkınmamızdaki önemiyle 
orantılı olarak bir türlü gerekli yerini alamamış olan 
haberleşmeye ağırlık kazandıracağız. Mevcut tesisle
rin kullanımındaki verimi artırırken, yeni tesisleri en 
etkin şekilde ülke sathına yayacağız. Sanayici ve tüc
carın, ihracatçısıyla müstahsilin teleks ve telefon ih
tiyacıyla birlikte, köylümüzün telefon ihtiyacını büt
çemizin imkânları nispetinde karşılayacağız. Bütün iş
letme faaliyetlerimizde hem kamu hizmeti yapaca
ğımızı ispat ile, hem de ekonominin kurallarını ön-
planda tutacağız. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; bu arada kıy
metli tenkitleri ile bizleri irşat eden arkadaşlarımızın 
beyanlarına işaret etmek istiyorum. 

Saym Şener Battal'ın, «Havayollanndaki fazla 
personelin, başka ünitelere aktarılmak suretiyle isti
fade ettirilmesi» hususundaki görüşü, aynen progra
mımızda yer almış bulunmaktadır. 

«Cevher taşımacılığında, Devlet Denıiryollarmdan 
istifadesi» hususundaki görüşünden daha ileriye git
mek suretiyle, boru hattı ile gerçekleştirme ve mas
rafları asgariye indirmek üzere, çalışmalarımızın 
başladığını da şimdiden ifade etmek isterim. 

Sayın Turan Kocal arkadaşımızın; «Ulaştırmaya 
gereken ehemmiyetin verildiği» hususundaki sözleri
nin takdiri kendisine aittir. Ama şu husus kesinlikle 
biîinmeîîdir ki; Hükümetimiz, kitle taşımacılığına 
bundan böyle en büyük ehemmiyeti vermek suretiy
le, milletimizin döviz israfına sebep olan petrol it
halatının önüne geçmekte, en kararlı tutum içerisin
dedir. 

Misal olarak verdiği, İskenderun Demir - Çelik 
mevzuunun, Bakanlığımızla ilgisi olmadığı takdirleri
nize aittir. 

Bakanlığımızda, zor kullanılmak suretiyle hiçbir 
atama ve emeklilik işlemi yapılmamıştır. Danıştay 
kararlarının uygulanması dışında, nadiren yapılan ta
yinlerin, icranın gereği olduğu hususunu da yine tak
dirlerinize sunarım. 

Bir genel müdürümüzün, Sayın Hükümet Başkanı 
ile bacanaklık, vs. şeklindeki beyanlarının, hiçbir su
rette asıl ve esasla alakası yoktur. Umum müdürü
müzün veya umum müdürlerimizin hiçbiri, ne kan, 
ne sihri hısım olarak Başbakanla hiçbir şekilde ilgili 
değildir. {İGHP sıralarından alkışlar) 

Tahsili olmayan kamarotların, daha iyi mevkilere 
getirildiği hususunda, samimi ve müşahhas belgeleri 
ve vesikaları varsa, intikal ettirildiği takdirde haksız
lıklar giderilecek ve hizmet, tahsil, tecrübe, terfideki 
esaslar dahilinde yerine getirilecektir. 
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Hükümetimizin, 6 Ocak tarihinden itibaren atama
ların, bizzat Bakanlığın tasvibi alınmak suretiyle ya
pıldığı hususu dikkate alınmak suretiyle, her şeyden 
haberdar olduğumuzu ve bundan böyle de icrada, her 
şeyin üstesinden gelmek üzere Bakanlığımızda gereken 
düzenlemeleri yaptığımızı ve bunu böylece yürütme
ye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

«limanların ayrı statülere tabi olması sebebi ile 
bunların tevhidi» hususundaki görüşleri, beyanları
mızda yer almış bulunmaktadır. 

PTT'deki personel fazlalığının, yeni düzenleme
lerle ihtiyaç olan kısımlara kaydırılmak suretiyle, 
personelden en iyi şekilde istifade edileceğini de be
lirtirim. 

Bu arada, Türk deniz ticaretinin, Deniz Ticaret 
Filosunun ve gemi inşa sanayiinin teşviki için, 27 ka
nunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması temin 
edilmek üzere; Bakanlar Kuruluna, kanun kuvvetin
de kararname çıkarma yetkisini tanıyacak, Yetki Ka
nunu tasarısının hazırlanarak Başbakanlığa sunuldu
ğunu da, bu arada belirtmek isterim. Böylece Hükü
metimiz, deniz ticaretine de gereken ehemmiyeti ver-
d'ğini, delilleri ile ortaya koymuş bulunmaktayız. 

Sayın Fethi Acar arkadaşımızın görüşleri ile, Prog
ramımız arasında aykırılıklar bulunduğunu zannetmi
yorum. Benzerliklerin çok fazla olması sebebiyle 
kendisine teşekkür ederim. Ancak, sadece PTT'ye te
şekkür etmek suretiyle, diğer müesseselerimizi teşek
kürden mahrum etmesi üzücüdür. Kaldı ki, Devlet 
Demiryollarının yatırımı fiziki gerçekleşmelerinin Ba
kanlığımızda en yüksek düzeyde olduğu için, Devlet 
Demiryollarının da bundan mahrum edilmesini ken
di takdirlerine bırakmış bulunmaktayım. 

'Esasen, sayın sözcünün sözlerinin son kısmındaki 
«Genel bir ulaşım politikası saptanmalıdır.» sözüne, 
b'z de gönülden katılmaktayız. Bu ulaşım politikası 
sebebiyle görüşlerimizi huzurlarınızda mümkün ol
duğu nispette açıklamış bulunmaktayım. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; öyle tahmin 
etmekteyim ki, bütün arkadaşlarımızın tenkitlerini 
kapsayacak beyanlarımı ifade etmiş bulunmaktayım. 

Sözlerimi bitirirken, ulaştırma hizmetlerinden, yol
cu ve eşya taşımacılığının karşılanmasında, kitle ta
şıma sistemlerinin geliştirilmesine ağırlık verileceğini, 
bütün çalışmalarda bilimsel yöntemlere uyulacağım 
ve çalışmaların uzun ve kısa vadeli planlara göre 
yürütüleceğini, yasa gerekiyorsa en kısa zamanda ha
zırlanarak Yüce Meclislere vereceğimizi bilhassa be
lirtmek istiyorum. 
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Bakanlığımız Bütçesinin, milletimize hayırlı olma- I 
sı dileğiyle hepinizi hürmetlerimle selamlarım. (CHP i 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen ayrılmayınız, so
rular vardır efendim. I 

Başka soru soracak sayın üye varsa lütfen isim- I 
lerini bildirsinler efendim. I 

Sayın Emin Dalkıran, Sayın İbrahim Topuz, Sa- I 
ym Müfit Bayraktar. Başka soru sormak isteyen sa
yın üye?.. Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. I 

Sayın Bakan, sorulara yazılı ve sözlü cevap vere
bilirsiniz. I 

Sırası ile okutuyorum : I 
İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Tomba?.. 

Buradalar. Sorularını okutuyorum efendim : I 
«1. Demir ticareti yapan esnaf ve" tüccarın suiis- I 

timal ve karaborsa yapmasını önlemek amacı ile, el- I 
lerinde demir bulunanlardan miktarları bildirilen be
yannameler istendi; hemen sonra da 221 kuruş bir 
fon ödeneceği bir kararname ile tebliğ edildi. Buna I 
karşı değiliz, yerinde bir karar idi, fakat bu karardan I 
Hükümetin teşvik belgesi verdiği, gümrüksüz ithalat 
yapmasına müsaade ettiği, kredi verdiği, gemi inşa I 
eden armatörler de etkilenmektedirler. I 

Kredi veriliyor, gümrüksüz ithalatına müsaade I 
ediliyor, her türlü yardım yapılıyor ve kolaylıklar gös- I 
teriliyor; öbür taraftan da, oldukça yüklü, «Fon» adı 
altında para talep ediliyor. I 

Bu, teşvikin esprisine ters düşmektedir. Armatör
ler müşkül durumda kalmış bulunmaktadır. Gerçi bu- I 
na itiraz edilmiş, bir kısmı bu fonun kaldırılması için I 
Danıştaya müracaat etmişlerdir. I 

Muhterem Bakandan, bu mevzuda Maliye Ba- I 
kanlığı nezdinde tavassutta bulunmalarını rica ediyo- I 
rum. I 

BAŞKAN — Bu bir temennidir, soru olarak tev- I 
cih edilmemiştir. I 

«2. Türkiye'de gemi inşaatı bir hayli ileri seviye- I 
dedir. Bugün çok iptidai şartlar altında çalışan özel I 
sektör tersaneleri gurur verici muazzam eserler mey- I 
dana getirmektedirler, ancak daha rantabl, süratli ve I 
kazançlı çalışabilmeyi temin etmek maksadı ile bazı I 
teşebbüsleri olmuştur. Şöyle ki: I 

1. Kredi talepleri, I 
2. Modern tesisler yapmak. I 

Bunların ekserisi Halic'in kenarına sıkışıp kalmış- I 
lardır. Her iki taleplerinin tahakkuku için kendilerine I 
İstanbul'da Tuzla civarında tahsis edilen ve diğer hü- I 
kümetler tarafından vaadi verilen arazinin, öncelikle A 
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verilmesi hususunu rica ve istirham ediyoruz. Muh
terem Bakan bu hususta ne düşünürler? 

3. Yine Almanya'da çalışan işçi kardeşlerimiz 
Türkiye'de gemi inşa tersanesi kurmak üzere, 1 000 
ortaklı bir şirket kurmuşlardır. Onlar da kendilerine 
Tuzla'da bu iş için bir arazi verilmesi hakkında mü
racaatta bulunmuşlardır; bugüne kadar müspet men
fi bir cevap alınamadığından yakınmaktadırlar. 

Bu teşebbüs kuvveden fiile girdiği takdirde, mil
yonlarca mark döviz olarak yurdumuza girebilecek
tir. Döviz sıkıntısı çekildiği bir devrede, bu işin tahak
kuk etmemesi hali hakkında muhterem Bakan ne dü
şünürler? 

BAŞKAN — İkinci ve üçüncü soruya cevap rica 
ediyorum Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri; Sayın Abdullah Tom
ba tarafından tevcih buyurulan hususları incelemiş 
bulunmaktayım. Gemi sanayiini, bilhassa özel sek
törü de teşvik etmek, Hükümetimizin prensipleri ara
sında bulunmaktadır. Bu sebeplerle kendilerine gere
ken kredi kolaylıkları imkânlar nispetinde sağlanacak
tır. 

Ayrıca Tuzla civarında özel sektöre verilmesi için 
hazırlanmış olan tersanelerin, özel sektöre verileceği 
hususunu buradan yüce huzurlarınızda ifade etmek 
istiyorum. 

Almanya'da çalışan işçilerimizin gemi sanayiini 
geliştirmek üzere teşebbüslerini takdirle karşılamak
tayım. Bakanlığıma geldiğim günden bugüne kadar, 
tarafıma intikal etmiş müracaatları yoktur. Müracaat 
ettikleri takdirde döviz getirici olan bu teşebbüsü des
teklemek, bizim tabu vazifelerimiz içerisinde bulun
maktadır. Bu sebeplerle kendilerine yardımcı olaca
ğımı tekrar ifade eder, sevgiler ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağa-
oğlu?.. Burada. Sorusunu okuyorum : 

«Mardin'de kurulması düşünülen hava meydanı
nın, bir an evvel faaliyete geçmesini beklemekteyiz. 
Sayın Bakanımız bu konuda ne düşünmektedirler?» 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Kıymetli arkadaşlarım, hava meydanlarıy-
la ilgili etütlerimiz devam etmektedir. Esasen bu bü
yük bir proje olup, mevcut uçaklarımızın azlığı ve 
küçük hava alanlarındaki taşımanın ekonomik olup 
olmadığı tartışma konusudur. Devlet Planlama Teş-
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kilatınca küçük hava meydanlarına tahsisat ayrıla
mamaktadır. Bu sebeplerle arzularınızı ileride karşı
lamak ümidi içerisinde, daha fazla bilgi arzu ettiği 
takdirde, kendisine yazılı cevap vermeyi daha uygun 
bulmaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Çanakkale Milletvekili İrfan Binay'm soruları : 
«1. Edirne - İstanbul demiryolu, gelişen ekono

mik şartlar muvacehesinde, ihtiyaca cevap vereme
mektedir. Ege, İç Anadolu ve Güney Marmara böl
gelerinin demiryolu taşımacılığı açısından, Edirne -
Çanakkale - Bandırma arasında bir demiryolu hattı
nın açılmasını düşünüyor musunuz? 

2. 1978 Mayısında, Çanakkale Hava Alanının tra
fiğe açılacağı planlanmıştı. Bu hususta Sayın Bakanın 
konuyla ilgili olarak görüşü nedir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Detaylı olduğu için, yazılı cevap vermeyi 
uygun bulmaktayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan?.. Burada. 

Sualini okutuyorum : 
«Bazı illerimizde, bilhassa Güneydoğu illerimizde 

telefonla görüşmek büyük bir sorundur. Yıldırım ola
rak yazdırılmayan şehirlerarası konuşmalar, yapıla
mamaktadır. 600 bin nüfuslu şehir ancak yarım ka
nalla görüşebiliyor. Bunu önlemek için ne gibi ted
birler düşünüyorsunuz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Kıymetli arkadaşlarım; tedbirler ne ise tes
pit edilecek teknik yönden gerekli hizmetin gelmesi 
sağlanacaktır. Tedbirler hususunda ısrarı varsa, yazı
lı olarak kendisine ayrıca bildirelim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın suali : 
«1. Görevden alınan PTT İşletmesi eski Genel 

Müdürü Naci Ünver'in, Genel Müdürlüğü Dönemin
de yani 1976 yılında, PTT İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün aynı yıla ait olan yatırını programını % 104,7 
oranında gerçekleştirdiği, müessesenin 1976 yılı bi
lançosunda görülmektedir. 

A) 1977 yılında da PTT İşletmesi, görevden alı
nan Naci Ünver'in Genel Müdürlüğü döneminde ay
nı başarıyı gösterebilmiş midir? Yatırım programı 
gerçekleşme oram nedir? 

B) 1977 yılının Kasım ayı sonunda PTT İşlet
mesi yatırım finansmanından, Maliye Bakanlığınca 
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ne kadar tenkisat yapılmıştır? Yapılan tenkisat dik
kate alınırsa, yatırım programı gerçekleşme oranı 
nedir? 

2. NETAŞ Fabrikasının yabancı şirkete ait his
selerinin % 25'inin yerli bir şirkete devri söz konu
su imiş, doğru mu? Doğru ise, bu şirket kim veya kim
lere aittir? 

3. Devri söz konusu olan hissenin hem Bakan
lıkça, hem de Devlet Planlama Teşkilatınca PTT 
Mensupları Yardım ve Biriktirme Sandığına - Bu te
şekkül kanunla kurulmuştur - devri görüşündedir. 
Mezkûr hissenin devir işlemini en geç ne zaman der
neğe devrini gerçekleştireceksiniz? Mesele bu nokta
dadır veya bu noktaya yeni getirilmiştir. Bu görüş, 
önceki Hükümet döneminde tespit edilmiş, PTT'ye 
yazılı olarak bildirilmiştir. Ayrıca da, PTT Yönetim 
Kurulu bu görüş istikametinde de kesin karar al
mıştır.» 

BAŞKAN — Soru anlaşılmadıysa, son soruyu 
tekrarlatayım Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sorular anlaşılmıştır. 

Burada yalnız şu hususu, yazılı cevap hakkımız 
mahfuz kalmak üzere, açıklamak istiyorum. 

PTT eski Genel Müdürünün % 114 miktarında 
yatırımları gerçekleştiği hususu, yanlış beyana dayan
maktadır. Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlanan 
resmi kitapta, yatırımları gerçekleştirme oranının 
% 2, % 4, % 13 ve % 19 nispetinde olduğu bir ger
çektir. Başarısız Genel Müdür olması sebebiyle ve 
yatırımları tahakkuk ettirememesinden dolayı görev
den alınmıştır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hırsızları 
getiriyorsun değil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Kimi getirdiğimizi iyice incelemeden söz 
söylemenin vebalini ve günahını bütün samimiyetim
le söyleyene bırakmaktayım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Diğer hususlara cevaplarımızı yazılı olarak ver
mek, her halde daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun sual

leri : 

i«l. Elektronik Santral Fabrikasının ihalesi 
9.7.1976 tarihinde yapılmıştı. Bu husus Meclis zabıt
larında vardır. Aralık 1977 ayı sonunda veya Ocak 
1978 başında önce Teknik Kurul bilahara genişletil-
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miş, Satmalına Komisyonunca ihale sonuçlandırılmış 
ve Yönetim Kuruluna intikal ettirildiği söylememek
tedir. Bu ihaleyi şifahi veya yazılı bir emirle durdur
dunuz mu? Durdurdunuz iseniz neden? 

2. Çubukçu ailesi, Adana'da, Adana Makine ve 
Elektronik Sanayii Anonim Şerketini kurmuş. Bu şir
ket kamu santralı imal edecekmiş. Normal duyduğu
muza göre, Ulaştırma Bakanlığı Haberleştirme Genel 
Müdürlüğüne bu aile fertlerinden Nafiz Çubukçu'yıı 
getireceksiniz, doğru mu? 

3. Ahbabınız Galip Baloğlu'nun bu Temel Ener
ji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin maksat ve 
mevzuunu belirten 3 ncü maddesi, «enerji tesisleri ve 
telekomünikasyon...» diye devam etmektedir. Galip 
Baloğlu'nun elektronik santral fabrikası için Japon
ya'ya gittiği söylenir. Ayrıca, müstakbel müsteşarınız 
Mükrem Erkin ve yeni PTT Genel Müdürü Bekir 
Garipağaoğlu, bu zatın firmasında müşavir mühendis 
olarak çalışmakta idiler. 

Bu ihaleyi yazılı veya sözlü durdurdu iseniz, bu 
durdurmada (insanın aklına gelmiyor ama) acaba bu 
firmanın rolü varmı gibi, insanı rahatsız eden bir hal 
var. Siz ne dersiniz?» 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp. 
(CHP sıraalrından gürültüler) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Soru değil bun
lar, Yahya'dan bahsediyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, kıymetli arkadaşımız 
Adem Sarıoğlu tarafından verilen önergede be
lirtilen hususlara yazılı olarak cevap vereceğim. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Ne diyor
sun? 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sunta ne oldu? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim arkadaşlarım. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Yazılı olarak cevap vermekle beraber, ha
kikatler üzerine bina inşaasında gayret sarf ettiğimiz 
takdirde, haysiyetleri rencide edici tutum ve davra
nıştan kaçınacağımız tabiidir. Bu sebeplerle burada 
daha fazla zihinleri yanlış beyanlara muhatap kılma
mak için, yazılı ve vesikaya dayalı cevap vermeyi uy
gun bulduğum için yazılı cevap vermek istiyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Afyon Milletvekili Mehmet Özutku'nun sualleri: 
«PTT İşletmesi eski Genel Müdürü Naci Ünver, 

görevi yeni Genel Müdür Bekir Galip Ağaoğiu'na 
devir ederken; Naci Ünver'in Yönetim Kurulu üyele
rinin, Genel Müdür yardımcılarının, daire başkanla
rının, Ankara PTT Bölge Başmüdür Yardımcısı ile 
Ankara Telefon Başmüdürünün bulunduğu güzide 
topluluğa yaptığı konuşmaya cevap veren Bekir Ga
lip Ağaoğlu, «... bu görev değişikliği siyasi nitelik ta
şımaktadır» ifadesini kullandığı PTT teşkilatında fı
sıltı halinde söylenmektedir. 

1. Ulaştırma Bakanı olarak siz, yeni Genel Mü
dürünüz ile aynı kanaatte misiniz?. 

2. Eski Genel Müdür hakkında yeterince bir bil
giye sahip olmadığınıza göre, görevden alış gerekçe
niz nedir? 

3. Eski PTT İşletmesi Genel Müdürü Naci Ün
ver için, kanuni Müsteşarınız Sayın Ahmet Sarp şu 
takdirde (övgüde) bulunmuştur : «... Görevim süre
since sizde müşahede ettiğim üstün devlet adamı ni
teliğinizi, ciddiyetinizi ve yurtseverliğinizi takdirle an
mak benim için zevkli bir görevdir...» 

Ayrıca, eski PTT Genel Müdürü Naci Ünver'in 
Müsteşarı tarafından ifade edilen görüşünü, İstanbul' 
da münteşir Milliyet Gazetesinde, «Olaylar ve İn
sanlar» sütununda Hasan Pulur da simgelemiştir. (te
yit etmiştir.) 

Müsteşarınızın ve Hasan Pulur'un eski PTT Genel 
Müdürü Naci Ünver hakkındaki tespit ve takdirle
rine katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız neden? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, birinci soruyu soru ni
teliğinde görmüyor, fısıltıya dayanan bir şeyin soru 
olarak cevaplandırılmasını kabul etmiyorum. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Diğer sorulara cevap rica ediyorum. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Ku

lislerde ayarlamyor bu işler. (CHP sıraalrından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, karşılıklı 
görüşmeye gerek yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, kıymetli arkadaşımız 
Mehmet Özutku tarafından verilen yazılı sorulara yi
ne yazılı cevap vermek her halde bu meselenin cid
diyetiyle daha çok kabili telif olacaktır. Kendilerini 
her halde aydınlatacak bilgiyi yazılı olarak verdiği
miz takdirde, mesele kapanmış olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in suali : 
«Denizcilik Bankasının işletmekte olduğu Yalova 
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Termal Kaplıcalarının işletmesine Bakanlığınızca de
vam edilecek midir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sayın Şenses'in sorusunda belirtilen, Yalova 
Kaplıcalarının zararı ve Devlete yüklediği külfetler 
dikkate alınmak suretiyle, mukavele müddeti bittiği 
için, bundan böyle çalıştırılmayacak ve sahibi olan 
Sağlık Bakanlığına iade edilecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yazılı sorular tamamlanmıştır. Sözlü sorulara ge

çiyoruz. 
Söz sırası Sayın Emin Dalkıran'ın. Buyurun Sa

yın Dalkıran. 
MEHMET EMÎN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, vasıtanızla Sayın Bakandan bazı şeyleri 
sormak istiyorum, müsaadenizi istirham ediyorum. 

1. Denizciliği geliştirmek gayesiyle 1965 ve 1975 
yıllarında, 15 Ocak 1975 tarih ve 7/9245 sayılı Ka
rarname ile bir fon kurulmuştur. 1978 yılında bu fo
nu aradım, maalesef ne Bayındırlık Bakanlığı ve ne 
de Ulaştırma Bakanlığında bulamadım. Acaba, de
nizciliği geliştirmek için Sayın Bakan ne düşünürler? 

2. Bazı engebeli arazilerde, kar ve kış nedeniy
le, telefon hatları çekmek çok zor olduğa için, Mil
li Savunma Bakanlığı ile frekans ayarlaması yapmak 
suretiyle telsiz telefonla bir muhabere temin etmeyi 
düşünmekte midirler? 

3. Küçük PTT merkezlerinde ve işyerlerinde ça
lışan küçük çocuklu aileler için çocuk bakım evleri 
düşünmekte midirler? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Zabıtlara intikal eden bu soruların cevabı
nı yazılı olarak kendilerine takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; soru cevaplandı
rıldı. 

Sayın İbrahim Topuz, buyurun efendim. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

Yalova hudutları içerisinde bulunan Topçular mev
kiinde, İzmit'in Eskihisar Köyüne arabalı vapur se
ferleri başlatılacağı basından zaman zaman öğrenil
mektedir. Topçular mevkiinde yapılacak olan istim
laklerin milyarları aşacağı bilinmektedir. Bu güzer
gâhın mı, yoksa Hersek - Dil iskelesi güzergâhının 
mı seçileceği hususunda Sayın Bakandan bilgi istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Kıymetli arkadaşımızın beyanında belirti
len, Marmara'da ikinci hatta arabalı vapur seferleri
nin planlanması yapılmaktadır. Bunun yer ve mahal
lini şu anda tespit mümkün değildir. Çalışmalar de
vam etmektedir, teknik neyi icap ettiriyor ise, en az 
masrafla hangi iskeleler arasında araba vapurunun 
sefere çıkması mümkün ise, o yapılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Müfit Bayraktar, buyurunuz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kaç deniz gü

verte ve kaç makine zabitine ihtiyaç vardır? Bunla
rın yetiştirilmesi hususunda bu Bakanlığın bir planla
ması mevcut mudur? Yeni elemanlar yetiştirmek için, 
özellikle Rize'de ve Karadeniz illerinden birinde bir 
okul açılması söz konusu mudur? 

2. Karayollarından taşıt vergisi alınmadığı hal
de, deniz nakliyatından taşıt vergisi alınmış olduğunu 
öğrenmekteyiz. Bu nedenle, denizyollarımızın zarar
larla karşı karşıya gelmiş olduğu, ifade edenler tara
fından öğrenilmiştir. Bu, Deniz Taşıt Nakliye Ver
gisinin kaldırılması düşünülmekte midir? 

3. İlerlemiş ülkelerde telsiz, hastanelerde ve tak
silerde kullanılmaktadır. Bu Hükümet, Sayın Bakan, 
Telsiz Kanununda bir değişiklik yapmayı düşünmek
te midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, kıymetli arkadaşımız 
Müfit Bayraktar'ın soruları, muhteva itibarıyla geniş 
beyanlarımı gerektirmektedir. Herhangi bir iltibasa 
mahal bırakmamak için yazılı olarak cevaplandıra
cağım. 

BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
Saym Bakan, teşekkür ederim. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Yüce Meclise ve sayın milletvekillerine tek
rar teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Son Söz Sayın Müfit Bayraktar'ın, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bayraktar, süreniz 10 dakikadır efendim. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Adalet Partisi

nin ağır topu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş

kan, gül atıyoruz. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Karsu, 'bırakalım... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek ve benden ön
ce bu kürsüde konuşmuş bulunan Cumhuriyet Halk 
Partili sözcü arkadaşıma da bir nebze cevap verebil
mek ümit ve inancıyla huzurlarınıza çıkmış bulun
maktayım. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan 
arkadaşımızın bu bütçede konuşmuş olması, cidden 
büyük bir talihsizliktir. Gerçekleri inkâr eden, ger
çeklerle alakası olmayan konuşmaları ifade eden bu 
arkadaşımız, güya politika yapıyor, ama zabıtlara da 
bir yandan, gerçekte olmayan ifadeler geçirtebiliyor... 
(CHP sıralarından, «Fikir hürriyeti Yar» sesleri) Bu, 
fikir hürriyetinin tanıdığı bir hak olabilir. Şunu da 
ifade etmek isterim ki, bu iktidardan önceki iktidar
ların hakkı var ise, Sezar'ın hakkı Sezar'a teslim edi
lebilmelidir. îşte bu hakkın ağırlığını, bu hakkın var
lığını belirtebilmek için şu anda huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Sayın konuşmacı; «Eskişehir Cer Atölyesinde ya
pılmakta olan dizel lokomotiflerinin imalatı dışa ba
ğımlıdır, keza Sakarya'da yapılan vagon fabrikası 
imalatı dışa bağımlıdır» diyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doğrudur. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ve şu an

da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da «doğ
rudur» diyor. Hadiseye bigâne kalan, hadisenin iç
yüzünü bilmeyen kimsenin bu kürsüye gelip uluorta 
konuşmaması gerekir. (CHP sıralarından «Ooo!..» 
sesleri, gürültüler) 

Konuşur ise, böyle gerçekleri bu kürsüde dile ge
tirecek kişiler çıkar ve gerçekleri basın huzurunda, 
dinleyenleri huzurunda Komisyon Başkanı huzurun
da Söyler, sayın bakanların huzurunda ifade eder ve 
zabıtlara gerçeğin ta kendisini kaydettirir. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, Eskişehir'deki Cer 
Atölyesine atölye demek de doğru değildir; her üni-
tesiyle fabrika olmuştur, gelişmiştir ve fabrikadır. 
Haftada 1 dizel lokomotifi imal etmektedir, imal 
edilen dizel lokomotifinin % 65'i yerli sanayi ile, yer
li üretimle yapılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde, 
% lOOı'ü kendi tekniği, kendi hammaddesiyle dizel 
lokomotifi imal eden bir memleket yoktur. Buna 
rağmen, plan hedeflerine yaklaşılmıştır, 1969 sonunda 
% 70'in üzerine çıkılacaktır. Sıfırdan % 70'e kadar 
geleceksin, bâlâ dışa bağımlı diye edebiyat yapacak

sın... Bu, politikanın ucuzluğunu gösterir ve bu, bık
kınlığı gösterir, hadiseyi bihnemezliği gösterir. O ne
denle, gerçeklere gelinmesini hassaten istirham edece
ğim-

(Bunun yanında, 'boş gezenlerin, iş yapmadan para 
aîanların ve işçilerin tamamen bu yönde olduğu ifa
desini kullanan sayın sözcü, «Sakarya Vagon Fab
rikasında bulunan işçiler avantadan geçiniyor» demek 
istemiştir ve demiştir. Biz de diyoruz ki, yılda bin 
tane çeşitli ebatlarda vagon üretiliyor. Avantadan ge
çinen işçiler olduğuna göre, bu bin tane vagon hangi 
emekle, hangi alınteriyle, hangi işçiyle elde edilmek
tedir?.. Görüyorsunuz ki, burada da bir gerçek istis
mar edilmiştir. 

Bunun yanında, Adapazarı'nda imal edilen vagon
ların % 95'i yerli hammaddeyle, Türk işçisinin alın
teriyle, Türk işçisinin emeğiyle imal edilmektedir. 
Nerede bunun dışa bağımlılığı? Bunun için nasıl di
yebilirsiniz ki, «dışa bağımlılık vardır». Hâlâ daha, 
Türkün varlığı, Türkün gücü, Türkün yarattığı eser
ler, kamufle edilir cinsten konuşmalar ile, bu Mecli
sin mabedi altında gizlenmektedir. Bunu protesto et
mek için bu gerçeği dile getirebilmek için huzurları
nıza geldim. 

Bunun yanında, bir konuyu daha ifade etmeden 
geçemeyeceğini. Diyorlar ki arkadaşlarım, «buharlı 
Olsun, niye dizel oluyor?» Hem sürat istiyoruz, hem 
konfor istiyoruz, hem de çok yük taşısın diyoruz. Bu 
nitelikleri istediğimize göre, dizel olacaktır. Buharlı lo^ 
komorJf 300 'ton taşır, dizel lokomotif bin ton ta
şır. Bunun yanında, kömürün tonu 1 100 lira. Kömü
rün tonu 1 100 liradan hesap edilse dahi, dizelin ma
liyeti % 25 - 75 daha ucuzdur. Dizel % 75 daha ucuz 
yakıtla^ daha çok hizmet edebilmektedir. Bir taraftan 
ekonomik diyeceksiniz, bir taraftan birim hizmet di
yeceksiniz, bir taraftan birim maliyet diyeceksiniz, 
bunun yanında da edebiyat yapacaksınız; kömürle iş
leyen buharlı makineler konulsun diyeceksiniz. 

Buharlı makinelere dönüşülse dahi, bu kömürü dı
şarıdan ithal etmek zorundayız. Memleketimizdeki 
kömür, lokomotifler için lüzumlu olan kömür İsken
derun'a tahsis edilmiştir; İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikası ihtiyacını dahi karşılayamamaktadır. Görü
yorsunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
konuşan arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşünün ne denli hafif olduğunu, geçersiz olduğunu 
ortaya koymuştur; hesapsız olduğunu ortaya koymuş
tur ve hesaba dayanmamaktadır. Sadece laf üretken
liği yapılmıştır, laf salatası yapılarak vatandaş alda-
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tılmıştır, oya tahvil edilebilmek için nutuklar sıkıl
mıştır. Bu konuşmanın da, bunun bir benzeri oldu
ğunu, bunun bir simetriği olduğunu ifade etmeden ge
çemeyeceğim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, Adalet Partisi
nin yapmış olduğu hizmetlere de değinmeden geçe
miyorum. Arkadaşım diyor ki; «Elektrikle işleyen 
trenlerimiz yoktur». Önce kan lazımdır; elektrikle iş
leyecek olan trenin evvela enerjisini bulmak gerekir. 
700 milyon kilovat/saat elektrik üretimini 22 milyar 
kilovat/saat elektriğe çıkaran Adalet Partisidir. O ka
nı bulmuştur. O kanı bulduğu içindir ki, büyük boyut
lara dayanan plan ve projeler yaptırmıştır ve bunlar 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı içine alınmış
tır; ama siz bunları, bu gerçekleri bilmediğiniz için
dir ki, bu Planı da reddettiniz ve 1 trilyon 2010 mil
yon liralık yatırımı bir kalemde ittiniz. Bu yatırımlar 
neye aittir; fizibilitelerinin hangisi mevcuttur, hangi
sinin etüdü bitmiştir, hangisi ihale safhasındadır, bun
ları bilmediğiniz içindir ki, Dördüncü Beş Yıllık [Kal
kınma Planını da kabul etmediniz ve iade ettiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yeni Plan 
yapacağız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Göreceğiz, 
sizin planlarınızda; bakalım hangisini yapacaksınız, 
hangisini getirebileceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, 2 dakikanız var. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunun ya

nında, Sayın Bakan der ki; «'PTT Genel Müdürünü, 
% 2, % 4, % 18*Iik bir yatırım yapabildiği için al
dım». Devletin resmi evraklarını görmek istiyoruz; 
laf istemiyoruz, belge istiyoruz... 

(HASAN CERÎT (Adana) — Evraklar konuşmu
yor, Bakan konuştu, Bakan! 

BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ben diyo
rum ki, 1976'daki yatırım, PTT Genel Müdürünün 
yapmış olduğu hizmet'% 104'tür. Hedefi aşmıştır, ta
vam patlatmıştır. Bu mudur % 4'Kik, % 18'Hfc hiz
met? 

O nedenle, şunu da ifade etmeden geçemeyeceı 
ğim : Ankara - İstanbul demiryolu 4 saate inecektir. 
Planları yapılmıştır, programa alınmıştır; bunun bir 
an evvel başlatılması hususu Cumhuriyet Halk Parti
sine düşmektedir. At orada ise meydan buradadır, 
geliniz, yapınız, görelim arkadaşlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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10 yıllık uzun vadeli plan ve programı yapmış 
Olan, ulaştırma ile ilgili her türlü yatırımları yapmış 
olan Adalet Partisidir. Biz onun için diyoruz ki... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz yeniden 
plan yapıyoruz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — İzmit ~. İs
tanbul - Sakarya arasındaki elektrifikasyon hat bit
miştir. Ankara - Zonguldak arasındaki hattın etüdü ta
mamlanmıştır, ihale safhasına gelmiştir. 

Bunun yanında, bilinçli politikamızdır ki, Zongul
dak'tan İskenderun'a kadar uzanan sürat demiryol
larının yapımı planlanmış, hesap edilmiş ve plana 
alınmıştır. Bunları tahakkuk ettiriniz diyoruz. 

Bu arada, Divriği'den İskenderun'a kadar uzana
cak olan Devlet Demiryollarının planı bitmiştir ve 
programa dahil edilmiştir. 

İşte görüyorsunuz ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan
da bunlar mevcuttur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Planımız

da hava limanları, Dalaman hava meydanı yapılmak
tadır. Kars, İğdır, Muş havaalanları beynelmilel ha
vaalanları durumuna getirilmiştir, getirilmesi için he
saplama yapılmıştır. 

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisinin nüfuz is
tismarını da dile getirmeden geçemeyeceğim. 27 ki
şi, naylon kooperatif kurulmak suretiyle, İstanbul' 
daki 16 bin taksicinin yaptığı emeği sömürmüştür. 
Bunun altında Cumhuriyet Halk Partili bir senatör 
yatmaktadır, isterseniz isim de verebilirim. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Siz, evve

la, bunlara meydan vermeyiniz. 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için say

gılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim? 
BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 

Sayın Başkan, demin Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına yapmış olduğum konuşmadan bahisle yalan 
söylediğimi ifade eden Sayın Müfit Bayraktar, bana 
sataşmada bulunmuştur. Asıl kendisinin yapmış oldu
ğu konuşmaların gayri ciddi olduğunu anlatmak için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zabıtlara baka
yım, bir sataşma varsa gereğini yapmaya çalışaca
ğım. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 
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Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunacağım : Bütçenin bölümlerine geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Her bölümü okutup, ayrı oylarınıza sunacağım. 

A) Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 

101 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 706 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Haberleşme faaliyetleri poli
tikasının düzenlenme ve geliş
tirilmesi 1 241 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kara ulaştırması politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 6 176 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Deniz ulaştırması politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 103 017 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sivil havacılık politikasının dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 2 456 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Deniz ticaretinin koordinasyo
nu 765 000 
BAŞKAN -— Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Genel ulaştırma koordinasyo
nu hizmetleri 9 330 000 

Bölüm Lira 

900 

101 

111 

12 400 000 

4 639 000 

16 770 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 

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

Öğretim ve eğitim hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

2. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

600 000 

(1) 39 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğüne 1978 mali yılmda yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (462 617 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutup, bölümleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

A - Cetveli 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 109 404 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Uçuş emniyetinin sağlanması 172 276 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Havaalanı yer emniyetinin sağ
lanması 170 597 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 340 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (462 617 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini ve 
bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Yergi dışı gelirler 221 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 241 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunduğu (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Genel Müdürlüğünce 1978 mali yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 yılmda da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma ba

kanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilahara 

açık oylaması yapılacaktır. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Dev

letimize, milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sivas) — Sa
yın Başkan, zabıtları inceletecektiniz. 
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BAŞKAN — Hâlâ zabıtlar gelmedi, geldiğinde I 
zatıâlinize ileteceğim efendim. 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) I 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre, Sağlık Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet-ve Komisyon yerinde. I 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
15 dakika kaldı, bir grup sözcüsü dahi sözünü saat 
13.00'e kadar tamamlayamaz. I 

BAŞKAN — Anladım, haklısınız Sayın Alpaslan, 
yalnız 20 dakika bile istifade etmemiz mümkündür, I 
artık 5 dakika geç çıkarız. I 

Grupları adına : Milli Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Salih Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Gru- I 
pu adına Sayın Cengiz Gökçek, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Nazım Baş, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adma Sayın Sabri Öztürk sez almışlardır. 

Şahısları adına; lehte, Saym Etem Eken, Adem 
Ah' Sarıoğlu, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Cen
giz Özyalçtn, Sayın Semih Eryıldız, Saym Celâl Er-
tuğ söz almışlardır. 

Aleyhinde; Saym Kemal Doğan, Sayın Behiç Toz
koparan, Saym Mehmet Özutku, Saym Müfit Bay
raktar söz istemişlerdir. 

Üzerinde; Sayın Halil Karaath, Sayın İlhan Ayte-
kin, Sayın Mustafa Eşrefoğlu, Saym Mevlüt Gün
gör Erdinç, Sayın Şener Battal söz almışlardır. ! 

Söz sırası, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa- 1 
yın Salih Özcan'da. 

Sayın Özcan, buyurun efendim. Süreniz 20 daki
kadır, aşmamanızı rica ederim. I 

MSP GRUPU ADINA SALİH ÖZCAN (Urfa) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının 1978 Mali Yıh Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere Milli Selâ- I 
met Partisi Grupu adına söz almış bulunuyorum. 

İnsan varlığının en kıymetli hazinesi olan sağlığını 
korumak ve hastalıklardan kurtarmak maksadıyla I 
kurulmuş bu Bakanlık, her ne kadar tüketici bir Ba
kanlık ise de, milli bünyenin sağlığı ve sağlamlığı hu- I 

I susundaki gördüğü hizmetler bakımından birinci de-
I receyi muhafaza etmektedir. 
I Bu yıl Bakanlığa ayrılan ödenek, genel bütçenin 
I °/0 3,9'udur; 1977'ye nispeten biraz artırılmış ise de, 
I kanaatimizce bu kâfi gelmemektedir. Artan hizmet 

yanında azalan tahsisatlar, devlet hizmet ve anlayı-
I şıyla bağdaşamamaktadır. Sağlık Bakanlığına verilen 
I plan hedeflerinin gerçekleşmesi için, en az bugünkü 
I ödeneğin iki katını ödememiz gerekmektedir. 
I Ferdin beden ve ruh sağlığı için, yaşayabilmesini 

temin etmek için gerekli tedbirleri almak, ülkenin 
I sağlıklı bir hayat sürebilmesini temin etmekle müm-
I kündür. Bu hizmetleri yürütebilmek için temel kay

nak, yetişmiş personeldir. Memleketimizde, üzülerek 
ifade edelim ki, yeterince hekim bulunmamaktadır. 
Hekim var, fakat Sağlık Bakanlığı bu hekimleri is
tihdam edememektedir. Bugün yurdumuzda 16 tıp 

I fakültesi, 3 bini geçkin öğretim üyesi vardır, ancak 
alınan öğrenci sayısı 1 500'ü geçmemiştir. Mezun 

I olanlar ise 1 050 civarındadır. Fakülteler, bu hekim
lerin bir kısmını kendi bünyesinde tuttuğu için, Ba
kanlığa çok az bir hekim kadrosu bırakılmıştır. 

Maalesef, yurt dışına giden hekimlerin Türkiye'ye 
dönmelerini temin edecek ciddi tedbirler Bakanlık 
olarak alınmış değildir. Öğrencilerin sayısını artır-
madıkça, doktorlara tatmin edici ödenek konmadık
ça, üniversite öğretim üyelerini full - time çalıştırma
dıkça ve yurt dışındaki beş bine yakın hekimin Türki
ye'ye dönmeleri sağlanmadıkça, ne hekim meselesi, 
ne de sağlık davasını halletmek mümkün değildir. 

Bir başka problem; «Her kasabada bir hastane» 
sloganı ile işe başlanmış, dernekler ve devlet tarafın
dan binalar yapılmış; fakat tek bir doktordan da 
mahrum bir sürü hastane ve dispanser binası kendi 

' kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadır. Hatta, 600 
| bin nüfuslu bir bölgenin merkezi 160 bin nüfusludur. 

O bölgenin hastanesinde 28 mütehassıs doktor kad
rosunun bulunmasına rağmen, halen 7 doktor ile faa-

I liyetini sürdürmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu 
I 7 doktorun da tamamı mütehassıs doktor değildir. 

Güneydoğu ve Doğu Bölgesindeki yüzlerce sağ
lık ocağı tabipsiz, ebesiz ve sağlık memursuz, terk 
edilmiş, kapah haldedir. Hatta bazıları köylülerce sa-

j man deposu haline getirilmiştir. Medeni bir ülkede 
bundan daha yürekler acısı bir olay tasavvur edile
mez. 

MSP olarak, «Milli hizmet kanun teklifini» sun
muş buramıyoruz. Üniversiteyi bitiren ve yüksek 

I tahsil yapan herkesin mahrumiyet bölgelerinde (mes-
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lek farkı gözetmeden) istihdam edilmelerini öngör
mektedir bu kanun teklifi; yakın zamanda çıkmasını 
temenni ederiz. Sanırım o zaman bir çok sorunları
mız da bu şekilde halledilmiş olur. 

«Tedavi imkânlarını yaygınlaştıralım» derken, 
sarf edilen milli servet heba olup gitmiştir. Milli 
imkânlarımızı verimsiz kılan bir diğer husus da, te
davi müesseselerinin, çeşitli kuruluş, müessese ve ba
kanlıkların ellerinde bulunuşudur. Bu hal, imkân ve 
verim düşüklüklerine ve halka hizmet anlayışının is
tenilen seviyede gerçekleşmemesine sebep olmakta
dır. Ayrıca, müesseseler arasında istihdam siyasetinin 
uyandırdığı haksızlıklar, personeli biri doldurmuş 
iken, Sağlık Bakanlığında aynı imkânları vermeme
nin, aynı vasıtaları bulamamanın sıkıntısı çekilmek
tedir. Bu hususta aklımıza gelen ilk tedbir, tedavi 
müesseselerinin tek bir elde toplanmasının lüzum ve 
zaruretinin kaçınılmaz olduğudur. Dünyanın birçok 
ülkelerinde bu böyle yapılmaktadır. Bu hususta ce
saretle hamle yapmanın ve kuvvetli esbabı mucibe-
lerin Türk milletinin gözleri önüne serilmesinin lü
zumuna inanıyoruz. Özellikle, mahrumiyet bölgele
rinde sözleşmeli personel istihdamına gidilmez, ileri
de daha iyi imkânlarla çalışma teminatı verilmez ise, 
birçok sağlık tesisleri kapılarında kilit görülmeye de
vam edilecektir. 

Zamansız ve sürekli bir çalışma halinde olan dok
torlara yıpranma kanununu mutlak çıkarmak lâzım
dır. 

Asistanların tazminatları artırılmalıdır. 
Yardımcı sağlık personeline, gördükleri hizme

tin zorluğu nispetinde ve derecesine göre, tatmin edi
ci imkânlar aranmalıdır. 

Hastane kurumlarımızda, ilerideki nüfus nazan 
itibara alınarak, gerekli personel, teçhizat ve yatak 
probleminin halline öncelik verilmelidir. Vatandaş
ları hastane kapılarında sürünmekten ve parlamenter 
tavassutuyla hastanelerde yatabilme külfetinden kur
tarmanın çaresi aranmalı, bir an evvel halledilme
lidir. 

Kanser mücadelesine başlarken, bu çalışmalardan 
yararlanarak bir koordinasyon kurulmasının faydalı 
olacağına inanmaktayım. Kanser, acil teşhis ve teda
viyi gerektiren bir hastalıktır; fakat maalesef, Anka-
ra'daki Onkoloji Hastanesine başvuran bir vatandaş, 
yatabilmek için yatak sırasına giriyor ve ancak 6 ay 
sonra yatabilir randevusunu alıyor. Tabii ömrü vefa 
ederse yatar. 

I Sayın milletvekilleri, ilaç mevzuuna da değinme-
I den geçemeyeceğim. Bu hal milletimiz için başlı 
I başına bir dert olmuştur. Son 15 senedir ilaç mev

zuundaki çalışmalarda esaslı hammadde üreten bir 
I ilaç sanayiine kavuşmuş değiliz. Ancak, yeni bir 
I ışık belirmiş bulunuyor. Şöyle ki; senelerce, afyon 
I alkeloitlerinin hammaddesi bizde olduğu halde dı

şarıdan temin ediyorduk. Şimdi ise, yeni bir alkaloit 
I fabrikasına kavuşmak üzereyiz. Neden antibiyotik 
I sahasında da yeni bir hamle yapılmıyor? Bu husus-
I ta ne gibi kolaylıklar varsa sanayiciye göstermeliyiz. 
I Tabii o da, sanayi hamlesi durduğu gibi durdurul-
I mazsa. 
J Ayrıca, ilaçların kalite kontrolleri için planda ön-
I görülen kontrol müesseselerinin kurulmamış olması, 
I sahte ilaç sanayiinin doğmasına sebep olmaktadır, tn-
I san sağlığına karşı bu sorumsuzluğun cezai müeyyi-
I delerinin de müessir hale getirilmesi çalışmalarını 
I ümit ediyoruz. 
I Sıtmayla mücadelede tam bir netice aldık der-
j ken, son zamanlarda görülen sıtma vakalarının 100 
I bini aştığını görmekteyiz. Sıtma ile mücadelede Ba-
I kanlığın daha etkin tedbirler almasını temenni ede-
I riz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, 1978 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin sağ-
I lık personeline, milletimize hayırlı ve uğurlu olma-
I sini Cenab-ı Allahtan niyaz eder, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisine saygılarımı sunarım. (MSP sırala-
I rından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
j BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 
I Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, henüz zabıt gelme-
I di. Ben, iddia ettiğiniz şekilde bir sataşmayı da tes-
I pit edemedim. Eğer sataşma olduğu iddiasında di-
I reniyorsanız (tespit edemediğine göre) karan sayın 

Genel Kurul verecektir. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zabıtları 

I okumadığınıza göre, aynı oturum içinde cevaplan
dırma hakkı, aynı oturum içerisinde cevaplanma hük-

I mü İçtüzüğün içerisinde bulunduğuna göre, bazı Baş
kanların yaptıkları gibi, «Öğleden sonraki oturumda 
tetkik edip, ondan sonra karar vermeli suretiyle» gibi 
bir ifadede bulunursanız.. 

BAŞKAN — Aynı oturum içerisinde değerlendir-
I mek bakımından.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama örnek
leri var: Eğer siz derseniz ki Başkan olarak, zabıt-

I 1ar gelmedi, onun için şu anda tetkik etme olanağını 
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bulamadım; zabıtlar geldiği zaman tetkik edip, var
sa öğleden sonraki oturumda.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, arkadaşımla, 
anlaşayım da karar vereyim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben, İçtü
zük hükümleri açısından söyledim. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 
Sayın Başkanım, benim yaptığım konuşmayı kaste
derek, «Ucuz politika yapmıştır ve yalan söylemiş
tir» tabirini kullandı. Bunu herkes duydu. Herhalde 
dikkatinizden kaçmış olacak. Ben bu konudaki it-
hamkâr tutumlarının ve benim yaptığım konuşma
nın herhalde anlaşılmayan yönlerini... 

Sayın Turgut Boztepe, zabıtları getirdim. Zabıt
larda; «Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan ar
kadaşımızın bu bütçedeki konuşması cidden büyük 
bir talihsizliktir. Gerçekleri inkâr eden, gerçeklerle 
alakası olmayan konuşmaları ifade eden arkadaşı-. 
mız» demiş. 

Bu mudur sataşma olarak kabul ettiğiniz ifade? 
BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 

Evet efendim. 

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

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerindedir. 
Birinci konuşmayı Milli Selâmet Partisi Grupu 

adına Sayın Salih Özcan yapmışlardı. 
İkinci söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Gru

pu adına Sayın Cengiz Gökçek'te. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar tarafından 
mı efendim? 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 
Evet. Bana yapmış olduğu, bana yönelik gerçek dışı 
ithamını cevaplandırma hakkımı kullanmak istiyo
rum. Gözünüzden kaçtığına göre, Sayın Grup Baş-
kanvekilimin de ifade ettiği gibi... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Boztepe, 
ben bu oturum içerisinde zaptı inceleyerek size söz 
hakkı verme imkânına sahip olmadığım için, otu
rum açılır açılmaz zaptı inceleyerek, size sataşma 
olup olmadığını tespit etmek üzere; oturumu, saat 
14.00'te açmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 12.58 

» i I I 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, bu, açık bir sataş
ma değildir. Bu türlü, sataşmayla direkt alakalı ol
mayan konularla mümkün olduğu kadar görüşmeleri 
inkıtaya uğratmayalım; rica ediyorum... 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) — 
Peki efendim. Mademki, Sayın Başkanlık Divanı 
böyle takdir etti, ben de direnmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Gökçek, süreniz 20 dakikadır, aşmamanı
zı rica ediyorum. 

MHP GRUPÜ ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sağlık Bakanlığının 4 - 5 yıllık bütçe konuşmala
rını ayrı ayrı tetkik ettim. Değişik zamanlarda, de
ğişik partinin mensupları, bu kürsüden, % 80'i ile 
ittifak aym hususları ifade etmişlerdir. Bütün bun-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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lara rağmen, şikâyetler 4 yıl devam etmiş, bunlar 
hususunda da gerekli ciddi tedbirler alınmamıştır. 

Bu vesile ile klişe haline gelen konuşmaların dı
şında bazı meseleleri aksettirmek isterim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yıllardan 
beri kangren olmuş yarası, sağlık personelinin özlük 
haklarıdır; kadrosuzluk sebebiyle yıllardır bu özlük 
hakları verilememiştir. 99 500 personelin 63 bini bu 
durumdadır. 

Hükümetimiz döneminde problemin çözümü için, 
Maliye Bakanlığından 12 bin kadro talep edilmişti. îyi 
bir hesaplama sonucu, bu kadrolarla 9 bin perso
nelimizin (boşalan kadrolarda kullanmak suretiyle) 
özlük haklarını vermemiz mümkün olacaktı. Bunun, 
plan ve programı hükümetimiz döneminde tespit edil
miş bulunmaktaydı. Ancak, aldığımız haberler doğruy
sa, Sağlık Bakanlığının bu kadroları Maliye Bakanlı
ğından almayacağı ifade edilmektedir. Bu tutum, 63 
bin sağlık personelinin ıstıraplarını daha da artıracak
tır. . Bu sıkıntıların sağlık hizmetlerine inikas etmesi 
endişesi içerisinde bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi, moral bozukluğu içinde bulunan is
teksiz bir personelle sağlık hizmetlerinin halka sunul
ması çok güç olacaktır. Bakanlığın, her şeyden önce 
özlük hakları verilmeyen 63 bin personelin problemle
rini çözmesi gerekmektedir. Nitekim, Bakanlığımız dö
neminde yapılan çalışmalar sonucu, mevcut kadrolarla 
3 bine yakın personelin özlük hakları verilmiştir. 

Türkiye'de sağlık hizmetleri çok dağınıktır; bugün 
tıp fakülteleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Askeri Tıp 
Akademisi, PTT, Devlet Demiryolları gibi kurumlar 
sağlık hizmetlerini kendi kurumlarında yönetmektedir
ler. Bu hizmetleri tanzim eden kanunlar birbirinden 
tamamen ayrıdır. Tatbikatta bu dağınıklığın birçok 
sıkıntıları çekilmektedir. Sigortasız vatandaşı Sosyal 
Sigorta hastanelerinde veya tıp fakültesi hastanelerin
de tedavi ettirmek mümkün değildir. Bu dağınıklık 
sebebiyle, ilgili hastanelerin hastaları almaması yü
zünden, birçok vatandaşlarımızın da arabalarda vefat 
ettiği görülen günlük olaylardandır. 

Dünyanın hiç bir ülkesinde, Türkiye'deki bu gara
beti bulmak mümkün değildir. Sağhk hizmetleri tek 
elden, tek statüyle yönetilmelidir. Türkiye'de bu dağı
nıklığa bir son vermek gerekir. Sağlık hizmetlerinin 
bütünüyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bün
yesinde toplanması şarttır. Aksi takdirde, sağlık hiz
metleri yönünden Türkiye'de imtiyazlı grupların yanın
da bakımsız insanların bulunması devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının anako-
nusu insan varlığıdır. Türk Devletinin temel varlığı 
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I olan Türk insanının sağlığını teminat altına almak ve 
I korumakla görevli devlet kuruluşu Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığıdır; dolayısıyla, bütün bakanlıkla
rın ötesinde ve üzerinde bir yeri vardır. 

Bugün şunu üzülerek belirtmek isterim ki; Sağlık 
j Bakanlığının, Türkiye gerçeklerine dayalı kurumlar 

arasında uyum sağlanmış, derlj toplu programlanmış 
milli bir sağlık politikası mevcut değildir. Ancak, Ba
kanlık tarafından yürütülen faydalı tatbikatlar vardır. 
Her gelen bakan, üst düzeydeki idareciler, yeni yeni 
bazı uygulamalara girmişlerdir. Ancak, bu uygulama
lar bir bütünün bir parçasını tamamlamaktan uzak, ya
malı bohça olan sağlık politikasına bir yama daha at
maktan ileri gitmemiştir. 

Her şeyden önce, Sağlık Bakanlığının genel sağlık 
politikasının tespiti gerekmektedir. Öyle ki, günlük te
sirlerle değişen, şahıslara göre anlam kazanan bir sis-

I tem değil, kısa ve uzun vadeli plan ve programlara 
bağlanmış, devamlılık arz eden bir politika olması ge
rekir. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin gerçeklerine da
yalı, geçmiş denemelerin ışığı altında Sağlık Bakanlı
ğının stratejisi, hedefleri, prensipleri yeni baştan tes
pit edilmelidir. Aksi takdirde, sağhk hizmetleri her 
gelen bakanın ve Bakanlık kadrolarının insiyatifine 
terkedilmiş olur. 

