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I. — GEÇEN T 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/315) (S. 

Sayısı : 400) görüşülmesine devam olunarak : 
İçişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
Ticaret Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Danışma Kurulunun : 
Gündemde bulunan 386, 387, 388 ve 389 S. Sayı

lı kanun tasarılarının, 1980 mali yılı başlamadan ön
ce kanunlaşmaları gerektiğinden, bütçe görüşmeleri 
sırasında görüşülmelerine dair önerisi kabul edile
rek : 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet
velin Milli Savunma Bakanlığı Kısmının Sonundaki 
(R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/351) (S. Sayısı : 386), 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/314) 
(S. Sayısı: 387), 

JTANAK ÖZETİ 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet
velin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/352) (S. Sayısı : 
388) ve 

2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın (1/499) (S. Sayısı : 389) maddeleri kabul edildi; 
tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

23 Şubat 1980 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 21.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztonın 

No. : 35 

II. — GELEN KAĞITLAR 

23 . 2 . 1980 Cumartesi 

Tasarılar 
1. — Mali İstikrar Kanunu Tasarısı. (1/522) (Plan 

Komisy onuna) 
2. — Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat 

Artışlarına Uygun Olarak Düzenlenmesine Dair Ka
nun Tasarısı. (1/523) (Plan Komisyonuna) 

3. — Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı. 
(1/524) (Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Doğan Onur ve 12 ar

kadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi. (2/871) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 Sa
yılı Kanunun 32 nci Maddesine (j) bendinin Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/872) (İçişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

3. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç' 
in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/873) 
(Sağlık vejîosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 

21 Şubat 1980 tarihli Demokrat Gazetesinde yayım
lanan «Yorumsuz» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/352) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Selahattin Öcal'ın, 21 

Şubat 1980 tarihli Demokrat Gazetesinde yayımla
nan «Yorumsuz» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/730) 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Kızıl
ırmak Tımarlı Regülatörü inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/731) 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı - Şabanözü - Karaören Köyü gölet ve küçük su
lama inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/732) 

4. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankı
rı - Eldivan - Karadere gölet ve küçük sulama inşaa
tına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/733) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5i nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (1) 

A) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, imar ve İskân Bakanlığı büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon kendilerine mahsus yer-
deler. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini okuyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şükrü Abbas-
oğlu, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Recai 
Kutan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Semih Eryıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Sayın Ali Gürbüz. 

Şahısları adına : Lehte; Sayın Ahmet Sayın, Sayın 
Ali Ak, Sayın İrfan Binay, Sayın Mehmet Çatalbaş. 

Aleyhte; Sayın Kenan Bulutoğlu, Sayın Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu. 

Üzerinde; Sayın Altan Tuna. 
Sayın Şükrü Abbasoğlu, Adalet Partisi Grubu adı

na, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Gi
resun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İmar ve 
İskân Bakanlığının 1980 yılı Bütçesi üzerindeki Adalet 

(1) 400 S. Sayılı basmayan 16 . 2 . 1980 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize sunma
ya çalışacağım. Grubum adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığının görevlerinin nelerden 
ibaret olduğunu burada uzun uzadıya sıralayarak ., 
kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. Zira, İmar 
ve İskân Bakanlığının görevlerinin neler olduğunu 
zaten hepiniz biliyorsunuz. Ancak, şu kadarını söy
lemek istiyorum; İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş 
kanunu yönünden gerçekten çok çok önemli ve ha
yati sorunlar ve görevler yüklenmiştir. 

Bakanlık bugüne değin, imkânları ölçüsünde el
bette ki, faydalı ve yararlı hizmetler görmüştür. Bu 
bakanlık, bildiğiniz gibi 1958 yılında kurulmuştur. 
Kuruluş Kanununun hazırlanması ve anagörevlerin 
tespiti ise daha önceki yıllara rastlar. O tarihlerde, 
kırsal alanlardan kentlere olan göç daha yeni yeni 
başlamaktaydı. Dolayısıyla büyük kentlerde görülen 
sıkıntılar ve sorunlar o dönemlerde bugünkü boyut
lara henüz ulaşmamıştı. O günlerde altyapı ihtiyacı, 
imar ve planlama konuları, konut, kira ve gecekondu 
sorunları bugünkü boyutlara ulaşmamıştı. 

Bu sebepledir ki, İmar ve İskân Bakanlığının gö
rev ve yetkilerini belirleyen ve oldukça eskimiş sayı
lan mevzuatın hızlı gelişmelere ve oluşmalara sahne 
olan ülkemizde, ihtiyaçlara tam olarak cevap verme
si beklenemez. 

Hazırlandığı dönemlerin şartlarına göre gerçekten 
mükemmel sayılan Görev ve Yetki Yasasının, günü
müzün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir biçimde gözden geçirilmesinde ve 
anafonksiyonlar açısından bir düzenlemeye gidilme
sinde zorunluk vardır. 

İş bununla da bitmeyecek; Bakanlığa bağlı ku
ruluşları mali ve teknik yönden mutlaka güçlendir
mek lazım geliyor. Bunlar yapılmadığı sürece, hiz
metler, çoğu kez görüldüğü şekilde aksamakta devam 
edecektir. 

— 3 
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1980 yılı bütçesiyle Bakanlığa küçümsenemeye
cek ölçüde imkânlar sağlanmıştır. Bakanlığın bu im
kânları en iyi bir şekilde değerlendireceğine ve bu yı
lın bir hamle yılı olacağına inanmak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, îmar ve iskân Bakanlığı
na bağlı kuruluşlar, hizmetlerin akışına ve rabıtasına 
göre organik bir bütünlük arz etmektedir. Ne var ki, 
geçen Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde 
bu bütünlük bozulmuş ve zedelenmiştir. 

Bilindiği gibi, iller Bankası Genel Müdürlüğü ha
talı ve yerinde olmayan bir tutumla Bakanlıktan ko
parılmış, Yerel Yönetim adıyla ortaya çıkan uydur
ma ve zorlama bir Bakanlığa bağlanmıştır. 

Görevlerinin niteliği ve kapsamı, iller Bankası
nı imar ve iskân Bakanlığı ile âdeta et - tırnak hali
ne sokmuştur. Hal böyleyken, sırf bir bakana koltuk 
sağlamak için et tırnaktan ayrılmış ve eşyanın tabi
atına ters düşen bir tutumun içerisine girilmiştir. 

Bir zorlama sonucu kurulan Yerel Yönetim Ba
kanlığı bünyesinde koskoca iller Bankası Genel Mü
dürlüğü âdeta fonksiyonunu yitirmeye başlamıştı. 
Bakkalcılık yapmaktan öteye gidemeyen, onu da yü
züne bulaştıran Yerel Yönetim Bakanlığı, bildiğiniz 
gibi artık yoktur. Hükümetimiz isabetli bir kararla 
bu talihsiz Bakanlığı ortadan kaldırmış ve iller Ban
kasını eski ve gerçek yerine oturtmuştur. 

Değerli milletvekilleri, imar ve planlama hizmet
leri, Bakanlığın ana ve temel çalışma konularından 
birini meydana getirmektedir. Köylerden şehirlere 
olan kitlesel nüfus hareketleri ve buna paralel olarak 
kendini gösteren hızlı ve düzensiz kentleşme, imar ve 
planlama hizmetlerinin önemini daha da artırmakta
dır. 

1960'da şehir nüfusu genel nüfusun % 26'sıyken, 
bu oran bugün takriben % 45'e ulaşmıştır. Bu ra
kam, ülkemizde şehirleşmenin ne kadar hızlı olduğu
nu ortaya koymaya yetmektedir. 

Köylerden şehirlere olan akın gelecek yıllarda da 
devam edecektir. Bu durum, gelişmekte ve sanayi
leşmekte olan tüm ülkelerde görülen ve önlenmesi 
mümkün olmayan bir oluşumun ifadesidir. Sınırlan
dırılması oldukça zor olan bu nüfus akımı, şehirler
de görülen bir çok sorunları da elbette ki, beraberin
de getirmektedir. Özellikle büyük şehirlerde görülen 
düzensiz ve başıbozuk gelişmeler ve yerleşmeler, bu 
hızlı akımın bir sonucudur, 

Bu düzensiz yerleşmeler şehirlerin doğal ve tari
hi güzelliklerini bozduğu gibi, çevrenin sağlığım teh

likeye sokmakta ve altyapı hizmetlerini allak bullak 
etmektedir. 

Hızlı kentleşme konusunda bir örnek sunmak isti
yorum; 1945 yılında nüfusu 100 binden fazla olan 
şehir sayısı birkaç taneyi geçmezken, bugün bu sayı 
30'u aşmıştır. Yine, 1945'lerde 580 olan belediye sa
yısı bugün 800 küsura ulaşmıştır. 

Hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar ve 
emrivakiler, mevcut imar planlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Başka bir deyişle, hızlı gelişmeler 
imar planlarını zorlamakta, bunun da ötesinde yoz
laştırmaktadır. Hazırlandıkları dönemlerin şartlarına 
ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan ve şekillenen imar 
planları, hızlı gelişmelerin tesiriyle, aradan uzun za
man geçmeden âdeta eskimekte ve işe yaramaz hale 
gelmektedir, ister bölge çapında olsun, ister şehir öl
çeğinde olsun, imar planlan ancak uygulanabildikleri 
ölçüde bir değer ifade eder. Bu planlar birtakım ya
tırım tercihlerini, kararlarını ve tedbirlerini de bera
berinde getirir. Hangi neviden olursa olsun, bu yatı
rımların zaman içinde birbirlerini destekleyici ve ta
mamlayıcı şekilde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdir
de, az önce de belirttiğim gibi, sağlıksız ve olumsuz 
gelişmeler birbirini kovalar ve imar planlarından bek
lenen faydalı sonuçlar kendini göstermez. 

Ülkemizde mevcut olan ve uygulama alanında 
bulunan imar planlan konusundaki genel görünüm 
budur. Bu durum, vatandaşların imar planlarına olan 
güvenlerini de bir ölçüde sarsmaktadır. Demek ki, 
imar planlan hazırlanırken, genellikle geleceğin ihti
yaçları, kentlerin ileride alacağı şekiller tam olarak 
dikkate alınamamaktadır. Bunun sonucu olarak da, 
ülke çapında bir fasit daire yaratılmış olmaktadır; 
dün hazırlanan bir plan sık sık tadil edilmekte, ya 
da yeniden ele alınmaktadır. 

Bu böyle devam etmeli midir? Elbette ki hayır. 
Bu gidişe mutlaka bir çare aranmalıdır. Bir kere, 
imar planlarını hazırlayan ekipler ülke gerçeklerini 
bilen yöreyi iyi tanıyan, tecrübeli ve uzman kişilerden 
oluşmalıdır. Ekipler, çalışmalarında objektif kriterle
ri esas almalıdır. Keza, imar planlarını hazırlayanlar, 
yörelerin ve şehirlerin gelecekte alacağı şekli ve ula
şacağı boyutları da mutlaka göz önünde tutmalıdır. 
Öte yandan, planlar hazırlanırken, Karayolları, DSt, 
Demiryolları, gibi altyapıdan sorumlu kuruluşların 
görüşleri de alınmalıdır. Planların uygulanması sıra
sında da bu kuruluşlar arasında koordinasyon sağ
lanmalıdır. 

Bakanlığın kuruluş kanununda buna imkân ve
ren hükümler zaten mevcuttur. Metropoliten niteli-

— 4 
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ğindeki büyük kentlerimizde bu konular daha da 
önem kazanmaktadır. Bu kentlerin planlama alanla
rının bazen çok sayıda belediyeleri kapsadığı görül
mektedir. Nitekim, istanbul'da 35, İzmir'de 15 bele
diye bulunmaktadır. Bu belediyeleri, mevcut kanun
larımıza göre planlama ve uygulama konularında 
müşterek bir anlayışa ve hareket birliğine zorlamak 
mümkün olamamaktadır. Bu karışık durumu gider
mek için yeni bir metropoliten idare sistemini oluş
turmak gerekmektedir. Bu konuda geç kalmak, bü
yük kentlerdeki sıkıntıları daha da artıracaktır. Ba
kanlıkta bu konuda bir kanun tasarısının hazırlan
makta olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmak
tayız. Bu tasarının en kısa bir zamanda kanunlaş
masını diliyoruz. 

Bilindiği gibi, Bakanlığa intikal eden çok sayı
daki plan değişiklik teklifleri, çeşitli kademelerdeki 
kurullarda incelenmektedir. Bu tür bir inceleme sis
temi, çalışmalarda tıkanıklıklara ve gecikmelere yol 
açmaktadır. Öte yandan, bu çalışma sistemi, yöneti
cilerin ve uzmanların kişisel sorumluluk duygularım 
bir ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bu sistemin belki 
de faydalı yönleri bulunabilir; ama, her halükârda 
sıkıntıları giderecek şekilde yeniden gözden geçiril
mesinde, daha olumlu bir şekle sokulmasında yarar 
görmekteyiz. Bu konuda halen Bakanlıkta sürdürülen 
çalışmaların verimli ve faydalı bir sonuca ulaşmasını 
temenni ediyoruz. Planlar üzerinde yapılan tadil ça
lışmalarının objektif esaslara bağlanmasında ve bu 
esasların ilgililerce de bilinmesinde büyük yararlar 
olacağı kanaatindeyiz. 

Öte yandan, imar Tüzüğü günün ihtiyaçlarına ve 
şartlarına göre yeniden gözden geçirilmektedir. Bu 
tüzüğe binaların ısı tecritine ilişkin genel esaslar da, 
âmir hükümler halinde mutlaka dahil edilmelidir. 
Keza imar Yasasının öngördüğü çeşitli yönetmelik
ler, zaman kaybetmeden yürürlüğe konulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, nüfus artışı, hızlı kentleş
me, ülkemizde konut sorununa da büyük önem ka
zandırmıştır. Konut açığı her yıl biraz daha artmak
ta ve kabarmaktadır. Özel kişilerin ve kuruluşların 
çabaları bu açığın kapanmasına yetmemektedir. 

Öte yandan, şehir çevreleri sağlıksız ve kontrol
suz gecekondu alanlarıyla sarılmaktadır. Kırsal yapı 
niteliğindeki bu sağlıksız konut üretimi yanında, ar
sa fiyatlarındaki devamlı artışlar sebebiyle şehirlerde 
«yık - yap» esasına dayanan bir sistem uygulanmak
tadır. Bu sistem kamunun altyapı maliyetlerini mü
temadiyen artıran bir yönde gelişmektedir. 

Konut piyasasındaki cari düzen, genellikle altya
pısı ve şehirsel donatımı tamamlanmış imar planları 

üzerinde münferit üretim esasına dayanmaktadır. Her 
türlü tesisleriyle birlikte toplu yerleşme sistemini ge
liştirecek toplu konut üretimi anlayışı yerleştirileme-
miştir. 