Her sistem ve uygulama, yapılacağı yerdeki şart
lara uygun olduğu sürece geçerlidir. Uygulamaların 
başarısı, gerekli şartların gerçekleştirilmesiyle müm
kündür. Nitekim, bunun en büyük örneğini sosyali
zasyon tatbikatında görürüz. Şöyle ki: 

Sosyalizasyon tatbikatında üç anaunsur vardır; 
Sağlık tesisleri, 
Araç ve gereçler, 
Hekim ve yardımcı sağlık personeli. 
1961 yılında başlayan sosyalizasyon tatbikatı bu

gün 36 ilimizi içine almıştır. Milyarların üzerinde ya
tırım yapılarak, 1 329 sağlık ocağı, 2 764 sağlık evi in
şa ettirilmiş bulunmaktadır. Ancak, hekim ve yardım
cı sağlık personeli ithiyacı giderilememiştir. Bu 36 il
de, toplam 16 000 869 vatandaşımız yaşamaktadır. 
Bu bölgeler içinde doktor ihtiyacı, en asgarisiyle 1 600 
mütehassıs, 1 917 pratisyen olmak üzere toplam 
3 517 adettir. Sosyalizasyon tatbikatı yapılan bu 36 
ilimizde 193 mütehassıs, 660 pratisyen olmak üzere 
toplam 853 hekim çalışmaktadır. Sahanın ihtiyacı 
olan ve yardımcı sağhk personelinin uzun ve kısa va-

I deli tedbirlerle hangi kaynaklardan temin edileceği-
I itin programlanması gerekmez mi idi? 
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Hekim yetiştiren tıp fakülteleriyle yardımcı sağ
lık personeli yetiştiren okulların kapasitelerinin sosyali
zasyon tatbikatının ihtiyacı nispetinde artırılması temin 
edilemez mi idi?. Yahut başka bir-deşiyle hekim ve 
sağlık personeli yetiştiren okulların kapasitelerine 
göre bir sosyalizasyon tatbiki yapılamaz mı idi? Şim
diye kadar personel kaynaklarıyla hizmet kaynakları 
arasında bir uyum sağlanamamıştır. Bu anafaktörlerin 
birinin eksikliği, sosyalizasyon tatbikatını başarısız 
kılmıştır. Nitekim, bölgelerde yapılan inşaatlar, dev
letin ve vatandaşın da başına dert olmuştur. Birçok 
yerlerde muhtarlar binayı teslim almaktan kaçınmış, 
bazı yerlerde ise tahribine mani olunamamıştır. Hiz
met için yapılan bu tesisler hizmete açılmadığından 
dolayı hasar ve tahrip görmüş, kapılan, pencereleri 
sökülmüş, oturulmaz hale gebrtiştir. Bazı yerlerde ise, 
köylünün evi, hatta ve hatta ahırı haline getirilmiştir. 
Her yıl onarım faslından bu tesisler için 40 - 50 mil
yon lira paranın ayrılması, bu ifadelerin gerçek bir 
belgesidir. 

Sayın milletvekilleri, bu gerçeklere rağmen hâlâ 
sosyalizasyon tatbikatına devam etmek büyük bir 
hatadır; Sağlık politikasının gereği değil, bir alışkan
lığın devamı olur. Gerekli hekim, personel ihtiya
cı temin edilmeden bu tatbikata devam etmek, Doğu 
ve Güneydoğu illerimizde eşantiyon kabilinden bu
lunan hekimlerin, sosyal imkânları daha iyi olan Or
ta ve Batı Anadolu illerine kaymasını temin eder. Bu 
durumda Doğu ve Güneydoğu illerimizde hekim bul
mak imkânsız hale gelir, bunun vebali de Sağlık 
Bakanlığının yeni kadrosunun boynunda kalır. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı, ciddi me
şeler yerine göstermelik aktüel mesleklerle uğraşmayı 
tercih etmektedir. Her şeyde olduğu gibi, Türkiye'de 
de Türkiye gerçekleri bilinmeden, heyecan ve hayale 
dayanan teklifler yapılmaktadır. Nitekim, Bakanlı
ğın Sağlık Sigortası Kanunundaki hazırlık ve ifade
leri bunun belirgin bir örneğidir. Her yapılan teklifin 
veya ileri sürülen görüşün Türkiye'nin şartlarına, bün
yesine uygunluğu ve bu şartlar karşısında gerçekleş
me imkânım bilmek gerekir. Türkiye gerçekleri dikka
te alınmadan, kopya sistemin gerçekleşme şansı tes
pit edilmeden, yapılacak her atılım hayalden ibaret 
kalır; meseleyi basite indirelim. 

Daha önceki ifadelerimde belirttiğim gibi, Doğu 
ve Güneydoğuda sağlık personeli eksikliği bir vakıa
dır. Bu durum karşısında Hakkâri'deki, Mardin'deki, 
Bingöl'deki vatandaşı sağlık sigortası kapsamına ala
caksınız, hasta olduktan takdirde bakım ve tedavileri-
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rti kamın gereğince yaptıracaksınız. Kime yaptıraca
ğız? Doktora. Şimdi kendisine soruyoruz, bugün bu 
illerde doktor istihdam edilebiliyor mu? 1 329 sağ
lık ocağının kaçında doktor mevcuttur? Şu anda Sağ
lık Bakanlığının doktor ihtiyacı, sosyalize edilmiş 
bölgeler için 3 510 adet değil midir? Bugünkü tıp 
fakültelerinin programıyla bu ihtiyacı kaç yıla kadar 
tamamlayabilir? Bunlar hemen ciddi araştırma gerek
tiren meselelerdir. Biz bu davranışları ciddiye almı
yoruz; birtakım reklam politikası gereği olarak ka
bul ediyoruz. Türkiye'deki sağlık Sigortası tatbikatı, 
başarısı için asgari imkân ve gerekli şartlar gerçek
leşmediğinde kanaatımızca düşünülmemelidir. Bunun 
tek çıkar yolu da, hekim yetiştiren tıp fakülteleriyle 
Bakanlığın bir koordinasyona girerek, önümüzdeki 
yıllan hedef almak suretiyle ihtiyacımız olan sağlık 
personelinin yetiştirilmesini teminat altına almakla 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar üzerinde du
rulmayan, ancak sağlık personelinin kanayan bir ya
rasına da dokunmadan geçemeyeceğim. Sağlık ökul-
lanndan mezun olan hemşire, ebe ve diğer sağlık per
soneli, kura sonucu çektiği ile tayin edilir. Kendi iliy
le veya yakın bir ile tayin edilmesi için birçok çare
lere başvururlur. İlgililere bizzat kendisi veya ailesi 
başvurarak, sosyal ve ekonomik durumlannı anlatarak 
yardım talebinde bulunurlar. Bu talepler dolaylı yol
lardan bakana kadar intikal eder. Bakanın ve ilgili 
yöneticinin zannederim % 30 ve 40 zamanını bu tip 
müracaatlar almaktadır. 

Dışarıdan bakıldığında basit görünen bu isteklerin 
altında bir aile dramı yatmaktadır. Ailesinden, ilin
den çok uzaklara tayin edilen bir genç kız; hem ken
disi için, hem ailesi için büyük sıkıntılara sokulmakta
dır. Ailesi kızının uzak illere yalnız başına gitmesine 
razı değildir. Onunla beraber gitmesi de mümkün de
ğildir. Genç kız kontroldan uzak, yol gösterecek bir 
büyükten yoksun, başıboş bir ortama atılmaktadır. 
bu tatbikatın kötü örnekleri hâlâ yaşanmaktadır. 
Aynca tahsil yapan ilk çocuk olarak ailesine, kar
deşlerine ekonomik destek durumundadır. Çevreden 
uzaklaştığı için ailesi de bu desteğinden mahrum kal
maktadır. 

Bakanlığımız döneminde bu personelin sıkıntıla-
nnı önlemek için tedbirler aldık. Sayın bakanın çev
resinde, bu tedbirleri hazırlayan kadrodan kimseleri 
görmediğim için kendisine ifade etmek isterim: Bu 
genç kızlarımızın, arzulan istikametinde, ailelerine 
ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlannın bulun
duğu illere, mümkün olmadığı takdirde yakın illere ta-
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yinlerinin yapılması gereklidir. Bu vesileyle hem aile
lerine ekonomik destek sağlanır, hem ailesi ve çevre
nin kontroluna girerek kötü telkinlerden kurtarıl
mış olur. 

Değerli milletvekilleri, bugün memleketimizin en 
ciddi meselelerinden birisi de ilâç konusudur, ilâç 
sanayiine milyarların üstünde yatıran yapılmıştır. Bu 
sanayii milli sanayimizin bir parçasıdır. Halen bu sa
nayi dalında 25 bin civarında işçi vatandaşımız ça
lışmaktadır. Onlar için bu sanayi bir ekmek kapısı
dır. Bugün bu sanayi kendi kaderine terk edilmiştir. 
Hükümetin bu tutumu bir ay daha devam ederse, Tür
kiye'de bir ilaç sanayimden bahsetmek imkânsız ha
le gelecektir. Netice olarak, milyarların üstündeki ya
tırım atıl hale gelerek kapılarına kilit vurulacak, 25 
bin işçi aç ve sefil kaderine terk edilecektir. Daha fe
cisi, 42 milyon insan hastalarına ilaç bulamayacak du
ruma düşeceklerdir. 

Mesele nedir? Mesele gayet basit: ilaç firmalarının 
ihtiyacı olan hammeddelerin alınabilmesi için gerekli 
döviz transferlerinin yapılmasıdır. Bugün gümrüklere 
kadar gelmiş ilaç hammaddelerinin alınıp, ilaç haline 
getirilmesi, bedelinin döviz olarak transferine bağlıdır. 
Hükümetimiz döneminde, halkın sağlığının temel mad
desi olan ilaç hammeddesi için 32 milyon dolarlık 
transfer yapılmıştır; hem de 4 ay içerisinde. 

Bugün 49 günden beri iş başında bulunan Sayın 
Ecevit Hükümeti, Merkez Bankası kayıtlarına göre 
ancak 200 bin dolarlık bir transfer yapabilmiştir. 

Halkçılığı, halktan yanahğı kimseye bırakmayan 
Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu hükü
met, halkın sağlığına gösterdiği bu duyarsızlığıyla, 
halkın ıstıraibryla alay etmektedir. 
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Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakanın zaman zaman 
değişik beyanatları çıkmaktadır basında. Bunların ül
kemiz açısında en talihsizi de, basma Adana'da verdi
ği beyanattır. «Ülkemizde kolera varmış, bunu sak
lamak imkânsızmış, bazı bakanlar bu gerçeği gizlemiş, 
vesaire vesaire..» Sayın Bakanlarının bu beyanlarının, 
ihracat ve turizm mevsimlerinde, kendilerine hatırlat
mak üzere altını aynen çiziyorum; bu beyanlar bir 
bakanı yermek değilse, bir kabadayı edasıyla, «Ben 
doğruyu söylerim» tarzı içinde verilmiyorsa, devlet 
sorumsuzluğunun şahane birer örneğini temsil etmek
tedir. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, bu beyanat hiç ümit 
etmediğiniz bir zamanda size hatırlatılan öyle hatırla
tılır ki, faturası milyarlarca liraya malolmuş, unuta
mayacağınız bir biçimde. Faturasını sadece siz öde-
seniz, bu konuyu burada huzurunuza getirmem; bu
nun zararını bütün millete çektireceksiniz. Sayın Ba
kam, neticesi 42 milyonu etkileyen sorumsuz beyan
lardan kaçınmaya davet ederim. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığında me
mur kıyımı başlamış, devam etmektedir; tek sebebi, 
geçmiş Hükümet döneminde tayin edilmeleridir. Kıs
tas o kadar katıdır ki, tayin yapılması için sadece 
CHP'îJ olmak yetmemektedir. Aynı zamanda CHP' 
riin örgütlerinde görev almış yeni CHP'li olmak ge
rekmektedir. Bakanlığım süresince CHP'li olan, ba
şarılı devlet ve hizmet tecrübesi bulunan insanları, 
liyakatîarıyla uygun gördüğüm yerlere tayin ettim. 
Görüyorum ki, bunları da görevden alıyorsunuz, ken
di mensuplarınızı da tanıyamıyorsunuz. Yahut liya
katli, tecrübeli, dengeli.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — İlçeleri jan
darma zoruyla doktorsuz bıraktınız. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, rica ediyorum. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — .. CHP'li bü

rokratların da yeni Cumhuriyet Halk Partisinin içe
risinde bulunmadığını mı ifade etmek istiyorsunuz? 
Bulunduğumuz 45 gün içerisinde örnek veriyorum 45 
gün içerisinde sadece 30 tayin yapmamıza mukabil, 
bizden önce Ecevit Hükümeti 14 gün içerisinde 638 
tayin yapmıştır. Yapılan bu tayinler tarafımdan - dev
let hizmeti için mahzurlu gördüğüm 3 kişinin dışında -
durdurulmadı, iptal edilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 2 dakikanız var. 
efendim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

«Kıyım yapıldı, işgal edildi» ithamlarıyla tarafı
nızdan kınanan bir Bakan olarak, Cumhuriyet Halk 

Sayın Bakanın basında çıkan «Gerekirse ilaç ithal 
edeceğim» beyanlarının da ciddiyetle bağdaşmayacağı 
açıktır; bu sebeple tenkit etmek lüzumunu dahi duy
muyoruz. Zira, ilaç fiyatının 1/6'sına tekabül eden 
hammadde bedelini transfer edemeyen Hükümetin, 6 
misli fazla oüan ilacı ithal edebileceğini düşünmek 
güüünçtür. Halktan yana, halkçı iddiasında bulunan 
Hükümetin, halkın sağlığını ve onun gereği olan ila
cını düşünecek zamanı yoktur. Ondan daha mühim, 
Bakanlığın üst kademesinden kapıcısına kadar olan 
mevkileri işgalle meşguldür. Sırf tarafımızdan tayin 
edildikleri için, kendi felsefesindeki, kendi inancında
ki insanları dahi kıymakla meşguldürler. Hele bun
lar bir bitsin, sağ kalanların sağlığını inşallah düşünür
ler. 
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Partisinden aday olan müsteşarı; gelir gelmez görevin
den almadım.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Ayaş'taki tek 
doktoru jandarma zoruyla görevinden uzaklaştırdın. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, rica ediyorum. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — 2,5 ay beraber 
çalıştım. Diğer genel müdürlükler için de aynı şeyleri 
söyleyebilirim. Devletin üst düzeyine kadar hizmet ver
miş bir insanı lüzumsuz bir paçavra gibi atmak, dev
let anlayışımıza, insanlık anlayışımıza uygun düşme
miştir, Ama siz.. (CHP sıralarından gürültüler) İfade 
edeyim, ama siz gelir gelmez, devlet anlayışı, hizmet 
gücü ne olduğunu bilmediğiniz bir kadroyu süratle 
değiştirmekle işe başladınız. Bizim anlayışımıza gö
re, üst kademelere kadar yükselmiş kimselerin, rozeti 
Sizden değildir diye sorgusuz sualsiz, sebepsiz değişti
rilmesinde sizlerin hizmet ve devlet, insanlık anlayışı
nın ifadesi olmuştur. Bütün bunlara rağmen şikâyet
çi değiüz. Çünkü, benim zamanımda benimle hizmet 
eden kadroyla sizin şimdi işbaşına getirmeye çalıştığı
nız kadronun mukayesesini yapma imkânını bize ver
miş olmaktasınız. Başta Bakanlık mensupları olmak 
üzere, Sağlık Bakanlığıyla iEgileri ölçüsünde bütün ka
muoyu, iki kadronun hizmet gücünü, devlet anlayışı
nı, insanlık ölçülerini mukayese imkânını bulacaktır. 
Bundan dolayı; bizi, davamızı, icrafımızı, partimizi 
yücelttiğinizden emin bulunuyorum. Bu sebeple de 
ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Ancak, partim, taşıdı
ğım felsefe ve şahsım için çok yararlı olacağına inan
dığım icraatınızın memleketimiz için faydalı olacağını 
söyleyemediğim için üzüntülüyüm. 

1978 Bütçesinin Bakanlık mensuplarına, milletimi
ze, Devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclise Grupum ve şahsım adına saygılar sunarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Na
zım Baş'ta. 

Buyurun Sayın Baş. 
Sizden de, sürenizi aşmamanızı rica edeceğim Sa

yın Baş. 

AP GRUPU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) — Sa
yın Başkan, sayın Bakan, muhterem milletvekilleri, 
Sağlık Bakanlığının değerli mensuptan, Adalet Parti
si Grupu adına, 1978 Mali Yılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş, tenkit ve te
mennilerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

önce, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna 
değineceğim. Uygulamadaki gecikmeler ve ilgisizlik 
yüzünden çok geri kalmıştır. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Planına göre, yurdumuzun tamamının 1977 yı
lına kadar sosyalizasyona tabi tutulması öngörülmüş
tür; fakat bu gerçekleştirilememiştir. Şimdi ise, 1982 
yılına kadar Türkiye'nin tamamında projenin uygu
lanacağı söyleniyor, Üçüncü Beş Yıllık Planda tamam
lanacağı söyleniyor. Zaten, mevcut sağlık ocakları da 
hekim ve kadrosuzluktan çalışamaz durumdadırlar. 
Anayasanın gereği olarak; Devlet, herkesin beden ve 
ruh sağlığı içerisinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım 
görmesin1! sağlamakla görevlidir. Milli sağlık politi
kasının esasım bu hüküm teşkil eder. Birinci ve İkin
ci Beş Yıllık Planlar, bu temel görüşten hareketle, 
Türkiye'nin sağlık politikasını ve sağlık hizmetlerini 
en ücra köşelere kadar, en küçük köylere ve halk top
luluklarına kadar, halkın ayağına götürmeye yönel
miş ve bu maksatla sosyalizasyona geçilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusu, 16-17 
yıla yakın tatbikat içinde fevkalade önem kazanmak
tadır. 1962 senesinden itibaren ortaya konan tatbikat, 
maalesef Sistemin Türk içtimai bünyesinde, Türkiye' 
nin gerçeklerine uygun bir tarzda tatbik edilmediğini 
ortaya koymuştur. 36 ilde bugün sosyalleştirme tat
bikatı olduğu halde ve yalnız tesisler için 600 milyo
nun üzerinde sarfiyat yapılmış olmasına rağmen, sos
yalleştirme tatbikatından beklenen netice alınmadığı 
için, bugün yeni illere teşmili durdurulmuş, hatta bir 
tek ile indirilmiş vaziyettedir. 

Tatbik edilen ücret politikası, aynı zamanda biraz 
evvel arz ettiğim hususlar gözönünde bulundurulur
sa, sosyalleştirme tatbikatı maalesef arzu edilen şekil
de başarıya erişmemiştir. Bugün, ocaklarda ve sağlık 
evlerinde faaliyet çok büyük ölçüde aksamış bulun
maktadır. Gerek hekim, gerekse yardımcı tıp perso
neli bakımından durum hakikaten üzücü, bir hayli de 
düşündürücüdür. Bu itibarla, sosyalleştirme konusu
nun, Türkiye'nin şartlarına göre Bakanlığın yeni baş
tan çok ciddi şekilde araştırmalara tabi tutarak değer
lendirilmesini, tıkanıkların giderilmesini, hukuki ve 
diğer sebeplerin kaldırılması hususunda çalışmalarda 
bulunmasını gönülden temenni ediyoruz. 

Planlarda, koruyucu hizmetlerin esas olacağı 
hastanelerin, bu hizmetleri tamamlayıcı rolde o lu 
ğu belirtilmiştir. Yani plan, Türk sağlık politikası
nın, milli sağlık politikasının esası olarak, koruyucu 
sağlik hizmetlerini kabul etmiştir. Tedavi edici sağ
lık hizmetleri, koruyucu hizmetlerin tamamlayıcısı 
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ve yardımcısı olarak değerlendMImcşrtir. Böyle ol- I 
imasına rağmen, planlarda yatırımların ancak% H'» 
koruyucu hizmetlere, % 89'u İse yataklı tedavi ku
rumlanma tahsis edilmektedir. Bu vaziyette, Sağlık 
Bakanlığı tespit edilen milli sağlık politikası esasla
rından inhiraf ettirilmiş, koruyucu sağlık hizmetle
ri bir tarafa itilerek, çek pahalı olan tedavi edici 
sağlık hizmetlerüne ağırlık verilmiştir. Bu yüzden 
de, Tüıkîye'de sağlık problemleri muallakta kal
mış, hepimiz ve Devletimiz için üzücü problemler
le karşı karşıya bırakılmıştır. 

Yataklı tedavi kurumları - ki, milyonlar sarf 
edilmesine ve Bakanlık da bunu ana, esas politika 
kabul etmiş olmasına rağmen - arzu edilen hizmet
leri verememektedir. Tedavi kurumlarımız büyük 
bir dağınıklık içerisindedir. O kadar dağınıktır ki, 
mevcut sınıflandırılmış hastanede dahi bu görül
mektedir. Hatta, aynı vilâyet içerisinde, aynı sınıf 
hastaneler dahi bugünün Standartlarından mahrum 
bulanmaktadır. Hastanelere personel tayini, hasta
nelere tahsisat verilmesi konusu, tamamen bir dü
zensizlik içerisindedir ve faydalı olmamaktadır; şah
si insiyatiflere, şahsi sempati ve antipatilere göre 
terk edilmiş bir halde yürütülmektedir. Pahalı olan 
bu sistem, sağlık politikamızın esasını teşkil eden, I 
tedavi edici hizmetlerin vatandaşa eşit olarak gö-
türUimesini gerektirir. Bu hususu da maalesef bir 
kenara itmiş bulunuyoruz. 

Hastanelerimizin durumuna gelince; hepimiz mü
şahede ve tespit etmiş bulunuyoruz ki, taşra hasıta-
neFeıi ve taşra sağlık tesisleri maalesef iyi çalışa
maz durumdadır ve aynı zamanda, bazı imkânlardan 
mahrum bulunmaktadır. Bilhassa, yataklı birçok 
sağlık merkezlerinin hali üzücüdür. Devletin bu yüz
den maııız kaldığı emek, israfı ve sarf edilen para
ların boşa gittiğini, rakam olarak vermenin ötesin
de; ika edilen zararların, vatandaş hayatına ve sağ
lığına tesir eden zararların hesap edilmesini ve de-
ğerleüiıdiri&nıesini sayın Sağlık Bakanından biMıas-
ıcı soruyoruz. Çünkü, öyle hastaneler, öyle kuruluş
lar biliyoruz ki, sınıfıyla mütenasip olmayan perso
nel, cihaz ve tesisata sahip bulunmaktadır; ama yine 
,öy3e hastaneler biliyoruz ki, bölge hastaneleri hüvi
yetinde, eğitim hastaneleri hüviyetinde olmasına 
rağmen, birçok sağlık merkezinde boş duran, kul-
lanıilmayaaı cihazlara dahi sahip değildir. Sayın Ba
kan Ankara'da dahi bunun önneklerinü tespite muk
tedirler ve tespit edebilir, 
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Kıymeti arkadaşlarım, bu cüzden, Türkiye'de 
sağlık hizmetleri, çok cüzi mıntıkalarımız hariç, maa
lesef belediye hudutları dışındaki halkın ayağına 
götür üîememekted ir. 

Tüıikiye'de sağlık hizmetleri, henüz Türkijye'ınin 
2/3Hinde belediye hudutları dışnm çıkanlamanıak-
tadır. Belediye hudutları ise, dağınık, perişan, koor
dinasyon ve işbirliğinden mahrum bir şekilde sağlık 
hizmetleri görme durumundadır. 

Haıstaneferimizde vatandaşa karşı eşitlik yoktur. 
Torpilsiz hastaya bakılmıyor; 2 nci sınıf vatandaş 
muamelesi yapılmakla hastalar her zaman karşı kar
şıyadır. Hastaneye yatacak vatandaşa farklı sağlık 
hizmeti yapılmaktadır. Muayenehaneden geçme ve 
«sonra hastaneye yatma geleneği mutlak surette orta
dan kaldırılmalıdır. Hastaneye müracaat eden va
tandaşa, «Yaltak yok, yer yok» deniliyor ve günler
ce hastane kapısında bekletildikten sonra muayene
haneye gitmesi zorlanıyor. Misal mi istersiniz? Her 
gün parlamenterlere müracaat eden ve parlameRiter-
ler vasıtasıyla hastaneye yatma imkânı bulan, Ana
dolu'dan gelen yüzlerce hasta bunun birer mfeaü-
dir. 

Hastanede vatandaşa eşitlik sağlanmalıdır. Kimse
si olmayan hastalar kapıcıyı memnun etmezseîer ka
pıdan içeriye girme imkânları yoktur. 

Kıymetli arkadaşlarım, asistan problemleri bir 
fecaattir. Asistanlar fazla nöbet tutmaktadır, fazla 
mesai yapmaktadırlar. Günde 70ı ila 12ü arasında 
hastaya bakmaktadırlar. Buna rağmen kendilerine 
tatmin edici bir mesai ücreti Verilmemektedir. 

Yine hastanelerimizde kinik şeflerinin ve kürsü 
hocalarının ağırlık ve baskısı doktorlar üzerinde bir 
hayli fazla olmaktadır. Bir hastayı asistan muayene 
edüyor, her türlü meşakkat ve yüküne katlanıyor; fa
kat kürsü direktörünün keyfime veya yetfcisfine mü
racaat ediyor. Mademki doktor tıp fakültesini bitir
miş, mademki reçete yazıyor, hastanın her türKi me
şakkatine katlanıyor; o halde neden, hastaya gerek
tiğinde rapor verme imkânı elinden ahnıyor? 

Asistan doktorlara karşı keyfi uygulama, kürsü 
şeflerinim kendi görüşü istikâmetine zorlanıyor. Eğer 
bunlar dok4orsa, onlara da bu hakkı kulSiandımıak 
gerekir. Bu, doktor arkadaşlarımızın kanun ve tüzük 
icabı gayet normal bir hakkıdır. Sayın Bakanın ve 
BakanMt ilgiilerin'in bu konu üzerine dikkatini çe
kerim. 

Türkiye'de hekim dağılışı, her defasında söyîen-
diğ! gflbi, tamamen adalet prensiplerinin dışında, yi-
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ne geliişmiş illerde toplanmaktadır. Yalnız İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de, bütün Türkiye'de icra! sanat 
eden hekimlerim yarısı toplanmaktadır. 

Bugün takip edilen personel politikasıyla, he
kimler ve yardımcı sağlık personeli, görmekle mü
kellef olduğu kutsi hizmetlere uygun şekilde kabul 
edilmediği, bunlara uygun bir hizmet, uygun bir 
personel rejin:! tatbik edilmediği müddetçe, Türki
ye'de yeterli ve hakikaten ihtiyacı karşılayacak ih
tisas erbabı hekim ve yardımcı sağlık personelini 
yerlerinde tutmaya imkân yoktur. 

Bulaşıcı hastalıklarla ve kanserle mücadelede 
hızlı bir mesafe katedilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık hiz
metleri arzu edilen şekilde yürütülenıediği gibi, Tür
kiye'de sağlık hizmetleri yönünden pek çok prob
lemlerle karşı karşıya bulunmaktayız. Bilhassa sal
gın hastalıklar konusu da, Türk Devleti için aktüel 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Bulaşıcı hasta
lıklardan, bulaşıcı barsak hastalıkları, tifo, para-
tifo, paraziter hastalıklar ve benzeri hastalıklar, son 
senelerde buna en ter kolerası da eklendi, kızamık, 
poüliomyelt, sarılık gibi, halen Türkiye'de tahribat 
yapmakta olan hastalıklarla mücadele de arzu edi
len seviyede bulunulmamaktadır. 

Bu hususta yapılmış çalışmalar vardır. Bu ça
lışmalar tetkik edilse, sistemin düzgünlüğünde, ça
lışmaların verimliliğini bulmak mümkündür. 

Verem Savaş Teşkilatının cidden övünülecek, t 
duaya devletlerine örnek olacak çalışmaları yanın
da, sıtma tehlikesi bugün yurdumuzda özellikle halk 
sağlığını tehdit etmeye başlamıştır. 

Bugün için uluslararası bir sağlık sorunu olan 
kanser, insan sağlığını hızla tehdit etmektedir. Ja-
paa b%ini Segi'nin 24 ülkede yaptığı istatistik so
nucu, kanserden ölüm oranı en az olan memleket
lerde 100 bin kişiden ICO kişi; en çok ölüm oranı da 
100 bin kişiden 200 kişi oluyor. O halde, yurdumuz
da senede ortalama 40 ila 70i bin kişi kanserden öl
mektedir. Bu rakam yürekler acısıdır ve gittikçe art
maktadır. İngiltere'de kanserden ölüm oram düşük
tür, Üçte biri kurtarılıyor. Türkiye'de her yıl ölen
ler için Bakanlık ne gibi tedbirler düşünüyor? Yurt 
çapında kanser taraması ne zaman yapılacaktır? 

Kalp hastalıklı ve ruh sağlığı yönünden, de, 
yurdumuzda verem savaşında ve sıtma savaşta sağ
lanan başarı tebrike şayan olmasına rağmen, bunun 
yanında kanser, kalp hastalıkları ve ruh hastalık
ları süratle artmaktadır. Ruh sağlığı toplum için 
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çok mühim bir faktördür. Yurdumuzda ruh hasta
larının, genel nüfusun % lO'u olduğu söylenir. 
Bu durumda 5-6 milyon ruh hastasının var olması 
gerekir. Bu gerçekse, korkunç rakamıdır. Sosyal ya
şantılar, ekonomik problemler, şehir hayatı, poli
tik krizler bunlara sebep olmaktadır. Ruh hasta-
fanmın hastanelerdeki bakımı yürekler acısıdır. 
Çoğu kaderine ve ölüme terkedilmiş vaziyettedir. 

Sağlık Bakanlığı olarak, ilaç kalite kontrolleri 
muhakkak ehemmiyetle yapılmalı, çok çeşitli ilaç 
müsaadesi verilmemelidir; yerlisi bulunmayan, mü
him ve hayati ilaçların İthal müsaadesi verilmeli
dir. Sağlık Bakanlığı olarak ilaçların terkip ve mü-
essiîiiyeti, kalite kontrolleri mutlak surette ve sıkı 
olarak yapılmalıdır. 

ilaç fiyatSarmın tespitinde ise, zamanımızda tat
bike konulmuş olan maliyet esasına istinaden, sis
temin dikkatle tatbik ve takibini tavsiye ederiz. Dar 
gelirli halkımız doktorun yazdığı reçeteyi alama
maktadır. İlaç fiyatları çok yüksektir. İlaç fiyatla
rı sıkı kontrol altına alınmalı, reçetesiz üaç satışla
rı mutlak surette önlenmelidir. Yabancı ilaç firma
ları sıkı kontrol altında bulundurulmalıdır, îlaç ham-
made ithali Devlet eliyle yapılmalıdır. Bir ilaç piya
saya verildikten sonra da- kontrol edime imkânı ol
malıdır. İlaç Kontrol Şubesinin, Devlet ilaç Kont-

. rol Enttitüsü hailine getirilmesini ve bu husustaki 
çalışmaların devamını temenni ediyoruz. 

Bakanlıkça hekimi tatmin edecek ücretler ve
rilmeli ve Personel Kanununda bir tadilat yapıla
rak sözleşmeli hekim istihdamı sağlanmalıdır. He
kim temininde güçlük çekilen yerlerde yan öde
me artırılmalı, asgari 8-10 bin lira taban ücretle 
sözleşmeli hekim, klinik hekimi temin edilmelidir. 
Sağlık Komisyonundaki tasarıda hastane hekimle
rimize fuîl - time, sözleşmeli hekim imkânı tanı
maktadır. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bütün sağlık personelinin senelerce beklemek
te olduğu fuH-time kanun tasarısı süratle Meclisi
mizde ele alınmalıdır. Tam gün çalışma tazminatın
dan, yardımcı sağlık personelinin en küçüğünden en 
büyüğünle kadar kendi ölçüleri içinde, gerçeklere uy
gun olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. 

Kıymetli arkadaşlarını, full-time'a geçen hasta
nelerimiz muhakkak surette fuMme çalışmalıdır. 
Fufl-time'a geçmeyen hekimSerilmiz aynı hastanede 
part-tinıe veya başka sekide çalışmayı tercih ettik
leri zaman, Türkiye'de vatandaşın muayenehane
den geçmeden hastaneye yatma imkânı olmayacak-
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tır. Has İanedeki yatakları - hekim arkadaşlarımız 
gücenmesinler - hekimlerimiz ticarethanelerine va
sıta etmemelidirler. Ya hekimlerimiz full-time çalış
mayı seçmelidir, ya da muayenehaneyi tercih etme
lidir. Hem muayenehane, hem hastane, hekimleri
miz için parlak bir çalışmadır. Yalnız, vatandaşlar 
için bu yöntem daha da parlak olmamaktadır. Tür
kiye'de bu halledilmedikçe, hastanelerde yeterince 
hekim bulmak ve hasta yaltağı ile hekimin şahsi mu
ayenehanesini ayırmak mümkün olmayacaktır. 

Hükümet tabibinin çalışmalarında, bilhassa har
cırahların yetersiz taraflarıyla, beraber, kusurlu yön
ler de dikkati çekmektedir. Otopsi için hardirah 15 
lira civarındadır. Bir hükümet tabibi için 15 İra gi
bi bir harcırah çok gülünç bir rakamdır. Eğer de-
ğişmemişse, (Gece ve gündüz için) bu rakam gülünç 
ve çok azdır. 

Ebe ve hemşire tayinlerinde, Sayıri Cengiz Gök-
çek'in de belirttiği gibi, kura ile kaderlerine terke-
dıilen genç kızlarımızın tayin ve nakillerinde, müm
kün olduğu katlar kendii anne ve babalarının oldu
ğu bölgellere tayin ve nakileri yapılmalıdır. 

OEçum doktorlar ve reçetesiz ilaç satım duru
muna son verilmelidir. 

Sağlık Komisyonunda uzun çalışmalar neticesi 
som şeklini aüan ve Meclis gündemline geçen seme 
getidliKuŞ olan Genel Sağlık Sigortası Kanun Ta
sarısı bir an evvel kaııunlaşmalıdır. 

Sağlık kurafuşliarının böyle kuruluşlarının böyle 
dağınık olması ve çeşitli makamlarca yönetilmesi, 
maliyet ve bakım itibarıyla çok pahalıya mal ol
makta ve hem de bu yataklardan yeterince verim 
alınanıamaktEdır. Ayrıca, bu yatakların çeşitli ku
rumlar elinde toplanması ve her birinde ayrı bir de
ğişik bakım yapılması, Anayasamızın eşitlik Öke
sini de ze d ellemektedir. Bütün bu meselelerin çözü
mü, rasyonel bir program, yeterli para ve süratli 
sağlık politikasına dayanır. 

Biraz evvel de hastaneler için arz ettiğim gibi, 
sadece Bakanlığa bağlı hastanelerde değil, üniver
site hastanelerinde, ticaret metaı hailine getiren üni
versite hastanelerinde de ful! - tinıe'e mutlak suret
te geçilmeli ve Sağlık Bakanlığının ve Devletin dene
timi altında oümaıdır. 

Tıp fakültelerinin yıllık vermiş oldukları mezun 
oram çok düşüktür. Tıp fakültelerinin sayısıyla bir-
Ekte fazla öğrenci alınmalı ve mezun olan doktor 
sayısı artırılmalıdır. Tıp fakülteleri hastaneleri idari 
yönden Sağlık Bakanlığının kontrolünde tutulma

lıdır. Fakülte hastanelerinden halkımız gereği öl
çüde yararlanamamaktadır. Fakülte hastanelerinde 
hakkımızın gereği ölçüde yararlanması ve ücretsiz 
olarak tedavi olabilmesi sağlanmalıdır. Bütün sağ-
t k hizmetleri ve yatakîar tek .elden yönetilmelidir. 
Bu olmadığı takdirde, mevcut yataklar daha da ye
tersiz olacaktır. Hastanelerin kapısı, vatandaşın 
sağlık hizmetine eşit şekilde açık olmalıdır. 

Birçok yoksul aileleri ölümle karşı karşıya bı
rakan küılaj meselesi halledilmeli ve kürtaj Dev
letin kohtrolunda serbest bırakılmalıdır. Ebesiz do
ğum yapamayan köylü kadınlarımıza ebe temin 
edîilmeii, köylere de sağlık hizmeti, sağlık memuru 
ve ebe bol miktarda gönderilmelidir. Bugünkü sağ
lık politikasıyla, Türk köylüsünün ayağına sağlık 
hizmeti götürüleni emektedir. Türk köylüsünün aya
ğına sağlık hizmeti götürülmelidir. Sağlık hizmeti 
belediye hudutları içinde ve büyük şehirlerde tıka
nıp kalmaktadır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Baş. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Kıymetli arkadaş

larım, 1978 mali yılı Sağlık ve Sosyal Yandım Ba
kanlığı Bütçetsinin memleketimize, milletimize, tüm 
milletimizin sağlığına ve Sağlık Bakanlığına ha
yırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclisi Adalet 
Partisi Grupu adına saygılarla selamlarım). (AP ve 
MHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Söz sırası, Cmtihumiyet Halik Partisi Grupu adı

na Saym Salbri Öztürk'te. Buyurun efendim. 
Sayın öztüık, sizden de süreyi aşmamanızı rica 

edeceğim. 

CHP GRUPU ADINA SABRt ÖZTÜRK (Ha
tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söze baş
larken önce bir şaşkınlığımı dile getirmek istiyo
rum. Konuşmamı hazırlarken, daha yeni Hükümet 
o'muş bir partinin sözcüsü olarak hazırlığımı yap
tım, konuşmamı hazırladım; fakat buraya geldim bak
tım ki, bazı kesintilerle, ufak tefek ara vermeler bir ta
rafa bırakılacak olursa, 27 yıldan beri Türkiye'yi 
yönetmiş bir zihniyetin sözcüleri, sanki bütün sağ
lık sorunlarımın suçlusu bizmişiz gibi, kendileri de-
ğİLimiş gibi konuşmalar yaptılar, onun için şaşır
dım sayın arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Daha çok şaşıra
caksın. 

SABRt ÖZTÜRK (Devamla) — Bu gerçeği di
le getirdikten sonra asıl konuşmama başlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın miletveJküIed; 
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi so

rumluluğunu, Anayasamızın 49 ncu maddesi Dev
lette yüklemiştir. Devlet bu görevini, Sağlık ve Sos
yal! Yardım Bakanlığı aracılığıyla yerine getirme
ye çalışmaktadır. Bu hizmetin finansmanını Dev
let sağüar. Ancak, bu paralar sorumsuz, plansız, sa
vurgan bir tutumla çarçur edilir ve yılardır ülke
mizin sağlık sorunları çözüm bulmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında, sayıları 20'yi bulan genel müdürlük, 
daire başkanlıkları ve buna uygun olarak kabarık 
sayıda personel vardır. Uyum içinde olmayan ve 
b'ı birinden habersiz çalışan Bakanlığımız üniteleri, 
gereksiz harcamalara ve gizili işsizliğe neden olmak- ' 
tadır. 

Örneğin; bir ile veya herhangi bir tokaliteye mal
zeme gönderilmesi gerektiğinde, Sıtma, Trahom, Ve
rem - Savaş ve Sosyalleştirme Dairesi, ayrı ayrı va
sıtalar ve personel gönderebihnektedirler. 

Sayın miMetvekifieri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığındaki bu dağınıklığa, bu uyumsuzluğa; ar
tık son vermek gerekir kanısrnıdayım. Bu durum yal
nız Bakanlıkta değil, ü örgütlerinde de kendini gös- , 
teınıektedir. Sağlık müdürü ile sıtma başkanı, san
ki ayrı bakanlıkllaran elemanlarıymış gibi, bk'birin-
deın habersiz çalışırlar. 

Sayın üyeler, 50 yıl kadar önce, 1593 sayılı Hıf-
zıssıihha Yasası kabul edilmiştir. Bu yasaya göre, 
Devlet, sağlık hizmetlerini yürütmekle değil, sade
ce denetlemekle yetkili kılınmıştır. Zamanla doğan 
yeni gereksinmeler, bu ilkenin yetersizliğini ortaya 
koymuş ve Devlet, bazı konularda hizmetleri yü
rütme görevini üstlenmiştir. Bunun sonucu, verem, 
savaşı; trahom savaşı ve sıtma savaşı örgütleri doğ
muştur. 

Bu kuruluşlar ve bilihassa sıtma savaşı örgütü, 
1940'îarda ülkemizde büyük bir âfet haline gelen 
sıtmayı yok etmeyi başarmıştır. Ama ne yazık ki, 
mazisinde böyle başarılar kaydeden bu örgüt, bir
kaç yıldır işi gevşetmiş ve sıtmanın ülkemizde tek-' 
rar yayılmasını engelleyememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün için Türkiye'mizde 
sıtma sorunu çok büyük boyutlara varmak istida
dı göstermektedir. İşin önemli yönü şudur: Sıtmayı 
şahıstan şahısa taşıyan sivrisinekler artık eskisi gi
bi klasik ilaçlardan etkilenmiyorlar; rezîstan suşlar 
doğmuştur. Bu bakımdan sıtma savaşı, artık eskisi 
gibi, sadece sıtma örgütünün tek başına başarabile- j 
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ceğî bir iş olmaktan çıkmıştır. Birçok devlet kuru
luşunun bu konuda yardımcı oüması gerektiği gö
rüşündeyiz. Hükümetimizin bu konuda çok ciddi ön
lemler alacağım ümit ediyoruz. Aksi takdirde, 1977 
yılında yüzbini geçen vaka sayısı; 1978 yılında 5Cflı 
bini aşabilir. Böyle bir durumun, gerek halk sağlığı 
yönünden, gerekse turizm yönünden ne kadar tehli
keli sorunlar yaratacağını takdir edersimiz. 

Sayın mSievekilleri, 1961 Anayasası, 1593 sayılı 
Yasanın tersine, daha önce de değindiğini gibi, sağ
lık hizmetlerimin yürütülmesi görevini tamamen Dev
lete yüklemiştir. 

Bundan ilham alarak, 224 saydı Sosyalizasyon 
Yasası çıkarıldı. 1963, 1964 yıllarında 'başardı birkaç 
denemeden soma, bütün ülkeyi kademe kademe içi
ne alan bir sosyalleştirme planı hazırlandı. O plana 
göre, bugüne kadar ülkemüzin hemen hemen her ta
rafının sosyalleştirilmesi gerekiyordu. Ama gelin gö
rün ki, 1965 yılında tek başına iktidara gelen Adalet 
Pantisi, sosyalizasyon tatbikatım dejenere etmeye 
başlamıştır. 

Devrin Sağlık Bakanı ebediyete intikal etmiştir, 
O'nu rahmetle anarım, kişiliğiyle bir ''ilgim yok. Mu
hatabımız, halka hizmet yerine propagandayı, rek
lamı tercih eden Adalet Partiisinin görüşü, felsefesi; 
Sayın Demürel'ih görüşü, felsefesidir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demire! iktidarı, sos
yalizasyon uygulamasını halka hizmet aracı şeklin
de değil, geri bırakılmış yörelere yeni mezun, tecrü-
* beşiz ve fakir oMuğu için burslu okumuş doktor 
gönderme aracı olarak kabul etmiştir. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Yalan söylüyor
sun Sabri. 

SABRt ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın DemireE, sos
yalizasyon bölgesini çağdaş bir sistem uygulaması 
alanı olarak değil, mecburi hizmet veya sürgün böl
gesi olarak kabul etmiştir. 

Size bir anımı kısa olarak arz edeceğini: Seme 
1968, Hakkâri'de sağlık ocağı tabibiyim; Sayın De
mire! iktidarının bir yetkilisi, tantanalı bür şekilde 
beni denetlemeye geldi. Çevremizde, meselenin özü
nü bilemeyen bir kalabalık vardı, işin farkında de
ğillerdi. Sayın yetkili, çocuk felci aşısını göstererek; 
«Niçin bunları yavrularımıza tatbik etmiyorsunuz?» 
dedi. Ben de, «Beyefendi, »bu aşıyı bize gönderdiği
niz zaman miladı bir yıl geçmişti» dedim. Yetkili, hal
ka dönerek ve yüksek sesle, «Biz bu aşının miladını 
uzattık, lütfen tatbik ediniz» dedi. 
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Aşının miadını uzatıyor sayın arkadaşlarını. Mia
dı geçmGş bir ilacın, bir aşımın miadını uzatabilen bir 
zihniyet hâkim olmuştur 27 yıl. Maalesef memieketi-
möz böyle bedbaht bir yolla düşürülmüştür. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Senin zflmiyetim-
de olmadığını nereden kestirdin? 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üye, rica edi
yorum. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — .. ve o an için 
alkış topladı, çünkü halk omun farkında değildi. Za
ten o yıllarda böyle demagojilerle iktidar oluyordu 
Adalet Partisi. (AP sıralarından gürültüler) 

İşte, Sayın Demire! iktidarının halka hizmet an
layışı, işte Sayın Demire! iktidarının sosyalizasyon 
anlayışı budur! 

FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın konuşmacı, geç
miş hükümetleri bırak da biraz sağhk hizmetlerin
den bahset. 

BAŞKAN — Rica edıîyoruım efendJim, rica edi
yorum. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın mllletve-
kileri, 224 sayılı Yasanın kusurlu yönleri yok mu
dur? Elbette vardır. Uygulandığı birçok illerde, bil
hassa uzman hekimler istifa etmişler, Devlet hasta
neleri doktorsuz kalmıştır. Yolu olmayan yörelere 
doğru dürüst hizmet götürülememiştir. Ama uygu
lamadaki bu aksaklıkları gören ciddi bir iktidar der
hal araştırmasını yapar, gerekli önlemleri alırdı; 
bunu da yapmamışlardır. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Yalan söyMiyor-
suii Sabri. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın arkadaş
lar, sosyalizasyon uygulaması, çevresinde İd ev ol
mayan dağbaşı yerlere sağlık ocağı inşa edilerek 
yürümez; ciddi bir şekiSde araştırılarak saptanan 
merkezler belirlenir, oralarda sağlık ocakları ku
rulur. Bu ocaklar da daha büyük yerleşme bölge
lerimde kurulan grup hastanelerine bağlanır ve ora
lara sırf fakir olduğundan, burs aldığı için değil, 
hizmet sırası geldiği için ve bu nedenle oraya Ba
kanlıkça tayin edildiği için gitmesi gereken dok
torlar gönderilir. 

Sayın milletvekilleri, hasta psikolojisini takdir 
edersiniz. İnsanın en zayıf olduğu, en hassas oldu
ğu anlardan biri de hasta olduğu anlardır; doktor
dan ilgi bekler, güleryüz bekler. Doktorun da bunun 
gereğini yapması gerekir. Bunun için de, doktorlara 
özendirici yöntemler uygulamak gerekir kanısın
dayım. Sosyalizasyonun uygulandığı birçok ülkede 
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olduğu gibi, ülkemizde de doktorlara Özendirici et-
Ik'M önlemler getirilmelidir. 

Sayın arkadaşlar, sağhk hizmetlerinin tam anla
mı ile uygulanabilmesi için, ülkemizde yeteri kadar 
doktor ve yardımcı sağlık personeli mevcut değil
dir. Hükümetimizden, bu personel yetersizliğimi te
lâfi edecek önlemleri en kısa zamanda almasını ve 
buna paralel olarak da sosyalleştirme işinin hızlan
dırılmasını diliyorum. 

Sayın üyeler, ülkemizde daha çok sayıda dok
tor yetiştirebilmek için tıp fakültelerindeki temel bi
limler öğretim üyelerinin bugüne kadar devamede-
gelen mağduriyetlerine mutlaka son vermek gerekir. 
Klinisyen öğretim üyeleri, yani muayene ederek 
muayenehane açaibilen öğretim üyeleri, muayene
hanelerinden büyük kazançlar sağlarlarken, temel 
bilimler öğretim üyeleri sadece maaşları ile geçin
mektedirler. Böylece temel bilimler için asistain bile 
zor bulunmaktadır. 

Bir çırpıda bütün ülkede sosyalizasyon uygula
namayacağı gerçeğini düşünürsek, tıp fakülliesınde 
tam süre çalışma ilkesi benimsenmelidir. Elbette kil, bu
nunla beraber öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
gerekli özendirici önlemler sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; bazı kesintilere rağmen, 
27 yıldır ülkemiz yönetimine hâkim olan zihniyet, 
büyük ihmallere, büyük hatalara neden olmuş, an
cak sağhk örgütü İkinci MC döneminde yediği dar
beyi hiç yememiştir. İkinci MC dönemlinde MiHiyeıt-
çi Hareket Partisinin eline geçen sağlık örgütü, hal
laç pamuğuna çevrilmiştir. Atamalarda yetenek de
ğil rozet aranmıştır. Sağlık Bakanlığı ve üniteleri 
komando işgaline uğratılmıştır. Bakanlık koridor
larında silahlı tosuncuklar devriye gezmiştir. Ba
kanlığa uğramak zorunda kalain doktorlar, vatandaş
lar bu devriyeler tarafından çevrilmiş, hakaret edil
miş, tartaklanmıştır. İkinci MC, ülkenin birçok ku
ruluşunda olduğu gilbi, sağlık kuruluşlarında da bir 
kâbus olmuştur. 

Sayın miletvekilîeri, Bakanlığımızın doktor ye
tiştirme politikasında yeni önlemler dilemiştik. Bu? 
nun yanında da, Avrupa'ya, Amerika'ya giden dok
torlarımızın geri getirilmesi için de önlemler ahn-
masını mutlaka bekliyoruz. Memlekete geldiği za
man ne yapacağım, hangi olanaklarla çalışacağım 
düşünmek durumuna düşürüleceğini hissettirmeden, 
ona bu psikolojik durumu vermeden, doktorları mem
lekete davet etmeli ve geldiklerinde onları yine piş
man etmemelidir. Birçok doktor arkadaş büküm; 
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memlekete büyük heveslerle gelmiştir, oma Adalet 
Partisi zihniyetinin hâkim olduğu Türkiye'de, gel
diği zaman ona, «filan yere güdjp sununla çalışacak
sın», fok steteskop, bir dinleme âleti, bir tansiyon 
âfeti eline veriliyor, «Bunlarla çalışacaksın» denili
yor. Arkadaşlarım, eğer memlekete getirdiğimiz uz
manlarımız çalışma alam bulamazsa geri dönerler. 
Nitekim, daha önce gelenler de geri dönmüşlerdir. 
Onun için, önemli ve etkin önlemler almalıyız. Tür
kiye'ye davet ettiğimiz doktorlarım... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 2 dakikanız var efen
dim. 

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

... Doktorların tekrar dönmelerine fırsat verme
den, teknik olanaklar, modern olanaklar sağlama
lıyız kendilerine. Türkiye çapında sosyalizasyon sis
temi içinde memlekete hizmet götürürken, yine mem
leketin en ücra köşesine teknik olanaklarrı götür
mek zorundayız; Hakkâri'ye götürmek zorunda
yız, Ağrı'ya götürmek zorundayız, memleketin dört 
bucağına götürmek zorundayız. 

Hakkâri'de 2 sene kaldım, hiçbir patlamış apan-
disip vakası, hiçbir yangeliş vakası kurtarılamamış
tır, hiçbir ileniş vakası kurtarılamamıştır. Hepsi öl
müştür arkadaşlarım. (AP sıralarından «Sen ne yap
tın orada» sesleri) 

Ben de, bir pratisyen doktor olarak, AP'nin ba
na sağladığı olanakları kullandım; fakat kurtara
madım arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, önemli gördü
ğüm birkaç noktaya kısaca değinmek istiyorum. 
Hastanelerin çoğunda bir jeneratör yok arkadaş
lar. Ameliyat esnasında bir elektrik kesintisinin, ma
sada yatan hasta için ne kadar vahim sonuçlar do
ğuracağını takdir edensiniz. 

lîaç sorununa fazla değinmek istemiyorum; çün
kü hcıkesi ilgilendiren, herkesin yakından blidiği 
bir sorundur. Ancak şunu arz etmek isterim; ham
madde ithalinin mutlak surette Devlet eliyle yapıl
ması şarttır, elzemdir. 

Sayın arkadaşlar, aynı zamanda Devletin ilaç üre
timime bilfiil katılması yine şarttır, elzemdir. Başka 
şekilde ilaç sorunu halledilemez. Sosyal Sigortalar 
Kurumu, yasal olanakları sağlamış olmasına rağ
men, bugüne kadar daha ilaç üretimine başlama
mıştır. Bir an önce başlamasını da diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak, ülkemiz sağlık 
sorunlarının çözümü için, özendirilmiş gerçekçi bir 
«sosyalizasyon uygulaması öneriyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
kendi toplumu ve tüm Türk Ulusu için hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. (CHP saralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlığı Bütçesinin tü

mü üzerinde gruplar adına yapılan görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şahıslar adıma lehinde Sayın Etem Eken, buyu
run. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Eken, süreniz 10 dakikadır; aşmamanızı ri
ca ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1978 
mali yılı Bütçesi lehinde kişisel konuşmama başlarken, 
tüm üyelere saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nüfus ve yüz
ölçümü itibarıyla dünya milletleri arasında en az he
kim sayısına sahip olan Türkiye'mizde, yıllarca takip 
edilen ve memleket gerçeklerine uymayan sağlık po
litikası, vatandaşlarımızı sağlıklı bir hayata, huzur ve 
güvene kavuşturamamıştır. Onun içindir ki, sağlık 
hizmetlerinin daha etkm işlerliğini sağlamak açısın
dan, karşılaşılan sorunların başında personel durumu 
gelmektedir. Mevcut olan sağlık personelinin yurt dü
zeyine dağılış biçimi haddinden fazla dengesizdir. Za
ten ülkemizde sağhk hizmetleri yalnız Sağlık Bakan
lığı eliyle yürütülmekte, askeri hastaneler, üniversite
ler, Sosyal Sigortalar hastaneleriyle özel hastanelerin 
büyük şehirlerde yerleşmesi, sağhk hizmetlerinin daha 
yaygın ve etkin gelişmesini sağlamak bakımından, 
karşılaşılan güçlüklerin etkeni haline gelmiştir. Onun 
için, sağlık personelinin yurt düzeyine dağılışı den
gesiz ve adaletsiz şekle girmiş, hekimlerin büyük şe
hirlerde lüzumsuz ve ihtiyaç dışı yoğunlaşmış görünü
münü yaratmıştır. Hal böyle olunca da, büyük hasta
nelerin de büyük şehirlerde üst üste yaptırılarak yo
ğunlaştırılması, her türlü modern teknik araç ve ge
reçlerin yalnız büyük şehirlerde yoğunlaşan hastane
lerde bulundurulması, diğer illerden bu büyük şehir
lere hasta akımım zorunlu hale sokmuş ve getirmiş
tir. Yurdun her köşesinden gelen fakir hastalar, dok
torların çoğunun muayenehanesine uğramadan hasta
nelerin kapısından içeri girme imkânı bulamamakta; 
bulanlar da, iyi bakım ve tedavi imkânma sahip ol
mayacağı kanısıyla, bölgelerinin parlamenterlerinin 
yardımlarını istemekte veya bu yardımlara muhtaç 
edilmektedirler. Böylece, hastanelerin bazılarının, bir 
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kısım hekimlerin özel çiftliği halinde kullanıldığı ve
ya kullanılmak istendiği gözlerden kaçmamaktadır. 

Yine, üniversitelerin ve yataklı tedavi kurumları
nın büyük şehirlerde yoğunlaştırılmış olması, hava 
kirliliğinin nazara alınmayışı, bugüne kadar insan sağ
lığına değer verilmeyişinin ölçüsünün gereğidir. Çün
kü hastaların çoğunun hava kirliliğinden ve yine bü
yük şehirlerdeki görüntülerden rahatsız oldukları, sı
kıntılarının arttığı, böylece tedavilerinin zorlaştığı bir 
gerçektir. 

Bugün yurt dışındaki doktorlarımız hariç, Türki
ye'mizde yaklaşık olarak 25 bin hekimin var olduğu, 
100 bin kişiye 1 doktor hesabından 20 bin adet heki
me ihtiyacımızın bulunduğu ve 100 binin üstündeki 
şehir merkezlerinde 1 hekime 600 kişinin düştüğü ve 
nüfuslar toplamına göre, nüfusu 10 binin altında bu
lunan yerleşme birimlerinde 20 binin üstünde olan 
kişilere 1 doktorun düştüğü bir ülkede sosyal adalet
ten bahsetmek mümkün değildir. 

işte, biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bun
lar için ve bunlara benzerler için, bu bozuk düzen 
düzeltilmelidir diyoruz. Onun için de, bugüne kadar 
süregelen uzun vadeli iktidarlarında Adalet Partilile
rin bu doğruları görmediklerine ve düzeltmek isteme
diklerine memleket hesabına ve halkımız hesabına 
üzülüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık hiz
metlerini halkımızın ayağına götürmek için, sosyalleş
tirmedeki başarısız görüntünün düzeltilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. Sosyalizasyon, sağhk hizmetlerini hal
kın ayağına kadar götürmek demek olduğuna göre, 
bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan sağlık mer
kezi ve sağlık ocaklarının çoğunda doktor ve sağlık 
personeli yoktur. Sosyalizasyon bölgesine giren illeri
mizde bu hizmet henüz yerleştirilememiş, geçmiş ik
tidarlarca sağlık merkezleri ve sağlık ocakları çoğu 
yerde merkezi yerlerde ve yörelerde yaptırılmamış ol
duğundan, işlemez ve çalışmaz halde kendi mukad
deratlarına terk edilmiş duruma itilmiştir. Devlete 
milyarlara mal olan bu hizmet türü de yozlaştırılmaya 
sürüklenmiştir. 

O itibarladır ki, bu mevzu yeni baştan ele alın
malı, ümitleri kırıcı ve aldatıcı görüntüden kurtarıl
malı, halkın hizmetine işler hale sokulmalıdır. Sağlık 
hizmetlerini halkımızın ayağına götürmekle hizmetin 
yaygınlaşmasını sağlamak ve dengesiz sağlık hizmet
lerinin dağılımım önlemek amacına yönelik olan sos
yalizasyon, yurdumuzun gerçek çehresine uyum sağ
layacak en uygun bir sistem iken, bugünkü uygula
ma yürekler acısı hale getirilmiştir. 