Öte yandan, imar planlarında sık sık yapılan de
ğişiklikler kaynak kullanımını olumsuz yönde etkile
mektedir. Konut sektörüne ayrılan fonlar hep yeter
siz kalmıştır. Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemlerinde toplam 2 040 500 adet ruhsatlı 
konut üretilmiş, bu dönemdeki konut açığı ise 500 
bine ulaşmıştır. Tabii bu açık, gecekondu yoluyla 
kapatılmaya çalışılmıştır. Kaynak yetersizliği, orga
nizasyondaki eksiklik ve maliyetlerin hızla artması, 
konut açığının büyümesine sebep olmaktadır. Arsa 
ve altyapı hariç, bir sosyal konutun metrekare ma
liyeti 8 ila 10 bin liraya ulaşmıştır. En mütevazi bir 
konutun, ya da dairenin maliyeti 1 milyon liradır. 
Piyasa fiyatları ise 2 ila 3 milyon lira arasındadır. 
Bu rakamların dar gelirli kitlelerin güçlerini aştığı 
aşikârdır. 

Kamu sektörü konut sorununun çözümünde pek 
etkili olamamıştır. Konut üreten ve üretime yardım
cı olan tüm kamu kuruluşları büyük bir dağınıklık 
içerisindedir. Bu kuruluşlar arasında etkili, verimli 
ve koordineli bir çalışma düzeni sağlanmalıdır. 

Şimdi T>u konuda aklıma gelen bir kaç çözüm 
yolunu burada sıralamak istiyorum. 

Şehir arsalarının spekülatif kazanç aracı olması 
önlenmeli ve şehirlerin genişleme alanları planlana
rak arsa haline getirilmelidir. 

Arsa Ofisinin teknik ve mali gücü mutlaka artırıl
malıdır. 

Konut üretimiyle ilgili kamu kuruluşlarının çaba
ları ilk planda dar gelirli grupların ıhtiyaçlanna 
yönelik olmalıdır. 

Kamu kaynaklı fonlar geliştirilmeli ve bu fon
lar Öncelikle toplu sosyal konutların üretiminde kul
lanılmalıdır. 

Konut kooperatifleri teşvik edilmeli ve bu koo
peratiflere mali ve teknik yönlerden kolaylık sağlan
malıdır. 

Sosyal konut standartları yeniden tespit olunmalı 
ve bu standartlar dışında üretilen konutlar vergiye 
tabi tutulmalıdır. 

Yapı malzemesi ve elemanları üretimi, yöresel 
özellikler de göz önünde tutularak, düzenli bir şekil
de organize edilmelidir. 

_ 5 — 
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Ülkemizin çeşitli yörelerine göre konut tip pro
jeleri ve üretim teknolojileri yeniden belirtilmelidir. 

Konut üretimi ile ilgili kamu kuruluşları arasında 
işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu kuruluş
larca verilen konut kredileri günün şartlarına uygun 
bir seviyeye çıkarılmalıdır. 

Prefabrik yapı sisteminin geliştirilmesi için gerek
li tedbirler alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kiraların mütemadiyen 
artması, ülkemiz ve özellikle dar gelirli gruplar için 
başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Son iki yıl
da paramızın değerindeki ölçüsüz düşmeler, bina 
maliyetlerindeki artışlar ve arz - talep dengesizliği, 
kira ücretlerinin astronomik boyutlara ulaşması so
nucunu doğurmaktadır. Mevcut koşullarda olumlu 
yönde bir değişme olmadığı sürece, sorunun önemi 
gittikçe daha da artmış olacaktır. 

Bilindiği gibi, ülkemizde kiraları düzenleyen bir 
kanun yoktur. Bu alandaki boşluğun yeni bir ka
nunla doldurulmasında zorunluluk vardır. Geçen 
Hükümet döneminde Meclise sevk olunan kanun 
tasarısı, daha da olgunlaştırılmak ve geliştirilmek 
amacıyla Hükümetimizce geri alınmıştır. Bu tasarı
nın en kısa zamanda Meclislere şevkini ve kanun
laşmasını diliyoruz, 

Kanuni tedbirler elbetteki kiraların başıbozukluk
lardan kurtarılmasına bir ölçüde hizmet edecektir. 
Ancak, sırf kanuni tedbirlerle kira sorununu çözüm 
yoluna koymanın mümkün olamayacağını da ifade 
etmek istiyorum. Sorunun çözümü, yasal tedbirlerle 
birlikte, az önce konut bölümünde zikrettiğim ted
birlerin alınmasıyla da sıkı sıkıya ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, son olarak biraz da afet
lere ilişkin konulara değinmek istiyorum. Afet hiz
metlerinin önemini burada uzun uzadıya anlatmaya 
gerek görmüyorum. Zira afetler, bir olağanüstülüğü, 
bir tahribatı ifade etmektedir. Yurdumuzda sık sık 
doğal afetlerin meydana geldiği ve bu yüzden büyük 
ölçüde can ve mal kaybına uğradığımız malumdur. 
Afetten zarar görenlere çeşitli yardımlarda bulunmak 
devletin en önemli sosyal görevlerinden birini teşkil 
etmektedir. Afet hizmetlerinin ilk aşamasını acil yar
dım ve kurtarma çalışmaları oluşturur. 

Hemen ifade edeyim; özellikle büyük afetlerde, 
bütün iyi niyetlere rağmen, bu hizmetleri düzenli yü
rütmek mümkün olamamaktadır. Afet öncesi plan
ları ve programları ne kadar iyi hazırlansa bile, yine 
de aksamalar görülmektedir. Acil hizmetler, mülki
ye amirlerinin koordinatörlüğü altında mahalli komi-

telerce yürütülür. Ama bu, nazari olarak böyledir. 
Büyük afetlerde, ortaklıkta ne komite, ne de komis
yon göremezsiniz. Zira, komite ve komisyonlarda 
görev alacak kişiler, zaten afetten zarar görmüş ve 
büyük ölçüde moral çöküntüsüne uğramış kişilerdir. 
Bu kişilerden yararlanmak elbette ki, mümkün de
ğildir. Fiili durumlar ortaya çıkar, kuruluşlar işe ka
rışır, bir kördöğüşüdür sürer gider; polemik merak
lıları da bu durumu durmadan istismar ederler. Geç
mişte bunun örneklerini hep gördük. 

Batı ülkelerinde acil yardım ve kurtarma hizmet
leri sivil savunma kuruluşlarınca yürütülür. Uzman
laşmış ve tecrübe kazanmış sivil savunma kuruluşla
rının devreye sokulması büyük yararlar sağlayacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, süreniz doldu, ko
nuşmanızı toparlamaya çalışın. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bu amaçla mevzuatta gerekli düzenlemenin yapıl
masını diliyoruz. 

Afet hizmetlerinin öteki aşamaları da çeşitli güç
lüklerle doludur. Hizmetlerin her aşamasında, başka 
kuruluşların da devreye girmesi kanuni bir zorunlu
luktur. Bu kuruluşlar görevlerini zamanında yerine 
getirirlerse, afetzedelerin iskân işlemleri de elbette ki 
hızlılık kazanır. Yer seçimi, kadastro, yol yapımı, 
yapı malzemeleri tahsisleri işlerinde ilgili kuruluşlar 
görevlerini zamanında yaparlarsa, zannediyorum 
Bakanlığın işi daha da kolaylaşmış olacaktır. 

Mali sıkıntılar da afet hizmetlerinin gecikmesine 
ve aksamasına neden olmaktadır. Afetler ve deprem 
fonları yeterince beslenememektedir. 1971 yılında 
tekel maddelerine zam yapılarak teşkil olunan dep
rem fonu, bu tarihten sonraki tekel zamlanndan pa
yını alamamaktadır. Fon kaynaklarının artırılması 
konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, telknik bir kuruluş olan 
imar ve İskân Bakanlığında, yeterli sayıda ve nite
likte teknik eleman 'bülunmamalkitadır. Bu durum, faiz-
imetleri aksatan bir başjka faktör olmaktadır. Özel
likle maddi tatminsizlik, tefknik personelin öteki ke
simlere 'kaymasına yol açma'ktadır. Balkanlı<kça bu ko
nuda da gerekli tedbirlerin alınmasını temenni et
mekteyiz. 

imar ve İskân BaJkanlığı Bütçesinin, Bakanlık 
mensupları ve memleketimiz 'için hayırlı ve verimli ol
masını diler, hepinizi Adalet Partisi Grulbu adına 
tekrar saygıyla selamlarım. (AP sıralarımdan alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Milli Selamet Partisi adma Sayın j 
Recai Kutan, buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADİNA MEHMET RECAİ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başlkan, muhterem milletve
killeri; 1980 mali yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe- j 
si üzerinde Milli Selamet Partisi Grubunun görüşleri- ı 
ni arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşmamın j 
başında, Gurubum ve şahsım adına 'muhterem Heye- I 
tinizi hürmetle selamlıyorum. | 

i 
Muhterem milletvekilleri, İmar ve Îs'kân Balkanlığı, j 

hızlı şehirleşmenin, bu yıllar içerisinde Türkiye'nin | 
en önemli hadiselerinden bir tanesi olan hızlı şehir- J 
leşmenin beraberinde getirdiği meseleleri çözmek, dü- ! 
zenli ve dengeli bir şehirleşmeyi sağlamak, bütün Tür- j 
kiye sathında mesken problemini halletmek, bunlara j 
çözüm getirmek, gecekondulaşmayı önlemek, genel I 
hayatı eUkileyen afetlerden vatandaşlarımızı korumak, I 
afetlere uğramış olan vatandaşlarımızın, bu dertlerin- ! 
den ve acılarından en kısa zamanda (kurtarılmasını j 
temin etmek gibi çdk önemli vazifelerle vazifelendi- j 
rilmiş olan bir Bakanlığımızdır. i 

tkıinci Cihan Harbinden sonra Türkiye'de, köy- J 
lerden, küçük merkezlerden büyük 'merkezlere doğru 
büyük bir nüfus hareketi başlamıştır. Bu sebeple 'hız- j 
lı 'bir şehirleşme görülmeye başlandı Türkiye'de. Ni- j 
tdkim, 1945 yılları civarında 100 bin üzerinde şehir j 
sayısı sadece 2 ilken, 'bugün 100 binden fazla nüfusa | 
sahip olan şehir sayısı aşağı yukarı 30'u bulmuş, j 
hatta geçmiştir. 1945 yılları civarında belediye sayısı i 
583 iken, bugün 1 800'ün üzerinde belediye kurulmuş i 
durumdadır. Takdir duyurulacağı üzere hızlı şehirleş- j 
me, beraberinde 'bir sürü sosyal, ekonomik ve teknik i 
meseleleri, problemleri de getirmektedir. Nitekim, j 
bu hızlı şehirleşme sonunda şehirlerimizin ve kasaba- j 
larımızın pek çoğunda imar planları yetersiz durum- j 
dadır. İçme ve 'kullanma suyu (kifayetsizdir. Hele j 
sanayileşmekte olan şehir ve kasabalarımız civarında j 
sanayi suyu yoktur veya kifayetsizdir. Kanalizasyon, j 
yol, elektrik gibi altyapı hizmetlerinin pek çoğu da ı 
maalesef 'kifayetsiz durumdadır. Bu altyapı tesislerin-
den pek çoğu, diyelim ki bundan 10-15 sene evvel I 
projelendirilmiştir, projelendirilme safhasında 30-40 
sene ötenin ihtiyaçlarına göre projeler hazırlanmış
tır; ama hızlı şehirleşmenin beraberinde getirdiği hız
lı nüfus artışı önceden bu ölçüde tahmin edilemediği 
için, maalesef bundan 10 sene evvel içme suyu ikmal 
edilmiş olan bir kasabanın içme suyu sistemi .şu anda I 
yetişmez hale gelmiştir. Bu sebepledirki bugün 'bele- I 
diye 'hudutlarımız dahilinde pek çdk kasaba ve şeh- j 
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rimizde plansız ve dengesiz 'bir 'büyüme müşahede edil
mektedir. Şehirlerimizin pek çoğunun etrafında bir 
gecekondu şeridi meydana gelmiştir. Su, kanalizasyon, 
vol, elektrik ya çdk kifayetsizdir, bazı bölgelerde de 
maalesef ydktur. 

Bu 'hızlı şehirleşmenin beraberinde getirdiği 'bu 
problemlere Ibenzer diğer bir önemli problem de şöyle
ce meydana çıkıyor: Devlet, bazt büyülk tesislerin 
kurulmasına karar veriyor. Bu büyük tesislerin kuru
luşuyla orta büyüklükteki 'bir şehrimiz ve kasabamız 
civarında, birdenbire tahmin edilemeyen anormal nü
fus artışları meydana geliyor. 

Misal olarak şunu verebiliriz: Bir süre evvel, 
1960'larda inşaatına başlanlmış olan Keban Barajı 
inşaatı birdenbire Elazığ vilayetimizde, Keban kasa
bamızda ve o civardaki kasabaların pek çoğunda ümit 
edilmeyen büyük nüfus artışları ve beraberinde de 
pek çdk sosyal, 'ekonomik prdblemler getirmiştir. Bun
lar da, aynı şekilde nüfus artışı gibi, o kasabalarda 
altyapı kifayetsizliği, imar planları kifayetsizliği gibi 
prdblemler i beraberinde getirmiştir. 

Şu anda inşaatı devam etmekte olan Karakaya 
Barajının inşaatı bittiği sırada Malatya vilayetimiz
de; Karababa Barajının inşaatı bittiği sırada da Adı
yaman Vilayetimiz dahilinde, vaktiyle Elazığ vilaye
timizin başına ıgelmiş olan problemler aynen Malatya 
ve Adıyaman'ın başına da gelecektir. Çünkü Karakaya 
Barajının göl sabası içerisinde, takriben 40 - 50 bin nü
fus halen iskân edildiği bölgeden ayrılacak ve Malatya 
şehrinin çevresine yerleşeceklerdir. Dolayısıyla bek
lenmeyen bir büyük nüfus artışı sebebiyle Malatya 
vilayetimizin de, Adıyaman vilayetimizin de altyapı
ları ve imar planları kifayetsiz bale gelecektir. 

Bugün kasabalarımızın ve şehirlerimizin karşı kar
şıya bulunduğu diğer bir Önemli problem; devlet eliy
le, devlet yolu şebekesi marifetiyle herhangi bir ka
sabaya, yüksek standartlı 'bir yolla, asfalt yolla ula
şıyoruz. Ancak o kasabaya ve şehre girdiğimiz za
man, toz toprak içerisinde, çamurlar içerisinde bir 
yol sistemini görüyoruz. Elbette İki bu, uygun bir du
rum değildir. Şehirlerimizin ve kasabalarımızın yol 
standartları da, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle 
yapılan ve 'işletilmekte olan yol sisteminin standardına 
en kısa zamanda ulaştırılmalıdır. 

'Yine merkezlerimizin, şehirlerimizin karşı karşıya 
bulunduğu hayati meselelerden 'bir tanesi de kirlenme 
meselesidir, çevre kirlenmesi meselesidir. Bazı yerler
de hava kirlenmesi çok önemli boyutlara ulaşmıştır. 
Su kirlenmesi ve toprak kirlenmesi, yine çevre kir-
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İenmeSi içerisinde 'sayacağınız önemli meselelerden 'bir 
tanesidir. 

Bu meseleleri saydıktan sonra, elbette ki !bu mese
lelerin birinci derecede sorumlusu olan imar ve is
kân Bakanlığımızın; bu önümüzdeki yıllar içerisinde 
şu ciddi çalışmaları yürütmesinde ve eğer 'başlanma
mış olan varsa 'bunlara 'başlamasında zaruret vardır. 

Şehir planlama hizmetlerine ibüyülk önem atfetmek 
durumundayız. Şehir imar planlarının hazırlanmasın
da kabul edilmesi icabeden temel prensip; planlama
nın, gelişmenin her zaman önünde tutulmasıdır. Şu 
anda mevcut alan tatbikatımız şöyledir : Gelişme olu
yor, planlama maalesef !bu gelişmelerin ardından ge
liyor, takip edemiyor. 

Bu itibarla, 'belediyelerimizin 'teknik ve mali yön
den takviye edilmelerinde zaruret vardır. Belediyele
rimizin, 'bu teknik hizmetlerini, altyapı hizmetlerini 
birinci derecede sorumlu olarak yürüten îller Banka
mızın da mali yönden ve teknik kadro bakımından 
mutlaka takviye edilmesinde zaruret vardır. Belediye
lere, iller Bankası marifetiyle teknik 'Ve yarı teknik 
personel eğitilerek verilebilmelidir ve gücü olmayan 
belediyelerimize gene İmar ve iskân Bakanlığına bağ
lı kuruluşlar eliyle harita, proje, imar uygulamasında 
yardım yapılmalıdır. 

Şu anda mevcut olan belediyelerinıizin hepsi çok 
büyük bir mali krizin içerisindedir. Meclisimizde gru
bu olan bütün partilerin elbirliğiyle Belediye Gelirle
ri Kanunu günün şartlarına uygun olarak en kısa za
manda çıkartılmalı 've belediyelerimiz mali yönden 
güçlendirilmelidir. Şu anda mevcut olan mali kay
naklarıyla 'hiçbir belediyemizin mevcut olan sistem
den daha ileri bir noktaya gitmesi ve medeni bir bel
deye yaraşır belediye ihizmetlerini yerine getirmesi 
maalesef mümkün değildir. Bu itibarla, belediyelere 
Belediye Gelirleri Kanunuyla bir malı destek yapılır
ken, önemli olan merkezlerimize de içmesuyu ve ka
nalizasyon hizmetlerinde devlet eliyle yardım yapıl
malıdır. Şu anda mevcut olan bir kanuna göre, istan
bul, Ankara, izmir gibi büyük merkezlerimize içme
suyu temini ve kanalizasyon hizmdüerinin planlanma
sı, projelendirilmesi mevzuunda Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü eliyle, yani Devlet eliyle yardımlar 
yapılmaktadır. 'Nüfusu 100 bini aşan 'bütün merkez
lerimize aynı 'şekilde içmesuyunun temimi ve kanali
zasyon projelenidirmesi, planlanması mevzuunda Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü eliyle yardım yapılma
lıdır. Gene, mali gücü olmayan çok küçük belediye
lere, bilhassa teknik eleman bakımından kifayetsiz 

olan belediyelere de, şehir içi yollarının yapımında 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yardım yapılma
lıdır. 

Biraz evvel, inşaatı devam eden Karakaya ve Ka-
raba'ba barajlarından bahsettim. Karakaya ve Kara-
baba 'barajları, biraz önce arz ettiğim gibi, Malatyaı 
ve Adıyaman vilayetlerimize ve bu vilayetlerin ilçe
lerine, bu arada kısmen Elazığ ilimizin bazı ilçelerine 
problemler getirecektir. Halen Karakaya Baraj Gölü 
içerisinde 30 ila 40 bin nüfus yerleşmiş durumdadır. 
Eğer şimdiden İmar ve İskân Bakanlığı vasıtasıyla bu 
meseleye el koyulmazsa, bu 30 - 40 bin nüfus, baraj iş
letmeye açılıp, baraj gölü suyla dolduktan sonra Ma
latya çevresine, Adıyaman vilayeti çevresine yerleşe
cekler ve çok (büyük 'bir gecekondulaşma problemiyle 
karşı karşıya geleceğiz. Elbette Malatya ve Adıyaman 
vilayetleri böylesine büyük tesislerin kendi vilayetle
ri civarında yapılmasını arzu ederler. Ancak, bu bir 
devlet hizmetidir ve bu belediyelerin herhangi bir ku
suru, kabahati olmadan belediye hizmetleri birdenbi
re kifayetsiz hale gelecektir. 100 küsur bin nüfusu 
olan bir şehre birdenbire 40 (bin nüfus getirdiğimiz 
takdirde, oranın mevcut su sistemi yeterken yetmez ha
le gelecek, kanalizasyonu yeterken yetmez hale gele
cek, imar planı yeterken yetmez hale gelecek; hal 
binası, çarşısı pazarı yeterken yetmez hale gelecek. 
Nasıl ki vaktiyle Keban Barajıyla ilgili olarak Ke
ban Koordinasyon Kurulu diye bir kurul kurulmuş ve 
bu baraj inşaatının bu civar Vilayetlere getireceği muh
temel meseleler, problemler önceden kestirilmiş ve ona 
göre tedbir alınmışsa, imar ve iskân Bakanlığından 
hassaten rica ediyorum; daha şimdiden Karakaya ve 
Karalbaba 'barajlarının beraberinde getireceği, bilhas
sa şehirleşme yönünden getireceği önemli problemlere 
şimdiden el konulmalıdır ve çeşitli bakanlıklar ara
sında yapılacak koordinasyonu da, bendenizin kanaa
tine göre birinci sırada imar ve iskân Bakanlığı üst
lenmelidir. 

TlürMyemizin şu anda karşı karşıya bulunduğu 
en önemli meselelerden diğer bir tanesi de mesken me
selesidir. Uygun şartlarda mesken, huzurun ve mut
luluğun önemli araçlarından bir tanesidir. Biz, millet 
olarak mesken meselesine hakikaten düşkün bir mille
tiz ve herkesin gönlünde, her ailenin gönlünde mut
laka bir mesken sahihi olmak arzusu vardır. An
cak şu anda meydana çıkan ekonomik şartlar, bil
hassa inşaat fiyatlarında son yıllarda meydana gelen 
korkunç artışlar, dar ve orta gelirli vatandaşlarımı
zın mesken sahibi olmalarını âdeta imkânsız hale 
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getirmiştir. Vaktiyle bir memur (kardeşimiz, bir iş
çi kardeşimiz emekli olduğu zaman, emekli maaşıyla 
pekâlâ, mütevazi şartlarda da olsa, bir mesken sahibi 
dlmalk imkânına 'sahipti. Ancalk bugün bar memur 
emeklisi emekli ikramiyesiyle, böyle mütevazii değil, 
gecekondu tipinde bir mesken sahibi olmak imikânına 
dahi sahip olamıyor. 

Mesken inşaatı, Türkiye^deki ekonomik faaliyet
ler bakımımdan hakikaten büyük önem taşıyor. Bü
yük merkezlerin dışında orta büyüklükteki şehir ve ka
sabalarda hakikaten menken İnşaatı o bölgelere bir 
canlılık, bir hareket getiriyor, vatandaşları tasarrufa 
teşvik ediyor, israfı önlüyor, 

Biz mesıkene sadece fiziki bir yapı ölaratk bakmı
yoruz. Biz, kalkınma dediğimiz zaman, ekonomik ge
lişme dediğimiz zaman, acaba bu kalkınma, bu ge
lişme vatandaşların büyük çoğunluğuna ne getiriyor? 
Gayri safi mlillli hâsılla, fert başına «lifli gelir ilki mis
li artmış, ancalk millet fertlerinin % 80'ni fukaralık
tan inim inim iriliyor; sırtı pek değil, 'karnı tok değil, 
'başını sokacağı mütevazi bir mıeslken sahibi değil. Gay
ri safi milli hâsıla da, fert başına milli gelir de iki 
misline çıksa bile, bu kalkınmanın bu insanlara her
hangi bir faydası yok. Onun için diyoruz ki, her va
tandaşımızın sırtı pek olmalı, Ikarnı tok olmalı ve mü
tevazi şartlarda da olsa bir meskene sahip o'lımalıdır. 

Bugün mesken sahibi olunmada karşılaşılan en 
ciddi problem arsa meselesidir. Bilhassa şehirlerimizde, 
altyapısı da meydana getirilmiş bir arsanın fiyatı, or
ta gelirli bir vatandaşımızın satın alabileceği rakam
ların çok üstüne çıkmış durumdadır. Bu itibarla, 
arsa hazırlanmasında devlete büyük görevler düşmek
tedir. Bizim teklifimiz, bir süre evvel nasıl sanayileş
meye bağlı olarak organize sanayi bölgeleri yapımına 
devletçe başlandı, 3 bin, 4 bin dönümlük sahada bü
tün altyapı hizmetleri ve yardımcı tesisleri yapılarak 
sanayi tesisleri kurulacak olan müteşebbislere tah
sis edildi ise, aynı anlayış içerisinde, devlet eliyle alt
yapısı hazırlanarak, imar planları ve parselasyonu ha
zırlanarak uygun şartlarda orta ve dar gelirli vatan
daşlarımıza arsa temin edilmıelidir. Bu arsalar vatan
daşlarımıza uzun vadeli kredilerle ve mutlaka ve mut
laka temin edilmelidir. Bu arsalar vatandaşlarımıza 
mutlaka ve mutlaka faizsiz olarak verilmelidir. Mes
ken edinme meselesi piyasa mekanizmasının elinden 
kurtarılmalıdır. Devlet burada önemli düzenleyici bir 
rol oynamalıdır. Yeni inşaat metotlarının geliştirilmesi, 
prefabrike inşaat sistemlerinin, endüstriyel yapı metot
larının gene devlet eliyle incelenmesi ve karara bağ

lanması, bu istikamette yapılacak oları özel sektör te
şebbüslerinin hem kontrol edilmesi, hem de en ge
niş manada teşvik edilmesi, devletimize düşen önemli 
hizmetlerden bir tanesidir. 

Gene Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz, bil
hassa dar ve orta gelirli vatandaşlarıımızın karşı kar
şıya bulunduğu en ciddi meselelerden bir tanesi kira 
meselesidir. Aşırı kira artışları, bilhassa büyük şe
hirlerde orta gelirlilerin dabi o şehirlerde ikâmet et
mesini adeta imkânsız hale getirmektedir. Bugün ge
lişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz batı ülkelerinin pek 
çoğunda herhangi bir memur ve işçi aylık gelirinin 
% 25-30'unu kiraya ayırmaktadır. Ancalk üzülerek 
görüyoruz ki, bugün Türkiye'de eğer mütevazi şart
larda bir ev kiralamak İsterse bir memur arkadaşımız, 
kardeşimiz, maaşının en az % 50 ila 80'ini kiraya ayır
mak mecburiyetinıdedir. Dolayısıyla, kira mevzuatı
nın gerek mal sahipleri, ıgerek kiracılar arasında hak
kaniyet esasına dayalı bir sistem içerisinde yeniden 
düzenlenmesinde zaruret vardır, 

Çevre kirlenmesi meselesine de büyük önem at
fetmek mecburiyetindeyiz. Ankara'nın hava kirlen
mesi bakımından karşı karşıya bulunduğu ciddi du
rum, hepimizin nefsimizde yaşadığımız, gördüğümüz 
üzücü bir durumdur. Ancak, (hava kirlenmesi sadece 
Ankara'nın meselesi değildir, Türkiye'nin pek çok 
işenir ve kasabasında, sanayileşmeye paralel olarak, 
bava kirlenmiesi de ve aynı şekilde su kirlenmesi de 
ciddi bir mesele olarak önümüze çıkmaktadır. Tür
kiye'min sanayileşmede geç kalışımın Ibelki bizlere iten 
muin efitiği tek fayda, AvrupaMarıın, sanayileşmiş' 
batı ülkelerinin şu anda çözmekten adeta âciz hale 
geldikleri kirlenme meselesinde bizim önceden ted-ı 
bir alma imkanına sahiilp oluışumuzdur. Onum için, 
devlet olarak çevre kirlenmesi meselesine sanayileş-' 
imedten, dalha önce el kbyırnak ve bu hayati meseleyi 
çözmek durumundayız. 

Gene dile ıgıettirecegilm önemli meselelerden bir 
•tanesi, büyük şehirlerimizdeki otiopark meselesidir. 
Şu anıda Ankara'da fiili olarak yaya kaldırımı meM-ı 
eut değildir; yaya kaldırımları arabaların işgalindedir 
ye yolar da yayalarım işigalimdedir. Geçende bir ar^ 
kadaşım anlatıyordu; «Evime ıgiırdbimek için evlini 
önüme park etmiş, olan arabalarım üzerinde âdeta 
cambazlık yapmak medbiuriyetimde kaldım» diyerek, 
İBu, Ankara, İstanbul, İzmir'in ve büyük merkezleri-
mizin ciddi prdMemîerimdem birisidir, 

Şu anda belediyelerimiz, yeni inşaatlar içim oto
park yapmak medburiyetini kaymakta ye ihattta nulĥ  
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salt verirken bir de ilaveten otopark, parası denilen f 
bir para almaktadır. Bu otopark paraları katiyen yeni I 
otopark düzenlenmesi için belediyeler tarafından har- I 
canmama'ktadır. Bu itibarla, İmar ve İskân Bakan- I 
lığından hassaten rica ediyorum; belediyelerin al- I 
ımıış 'oldukları bu otopark paraları, 'imar Ve İskân I 
Bakanlığınım teşkil edeceği ibir fonda toplanmalıdır; I 
elbette bu para o merkezini, io şdhrin Ibelediye'si ta- I 
'rafından kullanılacak, amcakj proje esasına göre bu I 
fondan ıbıetl-odi'yiel̂ ene tahsis yaipılmalıdır. Diyelim ki, I 
Ankara »Bedefdi'ytöSi Kızılay'da (bir yeraltı otoparkı I 
hazırlayacak; planlamasını yapar, inşaata paralel I 
olarak o fondan Ankara Belediyecine para tahsisatı I 
yalpııîıir. ..ıBu 'yapılmadığı taktirde, ıdtopark para'sı di'ye I 
ahnan paralar cari maisnaiflara harcanmaktadır, me- I 
;mur vs işçi maaşı olaralk, 'kullamlmalk'tdır. I 

Türkiye'nin önemli hayati meselelerimden, diğer I 
(bir tanesi de afeıt işilenidir. Türkiye (maalesef zelzele 
fkluışağı üzerindedir. Çeşitli (bölgelerimizde faylar, kın I 
ırılklar, hatta pek çok yerde alktilf faylar vardır veı I 
maalesef ıbu alktilf faylar divanmda dahi istkân melvi- I 
oulttur. I 

©umun yanı sıra, pek çok şehir >ve kasabalarımız- I 
da, bilhassa dış mahallelerde, sel 'yaltakları üzerimde I 
iskân yapılmaktadır. ıBu imkâna müsaade edilmekte- I 
tir. Bu itibarla, bütün Türkiye sathında ciddi, jeolo- I 
jik etütler yapılmalıdır. IBügliin uydular vasıtasıyla çıe- I 
kilmiş olan fotoğraflardan fotojeöloji metotlanyle I 
arz kırıkları gayet Sıhhatli İbir şekilde tespit edilelbiil-
möktedir. Bu yeni modern imkânlarla da işbirliği ya
pılarak, Türkiye'min 'yerleşme meselesi, zelzele yö- I 
nümden yeniden gözdem igeçiiritaelidir. I 

Aynı şekilde, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü I 
lille de işbirliği yapılarak, bilhassa taşkın, bölgeleri ve I 
sel yatakları üzerindeki iskânın da önlenmesine te- I 
şeblbüs edilmelidir, Bilhassa depremle ilgili olarak, I 
•gerek afetin vukuunda, gerekse afetten sonra alına- I 
talk tedbirler bakımımdan, çloğu Ikere İmar ve İskân I 
ıBakanlığı1, elindeki imkanlar 'muvacehesinde kifayet-' I 
siz kalabilmektedir. ©ir süre leMval üzülerek gördü-' I 
ğülmüz Muş, Van, Varto, ©inlgöl, Ağrı, Palu dep-ı I 
nemleriyle ilgili olaralk; devlet tarafından göltiüriilem I 
hizmetler çolk Ibüiyülk ölçüde yerime ıgetirilmliştir ama, I 
hâlâ bütünüyle bitirilememiş durumdadır. I 

Afet vukuundan 'sonra devlet eliyle afetzedeler I 
için metalken yapılimalfctadır. Yinle üzülerek müşahede 
etfli'ğimiitz hususlardan İbir tanesi, yapılmış olan Ibu I 
lalfet evlerlinim en az yarısı Iboş durumdadır. Vatan- I 
daşlar, gerek Ibu hazırlanmış olan meskenlerim kemdi I 
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hayat şartlarına uygun olmaması, gerekse diğer şart
lar batanından (bu evlere yerleşmeyi arzu etmiyor. 
•Bu itibarla, temennimiz odur ki, İmar ve İskân Ba
kanlığı, vatandaşlarımızla da İşbirliği yaparak, on
ların arzularıma, iisteklerlime ve ihtiyaçlarıma cevap 
verecek ve yapıldığında da söve seve işgal edeceği 
'mesıkjenlleri planlasın 've 'inşa etsin. 