Hekim darlığı içerisinde bulunan Türkiye'mizde 
özerk üniversitelerimiz hekim sayısını artırmak ça
basına yönelmek zorundadır. Bu konuda geç kalın
mış olduğunu hatırlatmak zorundayım. Sağlık Bakan
lığı ile üniversite tıp fakültesi arasında bir koordinas
yonun geçmiş iktidarlarca kurulmadığı anlaşılmakta
dır. Sayın Bakanımızın bu hususa özen göstereceğine 
inanıyoruz. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Eken. 
ETEM EKEN (Devamla) — Bugünün Türkiye' 

sinde, tıp fakülteleri, Türkiye'mizdeki gerçek hekim 
ihtiyaçlarını karşılamaya değil, karşılamamaya yöne
lik uygulama ve görüş içerisinde bulunmaktadır. 
Çünkü, Türkiye'mizde fakülte sayısının artmasına rağ
men, alınan öğrenci adedi ve mezun olan hekim sa
yısı, maalesef yetersizdir. 1975 senesi itibarıyla 
2 689 adet öğretim üyesi bulunmasına rağmen, aynı 
yıl içinde 1 570 adet öğrenci alındığı iddia konusu 
yapılmış ve bu iddia Meclislerimizin zabıtlarına geç
miştir. Fakat bugüne kadar hiçbir yetkili bu iddiayı 
duymak ve değerlendirmek istememiş, Türkiye'miz 
her geçen gün «nemelazımcı» anlayışla ihtiyaçlarımı
zı başbaşa bırakarak yöneltilmiş ve vurdumduymaz 
iktidarların sonucu vatanımız efsaneler diyarı haline 
sokulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktin dar
lığı dolayısıyla, çok anlatacak ve çok dertleri dile ge
tirecek durumlar mevcutken, çok yönlerini bırakarak, 
sözlerimi, Sayın Başkanımızın müsamahasıyla kısa
ca kesmek istiyorum. 

Her yıl yapılan bütçe müzakerelerinde, gerek Büt
çe Karma Komisyonundaki müzakerelerde olsun ve 
gerekse Genel Kurulda grup sözcülerince yapılan ko
nuşmalarda olsun, her Bakanlığın aksaklıkları teknik 
yönden dile getirilir; alınması gereken önlemler söy
lenir; ama maalesef, milli menfaatlere uygun olarak 
yapılan bu konuşmalar, Meclislerimizin çatısı altın
daki zabıtlarda kalır. Bürokratik kadroları oluşturan 
görevlilerin çoğu, zabıtlara geçen tenkit ve önerilerden 
yararlanarak, halk idaresi olan bu güzel sistemin ge
reğini yerine getirme azmiyle çalışmamışlardır. 

Temennimiz, yeni bir çığırın açılması bakımından 
ve demokratik sistemin sağlıklı şekilde işlerliğine güç 
katılması yönünden, Devleti oluşturan kadroların, 
Meclislerde halk yararına yapılan tenkit ve eleştirileri 
bundan böyle nazara almaları olmalıdır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Eken. 
ETEM EKEN (Devamla) — Muhterem milletve

killeri, Devleti yönetenlerle halk arasındaki büyük 
uçurumlar, hizmet aksaklığı, adaletsiz uygulama ve 



M. Meclisi B : 115 24 . 2 . İ978 Ö : 2 

adaletsiz yatırımlar suretiyle memleketimiz bu hale 
gelmiştir. 

Daha evvel de arz ettiğim gibi, konuşmamı yarım 
keserek; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin Yüce Türk halkına, Bakanlık mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclisimize say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mete Tan, 

buyurunuz efendim. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Konuşma süreniz 30 dakikadır efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan ve 
değerli parlamenterler; 

Bakanlığımın 1978 yılı Bütçesi münasebetiyle gö
rüş ve temennilerini bildiren, tenkitlerde bulunan bü
tün milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimle sözle
rime başlamak istiyorum. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı gibi çok uzun bir maziye sahip Ba
kanlığımızda bugüne kadar hizmeti geçmiş bakanlarla, 
diğer Bakanlık mensuplarım; sağ olanlarını saygıyla, 
ölümş olanları da rahmetle anmayı ve değerli hiz
metlerini yadetmeyi de bir görev saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlanm, sorularınıza ve temenni
lerinize cevap vermeden önce, sizlere Bakanlıkça ta
kip edilecek ulusal sağlık politikasının ve Hükümet 
Programının hizmetlere ne şekilde yansıyacağımn bir 
değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

Hepinizin malumudur ki, 1978 yılı, Dördüncü Beş 
Yıllık Planın ilk dilimidir. Şu anda, Parlamentodan 
geçmiş bir planın da mevcut olmaması, bugünkü ko
nuşmamı daha da ilginç kılan bir faktör olmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık politikamızın amacı, 
sağlık hizmetlerini yüce milletimizin ayağına götür
mek ve kıt gelirli, yoksul vatandaşlarımızın her tür
lü tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanma
sını temin etmektir. Bu anlayış içinde, koruyucu he
kimliğe öncelik tanımaktayız. Tedavi edici sağlık hiz
metleri ise, geliştirilerek, bu sağlık halkasının bir zin
ciri olarak yürütülmelidir. Ayrıca, geri kalmış yöre
lerdeki köyler ve gecekondu bölgelerindeki vatandaş
larımıza sağlık hizmetinin öncelikle iletilmesi ve bu
ralardaki yaşama şartları düzeltilerek bu vatandaşla
rımıza daha sağlıklı hayat şartlarının temin edilmesi 
için derhal gerekli tedbirlerin alınmasına da başlana
caktır. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş, ruh hastalıkları gibi 
sosyal hastalıklar ye bu konular için ihtiyacı karşıla
yacak tedbirlerin alınması ve tesislerin hizmete girme
si, doğum ve çocuk bakımevlerinin, kreşlerin, rehabi
litasyon merkezlerinin ve ruh sağlığı merkezlerinin 
çoğaltılması gerektiğine de inanmaktayız. 

Tedavi kurumları, bölge tesisleri halinde halkın 
ayağına götürmek ve mevcut dengesizlik ile boş yatak 
kapasitesinin değerlendirilmesi için gerekli tedbirler 
alınarak yoksul vatandaşlarımızın her türlü tedavi gi
derlerinin karşılanması için bir «Genel Sağlık Sigorta
sı» sistemi kurulmasının da inancı içindeyiz. 

Şimdiye kadar yapılmış olan sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyondaki aksaklıkları tespit edilerek, memle
ket gerçeklerine uygun bir düzenlemeye gidilmek ve 
öncelikle sağlık hizmetleri az götürülmüş illerden 
başlamak üzere, sosyalizasyon çalışmalarına hız ver
mek gerekmektedir. 

Halk sağlığı ile hekim sorunlarını birbirinden ayır
maya imkân yoktur. Bir ülkenin hekimine verdiği 
değer, gerçekte o ülkenin halkının sağlığına vermiş ol
duğu değerdir. Bu anlayış içinde, hekimlerin ekono
mik, sosyal ve mesleki bakımdan huzurlu bir hayat 
seviyesine ulaşması için gerekli tedbirler alınacak, ça
lışma alanları ve bölgelerin şartlarına göre ücretleri 
düzenlenecek ve bilhassa Devlet hizmetinde çatışan
ların zamanlarının tamamının vazifelerine tahsis edil
mesi için her türlü mücadeleye girilecektir arkadaş
larım. 

Yeterli sağlık personelinin yetiştirilmesine çalışıl
ması gerekmektedir. Bu personelin dengeli dağılımını 
sağlamak için, yoksul bölgelere gidecek olan hekime 
ve sağlık personeline, buralara gitmelerini özendirici 
tedbirler alınması gerekmektedir. 

Kötü beslenmenin, fertleri olduğu kadar toplum 
dinamizmini de bozan etkilerini gidermek amacıyla, 
Türkiye'nin bir beslenme planının yapılması gerekti
ğine inanıyoruz. Kontrollann, ağırlık merkezinin be
sin maddeleri üzerinde olması ve fakir kişilerin daha 
iyi beslenmesini sağlayacak bir sağık ekonomisi an
layışıyla meselenin üzerine eğilinmesi için gerekli ted
birlerin alınması gerektiğine inanmaktayız. 

Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur ve ra
hat içinde geçirmeleri için ihtiyarlık bakım ve dinlen
me yurtları ile, çalışan anaların çocuklarının bakımı 
için kreşlerin süratle artırılması hususunda gerekli 
tedbirler alınmış ve bunlar için çalışmalara başlanıl
mıştır. 
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Korunmaya muhtaç çocuklarımız için çocuk yuva
ları çoğaltılacak ve bunların beden ve ruh bakımın
dan sağlıklı yetiştirilebilmeleri konusunda gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Sayın parlamenterler, ülkemizin ilaç sorununa da 
eğilmiş bulunmaktayız. Göreve başladığımız sırada 
karşılaştığımız ilaç yokluğu sorununu çözümleyebile-
cek girişimlerimiz devam etmektedir. Gerçekte, iddia 
edildiği gibi, vahim ölçüde ilaç yokluğu söz konusu 
değildir. Ancak, içinde bulunduğumuz döviz sıkıntı
sı yakın gelecekte giderildiği takdirde, hammaddeleri 
büyük ölçüde yurt dışından ithal edilen ilaçlarda üre
tim darboğazlarının doğabileceğini de kabul etmek 
zorundayız. Bu nedenle, ilaç sorununa köklü ve uzun 
vadeli önlemlerle çözüm getirme çabası içindeyiz. 

Ülkemizde hammadde üretimini yaygınlaştırmak 
ve çoğaltmak, satınaldığımız hammaddeleri daha ko
laylıkla ithal etmek için, ilaç üretimine kamu organi
zasyonu ile katkıda bulunmak, öngördüğümüz önlem
lerin en başında gelmektedir. Tüm vatandaşlarımızın 
parasız ilaçlar ile sağlık güvencesine kavuşturulabile
cek yeni bir kuruluşun ülkemizdeki ilaç tüketimini 
yaklaşık olarak 4 katma çıkarabileceğini ıttılalarını-
za arz edecek olursam, bu önlemlerin, yani bu ilaç 
hammaddesinin ithalinde ve ilaç hammaddesinin ila
ca çevrilişinde fabrikalarımızın yetersiz kalacağı an
dan itibaren, Hükümetimizin bunlara yardımcı olmak 
üzere yeni ilaç fabrikaları açması için de bazı atılım
larda bulunmasının gerektiğine inanmaktayız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uzun yıl
lardan beri çözüme ulaşmamış en önemli sorunların
dan biri de personel konusudur. Özellikle hekim sa
yısında içinde bulunduğum güçlükler, günümüzün 
öğretim yöntemleriyle giderilebilecek nitelikte değil
dir. Her yıl tıp fakültelerimizden mezun olan hekim 
sayısı, nüfus artışını da hesaba alarak, hekim açığı
mızı kapatıcı sayıda değildir. Onun için, evvela bazı 
önlemlerle hekim üretimini artırmak zorundayız. 

Ülkemizde çalışmakta olan 22 bin hekimin büyük 
çoğunluğu sosyal hizmet dışındadır. Sosyal hizmet dı
şındaki bu hekimleri, kamu sağhk hizmetlerine çeke
bilmek için yeni önlemlere gerek vardır. Ülkemizin 
değişik kurumlarında sağlık hizmetleri veren ve de
ğişik koşullarda değerlendirilen sağlık personelini, 
eş düzeyde ekonomik haklara ulaştıracak güvenlik 
verme zorunluğu da, bu sorunların başka bir yönünü 
oluşturmaktadır. 

İlk ve en önemli çözüm yolunu, tüm sağlık perso
nelinin en yüksek verimde hizmet edebileceği bir tam 
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süre yasa ilkesinde görmekteyiz. Bu konuda hazır
lıklarımız yapılmış durumdadır. Kamu hizmeti ve
ren sağhk personelinin yeterli değerlendirilmesi ko
şulu ile, serbest meslek icra etmek zorunluluğundan 
kurtarılmasını istiyoruz. Normal mesailer dışındaki 
çalışmaların angarya niteliğinden çıkarılmasını ve bu 
hizmetlerin karşılığının ödenmesini düşünmekteyiz. 
Mahrumiyet yeri özelliğine ve hizmet niteliğine gö
re, ayrı ödemeler sağlanmasını öngörüyoruz, öde
melerin bir bölümünün emekliliğe intikali ile, serbest 
çalışmadan beklenen güvenin büyük bölümünü çö
zümlemeyi amaçlıyoruz. 

Tam süre çalışma kanunları ile, ülkemizdeki sağ
lık personeli potansiyelinin en yüksek verimde kamu 
hizmetine kazanılacağı inancındayız. Şayet bu tam 
süre kanunu çıkacak olursa, 20 bin olan hekim açı
ğımızın, bu hizmeti yurt sathına yaygınlaştırmakla 
10 bin kadarını kazanmış olacağız değerli arkadaş
larım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O kanunu 
çıkartacağız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devmla) — Sizlerin himmetine kalmıştır 
değerli arkadaşlarım. 

Personel politikamızın ikinci önemli yolu, hizmet
lere dağılım ölçüleri şeklinde görülmektedir. Her ne 
kadar ek ödeneklerle dağılımı teşvik edici bir ortam 
sağlanıyorsa da, bu formülün sorunu tümü ile çözüm-
leyebileceği kolayca iddia edilemez arkadaşlarım. 

Uzun yıllardan beri, en verimli sağlık hizmetleri
nin, tek elden yönetimle gerçekleşebileceği görüşü 
dile getirilmektedir. Bu görüşü içtenlikle benimsiyo
ruz. Bu hususta çalışmalarımız vardır. Diğer kurum
larla anlaşma hasıl olduğu takdirde, bunun için de ge
rekli önlemleri alacağız. 

Hizmete başladığımızdan beri geçen kısa süre 
içinde, bu yolda hazırladığımız yoğun çalışmalar da 
bir yandan ilerlemektedir. Sistemin ilgili her kesimin
de benimsenebileceği yeni formüller getirme çabasın-
dayız. İşçilerimizin, memurlarımızın, serbest çalışan
larımızın, ilgili kamu kuruluşlarımızın ve toplum sağ
lığı hizmetlerine hayatını adamış değerli bilim adamla
rımızın destek ve yardımlarını beklemekteyiz. Tüm 
vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturacak ye
ni bir kuruluşu gerçekleştirme yolunda iyi niyetle 
çaba göstermekteyiz ve tüm ilgililerin desteği ile so
nuç alabileceğimize de inanmaktayız. Yeni kuruluş 
için düşündüğümüz ek finansman kaynakları ile sağ-
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lık hizmetlerimizin en büyük sorunu olan parasal ye
terliği de sağlayabilme ümidini taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, sizlere, gelecekte hizmetin 
daha verimli olması için yapmayı tasarladığumz işleri 
ana hatları ile dile getirmeye çalıştım. Ancak, şunu 
belirtmek isterim ki, Bakanlık Bütçesinin genel bütçe
deki oranı ancak % 2,87 dir. Bu konsolide bütçenin 
Sağlık Bakanlığına yansıyan bu yüzde miktarıyla, 
tabii ki, değerli sözcü arkadaşlarımın ve ulusumun 
bizden beklediği sağlık hizmetlerini yerine getirmek 
mümkün değildir; fakat bununla beraber, bu oran da
hilinde, ulusumuzun sağlığı için ne lazımsa, ne gibi 
önlemler alınması gerekiyorsa, hepsini yapmaya müs
teşarımızdan odacısına kadar bütün personelimiz ha
zırdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şu kadarını arz edeyim ki, sadece koruyucu hiz
metlerle Türk Ulusumuzun koruyucu sağlık hizmet
lerini karşılayabilmek için, bugünkü konsolide bütçe
nin % 1 (Tunun Sağlık Bakanlığına verilmesi lazım
dır. 

Görülüyor ki, devletin katkısı dışında, Sağlık Ba
kanlığının, bazı kanunlarla finansman açığını kapa
masını gerektirmek için çaba göstermesine ihtiyaç ha
sıl olmaktadır. Bu kaynağın, Sosyal Sigortalar Kuru
munda uygulanmakta olan sigorta sisteminin sağlık 
bölümünün yaygınlaştırılması suretiyle gerçekleştirile
bilmesinin en önemli yollardan biri olduğuna da inan
maktayız. 

Lütuflarmızla, bilhassa tam süre çalışma kanunu
muz gerçekleşecek olursa, Türk Ulusunun sağlık hiz
metine büyük katkıda bulunacağız ve bunun büyük 
payı da, bu milletin Büyük Meclisinin, her birinizin, 
teker teker sizlerin olacaktır. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli parlamenterler, sayın MSP Sözcüsü ar
kadaşımın çok değerli önerilerini ve isteklerini aldım, 
kabil olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar bunları ye
rine getirmeye çalışacağım. 

Çok değerli CHP Sözcüsü Dr. Sabri öztürk mes
lektaşımın, çok bilinçli olarak, hatta sağlık hizmet
lerinin felsefesini yaparcasına ortaya koymuş olduğu 
tenkitlerini ben de inançla ve kıvançla karşılıyorum; 
dediklerinin hepsi doğrudur. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Gene, çok yerinde ve fevkalade güzel tenkitleriy-
le, bir hekime yakışır ve bir hekimin ancak bu şekil
de yapabilmesi gerektiğine inandığım, değerli tenkit
lerini yöneltmiş olan çok değerli meslektaşım, kar
deşim Dr. Nazım Baş'a da huzurunuzda teşekkür et

meyi bir vicdan borcu biliyorum. Esasen kendileri
nin söylemiş okluğu bazı hususlara gereği şekilde ce
vap verdim. 

Değerli arkadaşlarım, sağlığın mevzubahis oldu
ğu yerde ayrıca olmaz; ilim birdir, oradaki hizmet 
neyi gösteriyorsa, o yolda yürüyor arkadaşlarım; 
ben de onlara katılıyorum değerli arkadaşlarım. 

Ancak, kendisinin bazı tenkitleri oldu bana. Aca
ba bu tenkitler bana mıydı, benden evvelki Bakana 
mıydı; onu ayıramadım. Onun için, müsaade eder
seniz o hususu da kendileri halletsinler aralarında. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben milletimin sağlığı mev
zubahis olduğu yerde ne siyasete, ne de polemiğe gi
rerim. Ama bir arkadaşım tarafından, daha doğrusu 
benden evvel bu mevkiyi işgal etmiş bir arkadaşım 
bana çok ağır ithamlarda bulunmasaydı bu lafla bu
nu geçiştirecektim. 

Müsaade ederseniz verebileceğim ölçüde, kısa... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gene sizin 

olgunluğunuz bunu bir ölçüde saptar zaten Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum; Ba
kan kendi konuşsun. 

Buyurun Saym Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Efendim, bu değerli ar
kadaşımız Bakanlığa ilk adımını attığında «Sağlık 
Bakanlığını hiçbir parti kabul etmedi, kala kala bize 
kaldı; ben de bu Bakanlığın başına Bakan oldum, 
ne yapalım» diyerek Bakanlığını ve personelini bu 
kadar hafife almış bir kişidir. 

Turist gelsin diye ulusunun sağlığım hiçe saya
rak, salgın hastalıkları saklama gibi gayri ciddi, gay
ri tıbbi bir öneride bulunmasının da ulusunun sağ
lığına ne derece yakın olduğunu göstermektedir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, ben hekimim; bir Türk vatanda
şının sağlığı bence dünyadaki bütün nimetlere bedel
dir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Kal
dı ki, turist gelmeyecek diye, şu diye, bu diye, haki-
katlan gizlemek, bir hekimin vicdani muhasebesinde 
onu yaralayan bir husus olur. 

«Kızlarımızı yuvalarından ayırmayalım» dediler. 
Kendileri 50'den fazla kan - kocayı ayn ayn yerlere 
tayîn etmişlerdir. Kendileri (şimdiye kadar hiç söy
lememiştim, hep suallere cevap verdim), 7 bin kişi 
atamıştır, ama tecziye ederek atamıştır. 7 bin perso
nel atanmıştır 5,5 ay zarfında, Sağlık ve Sosyal Yar-
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dım Bakanlığında arkadaşlarım. Biz atadıklarımızı 
tecziye ederek atamadık; biz onları taltif ederek ata
dık. Atadıklarımız bu kişiler de bize gelip kendi ağız
larından, bütün personelimin yanında «evet, b:z bu 
kliğin adamıydık, biz bunlardan yana idik, onun 
için buraya geldik, bizi atarsanız memnun oluruz» 
dediler. Biz onları tayin ettik, taltif ettik. Yani bun
ları da mı söyleyip, «niye taltif ettiniz» diye değerli 
arkadaşlarımın şimşeklerini benim mi onların mı 
üzerine çekecek, onu da bilemiyorum. 

Esasen, hekim olmadığı için, söylediklerinin hiç
birisinin de tıpla ilgisi yoktur arkadaşlarım. Böyle 
tıbbi bir gerçeği dile getirmediği için, bir hekim ola
rak ben, bu hususta, yani hekimlik alanında cevap 
verecek bazı kelimeler bulamıyorum, yahut benim 
kelime hazinem yetmiyor bir yerde. Onun için Sağ
lık Bakanlığı Bütçesine böyle ufak hesaplan sokma
ya, Tıbhiyelilik ruhum da aykırı gelmektedir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Onun için, da
ha ince teferruatına cevaplar her zaman hazırdır, 
fazlasıyla hazırdır; isterseniz sorunuz, yazılı cevap ve
reyim, sözlü cevap vereyim;' ama beni bağışlayınız, 
Sağlık Bütçesini daha fazla, bu değerli milletimizin 
en iyi şeyi, sağlığı ile uğraşan bu Bakanlığımızın büt
çesini basit polemiklerle daha fazla zedelemeyim ar
kadaşlar. 

Değerli Başkanım, Yüce Parlamentonun değerli 
üyeleri; Bakanlığımda çalışan müsteşardan uç hiz
metlerdeki personelime kadar, Yüce Parlamentonu
zun kabul ederek verdiği maddi imkânları en iyi şe
kilde değerlendirerek, milletimize daha iyi düzeyde 
bir sağlık hizmeti sunacağımızı, Sayın Başkanıma ve 
milletvekillerimize duyurmayı görev sayar, Yüce ulu
sumuzu ve hepinizi sağlık, mutluluklar dileğiyle se
lamlıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır Sayın Bakan, ayrılmayınız. 
Soru sormak isteyen var mı?.. Sayın Celâl Ertuğ... 

Başka yok. Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Yazılı soruları sırasıyla okutuyorum : 
Sayın Mustafa Eşrefoğlu'nun sorusu : 
«Tüm devlet hastanelerinde ve tıp fakültelerinde 

fakir vatandaşların muayene ve tedavi olması müm
kün değil. Bu hususta Sayın Bakan ne düşünür? Ne 
gibi tedbirler alması gerekmektedir?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim,- tıp fakülteleri
ni bendenizin Bakanlığının dışında tabii mütalaa et-

j menizi istirham edeceğim. Ama inşallah ileride tıp 
fakülteleri hastanelerinin yönetimine biz de katkıda 
bulunmak istiyoruz, sayın hocalarımız kabul buyu
rurlarsa. 

Fakir hastaların muayene olmaları için hastane 
başhekimliklerine salahiyet verilmiştir. Bu hastaları
nız başhekimlere gider de fakir olduklarını beyan 
ederlerse, onların takdiri ile bu hastalar ücretsiz ola
rak hastanelerimizde muayene ve tedavi olurlar. Bu
nun haricinde çok yakında Yüce Parlamentomuzun 
himmetleriyle çıkarağımız kanunlarla bunu da ora
dan kaldırıp Jjütün Türk vatandaşlarımızın hastane-

I lerde bedava tedavi ve ilaçlandırılmalarınm temini ci
hetine de gidiyoruz efendim. (CHP sıralarından al-

j kışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Soru ce

vaplandırılmıştır. 
Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadfr Timurağa-

I oğlu'nun sorusu : 
«1. Mardin'in ilçelerinde devlet hastaneleri yok

tur. Yapılması düşünülüyor mu? Mardin'deki hasta-
I îar ya Diyarbakır'a ya da Gaziantep'e gitmek zorun

da kalıyor. Vatandaşa yapılan bu eziyet sizce reva 
mıdır? Kızıltepe İlçesi 30 bin nüfusludur, hastanesi 
yoktur. 

2. Mardin devlet hastanesinde doktor yoktur. 
Bu hal ne zamana kadar devam edecektir? Tayinler 

I hususunda Bakanlık ne düşünmektedir?» 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Tabii kendilerine reva ol
mayan şey, bana da reva değildir öyleyse, onu arz 

I ederim. 

Müsaade buymlursa yazılı olarak da bu cevapla-
I rı kendilerine ileteceğim efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı

rılmıştır. 

Kars Milletvekili Sayın Hidayet Çelebi'nin sorula
rı : 

«İnsan sağlığına eşitlik ölçüleri içerisinde değer 
vermek gerekirken, ülkemiz bölgeleri arasında den-

I gesizlik aşikârdır. 

1. Kars'ta 39 mütehassıs, 106 pratisyen hekim 
kadrolarından 9 mütehassıs hekimle, 24 pratisyen he
kim görev yapmaktadır. Münhal bulunan kadroların 
doldurulması yönünden bir çalışmanız var mı? Ne 

J yapmayı düşünüyorsunuz? 
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2. 19 Doğu ye Güneydoğu İllerimiz insanları he
kim yüzü görmeden kendi kaderleriyle başbaşa ya
şamaktadırlar. Bu bölgelerde çalışacak hekimlere 
özel maddi imkânlar düşünüyor musunuz? 

3. Gecesi gündüzü olmayan hekimin, yıpranma 
kanunu çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz?^ 
(CHP sıralarından «Salonda olmayanların sorusunu 
okutmayın» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) -^ Efendim» ben geniş ma
nada, kısaca cevaplandırayım; geri yanını yazılı ola
rak da vereyim. Ben, işin şöyle bir felsefesini çize
yim : 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı, onu ora
ya tayin etmek, onu oradan alıp buraya getirmekle 
bu sorunu çözümleyemez. Demin de arz ettiğim gibi 
Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin hedefinin üç faktö
rü vardır. Bira; Tam süre kanun tasarısı; birisi, Ge
nel sağlık sigortası; biri, Sosyalizasyon kanun tasa
rısıdır. Bu üçü huzurunuzda, lütuflârınızla kabul edil
medikçe bu sorunun çözülmesi, mümkün değildir, de
ğerli arkadaşlarım. İnşallah sizlerin himmetiyle, siz
lere nasip olursa bu şeref, çıkarırsanız; ondan sonra 
ben burada bunların hepsinin cevabım vermeye haza
rım. Onu bir kere daha arz ve ifade etmek istiyo
rum. Haklıdır arkadaşlarım. (CHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır; teşekkür 
ederiz. 

Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin sorulan : 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Bulunmayan 
soru sahiplerinin sorusunu okutmayın Sayın Başkan. 
Bulunmayanların sorusu okutulmaz. 

BAŞKAN — Efendim? 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Salonda olma
yanların sorularının okutulmaması gerekir. 

BAjŞKAN — Birinci sorusu : 
«1. Geri kalmış Doğu ve Güneydoğu illerindeki 

hastanelere mütehassıs hekim gönderilememektedir. 
Bu bölgelere mütehassıs hekim gönderilmesini kesin 
olarak sağlamak için ne gibi tedbirler alınmasını dü
şünmektesiniz? 

Soru 2. Sosyalizasyon bölgesi olan Muş il ve il
çelerinde sağlık ocaklarına bu yıl doktor ve ebe ta
yini yapılacak mıdır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, 20 bin hekim 

24 . 2 . 1978 0 : 2 

açığım var. Bu hekim açığımın bana vermiş olduğu 
bütün zorluklara rağmen gereken yerleri hekimsiz bı
rakmamaya çalışacağız. (CHP sıralarından «Yazılı, 
Sayın Bakan yazılı» sesleri). 

Öteki kısmını yazılı olarak bildireceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sorunun 

devamı var, onu okutuyorum : 
«Soru 3. Muş ilinde inşaatı tamamlanmış bulu

nan Göğüs Hastanesi faaliyete geçirilecek midir? Bu 
hastaneye mütehassıs hekim tayini sağlanacak mı
dır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Muş ilindeki Göğüs Has
tanesi, Hastanede bir bölüm olarak alınacak ve genel 
bir hastane olarak, daha muhteşem bir şekilde 1978 
senesinin sonuna doğru açılışı yapılacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 

in soruları : 
«1. Gümüşhane Devlet Hastanesinde 8 doktor 

kadrosu varken, 3 doktor ile hizmet yürütülmekte-
dik*. Bayburt'ta 4 doktor kadrosu boştur. Kelkit, Şi
ran ve Torul'dan yalnız Şiran'da bir doktor vardır. 
Bu kadrolara ne zaman atama yapılacaktır? 

2. Gümüşhane ilinde 191 sağlık ocağı ve sağlık 
evinde 51 sağlık personeli vardır. Özellikle bu aylar
da hastalıkların çok olması bize gelen haberler ara
sındadır. Sayın Bakanımız bu kadrolara ne zaman 
atama yapacak ve ne gibi tedbirler alacaktır? 

3. Ülkemizin derin b?r yarası olan Full - Time 
Kanunu ne zaman çıkarılacaktır? 

4. Her doktor ve okuyan memleket çocuklarının 
Doğuda, Güneydoğuda üçer yıl hizmet görmesi yo
lunda bir yasa tasarısının Yüce Meclislere şevki dü
şünülüyor mu? 

5. Dış ülkelerde çok sayıda doktorumuz vardır. 
Bunların yurda gelmeleri hususunda ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

6. İlaç sorunu üzerinde ne gibi tedbirler alınmış 
veya alınmaktadır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, -• kısa bir kaç 
soruya cevap vereyim, diğerlerini ise deminki konuş
malarımda zaten arz etmiştim - yurt dışında 1 613 
kadar doktorumuz vardır. 20 bin doktor açığı 
olan bir ülkeyiz. Bu değerli arkadaşlarımız gelse de 
20 bini, 18 bine düşüreceğiz, gerçi faydadan âri de-
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ğildir. Kendilerine Türkiye'deki hekimin sosyo -. eko
nomik seviyesini sizlere demin arz ettiğim kanunlar
la bir noktaya getirdikten sonra çağrı yapacağız. Ge
lirlerse memnuniyetle kendilerinden ulusumuzun sağ
lığı için omuz omuza çalışmayı şeref addederiz efen
dim. 

Geri kalan suallere yazılı olarak cevap vereyim. 
Bîr miktarını da zaten demin arz etmiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Eskişehir Milletvekili Yusuf Cemal Özkan'ın so
rulan : 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
soru sahibi burada mı? 

BAŞKAN — Sayın Cemal Özkan... Burada efen
dim. 

«1. Yeni tam » gün çalışma kanunu çıkıncaya 
kadar, Sosyal Sigortalar Kurumu hekimlerine verilen 
fazla mesai ücreti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı hekimlerine de verilmesinin, kısa bir süre de olsa 
bir ferahlık yaratılabileceği düşünülerek, tedbir ola
rak düşünülür mü? 

2. Hekim « hasta münasebetlerini, hekimlerle he
kimlerin ilişkilerini düzenleyebilecek tıp sekreterliği 
müessesesinin faydalı olacağına inanarak, böyle bir 
müessese kurulmasını düşünür müsünüz? 

3. Adli Tabiplik görevini yapan hükümet tabip
lerine, otopsi yapsa da, belediye hudutları dışında 
15 lira, belediye hudutları içerisinde ise 10 lira gibi 
bir ücret ödenmektedir. Hekimlerimizin bu çalışma 
karşılığının verilmesi için ne düşünüyorsunuz? 

4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanele
rinde, bir hastanın vasati tedavi masrafı nedir? Di
ğer sağlık kuruluşları hastanelerinde bir hastanın te
davi masrafı nedir? Gelişmiş ülkelerde bu ne kadar
dır? 

5. Türkiye'de ne kadar sifilisti hasta vardır? 
Frengi mücadelesi yeterli midir?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Birçok önerilerine ben de 
katılıyorum. Yazılı olarak kendilerine cevap vereyim 
ve bundan faydalanacağımız notları da öneri olarak 
kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

İsmail Hakkı öztorun'un sorulan : 
«1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ya

şayan halkımız tümüyle sağlık hizmetlerinden yok
sundur, kaderine terk edilmiştir. Hizmetlerin ivedi 

götürülmesi için ne gibi önlemler almayı düşündü
nüz? 

2, Adana yoksulu ve salgın hastalığı en yoğun 
olan ilimizdir. Bu ilimizi sosyalizasyon kapsamı içine 
almayı düşünüyor musunuz?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Tabii, bütün illerimizi 
sosyalizasyon kapsamına almayı düşünüyoruz. Ada-
na'yı da çok yakın bir zamanda alacağız. Adana' 
dan yeni geldim. Şu anda Adana, Mersin ve Hatay 
bir sıtma meselesi yüzünden Türkiye'nin en fazla 
sağiık hizmetinin götürüldüğü ve en fazla sağlık per
sonelinin de nakledildiği bir yerdir. Onu bilhassa arz 
ve ifade ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı-
nlmıştır. 

Çorum MilIetvekiM Sayın Mehmet Irmak'm soru
lan : 

«1. Yurt dışındaki hekimlerimizin özendirilmesi 
ve teşkilatınızda istihdamı için düşünce ve çalışma
larınız nelerdir? 

2. Yurt dışındaki hekimlerle anket yoluyla, te
mas sağlayarak, kısa süreli veya devamlı sosyalizas
yon veya mahrumiyet bölgelerimizde istihdamüannı 
mümkün görür müsünüz? 

3. Hipokrat yemini halka hizmet için midir, yok
sa meslek mensuplanmn dayanışması, komnması, 
kollanması için midir? Tayinlerde ve devlet yatakla-
nnın muayenehanenin şubesi haline getirilmesinde, 
haksızlıkları önleyici tedbirleri meslekdaşlık duygu
larından ayırabilecek misiniz? 

4. Hekimlerimizin pek çok ahvalde devletin aley
hine sonuç veren izin ve tayinlere aleyhte tesir eden 
raporlar verebildiğine inanır mısınız? 

5. Bazı doktor tayinlerinin sîzi müteessir ettiği
ni, selefinlz'n tasarruflarına karşı basına beyan et
miştiniz. Şimdi verimsiz veya bulunduğu yerden he
kimsiz bölgelere nakli gereken hekimler hakkında ne 
gibi işlem yapacaksınız? 

6. Serbest hekimlik ücretleri, halkımızın ödeme 
gücünü aştığına göre, esasen gelir ve yaşama seviyesi 
üstün hekimlerimizin daha mütevazı ücretlerle hiz
met vermeleri için Tabipler Odası kanalıyla müessir 
olmayı düşünür müsünüz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, bazı sorularda 
maalesef Türk hekimine biraz hakaret niteliğinde 
bazı hususlar var. Onlara cevap vermeyeceğim. So
ru niteliğinde- olanlara yazılı olarak cevabımı iletirim. 
(CHP sıralarından alkışlar), 

— 48 — 



M. Meclisi B : 115 

BAŞKAN — O tür nitelikteki diğer sorulan yö
neltmiyoruz Sayın Bakan. 

Sayın Turan Koçal'ın sorulan : 
«1. Dünya devletlerinde en az tıp öğretim görev

lerinde 15 talebeye 1 tane düşerken, bu rakam 100 ta
lebeye 1 öğretim görevlisi olan ülkeler de vardır. Biz
de ise 5 talebeye 1 öğretim üyesi düşmesine ne der
siniz ve tedbîrleriniz ne olacaktır? 

2. Kolera hastalığı ülkemizde var mıdır, varsa 
tedblıierinkz nelerdir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Efendim, güncel bir konu 
olduğu için, sonuncusuna cevap vereyfm, ötekine ya
zılı cevap vereceğim : Ülkemizde şu anda kolera has
talığı yoktur. Bize ihbarı yapılmış hiçbir kolera has
talığı yoktur. Ancak Hacdan dönenlerin 11 ilde yap
tığımız araştırmada 43 tanesinde vibriyon bağırsakla-
nnda portör olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı 
olarak onun hemen tedbiri alınmıştır. Şu anda ihbar 
olarak ne portör, ne de kolera hastalığına mnsab bir 
Türk vatandaşı yoktur efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yazılı sorular tamamlanmış, sözlü sorulara geçü-

m'şth'. Buyurun Sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Efendim, Sayın Ba

kan görüşmesinde kendisinden önceki hükümetin 7 
Mn personele yer değiştirttiğini ifade ettiler. Bu 7 
bin personelin kaç tanesi merkez örgütüne aittir, yarii 
hangi düzeydedir; dışardakiler ne kadardır? Bunlan 
biraz ayrıntılı olarak açıklamasını rica ederim. Mer
kezden resen emekliye sevk edilmiş olanlar var mıdır? 
Varsa bunlann içerisinde AP ile ilişkisi olanlar mev
cut müdür? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Efendim, bildiğim kadanm 
söyleyeyim, diğerlerini yazılı olarak, isim isim hoca
mıza bildireceğim efendim. 4 bin kişiye yer değiştiril
miş, 3 bin kişi dışarıdan alınmıştır; ceman 7 bin kişi
dir. Sayın Hocam Ertuğ müsaade ederlerse diğerleri
ni kendilerine yazılı olarak, gayet mufassal bir şekil
de bildireceğim efendim. 

Sorular cevaplandınlmıştır. Buyurun Sayın Ba
kan, teşekkür ederiz. (CHP sıralanndan «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar.) 

Son söz aleyhte Sayın Kemal Doğan'ın, buyurun 
Sayın Doğan. (AP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Doğan, süreniz 10 dakikadır. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
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| Bakanlığının 1978 mali yılı Bütçesi üzerinde ve kısa 
zaman içerisinde şahsi görüşlerimle temennilerimi pa
ragraf başlıklan şeklinde arz etmek üzere huzuru
nuzdayım! 

Anayasamızın 49 ncu maddesiyle insan sağlığı ga
ranti altına alınmış, bu görev de Sağlık Bakanlığına 
yüklenmiştir. Sağlık Bakanlığı kurulduğu günden bu 
yana fevkalade müspet, takdire şayan hizmetler ifa 
etmiştir. % 2,87 gibi Konsolide Bütçeden aynlan fev
kalade cüzi rakama rağmen, Sağlık Bakanlığından ce
miyetimizin hükümetten istediği hizmetler daha büyük 
olmaktadır. Peşinen arz etmek isterim ki, 2,87 gibi 
bir rakam Türkiye'de sağlık meselelerini halletmeye 
kâfi değildir ve esasen sunuda ifade etmek isterim; 
Sayın Bakanın burada ileri sürdüğü sağlık problemle
rinin halledileceğine dair tedbirlerin de geçerli olaca
ğına ve bir netice tevlit edeceğine inanmak müm
kün değildir. 

İSMET AT ALAY (Kars) — Onu yozlaştırdılar. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Aynca Cumhu

riyet Halk Partisi adına konuşan sayın sözcü arka
daşımın birkaç sözcüğünü açıklığa kavuşturarak ko
nuşmamı devam ettirmek istiyorum. 

19#lsde haşlayan sosyalizasyon, Halk Partisi ile 
başlamış idi. Sosyalizasyonun bir özürü, kusuru var 
ise, 61'de Halk Partisinin iktidar olduğu dönemde 
'başlamıştır. Ayrıca da, Adalet Partisinin iktidara gel
diği dönemde sosyalizasyon tatbikatını yürüten zat, 
şimdi bu sıralarda Başbakan yardımcısı olarak otu
ran Sayın Sükan'dır. Eğer, bir özürü, kusuru var ise, 
biraz da ondan sorulması gerekir. 

Muhterem arkadaşlanm, Hakkâri'de görev ifa et
tiği için kendisine şahsen teşekkür etmeyi borç bildi
ğim Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü, Hakkâri'de 
görev ifa ederken, orada yaptığı hizmetleri, persone
lin hizmetlerinin sevabını Halk Partisine, Devlet per
sonelinin, sağlık personelinin yaptığı hizmetlerin ve
balini de zamanının Adalet Partisi iktidarına ait ol
duğunu ifade etmiştir. Bu, evvelemirde insaf ile bağ
daşamaz. Faturayı müspet yönüyle kendisine, kusuru
nun Adalet Partisinin iktidarına yüklenmesi katiyen 
doğru değildir. 

Muhterem milletvekilleri, apandisit ve ileus patla
masından hastalan taşıyamadığını söyleyen Sayın Dok
tor, bunu benden iyi bilirler ki, bu iki hastalığın 12 saat 
ile 24 saat arasında bir başka yere nakledilme imkâ
nı mümkündür. Sorarlar adama, niye bir başka yere 
nakletmedin 12 ile 24 saat arasında apandisiti! has-

I tayı diye? 
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İSMET ATALAY (Kars) — Yollar kapalı, yollar 
kapalı. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, çok müdahale ediyor
sunuz efendim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, ayrıca da, Bakanlık adına gelmiş yetkili 
tarafından, miadı dolmuş ilaçların kullanılmaması ge
rektiğinin kendisine ihbar edildiğim söyleyen söz
cü, neden miadı dolmuş ilaçları, kanunen mecbur ol
duğu halde, ilgili yere intikal ettirmemiştir? 

İSMET ATALAY (Kars) — İntikal ettirmediği
ni nereden biliyorsun? 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Aslında kusur
dur bu. 

Muhterem milletvekilleri, Sağlık Bakanlığına bağ
lı kuruluşlarda tıbbi alet ve edavat tasnife tabi tutul
malıdır. Çürümeye, paslanmaya terk edilenler sürat
le ihtiyaç olduğu yerlere aktarılmalıdır. Tıbbi alet 
ve eda vatın standardizasyonuna bilhassa önem veril
melidir, 

Tedavi kurumları mutlaka bir çatı altında toplan
malı. Askeriye, Devlet Demiryolları, Deniz Yolları, 
belediye hastanelerinde boş yerler bulunduğu halde, 
devlet hastanelerinde yer bulunamamakta bu yüz
den izdihamlar olmaktadır. 

Parlamenterlerin önemli görevlerinden birisi de se
çim bölgelerinden gelmiş hastalarım hastanelere ya
tırmak olmaktadır. Bu demektir ki, Türkiye'de te
davi kurumlarının işleyişi sıhhatli değildir, arzu edi
len nitelikte değildir. 

Her Türk vatandaşına yılda en az bir defa check-
up yapılma imkânı tanınmalı ve her yönüyle Türk 
vatandaşı muayene ve kontrola tabi tutulmalıdır. Sağ
lık hizmetlerinin tam yapılabilmesi için 50 bin heki
me ihtiyaç vardır. Mevcut 22 bin hekimin ancak 12 
bini kamu hizmetinde, bunun dâ 5 bini Sağlık Bakan
lığında, 7 bini sigorta, askerîye, devlet demiryolları, 
denizyolları, belediye gibi hastanelerde çalışmakta
dır. Bakiye 10 bin civarında hekimin ise, bir kısmı 
yurt dışında, önemli bir kısmı ise, meslek dışı çalış
maktadır. 

Genel idare sınıfında hekim istihdam edilmeme-
iMir. Bu görevler sağlık idarecilerine yaptırılmalıdır. 

Sayın Kemal Demir zamanında, Sağlık Bakanlığı 
Teftiş Kuruluna hukukçu, iktisatçı, eczacı, dişçi gi
bi meslek sahipleri alınmış ve bu tatbikat fevkala
de başarılı olmuştur. 

Dünyanın hekime ihtiyacı vardır. Doktorlar için 
mevcut personel rejiminin dışında ayrı bir rejim uy
gulanmalıdır. Özel muayenehane açmamalı, açmala

rına mahal bırakılmamahdır. özel muayenehane
den geçmeden resmi hastanelere hasta yatırılmadığı, 
ameliyat masalarında pazarlıkların yapıldığı, devlet 
imkânlarını şahsı menfaatler için kullandıkları, me
sailerini hastanelerde değil de, özel muayenehanele
rinde geçirdikleri iddiaları ve töhmetlerinden hekim 
camiası acilen kurtarılmalıdır. 

Eğer bunlar doğru ise, vatandaş ezdirilmemeli-
dir. Bu nedenle de Sağlık Sigortası süratle gerçek
leştirilmelidir. 

Şehirlerde hastanelerin yükünü hafifletmek ve va
tandaşın, devlet nimetlerini ve hizmetlerini" ayağına 
götürmek için değişik semetlerde, ayakta teşhis ve 
tedavi üniteleri açılmalıdır. 

Bakanlıkdaki tayin ve nakil sistemi, yeni kabili
yetlerin temayüz etmelerine imkân vermemektedir. 
Bu yüzden de Bakanlıktan ayrılmalar olmaktadır. 
Böylece, büyük şehirlerde Bakanlık marifetiyle tıp 
ağalan türetilmiştir. Yıllardır aynı şahıslar, aynı has
tanelerde şeflik yapmaktadırlar. Bu tatbikattan vazge
çilmelidir, yeni hekimlere fırsat ve imkân açılmalı
dır. 

Kayseri'den bana mektup yazan değerli bir dok
tor hemşehrim; Kayseri Devlet Hastanesine müracaat 
ettiğini, yer olmadığı için kabul edilmediğini, ayrı
ca Boğazlayan Devlet Hastanesine tayinini istediği
ni, oraya da tayininin yapılmadığım, yakın bir za
man önce bir zehirlenme Vakasının Boğazlayan Dev
let Hastanesine geldiğini, hekim olmaması sebebiy
le hastanın Kayseri'ye nakledilmesinden dolayı da, 
hastanın yolda öldüğünü gönderdiği mektupla bana 
bildirmektedir. 

Demek ki, bu misal de, tayin ve nâkillerde he
kimlikten başka faktörlerin de arandığını ortaya koy
maktadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Doğan. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Sayın Başka

nım, müsamahanıza sığınarak bitirmek istiyorum* 
Korunmaya muhtaç Çocuklar ve huzur evleri Sos

yal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanmalı, bun
larla ilgili kanun süratle çıkarılmalıdır. 

Haşaratla mücadele ve içme sularının klorlan
ması gîbi konular maaş veremeyen belediyelerden 
alınmalı, bu ve benzeri görevleri Bakanlık üstlenme
lidir. 

Gıda maddeleriyle ilgili kontrolü Bakanlık yap
malı. Su ve gıda kontrol Iabora tu varları her şehir
de kurularak, çalıştırılması temin edilmelidir. Bakan
lık bünyesinde süratle bir sağlık zabıtası kurulma
lıdır. 
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Bakanlığın, 36 ilde uygulanan tutumu, sık sık de
ğişen bakan, hekim göriderilememesi gibi sebebîerle 
-kanaatime göre- umulanı vermeyen sosyalizasyon 
yüzüstü bırakılmamalı ve süratle buna bir çare bu
lunmalıdır. 

Mevcut kan merkezleri kontrol altına alınmalı, 
bu ğöreVi bizzat devlet yüklenmeli, insan sağlığı pa
zarlık konusu olmaktan süratle çıkarılmalıdır. 

özel hastaneler; fiyatlarıyla, sağlık şartlarıyla ve 
elemanlarıyla kontrolsüzdür. Devlet, özel hastanele
rin üzerine eğilmelidir. 

Yurdumuzda ilaç imal eden firma adedi fazla
dır. Aynı maksada matuf ilaç adedi süratle azal
tılmalı, verilmiş ruhsatlar gözden geçirilmeli, kulla
nılmayan ilaçlara ait ruhsatlar iptal edilmelidir. İlaç
ların imalatları ve piyasada satılanları ciddi kontrola 
tabi tutulmalıdır. Türkiye'de leblebi gibi ilaç kulla
nılmaktadır. Toplum böyle şartlandınlhııştır. 

Ülkemizde ilaç sanayiinin kurulması, Sağlık Ba
kanlığının izinine tabidir. İlaç sanayiimizi, teknoloji, 
işletme, yetişmiş eleman, organizasyon, üretim ve kim
yevi ilerilîk bakımından ihracat yapabilecek seviye
dedir. İsviçre'de olduğu gibi, siparişe göre ilaç ima
latına önem verilmeli, devletçe bu husus teşvik edü-
melidin 

1928'de çıkarılmış Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 
buna mani değildir. İlaç endüstrisinde Türkiye'de bü
yük bir potansiyel mevcuttur, bu değerlendirilmeil-
diı. 

Esasen, analjezik ilaçlarla müsekkinler Güneydoğu 
illerimizden fevkalade önemli miktarda kaçırılmakta
dır. İlaç firmaları, resmi hastanelere ilaç satmak için 
yarışan firmalar olmaktan kurtarılmalıdır. Türk ko
deksi acilen çıkartılmalıdır. Eczanelerde mecburi kul
lanılacak ilaçlarla toksîk, yani zehirli ilaçlar yeni
den düzenlenmeli, miatları kontrol edilmelidir. 

İlaç fiyatlarının tespiti esasları yeniden gözden 
geçirilmeli, ilaç fiyatları Maliye veya Ticaret Bakan
lığı tarafından tespit edilmeli, kodekse uygunluğu yö
nüyle de Sağlık Bakanlığı ilgilenmelidir. 

BAŞKAN — Bağlayınız sayın üye. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

I Halk Partisi iktidara gelir gelmez bazı önemli 
ilaç fiyatlarına % lOO'ün üzerinde zam yapmıştır. 
Ucuzluk getireceğini iddia eden Halk Partisinin bu 
zammını anlamak mümkün değildir. Saîisalit Desutej 
20,— liradan, 52,50*6, Aspirin 350 kuruştan 7,— li
raya, Optalidon 725 kuruştan 13,25'e, Gronovial 
Ampul 17,50'den 37,50'ye çıkartılmıştır. 15 drajeli 
Persantin'i 50 drajeliğe çıkarmış, % 400 zamla 202,— 
liraya iblağ edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 1945'de yalnız başına 
İstanbul Tıp Fakültesi 28 öğretim üyesi, 200 civarında 
yatağı ile 600 civarında hekim mezun edebilmişken.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Süresini bitirdi 
efendim. 

BAŞKAN — İkâz ediyorum efendim. Zatıafiniz 
yorulmayın, 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — ... 1978 yılının 
Türkiye'sinde 18 tıp fakültesi, 5 000'e yakın öğretim 
üyesi, 12 000 civarında yatak ve bilcümle imkânlarla 
1945'in 70-80 katına rağmen bugün ancak 1 000 ci
varında hekim mezun edilebilmektedir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Doğan. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim,, 

Bu tutum Türkiye imkânlarının israf edilmesidir, 
keyfi kullanılmasıdır. Süratle mezun adedi 2 000 -
2 500'e çıkarılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesi 
ve diğer tıp fakülteleri fakir hastaları tedavi etmeli
dir. (CHP sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 10 dakika geçti. 
Eğer bir îmtiyazsa emsal olur Sayın Başkan. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Çok eskiden ku
rulan ve önemli görev ifa etmiş olan Hudut ve Sahil
ler Genel Müdürlüğü bugün fonksiyonunu icra ede
mez haldedir... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bağlayınız artık, rica 
ediyorum. Ama geçti süreniz, üçüncü kere ikaz edi
yorum. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar.) 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — ... Bu nedenle 
I bu müesseenin de ıslaha ihtiyacı Vardır. 
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Sağlık Bakanlığı Bütçesinin yurdumuza, Sağlık 
Bakanlığının mümtaz mümessillerine ve Yüce Mec
lise hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diler, saygıları
mı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
'Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Şimdi Bütçenin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Bütçenin bölümlerine ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım, 

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 706 386 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edem 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
ve Sosyalleştirme 2 840 041 000 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanbğma 

1 
u 

111 

Düşülen 

• 

111 

Eklenen 

• 

ı I 

il 
07 1 

07 1 

1 
*, Harcama kalemi 

3 Yüzler 

001 100 

200 
300 

400 

500 

004 100 

200 
300 

400 

500 

Yukarıda belirtilen aktarmanın aşağıdaki gerekçe ile kabulünü 

Hatay 
öner Miski 

Adıyaman 
Kemal Tabak 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Onlar 

110 
140 
150 
160 
180 
210 
320 
340 
360 
390 
410 
430 
450 
460 
490 
510 
520 

110 
140 
150 
160 
180 
210 
320 
340 
360 
390 
410 
430 
450 
460 
490 
510 
520 

Ödenek miktarı 

3 000 000 
300 000 

10 000 
1 500 000 

64 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
5 000 

50 000 
10 000 
10 000 
10 000 

300 000 
10 000 
10 000 

3 000 000 
300 000 

10 000 
1 500 000 

64 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 

5 000 
50 000 
10 000 
10 000 
10 000 

300 000 
10 000 
10 000 

arz ye teklif ederiz. 

Mardin 
Metin Musaoğlu 

Uşak 
İsmail Aydın 

Kars 
İsmet Atalay 
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ilaç kontrolü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın önemli faaliyetlerinden biridir. Bugüne kadar pi
yasa ve kalite kontrollarının etkin bir şekilde yapıla
madığı bilinmektedir. 

Sözü geçen eksikliğin giderilmesi için alınacak 
tedbirlerden biri, kalkınma planlarına da girdiği gibi 
ilaç kontrolü ile ilgili müstakil bir kuruluşun kurul
masıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 3017 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesinden yararlanarak bu 
kuruluşu, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitü-
sündeki İlaç Kontrol Şubesini ayırmak suretiyle kur

muş bulunmaktadır. Ancak bu uygulama bütçenin 
Maliye Bakanlığına intikalinden sonra olduğu için 
sözü geçen müessesenin 1978 yılına ait ödenekleri 
Hıfzıssıhha Enstitüsüne ait altprogramın içinde bu
lunmaktadır. 

Bu durumdu 07 altprogramına 004 numarasın
da ve Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü başlığı ile bir fa
aliyet açılarak bu faaliyete yukarıda eklenen kısım
da belirtilen ödeneklerin aktarılması ger elemektedir. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Düşülen 

Eklenen 

i 
£ 
111 

900 
111 
111 
111 

s 

1 
05 

03 
05 
05 
05 

:5 
:3 

-s 
e 
3 
1 

3 
1 
1 
1 

a 

001 

281 
001 
001 
001 

Harcama kalemi 

Yüzler 

400 

900 
100 
200 
400 

Onlar 

490 

940 
150 
210 
430 

Ödenek miktarı 

60 000 000 

2 000 000 
42 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

Cetvelde gösterilen ödeneğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Hatay 
öner Miski 

Adıyaman 
Kemal Tabak 

Elazığ 
Celal Eıtuğ 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

Ankara 
H. Semih Eryıldız 

Ankara 
Kenan Durukan 

Hatay 
Sabri Öztürk 

Dünya Sağlık Teşkilatı, Bakanlığımıza 1978 yılın
da 3 800 000 dolarlık (Yaklaşık 72 milyon TL.) yar
dım yapacaktır. Bu yardım; ilaç, ensektisit ve cihaz 
gibi 490 ncı maddeden satınalınabilecek maddeleri 
kapsayacaktır. Durum böyle olunca bütçeden 490 
ncı maddeye konan ödenekle yaklaşık 60 milyon TL. 
lık bir meblağın sıtma savaşıyla ilgili diğer konulara 
aktarılmasında mahzur kalmamaktadır. 

Şu anda Bakanlığın aktarmaya ihtiyaç gösterdiği 
4 husus vardır : 

1 ncîsi : Dünya Sağlık Teşkilatının 1978 yılında 
yurdumuza göndereceği eksperlere ödenecek 2 milyon 
lira tutarındaki ödeneğin Dünya Sağlık Teşkilatına 

verilmek üzere bütçenin 900 programındaki 940 ncı 
maddeye aktarılması, 

2 ncisi : Sayılan, alınacak kadrolarla 5 000'e ula
şacak ve sıtma savaşında aktif hizmet alacak per
sonele verilecek fazla çalışma ücreti için 42 milyon 
TL. nın Sıtma Eradîkasyonu altprogramının 150 nci 
maddesine aktarılmasıdır. Bu ödenek, Bütçe Kanunu
nun 48 nci maddesine eklenecek olan fazla çalışma 
ücreti ile ilgili hükmün mali portesini karşılayacak
tır. Bu aktarma olmadığı takdirde 1978 yılında ken
dilerinden insan üstü gayret istenecek ve sıtma sava
şının temel unsuru olan sürveyans ve laboratuvar hiz
metlerinde kullanılacak personele gereken fazla çalış
ma yaptırılamayacaktır. 
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3 ncüsü : Sıtmanın yoğun olduğu Çukurova böl
gesine teksif edilecek insan gücünde ve araçlarda kul
lanılmak üzere geçici görev yolluğu ve akaryakıt ih
tiyacı için 8'er milyonluk 2 ödeneğin 210 ve 430 ncu 
maddelerine aktarılmasıdır. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri ayr ayrı okutup 
işleme koyacağız. 
ı(İHaiay Milletvekili Öner Miski ve 5'arkadaşının 

önergesi tekrar okundu) 
İBAŞKAN — Sayın Komûsyon katılıyor muşu* 

nuz? 
ıBÜTCE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YIUMAZ ALPASLAN ((Tekirdağ) — Sayın (Başkan, 
bu önerge her ne kadar gider artırıcı bir nitelik Kaşı
mıyorsa da Komisyonumuzun büyük bir çoğunluğu 
salonda; Yüce Millet Meclisinin takdiıiine bırakıyo
ruz efendim. 

İBAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahcsar) —' Yüce MecÜsin (tak
dirine bırakıyoruz efendim. 

İBAŞiKAN — Komisyon ve Hükümet önerge üze
rimde "görüş ibeyan etmemiştir. Önergeyi okunduğu 
şekilde değişikliği ile beraber oylarınıza sunacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İBAŞKAN — İkinci önergeyi okutup, görüşleruni-
ze sunacağım efendim. 
(Haltay Milletvekili öner Miski ve 6 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu) 
İBAŞKAN — Sayın Komisyon, 90ı0 öcü program» 

numarası hariç, önergeye kaiıhyormusunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN ı(Tek'irdağ) — Sayın 'Başkan, 
flbu önergede her ne kadar bir aktarma niteliği gözü
küyorsa da, gerçekte sıtma hastalığıyla mücadeleyle 
ilgili görev yapacak personele özel bir statü tanın
maktadır. Bu özel statü bütçe tekniği açısından Ko
misyonumuzca biraz değişik gübi yorumlanmaktadır. 
Ancak, biraz önce Sayın Sağlık Bakanının kürsüde 
beyan ettiği gibi, ülkemizde sıtma konusunda bar 
olağanüstü durum vardır. Sayın Bakan olağanüstü 
durumla savaşmak için bu ödeneği istediğini beyan 
etmektedir. Komisyonumuzun büyük çoğunluğu Ge
ne] Kurulda bulunuyor. Bu önergeye de katılıp katıl
mama konusunda bir kararımız yok; takdire bırakı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet., 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahisar) Efendim, sıtmayla 

(mücadele verebilmemiz içlin (bu önergede gösterilen 
miktarın Yüce Meclis tarafından kabul buyurulma-
sını arz ve rica ediyorum efendim; önergeye katılı
yorum. 

(BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon Ge
me! Kurulun takdirine bırakıyor. Program kod nu
marası 900 hariç, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kalbul 
edilmiştir efendim. 

Bölümün bu önergeler muvacehesinde aldığı son 
şeklini okutup, oylarınıza (sunuyorum': 

Bölüm Lira 

111 Koruyucu Sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 2 838 041 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

112 Ana - Çocuk Sağlığı ve (aile1 

planlaması 240 172 000 
İBAŞKAN — Böüimü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 3 708 335 000 
BAŞKAN — Bb'iimü oyları- ^ 
niza sunuyorum: Kalbul eden* 
1er.. Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiişlir. 

114 Sosyal hizmetler 354 766 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 45 OOıCı 000ı 

İBAŞKAN — Bu bölümle ilgili olarak, biraz ön
ce okunan önergenin program kodu 900ı ncü bölü
münü tekrar okutup, oylarınıza sunacağım efendim» 

Eklenen: 
Program kodu 

900 
111 
111 
111 

Ödenek miktarı 

2 000 00» 
42 00,01 0ı3i0 
8 000 000 
8 00)0 000 
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(BAŞKAN — Sayın Komisyon? J 
IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YLMAZ ALPASLAN ((Tekirdağ) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLİK VE 'SOSYAL YARDIM (BAKANI 

METE TAN (Afyoıikarailıisar) — Katılıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Okunduğu şekilde önergeyi oylarını
za sunuyanım:ı Kabul • edenler.. [Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bölümü, yenli aldığı şekli muıvaeelheslnde oüîulîup 
oylarınıza sunacağım: 

«fBölinı 900. — 47 Ûm 000. — TL» 
BAŞKAN — Kalbüî edenler... Etmeyenler.. Ka

lbul edilmişitirj 

3. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu : 1/548) {M. Meclisi S. Sayı
sı : 40; C. Senatosu S. Sayısı : 752) (1) 

iBAŞKAN — Sağlık ive Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı Hudut ve SaMler Sağlık jGeniel Müdürlük 
ğii (Bütçe Kanun Tasarısının maddelarme geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edillmişthv 

Hufiıt ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1978 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

(Madde \t Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Mü
dürlüğüne 1978 mali yılında yapacağı hizmetler İçin 
Ibağh ı(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
ı(27 330 OiCıO) lira ödenek verilmiştir. 

iBAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetvelini okutu
yorum: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi 
(A) Cetveli 

Bölüm 
(Program) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-. 
leri 
BAŞKAN — Bölümü oylanu 
nisa sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

5 867 

(1) 40 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BöKim Lira 

111 Uluslararsı İlişkilerden Doğan 
Bu'aşıc; hastalıklardan korunma 20 148 000 
BAŞKAN — Bölümü oytarı-
mza sunuyorum: Kabul eden-
fer..—Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

90iU Hizmet program'anna dağıtıla
mayan transferler 1 315 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyîarı-
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iBMncj maddeyi cetveMyîe birlikte oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İkinci snaddeyü «dsuiıuyorum: 
Madde 2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün gelirleri, (bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (27 330 000) lira olarak talhmin edül-
mişiir.-

İBAŞKAN — Maddeye bağlı ı(B) işaretli cetveli 
okuihıyorum: 

Geîir 
türü 

1 

B - CETVELİ 

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

Lira 

25 001 000 

2 Vergi dışı gelirler 254 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 2 075 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi cctveliyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler..» Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Beşinci maddeyi okutuyorum : 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hükmündeki 
kararnamelerin uygulanmasından doğan istihkaklar 
için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
(B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen gelir fazla
larını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetvel
deki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun İ Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos

yal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» 

Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilahara 
açdt oylarınıza sunulacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin Dev
letimize, milletimize ve Sağiık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilatına hayırlı, uğurlu obuasını diliyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

/. — 7975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525). (M. 
Meclisi S .Sayısı : 47; C. Senatosu S .Sayısı : 729) 
(Devam) 

C) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

a) Basın - Yayın Genel Müüdrlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Programımıza göre Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerindeler. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rinde grupları adına söz alanlar : Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Celâl Doğan, Miliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Doğan, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Erol Yeşilpmar, 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Er
dal. 

Şahısları adına : Lehinde Sayın Cemal Külahlı, 
Sayın Muammer Aksoy, Sayın Semih Eryıldız, Sayın 
Hasan Zengin, Sayın Orhan Birgit, Sayın Kemal Cev
her. 

Aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Âdem 
Ali Sarıoğlu, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Kemal 
Doğan, Sayın Nihat Kaya. 

Üzerinde Sayın Halil Karaatlı, Sayın Behiç Toz
koparan, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Şener 
Battal. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Celâl Doğan'da. Buyurun efendim. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi
antep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 
mali yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi tasa
rısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerim 
yansıtmak için söz almış bulunuyorum. Cumhuriyet 
Haîk Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Üzerinde tartışmakta olduğumuz Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı 25 Kasım 1957 tarih, 4/462 sayılı ka
rarla kurulmuştur. Ancak aradan uzun süre geçmesi
ne rağmen, bu Bakanlığın kuruluş Kanunu 2 Tem
muz 1963 tarih, 261 say ıh kararla oluşturulabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkelerde düzen ne ise mües
seseler de ona göre oluşurlar. Kalkınmış ve gelişmiş 
ülkelerin müesseseleri daha tutarlı, daha ciddi ve da
ha rantabl çalışmaktadır. Ancak, az gelişmiş ve geliş
mekte olan ülkelerin müesseseleri ise o düzenin bir 
yansımasıdır. Ülkemiz de diğer siyasi iktidarların, 
yani ülkeyi içinde bulundukları durum gibi, ne du-
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ramda bırakmışlarsa, diğer alanlarda ülkeyi hangi şe
kilde bırakmışlarsa, geçmiş siyasi iktidarlar turizmi 
de aynı sorumsuzluk, aynı enkaz ve aynı savurgan
lık içerisinde bırakmış ve dönmeyecek şekildeki - ina
nıyoruz - cephe anlayışları tarihe karışarak, silinmiş 
gitmiştir. 

23 yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığını idare eden
lerin 's&yasli anlayışları ne idiyse, o alanda da, turizm1 

ajanında da ülkeyi o şekilde yönetmişlerdir. 
(Değerli arkadaşlarım, bizden önce ülkeyi idare 

edenlerin turizm anlayışları çağdaş olmaktan çok 
uzaktır. INasıl ki diğer alanlarda bir avuç insanın, 
ülke insanının çıkarma, onların merifaatlerine yöne
lik yatırımlar yapmışlarsa, turizm alanında da lükse 
dayanan yine 'bir avuç çıkarcının huzur ve rahatını 
düşünen yatırımları esas almışlardır. 

Turizm politikasında belli bir politik orijin tespit 
etmek zorundayız. Az gelişmiş bir ülke olarak, kal
kınmış ülkelerin lükse dönük yatırımlarımla rekabet 
etme gücümüz söz konusu değildir. Bu nedenle, bizim 
gibi az gelişmiş ülkelerin, özellikle kitle turizmini esas 
çizgi seçerek, buna glöre hareket etmeleri gerekir. Ya
ni Türkiye, hangi politik çizgiyi tercih etmişse, daha 
doğrusu hangi sınıfları, hangi tabakaları kendi ülke
sine çekmek istiyorsa, turizm alanında da yatırımla
rını o şekilde planlamak zorundadır. Dünya turizm 
politikasında kitle turizmini esas ve hedef seçen ül
kelerin, turizmden ne denli gelir elde ettikleri aşağıda 
vereceğim rakamlarla anlaşılacaktır. 

(Örneğin, İspanya; 1970 yılında 1 680 700 O00 do
lar, 1974 yılında 3 887 000 000 dolar, 1975 yılımda 
3 404 200 000 dolar, 1976 yılında 3 083 400 000 
dolar. 

Romanya : 1975 yılında 132 milyon dolar, 1976 
yılında 112 milyon dolar. 

Yugoslavya : 1970 yılında 274 200 000 dolar, 
1976 yılında 802 300 000 dolar. 

Bulgaristan : 1974 yılında 197 milyon dolar, 1975 
yılında 230 milyon dolar. 

'Türkiye : Rakamların karşısında gerçekten aciz 
düşen siyasi iktidarların ülkeye getirdikleri, turizm 
alanına getirdikleri durum şu. Beğenmedikleri, tenkit 
ettikleri, a'ay ettikleri, çok zaman çattıkları; ama 
muhtaç duruma düşüp enerji talep ettikleri Bulgaris
tan kadar daihi, Türkiye'yi ne halde bıraktıkları ra
kamlar karşısında açık açık anlaşılmaktadır. 

Bakın Türkiye'ye : 1970 yılında 51 600 000 dolar, 
1976 yılında 180 500 000 dolar. 
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Sevgili arkadaşlarım, bundan önceki bütçelerin tü
münde izlediğimizde hep şunu gördük : özellikle ül
keyi yönetm'iş siyasi iktidarların temsilcileri, biz yap
tık, siz M yapıyorsunuz, biz şunu yaptık, biz bunu 
yaptık»» §u rakamlar karşısında ülkenin başına aşiret 
reisleri gelseydi bundan daha kötü idare etmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, saptanacak politikayla han-,, 
gi kitleye ve kitlelere hitap edeceğimiz iyice bilinme
lidir. Biz turizm politikamızda daha çok yurt dı
şında 'bulunan yoksul" insanları değil; ama özellikle 
emekleı'iyle geçinen dar gelirli işçileri ve oradaki me
murları ülkeye çekecek şekildeki bir turizm politi
kasına ağırlık vermek zorundayız. Yoksa biraz önce 
belirttiğim gibi, bir avuç zengin insanın zaten Ameri
ka'sında, zaten Sovyetler'inde, zaten Japonya'sında 
buldukları refahı, az gelişmiş ülkelerin insanları za
ten sağlayamayacağına göre; 'bizim hitap edeceğimiz 
kitle, özellikle yurt dışındaki diğer devletlerdeki ça
lışan memur ve işçi sınıfı olması gerektiğine inanıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır ağızlarında tu
rizm, «bacasız sanayidir», turizm, «Altın yumurtla
yan tavuktur» diyenlerin şu verdiğim rakamlar karşı
sında, turizmi ağır sanayi hamlesi gibi dejenere et
tikle;:; «Altın yumurtlayan tavuğu» da, yumurtasını 
yiyen tavuk durumuna düşürdükleri açık açık anla
şılmaktadır. 

'Nitekim, 1976 yılında turizm, dış ödemeler den
gesindeki gelir ve giderler arasındaki fark 28 milyon 
dolariçen; 1977 yılında bu rakam 47 milyon dolara 
çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye turizm açısından 
gerçekten diğer ülkelerle, özellikle turizmden yüksek 
gelir elde eden ülkelerle kıyaslanmayacak kadar yük
sek bir potansiyele sahiptir, bu doğrudur. Üç tarafın
daki denizleri, gölleri, uzun süren yaz mevsimleri, 
kap'ıcaîarı, tarihi kalıntıları ile Türkiye, diğer ülke
lerden daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu ger
çektir. 

Arcak, turizm alanında, kitle turizmine yönelik 
ciddiyetle bir çalışma söz konusu olmadığı için, özel
likle, yurt dışından gelecek insanların konaklama alan
ları dahi, diğer ülkelerle kıyaslandığında çok komik 
bir rakam karşısında kaldığımızdan, turizmin Türk 
ekonomisine külfet olmaya devam ettiği anlaşılmak
tadır. 

Şöyle ki : 1970 yılında İspanya'da yatak sayısı 
681 600 iken; bu rakam 1976 yılında 970 200'e çık-< 
mzşhr. Romanya'da, 1974 yılında 120 OtOO; 1976 yı-
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Irada 128 500'dür. Yugoslavya'da, 1970 yılında I 
176 400 Şken; 1976 yılında bu rakam,2*5 000'e çık
mıştır. 

Türkiye'deki konaklama alanlarının sayısına ba
kınız : Türkiye'de bu rakam 1970 yılında 26 200 iken, 
1976 yılında 47 400'e çıkalbilmiştir değerli arkadaş-
larım. ; 

IBlz, turizmin ciddi bir organizasyonla ele alın
ması gerekliğine inanıyoruz değerli arkadaşlarım. Sa
dece, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uhdesinde bir 
bakanlık olarak da mütalaa etmek istemiyoruz. An
cak tüm özel ve kamu kuruluşları, diğer bakanlıklar, 
Türkiye'de mahalli idareler bu işi cfidıli bir koordi
nasyon oîarak ele almalı ve turizm politikasına bü- I 
tün kuruluşlar ağırlıklarını koymalıdır. Hatta bunun, 
hükümet esprisi içerisinde ele alınmasında daha bü
yük fayda olduğuna inanıyoruz. 

(Değerli arkadaşlarım, turizm bir noktada sadece 
yatırım değildir. Özellikle, geri kalmış, gelişmekte 
olan ülkelerde altyapı yatırımları henüz başlamış ve 
tamamlanmamış olan ülkemizde, turizmden birazcık 
fayda ummak istiyorsak, birazcık gelir elde etmek is
tiyorsak; özelKkle turistik tesislerin bulunduğu alanla
ra aîtyapı yatırmıları için, yol, su, elektrik giibi husus
larda ciddi bir yaklaşımla varmak gerekir. Kaldı ki, 
kitle turizminde taşımacılıkta 'büyük fonksiyon yapan 
hava limanlarının; özellikle turistik alanlarda, turis
tik yerlerde yapılmasına hız verilmesi gerektiğine de 
inanıyoruz. 

(Değerli milletvekilleri, ülkemizin turizm açısın
dan büyük bir potansiyele sahip Olduğunu biraz ön
ce söylemfiştim. Ama, ne yazık ki bu potansiyelin nasıl 
çarçur edildiği, nasıl harcandığı yine ortadadır. 

Kamuoyunda kıyı ve sahil yağmacılığını bilme
yen yoktur. Yıllardır gazeteler, basın, dergiler, radyo
lar kıyı yağmacılığına son verilmesi hususunda bin- I 
lerce ikazda bulundular. Ama, gerçekten kendi yan
daşlarına, kendi felsefelerine yakın insanlara, kamu
nun malını peşkeş çekmekten pervasızca çekinmeyen- I 
ler, bir de birtakım yasal boşluklardan ve yasal kılık
lara uydurulmuş birtakım suiistimaller de hazırladı
lar. 

örneğin, değerli arkadaşlarım, 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile, özellikte 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanu
nunun 9 ve 12 nci maddelerine bir göz atmak gere
kir. Biraz önce belirttiğim Arsa Ofisi Kanununun 9 j 
ve 12 nci maddelerinde yapılacak kamulaştırmalar I 
için, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin veyahut da ka
mu kuruluşlarının, Arsa Ofisi Genel Müdürüne baş- J 
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vurarak yapmak istedikleri yatırım alanlarında ka
mulaştırmaya gidebileceklerini Söylemektedir. 

Yine, 6831, sayılı Orman Kanununun 17/3 ncü 
maddesine göre de, birtakım turistik tesislerin imali 
hususunda Orman Bakanlığından izin alınabileceğin
den bahsetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yasa çok iyiniyetle yapıl
mış olabilir ama, pratikte bunun böyle yansımadı
ğını açık açık görmekteyiz. Bakınız nasıl işlemekte
dir : 

ÜEKE Planında turistik alanlar işaretlendikten 
sonra, özelikle yerli veya yabancı, fakat daha çok 
yerli ve yabancı işbirlikçi tekelcilerin derhal o alan* 
lara sızdığı, turistik tesis yapmak için birtakım gîri-
ş'm'erde bulunduğu görülmektedir. Bakıyorsunuz 
ki, 9 milyona 10 milyona çıkacak bir projen'in, ne
ticede 20 milyon liralık bir projeye bağlandığı görü
lüyor. Yani, burada tesis yapacak insanın olanakla
rının tümünü devletten kredi olarak aldığı, hiçbir 
kuruş yatırım yapmaksızın 99 yıl devletin bu yoksul 
halkının öîan sahillerini ve kıyılarını kullandıkları 
açık açık görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, dün de, bugün de, ya
rın da yoksuzluğa, yolsuzluğa, birtakım suiistimalle
re kesinkes karşı olmak zorundayız. Birtakım politi
kacılar çıkarlar kürsülere, meydanlara, görüyorsu
nuz banka soyanlar, diye bas bas bağırırlar. Doğ
rudur. Banka soymak suçtur. Bir kısmı canını teh
likeye koyarak, silahını çekerek banka soyarken, di
ğer bazı 'beyefendiler kartvizitlerini uzatarak devleri 
soymaktadırlar. Fiil, ayrı da olsa, her ikisinin de so
nucu devleti soymaktır, hırsızlıktır ve şerefsizliktir. 
<!CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, inanıyoruz ki, Ecevit Hü
kümeti, turizm alanında da şu ana kadar Türkiye' 
de işleyen siyasi düzene ayrı bir veçhe verecektir. 
Özelikle biraz önce belirttiğim kıyı yağmacılığına, 
yasal kılıflara uydurulmuş birtakım kıyı ve orman 
yağmacılığına; inandığımız ve güvendiğimiz, gerçek
ten kişiliğine saygı duyduğumuz Sayın Bakanımız, 
Cumhuriyet tarihinde bu nevi yolsuzlukları bitiren 
Bakan olarak inşallah tarihe geçecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Ecevit Hükümeti, turizm 
anlayışında da ülkeye yeni bir veçhe, yenü bir anlayış 
getirmek zorundadır. Şu şekilde : 

Yıllardır yoksul halkın sırtından yapılan bu turis
tik tesislerden özellikle, ya bir avuç bürokratın, ya 
bir avuç işbirlikçinin ba tesislerden istifade ettiği bi
linen bir gerçektir. Biz inanıyoruz ki, bundan sonra, 
bu turistik tesislerden Sayın Bakanımız, yalnız bir 
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avuç bürokratın, yalnız bir avuç işbirlikçinin de
ğil, emekleri ile, alınterleri ile ülke ekonomisine kat
kıda bulunan, gece ve gündüzlerini ülkenin kalkın
masına sarfeden dar gelirli memurların, işçilerin de 
bu tesislerden istifade edebilmesi hususunda çaba 
snrlfetmelerini kendisinden hassaten rica ediyoruz ve 
Grıîpumuz adına kendisine bildiriyoruz değerli ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Doğan. 
ICELÂL DOĞAN (Devamla) — Bitireceğim Sa

yın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım; turizm demek yalnız tesis 

demek değildir. İşletmecilik de turizmin parçaların
dan biridir. 

Değerli arkadaşlarım, turizmin tanıtılması husu
sunda, özelljkle yurt dışındaki tanıtma bürolarının 
rezaletlerine bir göz atmakta fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, isim vermek istemiyorum, 
basit, politik bir satha çekmsk istemiyorum; ancak, 
MC'iîin giderayak yurt dışına 40 tane personel ata
dığı; bu personelin, özellikle Sayın Bakan tarafından 
titizSikîe gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz 
ve Cumhuriyet Hükümetini yurt dışında temsil ka'bi-
liyetini haiz olmayanların mutlaka tayinlerinin iptal 
edilmesini saygı ile talep ediyoruz^ 

Bakınız niçin bunu özellikle istiyoruz : 
Bundan önceki yurt dışı tanıtma bürolarında bu

lunan 'bazılarının, gitekleri otellerde hesap bırakıp 
kaçtıkları, bazılarının sahte evrak tanzim ederek işçi
lerden çıkar sağladıkları, bazılarının harcırah beyan
namesinde tahrifat yaparak yüksek harcırah aldık
ları, bazılarının ise, IKanada'da persona non - grada, 
yani istenmeyen adam ilan edildikleri açık açık bilinen 
gerçeklerdir. Bu haberler asılsız değildir, Türkiye'de 
basına kadar bu hususlar yansımıştır. Merak eden 
olursa isimleri, tarih ve numaralı evrakları bizde 
vardır, kendilerine gösterebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
IBAŞKAN — Bağlayın Sayın Doğan. 
CELÂL DOĞAN (Devamla) — «ağhyorum efen

dim, iki cümleyle bağlayacağım efendim. 
Özellikle Sayın Bakanımızın, çok kısa zamanda 

birtakım ajansları; bazı kişilerin çiftlikler gibi kullan
dıkları, bazı kişilerin özel haber büroları gibi kul
landıkları Anadolu Ajansının Türkiye'deki bu haline 
son vermesini istiyoruz. Ve diyoruz ki Sayın Baka
nım; AP'liler ve diğer arkadaşlarımız, yegân yegân iyi 
olabilirler, tek tek iyi kişi olabilirler, ama görünen 
odur k'i, politikada yaptıkları ne kadar iyiniyeöe olur-

I 'larsa olsunlar, ne kadar hizmet anlayışıyla dolu ohır-
. kırsa olsunlar, politik felsefeleri, onların hizmet et

mek istedikleri anlayış, kişi kişi iyi olsa bile tüm 
I icraatları, kendilerini bir türlü ülke ekonomicine ve ül-
I keye faydalı olmaya götüremiyor. 

IBJz inanıyoruz ki, yeni Ecevit Hükümetinin Tu
rizm Bakanı; ülkeyi diğer alanlarda kaldığı gibi, geri 
bırakmayacaktır. Ülkeyi diğer alanlarda bıraktıkları 

I gibi, ülkenin basıca anarşiyi, ülkenin başına ekonomik 
darboğazı, ülkenin başına biribir türlü sorunu 'bırakıp 
gidenlerin karşısına yeni bir anlayışla çıkıp, diğer 
akalarda olduğu gibi, turizm alanında da ülke eko
nomisine faydalı bir hale getireceğine inanıyor, Gru-
pum adına, şahsım adına Yüce Rum'u saygı ile se
lamlıyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Celâl Doğan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Doğan; buyurun efendim. 
Sayın Doğan, süreniz 23 dakikadır; aşmamanızı 

I rica ediyorum. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET DOĞAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde, 
Grupumun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu vesile ile şahsım ve Grupum adına 
Yüce Parlamentoyu saygılarla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu Bakanlığın taşıdığı isim
den de anlaşıldığı gibi görevi; Türkiye'yi, Türk me
deniyet ve kültürünü, yurdumuzun tabu güzelliklerini, 
hele Avrupalıların asırlar boyu överek bitiremedik
leri ananevi Türk misafirperverliğini, Türk milletinin 
onurunu rencide etmeden titizlikle ve aksiyoner bir 
şekilde dünyaya tanıtmak, ülkemize turist celbetmek-
tir. Vazife ve gayesi bu iken, bu Bakanlığın kurul-

j duğu günden bu yana, üzerine düşen görevi tam ola
rak yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir. Ak
sine, ne güzel yurdumuzu, ne de 1 000 yıllık Türk -
İslam medeniyetini, Türk kültürünü tanıtabilmiş, ne 
de turist ve döviz bakımından hedefe varabihniştir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın Yüce Meclislere 
sunduğu 1978 Mali Yılı Bütçe tasarısına göre; 1977 yı
lının ilk 8 ayında 1167 669 turist ülkemize gelmiş, 141 
645 000 Amerikan doları karşılığı döviz bırakmıştır. 
Buna karşılık 1977 yılının ilk 8 ayında; 1 022 558 yurt-

[ taşımız yurt dışına çıkmış, 172 160 000 Amerikan do
ları karşılığı dövizi yurt dışına çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, zikredilen bu rakamlar işin 
I resmi yönü olabilir. Böyle dahi olsa 8 ayhk turizm 
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gelir ve giderlerinde Türkiye aleyhine bir tablo, 31 
mayon dolar civarında küçümsenmeyecek bir rakam 
karşımıza çıkmaktadır. 

1977 yılının son 4 ayının gelir ve giderlerini tam 
olarak temin edemediğim için, son 4 aylık gösterge 
nedir bunu bilmiyorum. Ama bu aylar yabancı turist
lerin sayılarının azaldığı, aksine yurt dışına çıkan 
vatandaşlarımızın sayılarının bir hayli arttığı aylar
dır. Bu açıdan baktığımız takdirde, Türkiye'nin tu
rizm gelir ve giderlerinin ülke aleyhine 100 milyon 
dolar civarında kayba uğradığı muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, iş bu kadarla kalsa katlan
mak, belki sineye çekmek mümkündür, ama hal böy
le değildir. Merkez Bankasında açılan DÇM (Dövize 
çevrilebilir mevduat) hesabı, maalesef yurt dışına çı
kan turistler tarafından koniye kullanılmış ve istis
mar edilmiştir. Piyasadan, karaborsadan topladığı 
5 - 1 0 bin mark veya dolan götürüp bu hesaba yatır
mış, ertesi gün sabahleyin bu hesaptan çekerek pasa
portuna işletmiş, hiç bir kontrola, hiç bir güçlüğe 
uğramadan rahatça yurt dışına çıkabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İsviçre'de yaz tatili geçiren 
bir mirasyedinin, Danimarkada seks ve faşing reza
letine katılan bir vurguncunun, Monte Karlo'da ku
mar partilerine katılan bir kumarbazın, kürk ve süs 
köpeği hastalannın 600 dolarla yurt dışına çıkmalan-
na kargalan dahi inandıramayız. Bu facia karşısında 
şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Türkiye'de döviz dar
lığı had safhada iken, bunca dövizi nasıl temin, edi
yorlar diyebiliriz. 

Değerli arkadaşlanm, işte mesele buradadır. Dev
letin kasasında zaruri ihtiyaçlanm karşılayacak döviz 
stoku yoktur. Ama şuna kesin olarak inanıyoruz ki, 
Türkiye mini sınırlan içinde Türkiye'nin ihtiyacına 
yetip de artacak kadar döviz vardır. Çünkü yurt dı
şından gelen işçilerimizin dövizlerine karaborsacılar 
el koymaktadır. Hükümetler, işçilerin getirdiği veya 
resmi kanaldan gönderdiği dövizlere ne paha biçer
lerse biçsinler, döviz kaçakçıları, karaborsacılar en 
azından birkaç lira fazlasıyla döviz toplamaya devam 
edeceklerdir. 

Sayın milttvekiueri, bugünkü iktidarın, Saym Ece-
vit'in ve bazı CHP yöneticilerinin Türkiye'yi iflas et
miş enkaz bir ülke olarak ilan etmeleri, aynca bazı 
milletvekillerinin Avrupa'da Türk işçileri arasında do
laşarak, «Türkiye'ye döviz göndermeyin, MC parala
rınızı çarçur ediyor» diye propaganda yapmaları, 
mevcut Hükümeti yıpratmak için sorumsuz muhale
fetleri, işçilerimizin Türk bankalarına para yatırma-
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t larını, Türkiye'ye döviz göndermelerini büyük ölçüde 
azaltmıştır. «Rüzgâr eken fırtına biçer» atasözü mi
sali, Sayın Ecevit de, ektiğini biçmektedir. Şimdi Hü
kümetin başı kendisidir. Dün iflas ettiğini Han ettiği 
Türkiye'nin bugün iflastan kurtulduğuna kimi ve na
sıl inandırabilecektir? Biz Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak Yüce Meclisin huzurunda açıkça belirtiyoruz 
ki, iktidarda hangi parti ve kim olursa olsun - Saym 
Ecevit de olsa - Türkiye'nin batmadığını ve batmaya
cağını bütün dünyaya ilan etmeyi milli bir görev sayı
yoruz. (MHP sıralarından alkışlar.) 

I Saym milletvekilleri, şuna samimiyetle inanıyoruz 
ki, hükümetlerin başarısızlığı Türkiye'nin, Türk Mil
letinin kayba uğramasına yol açacağı bilinen bir ger
çek olduğuna göre, biz Saym Ecevit'tn dahi muvaffak 
olmasını Türkiye için cam gönülden arzu ediyoruz. 

I Bugün iktidar olanların yarın muhalefet, bugün mu-
I halefet olan siyasi partilerin yarın iktidar olacağım 

düşünerek, sorumsuz beyan ve davranışlardan kaçı
nırsak, Türkiye'nin sıkıntıları sona ereceği gibi, siyasi 
iktidarlar da huzur içinde ülke kalkınmasını başarma 
şansına sahip olurlar. Aksi takdirde «Etme bulursun, 
inleme ölürsün» diye başlayan atasözümüz, geMp geç
miş ve gelecek bütün iktidarların tepesinde sallanacak-
tır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda izah ettiğim gibi, 
I Türkiye'nin turizm gelir ve giderlerinde büyük bir 
I dengesizlik ve korkunç bir açık vardır. Tabir caizse 
i «Sultanahmet'te dilenip, pavyonda harcayan sorum-
I suz kişi» misali hovardaca bir israf içindeyiz. Türk 

Milleti, Türk Hükümeti özellikle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi şu konularda acil tedbirler almalıdır: 

1. Her kim olursa olsun, hangi kanaldan temin 
ederse etsin; resmi olarak aldığı döviz dışında para 
kaçırmasına asla müsaade edilmemeli, gümrüklerde 
çok sıkı bir kontrola tabi tutulmalıdır. 

2. Yurt dışındaki işçilerimizin dövizi resmi kanal
lardan göndermelerini veya resmi bankalarda bozdur
malarını, hatta Alman bankalarında yatan paralan 

I Türkiye'ye aktarabilmek için, cazip tekliflerle birlikte 
Devlet tarafından garanti verilmelidir. 

I Gerekiyorsa, dış seyahatlar için Anayasanın özüne 
sadık kalınarak bazı müeyyideler getirilmelidir. 

Hükümetin yurt dışına çıkışlarda bazı müeyyide
ler getireceğini basından takip ediyoruz ve nasıl tat
bik edeceğini de merakla bekliyoruz. Yine bazı endi-

I seferimizin olduğunu söylemeden geçemayeceğiz. Her 
şeyin yolunu bulan vurguncu ve kaçakçılar, yeni kı-

I Iıflar bulup işlerini görecek zaruret karşısında kalan 
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sade vatandaş, ne gibi halle karşılaşacaktır? Bu müey
yideler en sert şekilde, gönül eğlendirmek, kürk ve kö
pek ticareti yapanlara turistik turlara uygulanmalıdır. 
Mesela, 1977 yılında Yunan adalarına Girit ve Ro
dos'a geziler tertiplendiğini biliyoruz. Türkiye'yi bir 
kaşık suda boğmak isteyen Vunanlıya, döviz bırak
mak kastıyla düzenlenen bu iğrenç turu tertipleyen
lerin arkasında kimlerin olduğu araştırılmalıdır ve 
Malîye Bakanlığı 2 yılda bir yurt dışına çıkıştan istis
na tutulanları sarih olarak belirtmelidir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi sorumsuzluk de
mek değildir. Aksine her ferde sorumluluklar yükle
miştir. Kendi iradesiyle kendi yönetimini kurmak ka
mu düzenini bozucu tutum ve davranışlarda bulun
mamak, genel ahlaka aykırı fiillerden kaçınmak zo
rundadır. 42 milyonun ıstırabına, ülkemizin sosyal ve 
ekonomik yapısının altüst olmasına yol açan bu isra
fa bir avuç mutlu azınlık uğruna göz yumulamaz. 

Sayın milletvekilleri, bütçesi önümüzde bulunan 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bugüne kadar ne yap
mıştır ve ne yapması lazımdır? Maalesef bu Bakan
lık bugüne kadar görevini layıkı veçhile yapmamış ve 
kendisinden bekleneni verememiştir. Her şeyden ön
ce, ne yaptığını ve ne yapacağını tespit edememiş bo
calamış dolayısıyla yanlış çıkmaz bir sokağa girmiştir. 
Üzerinde yaşadığı ülkenin tabii güzelliklerine, kendi 
öz kültür ve medeniyetinden bihaber olarak «Turist 
çekerim» ümidine kapılarak Hıristiyan âlemi için 
cazip ve kutsal sandığı düzme aziz makamlar ihdas 
etmiş mesela Efes'te Meryem Ana, Antakya'da Sen -
Jan, Tarsusta Sen - Pol, Antalya'da Aya Nikola gibi. 
İş bununla da kalmamış, Roma Bizans artığı taş par
çaları için, fakir milletin kesesinden 100 milyonları 
aşan paralar harcamıştır. İşte işi daha ileriye götüre
rek, bin yıllık yurdumuza milyonlarca şehit pahasına 
elde tutulan son vatan parçasına misal olarak Antal
ya bölgesine Bizanstan ve Roma'dan kalma «Kapa-
dokya» denmesi, Avrupa'da böyle reklam yapılması 
«Geliniz buralar sizin» demek değilse, nedir? 

Bu sorumsuz mirasyedi tutumumuz, «Toprak, 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır» diyerek, bir gül 
bahçesine girerccsine bu kara toprağın altında yatan 
atalarımızın aziz hâtırasına ihanet değil midir? 

Sayın milletvekilleri, turizm bu değildir, hele gü
zelim sahillerimizi yağmalatmak, Göreme'de musluk
lardan şarap akıtıp Türk kızlarına şakilik yaptırmak, 
festivaller terlipliyerek Romalı kıyafeti giydirmek, hiç 
değildir. Bu olsa oba, Türk milletinin onuruna indi
rilen bir darbedir. 

f İşte, «Bu çıkmaz sokak, yanlış, zararlı bir tespit
tir» diyoruz. Başka ülkelerin kapılarından geri çevir
diği meteliksiz beşparasız hipileri, turist olarak kabul 
etmek, onların genel ahlaka aykırı tutum ve davranış
larına göz yummakla, Türk gençliğine kötü bir örnek 

ı sergilediğimizi bilmek zorundayız. 
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Doğan. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Sayın millet-

vekilieri, Yunanistan'ın da dahil olduğu Balkan ülke
leri bunları hudutlarından İçeri sokmamaktadır. Bunlara 
2G0 mark bozdurmak mecburiyetini koymuştur. Bun
lar Türkiye'nin misafirperverliliğini ve Türk mîlleti
nin alîcenaphlığını istismar ederek beşparasız Türki
ye'ye gelip, otostopla Türkiye'yi dolaşmak ve mete
liksiz olarak seyahat yapmak azminded'rler. Son gün
lerde de Yugoslavya'nın, İpsala hudut kapısından 
Türkiye'ye bir sürü kızları soktuğunu gazetelerde 
gördük, bunlar Türkiye'de gayri meşru çalışarak, ül
kelerine döviz kazandırmak gayesinde olduklarını 
rpaçık ortaya koymuşlardır. İşte Turizm Bakanlığı, 
Türk milletini, Türk kültürünü, Türk medeniyetini, 
Türk roisafirperverîfğini aksiyoner bir şekilde bütün 
dünyaya tanıtabilmeSidir. 

Özellikle Orta -• Doğu İslam ülkelerine, Uzak -
Doğu üîkeîerine Türk Folklorunun* Türk Mehteri
nin, Türk tarihi abidelerinin dokümanter filmler ha
linde reklamını yapmalı ve İslam ülkelerinden gelen 
turistlere de en az Avrupa'dan gelenler kadar ilgi 
göstermelidir. Avrupa'dan gelen bir turistin yanında 
bulanan İcadının; metresi midir, eşi midir diye sorma
dan ona iltifat ederken, İslam ülkelerinden gelen tu
ristlere; iki karısı mı vardır, üç karısı mı vardır, şu 
kadar hareni? mi vardır diye arkasına basın mensup
larının takılması, onları tedirgin etmiştir ve son za
manlarda petrol kralları, büyük para babaları, aile
leriyle geîip köşkte oturanlar, Türkiye'ye gelemez ol
muşlardır. Bunların da üzerinde Sayın Bakanın titiz
likle durmasını istirham ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye her renkte, her cins
te hangi kültür ve medeniyete sahip olursa olsun, her 
milleti etkileyecek medeniyete sahiptir. Geçen gün 
yurdumuzu ziyaret eden Norveç Dışişleri Bakanının 
eşinin, İstanbul'da görebildiği birkaç yer hakkındaki 
itirafı aynen şöyledir : «Zengin bir tarih karşısında 
dilim tutuldu.» Bu hayranlık dolu ifadeleri saymakla 
bitirmek mümkün değildir, ama birkaç tanesini ifa
de etmeden geçemeyeceğiz: 

Konya Aîâaddin Camii'ni gezen bir Alman Pro
fesörü, Alâaddin Camii'nin abanozdan yapılmış min-
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beri karşısında hayranlığım ifade eder, boynundan fo
toğraf makinesini çıkararak santim santim resmim 
çekmeye başlar. Yanında bulunan Umum Müzeler 
Müdürü Mehmet Önder Bey Profesöre sorar: «Ni
çin bu minberle bu kadar ilgileniyorsunuz?» Profesö
rün cevabı aynen şöyledir: «Bugünkü Almanya yı
kılsa yeniden daha modern bir Almanya kurmak 
mümkündür; ama bu Alâaddln'in Minber'i bir daha 
yapılaman.» 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Doğan. ^ 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sayın milIetvekiHerr; son bir misal daha verece

ğim : 1966 yılında yurdumuzu ziyaret eden Sovyet
ler Birliği Başbakanı Kosig'n, Süleymaniye Camii' 
ni gezdiği zaman hayran kalır ve sorar; «Bu cami 
kaç yılda yapıldı?» der. Altı yılda bitirildiğini işitin
ce, der ki : «Bugünkü teknoloji ile Sovyet Rusya'da 
böyle bir mabedin yapılmasını emretsek onbeş yılda 
yapılacağını tahmin etmiyorum.» 

tşte, büyük hayranlıkla bahsettiği bu Süleymani
ye, hepimizin bildiği gfbi Kanuni Sultan Süleyman ta
rafından yaptırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, bi
zim atalarımızın, «Cihan Padişahı» dediği üç kıt'anın, 
üç denizin hâkimidir. Ve Avrupalılar; «Efendiler 
Efendisi» ve «Muhteşem Süleyman» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, son Hükümet bütçesinin mü
zakereleri sırasında Sayın Başbakan bu kürsüye çı
karak; «Bu Hükümetin içinde Avrupalının Muhte
şem dediği kişi yoktur» demiştir. Acaba, Sayın Baş
bakan bu sözüyle neyi kastetmiştir? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Doğan. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Eğer, Büyük 

Kamıni'yi kastetmişse, Sayın Başbakan buraya çıkıp 
özür dilemeli, eğer şayet başkasını kastetmişse yine 
açıklamalıdır. Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Amerika Kongresinde heykeli vardır ve altında şöyle 
yazılıdır : «Dünyanın en büyük kanun koyucusu ve 
kanun kurucusu.» 

AKIN SİMAV (İzmir) — Siz Başbakanın sözleri
ni tutanaklardan okuyun, iyi dinlememişsiniz. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Tutanaklar
dan okuyalım, 

AKIN SİMAV (İzmir) — İyi dinlememişsiniz, 
kendi sözlerinizi söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim, kar
şılıklı görüşmeyin. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Birkaç tane 
saydı da en sonunda bunu söyledi, en sonunda bunu 
söyledi. 

| BAjŞKAN — Siz sözünüzü bağlayın efendim. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Sayın miUet-

I vekilleri, baştan başa görüyoruz ki, Sayın Başbaka-
I nın da örnek olmasıyla beraber, Kültür Bakanı, 
, Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Eğitim Bakam, mai
li tarihimize karşı, milli kültürümüze karşı âdeta bir 
savaş açmışlardır. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Ayıp, ayıp, bir 
Başbakana banları söylemeniz ayıp. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Ayıp değildir, 
gerçekleri söylüyoruz, dinleyiniz gerçekleri söylüyo
ruz. , 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, rica ediyorum. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, bfzzat tarihi tabloların indiğini biliyorsunuz. 
Ticaret Bakanlığının girişindeki Atatürk tarafından 
yaptırılan «Ergenekon Destanı» nın indirildiğini bili
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım* bağlayınız. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Ve bunu Atatürk'ün hatırasına hürmetsizlik ka
bul ediyoruz. 

I Ayrıca, bu Hükümet, yrne Atatürk tarafından ku
rulmuş olan 56 yıl önceki Anadolu Ajansı'nın da tah
sisatım kesmekle, Anadolu Ajansını da Cumhuriyet 
HaHc Partfsinin TRT gibi borazanı haline getirmek 
istemiştir. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Şevket Demirel'in de 
göbeğini keseceğiz. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — İşte bu neden
lerden dolayı, bu Hükümeti tasvip etmiyoruz. 

Bu haleti ruhiye içerisinde Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesinin, Bakanlığa, milletimize, hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, Göreme'de Türk kızlarının Hıristiyan alemi
ne, şarap ikram ettiğini söylediler. Göreme, Nevşe
hir ve Ürgüp'e bağlıdır. Böyle bir durum olmamış
tır ve yalandır, bunu sureti katiyede huzurunuzda 
açıklamakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, açıkladınız, zabıt
lara geçti efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Erol Yeşilpınar. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

I Buyurunuz efendim. 
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AP GRUPU ADINA EROL H. YEŞÎLPINAR 
(İzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı 1978 mali yıh bütçe tasa
rısı üzerindeki görüş ve önerilerini sunmak üzere hu
zurunuzda bulunmaktayım. 

Turizm; bir olay mıdır; kişilerin yer değiştirmesi 
midk, bir ülkeyi ziyaret mid!r; dinlenmeye ve eğlen
meye yönelik bir gezi midir; yoksa, yer değiştirme 
zevki midir? Turizm hareketi, bunların hepsini kap
samaktadır. Turizmde bir özgürlük özlemi vardır. Tu
ristik seyahat, ticari ve siyasal bir amaç taşımaz. Do
layısıyla, turizm; eğlence, bir spor, sıhhi ihtiyaç, eği
tim ya da kültür arzusuna dayanır. Özetleyecek olur
sak turizm; Seyahat eden insanların ilk hareketi anın
dan itibaren dönüşüne kadar duyacakları tüm ihti
yaçlara cevap veren, tüm organizasyonları içine alan 
ekonomik bir olaydır. 

Turizm konusundaki sorunlara değişik ve makro 
bir açıdan bakmak gerekmektedir. Turizm sektörü ve 
turizm hizmetlerinin sunuluşu, yalnızca Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığını ilgilendirmemektedir. Turizmi
miz, turistlerin ve turistik tesislerin çeşitli sorunları 
açılarından Dışişleri, Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Bayındır
lık, Yerel Yönetim, Ticaret, Enerji ve Tabii, Kaynak
lar, Çalışma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor ve 
Kültür bakanlıklarını çok yakından ilgilendirmekte* 
dir. 

Ülkemizdeki turizm sorununa makro açıdan bakıl
dığında, bu 16 bakanlığın çalışma konularında turiz
me sundukları çeşitli hizmetler karşımıza çıkmakta
dır. Bu hizmetlere yakınlık, kolaylık ve işlerlik geti
remezsek bir bütün halinde ele alınması gereken tu
rizm sektörünün sorunlarına çözüm bulamayız. 

Değerli milletvekilleri, şunu kesinlrkle belirtmek
ten yarar umarız ki; turizm alanında alınacak tedbir
lerin başarı derecesi, öncelikle turizmle ilgili bakan
lıkla?, resmi ve özel kuruluşlarla, mahalli ve bölgesel 
idareler arasındaki etkili bir koordinasyon zincirinin 
varlığıyla doğru orantılıdır. Ancak, bu biçimdeki 
ahenkli bir çalışmanın, turizmimizi arzulanan hede
fine ulaştırabileceği kanısındayız. 

Günümüz dünyasında bacasız endüstri veya gö
rülmeyen ihracat dediğimiîz turizm endüstrisi, tek ba
şına bir ünite olmayıp, üniteler topluluğudur. Bu 
kavramda, doğal zenginlikleri, eski eser ve tarihi ka
lıntıları, konaklama tesislerini, seyahat imkân ve va-
s;taîannı turizm eğitimüni, turizm büro ve acentala-

| nm, turizm gelirim teşvik için yurt içi ve yurt dışın
da yapılacak her türlü reklam ve tanıtma faaliyetleri
ni bir kül olarak düşünmek gerekmektedir. Kısa dö
nemde çözümü gereken sorunlar vardır, uzun ve plan-

I Iı bir dönemde çözümü gereken sorunlar vardır. 
I Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerimiz yabancı 

turistin en uzun süre konaklama yaptığı bölgelerimiz 
olup, kıyı turizmi için en çok istek alan turizm po-

j tanslyeli yüksek yörelerimizdir. Ancak, turizm işlet' 
nıedlllği;- ekonomik alanda olumlu bir pazarlamayı 
gerçekleştirememiştir. Bu nedenle de bu bölgeler tu
rizmindeki ilerleme ve gelişme durmuş, kamu dinlen
me siteleri haline dönüşen kıyı otelleriyle, kapanan, 
satılan moteller turizmdeki sunuyu azaltmış, var olan 
işletmelerin de pek çoğu bu şartlarda yaşamlarını sür
düremeyecek duruma düşmüşlerdir. 

Değerli m'Hetvekilleri, kanımızca çözüm isteyen 
hususlar şunlardır: Hava ulaşımı; turistik bölgeler
deki hava alanlarımız, uluslararası tarifeli uçak sefer
lerine açılmalıdır. Özel kira uçak seferi, yani çartır 
seferiyle ülkemize turist getirmek isteyen tur organi
zatörlerine iniş hakkı verilmelidir. 

Türk Hava Yolları filosu geciktirilmeden gelişti
rilmeli, uçak alımları gec'ikecekse, tekrar ve acilen ki
ra yoluna gidilmelidir. Ancak, bu konuda şunu üzü
lerek ilave etmek isteriz ki, bugünün hükümeti, fakat 
geçmişin muhalefeti olan Halk Partisi tarafından her 
uçak alımının altında büyük yolsuzluklar bulunduğu
nun iddia edilmesi sonucu, yetkili kişiler uçak alımın
dan korkar ve çekinir hale gelmişlerdir. 

Türk Hava Yolları tarifeleri en az 4 ay önce oluş
turulmalı, ilgili yerli ve yalbancı seyahat acentalanna 
bildirilmeli ve asla ilan edilmiş seferler iptal edilme
melidir. 

Yabancı uçaklarla ülkemize gelen turistlere ve ka
filelere iç hatlarda yeterli kontenjan tanınmalıdır. 

Kara ulaşımı: Ülkemize kendi özel otoîarıyla ge
len turistler kara ulaşımında güçlüklerle karşılaşmak
tadırlar. Bir çok turistik yol son yağışlarla oyulmuş ve 
berbat bir hale gelmiştir. Memur kıyımı, ideolojik tar
tışmalarla düzene isim arama kargaşası yaratma, hiz
met yerine laf üretme gibi konularla iştigal etmekte 
olan mevcut Hükümetin, bizim inşa ederek ülke turiz
minin hizmetine sunduğumuz bu yollarda açılan çu
kurları dahi kapatacak yetenekten yoksun olduğu ka
nısındayız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Bunlar sizin zamanınnz-
I da açılmıştır. 
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EROL H. YEŞlLPINAR (Devamla) — Büyük bir 
turizm potansiyeli olan ve turistlerin dünyanın en gü
ze] sahillerinin ve denizinin bulunduğunu ifade ettik
leri Çeşme'yi İzmir'e bağlayan karayolu mutlaka çift 
kanallı yol haline getirilmelidir. 

Deniz ulaşımı: Ülkemizde kruvaziyer turizmi ge
lişme göstermemektedir. Deniz ulaşımında gereken 
yasa değişiklikleri yapılarak resmi ve özel yerli firma
lar kruvaziyer turizmine teşvik edilmelidir. Limanla
rımıza mevsim dışı gelecek kruvaziyer gemilere, li
man tarifelerinde indirim yapılarak uğramaları sağ
lanmalıdır. Yabancı yatlardan alınan liman hizmet üc
retleri ucuzlatılmalı, bilhassa yatlarta seyahat eden 
zengin, para bırakan turistlerin yat limanlarımızda 
mutlaka uğrak yapmaları teşvik edilmelidir. 

Mevcut feribot filosu geliştirilmeli, feribot seferle
ri artırılmalıdır. 

İzmir Çiğli Havaalanını Tuzla ile Güzelbahçe ara
sında işletilecek feribot seferleriyle Çeşme - Karabu
run - Gümüldür - Kuşadası - Bodrum ve Fethiye gibi 
turistik bölgelere bağlanmalıdır. 

Demiryolu ulaşımı: Demiryolu ulaşımına hız geti
rilmeli, hatlar çiftleştirilmeli, önemli turistik bölgele
re uzanan hatlarda elektrifikasyon gerçekleştirilmeli
dir. önemli turistik havaalanları, Avrupa'da olduğu 
gibi, şehir merkezlerine ve turistik bölgelere elektrikli 
trenle bağlanmalıdır. 

Konaklama: 6086 sayılı Yasa uyarınca kurulan, 
kıyı konaklama işletmelerinin sorunları sayılmayacak 
kadar fazladır. Her türlü inşaat müsaadesi alınmış ol
masına rağmen, haksız ve hukuka aykırı bir tutumla, 
bazı turistik tesislerin bazı üniteleri hazine adına ta
puya tescil ettirilmektedir. Sahillerimizi turistik yön
den değerlendiren, atıl durum boş sahilleri ülkeye dö
viz sağlayan birer ekonomik ünite haline getiren bu 
kitle turizmine dönük tesisler, hazine ile bu tür anlaş
mazlıklar içinde bulunmaktadırlar. 

Yasa ruhunun ve amacının ne denli ters anlaşıldı
ğının en tipik bir örneği olan bu durum, Türk tu
rizmine büyük bir darbe vurmakta teşebbüs hevesini 
kırarak hudutsuz bir döviz kaynağı durumunda olan 
bu doğal zenginliklerimizi, atalete mahkûm etmekte
dir. 

Bütçe Karma Komisyonu müzakereleri sırasında, 
kıyı yağması konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcülerinin ithamları ve suçlamaları komisyon 
zabıtlarına geçmiştir. Konuya açıklık getirmek bakı
mından, İskenderun'dan Ayvalık'a kadar olan sahil
de lebiderya durumundaki gayrimenkullerin ve ara
zilerin kimlere ait olduğunun tetkiki ile Sayın Bakan 
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tarafından kamuoyuna açıklanmasını rica ediyoruz. 
0 zaman kimin yağmacı, okluğu ve gerçek kıyı yağ
macılarının kimler olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. 
(AP sıralarından «•Bravo» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, konaklama tesisleri % 70 
yerli müşteri ile çalışmaktadır. Turizmde rakibimiz 
olan Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri kendi turizm 
sektörlerini en aktif bir biçimde sübvansiyone etmek
te, vergi iadesi ve prim vermektedirler. Bizim turizm 
kredilerine ait faiz hadleri rakip ülkelere kıyasla yük
sektir, vadeleri kısadır. Kredi özscrmaye oranı bizde 
rakiplerimize kıyasla olumsuzdur. Ulaşım zorlukla
rı, kredi imkânsızlıkları, tanıtma yetersizlikleri ne
denleriyle, zaten aleyhimize tecelli eden rekabet den
gesi rakip ülkeler lehine daha fazla bozulmaktadır. 
Bu işletmelerin telekomirtikasyon sorunları acilen çö
zümlenmelidir. 

Yurt içi otomatik telefona kavuşmuştur. Ulusla-
arası telefon bağlantıları için başlatılmış olan çalışma
lar mevcut Hükümet tarafından acilen tamamlanma
lıdır. 

Mevcut konaklama tesisleri Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı belgeli olsun ya da olmasın, Bakanlığın de
netimi altına alınmalıdır. Turizme eğer bacasız sana
yi diyorsak, konaklama tesislerine verilen elektrik, sa
nayi işletmelerine uygulanan tarifeden verilmeli; kö
mür ve fuel-oil tevzlinde öncelik tanınmalıdır. 

Konaklama tesisleri susuz ve elektriksiz bırakıl
mamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, turizmin ülke ekonomisindeki 
en belirgin etkisi ödemeler dengesi üzerinde kendisi
ni göstermektedir. Turizmi gelişmiş olan ülkelerde bu 
yoldan elde edilen döviz, ülkenin toplam döviz geliri 
içinde çok büyük oranlara ulaşmaktadır. 

Turistlerin ülke içinde yaptıkları harcamaların ya
rattığı gelirler, milli geliri olumlu yönde etkilemekte
dir. Turisti, konaklama tesislerinde ödediği döviz ka
dar bir dövizi de harcar bir duruma getirmeye mec
buruz. 

Turizm sektörünün rantabilitesini arttırmak için 
iç ve dış doğrudan ya da dolaylı turizm gelirlerinin 
katma değerinin tüm olarak ele alınması ve arttırıl
ması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılında ülkemize 
1 148 611 turist gelmiş, 1 116 216 vatandaşsınız da 
turist olarak yurt dışına çıkmıştır. Turizm geliri 201 
milyon dolar, turizm gideri de 155 milyon dolar ol
muş ve 46 milyon dolarlık net bir gelir sağlanmıştır. 
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Şimdi yurt dışına çıkış mevcut Hükümet tarafından 
2 yılda 1 defaya indirilmiştir. Adalet Partisi Grupu 
olarak, döviz tasarrufu yönünden bu ve buna benzer 
tüm tedbirleri olumlu karşılamamıza rağmen turizm 
sektörünün net döviz gelirini arttırmak için ülke va
tandaşının seyahat özgürlüğünün kısıtlanması yerine, 
turist adedini arttırıcı tedbirlerin alınması yoluna gi
dilseydi daha yerinde olurdu kanısındayız. Bu konu
da Hükümet, kolay yolu seçmiştir. 

Bakanlığın bir görevi, ülkeye turist gelinimi arttı
rarak turizmi geliştirmek olduğu kadar diğer bir gö
revi de kendi vatandaşlarının yurt dışına giderek bilgi 
ve görgüsünü arttırması Ve modern dünyanın duru
munu ve gelişimlini yerinde görmesi hususlarında 
yardımcı olmaktır. Kendisine 2 yılda 1 defa yurt dı
şına çıkma hakkı tanınan bir Türk vatandaşının öz
gürlükleri büyük ölçüde kısıtlanmış olan bir Sovyet, 
bir Bulgar, bir Romen vatandaşından farkı kalmamış
tır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale),— Ömründe köyün
den çıkmayan var. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, tarihin hiçbir döneminde devlet memuru
na ve devlet müesseselerine inanmamış olan Halk 
Partisi, devleti partiye taşıma sevdasına düşmüştür. 
Halk Partisi için asıl olan partidir, parti emrinde mü
esseselerdir ve partinin emrinde memurlardır. 

Halk Partisi, bunun en son örneğini Anadolu Ajan
sında göstermiştir. Halk Partisi, 1974'de yarım bırak
tığı bir hevesi şimdi tamamlamak heyecanı içindedir. 
Bir şahıs için çıkarılan kanunla TRT*yi solun emrine 
veren, onu Halk Partisinin borazanı haline getirenler 
Anadolu Ajansını da aynı çizgiye çekmeye çalışmak
tadırlar. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

AKIN SİMAV (İzmir) — DemirePin ajansı mı 
olsun? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Büyük 
Atatürk tarafından kurulan ve 58 yıldan beri Dev
letin tek haber ajansı olarak tarafsız görev yapan Ana
dolu Ajansı, Anayasanın açık hükümlerine rağmen 
Halk Partisinin emrine alınmak istenmektedir. Ana
dolu Ajansının bütçeden ödeneğinin kaldırılması su
retiyle cezalandırılmak istenmesinin yegane sebebi, 
buranın bir milli müessese oluşudur. Çünkü Halk Par
tisi, milli olan hiçbir şeye tahammül edememektedir. 

Kanunların açık hükümlerine rağmen, ödeneğinin 
kesilmesi, Anadolu Ajansında çalışan yüzlerce fikir 
ve beden emekçisine de bir tehdit vasıtası olarak kul
lanılmaktadır. Halk Partisi, bu yolla Anadolu Ajan

sını kendi haber ajansı ve müessesede çalışan değer-
lli basın mensuplarını da, baksın emekçilerini de parti 
hizmetkârı yapmak hevesi içindedir. 

Halk, Partisi, milli mücadelenin şerefli sesini, so
lun seSi yapma çabasına düşmüştür. İcraat yapmayı 
hiçbir zaman becerememiş olan Halk Partisi, mem
leketi boş laf ve sloganlarla idare hevesine kapılınca, 
TRT'den sonra Anadolu Ajansını da kendi emrine al
ma yoluna giderken, Türkiye'deki haberleşme hürri
yetine de ağır bir darbe indirmekten çekinmemiştir. 

Anadolu Ajansı Genel Müdürüne de, eski TRT 
Genel Müdürü İsmail Oem ê yapıldığı gibi Siyasi rüş
vet teküif edilmiş, bu teklif reddedilince de her sene 
devlet bütçesinden Anadolu Ajansına ayrılan ödeneği 
kesilmeye kalkışılmıştır. Halbuki Anadolu Ajansına 
verilen ödenek, milli bir hizmetin karşılığı olarak öden
mektedir. 

Anadolu Ajansının bugünkü yönetici kadrosunun 
görev yaptığı süre zarfında, lOMan fazla değişik ya
pıda hükümet gelip geçtiği halde hiçbirisi Anadolu 
Ajansım baskı altına almak düşüncesiyle böylesine 
çirkin, çarpık ve kanunsuz bir yola sapmamışlardır. 

Anadolu Ajansına karşı girişilen tertiplerin ama
cı, bu ni'lîi müesseseyi de Halk Partisinin kapıkulu 
ve yandaşı yapmaktır. Düşünce, Basın ve Haber al
ma özgürlükleri bir bütündür. Basın ve haber alma 
özgürlükleri üzerine konulan manevi baskı, şartlandı-
dırma, teslim alma oyunları, aslında özgürlükçü de
mokrasi savunuculuğuyla ortaya çıkanların ikiyüzlü
lüğünün en belirgin örneklerini vermektedir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Anadolu Ajansının ödene
ğinin kesilmesi, yalnız yazılı hukuk kurallarımıza, 
Anayasamıza, uymakla mükellef olduğumuz kanun
larımıza aykırı olmakla kalmamakta, demokratik 
hukuk düzenine de ters düşmektedir. Haberleşme öz
gürlüğü de Anayasamızın 26 ve 120 nci maddeleri il
kelerine uyularak sonradan düzenlenen yasalarla 
şekillendirilmiştir. 

AKIN SİMAV (İzmir) — O Genel Müdür, haber
leşme özgürlüğünü tanıyor mu? Bakınız muhabirler 
arkada oturuyorlar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Nitekim 
1963 yılı, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nunu da bu gereklerden biridir. 

Anayasamızın 101 nci maddesinin son fıkrası, bir 
yandan devletten yardım alan haber ajanslarının ta
rafsızlığını şart koşarken, öte yandan da bu şartın 
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yalnız yardımı alan ajansın değil, yardımı yapan ya
sama ve onu uygulayan icra organlarının da uyması 
gerektiğini kesin hükme bağlamıştır, tşte bunun sonu
cu olarak düzenlenen 265 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desi, Anadolu Ajansının Devletten yardım almaşım 
hukuki bir gerek olarak ortaya koymaktadır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Demirci'den alsın, De
mirci'm çantasını taşıyordu; Şevket Demirci'den alsın, 
onun çantasını taşıyordu. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim, hatip si
zin istediğiniz gibi konuşmaya mecbur değil; rica edi
yorum, çok müdahale ediyorsunuz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Görülü
yor ki sayın milletvekilleri, bu madde yürürlükte kal
dığı sürece, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı her yıl büt
çesinde Anadolu Ajansı için bir bölüm açmaya ve 
buraya bir tahsisat koymaya mecburdur. Nitekim, bu 
icraat bu defa da yerine getirilmiş, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı, 1978 yılı Bütçesine Anadolu Ajansı 
için bir bölüm açılmış, buraya bir miktar para konul
muş ve bunun Ajansa ödenmesi için de Bakan Sayın 
İskender Cenap Ege ile bir mukavele aktedilmiştir. 

Şimdi soruyorum: Devletin devamlılığı esas oldu
ğuna göre, bugünkü sayın Bakan, kendisinden evvel 
yapılan bu işlemleri tanıyacak mıdır, tanımayacak mı
dır? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Tanıyamaz, 
tanıyamaz, kesin olarak tanıyamaz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Halefi
nin imzalamış olduğu mukavelename ile kendisini 
bağlı hissedecek midir, hissetmeyecek midir? 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın, Bütçe Ko
misyonunun Halk Partili üyelerine aldırttığı bu ka
rar, Anayasaya ve kanunlara aykırıdır; uygulanma 
imkânından mahrumdur. Komisyon bu kararı alır
ken hangi gerekçeye dav andığını bilmiyoruz. Ancak, 
ertesi gün gazetelerde çıkan beyanatıyla Turizm ve 
Tanıtma Bakanı, bu önergeye Hükümet adına yalnız 
ve yalnız Anadolu Ajansı koltuğunu işgal eden Atilla 
Onuk'un kişiliğini beğenmediği için katıldığını beyan 
etmiştir. Bakanın bu demeci dahi, kendisinin Anaya
sayı ihlal suçu işlediğinin bir delilini teşkil etmekte
dir. Kişisel ve hissi nedenlerle bir müessese asla ce-
zalandınlamaz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine hiz
met verirken, siyasi gelişmelerin gereği olan tarafsız
lığını titizlikle sürdürmüş, Atatürk inkılaplarının ve 
hürriyetçi demokrasinin yanında, şerefli görev yerini 
almış ve bu tutumu asla aksatmadan devam ettirmiş

tir. Nitekim, Anadolu Ajansım tenkit etmek isteyen
ler, hiç bir zaman onun herkese açık bültenlerîndeki 
haber verme ve değerlendirme üslûbundan şikayetçi 
olmamışlardır. 

1960'dan sonraki güdümlü demokrasi devresinde 
bile, bir darbe ile ülkeye egemen olan MilK Birlik Ko
mitesinin dahi, yasaları dilediği gibi bir günde değiş
tirdiği günlerde Anadolu Ajansı, statüsüne dokunul
mayan tek milli kuruluş olarak muhafaza edilmiş, si
yasi iktidarların baskısından masun tutulmuştur. 

AKIN SİMAV (izmir) — Sayın Yeşilpmar, bah
settiğiniz o darbe olduğu zaman siz de koşuyordunuz 
ama. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Anadolu 
Ajansına kadrosu bir hayli kabarık müfettiş grupu 
gönderilmiştir. Devlet adına müesseseleri denetim yet
kisini elinde bulunduran Hükümetlerin bu hizmeti 
müfettişlerden istemesi en doğal haklandın Ancak, bu 
hizmet Hükümetlerce hiç bir biçimde siyasal amaç
ların aleti olarak kullanılmamalıdır. Teftiş kurulları 
objektif ve yansız davranışı kendilerine şiar edinmiş 
müfettişlerden oluşmaktadır. Teftiş sonuçları ne olur, 
şu anda kestiremeyiz ama Hükümetin bu müfettişleri 
Anadolu Ajansına sadece normal bir inceleme ve tef
tiş için gönderdiğini herhalde kimse ileri süremez. Hü
kümet açıkça bu denetim elemanlarından belli bir doğ
rultuda rapor beklemektedir. Ama biz, yıllarca devle
ti yönetmiş bir parti olarak, bütün müfettişlerin ve 
halen Anadolu Ajansında denetimde bulunan maliye 
müfettişlerinin meslek haysiyet, onur ve grurunu, 
Hükümetin hoşuna gitmese de, koruyacaklarına inanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu da beriltaıeden ge
çemeyeceğim. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi, 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken, Sayın Alev 
Coşkun, Genel Müdür Atilla Onuk ile ilgili bir belge 
ortaya atmak suretiyle Senatonun sayın üyelerini ve 
kamuoyunu yanıltmak gibi çok sakat bir yol seçmiş
tir. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Se
lamet Partisi İktidarının Turizm ve Tanıtma Bakanı 
ve halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sayın Orhan Birgit, Ajans Genel Müdü
rünün değiştirilmesi için, bugünkü gibi idari ve mali 
baskılara girişmiş, netice alamayınca Genel Müdürü 
Almanyaya tayin etmeyi, Anadolu Ajansı Yönetim 
Kuruluna teklif etmiş, Sayın Alev Coşkun'un, Senato
da Genel Müdür aleyhine kullanmak istediği muka-

I veleyi hazırlayıp imzalamıştır. 
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Sayın Bakanın, Atilla Onuk; kendi kendisini 
3 500 DM aylıkla Almanya'ya tayin ettirdi diye Sena
to üyelerini yanıltarak gösterdiği belgenin her sahife-
sınlin altında, o günün Bakam, Halk Partili Sayın Ba
kan Orhan Birgit'in parafı ve sonunda da «Olur»u 
ve imzası vardır. Belgenin fotokopisi elimdedir, Sa
yın Başkana sunuyorum. 

Sayın Bakan, belgeyi şöylece göstermiştir, ama 
son sayfasını göstermemiştir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, yok böyle bir usul, nereden çıktı Başkanlığa bel
ge sunmak? Böyle bir usul yoktur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlıyorum. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kan, veremez. Sayın Başkanlığa saygısızlıktır, Yüce 
Meclise saygısızlıktır. (CHP sıralarından «Yok öyle 
bir usul» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz devam edi
niz. (CHP sıralarından gürültüler) Siz devam buyu
run efendim. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, size saygısızlıktır, Yüce Meclise saygısızlıktır; 
veremez. 

BAŞKAN — Sayın övet, gerekeni ben yapaca
ğım, müsaade ediniz, tamamlasın sözünü. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Öyle şey ol
maz. Meclîste öyle şey olmaz, böyle bir usul yoktur. 
Nasıl verir? 

BAŞKAN — Şu andaki davranışınız da pek say
gılı değil. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Geri verin, 
Sayın Başkanım. Geri alırım. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen nasıl 
Başkanlık Dîvanına belge verirsin? Böyle bir usul yok
tur. 

BAŞKAN — Devam ediniz ve bağlayınız Sayın 
Yeşilpınar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Anadolu 
Ajansı, tarihinin hiçbir döneminde karşılaşmadığı bas
kılarla bugün karşı karşıyadır. Halk Partisi koltuk rüş
veti vererek, kurduğu Hükümetiyle devlete ait mües
seselerin makam ve koltuklan da aynı yolla ele ge
çirme hevasine düşmüş, bunda başarı sağlayamayınca 
da baskı, tertip, düzen ve entrika yolunu seçmiştir. 
Halk Partisi Türk Devletini yasa dışı yollarla Halk-
partilileşfirme hevesinden kendini bir türlü kurtarana-
maktadır. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim, Bağlayınız lüt
fen, Sayın Yeşilpınar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum, bitti Sayın Başkan. 

Ne yazıktır ki, Genel Başkanı; basın camiasından, 
Halk Partisi tarafından, Anadolu Ajansı üzerinde oy
nanmak isteyen oyun da işte bunlardan birisidir ve çok 
hakindir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1978 nrafi yıh Büt
çesinin Yüce milletimize hayırlı olmasını diler, Sayın 
Başkana* Sayın Bakana, sayın komisyon üyelerine ve 
siz sayın milletvekillerine saygılarımı sunarım efen
dim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yeşilpınar, böyle bir usulümüz; Başkanhğa 

belge verme gibi bir usulümüz yoktur. Zatiâlinizi re-
füze etmemek için öyle davrandım. Bu türlü davranış
larla bir daha karşuaşıhnamasını rica ederim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — özür dilerim 
efendim. Hay - hay efendim. 

BAŞKAN — Belgeyi alınız. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Alıyorum 

efendim. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Uçurduğumız o 
hava sona erecektir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen o befee-
leri Şevket Demirel'e ver. Onun, burada ne işi var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misirtiz bir konuyu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Yerinizden ifa
de buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın AP sözcüsü konuşmalarının bir bölümün
de Hükümete, bir bölümünde Cumhuriyet Halk Par
tisine karşı birtakım yakışıksız ithamlarda bulundu. 
Hükümete ait olan itham bölümünü elbette Hükü
met cevaplandırır. Fakat Partimize ait hususlan arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, nedir? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1. «Tarihin 

hiçbir döneminde Devlet memuruna ve Devlet mü
esseselerine inanmamış olan Halk Partisi, Devleti par
tiye taşıma sevdasına düşmüştür. Halk Partisi için 
asıl olan partidir, parti emrinde müesseselerdir, parti 
emrinde memurlardır.» 

2. «Halk Partisi milli olan hiçbir şeye tahammül 
edemez.» 
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3. «Halk Partisi, milli mücadelenin şerefli sesi
ni» solun sesi yapma çabasına düşmüştür.» (AP sıra
larından «Doğru» sesleri) 

Doğru olup olmadığını Sayın Başkan takdir ede
cek, ona göre söz verecek ve siz cevabını alacaksı
nız. 

«Cumhuriyet Halk Partisi çirkin, çarpık tertiple
rin peşindedir.» 

«Halk Partisi Anadolu Ajansını kapıkulu ve yan
daşı yapmak istemektedir.» 

«Cumhuriyet Halk Partisi, Devlete ait müessese
leri baskı, tertip, düzen ve entrika yoluyla da Dev
leti ele geçirmek istemektedir.» 

Ve başkaları. 
Bütün bunlar, temsil ettiğim partime sataşmadır, 

başka deyimle saldırıdır. O bakımdan İçtüzüğün 70 
nci maddesi metni içerisinde söz istiyorum ve takdir
lerinize sunuyorum, Sayın Başkan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, ko
misyon adına ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Uysal ile 
anlaşalım da, zatıalinize söz vereceğim efendim. 

Sayın Uysal, ifade ettiğiniz bazı hususları ben de 
tespit ettim. Bu şekilde oldu, fakat «İstiklal mücade
lesinin şerefli sesini solun sesi haline getirmiştir» 
kısmmı tespit edemedim. O kısım belki dikkatimden 
kaçmıştır. O hususu da zabıttan alayım, zatıalinize 
ona göre söz verme hususunda karar vereceğim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Ko
misyon adına ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Ada
let Partisinin sayın sözcüsü konuşması sırasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına ve onun bir rüknü 
olarak görev yapan Plan Karma Komisyonuna, «Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının aldırttığı bir kararla Ana
dolu Ajansının ödeneği kaldırtılmıştır» demek suretiy
le Komisyonumuzu bir Bakanlığın emrinde çahşan 
bir zümre haline sokmak isteyen bir ifade kullanmış
tır. Bu ve buna benzer birtakım sözlerinden dolayı, 
aym zamanda konuya bir açıklama getirmek nede
niyle Komisyon olarak, Anadolu Ajansıyla ilgili ko
nuda, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saym üyeleri; 

Bu kürsüde nedense gerçekleri saptırmak-suretiy
le birtakım suçlamalar yapmak, sanki bir âdet hali
ne gelmiştir, veya getirilmek istenmektedir. Saym 
Adalet Partisi sözcüsü de Bütçe Plan Komisyonu ça
lışmaları sırasında, Anadolu Ajansıyla ilgili olarak 
alınan kararı, tamamen gerekçesi dışında Yüce Heye
te duyurmak suretiyle bir başka amacı gerçekleştir
mek istemiştir. 

Saym arkadaşlarım, Anadolu Ajansıyla ilgili du
rum şudur: Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü Büt
çesinin 111 011.001390 tertibinde yer alan diğer hiz
met alımlarıyla ilgili, 40 604 000 liralık ödeneğin har
cama kalemi altında yer alan, diğer bir ifadeyle ha
ber alma karşılığı olarak bu ödeneğin 35 241 000 li
rasının Anadolu Ajansına ödenmesi öngörülmüştür. 
İlk defa 1975 yılında, önergeyle harcama kaleminin 
altına konulan ve yapılan hizmetin karşılığı olsun ve
ya olmasın belli bir miktânn Anadolu Ajansına öden
mesini öngören bu şekildeki bir hükmün, bütçe tek
niğine uygun düşmeyeceğini düşünen komisyon, öde
nek üzerinde herhangi bir azaltma söz konusu olmak
sızın sadece bu hükmü çıkarmış ve bunun yerine 
«Basın - yayın hizmetleriyle ilgili haber alma karşı

lığı olarak ödenecektir» hükmünü koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılına kadar Anadolu 
Ajansıyla ilgili hiçbir ödeme bu şekilde yapılmamış
ken, 1975 yılında özel olarak ve bir ayrıcalık temin 
etmek suretiyle, Anadolu Ajansıyla ilgili bir hüküm 
Bütçe Kanunu içerisinde kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyonumuz ne yapmıştır? Bunu değiş
tirmiş, bu hükmü çıkartmış, «Anadolu Ajansı da di
ğer ajanslarla birlikte yapılacak sözleşmeye uygun 
olarak haber verme hizmetinin karşılığını bu öde
nekten alacak ve hizmet karşılığı - çok rica ederim, 
ilginizi bir kez daha çekmek isterim - herhangi bir 
şekilde değil sadece hizmet karşılığı olmaksızın her
hangi bir ajansa ödeme yapılmasının önüne geçmek 
için böyle bir durumu kabul etmiştir. Demek ki, sap
tanan odur ki, herhangi bir hizmet karşılığı olmaksı
zın yapılan - 1975 yılından itibaren - ödemeler, bir 
hizmet karşılığı şekline dönüştürülmek için Komis
yonumuzca böyle bir değişikliğe gidilmiştir. 

Gerçek durum budur, bunun saptırılması veya 
bir başka amaçla kullanılmasına olanak verilmeme
sini, en azından Adalet Partisinin saym grup sözcü
sünden beklerdim. Takdiri Yüce Meclise sunuyorum, 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Hüseyin Erdal'da, buyurun efendim. (MSP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Erdal, süreniz 20 dakikadır eefndim. 
MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz

gat) — Sayın Başkan» Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1978 mali yılı Büt
çesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Grupu adına söz 
almış bulunuyorum. Konuşmaya başlamadan önce 
Yüce Meclisin değerli üyelerini, Grupum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuz dört mevsim ve 
yedi iklime sahip, tarihi ve dini eserleriyle süslü, üç 
tarafı denizle çevrili, dünyanın en güzel ülkesidir. 
Bu aziz vatanın kıymetini bilmek ve başkalarına ken
di eserlerimizi tanıtmak hem maddi, hem manevi yön
den milletimize yapılan en büyük hizmetlerden biri
sidir. 

Ecdadımız, barındığımız bu toprakları, sayıları 
onbinleri aşan, şehirlerden dağbaşlarından ulaşan, 
muhteşem mabetler, tarihi abideler, selâtin camiler, 
mescitler, meşrutalar, kervansaraylar, hanlar, hamam
lar, kütüphaneler ve külliyeler, yaldızlı kitabeler, el 
yazması, taş basması, nadide eserler; hastaneler, mü
zeler gibi binlerce müesseseleri, vakfiyeleriyle süs
lenmiştir. En az bin yıl dünyaya örnek ve önder yü
ce bir medeniyete malik olduğumuzu, ilim, sanat, kül
tür ve ahlak üstünlüğümüzü ispatlayan bu muazzam 
tarihi mirasımıza, bugüne kadar gelip geçen iktidar
lar sahip ve bekçi olmamış, bu engin mefahirin kıy
metini anlayamamıştır. Hiçbir milletin ecdadı, ahfa
dına maddi ve manevi değeri bu derece yüksek ta
rihi ve turistik eserler bırakmamışlardır. Ne yazık ki, 
birçoğu bugün harap, perişan ve bakımsız durumda
dır. Bir kısmı da yıktırılıp arsaları ve enkazı satıl
mıştır. 

Büyük Mimar Sinan'ın 390 ncı ölüm yıldönümü 
olan şu günlerde onun eserlerine denk bir eser göste
remeyiz. Çünkü, bugüne kadar kendi kıymetlerimizi 
bırakıp, Batının taklitçiliği yapılmaktan başka bir şey 
düşünülmemiştir. Birtakım mutlu azınlığın, sözde ay
dınların, milli kültür değerlerimizi yarınlarından ko
parmak amacıyla oynadıkları, yabancı sermayenin bir 
komedisi olmaktan öteye gidememiştir. Toplumumuz 
bütün eski değerlerinden ve tarihinden koparılmış» 
kültürsüz ve köksüz yoz bir toplum haline getirilmek 
istenmiştir. Sinan'ın eserleri zamanın tahribatına terk 
edilmiş, hatta kazma kürek yduhnış, Sinan'ın eserle

rini tahrip eden yönetim ve düşünce tarzı geliştiril
meye çalışılıp Sinan'ın eserleri haraç mezat satılırken, 
Patrikhane bile Süleymaniye Külliyesinin malikleri 
arasına sokulmuş; yabancı kültür emperyalizmini da
ha da güçlendirebilmek için, halka kapalı, yeni yeni 
kültür sarayları inşa edilmiş, sömürücü Batı serma
yesine hizmet için yüz milyonlar harcayarak, 27 kat
lı oteller diktirilmiştir. Merhum Mehmet Akif ne gü
zel söylemiş : 

«Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olur
san bu vatan batmayacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi olarak 
tarihi abide ve milli servetlerimizi asıllarına halel ge
tirmeden yeniden ihya ve restore ederek, turistlerin 
ve dünya bilginlerinin ziyaret ve tetkiklerine sunma
yı, bunları devamlı bir döviz getiren kaynak haline 
sokmayı Turizm Bakanlığından temenni ve tavsiye 
ediyoruz. 

Turizm politikasında esas prensip olarak mil
li ve tarihi değerlerimizin, sanat ve kutlu gü
nümüzün dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Ana
vatanımızdan Türklük damgasını silen, kalıntıları bi
le bulunmayan Bizans ve Hıristiyen topraklarının es
ki Yunan adına yapılan eserlerin ihyası uğruna bu fa
kir milletin bütçesinden milyonlarca lira döken, bir 
kazıda köhne Bizans'a ait bir taş çıkınca şehir imar 
planını değiştiren, dağbaşına Yunanlı Koferonus'un 
mezarına giden yolları asfalt yollarla döşeyen ve böy
lece Yunanlıların megalo ideasına uygun düşen, ah
lak ve geleneklerimizi dejenere eden kumarhane ve 
buluşma evleri gibi tesislere kredi veren bir turizm 
politikasının karşısındayız. 

Milletimizin fıtratında olan misafirperverlik, ah
lâk ve mana yüceliklerini dünyaya tanıtabilmek için 
gerekli tedbirlerin alınması taraftarıyız. Turizm kredi 
yatırımlarının, milletçe kalkınmamıza, tarihimizde 
olduğu gibi cihana örnek üstün bir medeniyet kurma
mıza yardımcı olacak sahalara yatırılmasının lüzu
muna inanmaktayız. Parklarda bedava geceleyen es
rarkeş, züğürt ve bitli turistlerin, saçı sakalına karış
mış, uyuşturucu madde kaçakçıları ve ahştırıcıları 
hippilerin yurdumuza sokulmaması taraftarıyız. 

Müşterek tarihi ve kültürel münasebetlerimiz bu
lunan, ilgisizlik ve hatta taciz yüzünden Atina, Cap-
ri, Marsilya, Madrit, Viyana gibi Batı şehirlerine akın 
eden, oralarda milyonlarca dolar sarf eden yakın ve 
Ortadoğudaki komşu ülkelerin turistlerini yurdumu
za çekecek şartların hazırlanması taraftarıyız. 

70 — 
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İç turizmin gelişmesi için ulaştırma» dinlenme ve 
tanıtma mevzularında kolaylıklar sağlanmalıdır. Ya
bancı turistlerin tarihi ve tabii kaynaklarımızdan fay
dalanmaları, Türk misafirperverliğine yaraşır şekilde 
karşılanmaları, yurdumuzu milli ve tarihi zenginlikle
rimizi tanımaları, soyulmadan döviz bırakmaları için 
icap eden bütün tedbirlerin alınması taraftarıyız. 

Yine Müslüman ülkelerden turist çekebilmemiz 
için, bu insanların her türlü ihtiyacım karşılayacak 
tatil köyleri yapılmalıdır. Bu ülkelere tayin edilen elçi 
görevlilerin dikkatli seçilip, bizi temsil edebilecek kim
selerin gönderilmesi gerekir. Başka ülkeler bu tem
sil hususuna dikkat ettiği için Müslüman ülkelerde 
bizden daha iyi temsil ediliyorlar. 

tslam Türk eserlerinin özelliklerini ve yerlerini 
belirten broşürler hazırlayıp, aydınlatıcı bilgiler de 
koyarak tanzim edilirse, MüslUman turistler için çok 
faydalı olur. 

Şimdiye kadar yapıldığı gibi, Hıristiyanlığın ka
lıntısı olan eserleri binlerce Ura vererek hazırlamaktan 
sakınmalıyız. Çünkü, bu ülke bizim ülkemizdir. Kendi 
eserlerimizi tanıtmakla da damgamızı basmış oluyoruz. 

Bizim inanç ve geleneklerimize uymayan; fakat 
turist çekeceğiz diye sahillerde, göl kenarlarında, dağ
lık, ormanlık yerlerde yapılan tesislere ruhsat vermek 
için illa bir bar veya en azından bir içki büfesi şart 
koşulmaktadır. Aksi takdirde, turistik ruhsat verilme
mektedir. 

Kendi emeği ve gayretiyle helal para kazanmak 
isteyen insanları, zorla inançlarının uymadığı, yanlış 
ve batıl icraatları yaptırmaya mecbur etmek suretiyle 
hem onlan, hem de kendilerini vebal altına sokmak
tadırlar. Bu hususların şikâyetçileri bilhassa Müslü
man ülkelerden gelen turistler olmaktadır. 

Turizm Bakanlığına 1977 yılında ayrılan ödenek 
830 600 000 TL. dır. 1978 yılı ödeneği ise 1 051 600 000 
TL. olarak ayrılmıştır. Şu hale göre, 221 milyon TL. 
lık bir artış yapılmıştır. 

Saym milletvekilleri, turizm yalnız ödemeler den
gesine müspet katkıda bulunan ekonomik araç ola
rak görülmemeli, aynı zamanda süratli bir sanayileş
me içinde beden ve ruh sağlığı bakımından dinlenme, 
kendi kendini yenileme ve zenginleştirme ihtiyacını 
karşılayan sosyal, kültürel ve beşeri bir hizmet olarak 
görülmelidir. 

Bu hususu gözönüne alarak, dış turizmin yanı sı
ra, iç turizmi de layık olduğu şekilde geliştirecek ted
bir alınmalıdır. 

— 71 
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Turistik altyapı tesislerindeki bütün dengesizlik
leri gidererek, ülkemizin tabii, tarihi ve milli değerle
rinden azami şekilde istifade edilmesi imkânlarının 
sağlanması gerekir. 

Milli örf ve âdetlerimize uymayan birtakım fes
tivallerle uğraşıhnamasını ve bu tip hareketlere para 
verilmemesini Saym Bakandan rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupumuzun görüş 
ve temennilerini arz etmiş bulunuyorum. Beni dinle
mek Iütfunda bulunan muhterem Heyetinize teşek
kürlerimi-arz ederken, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1978 mali yılı Bütçesinin Yüce Türk milletine, Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Hak'tan niyaz eder, Milli Selâmet Partisi Grupu 
ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, lehinde Sayın Cemal Külâhlı, buyu

run efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlanm; 

Türkiye, turizm bakımından çok büyük imkânlara 
sahip bir ülkedir. Burada konuşan grup sözcüsü de
ğerli arkadaşlanm; yalnız dışarıdan gelecek turistler
le ilgili olarak beyanlarda bulundular. Halbuki, Tür-
kiyemizde, bilhassa son senelerde, otomobil sana
yiinin de kurulmuş olması dolayısıyla, hafta sonları 
olarak veyahut yaz aylarında veya sömestr tatillerin
de dahili turizm de büyük çapta gelişmiştir. Ülke
mizde maalesef, bırakın yabancı turistleri, dahili tu
ristleri dahi, dahili turistlerin ihtiyaçlarını dahi kar
şılayacak konaklama tesisleri yoktur; oteller yoktur, 
moteller yoktur. Bilhassa sömestr tatillerinde ve bay
ram günlerinde önceden rezervasyon yapmadan, ted
bir almadan tatile çıkan vatandaşlarımız büyük sıkın
tılar çekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, tarihi eserleriyle, 
tabii güzellikleriyle hakikaten dış turistler için de ca
zip bir ülkedir. Son senelerde turizm büyük çapta 
dünya ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde gerek da
hili turizm bakımından, gerekse harici turizm bakı
mından büyük gelişmelere sahne olmuştur. Âdeta 
bu asırda, bu çağda, bu yıllarda insanlar seyahat et
meyi, başka ülkelere gitmeyi, dinlenmeyi bir nevi ih
tiyaç haline getirmişlerdir. 
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Sayın milletvekilleri, Avrupalı turist komşu ülke
lere büyük çapta gelmektedir; Yunanistan, Bulgaris
tan, Romanya gibi. Buralara müteaddit defalar gel
miş olan turistler için Türkiye merak edilen, aranan 
bir ülkedir. Acaba Türkiye'de ne gibi görülecek yer
ler var, tarihi eserler olarak, tabii güzellikler olarak; 
Türkiye'de başka neler görebiliriz merakı içinde bin
lerce insan Türkiye'ye gelme ümit ve arzusundadır ve 
bu arzu gittikçe gelişmekte ve güçlenmektedir. 

Yalnız sayın milletvekilleri, dahili turizm için te
sislerimiz yoktur. Büyük oteller yapılmıştır Türkiye' 
nıizde, kimler yapmıştır bu otelleri? Devlet yapmış
tır; Emekli Sandığı, Vakıflar Bankası gibi devlet 
müesseselerimiz, resmi kuruluşlarımız büyük büyük 
oteller yapmışlardır. Bizde bu gibi otellere turistik 
otel denir. Halbuki yabancı ülkelerde kitleye hitap 
eden, ucuz oteller turistik oteldir. Bundan böyle dev
let müesseselerimiz, Emekli Sandığımız, Vakıflar Ban
kamız ve Turizm Bankamız orta sınıf halka hitap 
eden, basit, ucuz, kullanışlı otellere yöneltilmelidir 
Turizm Bakanlığımız tarafından. Evvela bunun bir 
planı yapılmalıdır, gerek tarihi, gerekse tabii güzel
likleriyle cazip olan içeride veya sahillerdeki ügili 
yerlerde konaklama tesisleri süratle geliştirilmelidir. 

Bir diğer husus sayın milletvekilleri, birçok kuru
luşlarımızın, resmi müesseselerimizin kampları var
dır, dinlenme evleri vardır. Bu kampların bir envan
teri çıkarılmalıdır. Geçen dönem Parlamentomuzda 
bu müesseselerin, muhtelif resmi müesseselerin kamp
ları, plaj yerleri ve konaklama tesisleri için bir Araş
tırma Komisyonu kurulmuştu, netice alındı mı bil
miyorum. Türkiye'de süratle gelişme temayülünde 
olan turizm için, ve bilhassa yabancı turistlere bu 
kamplardan kısmen yatak tahsisi düşünülmelidir. 

Bir başka husus saym milletvekilleri, şimdi muh
telif büyük şehirlerimizde turistik belgeye sahip. Tu
rizm Bakanlığının belge verdiği oteller vardır. Bunun 
yanında diğer oteller de vardır. Bunların tarifeleri, 
teftişi ve kontrolü mahalli idarelerin elindedir. Bu 
otellerimiz, maalesef basit ve orta gelirli turistlere hi
tap edecek servis imkânlarından, yatak imkânların
dan mahrumdur. Tarife meselesi belediye ile otel yö
neticileri arasında ve otel dernekleri arasında müna
kaşa konusu olmaktadır. Bu dernekleri Sayın Bakan
lık pekala bir disipline sokabilir, bunların tarifelerine 
yardımcı olabilir. Bunun yanında, gayet laubali olarak 
ve gayri ciddi olarak yönetilmekte olan bu otellere 
teknik yönden bazı tavsiyelerde bulunmak suretiyle 
onların yatak adedini artırmalarını teşvik etmek sure
tiyle yeni bir kapasite yaratılabilir. 

Saym milletvekilleri, ülkemiz için diğer bir husus, 
kaplıca turizmidir. Mesela, Bursamızda eskiden say
fiye evleriyle dolu olan Çekirgemizdeki sayfiye evleri 
otel haline getirilmiştir. Gayet küçük kapasitede, kü
çük küçük evler, bugün küçük küçük oteller halinde
dir. Başka memleketlerde bu gibi yerler büyük mües
seseler ve şirketler tarafından ele alınmaktadır. Biz
de de Turizm Bakanlığı veyahut devlet yardımıyla 
Çekirge ve benzeri yerler ele alınarak kaplıca turiz
mini aynı zamanda fizik tedaviyi de bünyesine alan 
bir turizm hareketini pekala canlandırmak ve hareke
te getirmek mümkün olur. 

Saym milletvekilleri, milli oyun ekipleri konusun
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığının tanıtma yönün
den gayet güzel faaliyetleri olmuştu. Sayın Bakanın 
bu mevzuda olumsuz bir tutum ve davranış içine gir
diğini duymuş bulunuyorum. Şahsen buna çok üzül
düm. Bizim milli hususiyetlerimizi de tanıtacak olan 
bu ekipleri eğitmek, yetiştirmek ve tanıtma faaliye
tini bunların da yardımıyla güçlendirmek güzel bir 
yoldu, doğru bir yoldu. Sayın Bakanın bu hususta 
müspet bir yola girmesini ve bu çalışmalara yardım
cı olmasını bilhassa bu vesileyle rica etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Külâhlı. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, her sahada olduğu gibi turizm sahasında da 
koordinasyon maalesef eksiktir. Dışarıdan gelecek 
olan turist meydana indi, meydandan sonra nereye 
gidecektir? Nasıl gidecektir? Eline bir broşür verme 
imkânı yok. Karayoluyla gelen turistler için durum 
aynıdır. Denizyoluyla gelen turistler için de aynı şe
kilde turiste yol gösterici, turiste yardım edici tesisler, 
müesseseler, bürolar maalesef ya hiç yoktur veya
hut kifayetsizdir. Bu hususlarda Sayın Bakanın yar
dımcı olmasını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık otel şirketleri, böl
gelerdeki turizm büroları ve mahalli idarelerle koor
dinasyonu kurmak suretiyle; pekala gelen turistler için 
ve gelecek olan turistler için müspet çalışmalar ya
pabilir. Turizm sahası hakikaten Türkiye'ye büyük 
dövizler getirecek bir sahadır. Bu sahada şimdiye ka
dar maalesef arzu edilen nitelikte, komşularımızla 
mukayese ettiğimiz zşman, gereken kapasitede yatı
rımlar yapamamışızdır. 

Bir saym sözcü, bilhassa komşu ülkelerden, sosya
list ülkelerden bahsettiler. Bulgaristan, Romanya gibi 
bize komşu ülkeler bizden çok daha geri imkânlara 
malik olduğu halde, büyük oteller yapmışlardır, Ka
radeniz'in bize nazaran biraz daha Kuzey olan kıyı-
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larında. Halbuki bizim daha aşağı kıyılarda Marma
ra Bölgesinde ve Akdenizimizde binlerce turisti ba
rındıracak imkânları süratle Sayın Bakanlık planla-
malıdır, düşünmelidir. Bunun için bütçenin imkânları 
ortaya konmalıdır. Bunun için resmi müesseselerin, 
Emekli Sandığının, Vakıflar Bankasının, Turizm Ban
kasının imkânları ortaya konmalıdır. Bunun için özel 
firmalar, özel şirketler, daha önce olduğu gibi, biraz 
daha genişletilerek teşvik edilmelidir ve hatta turizm 
sahasında yabancı sermayeye de imkânlar vermekten 
çekinilmemelidir. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen Sayın Külâhlı. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Sözlerime bu 

kadarla son verir, Turizm Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimiz için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Külâhlı. 
Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 30 dakikadır Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; konuşmamı iki bölümde ilerletmek, ge
liştirmek istiyorum. 

Birinci bölümde bu Bakanlığın Bütçesinin Ana
dolu Ajansı Bütçesi olmadığını düşünerek, önce tu
rizmle ilgili genel görüşlerimi ifade etmek; daha son
ra da partileri adına konuşan sayın sözcülere uygun 
gördüğüm gerekli cevaplan vererek, konuşmamı ta
mamlamak istiyorum. 

Sayın üyeler, turizm özellikle 1950 yıllarından bu 
yana hem ulusal, hem de uluslararası ekonominin 
önemli konularından birisi olmuştur. Böyle bir olu
şumun başlıca nedenlerini şu birkaç noktada toplaya
biliriz : 

1. Ulaşım sisteminin gösterdiği hızlı ve yaygın 
gelişme; ıraklık, zaman, ülke, kıta ve dünya kavram
larına evvelce anlaşılandan çok değişik, temelden kök
lü ve farklı bir anlam kazandırılmış olması. 

2. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Milletler
arası Para Fonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Eko
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD ve bu
nun gibi kuruluşlar, uluslararasmdaki sosyo - ekono
mik ilişkiler ağını giderek daha yoğun bir biçimde 
sıklaştırmış ve aynı zamanda çeşitlendirmiştir, 

3. Sosyal devlet anlayışının toplumlara daha iyi 
yaşama koşullan hazırlaması, aileleri gelirlerinin bir 
bölümünü seyahat için ayırabilmek olanağına kavuş
turmuştur ve nihayet sosyal hakların bir içeriği ola
rak ücretli izin, tatil ve bunun gibi haklarla sosyal po-

I litika alanına aktarılan önlemler, uygulamada kitlesel 
nitelikte turizm devinimlerini başlatan birer faktörler 

I olmuştur. 
Bu kurumsal ve sosyo - ekonomik faktörlerin her 

i yıl artan hacimde turizm talebi yaratması, gelişmiş 
i ya da az gelişmiş olsun, ulustan turizm sektörünü 

geliştirmeye yönelmiş, aynı zamanda da ulusları bu 
- konuda birbirinin rakibi haline getirmiştir. Ancak, 

I uluslararası piyasada temel mallar rekabeti ekono
mik gelişmeyle sıkı sıkıya bağlı olduğu hakle turizm 

I alanında bu rekabet gelişmişlik farklannı ortadan 
I kaldırıcı bir nitelikte belirmiştir. Çünkü, bu rekabet 
I gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılık yerine, tu-
I rizm sanayiinin üzerinde kurulduğu; doğa, iklimsel 
I özellikler, toplumsal nitelikteki çağdaş ve tarihsel var-
I Iıklara dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1950 yıllarından bu yana 
turizm alanındaki gelişmeler, mekânsal olarak yuka
rıda belirttiğimiz doğa, iklim ve tarih gibi kaynaklan 

I bir arada bulundurması bakımından Akdeniz çevre-
I sinde yoğunlaşmış, ekonomileri gelişmişlik düzeyine 
I ulaşmamakla birlikte, İspanya, İtalya, Yunanistan, 
I Yugoslavya ve son yıllarda Tunus bundan önemli 
I pay alır olmuşlardır. Buna karşın ilerlemiş ülkeler; 
I Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Kuzey Avrupa 
I turist üreten ülkeler sınıfına girmişlerdir. Böyle bir 

gruplaşma, yeni bir gruplaşma, gelişmekte olan ülke-
I 1er, az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkeler gruplaşması-
I nın dışında yepyeni bir gruplaşma olgusunu meydana 
I getirmiştir. Bu olgu, adı geçen Akdeniz ülkelerinin 
I hızlı kalkınmalarında başlıca faktör olmuş, bu böl-
I gede Türkiye üç denize açılan bir ülke olarak bu tür 
I bir gelişme faktörünün ne yazık ki etkisi dışında kal-
I mistir. Oysa ki, bu etkinin en önünde, en üstünde 

olması gerekirdi. Çünkü, ülkemizin gerek doğal gü-
I zellikleri, gerekse tarihi zenginliklerinin onu turizm 
I açısından Akdeniz'de en üst düzeye getirmesi gere-
I kirdi. 

I Millet Meclisinin sayın üyeleri» soruna ülkemizin 
I dış ekonomik ilişkilerinin yapısal içeriği açısından 

yaklaştığımızda ise, şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz : 
I Türk ekonomisi yapısal nedenlerle dış ticaret açısı 
I veren bir ülkedir. 1948'den bu yana dış ticaretimizin 
I değişmeyen eğilimi budur. Aslında böyle bir eğilimi 
I yadırgamamak da gerekir. Çünkü, güçlü sanayilere 
I karşın dış ticaret bilançosu açık vermeyen ülkeler sa-
I yısımn fazla olmadığı da ayn bir olgudur. Bunlar 
S açıklannı; navlun, sigorta, dış yardım gelirleri, uz-
I manlık ücretleri, faiz, komisyon ve turizm gibi dış 
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gelirlerle kapatmaktadırlar. Böyle bir tablo içinde 
Türkiye yönünden sorunun çözümü için bizce başlıca 
iki seçenek vardır. 

Bunlardan birisi şudur : Mademki dış ticaret bi
lançosu kronik açık vermek durumundadır ve nav
lun, sigorta, faiz ve bunun gibi gelirler açığı kapata
bilecek bir gelişme gösterememiştir; o halde, bu açı
ğı borçlanmalarla dengelemek gerekir. Nitekim, dai
ma bu yola gidilmiştir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, bugüne kadar iz
lenen, bu çözüm yolunun başlıca sakıncalarını da 
şöyle özetleyebiliriz : 

Finansman gereksinmesini, uzun süre dış kaynak
lardan sağlayacak olanaklara bırakmak, planın diliy
le, ekonominin diliyle, kalkınmamızı dış ekonomile
rin gelişim koşullarına ve buna ilişkin politikalara 
bağlı tutmak anlamına gelir. 

örneğin; geçen plan döneminde ekonominin ge
reksindiği dış finansmanın yaklaşık % 73'ü sağlana
bilmiştir. öte yandan, ana para ve faiz ödemeleri ise, 
bu kaynaktan yararlanmayı geniş ölçüde kısıtlamış 
ve dışarıdan alman her 100 dolardan 66 doları ana 
para ve faiz olarak geri verilmiş, sadece 34 doları 
kullanılmıştır. Yüce Meclisin zabıtlarına geçmesi için 
tekrar ediyorum; dışarıya bağımlı bu tutum, dışarı
dan aldığınız her 100 doların 66 dolarım dışarıya gö
türmüştür. Bunun bir başka açıdan anlamı, ülkeyi kı
sır bir döngüye, fasit bir dairenin içine sokmasıdır. 

Sayın üyeler, dış borçlanmanın diğer bir sakıncalı 
yönü vardır. Dışarıdan size para verecek olan dev
let, ı«Kreditör» diye adlandırdığımız devlet, yatırım 
projelerimizi her yönden inceleyecek veya reddedebi
lecektir. Böylece, Türkiye istese de istemese de eko
nomik bakımdan dışa bağımlı bir devlet haline gele
cektir. Bunun ulusal çıkarlarımız açısından anlamı, 
kalkınma için öncelik taşıyan belirli yatırımlardan 
vazgeçmek, kalkınma hizandan kesilmek ve dış eko
nomik ilişkilerde kısır döngüden kurulamamaktır. 
Nihayet, dış finansman, kreditör ülkelerin kendi eko
nomilerinin koşullarıyla da sınırlıdır ve dışarıdan pa
ra veren ülke, sizi siyasal bakımdan da muhakkakki 
baskı altında tutacaktır. 

Sayın üyeler, bunun dışında bir başka ikinci çö
züm yolu vardır. Bu ise, dış ödemeler dengesini, dış 
ödemeler açığını; yukarıda belirttiğimiz sigorta, nav
lun, komisyon, uzmanlık ücretleri, dış yatırım gelir
leri ve turizmden sağlananlarla kapatmaktır. Türkiye' 
nin gelişmişlik düzeyi, bunlardan sadece turizmden 
gelebileceğe bel bağlamayı bize kabul ettiriyor, öte 

yandan, bu, bir Akdeniz ülkesi olmanın da koşulu
dur. Gerçekten, turizm gelirlerinin dış ekonomiye ba
ğımlılığı ve bu yüzden güvenilir kaynak olmaması 
gerekçesi, ödemeler dengesi dünya ölçüsünde düşünü-
nüldüğünde dayanıksız kalır. Çünkü, herhangi bir ül
kenin ödemeler açığı öbürlerinin geliri veya fazlası
dır. Gelir kaybeden veya dış ödemeler dengesi açık
la kapananlar için bu faktör, geliri artan için gelişti
rici bir etken olacaktır. Konuyu daha somut bir ala
na aktarırsak, yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip Orta 
ve Kuzey Avrupa, Akdeniz turizmindeki payıyla Tür
kiye için çok güçlü bir potansiyeldir. 

Kalkınma hızını yüksek düzeyde gerçekleştirmek, 
ülkemiz ekonomik politikasının başhedefidir, bu he
deften vazgeçemeyiz. Gelişmiş ülkeler bunu sürdür
mek, az gelişmişler ise, böyle bir amaca ulaşmak ça
bası içindedirler. Ancak, yukarıda belirttiğimiz dar
boğazları, bu çabaya ulaşmayı engelleyici işlevleri de 
sürdürmektedir. Söz konusu ülkelerin bazıları, bu kı
sır döngüyü turizm sektörünü geliştirerek, kırabilmiş-
lerdir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, bu konuda bugüne 
kadar yapılan yararlı işler vardır, yapılan yanlış tu
tumlar, hatalı tutumlar vardır. Biz bu konuya kısa 
vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir program çerçe
vesi içinde yaklaşacağız ve bu programı gerçekçi, 
ayakları yerde bir biçimde çözümlemek ve geliştir
mek için çalışacağız. 

Kitle turizmi için bölgesel araştırmalara değer ve
receğiz. 

Köylere, tarihi ve doğal güzellikleri olan köylere 
de yayılarak turizm odaları, yayla turizmi, termal tu
rizmine önem vereceğiz. 

Gençliğin boş zamanlarını değerlendirecek üret
ken gençlik turizmini gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Bakanlığı kredi üreten mekanizma olmaktan çıka
rılıp; kredileri, yerine ve değerine göre sarf edeceğiz 
ve ülkenin fiziki planlamalarına önem vererek bu 
planlamaları, uygun imar tasdikleriyle perçinleme yol
larına gideceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, turizm politikasının alacağı 
şekil ve manayı bu kısa zaman çerçevesi içerisinde 
sıralamanın olanaksızlığım siz de takdir edeceksiniz. 
Eğer izin verirseniz, zamanımın diğer kısımlarım bu
rada konuşan değerli parti sözcülerine ayırmak isti
yorum. 

Her şeyden önce, şahsı adına konuşan Adalet 
Partisi Milletvekili Sayın Külâhh'ya burada teşekkür 
etmek isterim. Kendisinin getirdiği çok olumlu kat-
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kıları» zabıtlardan da tekrar alarak, inceleteceğini ve 
getirdiği hususlar üzerinde duracağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Celâl 
Doğan'ın, konuya sosyo - ekonomik açıdan bakan 
çok seviyeli ve bilinçli konuşmasma burada teşekkür 
ederek cevap vermek istiyorum. 

Kendisinin özellikle dışarıdaki temsilcilerin sorun
larıyla ilgili, dışarıdaki tanıtma bürolanyla. ilgili hu
suslarda buraya getirdiği önemli sorunları biliyorum 
ve artık bu sorunlar tüm kamuoyunda da biliniyor, 
tüm gazeteler tarafından da yazılıyor. 19 Şubat 1978 
Pazar günkü Hürriyet Gazetesinde, bankaları dolan
dıran, elçilik mührünü kullanarak sahte belgeler dü
zenleyen ve bugün Avrupa'da polis teşkilatlarında, 
«Büyük mağazalardan çıkarken dalgınlıkla, parasını 
ödemediği şeyleri de beraberinde götürür» diye dos
yasında şerhler bulunan, tanıtma bürolarımızın gö
revlileri hakkında söylediklerini dikkatle izleyece
ğim, bunlar hakkında - Meclis kürsüsünden açılıyo
rum - soruşturma açacağım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Zaten görevin. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Zaten görevim! Bundan önce aç
madılar; ama ben açacağım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Aç arslanım, aç. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Şimdi Milliyetçi Hareket Parti
sinin Sözcüsü Sayın Mehmet Doğan'ın konuşmasma 
geliyorum: 

Sayın Mehmet Doğan, özellikle Anadolu Ajansı 
üzerinde durdu; onu sona bırakıyorum. Bir de zabıt
ları dahi incelemeden, Sayın Başbakan Bülent Ece-
vit'in 30 Aralık 1977 günü Hükümetin Programımn 
konuşulması sırasında yaptığı konuşmadan pasajlar 
aktardı. Milliyetçi Hareket Partisinin zihniyetini bu 
konuşmada bir kez daha görüyoruz: Meseleleri ince
lemeden konulan saptırmak. 

Şimdi izin verirseniz Sayın Başbakanın o gün 
yaptığı konuşmayı Meclis zabıtlarından aynen okuya
cağım. Önce, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü ne 
diyor? 

«Sayın Ecevit talihsiz bir konuşma yapmıştır. Sa
yın Başbakan büyük bir öfke içinde şöyle bağırıyor
du; «bu Hükümetin içinde, Avrupa'lının «Muhteşem» 
dediği kişi yoktur.» demekle, dünyanın saygı duyduğu 
bir Türk büyüğüne hakaret etmiştir.» 

İşte Milliyetçi Hareket Partisinin tutumu: Konu
ları incelemez ve konulan saptınr. 
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Şimdi gelin beraberce Sayın Başbakanın yaptığı 
konuşmayı zabıtlarda aynen görelim : «Sayın üye
ler, kimsenin endişesi olmasın; bu Hükümet, Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyete, Hükümetten, Devlet
ten güç alarak Atatürk'e ihanet dönemine son vere
cektir. Bu Hükümetin içinde Osmanlı İmparatorlu
ğunun çöküş döneminin padişahlarım Atatürk'ün 
karşısına çıkarmaya kalkışan bir tek kişi yoktur. 
(CHP sıralanndan «Bravo» sesleri,, alkışlar) Bu Hü
kümette bir yandan halkı yoksul bırakıp, bir yandan 
da kendisine yabancıların taktığı lakapla bir muhte
şem padişahın lakabını taktıran bir tek üye yoktur.» 

Arkadaşlar burada kastedilen şu; kendi devirlerin
de ortakhk kurarak Hükümeti ve Devleti parselleyip 
konfederasyon haline soktuktan devirdeki sahte 
Muhteşem Süleyman'dan bahsedilmetktedir; yoksa 
tarihteki muhteşem Süleyman'dan değil. Bizim Os
manlı tarihine ve milli tarihimize saygımız sonsuzdur 
(AP sıralanndan gürültüler) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sahtekâr sen
sin. 

MEHMET EMlN DALKIRAN (Bursa) — Ba
kan olarak sataşıyorsun, buraya kadar getiriyorsun; 
çok ayıp. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yalnız kendisine tarihten ge* 
len... 

Bizim Osmanlı tarihine, Türk tarihine saygımız 
sonsuzdur. (AP sıralanndan gürültülü*) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
Sayın Bakan sataşmayın. 
Lütfen arkadaşlar. (AP sıralanndan gürültüler) 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Arkadaşlar, arkadaşlar, izin ve
rir misiniz? 

Burada kalkacak bir partinin bir sözcüsü benim 
Başbakanıma hakaret edecek, ben Hükümet üyesi 
olarak ona cevap vermeyeceğim. Beni dinleyeceksi
niz. (AP sıralanndan gürültüler) 

Sayın Dağdaş siz de dinleyeceksiniz. Sizin geçen 
devirde oradan bağınşlannızı ben bilirim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Hükümetsin, Hükü
metçe konuş. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Hükümetçe konuşuyorum. Bun
dan daha güzel Hükümetçe konuşulur mu? Milli ta
rihimize saygımız sonsuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sataşmaya meydan ver
meyecek şekilde rica ediyorum. 
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TURİZM VITANITMA BAKANI ALEV CÖŞ-
KUN (Devamla) — Osmanlı tarihinin yükselme de
virlerine saygımız sonsuzdur. Bu tarih, bu milli ta
rih kimsenin inhisarında değildir. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Ama o tarihin en önemli yerini 
işgal eden Muhteşem Süleyman'ın adım sahtekârlık
la alan insanın da karşısındayız. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sahtekâr 
sensin. Şerefsiz herif, sahtekâr sensin. 

(CHP sıralarından Kocaeli Milletvekili Kenan 
Akman'ın AP sıralarına yürümesi ve Zonguldak Mil
letvekili Ömer Barutçu'yu yumruklaması; AP ve 
CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Şenses rica 
ediyorum. 

Sayın üyeler, rica ediyorum. 
Sayın İdareci üyeler, lütfen... 
Sayın üyeler, gereği yokken tansiyonu yükseltme

ye çalışmayın lütfen. (Gürültüler) 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Bakan sebep oldun, sebep o. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Bakan, be

ğendin mi? Utan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Dağdaş, Sa

yın Dağdaş rica ediyorum. (Gürültüler) 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, bu konuşmalara mani olun. (Gürültü
ler,) Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in sıralar üze
rine çıkması) 

BAŞKAN — Sayın üye, sayın üye sıraların üze
rine çıkamazsınız. Bu kadar olmaz. Ski başkaları da 
izliyor. Lütfen dikkat ediniz. 

Sayın Kenan Akman, sizin davranışınız... 
Rica ediyorum yerinize oturunuz. Ben gereken 

üyelerle muhatap olurum, buyurun, 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Sayın üyeler... 
- BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, rica ediyo

rum. 
Sayın Kenan Akman, bir dakika... (Gürültüler) 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Beğendin 

mi yaptığım orospu çocuğu. (Konya Milletvekili 
Durmuş Ali Çalık'ın AP sıralarına yürümesi, gü
rültüler) 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Orospu çocuğu 
sensin. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın Üyeler bu 
türlü hitap etmek size yakışmıyor. 

(CHP sıralarından «Kim dedi orospu çocuğu?» 
sesleri, gürültüler ve Ankara Milletvekili Cengiz Şen
ses'in AP sıralarına yürümesi.) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ben dedim, 
ite olacak? 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Orospu çocuğu 
sensin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şenses, bu türlü sıraların üze
rinde çıkıp şey Vapautazsınız. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Adam gibi oturt 
onları yerine. 

HASAN CERtT (Adana) — Onlara hitap etsene. 
BAŞKAN — Bağıramazsımz, bağıramazsınız... 
HASAN CERtT (Adana) — Orospu çocuğu der

se sıraların üstüne çıkar. 
BAŞKAN — Bağırma tehditleriyle korkutamazsı

nız. Lütfen oturun. Size ayrı ayrı hitap edeceğim. 
Sayın Şenses, sizin davranışınızı bir üyenin davra

nışlarına yakıştıramıyorum ve size oturumu terk ce
zası veriyorum. 

HASAN CERİT (Adana) — Onun davranışına 
değil, orospu çocuğu diyene söyle. 

BAŞKAN — Ona da hitap edeceğim. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Başkan ona 

hitap etsene. 
BAŞKAN — Ona da hitap edeceğim; fakat bir 

tarafta sıraların üzerine çıkılıp yürünmesini zahâliniz 
tasvip ediyor musunuz? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, evvela 
olaya sebep olana hitap edin. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
şerefsiz diyene hitap edin. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Akman, Sayın Kenan 
Akman, size hitap ediyorum. 

İSMET ATALAY (Kars) — Ömer Barutçu'ya 
neden söylemiyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, hitap edeceğim müsaade 
buyurun. Bu şekilde tepki göstermeniz doğru değil. 

Sayın Kenan Akman, Sayın Kenan Akman'ın da 
(zabıtlara geçirtiyorum) davranışını, yürüyerek bir 
üyeyi burada dövmeye kalkmasını kımyorum ve bir 
oturum, oturumu terk cezası veriyorum. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Küfredene ceza 
versene. 