Muhterem milletvekilleri, 'İmar ive İskân Bakan
lığı Bütçesi hakkında 'zamanım ölçüsü nispetinde Mil
li Selamet 'Partisi Grubumun 'görüşlerini arz etmiş 
bulunuyorum. 

(Konuşmamın hasında, da söylediğim gibi, Ce
nabı 'Hak'tan niyaz ediyorum iki, Ibu aziz; milleti ve 
ülkeyi her türlü afetlerden; zelzele, sel, yangım, fır
tına gübii afetlerden ıvle bunun yanı 'sıra, anarşi, terör 
©iıbd işjtimai afetlerden muhafaza buyursun ve İmar 
ve îslkan Bakanlığının Bütçesimi aziz millötimte için 
hayırlı kılsın. 

'Hepinizi hürmetle selamlıyorum'. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Oumlhuriyet HaJlIk 'Partisi Grubu 
adına Sayım Semih iBryıldız, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA H. SEMIİİH ERYILDIZ 
(Ankara) — Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 

(İmar ve İskân IBakanılığı Bütçesini, kentlerin ha
rımımla sorununun,, Yerel Yönetimler Bakanlığınım, 
eski Yerel Yönetim Bakanlığınım da birleştirildiği 
İbir hakanlık olaralk Ibütçesini tartışıyoruz. Bu bültçıe-
mim Ülkemize, ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz. 
AnloaJk, her yaptığımız araştırma ıbu iyi dilelklerimi-
ızjin nasıl gerçekıleşeceğiyle ilgili (bazı 'kuşkulaomızı 
a it iriyor i 

İBakanlığa ömce, Blalkanlık özelimden, bakanlık içi 
'sorumlardan haşlayacağımı. Çüınlkü, kemdi evine dir
lik - düzenlik getiremeyen İbir (bahanın, başka evleri 
yapması, başka evlere dirlik - düzenlik getirmesi 
zjor olabilir. 

İmar ive İskân Bakanlığı, kuruluşundan sonra, 
devletin katkısı ve çalışmaları, çalışaniların özverile
riyle kadro ve deney açışımdan çloik gülçilenJmişti. 
ıH'emeni hannen sürekli olarak 'sağ iktidarlar (tarafın
dan yönetilen bakaınhikta, Edevit Hükümeti döne
mlimde, şimdi Adalet Partisi isımlarıından oturan İbir 
sayım (bakan hultınuyordu. Bu nedenle, (kadrolarında 
önemli ibir değişlim olmamıştı. Ancak, şim'di anlata-
caklarımızdan 'görülecektir ki, yeni hükümetin gel
mesiyle birlilklte, yangına talip olanlar, her yerde ol
duğu ıgilbi Ibu ıhâ kanlılkta da yanığın çıkartmayı amaç
lamış hale ©eldiler. 
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Neden? Bir ölçüde normal görülecek müsteşar 
ve rriülsteşar muavlini değişikliklerinin ötesinde, çok 
kısa süre içinde, İmar ve İskân Bakanlığında 6 ge
nel müdür, 13 genel müdür muavini, 13 daire baş-
ıkanı, yardımcı ve müdürleriyle 50 memur; toplam 
83 yönetici; 93 büyük ölçüde yöneticinin ihemen he-ı 
men % 90'ı ilk anda, ıhu sürekliliği (hiç bozulmamış 
ıBalkanMcta ilk defa görevden alındı. Yönetim deği-
şikl'iıklerinde; müsteşar ve müsteşar muavininin nor
mal sayılacak değiişiMiğinlin çok ötesinde 'bir deği
şikliği biz. Ibaşlfca yeı-lerde de gördük. 67 vali, 67 
emniyet müdürü kararnameleri mantığının devamı 
olarak bir espri getirildi. Dünlyada yönetim kadro
larımın siyasetçilerle birlikte ıgelip gittiğini düzenler 
vardır, anayasal sistemler (vardır ama Türkiye'de 
Anayasamızın esprisi, yönetimde ibüiünlük, sürefcli-< 
'likittir, Buraya ıgetirinsiiniz, (Anayasayla igi'li değişik-
likldri yaparısınız, o zaman itümüyle yönetimi sistemi
nin siyasetçilerlie birlikte gelip igittiği Ibir sistemi eğer 
Yüce iMeclis onaylarsa, î tediMerinıiz'i yapabilirsiniz; 
ama bugünkü inalda uygulamayla, Anayasanın espri
si olan yönetimde bütünlük, 'süreklilik ilkesini bâr
dan bire değiştirmeye kalkmanın ne anlama gelen 
ceğini Iburada tarıtış'mak istemiyoruz;. Çünkü, Türki
ye'de devlet biçimlini değişltirmlek isteyenlerle tartış
tığını 'söylediğimiz; anda, uygulamalarla devlet yöne
timi biçimini deği'şltkımek, sizin çok fazla 'kullandığı
nız bir deyimle; anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya 
(kalkışmak diye bile suçlanabilir. Biz, bunları da yap
mayacağız; ama 'baizı özel durumları size anlatmak 
'istiyoruz. 

Örmeğin. Filiz Güner, Mesken Genel Müdürlü
ğünde Konut Kooperatifleri Dairesinde 'Müdür olan 
eski Ibir 'memurdur. ıBu, fakülte mezunu ve işinde 
deneyimlii olan müdire hanım, daire (başkanına dilek
çe ile başvurmuş, 2 Ocak l!98:Q'den itibaren yıllık 
izin kullanlmak lisitemiş. Elinde dilekçesinin altında 
ıverilen yanıt ibenlim elimde: «iBu ay içinde .kredi uy
gulamaları yapılacağundan, uygun görülmemiştir» 
diyor daire (başkanı. Aradan 48 saat geçmeden, bir 
başka yazı var, o da elimde. Orada, müdire hanımın; 
(görülen lüzum üzerine Hakkâri ti İmar Müdürlüğü 
emrinde memur olarak atanma yazısı var. 

Şimdi herhalde, bu önemli, uaire başkanının önem
li saydığı görevleri Bakanlık bünyesinde fareler sür
dürüyordun İnsanların ekmeğiyle oynamayalım. İn
sanların ekmeğiyle oynamak, sizin teriminizle zulüm
dür. 

Sadece bu kadarla olsa, başkaca örnekler de vere
ceğim. 

Özelliği olan bir yönetici; Bakanlığın, prefabrik 
konut üretümine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve 
e» çok işçi çalıştıran önemli bir birimi var; Prefab
rik Konut Birimıi, 700 işçi ve 60'a yakın memur var. 
Atelyeyi geHiştirmek için, koca bir fabrika haline geti
ren, uzun süre çalışan, deneyimlii ve yüksek mimar 
bir değerli 'arkadaşın, hükümete gelir gelmez yerinden 
alındığını görüyoruz. Olabilir. Bunu yerine de bir tek
niker getirilmiştir. O da normal koşullarda olağanüs
tü bir şey sayılabilir. Çok deneyimli bir mimarın ye
nine deneyimli bir tekniker geknesiini de yadırgama
yabiliriz; ama bu çok deneyimli olmayan teknikerin 
bir tek sıfatının olduğunu söylersem, o zaman bazı 
şeyleri daha dikkatli incelememiz, özellikle iktidar 
milletvekillerinin incelemesinde yarar bulunur zanne
diyorum. Bu teknikerin yönetimde deneyi yok, bir 
özellüği yok, ama başka bir özelliği var; bu değerli 
arkadaşımız 1973 milletvekili seçimlerinde, Bolu'dan 
bir partinin listesinde 2 nai sırada aday. Merak eden 
varsa söyleyeyim: Halk Partlisinin veya Adalet Par
tisinin değil, Milliyetçi Hareket Partisinin Bolu liste-
slinde 2 nci sırada aday: Olabilir. Sizin mantığınız 
odur. O zaman da bizim size meydanlarda şakadan 
söylediğimiz «ît atı yiyor. Atın izi itin izlerine karış
tı» sözlerine kızmamanızı diliyoruz. 

Afetlerde de başka afet var. Afetlerde başka afet
ler var. Ankara Kıbrısçık köyünde 153 hane heye
lan dolayısıyla kayvnş, çalışmaları bu Hükümet 
döneminde bitirilmiş, şimdi ödenekleri kesilmiş, 
çalışmaları durdurulmuş. Kutludüğün koyunda 
302 hane de heyelan, 1979'dan beni tamam
lanmıştı, şimdi durdurulmuş. Bunu da özgürlük 
kavramıyla nasıl ifade edeceğimizi bilemiyo
rum. Çünkü o köylerin c/f 80'i Cumhuriyet Halk Par-
tisline oy vermektedir. 

Daha başka ilginç örnekler de var. Adalet Parti
si değerli Genel Başkanının «İçimizde bu tür adam 
barınmaz» dıiye kınadığı bir değerli arkadaşımızın da, 
Bakanlıkta çok önemli bir göreve getirildiğini gene 
biliyoruz. Olayı anlatmayacağım. 

Ayrıca başka bir o?ıaıyı size aktaırımak 'isttiyoruz. Türki
ye'de sendikal özgürlükler Anayasa teminatı altında
dır. Bakanlıkta ise şu anda 2 ayrı yerde 21 - 22 No.-
lu iş kollarında TEZ - BÜRO ve Ağaç - tş sendika
ları egemendir. Bu arada, toplu sözleşme vakti de
ğil, daha vakit var epey, fakat nedense (ilginç gelüşme-
ler var. Bu ilginç gelişmeleri size aktarmak istiyorum. 

Bu ilgünç gelişmelerin bir kısmını, çeliştli zaman
larda işten atılarak ekmeğiyle oynanan insanlar, sık 
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sık size de bize de getirmişlerdir. Bakanlıkta işveren 
iş yerinde yetkili sendikanın kendi üyeleriyle yazılı, 
sözlü ilişkilerine engel olmak istemektedir, ambargo 
koymaya kalkmıştır. Kendi işçilerini, işyeri temsilci-. 
ferimi sıkıyönetime ihbar etmiş, gözaltına aldırmıştır. 
Sizin söylediğiniz deyimle zulüm bodur. 

Kendi işçisiyle kavga ederek Bakanlık yönetmek 
mümkün değildir. Neden sendikaya karşı tavır alınır? 
îmar İskân işçilerinin büyük ekseriyetle mensup bu
lundukları TEZ • BÜRO - İŞ Sendikasında, Ağaç -
iş Sendikasında, yönetici de, üye db çoğunlukla Cum
huriyet Halk Partili de Adalet Partililerden oluşmak
tadır. Neden Sendilkaya karşı tavır almıyor? Çünkü, 
bir başka partiden Adalet Partisi İşçi Komitelerine, 
son anda çiçeği burnunda transfer olan TEZ - BÜRO' 
nun eski Başkanı Fettan Akar; yeni sarı, hatta sap
sarı bir sendika kurmuştur. Toplu sözleşmeye, ya da 
herhangi hir çalışmanın, çatışmanın zamanı olmıadığı 
halde, işçilerin oylarıyla sendika başkanlığından atı
lan bu kişinin, kuyruk acısını Bakanlık gücüyle işçi
lerden almak gereği vardır. Şimdi Bakanlıkta duyu
lan, liş sözleşmelerinin feshi sesleri, Fettah'ın Cumhu
riyet Halk Partili, tarafsız, hatta Adalet Partili TEZ -
BÖRO - İŞ'e oy vermiş işçilerden intikam çığlıkların
dan başka ıbir şey değildir. 

Ayrıca, şu ana kadar yapılan kıyımları tek tek or
taya koymakta da gerek vardır. Mesken Genel Mü
dürlüğünden 10; Afetlerden 18, son olarak da yeniden 
Prefabrik Konutta 18 işçi işinden çıkarılmış, devlet 
'kesesinden birtakım işçilere parasız (izin verilmiş; ay
rıca da 300'e yakın işçinin işte eskilik ödemeleri he
saplanmaya başlanmıştır. 

İBRAHİM ETHBM BOZ (Nevşehir) — Çok az, 
çok az. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Çok az de
diğiniz şey, insanların ekmeğiyle oynamaktır. Günün 
(birinde sizlin de ekmeğinizle oynarlarsa, ne olduğunu 
anlarsınız. (Dinleyici localarından alkışlar) 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Ayıp, ayıp!. Ya
ni, bu kadar konuyu ters görmek, bu kadar hırslı ol
mak, vatandaşın ekmeğiyle oynamak ayıp, ayıp. 

IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, lütfen 
meseleye el koyun. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım.... 

(BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica edi
yorum, 
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H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Bakanlıkta 
şimdiye kadar 50'yi aşkın işçi işten atılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica edi
yorum. Sayın Eryıldız... 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — 100'ü aş
kın memur... 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, ıbdr dakikanızı rica 
ediyorum. 

IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, lütfen 
olaya müdahale ediniz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Burada sayın Genel 
Başkanınızı alkışlayanların localarda oturduğunu 
gördük biz. Azınlık Başbakanı olduğu zaman hem de. 
Şimdi de sıkılmadan Komisyon -Başkanı olarak ko
nuşuyorsunuz. (CHP ve AP siralarından ayağa kalk
malar) Burada Başkan var, size ne oluyor yerinizde? 

BAŞKAN — Lütfen bir dakika efendim; onunla 
uğraşıyoruz. (CHP ve AP sıralarından ayağa kalkma
lar) 

AHMET SAYİN ((Burdur) — Sayın Başkan, din
leyici localarını boşaltın hemen. (CHP ve AP sırala
rından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Lütfen bir dakika oturur musunuz 
efendim?... (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

Oturur musunuz efendim? Siz mi idare edecek
siniz, biz mi idare 'edeceğiz? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Şu hale bakın, Baş
kanlık müdahale etmiyor. 