BAŞKAN'— Sayın üye, bu şekilde bağırmakla 
bir şeyi halledenleyiz. Ben buradaki oturama İdare 
edip görüşmeleri sağlamakla mükellef im, rica ediyo
rum. 
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GALİP KAYA (Antalya) — Ağzından çıkanı du
yuyor musun Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Partili üyeler, lütfen 
yerlerinize oturunuz ve demin bu tarafa küfreden 
sayın üyenin, tanımadığım için, ismini rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ömer Ba
rutçu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ömer Barutçu Bey, Ömer Barutçu 
Bey... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Ömer Barutçu Bey, arkadaşların, 
diğer üyelerin davranışlarının çirkinliği yanında, za-
üâlinizin küflünü de boş görmüyor, bu türlü şeyle
rin devam etmemesi temennisiyle size de bir oturum 
oturumu terk cezası veriyorum. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Baka
na da ceza vermeyi düşünüyor musunuz? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Küf
re müsebbip olanın da zapta geçmesi lazım. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, mü
sebbip olan Sayın Bakana da bir söz söyleyin. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ersoy, müsaade 
edin de, yok eğer hep kavga edeceksek buyurun are
naya çevirelim burayı. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Komisyon Başka
nı arkadaşımız burada... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Konuşmamı tavzih edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ersoy, sizi dinliyorum. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Komisyon 

Başkanının geçen gün burada söylediği gibi, bura
nın mehabetini bozmayalım. Sözlerini geri alsınlar. 
Eğer bu kürsünün mehabetini bozan bu milletvekili 
Bakan dahi olsa, Sayın Bakanın sözlerini geri alma
sı lazımgelir. Lütfetsin sözlerini geri alsın, bütün 
gruplar barışalım, doğru dürüst burada çalışma ya
palım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâliniz de, çok sükûnetti bir gö

rüşme devam ederken, konuşmalarınızı buranın sükû
netini bozan bir noktaya getirdiniz, tavzihinizi rica 
ediyorum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; ben 
burada Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı Sayın 
Başbakanı Sayın Ecevit'e karşı yapılan ve Milliyetçi 
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Hareket Partisi sözcüsünün yaptığı konuşmadan pa
sajlar okuyarak cevaplar veriyordum. Adalet Parti
sinin bundan bu kadar tehevvüre kapılmasını anlaya
mıyorum. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Onlara söylesene. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Daha ne söyleye
ceksin. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Biz milliyetçi bir partiyiz. Bizim 
partimizin «Altı ok» unda milliyetçilik vardır. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Belli. Şildiniz onu. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Ve ulusal devrim savaşından be
ri mazlum milletlerin ilk baş kaldırışı, ilk savaşı olan 
ulusal savaşımızdan beri milliyetçilik bizim «Altı ok» 
umuzda vardır. Bizim bu anlayışımızda, aynı zaman
da milli tarihimize de bağlılık vardır. Biz, Türk ta
rihinin yüceldiği zamanlan, kıvançla, onurla taşıyan 
ve onu benimseyen, onu savunan bir partiyiz, insan
larız, onu savunan nesiliz. Ama, o devrin en ünlü 
padişahının, bu ülkeye, bu Türklüğe büyük hizmet
ler yapan ünlü padişahının ismim, muhteşemliğini, 
kendisine lakap olarak alan şahsa karşı da... (AP sı
ralarından gürültüler) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Bu ne biçim Bakan be? Kim aldı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — öyle ise niye heyecanlanıyorsu
nuz? Neden heyecanlanıyorsunuz? (Gürültüler) 

Bu heyecanınız ne? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Toker... 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Almadıysa, niye heyecanlanıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen yatıştırıcı ko
nuşmanızı yapın, tavzihinizi yapın, bitirelim, lütfen. 
(Gürültüler) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Efendim, bakınız Sayın Başkan, 
bana hitap ediyorsunuz. 

Peki, mademki o lakabı almadınız... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinize oturu

nuz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — O lakabı almadıysanız münaka
şa kapanmış demektir. (AP sıralarından «Sözünü ge
ri alsın» sesleri) 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan sözünü geri alsın. Yoksa salonu terk 
ediyoruz. <AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden tavzih bekliyo
ruz efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Adalet Partisinin sayın üyeleri, 
böyle bir lakabı almadığını kabul ettiğine göre, me
sele ortadan kalkmış demektir. 

Ben Milliyetçi Hareket Partisinin sözcüsüne ce
vap veriyorum. 

Gelelim, Adalet Partisi Grupunun içinden, bu 
Mecliste yakışmayacak... 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Se
ni ilgilendirmez o. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — ... küfredenlere. 

Dinler misiniz? 
Küfreden, sokak kavgası gibi küfredenlere. Onla

rın, o küfredenlerin seviyesine düşmeyeceğim. O kü
fürleri kendi seviyesine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Bakan. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ben de ay

nen iade ediyorum. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sözünü geri alsın 

efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
yoklama isteyeceğiz, sözünü geri alsın Sayın Bakan. 

Sayın Başkan, sözünü geri alsın, yoksa salonu 
terk ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan sözlerini tav
zih ettiler. (AP sıralarından «Sözünü geri alsın Sa
yın Başkan» sesleri) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, konuşmala

rın bu aşamasında... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum, rica 

ediyorum. (CHP sıralarından «Devam et Sayın Ba
kan» sesleri) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın üyeler, bu telaşları, bu he
yecanları gayet doğal karşılıyorum. 

Gelelim Adalet Partisinin konuşmasının, uzun bir 
bölümünü ayırdığı Anadolu Ajansına. (AP milletve
killerinin salonu terk etmeleri ve CHP sıralarından 
«Ayıp, ayıp; güle güle» sesleri) 

Adalet Partisinin... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var efen

dim. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Efendim, buradaki gürültüleri 
de benim konuşmama mı saydınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Zatıâliniz sebep oluyorsunuz Sa
yın Bakan. (CHP sıralarından gürültüler) Gereğini 
yapmak ödevim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ- „ 
KUN (Devamla) — Ben kimseye sebep ölmüyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Süreyi başka türlü 
kabul edemem. 

Siz görüşmeye devam ediniz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Efendim, Adalet Partisinin sayın 
sözcüsü, arzu ederdim ki, Anadolu Ajansı hakkında
ki söylediklerini bir incelemeye dayandırsın. 

Sayın Bütçe Komisyonu sözcüsünün cevap verdi
ği gibi, Anadolu Ajansının ödeneği kesilmemiştir. 
Anadolu Ajansının ödeneği hiç bir şekilde bütçeden 
çıkarılmamıştır. Anadolu Ajansının tazminatları, öde
nekleri, Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne konmuş
tur ve hizmet alımları bölümüne konmuştur. 

Anadolu Ajansının bu hizmet alımları bölümüne 
konan ödeneğinden orada çalışanların haklan koru
nacaktır. 

Yalnız, bizim amacımız, Anadolu Ajansını Cum
huriyet Halk Partilileştirmek değil, Anadolu Ajansını 
tarafsızlaştırmaktır; Anadolu Ajansını, Büyük Ata
türk'ün, Anadolu Ajansının kurulduğu sıralarda ona 
verdiği göreve, ona verdiği niteliklere kavuşturmak
tır; Anadolu Ajansım özerkliğine kavuşturmaktır; 
Anadolu Ajansını bir ölçüde, bir ailenin ajansı ol
maktan kurtarmaktır. 

Nitekim, Anadolu Ajansı burada delilleriyle de 
belirtebileceğimiz gibi, örneğin, 15 Mart 1970 tarihin
de, Demirel kardeşlerin iş ve servetleri ile ilgili basın 
toplantısını nakleden 16 Mart 1970 tarihli Milliyet 
Gazetesinde ve diğer gazetelerde şunlar yazılıyor : 
Ancak, gazetecilere dağıtılan basın bülteninin, Devle
tin resmi organı Anadolu Ajansının Genel Müdürü 
Atila Onuk tarafından getirildiğini, bunun hiç bir top
lantıda görülmediğini sormuştur, bu soru üzerine 
de Şevket Demirel; «Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
bir memurdur, durumu tespit eder, gerekeni yaparsı
nız» diyor. Anadolu Ajansı maalesef, uzun yıllar Dev
letin değil, Adalet Partisinin değil, ama Demirel'in 
ajansı olmuştur. 

Bir başka örnek vereyim : 13 Mayıs 1975 günü 
Vural önsel adında bir şahıs Başbakanlık içinde, Baş
bakan Süleyman Demirere saldırmış ve burnundan 
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yaralamıştır. Daha olayın soruşturması devam ettiği 
bir sırada Anadolu Ajansının yayınladığı 48 No. lu 
haberde şunlar yazıyordu : «Başbakan Süleyman De-
mirel'i yumrukla yaralayan mütecavizin Vural önsel 
adında bir CHP li olduğu anlaşılmıştır.» 

Ülke politikası açısından bu derece önemli bir 
olayda Devletin resmi ajansı sıfatına sahip olan Ana
dolu Ajansı, en ufak bir soruşturma gereksinmesi 
duymadan ülkenin en büyük siyasi kuruluşunu, halk
tan en büyük oy alan Cumhuriyet Halk Partisini, ül
kede çatışma çıkarabilecek bir suçlama ile mahkûm 
etmeye çalışmıştır. 

Arkadaşlarım, ben sözlerimi uzatmak istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Anadolu Ajansı, halktan alman, 
halktan toplanan vergilerle ödeneği ödenen ve bütün 
malları. Devletin, kamunun olan, oradaki çalışanla
rın ve Genel Müdürün maaşları Devlet tarafından 
ödenen ve bir seri kanunla, orada çalışanların Devlet 
memurlarının cezai sorumluluğu ve oradaki malların 
da Devlet malı olduğunu belirten kanunlarla çerçe-
veleşmiş bir kurumdur. 

Bu kurumun bir şahsın elinde yozlaşmasını önle
yecek tedbirler alıyoruz ve bunu yaparken de hukuk
tan ayrılmıyoruz. Bunu yaparken de, hiç bir şekilde 
seviyemizi düşürmüyoruz. Bunu yapmamızı Yüce 
Meclis istiyor, Bütçe Komisyonu istiyor, Senatoda 
alınan kararlar istiyor, Mecliste alınan kararlar isti
yor. Bunu bu doğrultuda gerçekleştirebileceğimize 
inanıyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrılmayın sorular 
vardır. 

Başka soru soracak sayın üye var mı? 
Sayın Arıcı yazılı mı sözlü mü? 
FEVZİ ARICI (İçel) — Yazılı soru verdim, bir 

de sözlü soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Başka? 
Sayın Akın Simav, Sayın Muammer Aksoy. 
Soru soracak başka sayın üye var mı? Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, sorulara sözlü veya yazılı cevap 

verebilirsiniz. 
Yazılı sorulardan başlıyorum efendim. (CHP sıra

larından, «Soru sahibi buradalar mı?» sesleri) 
Sayın Ahmet Buldanlı? Yok. 
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Soru düşmüştür. 
Sayın Timurağaoğlu? Yok. 
Soru düşmüştür efendim. 
Sayın Gültekin Kızıkşdc? Yok. 
Soru düşmüştür. 
Sayın Fevzi Arıcı? Sayın Ana buradalar. Soruyu 

okutuyorum efendim : 
«1. Mevcut Basın Kartları Yönetmeliğine göre 

basın kartı alması mümkün olmayan Tekirdağı Mil
letvekili Yılmaz Alpaslan'ın eşine usulsüz olarak ba
sın kartı verilmesi için kim emir vermiştir? 

2. Sayın Bayan Alpaslan'a usulsüz basın kartı 
verilmesinde Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Al
paslan'ın tesiri olmuş mudur? 

3. Sayın Bayan Alpaslan hangi sıfatla ve yönet
meliğin hangi maddesine göre basın kartı almıştır? 

4. Sayın Bayan Alpaslan'a usulsüz ve yolsuz ola
rak basın kartı verenler hakkında her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

5. Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan' 
m eşi Sayın Bayan Alpaslan'a verilen usulsüz basın 
kartı geri alınmayacak mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Sorulan sorudaki detayları ya
zılı olarak cevaplandıracağım; fakat şu hususu belirt
mek istiyorum. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayın
lanan, «Türk Basınında «Kim Kimdir» isimli kita
bın 566 ncı sayfasında, Tekirdağ'da yayınlanan 
«Devrim» Gazetesinin sahibi Gökçen Alpaslan ola
rak gösteriliyor. 

Yine, «Türk Basınında Kim Kimdir» isimli bu 
resimli basılan kitapta da... 

MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Kaç tarihin
de basılmış? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ* 
KUN (Devamla) — Ydı 1977. Sayın Doğan Ka-

saroğlu'nun Genel Müdür olduğu sırada basılmış. 
Orada da yine aynı şekilde Sayın Gökçen Alpaslan 
basın kartlı olarak gösteriliyor. Benim aldığım malu
mata göre, kendisi 1966 yılından beri san basın kar
tı taşımaktadır. (CHP sıralarından «Seni kandırmış
lar kardeşim» sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

AKIN SİMAV (İzmir) — O bilgiyi sana kim ver-
mişse yanlış vermiş. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş? Yok. 
Soru düşmüştür. 
Sayın Mehmet Emin Dalkıran'ın sorulan... 
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MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Geri 
aldım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran sorusunu geri almış
tır. 

Sayın Gültekin Kızılışık ve Sayın Mehmet özut-
ku'nun soruları. 

Sayın Gültekin Kızılışık, Sayın Özutku? Yok. 
Soru düşmüştür. 
Sayın Fevzi Arıcı; buyurun efendim. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, İzmir'in 

Urla ilçesinin Zeytinalaıu köyü sahilindeki Hazine 
arazisi üzerinde, 4 000 m2 deniz doldurularak ve kıyı 
yağması yapılarak inşa edilmiş olan Şef Otel kime 
aittir. 

Bölgedeki yaygın söylentilere göre, sahihinin kar
deşiyle birlikte bu otelin hissedarı olduğu ifade edi
len CHP li bir milletvekili olduğu söylenmektedir. Bu 
zat kimdir? (CHP sıralarından «İsim söyle, isim» 
sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Soru iki : Kıyılarımızda

ki, bilhassa Güney kıyılarımızdaki sahil şeridi içeri
sinde, Hazine arazisi üzerinde yapılan Miks Villaların 
yıkılıp yıkılmayacağını ve halen devam eden kaçak 
inşaatların durdurulup durdurulmayacağının Sayın 
Bakan tarafından açıklanmasını rica ediyorum. 

Yazdı veya sözlü olarak-
BAŞKAN — Peki efendini. 
(Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANFTMA BAKANI AUEV COŞ
KUN (Devamla) — Urla Zeytfinalan köyünde 4 000 
m2 üzerine kurulan Ve (sahiplerinden birinin 'Cumhu
riyet Halk Partili olduğunu söylediğiniz hususu tet
kik edeceğim. Bilginiz varsa lütfediniz. 

FEVZİ ARİCİ (İçel) — Yazık olarak istiyorum 
Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yazılı olarak. 

Yalnız, bilginiz varsa siz de bana lütfediniz, ben 
tetkik edeyim. 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Mil
letvekilliği sırasında mı bu otele sahip ohmış, yoksa 
önce mi? 

TURİZM VE TANTTMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Teşekkür ederim. (CHP sırala
rından gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Marmaris'teki 
Lfdya Moteli kimin? 

— 80 

24 . 2 . 1978 O : 2 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Marmaris'te otel yap
tıranlar kimler? (CHP sıralarından «İsim verin islini» 
sesleri, gürültüler) 

UAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim efendim. 
Öyle bir usul yok. Rica ediyorum efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — İki ve üçüncü suallere geliyo
rum. 

'Kıyılarımızdaki lüks villaların... (CHP sıraların
dan «İsim söylesin» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Kıyılarımızdaki lüks villaların 
yıkılıp yıkılmayacağı ve Güney sahillerinde kaçak in
şaatın yapılıp yapılmayacağı konusuna gelince : 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, ben henüz 40 günlük 
Turizm ve Tanıtma (Bakanıyım. Eğer bunlar varsa ki, 
vardır, ülkentizde kıyı yağmacılığı-vardır ve bu kıyı 
yağmacılığına kişiler de katılmaktadırlar, bir ölçüde 
kamplar yapıyoruz diye kamu kesimi de katılmakta
dır, bu kıyı yağmacılığı varsa, herhalde benlim sorum
luluğum değildir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — MarmarisHeM 
Lidya Moteli? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Marmaris'te otel yap
tıranlar kimdir? (Gürültüler) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Gelelim Güney sahilleri mese
lesine... (Gürültüler) 

!BAŞKA!N — Sayın üyeler rica ediyorum. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Marmaris'te otel yap-* 

tırıp da Turizm Bakanlığına borçlu olan Adalet Par
tili senatör var mı? 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Böyle konuşacağınıza, 
siz de soru sorun cevabım versinler. 

(BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı bir görüş
me yok; Bakanın yerine cevap verecek durumda da 
değilsiniz. Rica ediyorum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) 7- Güneye, Antalya sahiline ge
lince : 

(Bakanlığa geldiğim zaman 10 gün geçmişti; bu 
sırada bana teknisyenler geldiler ve Dünya Banka
sının, eğer elimizde bulunan 6 şartı gerçekleştirirsek, 
26 milyon dolarlık bir kredi vereceğini söylediler. 
Bu şartların gerçekleşmesi için önümüzde sadece 
1 haftalık bir zaman vardı. «Neden bugüne kadar 
bunları gerçekîeştiremediniz?» dedim; «Çünkü, po
litik nedenlerden dolayı bu yıkımlara giremiyorlar, 
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bu kamulaştırmaya giremiyorlar» dediler. Ne zaman 
başladı bu iş? 1974 yılında başlamış, sene 1978; «Ya
ni, 4 yılda o bakanlara yaptıramadığınızı 10 günde ba
na mı yaptırmak istiyorsunuz?» diye teknokratlara 
söyledim. Arkasından hemen faaliyete geçtik ve 1 haf
ta içinde, 4 yılda Adalet Partili bakanların yapama
dığını 1 haftada tamamladık ve 100 milyon liranın 
üzerindeki bir likidite para ile birçok sahilin büyük 
kısımlarını, en güzel kısımlarını kamulaştırdık ve böy
lece, 4 yıldır sizin sorunuza muhatap olacak bakan
ların yapamadıklarını, 1 haftada gerçekleştirerek, hiç 
olmazsa o kesimde kıyı yağmacılığını önlemenin, 
önüne geçmenin yollarını aradık. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — 1 haf
tada mümkün değil, 15 günlük ilan müddeti var Sa
yın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN '(Devamla) — Biz bunu yaptık. Daha önceki 
ilan müddetlerini de kullanarak bunu yapmaya ça
lıştık. Şimdi aynı zamanda bu soruya ileride yazılı 
olarak da cevap vereceğim. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir dakika Sayın Bakan, sorular daha bitmedi. 
Demin bir yazılı soruda, bir üyenin daha imzası 

varmış. Arkadaşlarımızın gözünden kaçmış, soruyu 
tekrarlıyorlar efendim. 

Buyurun okuyun, Sayın Şener Battal Beyin de im
zası var. 

«Anadolu Ajansında çalışan personelin maaşla
rının ödenmesi hususunda bilgi verilmesini soru ola
rak arz ederim.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI AUEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Şener Battal'a, böyle bir 
soru sorduğu için çok teşekkür ederim. 

Biraz önce söylediğim gibi, Anadolu Ajansının 
ödeneği, Anadolu Ajansının başında Atila Onuk söz
leşmeli olarak bulunduğu için kesilmemiştir. Kanu
nun, Anayasanın ve program - bütçenin gereği böyle 
olduğu için bu ödenek Basın - Yayın Genel Müdür-
lüğüne aktarılmıştır. Devlet adına denetimi, halk adı
na ve Meclis adına, siyasi organın ve ita amiri olarak 
attığım imzanın denetimini yapabilmek için aktarıl
mıştır. 1975 yılına kadar tam 54 sene Anadolu Ajan
sının ödeneği Turizm Tanıtma Bakanlığına veyahut 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne konuyordu; 1975 
yılında Bütçe Kondisyonunda yapılan bir oylamayla 
bu ödeneğin ismi Anadolu Ajansı olarak değîştiril-
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mistir. 54 senelik yapılan uygulamaya dönülmüştür, 
program - bütçeye dönülmüştür, Anayasaya ve ka
nuna dönühnüştür. Ha nedenle orada çalışanların, ba
sın emekçilerinin tüm hakları korunacaktır. Bunun da 
tedbirlerini aldık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Akın Simav, buyurun. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Saym Bakan, Bütçe 

Komisyonundaki konuşmalarınız sırasında, «Beytül-
maia uzanan elleri yakalayacağım ve kıracağım» de
miştiniz... 

BAŞKAN — Sayın Bakana hitaben konuşamaz
sınız Sayın Simav, Başkanlığa hitaben konuşun lüt
fen. 

AKIN SİMAV (İzmir) — «Yakasına yapışaca
ğım» demişlerdi Sayın Bakan. Saym Bakanın görev
den aldığı müsteşarın, 374 bin liralık ki kendi gön
derdiği müfettişler tarafından Paris bürosunda görev 
yaparken 374 bin liralık zimmet üzerinde kalmıştı. 
Bu zimmet ödenmiş midir, ödenecek inidir? Saym 
Bakan bu konuda ne gibi bir işlem yapacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI AUEV COŞ

KUN (Devamla) — Sayın İzmir Milletvekili Akın 
Simav'ın sorduğu sual, Yüce Meclisin zabıtlarına geç
miştir, kendilerinin sorduğu teknik sorudur, kendileri
ne yazdı olarak cevap vereceğim. 

Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, bu sordukları 
suali bir ihbar kabul ediyorum, şu dakikadan itibaren 
müfettişleri harekete geçireceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy?.. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Avrupa Konseyine giderken dönüş yom Zürîh' 
dir. Orada, Turizm Ataşeliğine gidildiği zaman, bir 
binanın 4 ncü katmdadır, eskiden bir kapıcısı vardı. 
Başka noktalarında çok artış olmuş memurlarında; 
son zamanlarda bir kapıcı daha eklenmiş. Acaba bun
dan haberi var mıdır? Bir kapıcı için 2 bin frank, 
yani 26 bin İha daha verilmektedir. Bu 26 bin lira 
alan yeni kapıcıdan haberi var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
TURİZM VE TANİTMA BAKAM ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Efendim, Zürih'deki Turizm Ata
şeliğinde olanları bir ölçüde biliyorum. Zaten Turizm 
ve Tanıtma Ataşeliklerini daha ciddi bir yaklaşımla 
ele alıp, bir düzenlemeye gitmek zorunluluğunu da 
duymaktayız, 
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Bu kapıcı 'hakkında çok şeyler duydum, hatta bazı 
eski bakanların akrabalık derecesi üzerinde sözler 
duydum; fakat bu konuyu kesin olarak tahkik etme
den ve ortaya çıkarmadan açıklamakta yarar görmü
yorum. Bu konuyu tahkik ettireceğim, size de yazılı 
olarak cevap vereceğim efendim. 

•'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
(BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
bir cümle söylememe izin vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
bir değerli arkadaşım Sayın Bakana bir soru yöneltti, 
«İzmirlin bir yerinde sahildeki bir 'Hazine arsasına 
tecavüz vaki olduğunu ve bir milletvekilinin de bu
nun içerisinde olduğunu» beyan etti. O beyan edilen 

, şahıs bendenizim. 1958 yılından beri ki rahmetlik ba-
hamdan kalma bir gayrimenkuldur. Sayın Bakanı ve 
Maliye Bakanını namusları ve haysiyetleri üzerine gö
reve çağırıyorum. Hazineye tecavüz varsa, lütfen tes
pit etsinler, gelip burada ilan etsinler, bu muhbir cüce 
vatandaş milletvekili de o cevabı alsın, bunu özellikle 
Turizm Bakanından rica ediyorum efendim. (CHP şi
ryanından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Açıklamanıza teşekkür ederim. Yal
nız, üye arkadaşlarımız 'için bu.türlü tabirlerin kulla
nılmamasını da özellikle rica ediyorum. 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — isim söylesin 
efendim. Kimsenin hakkımda kuşku yaratıcı beyanda 
bulunmaya hakkı yok. ismimi söylesin, benim hesabı 
verilemeyecek hiçbir şeyim yok; meydan okuyorum 
ne biliyorlarsa açıklasınlar. 

'BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim, anlaşılmış
tır efendim. 

Buyurun Sayın Bakan, sorular cevaplandırılmıştır, 
tamamlanmıştır. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın üyeler, beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim, sevgiler, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, demin sataş
ma nedeniyle söz istemiştiniz, zabıtları getirttim, id
dia ettiğiniz hususlar zabıtlara aynen geçmiştir. (Bu 
bakımdan size, yeni sataşmaya meydan vermeyece
ğiniz anlayışı içerisinde, Söz Veriyorum. 

HAYRETTİN UYSAL Sakarya) —' Efendim, 
Grupumuz adına Orhan Birgit konuşacak. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
ıSaym Birgit, lütfen yeni bir sataşmaya meydan 

vermeyiniz. 
ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Saym Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; sözlerime başlarken, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde biraz önce 'burada 
geçen ve hepimizi üzen olayların bir daha tekerrür et-ı 
memesini dilerim. 

Yorucu uzun bir bütçe çalışması içerisindeyiz; ta
raflar olarak asaplarımız zaman zaman bozuluyor, 
ola ki, değerli Adalet Partisi milletvekili arkadaşlarım 
bu bütçeye iktidar partisi grupu olarak girmeye ha
zırlanıyorlardı, böyle olmadı. Ola ki, memlekel'Jn içe
risinde bulunduğu ortam, sorumlu yurttaşlar olarak 
bizleri üzüyor, o üzüntüyü burada istemesek de başka 
türlü yansıtıyoruz. Birbirimizi, özgürlükçü ve çoğul-
cul demokrasinin gerekleri içerisinde karşılıklı seven, 
aynı ülkenin, aynı ulusun çocukları olarak seven ve 
sayan insanları olarak anlayışla karşılamaya zannede
rim bugün, her zamandan çok daha fazla mecburuz. 

Değer1?] arkadaşlarım) Adalet Partisinin Sayın Söz
cüsü Erol Yeşjlpınar arkadaşım, dünden büyük bir 
certtilmenîCk içerisinde bugünkü konuşmalarında, kıs
men benimle olan hususları bana bildirmek inceliğini 
gösterdi. O hususa da biraz sonra kısaca değineceğim. 
Ama, genç ve gerçekten sevdiğim Izm'ir Milletvekili 
arkadaşımın, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Ana
dolu Ajansıyla ilgili Bütçe Komisyonu işlevlerini eleş
tirirken kullandığı sözleri gerçekten kendisine pek ya^ 
kıştıramadım. Aslında, meraklı gözler, sağlam hafıza
lar, sevgili Yeşlpınar arkadaşımın konuşmasında kul
landığı sözcüklerin büyük bir kısmım Anadolu Ajan
sıyla Bütçe Komisyonu arasındaki (bence, birinci açı
dan haksız ve yersiz) tartışmada Ajans Yönetim Ku
rulunun, Ajans Genel Müdürünün kullandığı Sözle
rin aynı olduğunu herhalde görür ve saptar. Her ikisi 
de, gazetelere ve özellikle Anadolu Ajansına, özellik
le biraz sonra değineceğim şekilde Anadolu Ajansının 
büyük ölçüde mali yardım yapmaya kendisini yüküm
lü bulduğu bazı kapalı devre gazetelerin manşetlerine 
geçen beyanlardır. 

'Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Anadolu Ajansını ne borazan,' ne de sözcü yapmak 
gibi herhangi bir amacı ve niyeti yoktur. Cumhuri
yet Halk Partisi, hamdolsun, Türkiye'nin en çok oy 
aîan en büyük partisidir. Gazetecilikte esas da, tiraj 
gazeteciliğinde esas da, seçmeni müşterisi en çok olan 
partöMn sesine o ölçüde büyük değer vermektir. Mem
leketin en eski partisisiniz bir; memleketin en fazla 
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oy alan partisi birinci partisisiniz iki; ne zorlanıay- I 
la, biraz önce Sayın Tuı'izm ve Tanıtma Bakanı ar
kadaşımın Söylediği gibi, Anadolu Ajansı Genel Mü
dürünü Cumhuriyet Halk Partisinin farzedelimi Tu
rizm Tanıtma Bakanının veyahut Bütçe Komisyonu 
Başkanının, varsa kardeşleri, «'ben basın toplantısı ya
pacağım gel bültenimi dağıt» desin, ondan sonra da 
bir kalemde Sayın Fikret Otyam'ın sorusuna verdiği 
cevapla, «memurdur, beni ilgilendirmez, ilgilisine şi- I 
kâyet edin» diye hem memurluğunu saptasın, hem I 
de değerli Atilla Onuk'un, Sayın Demirel ailesine I 
yaptığı hizmet karşısında bir an içerisinde bigâne kal
sın. O gün Sayın Demire] ailesinin Sayın Omık'a kar- I 
şı bigâne kalışının faturasını, bugün başta Sayın SU- I 
leyman Demire! olmak üzere bazı değerli Adalet 
Partili arkadaşlarım ödemek istemektedirler; olay 
bundan İbarettir. I 

Anadolu Ajansının tarafsız yönetilmediğine değin, 
gerçekten basının mizah türüne geçecek çeşitli örnek- I 
ler verilebilir; bunların üzerinde durmuyorum arka- I 
daşîarım. Bu, uluslararası boyutlar kazandı, Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanının masasına yumruklar 
vurmaya kadar gitti, yorum haberlerle, «zamanın 
Başbakanının gezileri bir ilin sınırından öbür ilin sı- I 
nıı-ına kadar konvoylarla takip edildi» şeklinde ya- I 
zildi... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Söz sürem 20 da

kika değil mi? 
BAŞKAN — Hayır. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Grup adına ko
nuşuyorum. I 

BAŞKAN — Sataşma olarak söz veriyorum, sa- I 
taşma olarak, 5 dakikadır efendim. I 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ayrıca, kendi 
hakkımda da sataşmadan söz isteyeceğim. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — 20 dakika efen
dim, 

BAŞKAN — Haym efendim, böyle "bir şey yok, 
rica ediyorum, yerinizden sık sık müdahaleye gerek I 
yok. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bir noktaya gelelim. Anadolu Ajansının Adalet I 
Partisinin emrinde olduğunun en büyük kanıtını sev- I 
gili Erol Yeşilpınar arkadaşım, Orhan Birgit ile ilgili 
belgeyi burada Sayın Başkana sunarak verdi. Bu bel- I 
ge, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu defterinden alın- I 
iniştir, fotokopi olarak. Devlet, avukatını gönderiyor I 
Anadolu Ajansına «sen parti komiserisin» diye geri | 
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çevriliyor, Adalet Partisi sözcüsüne Anadolu Ajansı
nın defteri açılıyor, fotokopisi çektiriliyor. Bunu sap-; 

tamak lazımdır. 
EROL H. YEŞİLPINAR <tzmir) — Defter değil 

Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Karar defteri, 

sözleşme efendim. Anadolu Ajansı kasasında bulu
nan..< 

(BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyelim, kar
şılıklı görüşmeyelim Sayın Orhan Birgit,' tamamlayı
nız Sözlerinizi. . ( 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — ..JBakanlıkta bu
lunan sözleşme. Noterde benim imzam yoktur o şe
kilde. Turizm Bakanlığının resmi avukatından esirge
niyor bu hak. 

Değerli arkadaşlarım, 9 Ekim 1974 tarihli bu hiz
met sözleşmesi, Anadohı Ajansı Genel Müdürüyle, 
Yönetim Kurulunun Rahmetli Başkanı arasında ya
pılmış, günün Turizm ve Tanıtma Bakam olarak ben
denize sunulmuştur. Altında «olur» Turizm ve Ta
nıtma Bakanı, kaşe ve imza. Niçin? Bakanın alakası 
yoksa Anadolu Ajansıyla, niçin bu «olur» alınıyor? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, 2 dakika geçiyor, ona 
göre 'bağlayınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Başkan, 
Grup adına bitirdim, hakkımdaki sataşmayı da kul
lanıyorum. 

BAŞKAN — Sizin hakkınızda bir söz vermedim 
ki Sayın Birgit, Grup hakkında Söz verdim, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Nitekim, Ana
dolu Ajansının 14 Eylül 1974 tarihli Yönetim Kuru
lu kararında «Sayın Hükümetin, müessesenin mali 
yönden bağlı bulunduğu Sayın Turizm ve Tanıtma 
Bakanının dışarıya tayin isteği üzerine» diye gerek
çeyle başlamaktadır Sayın Genel Müdürün dışarıya 
atanması. 

Değerli arkadaşlarım, hu, 265 sayılı Yasanın 33 
ncü maddesi uyarınca, Bakanlıkla her yıl Ajans Ge
nel Müdürü arasında yapılan sözleşmenin 5 nci mad
desinin dışında, bizzat Ajans Yönetim Kurulunun öy^ 
Ie obuası gerektiği içlin kabul ettiği 'bir işlemdir ve 
elbette Turizm ve Tanıtma Bakanının Anadolu Ajan
sı üzerinde bu hakkı vardır. 

Sayın Millet Meclisi üyeleri, biraz sonra Anadolu 
Ajansına Devletin vergilerinden 35 milyon liralık bir 
ödeneği, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tasarru
funda oylanacaktır. 

BAŞKAN — Saym Birgit, sözünüzü kesmek zo^ 
randa beni bırakmayın, lütfen, 
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ORHAN BflRGİT (Devamla) — «ayın Başka
nım, bana 1,5 dakika izim verirseniz... 

BAŞKAN — 3 dakikayı geçti. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, kaç dakika verdiniz? 
BAŞKAN — 5 dakika efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, grup adına konuşuyor, 20 dakikadır efendim. 

BAŞKAN — Sataşma konusu... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen

dim 20 dakika. 
BAŞKAN — Bir dakika. 
Sayın Birgit, devam ediniz siz, ben bakıyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Çok değerli ar
kadaşlarım, niçin Anadolu Ajansı her yıl gelir, Dev
let bütçesinden bütün giderlerinin karşılığında gelirini 
ister? Değerli Adalet Partililer, değerli Cumhuriyet 
Halk Partililer, değerli Milliyetçi Hareket Partililer, 
değerli Milli Selâmet Partililer ve bağımsız üyeler, 
Anadolu Ajansı; hizmet üreten ve bu hizmetini gaze
telere satması gereken bir kuruluştur. Elimde, Ana
dolu, Ajansının ki, Türkiye'nin en güçlü, en büyük 
ajansıdır, elimde Anadolu Ajansının gazetelerimize 
yaptığı haber satışının bilançosu var. Teferruatına 
girmiyorum. Genel toplamı, aylık 913 bin lira, yani 
yıllık 10 milyon küsur. Eğer İçtüzükte kural olsaydı, 
karşıda basm locasında oturan diğer gazete ve ajans 
muhabirlerine sorsaydınız, özel ajansların bunun bir
kaç misli olarak gazetelere haber sattığım ve haber 
alışverişinde olduğunu görürdünüz. Ama siyasi ikti
dar öyle istemektedir, fikir işçisi çalıştırmayan, her 
ay resmi ilandan 300-400 bin lira alan, isimlerini 
ancak Meclis Kitaphğında gördüğünüz birtakım gaze
teler, Güneş Matbaacılıkta, bir savurganlıkla 40 bin, 
50 bin liraya basılmakta ve onların işçilerine para 
verilmemektedir, Anadolu Ajansı biliyormusunuz ay
da 5 bin lira aylıkla hizmet etmek zorunda bırakıl
maktadır. Anadolu Ajansının her gün o gazetelere 
verdiği sayfalarca bültenin kâğıt parası, o 5 bin li
ranın çok üstündedir arkadaşlarım, Makine işçileri
nin, fikir işçilerinin emeği, elektrik vesaire hariç. 

Bir dönme dolap dönmektedir ve karşılığında geri 
kalan 20-30 milyonu her sene, 2 yılda bir toplusöz
leşme ile grev icat ettirmek suretiyle, fikir işçilerine 
baskı yaptırtarak, «paralarınız ödenmeyecek» diye
rek, gelir düşünmeden dağıtılmaktadır; gelir kene gibi 
devlettir sanki. 

Anadolu Ajansının bu savurganlığını önlemek, 
Basın Yayın Genel Müdürlüğünden ona para verme-

| mek için değil, sarfına göre, her dönemde gel param 
al demek ve biraz da şu gelirlerini biraz artır demek
tir bu. 

Adalet Gazetesi 5 bin lira, Savaş Gazetesi 5 bin 
lira, Yeni Tanin, Yeni Gün, Yeni Yol, Yeni Zafer, 
Yeni Ulus, Flaş Ankara vesaire vesaire ve büyük ga
zetelerde bile aynı şekilde çok ucuza, cüzi bir şekil
de... 

Bu ajansın ya geçerliliği yoktur ya gerçekten ha
berlerine değer verilmemektedir diye fiyatları düşü-
ılilmektedir veya gerçekten resmi ilan dalaveresinin 
içerisinde fikir işçisi kullanmadan, fikir işçilerine iha
net ettirerek gazete çıkartmak için birtakım girişim
ler yapılmaktadır. Ondan sonra Bütçe Karma Ko
misyonu bunu önlemek için karar aldığı zaman, fikir 
işçilerine cankurtaran simidi gibi sarılmak istenmek
tedir. Çok denenmiştir bu yollar vaktiyle. Doğan 
Çan'ın Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı olduğu 
zaman, ismi kullanılarak sahte demeçlerle denenmiş
tir, bu defaki denemeye de fikir işçisi, gerçek fikir 
işçisi işçiler, gazeteciler karşı çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçeği Sayın Yeşilpınar 
arkadaşım bilseydi, sanıyorum burada bu açıklıkla 
konuşmazdı; kendisi dün bana gerçek bir kooperatif
çe, kooperatif emekçisi olduğunu anlattığı için. 

Sözlerimi toparlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 
kimseyi borazan yapma, kimseyi peyk yapmaya ihti
yaç duyan, gereksinme duyan bir parti değildir. Bazı 
insanlar kendilerini başkalarına bülten dağıtıcı vesaire 
yapmışlarsa, o ihtiyacı devamlı olarak işletmek gere
ğini duyuyorlarsa, bugünkü «siyasi iktidardan onu 
bekleyebilirler, ama Cumhuriyet Halk Partisinin böy
le bir ihtiyacı yoktur. 

Değerli Yeşilpınar arkadaşıma özellikle sevgileri
mi sunarak, tekrar Sayın Bakanın söylediği gibi de
mek istiyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten 
milli olan bir partidir. Temsil etmekle onur duyduğu 
İzmir'in kurtuluş gününü, kendi kuruluş günü olarak 
ve Atatürk tarafından ilan edilen ulusal, emperya
lizme karşı savaşan, temelini Anadolu Ajansı gibi 
milli mücadeleye dayandıran bir partidir. O nedenle 
beni anlayışla karşılayacağına inanarak değerli arka
daşımın, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin 
ulusallığı hakkında şüpheye düşmeyeceğine de inana
rak, hepinizi tekrar beni dinlediğiniz için sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Aziz arkadaşlarım, 70 nci maddeye göre değerlen

dirmem önceleri doğru idi; fakat 70 nci maddede 
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müddet bakımından kesin hüküm olmadığından, 61 
nci maddenin son fıkrasına göre Meclisimizde uygu
lamalar olmuştur. Bu bakımdan bu uygulamalara 
uyarak ben de konuşma süresini gruplara ait olan 20 
dakikaya uyarak uzattım. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
Sayın Bakan, gerçekten zatıalinizin de, benim de 

ve olay çıkaran üyelerin de üzüldüğü, Meclisimizde 
bu türlü olayların, kamuoyunun gözü önünde geçme
sinden -bütün üyelerin müessir olduğu bir gerçektir. 

Bu bakımdan, zatıalinizin sözlerini tavzih etmek 
istemesine ben de katılıyorum ve size bunun için söz 
veriyorum efendim. 

Buyurunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba
kan, konuşmanızı oylamadan sonra yapın. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, konuşmamda ben, Milliyetçi Hare
ket Partisinin sözcüsüne cevap verirken, Adalet Par
tili üyeler, hiddetle, şiddetle ve ağıza alınmayacak kü
fürlerle Meclisin içinde olmayacak şeylerle hücum et
tiler; fakat ben, şunu söylemek istiyorum : 

Meseleyi zabıtlardan okudum. Konuşmamda Ada
let Partisi Genel Başkanı Süleyman DemirePe herhan
gi bir hakaret amaç: taşımıyordum. 

Eğer böyle anlaşıldıysa sözlerimi tavzih ediyorum, 
özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Buyurun Dalkıran?.. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, bir hususu Sayın Bakanın açıklaması lazım 
geliyor. 

Türk Devletini yöneten şahıslar, kanunlara ve 
Anayasaya saygılı olmak mecburiyetindedirler. Ana
yasamızın 38 nci maddesindeki mülkiye hakkım na
sıl... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben duymu
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen Kabadayı. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkanın, «Güney sahillerimizde 1974 yıhndan 
beri istimlak muameleleri yapılmamış şeyleri, bir haf
ta içerisinde yaptım» şeklinde bir beyanı oldu. Bu, 
6831 sayılı ve bunu tadil eden 141 sayılı Kanuna ay
kırıdır. Bir hafta içerisinde istimlak muamelesi yapıla
maz; bir yanlışlık olsa gerek. 

Aksi halde, her şeyden sorumluyum manasında, 
acaba o düşüncenin içinde mi söylediler bunu, yoksa 
sürçi lisan mı oldu? 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, bir soru şeklinde 
tevcih ediyorsanız, soru işlemini bitirdik. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Soru 
değil efendim. 

BAŞKAN — Yeniden zatıalinizin isteği ile bir 
cevap verme durumu söz konusu değildir; böyle bir 
işlemimiz yoktur efendim. 

Aleyhte son söz Sayın Bahri Dağdaş'ın; buyurun 
Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri, sizleri hürmet
le selamlarım. 

Aleyhte söz almayacaktım ama; gerek Sayın Ko
misyon Başkanı, gerek Sayın Bakan ve gerekse Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Anadolu Ajan
sı hususunda bazı iddialarda bulundular. 

Bu iddialar varittir, değildir; Büyük Millet Mec
lisinin murakabesinde olan Bakanlık vardır. İddialar 
varit ise, kanunlar yürürlüktedir. Kanunlar çalıştırılır, 
hakikaten suçlular çıkar ve gereken ceza da görülür; 
ama Anadolu Ajansına «müstenidatı yoktur diye pa
ra koyamıyoruz» sözü doğru değildir. 

Bir kere, «Bütçe Komisyonu bunu istedi, biz onun 
için bunu yaptık veya Halk Partisi Grupu bunu istedi 
onun için bunu yaptık, çıkarıyoruz veya Adalet Par
tisi Grupu bunu istedi, bunun için bunu buradan çı
karıyoruz» sözü, gayri ciddidir. 

Bu Meclisin çıkardığı kanunlar var, o kanunlar 
yürürlükte olduğu müddetçe o parayı koymak mec
buriyetindesiniz; ama parayı sarf eden idarenin hak
kında da, genel kanunlar var, o da sizin elinizde, onu 
yürütürsünüz. 

Ne diyor 57 sayılı Kanun? «Anadolu Ajansı mal
ları devlet malı sayılır, bu mallar aleyhinde cürüm iş
leyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuş
turma yapılır» diyor. 

Varsa suçlar sürümler, yürütürsün kovuşturmayı 
Sayın Bakan. Doğru, bu senin hakkın; ama unutma 
ki... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hasta ola
caksın, bize lazımsın sen. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Vallahi yok, ol
mam, Nurettin, olmam, merak etme. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

Benim aleyhimde konuşuyorsun, ben niye hasta 
olayım, canım? 
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NURETTİN KARSU <Erzincan) — Bize lazun-
i sın sen, bize lazımsın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu, karşı-
i lıklı görüşmeyiniz^ 

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Sen beni sev
miyorsun demek, öyle mi? 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı, 265 sayılı Tu
rizm ve Tamuna Bakanlığı Kuruluş Kanununun 33 
ncü maddesini okuyorum: 

«Bakanlık, Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosu
nu ve bunların uygulanmasını denetlemeye ve ödene
cek miktar, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajan
sı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu 

, Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yet
kilidir. Bu sözleşmede, Anadolu Ajansının yönetici
lerinin atama yolları da belirtilir. Bakanlık, Anadolu 
Ajansında bir denetçi bulundurur.» 

Kanun bu; bu kanun yürürlükte. Bu kanun yürür
lükte olduğu müddetçe, bu kanuna uygun olarak Ana
dolu Ajansının parasını koyacaksın ve denetimini de 
yapacaksın. 

Kanun yürürlükte. «Müstenidatı yoktur» diye 
Meclisten yuvarlak laflarla geçiştiremezsin. Koyarsın; 
eğer itimat etmiyorsan, 57 sayılı Kanun da var 
önünde, onu uzaklaştırırsın, mahkemeye verirsin. Ama 
yürürlükteki bir kanunu, senin iradende kimse değiş
tirmez. O irade Meclise aittir; getirirsiniz, kanunu de
ğiştirirsiniz, ondan sonra çıkarırsınız. 

Bugüne kadar söylenen sözlerin hepsi, bu kanu
nun yürürlükte olmasına rağmen yalandır. Kanun yü
rürlüktedir. Koyacaksınız maddei mahsusuna 35 mil
yonu. Verirsin, vermezsin, denetlersin, suç işlemişse, 
hapse gitmesi lazımsa onu da kanunlar tayin ediyor, 
onu tatbik edersin, Hükümetsin. Ama bu kanun yürür
lükte olduğu müddetçe hiç kimsenin hakkı yoktur bu 
parayı başka yere devretmeye. Bu kanun burada, sa
rih, hükmüyle duruyor ortada, açıktır. 

Bunu böyle belirtiriz. 
Şimdi sayın üyeler, sadece kanunun 33 ncü mad

desini okuyup ve 57 nci maddesini okuyup zabıtlara ge
çirdikten sonra, Anadolu Ajansının ödeneğini mad
deyi mahsusuna koymayı yeniden hatırlatıyorum. Ak
si halde bu konuda Grup adına dava açacağız, mev
cut kanuna göre. Ama onu yürüten adamlar hakkın
da itimadınız yoktur; siyasi iktidar tercih hakkını 
kullanır; bizi ilgilendirmez o. Kanunu yürürlüktedir, 
kimse ona karşı çıkamaz. Karşı çıkacak bir tek ku
ruluş vardır, o da Yüce Meclistir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın sDağdaş. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum... (AP sıralarından 
«Çoğunluk yok» sesleri) 10 milletvekilinin ayağa 
kalkması) 

BAŞKAN — Yoklama isteyen 10 kişinin ismini 
tespit ediyorum. (CHP sıralarından «Oylamaya ge
çildi» sesleri) 

Bir dakika, bir dakika arkadaşlarım. (CHP sırala
rından gürültüler) 

Bir dakika lütfediniz. 
Sayın Bahri Dağdaş, Sayın Fevzi Arıcı, Sayın 

Ali Ak, Sayın Dalkıran, Sayın Erol Yeşilpınar, Sayın 
Şeref oğlu, Sayın Nihan tlgün, Sayın Hüseyin Çelik, 
Sayın Aysel Uğural... 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, ben 
tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona, Sayın Engin 
Tanrıverdi, Sayın Zeki Çeliker... 

MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) — Sayın 
Başkan, ben tekabbül ediyorum. (CHP sıralarından 
«yerine olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Halit Dağlı, Sayın Galip Çe
tin. 

. 11 üye var efendim. 
Aziz arkadaşlarım, tam oylamaya geçeceğini an

da sayın 10 üye kalkarak oylama isteğinde bulunmuş
tur. Bu isteğe uygun olarak, ad okunarak yoklama 

, yapılacaktır. (CHP sıralarından «Kabul edenler de
dikten sonra istediler» sesleri) 

MEHMET ŞEREOĞLU (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Divan eksik, uyarıyorum. (CHP sırala
rından «Burada olan üye çıksın» sesleri) 

BAŞKAN — Bir Divan Üyesi rica ediyorum, bir 
Divan Üyesi rica ediyorum... 

Sayın Recep özel, buyurun efendim. 
Ad okumak suretiyle yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan soma gelen sayın üye
lerin birer tezkereyle Başkanlığa müracaatını rica edi
yorum. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kanım, bir yanlışlık olmasın. Burada bulunmayan üye
lerin isimlerinin tekrar okunması lazım, yanlışlık ol
masın. 

BAŞKAN — Beyan ettim sayın üye. Bu bakım
dan, sayın üyelerden tezkere rica ediyorum. (CHP 
sıralarından «Olmaz böyle şey» sesleri) 
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Efendim, öyle bir zorunluluk yok; isim de okuna
bilir, böyle bir istekte daha önceden bulunnlsaydı, 
memnuniyetle- yerine getirirdik, bunun için bir sakınca 
görmüyorduk. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — İsim okumalısınız. : 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
nım, bulunmayan üyelerin isimlerinin tekrar okunma
sını talep ediyorum. < 

BAŞKAN — Sayın Uysal, daha önce saym üye
lerden tezkere rica ettim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam efen
dim. Ben şunun için bunu arz ediyorum efendim; bu 
hassas bir yoklama. Şunun için hassas bir yoklama: 

Yani bütçe tariflide ilk olarak 10 kişi ayağa kal
karak yoklama isliyor. Doğal olarak, birleşimin açıl
ması için yapılan bir yoklama değil. Başkanlık Diva
nının üzerine bir gölge, düşmemesi içlin söylüyorum, 
arz ediyorum efendim. Takdir sizim efendim. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim. Sayın Uysal, 
davranışınız için teşekkür ederim. (Bu şekilde, ıben sa
yın üyelerden tezkere istedim; eğer bu hususta her
hangi bir şey olunsa... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir başka 
usul;; ait bir sualim var Sayın Başkanım. Çalışma 
programımıza göre oturum saat 2Cı.ö0*de bitiyor. 
Efendim, Danışma Kurulunun verdiği karara göre 
görüşme süreleri saat 20.00'ye kadardır. Şu anda 
saat 2O.0ı0'dir. İçtüzüğümüzdeki hükme göre bu (büt
çenin sonuçlanmasına kadar, hem yoklama sonucu
nun hem de bütçenin işlemlerinin sonuçlanmasına 
kadar Yüce Kurulun karar almasını takıp ediyorum; 
yarım kalmış bir iş olduğu için efendim. 

BAŞKAN —' Şimdi, yoklamanın sonucunu atıyo
rum. Sürenin dolmasına 3 dakika var. (CPH sırala» 
larından «Gelenler var efendim» sesleri) 

Ondan sonra, eğer görüşmeler için çoğunluğumuz 
/varsa, alacağım efendine 

TEVFtıK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, gelen var efendim, gelen var. 

MUSTAFA RONA (Artvin)- — Sayın Başkan, 
yoklama bitti mi, devam ediyor mu? 

BAŞKAN — Yolklama işleminin bittiğini ilan 
etmedim efendim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kâğıtları 

alıyorsunuz değilmi efendim, kâğıtları? 
BAŞKAN — Tabiî, «Yoklama işlemi bitmiştir» 

dediğim andan sonraki gelenler hariç hepsini alıyo
rum* 

•MUSTAFA RONA (Artvin) —̂  Saym Başkan, 
pusulalar sayılmaz efendim. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

İsmen yoklama olmuştur, pusula göndermeyle 
yoklama olmaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda niçin itiraz 
ediyorsunuz? 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Pusula gönderil-
mez efendim. 

BAŞKAN — Bugüne kadar yaptığımız yoklama
larda, sonradan gelen üyelerden tezkere alıyoruz 
efendim* 

— Pusula olmaz 

BAŞKAN — ıBen sayın üyelerin burada olduk
larını ayrıda, hiç bir şeye kuşku bırakmamak için, 
tespit edeceğim efendinu 

Sayın Gündüz Onat?.. Burada efendim* 
Sayın İsmail özen?.. Burada efendim. 
Saym Melih Kemal Küçüktepepınar?.. Burada 

efendim. 
Saym Oğuz Yazıcıoğlu?.. Burada efendim. 
Sayın îsmelt Çanakçı?.. Burada efendim. 
Sayın Yaşar Ceyhan?.. Burada efendim. 
Sayın Durmuş Ali Çalık?. Burada efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) Sayın Başkan, saat 20.00' 

ye gelmiştir. (Gürültüler) 
ıBAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Saym İhsan Kabadayı?. Burada. 
Saym Mete Tan?. Burada. 
Sayın Ali Haydar Eyüiboğlu?.. Burada* 
Sayın Zeki Karagözlü?.. Burada* 
Saym Hasan Fehmi llter?.. Burada. 
Sayın Oğuz Söğütlü?. Burada* 
Sayın Muharrem Sökeli?.. Burada. 
Saym Burhan Karaçelik?.. Burada. 
Çoğunluğumuz vardır. (CHP sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) 

Saym Kuruldan 'bu bütçenin görüşülmesinin biti
mine kadar onay almak istiyorum. 

Görüşmelerin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesinin bitimine kadar devam etmesini oylarınıza (su
nuyorum: Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edil
miş lir, görüşmeler kaldığı yerden devam edecektir 
efendim* 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

MUSTAFA RONA (Artvin) 
efendim. 
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Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım-

C) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 25 234 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-* 
niza sunuyorum: Kabul eden* 
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.» 

111 Ülke Turizminin geliştirilmesi 829 846 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir^ " 

112 Ülkenin Yurt İçi ve Yurt dı
şında tanıtılması 190 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oylanh 
niza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir., 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan -transferler 5 770 000 
BAŞKAN -— Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

Bakanlığa bağlı Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum:, Kabul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir* 

Bölümleri okutuyorum: 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
Program Lira 

101 Genel yönetim ye' destek hliz-< 
metleri 17 703 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

111 Devlet Enformasyon hizmet-
leri 114 315 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin, 

illi .•* (Devleit enformasyon hizmetlerıi) programı
nın» 

€11 - (Kamuoyu oluşturma hizmetleri) altprogramı-
nın, 

001-(Haber toplama ve yayma) faaliyetlerindeki, 
390 (Diğer hizmet alımları) harcama kaleminin alt 
kısmına, 

«Bu ödeneğin (35 241 000 TL.) Anadolu Ajansı
na halber alma karşılığı ödenecektir.» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Nevşehir 
Mehmet Şerefoğlu İbrahim Ethem Boz 

Kars Muğla 
Hidayet Çelebi Zeyyat Mandalinci 

Manisa Kütahya 
Sümer Oral İlhan Ersoy 

Bursa Eskişehir 
Mehmet Emin Dalkıran Cemal Özkan 

Erzurum Ankara 
Rıfkı Danışman İsmail Hakkı Köylüoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdaş) — Sayın Başkan. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Önerge sa

hipleri salonda yok. (CHP sıralarından «önerge sa
hipleri salonda yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın övet, zatıâliniz bari eski bir 
parlamenter olarak usuli itiraz yapın. Salonda bulun
masına gerek olmadığım bilirsiniz. 

Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü bütçesinin 111 prog
ram kodunda 40 604 000 liralık bir ödenek bulun
maktaydı ve bu ödeneğin, bu harcama kaleminin al
lında yer alan bir deyim Tardı; halber alma karşılığı 
olarak bu ödeneğin 35 241 000 lirasının Anadolu 
Ajansı Genel Müdürlüğüne ödenmesi öngörülüyordu 
tasan Komisyonumuza sunulduğu zaman. 
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Sayın Başkanım, ilk defa 1975 yılında bu tür bir 
önerge ile Anadolu Ajansına ismi belirtilerek ödenek 
konmuştur. Anadolu Ajansının bir anonim şirket ol
ması ve Anadolu Ajansı gibi bir kuruluşun program 
bütçe tekniği açısından bütçede ismi belirtilerek bir 
harcama kaleminden ödenek ayrılması bütçe tekni
ğine aykırı olduğu için ve üstelik de, üçüncü ola
rak da Sayın Başkan, Anadolu Ajansı ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı arasında bir haber satım alma hiz
met sözleşmesi söz konusudur. Haber satın almak 
için, haber satın almaya mütedair bîr anlaşmanın ya
pılmış olması, daha doğrusu o hizmetin ifa etilmiş ol
ması lazım. Ortada ifa edilen bir hizmet olmadığı hal
de, Komisyonumuz bilmediğimiz bir hizmet için 35 
milyon lirayı isim tasrîh ederek koymanın, Anayasa
nın ilgili maddelerine ve bütçe tekniğine aykırı ol
duğu görüşüne vararak, bunu metinden çıkarmıştır ve 
diğer haber ajanslarıyla birlikte Anadolu Ajansı da 
mütalaa edilerek Hizmetlerine karşılık ödenek veril
mesi için 10 milyon lira da ödenek artırılarak, 50 mil
yon küsur bin liraya çıkardmıştu'. 

Bu itibarla Sayın Turizm Bakanı gerekli gördüğü 
ölçüde yapacağı anlaşmaya göre o bölümden istediği 
ödeneği alabilecektir. O nedenle önerge Anayasaya ay
kırıdır. İşleme koyamayacağınız kanısındayım ve bu 
bakımdan önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (İzmir) — Katılmıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılmıyorlar. 
Oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler.,. 