BAŞKAN — Görevi arkadaşlarımla rica ediyorum; 
yukarıda, hakkı olmadığı halde ıbazı dinleyiciler te
zahürat yapmışlardır, tamamının boşaltılmasım rica 
ediyorum; tezahürat yapanların boşaltılmasını rica 
ediyorum. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Sayın Başkan, yuh sesleri duyuldu. 

BAŞKAN — Sayın hatip, mesele bitinceye kadar 
beklemenizi rica ediyorum, süreniz işlemiyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, bize yuh 
çektirdiler; ama bugün oradaki adam bizi alkışlıyor. 

BAŞKAN — Tezahürata katılanların tamamı çı
karılacaktır efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Hepsimi çıkaramaz
sınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oradaki görevliler tespit ediyor, 
ben etmiyorum. Orada görevliler var, emniyet men
supları var elendim. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sadece te
zahürata katılanlar... 
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TURGUT ARTAÇ (Kars) — Niye bu kadar al
kıştan korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Haklan yok, kimse... 
H. SEMİH ER YILDIZ (Devamla) — Siz işçileri 

işten atmayın; zulümdür, zulüm. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hani 14 Ekimin 

kahramanıydınız, niye alkıştan bu kadar korkuyor
sunuz? 

BAŞKAN — Bu sizin hakkınızı koruyor. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Zulümdür, 

zulüm, işçinin ekmeğiyle oynamayın, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anadoludan ders 
alın, meydanlardan ders alın, gidin de meydanlarda 
konuşun^ 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Cumhuriyet Halk 
Partisine yuh çektirdiler, şıimdi alkışlanıyoruz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Biz her za
man konuşuruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sizler de yaptırdı
nız zamanında. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Biz yap
tıysak siz yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — (Antalya Milletve
kili İhsan Ataöv'e hitaben) Bu Parlamentoda anar
şiyi çıkaran sensin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen anarşi dahi çı
karamazsın, hiç bir şey dahi olamazısın sen. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv, lütfen 
oturunuz. Mesele hallediliyor, niye münakaşa ediyor
sunuz? 

(Emniyet görevMJerli tarafından, üst dinleyici lo-
casındaM dinleyiciler salondan dışarıya çıkarılmaya 
başlandı) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, te
zahürat yapanları çıkarın dışarıya. 

BAŞKAN — Biz Yüce Meclislin hukukunu koru
yoruz burada. Burada lehte veya aleyhte tezahürat 
yapmak sizin hakkınız. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, tezahürat yapmayanları da çıkartıyorlar. 

BAŞKAN — Hayır, tezahürat yapmayanları çı
kartmaya gerek yok. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, tüm 
dinleyicilerin çıkarılmasını, Parlamentonun halktan 
soyutlanması olarak düşünüyorum. 

BAŞKAN — Hayır, «Tezahürat yapanların ta
mamı çıkarıflsın> dedfim bunun dışında kimseye bir 

şey demedlim. (CHP sıralarından «Tümünü çıkarı
yorlar» sesleri) 

Hayır, tümünü çıkarmaya gerek yok. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, öne

rilen şuydu: İhtar edersimiz, bu haksız harekete de
vam ederlerse çıkarırsınız, sonra haklı da buluyoruz 
sizi, ama hatırlatmanız lazımdı. 

BAŞKAN — Bunu ben tespit etmeyeceğim ki, 
oradaki görevli tespit edecek. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Oradaki görevli-
nıin görevlini yaptığını siz saptayacaksınız Sayın Baş
kan* 

BAŞKAN — Bu temaül bir gelenek haline geliyor, 
Sizin hakkınızı koruyorum, bu yapılmamalıdır. Bu 
ıbir gelenek haline geliyor, yanlış oluyor bu. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ama hatırlatmanız 
lazım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tezahürata katılmayanları çıkarma
nıza gerek yoktur sayın görevliler. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, hep
simi çıkarıyorlar, görüyorsunuz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, hepsi çıkarılmayacaktı... 

BAŞKAN — Takdir oradakii görevliye ait, ben 
kimin alkışladığını görmedim ki. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Sayın Başkan, çok 
çirkin olmuyor mu yani? 

BAŞKAN — Onun takdiri bana ait değil, ben bir 
tek şahsı bile görmedim. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Sayın Baş-
!kan, hepsimi çıkarıyorlar. 

BAŞKAN — Bu memurun yetkisini kullanırken 
dürüstçe hareket ettiğine inanmak mecburiyetinde
yiẑ  

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, din
leyicilerin tezahüratını hoş görmüyoruz... 

BAŞKAN — Hayır, haklan yok. 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Hoş görmüyoruz.. 
BAŞKAN — Tüzüğe bir hüküm koyun. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkanlığın 
bu tutumunu takdirle karşılıyoruz. Ama aralarında 
olgun ıbiçimde dinlemekte olanların çıkartılmasını, 
Başkanlığın yanlı bir tutumu olarak görüyoruz. 

BAŞKAN — Ben bîr tek ferdi bile dışarı çıkarın 
demedim. Tanımıyorum hiçbirisini, «Tezahürata ka
tılanları dışarıya çıkartın» dedim. Yanlışlık varsa, ka
tılmayanları tekrar alırlar içeriye. 

ORHAN YAĞCI (Biledik) — «Tezahürat yapan
ların hepsini çıkartın» dedin. 
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BAŞKAN — Görevlilerin görevline saygı duymak 
lazım, oradaki .arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Şunu 
çıkar, bunu alıkoy diye nasıl diyelim biz? Ben hiçbi
rini tanımıyorum o arkadaşların. Görmedim de, 
taniimıyorum da, çünkü burada tespit etmem de müm
kün değil. 

AHMET SAYİN (Burdur) — «Halkçı Ecevit» 
diye bağırdıkları zamanı da biliyoruz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — «Tezahürat yapan
ları çıkartın» mı dediniz? 

BAŞKAN — Öyle dedim, öyle dedim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Fakat hepsini çı

kardılar. 
"BAŞKAN — «Tezahürat yapanları çıkarın» de

dim. «Tezahürat yapanların hepsini çıkarın;» dedim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, orada tezahürat yapanları çıkarttığınız iyi oldu? 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Onlar Tür

kiye Cumhuriyeti vatandaşları. 
.BAŞKAN — Hayır, Meclis müzakerelerinin... 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Biz onların 

vekiliyiz; ondan oturuyorsunuz burada. (Gürültü
ler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anarşist onlar, 
anarşist!. 

H. SEM IH ERYILDIZ (Devamla) — Biz anar
şiyi buaradaki Hükümet görüşmelerinde göndük efen
di'm, gördük. 

BAŞKAN — O da yanlıştı Sayın Hatip. Onu tas
vip eden yok, o da yanlıştı. O da haksız bir işti. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — O zaman 
çıkarılmadı .ama. 

BAŞKAN — O, görev yapan arkadaşımızın tak
diri idi. 

M. SEL ALI ATTİ N YÜKSEL (Uşak) — Sayın 
Başkan, öyle takdir olmaz. «O başkan böyle takdir 
etti, ben böyle takdir ediyorum» olmaz. 

BAŞKAN — Hayır, burayı Başkan yönetir. Di
van kül'dür ve yönetim bana aittir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anarşi çıkarıyor
lar. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — İşçileri 
atanlar kimse, anarşiyi onlar çıkarıyorlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz attınız. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — SÜz attınız. 

TARİŞ'te 6 bin işçiyi işten çıkardınız, İmar İskânda 
100'ü geçiyor; onların hesabını sorarlar. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, değerli fikirlerinizi 
dinlemeye devam edeceğiz. Bir dakikanızı rica edi
yorum. (Gürültüler) 
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Tamam beyefendi, müzakerelere devam ediyoruz. 
Devam edin. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Masum bir 
biçimde kendi işyerinde çalışan, hiçbir şey yapmayan 
insanlardır İmar İskân işçileri, görevlerini sürdürüyor
lar fabrikalarda; konut üretiyorlar, konut. Başka bir 
şey yaptıkları yok. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Silah atıyorlar silah! 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Şimdi, anar
şinin nereden çıktığını başka örneklerle de göreceğiz; 
kimin çıkarttığını. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Kurşun atıyorlar kurşun! 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Biz Hü
kümet konuşmalarında gördük neler olduğunu. 

BAŞKAN — Hatibe yerinizden müdahale etme
menizi rica ediyorum. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi İktidarı sırasında bir önemli proje
ye başlanıldı. Anarşinin nereden çıktığı; yolsuz, yurt
suz, evsiz, barksız insanların nerelere sürüklendiği 
bel'ı'dıir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, 22 aylık 
döneminde daha çok insana ev, daha çok insana ta
pu 'verebilmek için yemi yerleşmeler diye bir proje 
başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde başla
yan bu yeni yerleşmeler projesini, Sayın Başbakan 
Hükümet görüşmeleri sırasında «3 vilayette 50 bin 
ev yapılacakmış, şehir kurulacak, gayet iyi bir düşün
ce, bunu yapmak lazımı» dedi. Ancalk uygulamayı 
ekştirdli. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başbakanınız böyle söyledi, ben söylemiyo
rum. Kendi Başbakanınıza inanmıyorsanız beni il
gilendirmez* 

Sayın Bakan, projenin durdurulduğuna dair de
mecinin doğru olmadığını da Bütçe Komisyonu gö
rüşmeleri sırasında söyledi; bunu da takdirle karşıla
dık, ancak konunun teknik boyutlarını başka bir "bö
lümde tartışacağız. 

Burada, personel politikasıyla ilgili ve Sayın Ba
kana da ilettiğimiz bu yeni yerleşmeler projesini uy
gulamakla görevlendürilen ve Sayın ıKaraaslan döne
minde kendisinin özel takdir ve seçmesiyle seçilen 19 
uzmanın da iş akitlerinin feshedildiği, bildiriminin ya
pıldığı, yerline de şu ana kadar uzatma bildiirimleri-
nin getirilmediğini söylemek isterim. 

4,3 milyar lira tutan toplu kamulaştırmanın 1 mil
yar liralık kısmı CHP Hükümeti döneminde gerçek
leştirilmişti. Yeni Hükümet döneminde bizim hazır-
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ladığıımız tasarıda 4 milyar vardı, bu tasarıda ye
ni bir para, yemi bir fon oluşturma imkânı ortadan 
kaldırılmıştır. Ayrıca, bu 19 uzman da çalışamaz du
ruma geldiğinden, yedi yerleşmeler projesinde Sayın 
'Başbakanın uygun 'bulduğu, Sayın Bakanın da dur
durmadığını söylediği bu yeni yerleşmeler projesi sa
hipsiz, dilekçe verenlerin bile dilekçelerimi karşılaya
maz bir duruma getirilmiştir. Yanli bu, «Hem beğeni
rim, hem yavaşlatırım» mantığının ilginç bir göstergesi 
halline gelmiştir. 

Bununla ilgili olarak «Biz yıllar boyu icraat yap
tık, bir şey yapmadık» diyen arkadaşlarımız bir ölçü
de 'haklıdırlar. Çünkü, 15 - 20 yıldır büyük kentlerde 
imar planlarına bir karış umar planı eklenmemiştir. 
tmar planlarının yapılmadığı yerlerde ise gecekondu
ların olması bir anlamda normaldir. Geçen Ecevit 
Hükümetinim zamanında tiler Bankasında başlatılan 
harita elemanı yetiştirme çalışmaları ve imar uygula
ma haritaları kursları bu dönemde gelen yönetim ta
rafından durdurulmuştur. 

Kentlerde planın yapılmamasının başka nedenleri 
de var; bunu da arz edeceğiz. Eğer kentlerde yeni 
iimar planlan yapılmazsa, herkesin şikâyet ettiği arsa 
fiyatlarının % 50 - 60 - 70 oranına çıkması kaçınıl
mazdır. Eğer kentlerde yeni imar planı yapılamıyor
sa, imar planı yapılacak çalışmalar, eğitim çalışmaları 
durduruluyor veya Bakanlık kapılarında aylarca, yıl
larca bekletiliyorsa, 7 - 8 bin liraya çıkmış bir ev ki
rasına 4 - 5 tein ltira arsa payı ödenmesinin, nedeni açık
tır. O sonuçlardan şikâyet etmek yerine, nedenini tes
pit etmek ve onu çözmek zorundayız. 

Yeni arsa alanlarının devlet tarafından kamulaş
tırılması, planlama ve altyapı 'hizmetlerinin getiril
mesi!, ev yapanlara tapularının verilerek satılması 
amaçlanmaktaydı. Bu çalışma durdurulmuştur. Fii
len durdurulmuştur; para koymayarak, demeçlerle 
insanların azmli kırılarak durdurulmuştur. 

Ayrıca, yerel yönetimlerin, buna benzer arsa te
min etmek, vatandaşa teçhizli, altyapılı, planlı arsa 
verme girişimleri de aynı şekilde 1975 yılından baş
layan Cephe Hükümetleri dönemlinde yavaşlatılmış
tır. Örneğin, Ankara Belediyesinin başlattığı Batıkent 
projesi, bütün uzmanların dünya çapında hemen he
men en önemli projelerden biri alarak gördüğü pro
je, 1 100 hektarlık, 55 bin aileyi ev sahibi yapacak 
projenin de başına gelenleri burada anlatmak istiyo
ruz. 

Çıkarları zedelenenler, projeye güveni sarsmak 
için ellerinden gelemi yaptılar. 1975 yılında tamamlan

mış önprojeler Bakanlıkta uzun süre bekledi ve an
cak kamu yararına vergi 'beyan 'bedeli uygulaması be
lediye tarafından yapılmasına rağmen, Anayasa Mah
kemesi bu vergi beyan bedelimi iptal ettikten sonra, 
'Batıkerit'in önprojeleri tasdikten çıktı. Şimdi bu oya
lama ve uzatma işlerini yapan arkadaşlarımız, hatta 
başka yerlerde, İstanbul'da belli işlemleri yapıp, Ba
kanlık müfettişleri tarafından lüzumu muhakeme ka
rarı ile mahkemeye sevk edilen, 1974 yılında ancak 
af yasası ile kurtulan bazı arkadaşlarımız, yeniden 
Bakanlığın imar planlama ile ilgili en kilit yerlerine 
getirilmişlerdir. Batıkent'in gerçekleştirilmesiyle ilgili 
katkılara, yardımlara ihtiyaç var. Bu bir entegre, bir 
bütün proje olarak düşünülmüştü. Bununla ilgili ça
lışmaların yavaşla'tılabilmesi için elden gelen yapıla
biliri iştir. 

Sürekli olarak, ulusal konut politikası, milli ko
nut politikasından bahsederiz. 1974 yılında gelen 
CHP - MSP ortaklığı, o zamaniki bakanın başkan
lığında aylarca çalışarak ciddi bir ulusal konut poli
tikası hazırlamıştı ve o politikaya sadece bakanlık 
yetkilileri değil, yapı uygulamacıları, bilim adamları, 
üniversite yetkilileri katılmışlardı. Bunun sonunda, 
imar planlarının hızlanmasını sağlayacak, belediye hiz
metlerinin metropoliten düzeyde örgütlenmesini sağ
layacak, kıyı yağmacılığının kaçak konut üretimi so
runlarının yasalarla önüne geçecek bir dizi etkin ön
lemlerin alınması öngörülmüştü. Aynı yetki yasası 
içerisinde, yapı kooperatifçiliğine hızlılık ve geçerli
lik kazandıracak bir dizi tedbir 'hazırlanmıştı; bu ted
birlerin değişik yasalarının aynı anda hazırlanabilme
si için de bir çerçeve yasa halinde geliştirilmişti. Bu 
ulusal konut politikasını gerçekleştirecek yetki tasa
rısı, zamanın CHP - MSP koalisyonu tarafından Mec
lise sunuldu. Eski arkadaşlarımız hatırlarlar; komis
yonlardan geçerek benimsendi ve Meclis gündemine 
girecek hale geldi; ama o dönemin hükümeti ayrılır 
ayrılmaz, yeni gelen hükümetin ilk başarılı uygula
malarından biri bu tasarıyı geri almak oldu. 

Aradan 5 yıl geçti, sorunlar dayanılmaz hale gel
di. Türkiye'deki gecekondu sayısı İki misline çıktı. 
İmarlı hale geldiği halde yasallaştırılamayan gece
kondu sakini, kirası aylığını aşan dar gelirli, emekli 
ikramiyesiyle hayalindeki evine taksit yetiştiremeyen 
emekli, bu ulusal konut politikası girişimini engelle
yen, Batıkent girişimini iki yıla yakın bakanlık kori
dorlarında engelleyen insanlardan hesap sormak zo
rundadır. Yeni yerleşmelerin tahsisatını kısıp, hızla 
başlanmış olan projeyi yavaşlatan, kadrolarını dağı-
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tan ve insanların şevkini kıran, o projeye hırsla asılmış, 
projeyi (hırsla yürüten insanların azmini kıran insan
larıdır, •bugünkü konut sorununu daha da ağır hale 
getirenler. 

'Kentleşme ve konut sorunlarını 5 yıl önce komis
yondan geri çeken eller, Batıkent planlarım iki yıla 
yakın (bakanlık koridorlarında geciktirenler, gecekon
dulardan, kiraların artışlarından isorumlu olmak zo
rundadır. Çünkü, yeni arsa üretmedikçe, yeni konut 
Üretmedikçe, kira sorununa temelli 'bir çözüm yoktur. 

Ayrıca, Sayın Çağlayan Elge ve Öner Miski'nin ver
diği, memur kredileriyle ilgili bir 'başka yasa tasarısı 
Ibu (Mecliste 'bekliyor. Arsa ve konut sorunlarının çö
zümüyle ilgili konut ve kira yasa tasarısı, Sayın Sahri 
Tığlı ve 'benim tarafımdan verilmiş, gene komisyon
larda, aylardır durdurulmaktadır. 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — 22 ayda ne 
yaptınız? 

H. SEMİH ERYILDIZ ((Devamla) — 2 yıldır du
ruyor efendim, 22 ayda yapılan yeni yerleşmeler pro
jesini sürdürünüz, hadi eserlere eser katalım; ©Serlere, 
başlanmış şeylere sahip çıkalım. Uzmanlarını dağıtı
yorsunuz, fon vermiyorsunuz, 'insanların şevkini kırı
yorsunuz. Sizin sözlerinizle, eserlere eser katmak, 'baş
lanmış eserleri 'büyütmek höyle mi olacaktır? 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Eserlerimizle 
övünebilirsiniz. 

H. SEMİH ER YILDIZ (Devamla) — Eserleriniz 
ortada, kentleri çevirmiş gecekondular, Demetevler 
sizin. 

Yeni yerleşmeler, Batıkent, Yenimahalle, hatta 
'Bahçellievler 'bizümdir. Bir kent içinde yürüdüğünüz 
zaman planlı gelişmenin mantığıyla plansız gelişme
nin mantığı kendi kendine Ibir kentin iki mahallesin
de dolaştığınız zaman ©örülür. Sizin eseriniz, imarsız, 
kaçak yapılmış konutlardır. Bizimkiler (bellidir. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Büyük şe
hirlerde gecekonduları geliştirenler CHP'li 'belediye
lerdir. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Evet, biz 
1973'ten (beri 'bir tek gecekonduyu yıkmadık. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ankara'yı parsel
lediniz. 

H. SEMİH ERYIUDIZ ((Devamla) — Bizim neyi 
parsellediğimiz ortadadır, sizin neyi parsellediğiniz 
Ibellidir. 

M. ŞEVKET DOĞAN ((Kayseri) — Saçma % sa
pan konuşuyorsun be! (AP sıralarından gürültüler) 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Devam ede
yim mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Devam ediyorsunuz zaten, devam 
edin efendim. Aslında yerinde müdahale edenler, 
hakkı olmadıkları şeyi yapıyorlar, siz meşru olarak 
konuşuyorsunuz, devam edin efendim. 

iM. ŞEVKET DOĞAN ((Kayseri) — Adam daya
namıyor. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın 'Başkan. 

Şimdi 'bir başka sorunu daha tartışalım. Hep bera
ber ilk önce ortak olduğumuz noktadan haşlayalım. 

(SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Tartışma mı 
var, konuşma mı var? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — 25 milyon
muş 1950"de Türkiye'nin nüfusu. Şimdi o dönemde, 
1950"de 4 milyon şehirli varmış, 21 milyon da kırda 
yaşayan insanımız varmış. Şimdi 1980'lerdeyiz; kırda 
yaşayan insanlarla kentte yaşayan insanlar eşit, aşağı 
yukarı 50 milyonluk bir toplumun 25 milyonu şehir
de ve kasahada yaşıyor, 25 milyonu köylerimizde ya
şıyor. 2000 yılına geldiğimizde nüfusumuz 80 milyon 
olacak; kırlarda yaşayan insan sayısı 1950'dekinin 
ve 1980Vlekinin altına inecek, gene 20 milyon civarın
da olacak.; Halbuki şehirlerde yaşayan insan sayısı 
60 milyon olacak. Bugün 25 milyon yaşıyor, önümüz
deki dönemde 60 milyon yaşayacak. Neden yeni 
yerleşmelere, neden Batııkent'e, neden 'buna benzer bü
yük projelere ihtiyaç var, 'bunun için söylüyoruz. 

Sanayileşmeyi kentleşme hızımıza keşke ye'tiştire-
bilsek de, 'bu gücü, 'bu ihtirası bulabilsek, daha fazla 
insan olsa kentlerde. Dünyada tarıma dayalı geliştiği 
varsayılan ülkelerde hile; Kanada'da, Avustralya'da 
bile % 20'nin üstünde kır nüfusu yok. Dünyaya buğ
day satan Amerika Birleşik Devletlerinde % 5, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde de % 20'dir 
bu nüfus. Onun için, kırların kentleşmesinden mem
nun olacağız; ama bu memnuniyet daha uygar, da
ha ileri, daha gelişmiş, daha bilinçli bir toplum için 
mi, yoksa kârları artırmak için mi?... Tartışma bura
da başlıyor.; Bize göre hu, daha uygar, daha gelişmiş 
bir toplum yaratmak içindir.; 

Şimdi, geçmişte ne kazanılmış? 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, konuşmanızı topar
lamaya gayret edin. 

- H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — «Tapu de-
linmez» edebiyatı ile ne kadar bir kâr elde edilmiş, 
onu kısaca ortaya çıkaralım ve bundan sonraki 35 mil
yon için, eğer yeni yerleşmeler, eğer Batıkent gibi 
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projeler yapmazsanız, neler çıkacak ortaya, onu bir J 
tartalraiv I 

20 yıl içinde kentlere 35 milyon insan gelecek. Bun- I 
lan 5 'kişiye bir konut ortalaması ile yaptığınız za
man, 7 milyon ev yapmak zorundayız. Bu 7 milyon 
ev, en 'kötü bir hesapla, on konutluk beşer katlı dai
relerden 500 metrekarelik yerlerdir. Çarptığınız za
man bu iki sayıyı, 350 milyon metrekarelik yer eder. 
Bugünkü hesapla, arsa spekülatörünün eline gidip, 
elini öpseniz, 2 000 liradan aşağıya alamazsınız. Bu I 
ise 700 milyar Türk lirası eder. 700 milyar Türk li
rasını, kira ödeyen insanın, emeklinin cebinden ala- I 
cak, bir başka adamın cebine koyacaksınız. 700 mil- I 
yarı da kafamızda bir canlandıralım, 700 milyar bu I 
yılki bütçemizdir. 700 milyar, Türkiye'deki bütün 
enerji santrallarının bedelidir; 700 milyar, Türkiye' I 
deiki 15 yıllık plan boyunca devletin konuta harcaya- I 
cağı paranın ancak 10 katıdır. 70-80 milyar harca- I 
yacaklar; ama 700 milyarı, 'bu arsa spekülasyonuna I 
bir çare 'bulamadıkları takdirde üç-beş tane insanın I 
cebine akıtacaklar. 

Bizim tapu 'bu anlamda delinmezse, tek tek ev I 
sahiplerine tapu verebilmek için, ev yapabilmek, ko- I 
nu't üretebilmek için bu anlamda tapu delinmezse, va
tandaşın ciğeri, kalbi delin'ir, dediğimiz şey budur. 1 
Gerçekten üç-beş arsa spekülatörünün tapusunu del- I 
mezseniz, milyonlarca insana tapu veremezsiniz, mil- I 
yonlarca insana ev veremezsiniz. Batıkent'te yeni yer- I 
leşmeler ve yapılan bu idi. Bu işe sahip çıkmadığı- I 
nız takdirde, 2000 yılındaki Türkiye toplumunu gör- I 
meye cesaret edemeyeceksiniz. I 

Gecekondular güzeldir, gecekondulara tapu verile- I 
çektir, gecekondulara tapu verilmesiyle ilgili yasa öne- I 
risi de bizim tarafımızdan verilmiş. Meclislerde dur- I 
maktadır; ama siz 2000 yılının toplumuna, bu tempo I 
ile giderseniz tahammül edemeyeceksiniz. I 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, süreniz doldu. I 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Toparlama^ 
ya çalışacağım Sayın Başkan. I 

Ayrıca, gecekondulara tapu verilmesiyle ilgili yasa I 
Meeliste olduğu gibi, MEYAK soygununa son ve- I 
recek bir başka çalışmayı da geçen Hükümet tamam- I 
lamıştı, bu Hükümet döneminde askıya alınmıştır. Ye- I 
ni yerleşmeler projesinde kullanılmak üzere MEYAK I 
fonlarının 2,5 milyarının konut kredisi olarak me
mura verilmesinde, hiç olmazsa Sosyal Sigortalara I 
bağlı olan insanlar kadar kredi edinebilmesi için ge- I 
rekli fon aktarmaları yapılmış, gerekli yönetmelik çı
karılmış, uygulamaya başlanmıştır; ama ne yazık ki, | 
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bu uygulamanın da durdurulduğu yolunda birtakım 
sözler duyuyoruz. Sayın Bakan tersini söylerse sevi
niriz. 

Bir başka önemli konu, yapım sürecinin endüstri-
leşmesiyle ilgilidir. Onu da, vaktimiz azaldığı için 
kısaca bir oüimle ile söyleyip geçeceğiz. Türkiye, ya
pım sürecinin endüstrileştirımek zorundadır, prefabrik 
hale getirmek zorundadır. Ancak, bu, prefabrikasyon 
süreci içinde, yabancı sermayeli tekellere bunu açtığı
nız takdirde, sanılır ki bu iş hızlanacaktır. Onlar 
Türkiye'deki potansiyeli tutup, daha patlayacak, da
ha çok kâr edecek hale getirmeden bu işi engellerler. 
Onun için sadece kriow-haw'ını alıp, onun dışındaki 
kesimini Türkiye'de Türk üreticisinin, Türk koopera
tifinin, Türk kentlisinin eliyle gerçekleştirmek zorunda
yız, Onun için, Türkiye'de prefabrikasyona yabancı 
sermayenin girmesi geciktirici bir unsur olabilir. Bu
nu da şimdiden Söylüyoruz. Bunu biz yapacağız; 
know-haw'ını alacağız gerekiyorsa; Türk Devleti, 
Türk halkı, Türk kooperatifçiliği gerçekleştirmek zo
rundadır. 

Bina metrekaresini düşürecek vergi ve kredi ön
lemlerini almak zorundayız. İngiltere'de, Almanya'da 
60 metrekare ile başladılar, İsrail'de 25-30 metrekare 
ile başladılar. Diyorlar İki, bizim ailelerimiz büyük; 
ama şehri gezdiğiniz zaman ilginç bir manzara göre
ceksiniz; 250 metrekarede, 300 metrekarede 1 kişi 
oturur, 2 kişi oturur; ama gecekonduda 1 gözde, 2 
gözde 8 kişi, 10 kişi 15 kişi oturur. Lütfen burada da 
demagojiyi bırakıp, ne yapalım; biz kendi egomuzu, 
kendi duygularımızı, kendi genişlik komplekslerimizi 
tatmin etmek için 15 kişi 20 kişi oturan gecekondudaki 
insanların duygularını yanlış bir biçimde sömürmeye 
kalkmayalım. Biz 60 metrekarede oturmaya razı ol
duğumuz zaman, bir gecekondulu daha fazla ev bu
lacaktır. 180 metrekarede oturan bir adam 60 met
rekareye razı olduğu zaman, 2 gecekondulu ev sa
hibi olacaktır. Ancak böyle bir sistemi geliştirebildi
ğimiz, kendi egolarımızı başarabildiğimiz zaman, 
Türkiye'de gecekondu sorununu çözmek mümkündür^ 
Türkiye'nin kaynakları buna müsaittir. Türkiye'nin 
kaynakları Yunanistan'dan, Suriye'den, Irak'tan az 
değildir. Onun için, biz bunu çözemiyorsak, arsa spe
külatörlerine peşkeş çektiğimiz kent arsalarıyla kendi 
geniş oturma kompleksimizde arayalım. Türkiye'de 
konut sorununa çözüm vardır ve çözülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, son cümlelerinizi söy
lemenizi rica ediyorum. Lütfen bitirin, sürenizi çok 
geçtiniz. 
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H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Son konu 
olarak şunları söylüyorum : Türkiye'de İmar ve İs
kân Bakanlığı, kuruluş aşamasında, Türikiye çapında 
fiziki, ekonomik, toplumsal planlamanın bir aracı ola
rak düşünülmüştür, o anlamda kurulmuştu. Devlet 
Planlama sonradan [kurulmuştur ve gerçekten Bakan
lık, bölgelerin, illerin, belediyelerin, il meclislerinin 
Bakanlığıdır; belediyelere, il genel meclislerine, muh
tarlara sahip çıkmak zorundadır. Muhtarlarla ilgili ya
samız, il genel meclisi üyeleriyle ilgili yasamız dur
maktadır. Bu yasaları çıkartmadığımız sürece, yerel 
yönetimlerdeki demokrasiye sahip çıkmadığımız sü
rece; muhtarın il genel meclis üyesinin, belediye mec
lis üyelerinin halklarını savunmadığımız sürece, Tür
kiye'de demokrasiyi yaşatmamız daha zor olacaktır. 

Türkiye'de muhtara kişilik verecek, muhtarın özlük 
hakkını, yönetim erkini kanıtlayacak yeni bir düzen
leme, sınırlarını belirleyecek, bekçis'iyle, ilkokuluyla 
ve diğer belediye hizmetleriyle ilişkisini düzenleyecek 
yeni düzenlemeyi yapmadığımız sürece, ne anarşiyi 
önlemek, ne de Türkiye'deki yerel yönetimlere daya
nacak olan ademi merkeziyetçi bir demokrasiyi kur
mak mümkün değildir. Bu olmadan da, Türkiye'deki 
demokrasiyi korumak çok zordur. 