Kabul etmeyenler... önerge retdedilmiştir efendim. 
111 nci bölümü okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 2 770 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin Devle
timize, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayır
lı olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Kaldığımız yerden programımıza devam etmek 
üzere (Birleşime) saat 21.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma saati - 20.10 
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.. ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : H'M 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DÎVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

IH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
haşlıyoruz, 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 

tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri okutuyorum: 
Grupları adına; Milli Selâmet Partisi G'rupu adı

na Sayın Abdurrahman Unsal, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Esat Kırathoğlu, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu adına Sayın Ali Gürbüz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Süleyman Sabrı Öznal. 

Şahıslan adına, lehinde; Sayın Nizamettin Çoban, 
Sayın Abdurrahman Oğultürk, Sayın Muammer Ak-
soy, Sayın Semih Eryıldız, Sayın Hasan Zengin. 

Aleyhte; Sayın Hüseyin Cavit Erdem'ir, Sayın Ke
mal Cevher, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Kemal Do
ğan, Sayın Nihat Kaya, Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde; Sayın Halil Karaatlı, Sayın Adem Ali 
Sarıoğlu, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Şener 
Battal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehinde be
ni de kaydedin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Hayrettin Uysal. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Abdurrahman Ünsal'da. 
Buyurun elendim. 
MSP GRUPU ADINA ABDURRAHMAN UN

SAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1978 mali yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde, Milli Selâmet Partisi Meclis 
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan 
önce Yüksek Heyetinizi şahsım ve Grupum adına say
gı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yurdumuzun maden, petrol gibi yeraltı ser
vetlerini, su ve toprak gibi tabii kaynaklarını kamu 
yararına göre planlamak üzere, 25.12.1963 tarihinde 
kurulmuş, son derece önemli bir Bakanlığımızdır. 

Türkiye Enerji Kurumu, Devlet Su İşleri, MTA, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Kömür İşletmesi, ETİBANK, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, PETKİM ve Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğü Bakanlığa bağlı dev ku
ruluşlardandır. 

Bakanlığın çalışmalarım şu gruplar altında top
lamak mümkündür : 

1. Genel enerji kaynaklarının meydana getirdiği, 
hidroelektrik, termik elektrik, kömür, petrol, uranyum 
gibi enerji kaynaklarının geliştirilmesi; 

2. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi; 
3. Alüminyum, bakır, çinko gibi, demir dışında

ki anahammaddelerin üretilmesi şeklinde gruplara 
ayırmak mümkündür. 

Birinci maddede ifade edilen, gene] enerji kay
naklarının durumuna ve halihazırda ne kadarının ge
liştirilmiş olduğuna şöyle bir göz atalım. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamızda bugün bir mem
leketin ürettiği enerji ve tüketimi, o memleketin re
fahının bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir 
memlekette nüfus başına ne kadar enerji üretiliyor-
sa ve ne kadar enerji tüketilebiliyorsa, o memleketin 
refah seviyesine bir gösterge olarak kabul edilen şey
lerden bir tanesi de enerjidir. 

Elektrik enerjisi bakımından Türkiye bugün, nüfus 
başına takriben 350 kilovat/saat elektrik enerjisi üret
mektedir veya tüketmektedir. Halbuki komşularımız 
bulunan; Yunanistan 1 564 Kilovat/saat enerji ve 
Bulgaristan ise 2 695 kilovat/saat enerji üretmekte
dir kişi başına. 
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Avrupa'nın diğer ülkeleri bu rakamın çok üzerin
dedir; 10 bine varan yeıler vardır; hatta Norçev'te 
bu rakam 15 bine doğru gitmektedir. Türkiye'de 350 
rakamı seviyesi bizdeki enerji üretiminin ve dolayı
sıyla enerji tüketiminin son derece düşük seviyede ol
duğunu göstermektedir. 

Bugün Türkiyemiz, enerji dallarında son derece 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Elek
trik enerjisinde ciddi sıkıntımız vardır, petrolde cid
di sıkıntımız vardır, kömür ve diğer enerji kaynak
larımızda ciddi darboğazlarla karşı karşıyayız. ' 

Türkiye'de, sanayileşmenin, hızlı ekonomik geliş
mesinin itici gücü olan elektrik enerjisi, bugün, maa
lesef gelişmeyi engelleyen bir unsur haline gelmiştir. 
Bugün Türkiye, elektrik enerjisi ile ilgili bir darboğaz
la karşı karşıyadır demiştim. Bulgaristan'dan elektrik 
enerjisi aldığı halde, enerji kifayetsizliği yüzünden 
enerji kısıtlaması yapmak mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. Kamu sektörü ve özel sektör sanayiine ve bele
diyelerin aydınlatma ihtiyaçlarına cevap veremez ha
le gelmiştir. Enerji kısıtlaması yüzünden sanayide, bil
hassa kimya sanayiinde ve elektrikle çalışan hassas 
aletlerde son derece zararlı neticeler meydana gel
mektedir, elektrik kısıntısından dolayı. 

Ayrıca, elektrik kısıntısı sanayi mamullerinin ma
liyetine büyük çapta etki etmektedir. Bu yüzden de 
birçok özel sanayi bu duruma bugün için tahammül 
edemez hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin elektrik enerji
sine şöyle bir göz atalım. Elektrik enerjisinin 1970' 
lerden itibaren günümüze kadar olan üretimi şöyle
dir : 

1970'de termik menşeli enerji 5 581 000 000 kilo
vatsaat. Hidrolik kaynaklardan, hidroelektrik potan
siyelden elde edilen, 3 milyar; toplamı 8 milyar. 

1971'de 9 milyar, 1972'de 11 milyar küsur, 1973' 
te 12 milyar küsur, 1974'te 13 milyar küsur kilovat
saat, 1975'te 15,5 milyar, 1976'da 18 milyar, 1977'de 
21 299 000 000 kilovatsaat. 

Değerli arkadaşlarım, bu miktarın % 59'una te
kabül eden 12 635 000 000 kilovatsaati termik sant-
t allardan elde edilmekte, 8 664 000 000 kilovat
saati de hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. 
Termik kaynaklardan elde edilen enerji, tüm ener
jinin % 59'unu, hidrolik kaynaklardan elde edilen 
enerji ise % 41'ini teşkil etmektedir. 

Şüphesiz, termik santrallardan elde edilen enerji, 
bir kısmı fuel - oil'le ve bir kısmı da kömürle çalış
maktadır. Bilhassa fuel - oille çalışan kısmı tamamen 

dışa dönük ve dövizle ancak temin edilmektedir. Hal
buki hidrolik potansiyeli Türkiye'nin, enerji olarak 
100 milyar kilovatsaattir. 1977 sonu itibarıyla hidro
lik kaynaklarımızdan, takriben 8,5 milyar kilovatsaat 
enerji elde etmekteyiz, üretmekteyiz. Tüm potansiye
limiz 100 milyar kilovatsaat, demek ki % 8,5'unu an
cak geliştirmiş durumdayız. Hidroelektrik potansiyel
lerimizin bugün için ancak % 8,5'undan istifade edil
mektedir. Gerisinden halihazırda istifade edilmemek
te veya edilememektedir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tam 4 yıl
dır iktidardaydınız, niye yapmadınız? 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşım, ben bir hususu tespit etmekle görev
liyim. Eğer geçmişte birtakım hatalar işlenmiş ise, ha
taların müdafaasını yapmakla vazifeli değilim. Ben 
ancak bir hakikati tespit etmek üzere şu malumatı 
arz etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Unsal, siz devam 
edin efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Bu
nunla şu noktaya gelmek istiyorum : Bugün dünya da 
bir enerji darboğazında bulunmakta; fakat Türkiye 
fazlasıyla bunun sıkıntısını çekmektedir. Bilhassa hid
rolik kaynaklarımızın potansiyel bakımından son de
rece müsait bulunduğunu ve şimdiye kadar % 8,5 
mertebesindeki bir kısmının inkişaf ettiğini, kulla
nıldığını, geriye büyük bir potansiyelin bulundu
ğuna işaret etmek istiyorum. 

Bu enerji darboğazım ve dışarıya dönük olan 
bu sıkıntıları, kendi hidrolik kaynaklarımıza inmek 
suretiyle bu darboğazdan geçmenin mümkün olduğu 
hususuna işaret etmek isterim. 

Ayrıca, düşük kalorili ve termik santraHarda 
kullanmak üzere, Türkiye geniş miktarda kömür 
ve linyit yataklarına sahiptir. Yapılan tespitlere gö
re; linyit, yani termik potansiyelimizin de haliha
zırda ancak % 20'sd geliştirilmiş durumdadır, % 
80'inden halihazırda istifade edememekteyiz. Bunun 
da süratle % 100'e çıkarılması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca nükleer alanlara da 
henüz el atılmamıştır. Dolayısıyla henüz kullanma
dığımız hidrolik ve termik potansiyellerine süratle 
inmemiz, onları geliştirmemiz gerekmektedir. Ayrı
ca, elektrik santraUarı için büyük miktarlarda dö
vizle temin edilen ve üstelik istenildiği zaman temini 
de mümkün bulunmayan her türlü türbin, su tür
bini, buhar türbini ve gaz türbinleri ile jeneratör
leri de memleket dahilinde imal etmek, bunların 
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endüstrilerini kurmak mecburiyetinde bulunduğumu- j 
zu ifade etmek isterim. Bunları temin etmek için 
büyük miktarda dövize ihtiyaç var ve bugün istediği
niz zaman da Batı'dan temin etmeniz mümkün de
ğildir. Santrallarımızdaki arızalan gidermek ve ye
deklerini getirmek için, bazen 2 sene gibi - dövizi
niz temin edilse bile - bir zamana ihtiyaç bulunmak
tadır. Onun için, bu darboğazın giderilmesi ile il
gili tedbirler arasında, enerji üretiminde kullanılan 
her türlü türbinleri ve jeneratörleri de mutlaka mem
leket dahilimde imal etmeye mecburuz. 

Saym milletvekilleri, Türkiye'de şimdiye kadar 
israfı kamçılayan gösterişli bir sanayileşmeye önem I 
verildiği için, bugünkü enerji darboğazına itildiği 
kanaatindeyiz. Özellikle otomotiv endüstrisine işaret 
etmek istiyorum. Bu endüstri, yarım milyon insa
na hizmet etmek için, takriben -akaryakıt karşılığı 
da dahil olmak üzere- 500 milyon doların her sene 
dışarıya çıkmasını gerektirmektedir. Türkiye'nin 
ihracat hacmini gözden geçirirsek, 1977 ihracatı
mızın, Saym Maliye Bakanmm Bütçeyi takdim ko
nuşmasında vermiş olduğu rakam 1 753 000 000 
dolardır, Türkiye'nin dış ticareti, ihracatı. Hal
buki, 1977 ithalatı 5 795 000000 dolardır. 

BAŞKAN— 2 dakikanız var Sayın Unsal. 
A B D U R R A H M A N U N S A L (Devamla) 

— 4 042 000 000 dolarlık dış ticaret açığımız var
dır. Dolayısıyla, böyle bir ticaret açığı var iken, 
bu ticaret açığını kapatacak yerde, bunu kamçılaya
rak istikamette birtakım yatırımlara gitmenin isabeti 
olmadığı görüşünü arz etmek isterim Yüce Heye
tinize. 

Değerli arkadaşlarım, bir nebze de, Bakanlığa 
bağlı bulunan Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğünün 
-ki, 20 milyara yakın bütçesiyle Türkiye'de en bü
yük yatırımcı kuruluştur- sorumluluğu altında de
vam eden işlerden Aşağı Fırat Projesine kısaca de
ğinmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu proje ile, 20 milyon 
dönüm arazinin sulanması derpiş edilmiştir. Türki-
yede sulanması mümkün olan arazi miktarı 25 mil- I 
yon hektardır, sulanabilir arazi. Bunun 7 milyon I 
hektarlık kısmı Devlet Su İşlerinin sorumluluğu al
tında, büyük su işleri diye tarif ettiğimiz kısımdır; 
yani, 70 milyon dönüm yapar; Türkiye'de, 70 mil
yon dönüm, sulanması mümkün olan, DSİ eliyle. 
Bunun 20 milyonu Aşağı Fırat Projesi içerisinde bu
lunmaktadır. 30 senede ikmal edileceği düşünül
mektedir yapılan programlarda. Halbuki, bazı | 
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mütchassıslarca, bu zamanın kısaltılmasının müm
kün olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu prog
ramlamanın yeni baştan yapılmasını ve bu zamanın 
mümkün olduğu kadar kısaltılmasını teklif etmek
teyiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Unsal. 
ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Peki 

Saym Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Aşağı Fırat Projesiyle, bü
yük çapta, Urfa ve Mardin'in arazileri sulanmak
tadır. Fakat, Planlamada bu işin planlaması yapı
lırken, 250 bin hektarlık bir toprak kaynağı bu
lunan Adıyaman arazilerinin sulanması düşünülme
miştir. Bunun ancak 50 bin hektarlık kısmı, Göksu 
Çayından sulanması planlanmış, fakat 200 bin hek
tarlık kısmı açıkta bulunmaktadır. Bu kısmın mut
laka, Karababa Barajı rezervuarından sulanması 
gerekmektedir. Zira Karababa Barajı yapıldığı z-
man, Adıyaman'ın en kıymetli arazileri su altında 
kalmakta, «Samsat» adındaki bir ilçesi tamamen 
su altında kalmakta; yani, tabiri caiz ise, bu pro
jenin bütün yükünü sırtlamakta, fakat bu proje
nin nimetlerinden istifade edememektedir. Henüz 
proje safhasında iken, Sayın Bakanın bu husus 
üzerine eğilmelerini bilhassa istirham ediyorum ve 
ön tedbir olarak, kendilerine şunu teklif ediyorum: 
200 milyarlık bir projedir bu tek başına. Hiç ol
mazsa, Karababa Barajı Site tesisleri ve şantiye te
sisleri, Fırat nehrinin Adıyaman tarafında inşa edil
sin; sulanan saha ile sulanmayan saha arasında 
Fırat nehri geçmektedir, bunun nehrin bir tarafıy
la öbür tarafı arasında inşa edilmesinde teknik 
hiçbir zaruret yoktur; ama sosyal, ekonomik zaru
retler vardır. Bir tarafa 200 milyarlık bir yatırım 
götüreceksiniz ve bütün yükünü öbür tarafa yükle
yeceksiniz; bir karış arazisi sulanmamış olacak, bu, 
aynı zamanda adaletsiz bir iştir. Bunun giderileceği 
ümidini de taşıyarak, bir teklif olarak arz ediyo
rum, bu hususun dikkate alınmasını rica ediyo
rum. 

Bu duygular içerisinde, Bütçenin, Saym Bakan
lığa, ilgili mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı 
olmasını diler, Grupum adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Unsal. 
Adalet Partisi Grupu adma Sayın Esat Kırathoğ-

hı?.. Yok. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adma Sayın 

AK Gürbüz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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Süreniz 20 dakikadır Sayın Gürbüz. 
MHP GRUPU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Ener
ji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı, katma bütçeli Su 
İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü ve bağlı kuruluşları 1978 Mali Yılı Bütçe müza
keresi dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi Yüce 
Mech'es arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın miDetvekilleri, ülkemiz, yerüstü ve yeraltı 
madenleri bakımından zengin kaynakları olan bir 
ülkedir. Bize düşen görev, bu maden cevherlerini 
en iyi şekilde işletebilmek ve değerlendirebilmektir; 
akarsularımızdan gereği kadar faydalanıp, istifade et
mektir. 

Ülkemizin tez elden kalkınabilmesi, laf ile de
ğil, bu Bakanlığımızın tahtı tasarrufuna bağlı olan 
madenlerimizi, ülkenin ve milletimizin istifadesine 
sunmak ile mümkündür. Üzülerek arz edelim ki, 
Türkiye'miz, bugüne kadar yeterince ne akarsula-
rından istifade edebilmiş, ne de kendi öz kaynak
ları olan madenlerini değerlendirebihniştir. Çünkü, 
işletmeciliğimiz çok ilkel, Nuh Nebi'den kalma usul
ler ile yapılmaktadır. 

Sayın iktidar, madenlerimizin çoğu, sizin tabi
riniz ile, vurguncunun, sömürücünün, . ağanın ve 
patronun elinde çar çıır edilmekte veya hammadde 
olarak dışarıya yok pahasına verilmektedir. Kömür 
madenlerimiz var, kömür bulamayız; demir maden
lerimiz var, demir bulamayız; bakır madenleri öy
le, uranyum dahi aynı vaziyettedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere ses
leniyorum! Siz, halktan yanaşınız, fukaradan ya
naşınız. Miting meydanlarını yıktınız, aynı çığlık
ları her yerde yaptınız, söyleye söyleye milletin 
umudunu Eccvit'e bağladınız. Şimdi bu umudu na
sıl gerçekleştireceksiniz? (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Ticaret Bakanına sordum: Bankaları ve 
sigortaları devletleştireçek misiniz?.. Cevap yok. 

Sayın Bakan, şimdi size de soruyorum: Maden
leri devletleştirmeyi düşünüyor musunuz? (CHP 
sıralarından «Evet, evet» sesleri) Bu cesareti gös
terebilecek misiniz? (CHP sıralarından «Evet, evet» 
sesleri) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oy verecek 
misiniz? 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Evet, hazırım, ve
receğim. 

özünüz sözünüze uyacak mı? Yapamazsınız. 
Çünkü, takke düştü, kel göründü. (CHP sıralann
dan gürültüler) 

Cumhuriyet Halk Partisi idarecileri, halkın de
ğil, sömürücülerin, sendika ağalarının, vurguncu
ların, patronların emrindedir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Haş
haşta Amerika'ya mektubu siz yazmadınız ma? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Halk» sözü ise, 
sömürücünün ve sömürünün ta kendisidir. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyon üyesidir, muhalefet şerhi de yoktur, konu
şamaz efendim. 

MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün açık hükmüne göre, Komisyon 
üyesi olan bir arkadaşımız, muhalefet şerhi bulun
madığı takdirde, bütçe üzerinde, sözcü dahi olsa 
konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, muhalefet şerhiniz 
var mı efendim? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Yok efendim, ha
yır. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — İndir, 
indir onu Sayın Başkan, konuşamaz. (CHP sırala
rından «Konuş konuş» sesleri) 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Aleyh
te konuşamaz, lehte konuşabilir. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Şimdi lehte konu
şacağım efendim. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılında kurulmuş olan 
bu Bakanlığımız henüz gençtir, elbette ki, bazı ek
siklikleri olabilir. Ancak, vakit geçirmeden, tepeden 
tırnağa teçhizatlandınlarak, bütün madenlerimizi 
çıkartıp işletebilecek duruma getirilmeli ve imkân
ları artırılıp, önce kendisi enerjiye kavuşturulmalı
dır. Ülkemiz, kendisine rahatlıkta yetebilecek akar-
sulara sahiptir. Yarlık içinde yokluk çeken bizler, 
«yeter artık» diyerek kendimize gelmeliyiz, bir an 
önce derlenip toplanmalıyız. Bugüne dek, akarsula
rımızdan sulama ile faydalanamadık; işi tembelliğe 
terk edip, tarlalarımızın başında akan suyu bırakıp, 
yağmur duasına çıktık; en son müracaat edeceğimiz 
duaya, başlangıçta başladık. (CHP sıralanndan 
«doğru? doğru» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Ziya Paşa Adana Vali
si iken, halk, yağmur duasına Ziya Paşayı da ahnış 
ve yağmur duasına çatarken, önlerine Ceyhan Nehri 
gelmiş. Suyun boşa aktığını gören Ziya Paşa, «Bu 
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su burada boşa akıp giderken ben yağmur duasına 
çıkmaya haya ederim. Gidin tarlalarınızı sulayın» 
demiş. 

Son yıllarda Demirel Hükümetinin sulama tesis
lerine, barajlara önem vermesini, göletler meydana 
getirmesini, 50'yi aşkın baraj projesini ve baraj ya
pımına geçmesini, Türkiye'nin geleceği açısından, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin petrole da
yalı enerji politikası, ülkeyi tehdit eden boyutlara 
ulaşmıştır. Tedbir alınmadığı takdirde... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — işte bu, 
ağa babanızın sayesinde, DemirePin sayesinde. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sizi de görece
ğiz, size şimdi öğüt veriyorum, dinlerseniz kurta
racaksınız, yoksa gittiniz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Kim ne derse desin, tedbir alınmadığı takdirde, 
geleceğimiz iç açıcı değil, karanlıktır. Yapılan he
saplara göre, 1985 yılında ülkemizin tüm ihracatı, 
akaryakıtını ancak karşılayabilecek durumdadır. 

Bu gidişe, mevcut israfa, ülkenin dayanacak ne 
gücü, ne takati vardır. Şehirlerimiz araba yığını hap 
lini almış, geçitler kapanmış, caddeler geçilmez hale 
gelmiştir. Hükümetten, derhal acil tedbirler alma
sını, israfa dönük ekonomiyi önlemesini, şehiriçi nak
liyeciliğine yeniden yön vermesini, taksi dolmuşçu
luğuna bir çare bulmasını, Özel otomobil durumunu, 
şehiriçi ulaşımını, tüm belediyelere yardımcı olarak 
otobüs işletmeciliğine dönüştürmesini sağlayıcı ted
birleri almasını çare olarak görmekteyiz. Şehir tra
fiğini hafifletip, akaryakıt israf mı önleyici tüm ön
lemleri vakit geçirmeden almalıdır. 

Gereksiz ve zamansız otomobil sanayii, ülkenin 
belini kırmış, yarar yerine zarar, kâr yerine felaket 
getirmiştir. Bu ters gidişe, «dur» demenin zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmiştir. Yüzümüzü yıkamaya su 
bulamazken, bu kadar arabaya benzin ve yedek 
parçayı nereden bulacağız? 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — 3,5 yıl 
gibi bir zaman ne yaptınız? 

ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Bu ters gidişe Cum
huriyet Halk Partisi «dur» dîyemezse, bu felaket sizi 
de alıp götürecektir. Size yol gösteriyorum, kurtar
manız için. Milyarlara varan dövizimizi, keyfi, ta
mamen havai, lüzumsuz, yüzde yüz ülkenin zara
rına yönelik petrole veremeyiz ve buna seyirci kala
mayız. 
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DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Döviz bırak
tınız mı ? 

ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Bugün dahi ihraca
tımızın % 45'ini benzin ve mazota vermekteyiz. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bizim için esas 
olan, ülkenin çıkarları, tüm milletimizin mutluluğu
dur. «Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar» 
derler. Biz, kendi elimizle kendimiz, Büyük Türk 
Milletinin başına kıyametin kopmasına sebep olma
yacağız. 

HASAN CERlT (Adana) — İktidarınız dönemin
de bütün ülkücüleri işbaşına getirdiniz. 

ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Petrole dayalı ener
ji üretiminden, akaryakıt israfından derhal başka 
yönlere gidilmesi, ülkemiz açısından şarttır. 

Enerji üretiminde, su gibi benzin çıkaran ülkele
rin dahi fuel - öil'dan dönerek, termik ve hidrolik 
santral kurup, dünya petrol krizinden sonra kömüre 
dayalı enerjiye yönelmeleri, ülkemizin de gözünü aç
malıdır. 

Sayın üyeler, maden mevzuundaki görüşlerimizi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Mevcut kömür madenlerimizin sınırı belli, ömrü 
sanıldığı kadar uzun değildir. Zonguldak maden kö
mürümüz eski verimini kaybetmiş, geriye kalan kıs
mından da istihsal, oldukça azalmış, üretim düş
müş, linyit yataklarımızı canlandırmak, onları ülke
nin hizmetine sokmak zarureti hasıl olmuştur. Dör
düncü Beş Yıllık Planın, hedeflerine ulaşabilmesi için, 
Soma, Yatağan, Çayırhan, Kangal, Çan ve Orhaneli 
linyit yataklarının bir an önce kurulup, işletmeye açıl
ması arzularımız arasındadır. 

Yeni bir anlayış içinde, belediyeler ile elele ve
rerek, şehir merkezlerim düzenlemek, her binaya 
bir kalorifer kazanı koyma yerine, hava kirlenme
sini önlemek, yakıt derdini azaltmak için merkezi 
sistemle ısıtma yollarına gitmenin gereğine inanıyo
ruz. Buna yurdumuzun her yerinde ihtiyaç vardır. Si
vas gibi yayla bir Vilâyetimizde dahi bugün hava kir
liliği başlamıştır. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Orayı da te
mizleriz. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın üyeler, Türki
ye artık kendisine gelmeli, her türlü imkânlarım se
ferber ederek, lafla, «dışa bağlılıktan kurtulalım» ye
rine, köklü tedbirler almalıdır. (CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın üyeler... 
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ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Ülkemizde altın ka
dar kıymetli, «beyaz altın» denen akarsu kaynaklan
ınız vardır. Tüm ırmaklarımızı yurdumuzun hizmeti
ne sokmanın zamanı gelmiştir. 

Petrole dayalı enerji üretimi jetine, derhal Hidro
lik santrallar kurup, sulanmıza bağlı enerjiye gitme 
yolunu aramalıyız. 

Türkiye, sanayileşmeye, tezekten kalkınmaya mec
burdur. Sanayileşmenin ilk yolu ise, ucuz ve bol elekt
rik enerjisine kavuşmak ile mümkündür. Elektrik 
enerjisinin enterkonnekte sistem ile yurdun her yöre
sini örümcek ağı gibi kuşatıp, kalkınmayı her yerde 
dengeli bir şekilde başlatmak zorunludur, işte, bu 
sistemi hidrolik santrallara dayamak en kârlı ve akıllı 
bir yoldur. Gerçi bu santrallann masrafı ağırdır; ama 
«bir olur* pir olur» derler. (CHP sıralarından «Bu 
kadar atasözü yeter» sesleri.) iyisini tercih menfaati
mizin gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu enterkonnekte sistemi lin
yit yataklarımız ile de, daha kısa sürede tamamlan
dığı için, takviye mümkündür. Her iki çıkış da, ülke
mizin yararına olacaktır; su da var, kömür de ihti
yacı karşılayacak durumdadır» 

Kendi öz kaynaklarımız bizim dostumuzdur. «El
den gelen öğün oîmaz, o da vaktinde bulunmaz» de
mişler. Kısa vadeli tedbirler alarak, komşu ülkeler
den enerji teminine gitmek, kısa vadede belki başvu
rulacak kolay bir iştir; ama çare değildir. 

Sayın milletvekilleri, 1 kilovatsaat elektriğin milli 
gelire katkısı 10,— TL.'sı olarak tahmin edilmiştir. 
Türklyemizin yıllardır enerji yokluğundan uğradığı za
rarın hesabı belli değildir. Enerji üretimindeki gecik
menin zararı büyük olmuştur. Elektrik kısıtlamaların
dan ülkemizin sanayicilerimizin gördüğü zarar tam bir 
felakettir. Elektrik fiyatının sanayi mamulleri maliye
tine tesiri ise sadece % 4.civanndadır. 

2C0O yıllarında tahminen 35 bin kilovat kurulu gü
ce, şu andaki durumun tam 10 katma, 240 milyar ki
lovatsaat elektrik üretimine gidileceği, bugünkünün 
13 katına çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Hidrolik potansiyelimiz 70 milyar kilovatsaat, lin
yit potansiyelimiz ise 80 milyar kilovatsaat olduğuna 
göre, 240 milyara varabilmek için, 1990 yılından son
ra kaynaklarımızın tamamı bitiyor demektir. Yenî-

I 

den bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hatta elektrik açı
ğımız, 80 milyar kilovatsaat olacaktır. 

Bu durumu nazarı itibara alarak, kömür ve pet
rol araştırmalarına süratle eğilmek ve bu da kâfi de
ğilse, atom şantralları kurmaktan başka çıkar yol yok
tur. 
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Sözlerime, 1977 yılında aynı Bakanlığın Bütçesi 
görüşülürken, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü
sü Nazif Arslan'ın sözlerini tekrarlayarak son vere
ceğim. Tutanaklardan aynen okuyorum bu sizi kur
taracaktır, Sayın Nazif Arslan diyor ki; «Değerli mil
letvekilleri, ben bu Bakandan ve bundan sonra gele
cek/ bakanlardan milli bir politika olarak, yani, doku
nulmaz bir politika olarak şöyle bir duruma gelinme
sini istiyorum: Ey, milletvekilli, ey senatör, ben siz
den petrol aranması için bu sene 10 milyar lira istiyo
rum, gelecek sene 30'a çıkaracağım. Buna, 5 yıl için 
bir seferberliğe ihtiyacım var. Gerekiyorsa, 2 500 li
raya mühendis çalıştırmayacağım, gerekiyorsa 30 bin 
lira vereceğim, mühendis çalıştıracağım; ama öz top
raklarımdan petrol fışkırtacağım. Türkiye'de petrol 
varsa meydana çıkar, yoksa 30 milyar lira helal olsun 
deriz. Bunu bütün partilere, bütün milletvekillerine, 
bütün uzmanlara, Bakanlık mensuplanna hatırlatıyo
rum, Türkiye'nin dışa bağlılığından kurtulmasını böy
lece tek yol olarak görüyorum» diyorlar. 

Eihak doğrudur. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Genel 
Başkanınız Amerika'ya mektup yazacak. 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Biz de, hariçten 
gazel okumaya alışkın, dün muhalefet iken bugün ik
tidar olan Cumhuriyet Halk Partisine aynı sözleri tek
rar edip, hodri meydan diyoruz ve sizlere basanlar 
diliyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bütçenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı men
suplarına, milletimize ve Devletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Milliyetçi Hareket Partisi adına ve şah
sım adına, Sayın Başkana ve cümlenize saygdar suna
rım. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Süleyman Sabri öznal'da; buyurun Sayın Öz-
nal. (CHP sıralanndan «'Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın öznal, süreniz 20 dakika efendim. 

CHP GRUPU ADINA SÜLEYMAN SABRI 
ÖZNAL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; konuşmama başlamadan evvel he
pinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gıyla selâmlarım. 

Sözcülüğünü yaptığım Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı, 1963 yılında 4951 saydı Kanuna göre, 
zamanın Başbakanı ismet Paşa tarafından kurul
muş; fsikaü bugüne kadar bu Bakanlığın kuruüuş ka
nunu Meclisten çtkrılıaımaımişhr. 
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«Bakanlığın kuruluş gayesi, yurdumuzun toprak, ı 
su, enerji, maden ve petrol kaynaklarının buluna
rak, ülke yararına en uygun şekilde kufianılması-
mn planlanması, geliştirilmesi, kontrol edilmesi ve 
bunlara ilişkin olarak kanun, tüzük ve yönetmeHk-
lerimln hazırlanması ve uygulanması» diye yazılmak- . 
tadır. 

Bakanlığın bünyesinde 11 kuruluş vardır. Bildiği- I 
niz kuruluşları saymaya vaktim müsait değil. Son 
olarak, son yıBarda PET-KİM Genel Müdürlüğü, 
Karadeniz Bakır İşetmeleri Genel Müdürlüğü ve 
PET-LAS, (Laatik, Kauçuk Genel Müdürlüğü) ku
rularak Bakanlığa eklenmiştir. 

Bakanlığın 1978 yatıran teklifi, proje tutarı ola
rak 553,5 milyar lira ve bundan 1978 yılma düşen 
yatırını payı 68 milyar liradır. 

Doğal kaynaklarımızın Türk batkının ihtiyaç
larına dönük olarak değerlendirilmesi ve artan üre
timin ihraç edilmesi amacıyla kurulan Bakanlığın 
bu vazifelere dönük olarak çalışması, saptırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, adından ve kuruluş ama
cından da, Bakanlığa bağlı kamu kuruluşlarının dö
kümünden anlaşılacağı üzere, tüm hammaddelerin 
ve enerjinin temini için kurulan Bakanlığımız, bu I 
(ki evi de ağır sanayie, kuruluşu, gelişmesi ve çalış
ması için altyapı hizmetlerini sunmak mecburiye
tindedir. O halde, bu hizmetler ve mallar planlı bir 
biçimde sağlanamadığı sürece, ağır sanayiden balı- j 
seimek hayaldir. 

Değerdi arkadaşlarım, elektrik enerjisi sorunu tüm 
dünyada günceliğini korumaktadır. Bu kıymetli ener
ji yalnız evîmlizde aydınlandığımız lambada değil, 
bildiğiniz gibi, sanayiden tutun da, çeşitli ve gittik
çe artan yeni araçlarda da kullanılmakta ve kulla
nımlının ölçüsü bugün medeniyet seviyesi olarak ka
bul ediîmektedlir. | 

Ülkemizde halen kişi başına 5Cı0ı kilovat civa
rında elektrik enerjisi düşerken, düne kadar birer I 
eyaletimiz olan Bulgaristan, Yunanistan ve Yugos
lavya'da bu 3 ve 5 katı olarak üretilmekte ve kom
şu ülkeler, kalkınmalarını bu kıymetli enerjiye bağ
lamış buîuıırrcaktadırîar. Bu duruma göre ülkemiz, 
1 nci, 2 nci, 3 neti 5 Yıllık Planlarda elektrik ener
jisi üretimi hedef Serine ulaşamamış, sorun gittikçe 
bk çığ gibi büyüyerek, her alanda olduğu gibi, yeni 1 
Hükümetlimize elektrik üretimi alanında da bir en
kaz devredilmiştir. 

Doğu Karadeniz hidroelektrik santraîiarı, dü- | 
şünülen hidroelektrik santraBan ve Çoruh Nehri j 

barajları da dahil edilirse, ülkemizin tüm hidroelekt
rik potansiyeli, yaklaşık 10lQ milyar kiîovatsaat civa
rında tahmin edilmektedir. Fakat bu kıymelüi ve 
ucuz enerjinin ancak % 8'inden istifade edilmekte, 
geri kalan akarsularımız, denizlere boşu boşuna ak
makta ve bu avantajdan ülkemiz istifade ederaıemek-
tedlir. Ülkemizde suların % 92'sri denizlere akaıken, 
Fransa, İtalya, Norveç ve gelişme sürecinde olan 
Avrupa devletlerinde bu oran tamamen ters olmak
ta ve % 92*sinden suların, istifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bugün en iyi 
planlanan ve büyük ölçüde projelendirilen elektrik 
üretimi biçimi, suya dayalı üretimdir. Böylece, elek
trik sisteminin, hidroelektrik dengesinin ekonomik 
koşullar elverdiği sürece hidrolik - termik dengesi 
de sağlanacağından, en ucuz elektrik enerjisi ya
tırımı o@an hMroelektrik santrallann yapımına gün 
geçirmeden başlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü, ül
kemizin her yanı menba şartları müsait, karla kap
lı ve dengeli akımda olan akarsularla doludur. Şu 
anda ülkemizde 20 milyar kiîovatsaat civarında 
elektrik enerjisi üretilmekte, fakat ülkemiz karan
lıkta olduğundan, komşumuz Bulgaristan dahil, pek 
yakında, hazırlığını yaptığımız Rusya'dan elektrik 
«'ma hazırlıkları dahil, çeşitli palyatif tedbirîerîe 
günlük ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, altyapının esas maddesi 
olan elektrik enerjisi yokken, siyasal iktidarın bazı 
ortakları, evvelki Hükümet dönemlinde, baraj te-
melerini bırakıp, santral temellerini bırakıp, elektrik 
enerjisinin gereksinme duyduğu ağır sanayi temel-
Herini atma hevesine kapılmışlardır. Bu temellere 
karşı değiliz; fakat hedeflerinden saptırılan 5 yıl
lık planlar dinlenmemiş, halihazır, inşaat hallinde 
olan, elektrik üreten santrallar bitirilmemiş, 11 yıl
dır Oymapınar projesi toparlanamamış, 8 adet in
şaat hallinde 3 620 megavat gücünde hidrolik sant
ran 'bitirilememiş ve evvelki. Hükümet zamanında bu 
bitirüSemeyen projeler üzerine gidilmemiş, zorlama
larla lüzumsuz temeller atılmış ve bugünkü elektrik 
darboğazı meydana gelmiştir. 

Kendilerini «Barajlar kralı» Han edenler veya 
böyle görünmekten hoşlananlar, 12 yıldır iktidarda 
olduğunu iddia edenler, hatta daha da gerilere gi
derek, 27 yıldır, Demokrat Partinin devamı ollduğunu 
Mdiıa ederek bugüne gelenler, Türkiye'yi karanlıkta 
bırakmışlardır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, ülkemizin planlı 
dönemler boyunca, yani son 15 yıldır, doğrudan ih
racata dönük bir sanayiin kurulması, sadece or-
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man, maden ve diğer benzerli doğal kaynaklarımız 
yönünden değil, tarıma dayalı bazı sanayi kolları 
içinde mümkün görülmektedlir. 

Madencilik sektörünün milli gelirdeki payı 1977 
yılında % 2,40 iken, plan uygulamaları döneminde, 
planlar hedeflerine varamadığı için, 1977 yılında % 
1,6'ya düşmüştür. Bu gerilemenin nedenleri, akıllı 
ve dengeli bir plan uygulaması yapılmamasıdır. Te
mel nedenlerim altında, maden sahalarının ruhsat spe
külasyonuna uğraması, şahıslarca tekelleşmesi ve 
aramalara ciddiyetle girilmemesi, bazı maden ss-
halarının, varlıklı maden sahalarının, yabancı çok 
uluslu şirketlere kapatılması ve biraz evvel arz etti
ğim gibi, planın hedeflerinden saptınlmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, İkinci ve Üçüncü Plan dö
nemlerini kapsayan 10 yıl içinde, öncelikli enerji 
kaynaklarından taşköprü, linyit ve petrol üretim
leri de plan hedeflerinin çok altında kalmıştır. İkin
ci ve Üçüncü Plan dönemlerimde hedeflenin ancak 
% 65'i gerçekleşmiş, 1/3 üretim «azalmış, enerji kay
naklarında aynı gerilemeler olmuş; enerji kaynak
lan değerkndirilemediği için, kaynaklardaki geri
leme sanayi sektörüne tesir etmiş ve sanayimiz de 
felce uğramıştır. 

Ülkemizin, maden ruhsatlarım düzenleyen ka
nunu üç yıldır sürüncemede bırakılmış ve halkımı
zın yararlanması düşünülmediği için, madenler hal
kımızdan gizlendiği için, ruhsatları düzenleyen ka
nun üç yıldır, MC dönemlimde, sürüncemede bırakıl
mış, çıkarılmamıştır. Gübreyi ithal ederken, dışarı
dan fosfat ithal etme cihetine gidilmiş, fosfat ya
takları - esefle kaydediyoruz - özel şahıslara kapa
tılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde üretilen ma
denler dışarıya ham olarak ihraç edildiğinden, ülke 
için, taşıma, ihraç, yükleme sorunları doğmuş, ülke
mizde işsizlik sürerken, dışarıya ihraç ettiğimiz ma
denler işlenerek, tekrar ülkemize geri döner olmuş
tur. Halen ülkemizde madenciliğin milli gelire kat
kısı % 1,5 civanında, ölü bir mertebededir. Bunu 
vurgulayan en güzel örnek, sondaj istemeyen, tünel 
istemeyen, fazla teknik bügi de istemeyen ve işletme 
zorluklan olmayan tuzumuzu pakete yahut kamyo
na koyup, halkımıza arz edemeyişimizde görüyo
ruz. 

Değerli mifetvekilîeri, kalkınma planların, he
deflerinden, politik amaçlarla saptırılması sonucu 
montaj sanayi körüklenmiş, teşvik tedbirleri uygu
lanmış, petrole dayalı karayolu taşımacılığı önlene-

I meyecek şekilde artmış; bunun sonucu, 1970 yı
lımda % 7 olan enerjideki petrolün payı, 1977 yılın
da % 52'ye çıkmış, dışarıya 1,5 milyar dolar döviz 

I ödemek mecburiyetinde kalınmıştır. Yerli petrolün 
payı ise 1960i'da % 39 iken, bugün % 16'ya düşmüş
tür. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı petrol şirketleri 
I sadece kârlı sahalarda oyalanmakta ve hancımıza 

yararlı olamamaktadırlar. Eğer ulaşım sektörümüz, 
Büyük Atatürk'ün düşündüğü şekilde demiryollan-

I mız ve denizyollanmızla gerçekleştirilirse, son hesap-
I lara göre, petrolden büyük tasarruflar sağlanacağı an

laşılmaktadır. 
I Âdeta, halkımızla alay edilircesirae, petrol arama 
I seferberliği ilan edenler, 1977 yılında sadece 19 ku-
I le dikmişler, 36 kuyu açmışlar ve 160 bin metre son-
I dajda kalmışlardır. Aynı yıl içinde topraklarımızın 
I 1/3'i kadar bir saha kaplayan Romanya'da petrole 
I bizler kadar fazla gereksinme duyulmadığı halde 

10 misli çalışma yapılmış, 180 kule dikilmiş, 80ı0 kü-
I yu açılmış, 1,5 milyon metre sondaj yapılmıştır. 
I Değerli arkadaşlarım, bugün petrol tüketimi dün-
I yada yakıt oüarak kullanılmaktan çıkmış, kimya 
I sanayiine, gübre sanayiine, kauçuk, plâstik ve lastik 
I sanayiine yönlendirilir hale getirilmiştir. Ülkemizde 

bu durum, plan hedeflerinde düşünüldüğü halde, 
I plan, hedeflerinden saptırılmış, lastik üretimi için dü

şünülen kamu kuruluşu, bir özel şirkete (pet lasti
ğe) kurdurulmuş, iki ay evvel kurulan kamu kuru
luşunun temefieri maalesef hâîâ atılamamıştır. 

I Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Taıbüi Kaynaklar 
I Bakanlığının önemli görevlerimden biri de, hiç şüp-
j hesiz, su ve toprak kaynakîannı «»el^tirmek, halkımı

zın yaranma sunmaktır. Ülkemizde 45 milyon hek-
I tar civarında mera* orman ve maki, 24,5 milyon hek-
I tar civarımda kültür, yani ekilir arazi ve %8,5 civa-
I rında işe yaramaz, çorak arazi bulunmaktadır. 

I Bu 250 milyon dönüm arazinin bugün ancak 15 
milyon dönümü sulanabilmekte, geri kalan toprak, 

I sulanaımamaktadır. hazırlayacağımız plan dönemle
rinde, 45 milyon dönüm sulama hedefi öngörülmek-

I tedir. Halen Devlet Su İsteri tarafından 59 büyük su
lama projesi gerçekleşmı'ş, 70 projenin inşaatı devanı 
ettirilmekte Olup, bu hedeflere 4 mcü Beş Yılldc Plan-

I da öncelik tanımak karanndayız. 

Değerli arkadaşlarım, büyük projelere karşı de-
ğiKz. Büyük barajlar yapmak, hiçbir partinin tapu
sunda, inhisarında değildir., Yalnız, ranfabilitesi ol-

I mayan, büyüklük kompleksiyle üzerine gidilen pro-
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jelere şiddetle karşıyız. Küçük sularımızı göletlerle i 
değerlendirmek ve «Her köyde bir gölet» parolasıyla 
kalkınmayı köyden başlatmak kararındayız. Ülke
mizde göM inşaatına öncelik verilmediğinden, bunun j 
yanında, erozyona uğrayan topraıklanmız da arıtmak
tadır. Bir gölete sahip olan köy, ormancılık, hayvan
cılık ve meraohğı, balıkçılığı ve küçük sanayi geliş
tirmektedir ve bunlara bağlı olarak iklim de değiş- ı 
inektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar gerçekleş-
tirilmiş sulama yatıranlarının, günümüzdeki paranın 
satın aSma değerine göre ifadesi sadece 25 milyar li
radır. 27 yıldır iktidarda olduklarım veya iktidarda 
salahiyetli olduklarını, iktidarların devamı olduk
larım söyleyen MC Hükümetinin barajlar kralı geçi
nen sayın eski Başbakanı, her yıl sadece 1 milyar 1İİ-
raSık yatırımı kendine şeref payı olarak ayırmış ol
maktadır. Biz, önümüzdeki 4 ncü Beş Yıllık Planda, 
Türkiye topraklarının sulanabilecek kısımlarına 400< 
milyar lira ayırmak kararındayız. O halde, yılda 1 mil
yar liralık yatırımla Türkiye'min sulanmasını 40ı0, yıl 
mı bekleyeceğiz? 

Değerli arkadaşlarım, burada biraz evvel üstü 
kapalı bahsedilen büyük bir projeden bahsetmek is
tiyorum. Önümüzdeki plan dönemlerinde en çok ger
çekleştirmek arzusunda olduğumuz büyük Güney
doğu Anadolu Fırat projesini burada ben de nokta
lamak istiyorum. Değerli teknisyen arkadaşlarım bilir
ler, Güneydoğu Anadolu projesi MC Hükümeti tara
fından yanlış projelendirilmiştir. Bütün Güneydoğu vi
lâyetlerini kapsayan bu büyük projenin, çok uluslu 
şirketlerin müdahaleleriyle, yabancı teknisyenlerin 
bîflgisiaîliklerîyle, maalesef zamanında yetiştirilenle- | 
yecek şekilde saptırıldığını görüyoruz. Arada lüzum- ı 
suz üniteler konmuş - Gölköy ünitesi konmuş - fa
kat yeni Hükümetimiz bu hatayı farketmiş ve Gölköy 
barajını kaldırarak, yüksek Karaıbatoa'yı 50' metre yük
selterek planlamış ve ülkemizi 200. milyon döllar dış 
ödemeden, 2 milyar TL. iç ödemeden ve miIyoınSarca 
liralık işletme masrafından kurtarmış bulunmakta
dır. Güneydoğu Anadolu projesiyle, ülkemizde halen 
üretilen 20 milyar kilovat elektrikten fazla, 25 mli-
yar kilovat elektrik üretilecek ve 17 milyon dönüm I 
arazi sulanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığa bağlı tüm ku- I 
ruîuşlarda siyasal iktidarların tahribatı görülmekte-
dir. Personel düzenlemesiyle tekrar canlandırılacak 
ve Bakanlığın tüm kuruluşları gerekli dinamizme ka
vuşturulacak^ üretim artırılacak zarar eden kuruluş- I 
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far, Türk haltına şimdi olduğu gibi yük olmayacak 
şekilde düzenlenecektir. Üretimin yanında, ihracata 
dönük pîan hedeflerisıe mutlaka ulaşmaya çalışaca
ğı/. 

Sulama sahalarında kurulacak kooperatifler eliy
le, işlenmiş gıda maddeleri yurt içinde ve yurt dışın
da aracısız olarak tüketiciye arz edilecekırir. 

Doğal kaynaklarımızın insan emeği î!e sağlıklı 
ilOşlkîsi sağlanacak, akıllı ve puanlı hareketle, kaynak
larımız yerinde değerlendirilecek ve toplumun gerek-
aİMneîerinde, anında sunularak daha iyi bir yaşam 
ortamı sağlanacak; böylece, yıllardır sömürülen ve 
ezilen Türk hala , hakettiği mutluluğa kavuşturulan 
eriktir. İşte, gerçek milliyetçilik budur. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
tüm ulusumuza mutluluk getirmesini diler, Yüce Mec
lîse saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öznai. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesimin 

tümü üzerinde gruplar adına yapılan görüşme ta-
nıamîanmıştır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
nıfılsaaıde ederseniz bir hususu arz edebilir mıiyiim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Bütçelerin görüşül

düğü bu önemli günde, memleketimizin ana sorunu 
o?an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bütçe-
sıj görüşülürken, Adalet Paıltis'imkı Grup sözcüsü bu
lunmadığı gibi, Adalet Partisine mensup bir tek mil
letvekili arkadaşımızın Mecliste olmayışım, Meclis 
zabıtlarına, sayın dinleyici ve basının da tespiti ile 
geçiriilınesini talep ediyorum. 

Saygılar sunarıma 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Dikensiz gül bahçesi oldu, fena değil. 
Şahsı adına, lehte, Sayın Nizamettin Çoban. 
Buyurun efendim. (CHP şûralarından alkışlar) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'nin bugün içerisine düşmüş olduğu enerji 
darboğazının, bugüne kadar iktidar sahiplerinin takip 
ettikleri enerji politikasının yanlışlığı nedeniyle oldu
ğunu bu darboğaz ortaya koymuş ve sergilemiştir. Bu 
yanlışlığın nedenlerini kendi görüşlerime göre kısaca 
arz etmek isterim. 

Yapılan planlarla madencilik sektörünün gayri sa
fi milli hâsıladaki yerinin 1977 yılında 2,41'e çıkma
sı hedef alınmıştı. Uygulamalara göre, 1967 yılında 
bu oran 1,78; 1972'de 1,69 ve 1977'de ise 1,60'a düş-
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muştur. Yani, madencilik sektörü ilerlememiş, gerile
miştir. Madencilik sektörünün gerilemesinin temel ne
denleri, planlarda yazılı ve öngörülen kurumsal ted
birlerin gerçekleştirilmemesi; maden ruhsatlarının bir
kaç spekülatörün elinde kalması; aramaları ve işlet
meleri denetleyici sistemlerin uygulamaya konulmama
sı; Maden Tetkik Arama ile işletmeci kuruluşların 
koordoneli bir çalışma ile ortak proje gerçekleştirme
sinin sağlanmaması; ilgili hukuki düzenlemelerin ya
pılmaması sonucu, son plan döneminde linyit ve stra
tejik madenlerin devletleşmesi öngörüldüğü halde, 
bor tuzlarında gerçekleşen bir nispet haricinde, bu he
def de yerine varmamıştır. Bu suretle, yeraltı servet
lerimizin kişisel çıkarlara, dış emperyalistlere yağma
ya terk edilmesine sebep olmuştur. 

İkinci ve Üçüncü Plan dönemlerinde enerji üreti
minde önplanda gelen taşkömürü, linyit üretimleri, 
daima hedeflerin altında kalmıştır. Linyit üretimi, bü
yüyen enerji ihtiyacım karşılamada en önemli yerli 
kaynak olmasına rağmen, plan hedeflerine bile ula-
şılamamasınm nedeni, bugün Afşin - Elbistan sahası 
hariç, diğer tüm büyük linyit yataklarının özel sek
törün elinde olmasıdır. 

Bu yatakların özel sektör elinde olması, gerek iş
letmecilik yönünden, gerekse yatakların geleceği yö
nünden büyük hasarlara sebebiyet vermiştir. 

Ayrıca, Soma, Yatağan, Kangal, Orhaneli ve Çan' 
da kurulacak elektrik santrallarmın yatırımlarını da 
durdurmuş ve her yıl projelerini geriye artırmıştır. 

Anayasamızın 130 ve Maden Kanunumuzun 4 ncü 
maddeleri, tüm yeraltı servetlerinin, Devletin mülki
yetinde olduğunu açık ve seçik belirtmesine rağmen, 
bugüne kadar iktidar sahipleri, bu acı durumlar üze
rine eğilmemiş ve eğilmeyi de hiçbir zaman düşünme
mişlerdir. Düşünmesine de imkân yoktur; çünkü, on
ların iktidarda kalmasını sağlayan zihniyet, bu denli 
düşünmeye imkân veremezdi. 

Yeni kurulan Cumhuriyet Hükümetimiz ve Sayın 
Enerji Bakanımızdan rica ediyorum: Hükümet Prog
ramı doğrultusunda ve Anayasanın 130 ncu maddesi
nin öngördüğü şekilde bir kanun tasarısını süratle ve 
zaman geçirmeden Yüce Meclisimize sevk etsinler. 
Yoksa, aynı sorumluluğu ve suçluluğu yeni Hüküme
timiz ve Sayın Bakanımız üstlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, ülkemizde 1960 yılları başında ge
nel enerji tüketiminde % 20 civarında pay taşıyan pet
rol kullanımı, 1970 yılında % 41'e ve 1976 yılında 
% 50'ye çıkmıştır. Bu durum, enerji gereksinmemi
zin dışa bağımlı hale gelmesinde önemli etken olmuş 
ve büyük döviz kayıplarına sebep olmuştur. 

Elektrik tüketiminde enerji kaynaklarının pay du
rumlarını görecek olur isek, gerçek yanlışlığını ortaya 
çıkarmış oluruz. Türkiye'de tüketilen enerji kaynak
larının °f0 17'Iik kısmı elektrik enerjisine dönüştürü
lerek kullanılır. İkinci Plan döneminde % 51 ora
nıyla akaryakıta dayalı üretim, Kebanın 4 yıllık gecik
meli devreye girmesi, 1977 yılında ancak % 34'ü 
akaryakıta dayalı hale getirilebilmiştir. 

1960 yılında % 54 oranıyla kömürden elde edilen 
elektrik enerjisi, 1977 yılında % 23'e düşürülmüştür. 
Bu da, elektrik enerjisinde kullanılan kömürün tüke
time karşı ne denli geriye gittiğini göstermektedir. 

Sudan elde edilen elektrik enerjisi 17 yılda °/0 5' 
lik bir artış yapabilmiştir. Bu da, elektrik enerjisi üre
timindeki hidrolik kısmın ne denli az artışım ortaya 
koymaktadır. 

Türkiye petrol tüketiminin büyük bir kısmı, ulaş
tırma sektörünün talebinden kaynaklanmaktadır. 
Ulaştırma sektöründe ise, birinci sırada karayolu nak
liyatı yer almaktadır. Yük taşımacılığının % 80'ini, 
insan taşımacılığının % 60'ını, karayolu taşımacılığı 
gerçekleştirmektedir. Bu durum, petrol fiyatlarının ge
nel olarak yeniden düzenlenmesi halinde, ulaştırma 
fiyatları nedeniyle mal fiyatlarında yeni oynamalar 
kaçınılmaz olacaktır. Durum açıktır: İkinci Dünya 
Harbinden beri Türkiye'de Amerikan emperyalistle
rinin uygulamış oldukları politikaya aynen uymuşlar 
ve hiçbir zaman demiryolu ve denizyolu ulaşımına 
önem vermemişlerdir. Bugün içine düşmüş olduğu
muz enerji darboğazının en önemli etkenlerinden bi
risi de budur. 

Yeni Cumhuriyet Hükümetimizin bu konuda da 
gerekli önlemler almasını istiyor ve yapacağına güve
niyoruz. 

Enerji Bakanlığının bünyesinde bulunan TEK, 
daima dışa bağımlı olarak çalışmıştır. Tüm 
malzeme gereksinmelerini; dış piyasadan temin 
etme yoluna gitmiştir. Tüm diğer politikalarda oldu
ğu gibi, bu Kurum da, özel sektörün ve dış piyasa
nın çiftliği ve sömürü aracı olarak kullanılmıştır. 

Türkiye'de üretilen alüminyum kablonun % 98'i 
TEK tarafından kullanıldığı düşünülür ise, bu kuru
luşun neden bugüne kadar kendi ihtiyacı olan bir 
alüminyum fabrikası kurmaya gitmediği yürekler acı
sı bir düşünce tarzıdır. 

TEK köy elektrifikasyonu, köylüye yönelik çalış
malarda şu anda en büyük sıkıntısını başta demir, 
trafo, izalatör gibi malzemeleri TEK tarafından te
min edilemeyişi yüzünden aksamış, ekipler boşta 
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kalmıştır. Her zaman olduğu gübi, demir, tüccarın de
polarında doludur; ama köylünün hizmetine götü
recek olan TEK'in depolarında demir çubuklar yok
tur. Seçim öncesi, çoban sopası gibi köylere atılan di
rekler, seçim sonrasında bataklıklar içerisinde kaybol
maya terk edilmiştir. 

İşte, her konuda bağırdığımız gîbi, bu konuda da 
bozuk ve çarpık düzen mutlaka değiştirilmeli, TEK 
kendi ihtiyaçlarım karşılayacak re köylüye gerçek 
hizmeti götürecek hale getirilmelidir. 

Enerji Bakanlığı bünyesindeki Kömür İşletmeleri 
Kurumu TEK'den farksız değildir, hatta daha da 
acıdır. TKl yıllardır Devletin sırtında daima zarar 
eden bir yük olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bunda 
esas neden, devlet işletmeciliğini, kamuoyunda, za
rar eden bir kuruluş durumuna düşürmek ve bu kanı
yı vurguladıktan sonra da, Türkiye'deki kömür yatak
larının özel sektör eline geçmesini sağlamaktır. 

Halbuki, devlet işletmelerinin zarar etmesi diye 
bir şey söz konusu olamaz. Eğer, siyasal iktidar sa
hipleri bugüne kadar bu işletmeler] bir çiftlik gibi kul
lanmayıp, siyasal çıkarlarına araç yapmamış olsaydı 
ve dışarıdan getirilen devşirme yöneticiler ile işi yü
rütmeye çalışmamalardı, aynı zamanda planların ön
gördüğü yatırımları yapmış olsalardı, TKİ zarar et
mezdi. 

Kömür işletmeciliği, diğer işletmelerden çok fark
lıdır. Yeraltında çalışan işçi ve mühendis, kendi kade
rini paylaşmayan yöneticiler emrine verilirse, hiçbir 
zaman randıman alınamaz. Zonguldak'ta çalışan 
42 000 işçinin 21 000 adedi yeraltında çalışır ve her 
türlü ölüm tehlikesiyle mücadele eder. Geri kalan 
21 000 tanesi-ki, bunlar siyasal amaçlarla işe alınmış-
lardır-îşletmenin sırtında yük olarak bulunurlar. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Çoban. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Ondan 

sonra, «TKİ zarar ediyor» denir. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten zaman çok kısa. 