En önemli sorunumuz, kentlerdeki insanlara et
tiğiniz zulümdür. Nasıl -Bakanlıktaki insanlara zulme
diyorsanız, bugün 'büyük 'belediyelerin halklarına ce
za veriyorsunuz; alma bu ceza, size oy vermediler di
ye verdiğiniz ceza, yazıktır, zulümdür. Size de oy ve
rebilirler, haklarını veriniz. Çöplerin toplanmadığı, 
kanalların tamir edilemediği bir ortamda, lütfen© in
sanların halklarını veriniz. O insanlar size hizmet et
mişlerdir, onları temsil ederek kürsüdesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Er yıldız, son cümlenizi rica 
ediyorum. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Eğer bu 
fonları 'bulabilirseniz, hazır olan Ankara metrosunu 
gerçekleştirmek, Batıkent'i gerçekleştirmek, hal bina
sını, ekmek fabrikasını açmaik mümkündür, çöp arıtım 
tesislerini bitirmek mümkündür. Ama ya Belediye Ya
sasını çıkartacaksınız, yahut da bu insanlara haklarını 
vereceksiniz. 

Bazı laflar söyleniyor, deniyor ki, belediyelerin... 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, süreniz doldu çok 
aştınız. (AP sıralarından gürültüler.) Sözlünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — Hayır, «bitiriyorum» olmaz. Hak
kınız yok, hak savunuculuğu yapıyorsunuz ama, ken
di hakkınıza razı değilsiniz. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Belediyele
rin haklarını vermek zorundayız. Belediyelerin hak
larını vermediğiniz takdirde, kentteki insanlar size 
sırtını dönecektir, siz onlara sırtınızı dönmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Verelim de mili
tanları besleyin. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Militan bes
ledikleri yoktur. Sizin teslim ettiğiniz belediyeden da
ha az sayıda insan şu anda Ankara belediyesinde ça
lışıyor. (AP sıralarından gürültüler.) Kentlere hakkını 
verin, fakirin ahini almayın. Bu sefer fakirin ahi 
aheste aheste değil, hızlı hızlı çıkabilir. 

Saygılarımı sunarım Yüce Meclise. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Sayın Ali Gürbüz, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler, İmar ve İskân Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
nun görüş ve düşüncelerini arz eimek üzere yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

7116 sayılı, 5.9.1958-tarihli İmar ve iskân Bakan
lığının Kuruluş ve Salahiyetler Kanununda İmar ve 
İskân Vekâletinin vazifeleri kısaca şunlardır: 

A) Yurdun, ibölge, şehir, kasaba ve köylerinin 
harita ve imar planlarını hazırlamak, İmar için -her 
türlü tedbirleri almak ve ''bunların tatbikini temin et
mek, 

B) Memleketin bünyesine uygun mesken politika
sını tespit etmek ve tatbikatını sağlamak, 

C) Memleket şart ve imkânlarına göre en lüzum
lu ve faydalı yapı malzemelerinin temin ve tedarikle
rini sağlayacak bilcümle tedbirleri almak, 

D) Bölge planları için alakalı bakanlıklarla müş
terek etütler yapmak ve idari tedbirleri almak. 

Şimdi bakalım, Bakanlığımız yukarıda sayılan gö
revlerini ne ölçüde yapabilmiştir: 

Şehir, kasaba ve köylerin planlı bir şekilde ku
rulmasını sağlayabilmiş midir? Yok. Memleketin bün
yesine uygun meskenler tespit edip uygulama yollarını 
'bulabilmiş mi? Hayır. 

Memleketin şart ve imkânlarına göre lüzumlu yapı 
malzemesini sağlayıcı tedbirleri alabilmiş mi? Ne ge-

I zer... 
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O halde, ülkemizin faydalanması lazım gelen bu 
Bakanlık ne yapmıştır? Bazı vilayet ve kazalarımı
zın harita ve imar planlarını yapmış, belediyelere gön
dermiş, maalesef bunların tatbikini ne istemiş, ne de 
uygulanması için çaba sarfetmiştir. 

Devamlı, oturduğu yerden ayrıJmamıştır, Güzelim 
yurdumuzun imarı ile meşgul olması icabederken, 
tahribine göz yummuştur. Hatta 'kendisi şehir ve ka
sabalarımızı yaşanılmaz hale sokmuştur. Şehir imar 
planlarını düzenleyen Sayın Bakanlığımız, belediyelere, 
belediye hudutları içindeki yerleri bölgelere, semtlere 
ayırarak, kat irtifaı vermiş, vatandaş ise verilen pla
na 2 kat, 3 kat, 5 kat uymuş, inşaatını tamamlamış, 
yuvasının içine girmiştir. 

Milyonlarca lira harcanarak yapılan apartmanlar, 
'hanlar, işyerleri, evler, aradan 5-10 yıl geçmeden, o 
mahalle veya semtte imar değişikliği yüzünden (ya
ni 5 katlı iken 10 kata, 10 kattan 15 kata çıkarılmış) 
önceden kurulmuş mahallelerde milyonlarca lira harca
narak meydana getirilen milli servetin mahvına, bina 
ve tesislerin 'heba olmasına hu Bakanlık sebep olmuş
tur. 

Üzülerek ifade edelim ki, imar ve İskân Bakan
lığının ilgisizliği yüzünden ülkeye verdiği zararı, kim
senin hesap etme gücü yoktur. Bir mahallenin yıkılıp 
yeniden kurulması ne demektir? İmar değişiklikleri, 
vilayetlerinizinin özel durumları gözönünde bulundu
rularak yapılmıyor; hatırlı, zengin, etkili bazı kuru
luşların çıkarları, istekleri doğrultusunda meydana 
geliyor. Şehir, kasaba, köy, cadde ve yeşil sahaları
mızın plan ve imar durumları, 3-4 asrı içine alabile
cek şekilde çok ileriye dönük biçimde hazırlanmalıdır. 
Millet hırpalanmaktan, milli servet heba olmaktan kur
tarılmalıdır, 5-10 yılda imar değişikliği cinayetine 
Türkiye'de son verilmelidir. 

Son 15 yıldır, köylerden şehirlere çok hızlı bir 
göç başlamış, köylerimiz boşalırken, şehirlerimiz, yan
lış politika sonucu yaşanılmaz hale gelmiştir. Plan
sız yerleşim, kentleri tahrip, milleti ise felç etmiştir. 
Şehir merkezlerinde nüfusun % 40'a yakını gecekon
duda yaşamakta; yol, su, elektrik, altyapı tesisleri ol
madığı için çile çekmektedir. îman almayan, yolu, 
izi bulunmayan hisseli tarlalar, tapusu olmayan yer
ler vatandaşa arsa olarak satılmaktadır. Herkes iste
diği gibi evler yapıp içine girmekte, vatandaşa maa
lesef devlet ve hükümet yol göstermemektedir. Kö
yünden kopan ve birçok umutla şehre gelen kişiler, 
şehir kenarlarını eline geçiren arsa istifçilerinin tu
zağına düşürülmektedir. 

I Hani, imar ve iskân Bakanlığı memleketin bünye-
I sine uygun mesken politikası tespit edip tatbikini 

sağlayacaktı? 
Hani, Arsa Ofisi kurulmuş, vatandaş ucuz, planlı 

arsalara sahip olup ev yapacaktı? 
I Hani, aracıya, vurguncuya fırsat verilmeyecekti; 
I fakir, fukara mesken sahibi olacaktı? 
I Şimdiye kadar gelip geçen hükümetler, planlarına 

her zaman için bu meseleyi koymuşlar, fakat ne ya
zık ki çare bulamamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 1958 yılından heri, kendini 
iskân edip hir binaya sahip olamayan hu Bakanlığı
mız, vatandaşa nasıl mesken sağlayacaktır? Ataları-

I mız boşuna söylememişler: 
I «Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, 

Nerede kaldı gayrıya himmet ede.» 
I Sayın Bakan, imar ve iskân Bakanlığı milli hir 
I politika izleyerek, tez elden köy, şehir ve kasabala

rımızı içine düştüğü perişanlık ve keşmekeşten kurta
rıcı tüm tedbirleri almalıdır, imkân ve yetkilerini kul
lanarak ülkemizin güzelliğine yaraşır plan, proje, ya
pıp, geniş caddeler, yeşil sahalar, çocuk park ve bah-

{ çeleri meydana getirip, mutlaka görevini ifa etmeli
dir. Bu cennet vatanın ismine uygun planlar yapılma
lıdır. 

I imar ve İskân Bakanlığı, belediyelerin mahalli ta-
I sarruflarını gözden geçirmek için icabında yerine gi

derek inceleme yapmalı, belediyeleri kendi haline bı
rakmamalıdır. Mesuliyetini müdrik, işinde çok titiz 
davranmalıdır. 

Ankara'nın kirli havasında İmar ve İskân Bakan-
I lığının günahı, suçu yak değildir. Çukur ve esintisiz 

yerlerde 3-4 kata inşaat müsaadesi veren Bakanlık, ha-
I va kirliliğine mani olan sırt ve tepelere, Çankaya'dan 
f Ankara'ya hava ve poyraz esintisi getiren en yüksek 

yerlere 10-15 kata müsaade etmiş, şehri zehire, An
kara'yı kirli havanın ve çıkmazın içine itmiştir. Çün
kü o binaların yapım tarihleri Bakanlık kuruluşundan 
sonradır. 

Sayın milletvekilleri, atalarımız «dünyada mekân, 
ahirette iman» demişler. Biz, Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak, vatandaşlarımızın dünyada sıcak bir yuva
sının olmasını, devletin ciddi ve tutarlı bir mesken po
litikası t takip etmesini, vatandaşa rahat içinde, gönül 
huzuru ile oturacağı, maliyeti ucuz, lüksten uzak* sıh
hi birer mesken yapmasını istiyoruz. 

Bakanlığın görevlerinden biri de, lüzumlu ve fayda
lı yapı malzemesini temin ve tedarik etmesidir. Bugün 

I inşaat sektörü ülkemiz için çok elzemdir. Hızlı ar-
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tan nüfusun ihtiyacını karşılamak gerekir. Çünkü, Tür
kiye yeni baştan tüm şehirlerde modernleşmeye doğru 
gitmekte, eslki kerpiç 'binalar yıkılıp yerlerine yenileri 
yapılmaktadır. Ancak, kaş yapayım derken, göz çıkar
mak gibi bir duruma gidilmiştir. Binalar yapılırken 
ormanlar tükenmiş, Sayın Bakanlığımız devamlı inşaat 
yapan müteahhide dahi hiç değilse kereste, ağaç ye
rine demir iskele ve kalıp tahta yerine ise başka ül
kelerde olduğu gibi saç ve çeliğe dönük kalp malze
mesi kullandırmaya öncülük yapmamıştır. 

Sürekli orman tahripleri yurdumuzun tabiat gü
zelliğini yok etmiş, her taraf, dağ - taş kır, hayır ol
muştur; kupkuru kel başa dönmüştür. Erozyonlar mey
dana gelmiş, bu da, geleceğimiz açısından ayrı bir fe
laket, büyük ıbir derttir. 

Sayın Başkan, en önemli meseleyse 'bugün şunlar
dır. Adana - Mersin, iskenderun - Adapazarı - Kon
ya ve tüm diğer illerimizde tarıma müsait mümbit, ve
rimli toprakların cümlesi elden çıkmak üzeredir. Bile
rek veya bilmeyerek ülkenin geleceğini karanlığa iti
yoruz. Bu gidişe 'bilerek göz yumuluyorsa cinayet, bi
linmiyorsa gafletin, hatanın ta kendisidir. 

Milletimizin rızık deposu durumunda olan verimli 
topraklara iskân müsaadesi vermek, sanayi sahaları 
olarak göstermek, çok büyük 'bir suçtur. Mümbit ara
zilerin bugünkü gibi devam etmesi halinde, başka dev
letlere lüzum yok, biz kendi elimizle başımıza kıyameti 
koparacağız; çocuklarımızı açlığa, ahfadımızı perişan
lığın içine itmek üzereyiz. 

Bir tarım ülkesi olan yurdumuzun güzelim, göz
bebeği arazisinin tahribine seyirci kalınmamalıdır. 
Yılda 1 mdlyonun üzerinde artan nüfusu ileride neyle 
besleyeceğiz? Bu çıkmazın içerisinden nasıl çıkaca
ğız? Kır - bayır bomboş yerler ortada dururken, 
mahsûl kaynağımız, rızik kapımız toprakları taş yı
ğını haline getirmeye kimsenin hakkı ve salahiyeti 
yoktur. Bundan ıstırap duyuyoruz. Bindiğimiz dalı 
kesiyoruz. Dünyada bir dahi enısali olmayan, altından 
daha kıymetti toprakları inşaat sahaları, gecekondu 
semtleri veya iskâna müsaadeli yerler yapmaya cüret 
etmek en büyük suçtur. Bu sorumluluktan ne Allah 
indinde, ne de millet önünde kurtarmamıza imkân 
ve ihtimal yoktur. 

Sayın Bakanım, tecrübeniz çok'tur, liyakatinizi bi
liyoruz. Bu duruma mutlaka müdahale etmenizi siz
den bekliyoruz. Yapacağınızdan eminiz. «Kişi ese
riyle ölmez» demişler, bu eseri sizden bekliyoruz. 

Sabık Ecevi't Hükümeti döneminde uydurma bir 
bakanlık kuruldu Adı da zaten Yerel Yönetim Ba-
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kanlığı idi; milleti yerle bir etti. İkilik çıkardı; Cum
huriyet Halk Partili olmayan belediyeler Bakanlıktan 
içeri dahi giremedi, onların hakları öbürlerine veril
di, belediyenin imkânları bu bakanlık sayesinde artı
rıldı, millete hizmet verilmıesi lazım gelen paralar 
militanların cebine dolduruldu; sonra da haktan, hu
kuktan bahsetmek gibi bir durumla bu milletin karşı
sına bu kürsüden çıkıldı : Belediyelerin imkânları 
yokmuş da, onlara imkân tanınacakmış. CHP iktida
rı düştüğü gün Ankara Belediyesi 1400 kadroyu ne
reden ihdas etti? Bu paraları kim veriyordu? Bu du
ruma müdaJhale ettiğiniz için sizi tebrik ediyoruz. 

Ancak, geçen dönemde hakları yenilmiş, Bakan
lıktan içeriye giremeyen, CHP'li olmayan belediyele
rin haklarını yeniden vermenizi sizden bekliyoruz. 
Başarı kazanacağınıza da eminiz. Oturup kitap oku
maya, maddeler aramaya, plan ve program yapmaya 
gerek yok; sabık Ecevit Hükümeti devrinde ne ya
pılmışsa, onların tam tersini yaparsanız, mutlaka ba
şarı kazanırsınız. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (MHP ve AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim. 