Kısaca birkaç şeyi söylemek istiyorum. 
«TKt zarar ediyor» denildiği halde ve Oltu Kara-

kaya linyitleri hiçbir zaman rantabl olamayacağı hal
de, falıiş fiyatla, özel sektörü kurtarmak için satın alı
nıyor; ama Aşkale'nin kendi bünyesinde bulunduğu 
Aşkale Linyit Ocağı, «Zarar ediyor» diye kapatılıyor. 

Yine bu durumda da Sayın Bakanımızdan, gerekli 
önlemleri almasını rica ediyor ve Aşkale'nin sorunla
rına çözüm getirmesini istiyorum. 

Diğer taraftan, yeraltında çalışan tüm yeraltı iş
çileri gazın, tozun ve göçüğü tesiriyle yarı ömürleri

ni kaybederler. Yine Sayın Hükümetimizden rica edi
yorum. Sayın Bakanımızdan rica ediyorum: Yer
altı işçilerinin yansına çare bulacak ve onların 20 se
nede emekli olmalarını sağlayacak gerekli önlemleri 
almalarını ve bu konuda kanun teklifi getirmelerini 
diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, yeraltı işçisiyle bir bütün olan ve 
onlardan hiçbir zaman ayrılmayan yeraltı maden mü
hendislerinin aynı şekilde 20 senede emekli obuaları
nı ve işçiler gibi vergi muafiyetinden istifade ettirile
cek şekilde kanun teklifi yapmalarını öneriyorum. 

Gene, her işletmede olduğu gibi, geçmiş MC dö
nemlerinde siyasal iktidarların faşist baskılan netice
sinde işlerinden çıkartılan, başta Aliağa işçileri olmak 
üzere, tüm diğer işletmelerdeki işçilerin haklannın bir 
an önce verilmesini Sayın Bakanımızdan yine rica edi
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, enerji konusu, insan yaşa
mında bir ekmek - su kadar ayrılmaz bir parça ha
line gelmiştir. Bu konuyu tüm aydınlann, tüm insan
ların, tüm bilinçli insanların birleşerek çare bulması 
gerekir; ama şu kısa zamanda her şeyi konuşmak 
mümkün değil. 

1978 yılı Cumhuriyet Hükümetimizin ve Enerji Ba
kanlığımızın Bütçesinin tüm aydınlık günlerin önclisü 
oîması dileğiyle basanlar ve mutluluklar dilerim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoban. 
Buyurun Sayın Hükümet. (CHP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 30 dakikadır Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, Millet 
MecîiSin'in sayın üyeleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla Millet Meclisi müzake
relerine katılan, görüşlerini, eleştirilerini, dileklerini 
bildiren grupların değerli sözcülerine ve şahsı adına 
konuşan değerli arkadaşıma teşekkür ederek sözleri
me başlamak istiyorum. 

Ülkemizde ve dünyada enerji sorununun gündeme 
geldiği bir dönemde Bakanlığımızın Bütçesini konu
şuyoruz. Öyle sanıyorumki, öncelikle, dünyada ve ül
kemizde enerji sorununu gündeme getiren gelişmeler
le ilgili olarak bazı temel teşhisleri yapmaya, durumu 
saptamaya ve gelecekle ilgili yaklaşım biçimlerimizi 
tartışmaya ihtiyacımız vardır. 

O nedenle, izin verirseniz, Bütçenin ayrıntılarına 
girmeden önce, enerji sorununu dünyada ve ülkemiz
de önplana geçiren, odak noktası haline getiren geliş
melerle ilgili olarak görüşlerimi sunmak istiyorum. 
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Öncelikle belirlenmesi gereken bir nokta var: Dün
yada enerji sorunu bir başka çerçeve içinde tarıtışılı-
yor; Türkiye'de enerji sorunu bir başka çerçeve için
de önem kazanmaya başlıyor. Bu aynımın yapılması 
çok temel bir nokta olarak gözükmektedir. 

Dünyada enerji sorununu tartışma konusu haline 
getiren temel gelişmenin, birincil enerji kaynakları
nın zaman içinde tükenmeye başlaması ve tükenen 
kaynakların yerine yenisinin, kendiliğinden, doğamn 
esrarengiz oluşumlarının sonucu kendiliğinden ger
çekleştirilemediğinin ortaya çıkmaya başlaması. Bir 
milyon yıl geçiyor taşkömürü yaratılıyor, petrol ya
ratılıyor; ama bir anda o taşkömürü, o petrol tüke
tiliyor ve yerine yeni bir maddeyi doğa kendi mekaniz
malarıyla bu kadar süratte ikame edemiyor. 

Birincil enerji kaynaklarının tüketimine dönük 
olarak oluşmuş bir enerji politikası, ister istemez bu 
gelişmelerin ışığında bir sorunla karşılaşırdı, karşılaş
maya başlandı; dünya, enerji kaynaklarının rükenebi
lirliğini görmeye başladı. 

Aynı zamanda, yeni enerji kaynakları üretmek için 
yapılan çalışmalar teorik bakımdan geçerli sonuçlar 
ortaya koydular; ama bu sonuçları günün ekonomik 
koşulları içinde uygulamaya aktarmakta bazı güçlük
ler ortaya çıkmaya başladı. 

Teorik projeleri rantabl olarak uygulamaya aktar
makta birtakım sorunlar ortaya çıkınca, yeni enerji 
kaynaklan yaratma darboğazı ortaya çıktı ve dünya, 
enerji sorununu konuşmaya, tartışmaya başladı. 

Bu arada önemli bir olay olarak, petrol üretici ül
kelerin, OPEC ülkelerinin, petrol fiyatıyla ilgili olarak 
aldıkları karar gündeme geldi. Dünyada değişen ge
nel siyasal dengenin bir ürünü olarak, petrol üretici
si Güney Amerika ve Ortadoğu ülkeleri petrol fiyatı
nı beş katına kadar artırdılar. Ucuz petrol tüketimi
ne alışmış dünya ekonomik dengesi, bu fiyat siçraşıy-
la bir büyük darbe yedi ve dünya, enerji sorunuyla 
karşı karşıya geldi. Batı'nın gelişmiş ülkeleri bu man
zara karşısında tedbirlerini arıyorlar. OPEC'in fiyat 
yükseltme politikasına karşı, enflasyonla Batı kendisi
ni savunmaya çalışıyor. OPEC'in fiyat yükseltme po
litikasına karşı Batı, sanayi ürünlerinin fiyatlarım yük
selterek, bir göreceli dengeyi gerçekleştirmeye çalışı
yor, 

Türkiye durumundaki ülkeler, iki yönden gelen 
baskının etkisi altında, giderek güçleşen bir konuma 
yerleştirilmiş durumdadırlar. Bir yandan OPEC ül
kelerinin petrol fiyatını artırma politikalarının baskı-

24 . 2 . 1978 O : 3 

sı altına giren Türkiye, öte yandan bu politikaya karşı 
kendisini savunmak üzere Batı'nın, sanayi ürünlerinin 
fiyatlarını yükseltme politikasının da etkisi altına ay
rıca girmiştir. İki yönlü bir baskının altında Türki
ye ezilmeye başlamıştır. Bu, Türkiye'deki enerji so
rununun, uluslararası çerçeveden gelen yönlerini kav
ramamıza yardımcı olacak saptamalardır. Ama he
men belirtmeliyim ki, Türkiye'de enerji sorunu, sa
dece bu uluslararası gelişmelerin etkisiyle ortaya çık
mış değildir, iç gelişmemize ilişkin nedenler, Türkiye' 
de izlenen politikaların ortaya koyduğu sonuçlar da, 
öyle sanıyorum ki, Türkiye'nin enerji darboğazı içine 
sürüklenmesine büyük ölçüde katkı yapmıştır. Bu ne
denler arasında öncelikle, Türkiye'nin sanayileşme 
politikası, yatırım politikasıyla ilgili tercihlerini be
lirtmek istiyorum. 

Yıllardan beri yanlış bir sanayileşme ve yatırım 
politikası içine giren ülkemiz, bu politikanın yarattı
ğı darboğazı, enerji sektöründe yaşamaya başlamış
tır. Her alanda çeşitli örnekleri vardır. En beKrgin 
örneklerinden birisiyle konuyu açmak istiyorum: Oto
motiv endüstrisinin gelişmesine yıllardan beri yol açan 
bir anlayış, Türkiye'deki enerji sorununun bugünkü 
boyutlara yükselmesine temel nedenlerden birisi ol
muştur. Otomotiv endüstrisi yoluyla ulaşım sorununu 
yıllardan beri çözmeye çalışıyoruz. Kitle taşımacılı
ğını bir yana iterek, bireysel taşımacılığa önveren ve 
o taşımacılık için gerekli .aracın büyük bir kısmını dı
şarıdan ithal eden, o aracı Türkiye'de işletmek için 
gereken yakıtın % 82'sini dışarıdan ithal eden, yedek 
parçasını dışarıdan ithal eden bjr politika ile Türkiye, 
döviz darboğazına ve onunla ilgili olarak da enerji 
darboğazına sürüklenmeye başlamıştır. 

Yapılmış küçük bir hesapla kolayca saptanabilir 
ki, özel araba taşımacılığına dayanan ulaştırma poli
tikasının döviz faturası, yılda 500 milyon doların üze
rindedir. Giderek de büyüme eğilimini gösteren bir 
temel doğrultu, enerji darboğazı bakımından önü
müzdeki günlerde daha büyük sorunları karşımıza di
kecek gibi gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, enerji darboğazımızı elektrik 
sektöründe görebiliyoruz, petrol sektöründe görebiH-
yoruz. Türkiye, 1975 yılı rakamlarına göre* adam ba
şına 350 kilovatsaat elektrik tüketen bir ülke. Yu
nanistan 1 500 kilovatsaat elektrik tüketiyor, Roman
ya 2 600 kilovatsaat elektrik tüketiyor. Daha, adam 
başına 350ı kilovatsaat elektrik tüketme noktasında 
bulunan, sanayileşmenin, kalkınmanın ilk adımlarım 
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atmış bir ülke, elektrik kısıtlamasına başvurmuş, sa
nayi tesislerini enerji yetersizliğinden dolayı çalıştı
ramaz hastanelerine, okullarına belli saatlerde elekt
rik veremez hale düşmüş durumdadır. Belediyelerde 
uygulanan kısıntı yoluyla günde 1,5 milyon kılovat
saat tasarruf, gerçekleştirmeye çalışıyoruz, 1,5 milyon 
kilovatsaat o yine, sanayi sektöründe uygulanan kı
sıtlama dolayısıyla 2 milyon kilovatsaatlik bir tasar
ruf gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 1,5 milyon kilovat
saat da, ayrıca, belediyeler kanalıyla uygulanan ta-
' sarraf yoluyla bir kesintiyi gerçekleştirmeye çalışıyo
ruz. Toplam, Türkiye günde 5,5 milyon kilovatsaat 
elektrik ihtiyacına bugünden cevap veremez hale gel
miştir. Daha 350 kilovatsaat enerji tüketimi noktasın
da bulunan bir ülkenin böylesine bir darboğaza sü
rüklenmiş olması, öyle sanıyorum ki, elektrik enerji
si üretimine, zamanında gereken önemi vermemiş ol
masıyla ancak açıklanabilir. Önümüzdeki dönemde 
bu darboğazın giderek kontrol altına alınabilmesini 
sağlamak için köklü birtakım girişimler zorunluluğu 
daha bugünden kendisini göstermeye başlamıştır. 

Elektrik enerjisi sanayileşmenin itici gücü haline 
geleceğine, Türkiye'de ne yazık ki, engelleyici köste
ği haline dönüşmüştür. Yılda 20 475 000 000 kilovat
saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz. 637 000 000 kilo
vatsaat dışarıdan, Bulgaristan'dan alıyoruz; 
430 000 000 kilovatsaat de kısıntı, kesinti yoluyla bir 
tasarrufu gerçekleştiriyoruz; 21 605 000 000 kilovatsa
atlik bir enerji talebine, % 13-14 eksiğiyle cevap ver
me durumunda bulunuyruz. 

Değerli arkadaşlarım, petrol bakımından durum 
daha farklı değildir. Türkiye'de genel enerji içinde 
petrolün payı son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. 
1960'da petrole % 20 bağlı olan enerji yapısı, 1970' 
de % 41'e, 1973'te ise % 50'ye yükselmiştir. Toplam 
enerjimizin yarısını, yarısından fazlasını petrolden sağ
lama durumuna sürüklenmiş bulunuyoruz. Bunun 
doğal bir sonucu olarak da, her yıl petrol ithalatımız 
hızla artıyor. Geçen yıl, 1977'de 1,5 milyar dolarlık 
petrol ithalatı yaptık. Bu yıl, 2 milyar dolarlık bir 
petrol ithalatı yapma durumundayız. Petrol üretimi
miz, yerli petrol üretimimiz zaman içinde düzenli bir 
biçimde düşüyor; 1969'da 3 500 000 ton petrol üreten 
Türkiye, 1976 yılında 3 093 000 tona, 1977 yılında da 
2 700 000 ton üretime düşmüştür. Yerli üretimin sa
dece % 40'nı ulusal kuruluşumuz olan Türkiye Pet
rolleri Ananım Ortaklığı yapıyor. Tüketimimizin 
% 48'i 1970'te yerliydi, bugün tüketimimizin ancak 
% 18'i yerli üretimle karşılanabilir hale gelmiştir. 

Bu tablonun altında yatan bir temel politika ter
cihi olarak, Türkiye'de petrol üretimine zaman içinde 
gereken önemin verilmemiş olmasını görüyoruz. Pet
rol üretimine gereken ağırlığı vermeyen bir uygulama, 
giderek petrol üretiminin azalması noktasına Türki
ye'yi sürüklemiştir. Yılda, Türkiye fevkalade sınırlı, 
ihtiyacıyla fevkalade ölçüsüz sayılabilecek bir oranda 
arama yapan ülke durumuna gelmiştir. 1975'te 47 kuyu 
açtık, yerli petrol üretmek için, 1976'da 54 kuyu aç
tık, 1977'de 42 kuyu açtık. 1977'de açtığımız 42 kuyu 
için 88 000 metrelik sondaj yapma durumunda kaldık, 
1977'de 88 kilometrelik sondaj yaptık, bir yıl önce 
100 kilometrelik yapmıştık, iki yıl önce 79 kilometre
lik sondaj yapmıştık; 100 kilometre civarında sondaj 
yapıyoruz. Romanya'da bir yılda yapılan sondaj sayir 
sı 500 civarındadır, Romanya'da 1 milyon metrelik 
sondaj yapıyorlar, açılan kuyu sayısı 500 civarında
dır; bizim yaptığımız, 100 000 metrenin altındadır. 
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin açtığı kuyu 
sayısı 500 civamndadır, Romanya'nın bir yılda açtığı 
kuyu sayısı 500 kadardır. 

Son yıllarda petrol aramasına verdiğimiz önemle 
orantılı olarak, bu amaçla ayırdığımız paralarda da 
ciddi kısıtlılıklar kendisini göstermiştir. Geçen yıl 980 
milyon civarında, hampetrol için, para ayırdık. Hatır
larsınız, bu para, geçen yıl denize döktüğümüz çayların 
parasının yarısından biraz fazladır. 1978 yılında, bu 
yıl için biz yeni bir anlayışla, yeni bir politikayla, 
petrol aramasına önem veren bir tercihten çıkarak, 
bu amaçla harcayacağımız para miktarını 2 katının 
üzerine çıkardık, 2 200 000 000 liralık bir harcamayı 
petrol yatırımına tahsis ettik. 

1978 yılında açacağımız kuyu sayısı 89'dur; 1977'de 
42 kuyu açılmıştı; 2 katından daha çok kuyu açacağız 
1978 yılında. 

1977 yılında 88 bin metrelik sondaj yapılmıştı; bu 
yıl 272 bin metrelik sondaj yapacağız; 3 katından da
ha fazla. 

Yerli petrol üretimine dönük gayret göstereceğiz; 
sondaj yapacağız ve para miktarını da 2 katının üze
rinde , artıracağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu tercihini yapmadan, petrolü kullanmaya Önem 
vererek, petrolü kullanacak araba üretimine önem ve
rerek, o petrolü üretecek kuyu açmayı ihmal ederek, 
Türkiye'nin, temel sorunlarım çözecek bir uygulama 
içine girmesi mümkün değildir, işi temelinden almak 
zorundayız, kaynağına inmek zorundayız; tüketimine 
değil, üretimine önem vermek zorundayız. 
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Bu tercihin, bu anlayışın doğal sonucu olarak, 
petrol politikamız, petrole olan talebi artıracak, pet
rol tüketimini hızlandıracak bir sanayileşme, bir tü
ketim arayışının ötesinde, petrol üretimini hızlandıra
cak, petrol üretimini geliştirecek bir anlayıştan esin
lenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki petrol sorunu, 
bir yandan hızla petrol tüketiminin artması; öbür ta
raftan, petrol tüketiminin yine hızla denilebilecek bîr 
oranla düşmesinden doğan darboğazlardan, ölçüsüz
lüklerden çıkmıyor sadece. Petrol sektörünün kendi 
ülkemizdeki örgütlenmesinde, de ciddi bazı sorunlar, 
bazı aksaklıklar vardır. 

Türkiye'deki rafineri kapasitesi, ihtiyacımıza cevap 
verecek ölçüde değildir. Bugün 4 rafineri 15 300 000 
kapasiteyle çalışma durumundadırlar. Halbuki, Tür
kiye'nin geçen yıl 16 900 000 ton ham petrolü tüket
tiğini biliyoruz. Bu, aradaki farklılık, Türkiye'yi ham 
petrol ithalatının ötesinde, yabancı ülkelerde rafine 
edilmiş benzini, fuel - oili, gazı ithal etme durumuna 
da sürüklüyor; gereksiz yere, Türkiye'nin dışa ödeme
si gereken döviz miktarı çok büyük ölçeklere doğru 
çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, petrolün Türkiye'de örgüt
lenmesi sadece rafineri kapasitesinin düşüklüğü ile 
açıklanamaz; bunun ötesinde unsurlar da var. Petrol 
taşımacılığı, iç piyasada petrol taşımacılığı fevkalade 
irrasyonel bir anlayışla örgütlenmiştir; tanker taşıma
cılığına dayanan bir ulaştırma politikasıyla Türkiye, 
petrol ulaştırma sorununu çözmeye çalışmıştır. 

Bir an önce iç hatlarımızda da petrol boru hattı 
sistemine geçmek zorundayız. Petrolü, Akdeniz'den 
Karadeniz'e, Orta Anadolu'ya tankerle taşıma yönte
mi, tersine işleyen, olumsuz etkileri çok daha büyük 
olan bir yöntemdir. Sadece geçen yıl, tanker taşıma
cılığı dolayısıyla, tankerlerin motorin ihtiyacı için Tür
kiye 1 200 000 000 lira harcamıştır (80 milyon dolar.) 
Tankerler, taşıdıkları akaryakıtın maliyetini harcamak 
durumunda bırakılmışlardır. 80 milyon dolarını pet
rol taşımacılığında, içeride harcama durumundayız. 
Bu, fevkalade irrasyonel bir durumdur. 1 200 000 000 
lira.. Her yıl buna ödüyoruz. 

Yumurtalık'tan Kırıkkale'ye yapılacak petrol bo
ru hattı bir an önce devreye sokulabilirse - projesi 
bu yıl tamamlanacaktır, bu yıl ihaleye koyacağız, ger
çekleştirir gerçekleştirmez - öyle sanıyorum ki, bu 
1 200 000 000 liranın önemli bir kısmını tasarruf et
mek olanağına sahip olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de genel enerji sek
törüyle ilgili politik yaklaşımın, üzerinde durulması 
gereken, ele alınması gereken bazı yönleri var. Bun
lardan önem verdiğim bir tanesi, son yıllarda Türk 
enerji politikasına yön verecek bir temel anlayış ha
line gelmeye başlayan bir slogandan çıkmaktadır. Bu 
slogan, «Yılda 50 baraj, 100 gölet, 1 000 kuyu» an
layışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir sloganla Türkiye'nin 
enerji politikasına yön verilmek isteniliyor. Bu sloga
nın altındaki anlayışı irdelemek istiyorum, önem ta
şıdığı için irdelemek istiyorum, gelecekteki yaklaşımı
mıza yön verebilecek nitelikte önemli gördüğüm için 
bu noktada duruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin enerji sorunu 
mistik bir rakam yakalayarak, «şu kadar şunu yapa
cağım» formülü ile çözülebilecek nitelikte bir sorun 
değildir. Ne demek 50 baraj? Karababa'da bir baraj, 
Antalya Korkuteli'ndeki baraj da bir baraj. İkisi de 
bir, 50'nin içinde aynı ağırlığı taşıyorlar. 50 baraj ne 
demek? 3 barajla belli bir amaca ulaşmak mümkün
dür, 100 barajla onun kadar üretimi yapamaz hale 
düşmek mümkündür. 

Bir defa, Türk politikası böylesine rakam büyü-
lemesiyle, rakam metafiziğiyle etkilenebilecek, sürük
lenebilecek düzeyin üzerine çıkmıştır. Onun için, ra
kamın arkasındaki gerçeği sorma hakkımız vardır, öğ
renme hakkımız vardır. Yılda 50 baraj politikası... 
Ne yapacağız? Elektrik üretimini ne kadar artıraca
ğız 50 barajla, sulama alanımızı ne kadar genişlete
ceğiz 50 barajla? Bunun hesabım nasıl vereceksiniz? 
50 baraja kalkıştığınız için, Türkiye'deki baraj yapı
cı devlet kuruluşlarının iş görme kapasitesini, verimli, 
rantabl, etkin çalışma durumunu ne ölçüde etkiledi
ğinizi, o işletmelerin başarı şansını nasıl yönlendir
diğinizi nasıl değerlendireceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım, 50 baraj... Türkiye'nin 1977 
yılı sonuna göre, halen işletmede bulunan baraj sa
yısı 65'tir, 65 işleyen barajımız var; halen inşada 69 
barajımız var, 69 barajın bir kısmı, daha 1971'de baş
lanmış baraj niteliğindedir, o 69 barajın bir kısmı 1987 
yılında bitecek barajlar arasındadır. «Her yılda 50 
baraj» iddiasını 1976'da attılar; sene 1978. Bu hesap
la, sadece Türkiye'nin 150'ye yakın barajının olması 
lazım. 50 yıllık Cumhuriyet tarihinin sonucunda, 65 
tane işleyen barajımız var, 69 tanesini de gerçekleş
tirmeye, yapmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1975 yılında 6 yeni baraja 
başlandı, 1976 yılında 10 yeni baraja başlandı, 1977 
ydında 31 yeni baraja başlandı. Denilebilir ki : «Ba-
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raja başlama sayısı artıyor.» Sevindirici olabilir. Bu
nun arkasındaki gerçeği de yakalamak zorundayız. 

1975 yılında 6 yeni baraja başlandı; kaç para ay
rıldı 233 milyon lira, 6 yeni baraj için. 1976 yılında 
10 yeni baraja başlandı; kaç lira ayrıldı? 231 milyon 
lira, 10 yeni baraj için. 1977 yılında .31 yeni baraja 
başlandı; kaç para ayrıldı? 239 milyon lira. (CHP sı
ralarından «Temel atmaya yetmez» sesleri) Nasret
tin Hoca'nın, ayları kırpıp yıldız yapması gibi, belli 
bir parayı parçalayıp, 10 barajdan 50 baraja doğru 
dağıtmaya kalkıyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Bütçenin tümü hakkında 
yapılan görüşmeler sırasında Adalet Partisi adına 
konuşan Aydın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin (tu
tanaktan okuyorum) aynen şunları söylemiştir: «Son
ra Aşağı Fırat Projesine 100 milyon lira ödenek ayır
manızı beğenmiyordunuz» Cumhuriyet Halk Partili
lere söylüyor Sayın Sezgin. «Görüyoruz ki, bizim 
koyduğumuz ödeneği bir kuruş bile artırmamışsınız». 
Sayın İsmet Sezgin'in, Bütçemin tümü hakkında Ada
let Partisi Grupu adına yaptığı konuşmadan alınmış 
bir cümledir. 

Değerli arkadaşlarım, Aşağı Fırat Projesiyle ilgili 
olarak bu yeni Bütçede ne yapmışız?. Bunun hesabı
nı vermek istiyorum : 100 milyon lira koydukları için 
beğenmemiş, Başbakan eleştirmiş. «Şimdi siz bir ku
ruş bile artırmadınız» diyor. 

Sadece Karakaya Barajı için 200 milyon lira öde
neği artırmışız; Karababa Barajı için 100 milyon lira 
ödeneği artırmışız. İkisi de, Aşağı Fırat Projesinin 
iki temel unsurudur. Sadece bu iki proje için yeni 
Hükümetin getirdiği ek ödeneklerle ayrılan kaynak 
miktarı 300 milyon lira artırılmıştır. 

Gene, bu yeni Bütçe ile, yatırım dağınıklığı tab
losuna son vermek için, hızlı, gerçekçi bir biçimde 
yatırımların sonuçlandırılmasını mümkün kılmak 
için, yeni bir anlayışla kaynak tahsisi yoluna gidil
miştir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, enerji kesi
minde ödenekler 1 milyar lira artırılmıştır. Sulama 
kesiminde (Devlet Su İşlerinin) 500 milyon lira öde
nekler artırılmıştır ve sembolik birtakım tahsislerle 
«baraj projesi ele alındı» dedirtmek için, «programa 
alındı» dedirtmek için alınmış girişimler, gerçekçi, 
uygulanabilir girişimler haline dönüştürülmeye çalı
şılmıştır. Bu arada, örneğin, Altınkaya Barajı için 
1978 yılma konulmuş olan 25 milyon liralık ödenek, 
200 milyon Mraya çıkarılmıştır. Bu yıl Altınkaya Ba
rajının temelini atacağız. Bafra - Altınkaya irtibatı 

kurulmak üzere. O yol meselesini tamamlar tamam
lamaz, öyle sanıyorum ki, bu yıl içinde Altınkaya'ya 
temel atmak imkânını bulacağız. Gene aynı bütçe da
ğınıklığına son verebilmek için, Türkiye Elektrik Ku
rumu yatırımlarıyla ilgili olarak, yeni Bütçede görü
len rakamların ötesinde, 4 900 000 000 liralık kaynak 
eklenmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmesi yatırımlarıyla ilgili ola
rak da gene 1 000 300 000 liralık yeni yatırım eklen
miştir. 

«50 baraj» deniliyordu; ona benzer bir yatırım 
tahsisi politikası içine girilmişti. Örneğin, Muğla'nın 
Yatağan'da Türkiye Kömür İşletmesinin bir önemli 
santral girişimi vardı. Bu yıl Bütçesinde, bizim dev
raldığımız Bütçede, Yatağan Santralı için konulmuş 
olan para sadece 1 000 lira idi. Bunu 250 001 000'e 
çıkarmış bulunuyoruz. (CHP sıralarından alkışlar). 
Sivas'ta Kangal'da yapılması öngörülen termik san
tral için yine 1978'de 1 000 liralık gene bir ödenek 
konmuştu, onu 170 001 000'e çıkarmış bulunuyoruz. 
Bursa Orhaneli'de kurulması düşünülen termik san
tralı için gene 1 000 lira öngörülmüştü; onu da 100 
001 000 liraya çıkarmış bulunuyoruz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar). 

Gene aynı şekilde.... 
BA|ŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı 

efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Çanakkale Çan'da 
1 000 liralık tahsisi 100 001 000 liraya çıkarmış bu
lunuyoruz. 

Sadece Afşin - Elbistan için yeni şekliyle Bütçe 
600 milyon lira ek ödenek getirmiştir; 2,3 milyar li
rayı harcamak imkânını sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de enerji politika
sının bir darboğaza girmesine yol açan politik tercih
ler, gösterişçi harcamalar, sonuç almaktan çok, işe 
başlamakla tatmin arayan tutum bir kenara itilmiştir. 
Disiplinli, tutarlı, ciddi bir yaklaşımla, elimizdeki 
projeleri sonuçlandıracak biçimde yeni bir kaynak 
tahsisi politikası yürütülmeye çalışılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki dönemde, ener
ji sorunumuzun giderek önem kazanmaya devam 
edeceğini söylemek durumundayız. Çünkü, enerji ya
tırımlarının kendine özgü bir yönü va r : Çeşitli kay
nakları tüketiyor, para tüketiyor, yetişkin işgücü tü
ketiyor. Bütün bunlara belki çözüm bulmak müm
kün, bunlardan daha önemlisi, zaman tüketiyor. Bir 
santralın işletmeye girebilmesi için, teorik olarak, en 
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azından 36 aya ihtiyaç var. Türkiye koşullarında bu, 
dört beş yıl demektir. Dört beş yıllık bir süre içinde, 
bir projeyi tasavvur edip, uygulamaya aktarmak an
cak mümkün olabiliyor. 

Bu koşulların getirdiği güçlükleri biliyoruz, görü
yoruz. Bütün bunları göze alarak, Türkiye'nin, hızla 
gelişen, büyüyen taleplerine yeni kaynak tahsisi anla
yışı ile, öyle sanıyorum ki, makul bir süre içinde ge
tirilebilecek çözümleri arayacağız, uygulamaya gay
ret edeceğiz. 

Geçici dönem için palyatif çözümleri de aramayı 
ihmal etmeyeceğiz. Bulgaristan'dan aldığımız elektri
ği yükseltmeye, Sovyetler Birliği'nden yeni elektrik 
enerjisi almaya, bulabileceğimiz diğer komşularımız
dan yeni elektrik enerjisi alma anlaşmaları yapmaya 
gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Bakan. 
ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Petrol sorununun 
uzun sürede sonuç verebileceğini biliyorum ama, sağ
lıklı bir anlayışın içine girdik; hızlı bir yatırım poli
tikasını gerçekleştirmeye, yürütmeye gayret edece
ğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkana da, gösterdi
ği anlayış için teşekkür ediyorum. 

Eğer, Millet Meclisimizin onayından geçecek olur
sa, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar için 58 milyar li
ranın üzerinde bir kaynağı ayıracaksınız. Bu 58 mil
yar liranın, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkışık or
tamdaki öneminin anlamını çok iyi biliyorum. 

Türkiye'nin sorunlarının gerektirdiği yaklaşım 
içinde, ciddi anlayış içinde, bu 58 milyar liranın her 
kuruşunu hak ettiği yere, hak ettiği ölçüde harcama
ya gayret edeceğiz. Bu 58 mıiîyan gösteriş harcama
ları için israf etmeden, Türk halkının bugünkü ve ya
rınki gereksinmelerine cevap verecek biçimde, ülke
mizi aydınlatmak için, toprağımızı sulamak için, yer
altı kaynaklarımıza sahip çıkmak için, onları değer
lendirmek için kullanacağız. 58 milyar lira ile, bu güç 
koşullarda, Meclisimizin bize ayırabildiği bu kaynak
la elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret edece
ğiz. 

Yüce Meclise, sabırlı dinledikleri için ve Bütçe 
Komisyonunda, Senatoda, gerekli anlayışı göstererek, 
bütçemize yeni bir atılım olanağı sağlanmasına yar
dımcı olüdklan için yürekten teşekkür ediyorum, he
pinizi sevgi ile, saygı ile selamlıyorum. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, sorular vardır, lütfen ayrılmayınız. 
Başka soru soracak sayın üye var mı?.. 
Saym Cerit, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Etem 

Eken, Sayın Ezman. 
Başka soru soracak üye yoktur. Soru sorma işle

mi bitmiştir. 
Önce yazılı soruları okuyalım. 
Saym Bakan, arzu ettiğiniz takdirde yazılı cevap 

verebilirsiniz. 
Sayın Timurağaoğlu?.. Burada. Sorusunu okutu

yorum : 
«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin ilgili Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanınca cevaplandırılmasına delaletleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Mardin 
Abdiilkadir Timurağaoğlu 

1. Mardin köylerinin elektrik meselesinin halli 
için Bakanlıkça bir çalışma yapılacak mı? Çalışmala
ra sürat verilmesi ve Bakanlıkça üzerinde durulması 
gerekmektedir. 

2. Yeraltı petrol aramasına hız verilmesi devam
lı olacak mıdır? 

3. Yeraltı su kaynaklarımız çoktur, Bakanlık ola
rak ne düşünülmektedir.?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Mardin köylerimin elektrik sorunları ile, hiç kuş
kusuz, yakından ilgilenilecektir. Köy elektrifikasyonu 
konusunda ortaya çıkan tablo, Doğu Anadolunun, 
Güneydoğu Anadolunun köy elektriklendirUmesi ha
reketinden hissesine düşen ölçüde karşılık alamadığı
dır. Adaletsiz bir köy elektriklend irilmesi uygulaması 
ne yazık ki, gerçekleşmiştir. Bunun hiç kuşkusuz, an
layışla karşılanabilecek yönleri vardır, güçlükleri var
dır; fakat anlayışla karşılanması mümkün olamaya
cak yönleri vardır. 

Önümüzdeki dönemde bu bölgesel adaletsizliği 
kapatmaya dönük bir anlayışla, köy elektrifikasyonu 
politikamızı izlemeye çalışacağız; hiç kuşkusuz, bu 
arada da Mardin, hak ettiği payı alacaktır. 

Yeraltı petrol araması ile ilgili olarak, konuşmam
da, öyle sanıyorum ki, yeterli açıklamayı yaptım. 980 
milyon liralık yeraltı petrol araması kaynağını 2 200 
000 000 liraya çıkarmıştık. Çok iddialı bir program
la Meclisin karşısındayız. 90'a yakın yeni kuyu aça
cağız, daha önceki kuyu sayısından iki katı fazladır. 
Gene daha önceki sondaj metrajım üç katının üzeri-
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ne çıkarmayı amaçlıyoruz; hızlı, önemli bir hamle
nin içindeyiz. 

Yeraltı su kaynakları ile ilgili olarak soruya ceva
bım şudur: Türkiye yılda 180 milyar metreküp ka
dar su alır. 180 milyar metreküp suyun 95 milyarı 
yerüstü suyudur, 9,4 milyar metreküpü de yeraltı su
yudur. Bu suları en rasyonel şekilde değerlendirmek 
gerektiğine, hiç kuşkusuz, inanıyoruz; Türkiye'min 27 
milyon hektarlık tarım arazisinin halen 7 milyon hek
tarı bugünkü ekonomik koşullarla sulanabilir arazi 
niteliğindedir. Bu 7 milyon hektar arazinin de 2 mil
yon hektarı civarında bir kısmı ancak fiilen sulan
maktadır. 

Hızlı bir sulama kampanyası yürütmeye ihtiyacı
mız var. Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, yîlda or
talama, sulanan hektar birimi, yıl başına 20 bin hek
tardı, 35 bin hektardı. İkinci Beş Yıllık Planda bu, 
45 bin hektara çıkarıldı; Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde 60 bin hektar olarak ortaya çıktı; Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde alınan hedef 200 bin hek
tardır. 

Öyle sanıyorum ki, bunu gerçekleştireceğiz. Dör
düncü Beş Yıllık Planın ilk dilimi olan 1978 yılında 
117 bin hektar araziyi sulamakla işe başlayacağız, 
devrenin sonuna doğru rakam yükselecek, ortalama 
200 bin hektara çıkacak ve yerüstü sularıyla, yeraltı 
sularıyla birlikte kullanılacak. 

Bu arada, Mardin'le ilgili olduğu için sayın soru 
sahibi, Güneydoğu Anadolu projesinin, yeraltı sula
rını değerlendirme konusunda da büyük önem taşıdı
ğını belirterek soruya cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Yıldırım, sözlü sorunuzun dışında mı?.. Yok
sa işleme koyamayacağım, sonradan gelmiştir. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Yazılı efendim, 
yazılı. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum efen
dim : 

«Sayın Başkan, aşağıdaki sualimin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Devlet Güvenlük Mahkemeleri Yasası Parla
mentoda görüşülürken direniş yapan ve bu yüzden 
işlerine son verilen işçiler tekrar çalıştıkları işyerleri
ne alınacaklar mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, hiç kuşkusuz, 
alınacaklardır. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

«Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ya

nıtlanmasını dilerim. 
1. Ülkemizin bazı kesimlerinde, bir kısım ya

bancı petrol şirketlerince kapatılan alanlar bulunduğu 
doğru mudur? 

2. Böyle alanlar bulunduğu doğru ise, hangi şir
ketler, ne kadar alan kapatmıştır? 

3. Ülkemiz zararına olan bu durum karşısında 
Hükümet olarak ne gibi önlemler alınması düşünül-

ınrektcdir? 
Ordu 

Temel Ateş» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Kendisine yazılı ce
vap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz : 

«Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Delaletinizle Sayın Bakanın Dicle Barajının ne 

zaman gerçekleşeceğini belirtmesini saygı ile arz ede
rim. 

Diyarbakır 
İskân Azizoğlu» 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı cevap verece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sorulması için aracılığınızı arz 
ederim. 

1. Ruslarla birlikte yapılan Ahurhaıı Barajı, 
2. Kars - Selim ilçesinde yapılması düşünülen 

Bayburt Barajı, 
3. Ardahan - Kür Nehri üzerinde yapılması dü

şünülen barajların, akıbetlerinin yazılı olarak bildiril
mesini arz ederim. 

Kars 
Hasan Yıldırım» 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan» 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı cevap vere
ceğim efendim. Yazılı talep ediyor sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. 
O takdirde, iki tane sözlü sorumuz var. 
Sayın Cerit, buyurun. 
HASAN CERİT (Adana) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Bakandan, isterse yazılı olarak cevaplandırmak üzere 
birkaç sorum var. 

Birincisi : Enerji problemimizin halledilmesinde 
Sayın Bakanın temas etmediği bir konu var, o da, ta
bii gaz. Tabii gazın Irak ve Kuveyt'ten Türkiye'ye it
hali için bazı çalışmalar yapılmış mıdır? Bu konudaki 
düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

İkincisi : Petrol taşımacılığında Sayın Bakanın 
vermiş olduğu yol yerinde. Ancak, bunun sadece ge
nel bir boru hattıyla değil, Türkiye'nin çeşitli yerle
rine yapılacak boru hatlarıyla takviye edilmesi gere
kir. 

Bu konuda projeleri varsa rica ediyorum. 
Üçüncü soru : Petrol sondajları da büyük çapta 

ithalata dayalıdır. Gerek sondaj boruları, gerekse son
daj makineleri yönünden, bu meselenin Bütçeye koy
muş olduğumuz paralara rağmen, döviz sıkıntısına 
rağmen halledileceği hususunda hangi tedbirleri almış 
bulunuyorsunuz? 

Dördüncü sorum : Konuşmacı arkadaşlarımızdan 
birisi, yıllardır uygulanan yanlış sanayi politikasından 
bahsettiler, enerji yatırımlarına gerekli ağırlığın veril
mediğini ifade ettiler. Ancak, enerji yatırımları şu an
da ithale dayah yatırımlardır. Eğer, Milli Selâmet 
Partisinin başlattığı bu sanayi yatırımlarının yapılma
ları gerekli ise, bu yatırımlar için gerekli makine ve 
teçhizatı hangi dövizle karşılayacaksınız? 

5. Petrole olan talebi kısmak, israfı önlediği nis
pette faydalıdır. Ancak, Japonya tamamen petrol it
hal etmesine rağmen, sağlam bir ekonomiye sahip
tir. Biz petrol aramaya ağırlık verdiğimiz kadar, bel
ki de daha fazla, yatırımlara ve bilhassa ve bu petro
lü ithal etmek mecburiyetinde kaldığımız takdirde; 
ki, tahmin ediyorum gelecekte de ithal etmek mec
buriyetinde kalacağız, bu fazla yatırımlara büyük 
çapta ağırlık vererek mi bu meseleyi halletmek isti
yorsunuz; yoksa, daha başka bir düşünce mi vardır, 
döviz darboğazım geçebilmek için? Aksi takdirde, 

okulsuz maarif gibi bir problemle karşı karşıya kalı
rız ki, meseleleri halletmez. (CHP sıralarından «milli 
sanayi hamlemiz» sesleri) 

Bu makineleri bu memlekette yapmazsanız sana
yileşme olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tamamlayın so
runuzu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Muh
terem arkadaşlarım, eğer bu sanayileşme hamlemizi 
gerçekleştirmezseniz, sanayileşme olmaz memlekette. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karamolla
oğlu, siz Başkanlığa muhatapsımz. Rica ediyorum... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — 6. 
Enerji darboğazının kısa sürede halledilebilmesi için, 
petrole dayah olmasına rağmen, gerektiğinde gaz 
türbinlerinden istifade etmeyi düşünüyor musunuz? 
Çünkü, kanaatimi belirtlemekte fayda görüyorum : 
Şu anda enerji kıtlığının memleket ekonomisine ver
miş olduğu zarar, bu yatırımları yapmakla yapacağı
mız masraftan çok daha faydalı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 1 nci, 
soru, petrolün yanı sıra, tabii gaz konusuna önem ve
rip vermediğimiz ve bu konudaki yaklaşımımızla il
giliydi. 

Sayın soru sahibi çok haklıdır. Türkiye'de ne ya
zık ki, tabii gaz kullanımına dönük girişimler yapıl
mamıştır. Bu konuda hemen hemen sıfıra yakıiı 
- Trakya'daki bir küçük tesis hariç - üretim söz ko
nusudur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir de İsparta civa
rında tabii gaz olacak Sayın Bakan. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Tabii gaz konusun
da Türkiye'nin bazı imkânlara sahip olabileceğini sanı
yorum. Elimizde bu konuda umut verici bazı belirtiler 
var. 1975 yılında Karadeniz'de yapılan bazı incele
meler, Ereğli'nin karşısında tabii gaz bulunabileceği 
işaretini bize vermişti. O işaret henüz yeterince de
ğerlendirilmiş değildir. Ülkemizin karada ve denizde 
tabii gaz kaynaklarına sahip olması mümkündür. 
Arama ve değerlendirme çalışmalarımızı buna dönük 
olarak yürütmek gerektiğine ben de yürekten katılıyo
rum. Bu konudaki imkânları zorlamaya gayret edeCe-
ğİZ.. 
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Boru hattı konusu, hiç kuşkusuz, Yumurtalık'la 
Kırıkkale arasında kurulacak boru hattıyla çözülecek 
değildir. Yaygın bir boru hatlan şebekesini gerçek
leştirmeye ihtiyaç vardır; ama bu hat en temel iliş
kiyi kuracaktır. Orta Anadolu rafinerisinin kurul
ması halinde, limanla7 rafineri arasında, Orta Ana
dolu arasında petrol akışım gerçekleştirecek bir bü
yük olanak olacaktır. Boru hatları şebekemizi kurma 
konusunda ilk önemli adım sayılabilir. 

Arama konusunda dışa bağlılıkla ilgili görüşlere 
de katılıyorum. Kuleler ve sondaj makineleri büyük 
ölçüde dışarıdan ithal edilmektedir. Bu konuda önü
müzde bir yeni imkân var; onu değerlendirmeye çalı
şacağız. Romanya'dan 24 adet sondaj makinesi ge
lecektir. Bunun 6'sını bu yıl getirtmeyi düşünüyoruz. 
Bu sondaj kuleleriyle Türkiye, petrol arama kapasite
sini büyük ölçüde, artırmış olacaktır. Hem sayısal ola
rak artırmış olacaktır, hem de şimdiye kadar elimiz
de bulunan sondaj araçlarından daha derine inmek 
imkânını verecek, 4 000 metreye, 4 50ü metreye kadar 
inmek olanağını bize verecek araçlar elimize geçmiş 
olacaktır. Bu da bize hız katacaktır. 

Petrol tasarrufu politikasıyla ilgili olarak bir soru 
vardı. «Bu acaba kullanılacak petrolün miktarının 
azalması anlamına mı geliyor; yoksa bir başka yak-
Işım mı var?» demişti sayın soru sahibi. 

Türkiye'nin bugün kullanmakta olduğu petrolü 
fiilen azaltması belki arzu edilebilir; ama bunu ger
çekleştirmek kolayca mümkün değildir. Bunun birta
kım telkinler yoluyla, reklamlar yoluyla, ikna yo
luyla sağlanabileceği kanısında da değilim. Petrol ta
sarrufu, bir kişisel terbiye meselesi değildir. Sanayi
leşmenin, toplumun ekonomisinin örgütlenmesi mese
lesidir. Toplumun altyapısı, sanayi tesisleri öylesine 
oluşmuştur ki, petrol miktarında düşürmek için atıla
cak adımlar, Türkiye'de ekonomik bazı güçlüklerin 
ortaya çıkmasına yol açabilir. O nedenle, sorun, fiilen 
petrol miktarını azaltma sorunu olarak konulmamalı
dır. Benim gördüğüm kadarıyla, konumuz, Türkiye'
nin gelecekteki gelişmesine yön verme sorunudur. Öy
lesine bir sanayileşme politikasını, yatırım politika
sını izlemek zorundayız ki, bugünkü petrol talebimizi 
gereksiz ölçüde artıracak zorlamalar, altyapıdan, eko
nomiden gelmesin. Eğer bunu sağlayabilirsek, top
lumda bir kesintiye yol açmadan, bunalıma yol açma
dan, gelecekte, bugünkü tüketimimizin üzerindeki bir 
tüketimi, daha rasyonel bir tüketim kalıbı haline dö
nüştürmemiz belki mümkün olabilir. Geçen yıl 
16 900 000 ton ham petrol tükettik, bunu 15 milyon 

tona indirmek gerçekçi bir hedef değildir; ama bir 
yıl sonra, iki yıl sonra 17-18-19 milyon ton biçiminde 
ortaya çıkabilecek petrol talebimizi daha akıllıca da-
ğıtabiîirsek, öyle sanıyorum ki, sanayileşmenin gerek
lerine cevap verecek, gereksiz tüketimi hızlandırmaya
cak bir biçimde dengeleyebilirsek, üzerimize düşen gö
revi yapmış oluruz. 

Gaz türbinleri meselesi de, enerji politikasında 
çok tartışılan sorunlardan bir tanesidir. Bu konudaki 
temel argümanları sayın arkadaşım bir yönüyle sundu. 
Yani, «En pahalı enerji, bulunmayan enerji. Gaz tür
bini pahalı bir enerji kaynağıdır ama, olmayan enerji, 
daha pahalıdır; öyle ise gaz türbini kuralım» yakla
şımı. 

Bu yaklaşım illi bakışta rasyonel gözükebilir; fakat 
cMdi bir açmazı vardır. Mutlaka kurmak zorunda ol
duğumuz, kuracağımız enerji kaynaklarını en pahalı 
yönlere doğru çeken bir mantıktır bu. 

Gaz türbinleri, genellikle bunalım dönemlerinde, 
arıza dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde geçici ola
rak devreye sokulabilecek santral türlerinden diye dü
şünülebilir, düşünülmelidir. Yani olağan enerji ihtiya
cını hidrolik kaynaktan sağlayacağız, termik kaynak
tan sağlayacağız, varsa nükleer kaynaktan sağlayaca
ğız; sıkışıklık zamanında, mevcut kapasitenin çalışa
maması gibi bir darboğazın ortaya çıkması halinde, 
hemen, devreye geçici olarak gaz türbinimizi soka
cağız. Ama, Türkiye'deki uygulama o olmuştur ki, 
geçici olarak, bunalım dönemlerinde devreye sokul
mak üzere sipariş edilen, gerçekleştirilen gaz türbin
leri, bir süre sonra Türkiye'nin enerji altyapısının vaz
geçilmez, ayrılmaz, hergün olağan kullanılması zorun
lu hale dönüşmüş santrali haline gelmiştir. 

Korkum odur ki, şimdi geçici bunalım dönemleri
nin zorlamasıyla gaz türbinlerine doğru bir yakla
şım açacak olursak, bir süre sonra, ancak olağanüstü 
hallerde mazur görülebilecek olan bu yaklaşım, olağan
laşma tehlikesi içerisine girecektir ve Türkiye, enerji 
ihtiyacının bir kısmını en pahalı kaynaklardan karşı
lama yoluna girecektir. Niçin bu böyledir? Gaz tür
binini yapmak kolaydır, süratle monte edersiniz, alır
sınız getirirsiniz, tesis edersiniz; gaz türbininiz vardır 
ve hemen enerji üretir, enerji darboğazı, kısıntısı da 
olmaz. Ama bir bunalımı, bir dar geçidi aşmak için 
kurarsınız santrali, artık, yerine temelli de koymak 
gereğini ihmal etmeye başlarsınız, gaz türbinlerine da
yanan bir politikanın içerisine gireriz. 

Yaklaşımım şu olacaktır: Güçlüklerimizi görelim. 
Kolay, ucuz, palyatif, geçici, acıtmadan çözüm yol-
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lan arama anlayışını bir tarafa bırakalım, işin cid
diyetini görelim, darboğazımızı kavrayalım, ne gere
kiyorsa onu yapmaya çalışalım ve enerji sorunumu
zu uzun dönemde sakıncalı olabilecek, zararlı olabi
lecek, ucuz, kolay çözümler yohıyla değil; ama ger
çekçi, temelli, fakat belki de biraz zaman alacak yak
laşımlar yoluyla çözmeyi deniyelün. Çünkü, palyatıf 
çözüm arama anlayışı ile bugünkü noktaya geldik; 

.'bugünkü noktadan aynı anlayışla çıkamayız. Ancak 
yeni bir anlayışın içerisine girersek, soruna daha te
melli bir yaklaşımla eğilirsek, çözebiliriz. 

O nedenle, gaztürbini yaklaşımım benimsemediği
mi söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın İsmail Hakkı Öztorun, sorunuz, ifadeniz

den de anlaşıldığı gibi, söylentiye dayanmaktadır ve 
şahsa yöneliktir. Bu bakımdan, işleme koymuyorum 
efendim. 

Sayın Etem Eken, buyurun. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan, seçim bölgeme ait olup, bugüne kadar An
kara'ya da 200 kilometre mesafede bulunan Kızıhr-
mak'a, Devlet Su İşlerinin el atmasına ait olacaktır. 

Sayın Başkanım, Türkiye'nin her tarafında tek
nik adamlar inceleme yapar. Kızdırmak 30 kilomet
re darboğazlardan, kayalıkların arasından akar. Her
hangi bir istimlake maruz kalmadan, ekonomik bi
çimde, Obruk Barajı namıyla maruf bir yere elektrik 
santralı yapıldığı zaman, hem ucuza mal olacaktı, 
hem de bugün elektrik derdi bir nebze çözüme bağ
lanmış olacaktı. 

Sayın Bakandan soruyorum : Bu hususta kendi
lerine bir teklif gelmiş midir? Veyahut, bu hususta 
Devlet Su İşlerinin şimdiye kadar Kızılırmak'a el at
madığının sebebi nedir? 

Bunu inceler, yazılı olarak bildirirse memnun ola
cağım Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı olarak bildireceksiniz değil mi efendim? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak bil
dirmenin ötesinde, sözlü olarak da Sayın Eken'in 
uyarısını, önerisini dikkatle, ciddiyetle ele alacağımı
zı söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Tamamdır Sayın Bakan, buyurunuz. 
Teşekkür ederim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz alan sayın üye?.. Yok. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 109 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesinin sağlanması 3 969 829 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 632 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu, başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/76; C. 
Senatosu : 1/549) (M. Meclisi: S. Sayısı : 41; C. Sena
tosu S. Sayısı /. 753) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne 1978 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 

(1) 41 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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işaretli cetvelde gösterildiği üzere (19 703 258 000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
A - Cetveli 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 353 822 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt satın 
alınması destek hizmetleri 2 488 858 000 

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

111 İşletme ve onarım 749 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Büyük su işleri 13 736 653 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Küçük su işleri 1 133 976 000 

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

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 262 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 977 847 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, okunan (A) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 703 258 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
cetvelini okutuyorum : 

B CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 405 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 19 297 558 000 
BAŞKAN -— Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1978 mali yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardım
lardan temin olunan proje kredileri için, 1978 mali 
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 1978 mali yılında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları 
inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köp
rü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlan
ması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii ve 
baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hat
larının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek 
miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Kö\ İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı 
(A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerin
den bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Ba
kanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri île ka
mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler 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 meka
niği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimen
to analizleri ve model deneyleri, yaptırılması amacıy
la Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak 
paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabi
lir. İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre ta
hakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar, 
ertesi yıla yukardaki fdira esasları dairesinde devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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 rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, 
işletme ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası ile bun
lara ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri ger
çekleştirmeye yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. <; 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kanun tasarısının tümü açık oya tabidir; bilalıara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Se
natosu S. Sayısı: 754) (1) 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
1978 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (12 892 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum : 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
A - Cetveli 

Bölüm 

101 

Lira 

8 488 000 

3 073 000 

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

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili 
hakların verilmesi, kontrol ve 
denetim hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Akaryakıt tevzünin planlan
ması ve akaryakıt istikrar fo
nu hizmetleri 613 000 
BAŞKAN — Bolümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 42 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 718 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi bölümleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(12 892 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 50 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 12 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunan (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile

cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım ge
lenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin 
ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerine 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun tasarısının da tümü açık oya tabidir; bi-
lahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin, 
Devletimize, milletimize ve Sayın Bakanlık mensup
larına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Programımıza göre, bugünkü görüşmelerimiz ta
mamlanmıştır. 

1978 mali yılı bütçe kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere devam etmek için, 25 . 2 . 1978 Cumar
tesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 23.38 

ıve^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

115 NCÎ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1978 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu : 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı : 
38; C. Senatosu S. Sayısı : 757) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978) 

X 3. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu : 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı : 
40; C. Senatosu S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko-

. misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/76; 
C. Senatosu : 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Se>-
natosu S. Sayısı : 753) (Dağıtma tarihi :1S,2. 1978) 

X 6. — 1978 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüp 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Sena
tosu S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 7. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-
mo Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/79; C. Senatosu : 1/552) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 44; C. Senatosu S. Sayısı : 756) (Dağıtma tari
hi : 15 . 2 . 1978) 

X 8. — 1978 yüı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/78; C. Sena
tosu : 1/551) (M. JVIecIisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu 
S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 9. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu 
S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 ydı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu tasansı. (M. Meclisi : 1/53; 
C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; C. 
Senatosu S. Sayısı: 730) 

X 2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/54; C. Senatosu : 
1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Senatosu S. Sa
yısı : 731) 

X 3. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 1/529) 



(M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sayısı : 
733) 

X 4. — 1978 yıh Ege Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısı. (M. Meclisi : 1/62; C Senatosu : l/535> (M. 
Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 

X 5. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 
743) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/67; C. Senato
su : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı : 744) 

X 7. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi büîçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 
1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. Sa
yısı : 741) 

X 8. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/69; C. 
Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. Se
natosu S. Sayısı : 746) 

X 9. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/60; C. Senatosu : 
1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu S. Sa
yısı : 737) 

X 10. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) 

X 11. — 1978 yılı. Cumhuriyet Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 
1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senatosu S. Sa
yısı : 736) 

X 12. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 
1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Senatosu S. Sa
yısı : 745) 

X 13. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi i 1/58; 1. Senatosu : 1/531) 

M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı : 
735) 

X 14. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sayısı : 
740) 

X 15. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) 

X 16. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayısı : 
734) 

X 17. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) 
(M. Meclisi S. Sayssı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 
742) 

X 18. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 
748) 

X 19. — 1978 yıh Karadeniz Teknik Üniversite
si bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/70; C. Sena
tosu : 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu 
S. Sayısı : 747) 

X 20. — 1978 yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/72; C. Senato
su : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. 
Sayısı : 749) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dan,m :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 39 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 751) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6246 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgj : 7 , 2 . 1978 gün ve 1/74-23 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihti 28 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (128) 

Kdbul : (75) 
Ret : (53) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/74, C. S. 1/547 
No. : 28 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihli ve 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 40 

1978 Yıh 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: 1/75; 

C. Senatosu : 1/548) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 752) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6259 

12 . 2 . 1978 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 2 . 2 . 1978 gün ve 1/75-29 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (131) 

Kabul 
Ret 
Boş 

: (71) 
: (58) 
: (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/75, C. S. 11548 
No. : 29 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

13 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1978 tarihli ve 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1978 Mali Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum,, 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 41 

1978 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 : 1/76; 

C. Senatosu : 1/549) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 753) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 625L - 1/549 

13 , 2 M 1978 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi t 8 . 2 . 1978 gün ve 1/76-27 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 , 2 , 1978 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (138) 

Kalbul 
Ret 
Çekünser 

: (85) 
: (51) 
: (2) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/76, C. S. 1/549 
No. : 30 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 , 2 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1978 tarihli ve 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 mali yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 42 

1978 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; 
C. Senatosu : 1/550) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 754) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 * 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6245 - 1/550 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 1 . 2 . 1978 gün ve 1/77-19 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1978 tarihM 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Petrol îşîeri Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (149) 

Kajbul 
Ret 
Çekinser 

(88) 
(60) 
(D 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/77, C. S. 1/550 
No. : 31 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

13 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 ? 1978 tarihli ve 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 