(AP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; imar ve İskân Bakanlığının 
1980 yılı Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi açıkla
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, ben Halk Partisi sözcüsü 
gibi konuşmak istemiyorum. Burada tribünleri, kendi 
reklamlarını yapmak, kendilerini alkışlatfcırmak için 
doldurmak ve bu yüce müesseseye anarşiyi sokmak, 
bilmem hangi arkadaşımızın vicdanına sığar. Arka
daşlarımız lütfen bunu yapmasınlar; saf ve temiz va
tandaşın asil hisleriyle oynamasınlar. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Siz milletvekillerine küfrettirdiniz, yuh çektirdiniz. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Biz yaptıklarımı
zın hesabını her 7aman vermeye hazırız. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Hesabını vermeye kalkarsanız altında kalırsınız. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Eserlere bakacak 
olursak, sadece bizim eserlerimiz görülür. Acaba si
zin eseriniz nedir? 
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SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Anarşi. I 
AHMET SAYIN (Devamla) — Sizin eserinizin 

ne olduğunu millet bilmektedir ve görmektedir. Si
zin eserinizin ne olduğu 14 Ekimde millet tarafından 
anlaşılmış ve sizlere gereken ders verilmiştir. Eğer bu 
dersten nasibinizi almadımzsa, teikrar millete gidelim 
ve dersinizi tekrar oradan alın, 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Gidelim. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, kendi hükümetleri zamanında Bakanlıktan bine 
yakın işçi atılmıştır. Buna niye acafea işçi kıyımı de
memişlerdir de, bugün birkaç tane militanın temiz
lenmesini işçi kıyımı olarak nitelemektedirler? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Ka-
raaslan orada oturuyor, ona sorun. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Sayın Karaaslan 
sizin yedek parçanızdı ve onları monte ederek Hü
kümet oldunuz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sizin millet
vekiliniz. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Evet, milletveki
limiz olsun. I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İçlerinde bakan 
olacak yoktu ki, bizden alıp yaptılar. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, zamanın darlığı nedenliyle görüşlerimi kısa ve 
satırbaşları şeklinde arz edeceğim. I 

Hepinizin bildiği gi'bi, son yıllarda meydana gelen 
hızlı bir şehirleşme, beraberinde çözülmesi oldukça 
güç problemler getirmektedir. Türkiye'de her yıl 
mesken yapımına yapılan yatırımlar toplam yatırım
ların % 2'0'si gibi bir bölümü teşkil etmekte, buna I 
rağmen mesken alanlarında kıtlıklar devam etmekte
dir. 

Hızlı mesken ihtiyacını karşılamak için Bakanlık 
bünyes'indekü mesken üniteleriyle Bağ - Kur, Sosyal I 
Sigortalar Kurumu, Oyak gibi mesken kredisi vereni 
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak ciddi 
'bir planlamayla uygulamaya hemen (başlanmalıdır. I 

Köy altyapı hizmetleri süratle bitirilmelidir. Köy
lerde kurulabilecek sanayi tesisleri vakit 'geçirmeden j 
planlanmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Bu suretle, 
şehirli ile köylü arasındaki sosyal denge sağlanmalı I 
ve köyü itici, şehiri çekici durumdan kurtarmalıdır. I 

Bugün 'bu hızlı gelişmenin getirdiği problemlerin 
'başında gecekondu problemi gelmektedir. Gecekon- I 
dulıarın çoğu kanalizasyon, su, 'havagazı, hatta elek- t 
trik 'gi'bi modern hizmetlerden yoksundur. Bugüne ka- I 
dar 'kurulmuş 'bulunan hükümetler, meseleye iyi ni- | 
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yetle ve samimiyetle eğilmişlerdir. 775 sayılı Gece
kondu Kanunu çıkarılmış ve imkânlar nispetinde yol, 
su, elektrik gi'bi •ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. 

'Muhterem milletvekilleri, gecekondu problemleri
nin halli için 775 sayılı Kanuna dayalı olarak, önle
me, ıslah ve tasfiye 'bölgelerinde yapılacak her türlü 
faaliyetin gayesinin bölge sakinleri menfaatine uygun 
olduğu açıklanmalı; 'bunu temin için bölge sakinle
riyle devlet arasında irtibat kurulmalıdır. Kurulacak 
bürolardaki personel vasıtasıyla vatandaşların ihti
yaçları kolayca merkezlere iletilmelidir. Gecekondu 
olayım sosyal 'bir gerçek olarak ka'bul eden devletin, 
yerleşme 'bölgesi gerçekleştikten sonra tapu dağıt
mak, jandarma gönderip yıkmak, altyapı hizmetle
rinde gecikmek gibi, hadisenin son safhalarında işe 
müdahalesine son verilmeli ve işin başında işe el atıl
malıdır. 

'Büyük şehirlerde tahsis edilen alanların vatandaş
lara satışı devlet eliyle yapılmalı, böylece arsa spe
külâsyonları önlenmelidir. Devletin tahsis edeceği, 
parselleyip satacağı alanlar dışında 'bina yapımı ke
sinlikle yasaklanmalıdır. 

Ayrıca, imar planlarında önleme bölgesi için tah
sis edilmiş sahalar hemen kamulaştırılmalı, böylece 
arsa sahiplerinin uzun süre devam eden mağduriyet
leri önlenmelidir. 

Kanuni tedbirler dışında, sosyal mesken yapımı 
işinin 'birleşmesi ve 'büyümesi, teşvik edilmiş özel sek
töre bırakılmalıdır. Küçük firmalar halinde çalışan 
müteahhitlerin 'birleştirilerek büyük ortaklıklar hali
ne getirilmelerine imkân verilmeli ve böylece verimli
lik artırılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda 'bir ger
çeği belirtmek istiyorum. Memleketimizde yapılan 
imar planları maalesef ciddi olarak ele alınmadan, 
iyi 'bir etüt ve çalışma yapılmadan tanzim edilmekte
dir. Bu şekilde tanzim edilen imar planları, o kentin 
ihtiyçlarına cevap verememekte, o kentin özellikleri
ni yansıtmamaktadır. Bu yüzden de, çok kısa bir süre 
sonra plan tadiline, plan tevsiine gidilmektedir. İmar 
planları tadil ve tevsi edilirken, yine gayri ciddi mev
cut durum, yapıların tarihi, mimari özellikleri naza
rı itibara alınmadan yapılmaktadır. Bu yüzden de, 
tarihi güzel şehirlerimiz, kasabalarımız 'birer taş yı
ğını haline gelmektedir. Bunların tipik misallerini baş
ta Ankara, Istan'bul, İzmir olmak üzere 'bütün şehir
lerimizde görmekteyiz. İmar planları tadil ve tevsi 
edilirken, sokak 'genişlikleri değiştirilmekte, bina yük
seklikleri artırılmaktadır. 'Bu yüzden de, en çok 10 



M. Meclîsi B : 51 23 . 1 , 1980 O : 1 

sene önce yapılan yapılar tamamen, 'birkaç sene ön
ce yapılan yapılar da kısmen yıkılmakta ve yerlerini 
çak katlı 'binalar almaktadır. Bu uygulamalar, milli 
servetin heder olmasına, yapı malzemelerinin had saf
ihada sıkıntısının çekildiği memleketimizde ekonomi
mize 'büyük darbe indirmektedir. 

'Muhterem milletvekilleri, memleketimizde imar 
uygulamaları planlama işinden daha da 'kötüdür. 
Hepinizin bildiği 'gibi, imar planlarının uygulamaları
nı 'belediyeler yapmaktadır. Büyük şehir belediyeleri
nin dışında hiçbir 'belediyenin doğru dürüst 'bir tek
nik kadrosu maalesef yoktur. Küçük belediyeler fakrü 
zaruret içinde, teknik eleman temin edememektedir
ler. Bu yüzden de, 'bilhassa turistik kasabalarımız çok 
kötü geliişmeikte ve istikbal için çok feci, hatta düzel
tilmesi mümkün olmayan ihatalar meydana gelmek
tedir. İmar planlarının tadilatı 'belediye meclislerince 
yapılmakta ve bakanlıkça tasdik edilmektedir. Bugü
ne kadar uygulamalar maalesef çok kötü neticeler ver
miştir. Bu, İhepimizce malumdur. Bu şekilde, imar 
planları menfaat şebekelerinin elinde oyuncak olmak
tadır. İllerde kurulan il imar müdürlükleri, belediye
lerin 'bu uygulamalarına tesir edememekte, mani ola
mamakta ve tamamen 'bir formalite kuruluş olmak
tan öteye gidememektedirler. 

IMuhterem milletvekilleri, imar uygulamalarına 
muhakkak 'bir çözüm 'getirilmelidir. Belediyeler eliyle 
tatbikata devam edilecekse, teknik eleman kadroları 
ödenekleri bakanlıkça verilmelidir. 

Ayrıca, imar planı tüzük tadilatına kesin hüküm
ler getirilmeli, imar planları menfaatçilerin elinden 
Ikurtarılmalıdır. Proje yaptırma imkânı olmayan kü
çük kasabalardaki vatandaşlarımız için çeşitli tip 
projeler hazırlanmalı ve hu projeler belediyeler eliy
le, yetkili teknik elemanlarla tatbik ettirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin 'bildiği gibi, yur
dumuz 'bir deprem kuşağı üzerindedir. Hemen hemen 
ıdeprem felaketinin olmadığı yıl yok gibidir. Bu fela
ketlerde 'binlerce, onbinleroe vatandaşımız hayatını 
kaybetmekte ve bir o kadar vatandaşımız da evsiz 
barksız kalmaktadır. Deprem felaketlinden korunma
nın yolu, depreme dayanıklı yapı yapmaktır. Fakat 
maalesef, memleketimizde yapılan yapıların hemen 
hemen hepsi, tn'ormal yapı tekniğinden yoksun olarak 
yapılmaktadır. Bırakınız depremi, daha inşa hailinde 
iken yıkılan binaiları görmekte ve duymaktayız. Bu 
duruma süratle el atılmalı, sıhhatli projelerin yapıl
ması sağlanmalıdır. Bilhassa tatbikatları başıboş, bil-
ıgisliz kimselerim, usitalarm, kalfaların eline bırakılma

malıdır. 6785 sayılı İmar Kanununda gerekli tadilat 
yapılarak inşaatın fenni mesullerine ağır cezai müey
yideler getiren hükümler getirilmelidir. Yapılarda 
kullanılan malzemelerin miktar ve kaliteleri devamlı 
kontrol edilmelidir. 

Deprem bölgelerinde yapılan yapıların planlama
ları, o bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap 
verecek tarzda yapılmamaktadır. O bölgenin özellikleri, 
iklimi, 'malzeme durumu, vatandaşların meşgaleleri, mes
lekleri nazara alınmadan planlama yapılmaktadır. Dep
rem akabinde Devlet eliyle yapılan yapılar maalesef dep
reme dayanıklı yapı niteliğinden çok uzak bir nitelik
te inşa edilm'ektedir. Bu meselelere daha ciddi çözüm
ler getirilmeli, bu meseleler daha ciddi ele dımmalı, 
daha sıhhatli çözümler getirilmelidir. 

•Bu görüş ve düşüncelerle, İmar ve İskân Bakanlığı 
1980 yılı bütçesinin mamıleketim'ize, milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın İmar ve İskân 
'Bakanı, buyurun (AP şualarından alkışlar) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkam, sayın 
milletvekilleri, Bakanlığım bütçesinin müzakeresi ve
silesiyle yüce huzurlarınızdayım, hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. 

Bütçenin müzakeresi dolayısıyla çeşitli konularda 
siyasi partilerimizin değerli sözcüleri ve kişisel olarak 
görüşünü belirten değerli arkadaşım çeşitli konulara 
dokundular, tenkitler yaptılar, görüşlerini ortaya koydu. 
lar. Katıldığım tarafı da olsa, katılmadığım tarafı da 
olsa, haklı da olsa, haksız da olsa, yanlış da olsa, yalan 
da olsa, doğru da olsa, bu konuşmalardan yarariandı-
ğımı ifade etmek isterim ve bütün sözcülere de yürek
ten teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada tenkitlerde bulunan 
arkadaşlarıma da arzı cevapta bulunmaya çalışaca
ğımı da ilave etmek isterim. 

«Milli bir konut politikası tespit edeceğiz» şeklin
deki beyanımız anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Sözcüsü Bryıldız arkadaşımı nedense 'ra
hatsız etmiş. Doğrusu ben bu rahatsızlığını da anlaya
madım. Bu rahatsızlıktan dolayı buraya çıktı kendisi, 
doğru olmayan birçok yanlış beyanlarda bulundu. 

Yeni kentsel yerleşim projesi, gerek Bütçe Komis
yonunda müzakere yapılırken, gerekse Yüce Senatoda 
kürsüden bu projenin yeni ve iyi bir adım olduğunu 
'söyledim. Ama, buna konut sorununu çözecekmjş gibi 
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Ibir bağlanmanın da doğru olmadığını ifade ettim. 
Halen uygülanm'akta olan projenin kusurlarının, ha
talarının olduğunu ifade ettim ve ondan söyledim. 
Bugün Halkalı'da uygulanan proje içinde 1 700 'küsur 
bina mevcut ve bunların 1 500'ü toplu. Burayı kamu-
'laş/tıracaksınız, bu vatandaşları oradan atacaksınız. Ni
çin? «Yeniden vatandaşa ev yapıyoruz, onun için arsa 
temin ediyoruz» diye. Bu olacak şey değil. 600 işçinin 
çalıştığı işyeri var orada. Bir kısmı 775'e göre kamu-
laştıMmış, bir kısmı «Yeni kenitlsell yerleşim alanı» diye 
kamulaştırılmiiş; ikisi arasında hukuki ihtilaf var. 

Sonra MEYAK fonundan kamulaştırıyorsunuz ve 
ve tutuyorsunuz ilam ödüyorsunuz, «Bütün vatandaşlar, 
gelin size arsa vereceğiz» diye. MEYAK fonumdan 
kamulaştırdığınız bir yeri, memur olma niteliğine sa
hip olmayan bir başkasına vermek mümkün değil. 

Kaildi fci, bunu hiçbir hazırlığı tamamlanmadan, 
altyapı tdsisleri projeleri dahi ikmal edilmeden «eşime 
'bir araç olarak kullanmışsın tam 12 Ekim, 13 Ekim, 
14 Ekim 1979'da ilan etmişsiniz, «10'ar bin lira va
tandaş yatır» diye; zaten vatandaş da güvenmemiş, 
Isltanbul ve Ankara'da topu topu 4 500 kişi müracaat 
etmiş. 

Şimdi buyurdular ki sayın sözcü,, «Geldiler, dur
durdular» diye. Şurada hemen rakamları okuyorum 
ve insafınıza bırakıyorum; bakin na'sıl yanlış, nasıl 
doğru olmayan beyanlar. 

30 . 10 . 1979'a kadar İstanbul'da 70 bin metre
kare arsa kamulaştırılmış Halkalı'da ve 37 milyon 
lira para ödenmiş. O tarihten bu yana 185 186 met
rekare kamulaştırılmış ve 100 milyon Türk lirası 
ödenmiş, böylesine devam etmiş bu iş. İstanbul - An
kara - İzmir'de üçünde birden 10 . 9 .. 1979'a kadar 
619 bin metrekare yer kamulaştırılmış. 125 milyon 
lira ödenmiş; o tarihten bu tarihe kadar 1 milyon 
441 bin metrekare yer kamulaştırılmış ve 294 mil
yon para ödenmiş. E, buna, «yavaşlattırdınız, dur
durdunuz» demenin insafla bağdaşır tarafı var mı? 
gerçekle bağdaşır tarafı var mı? 

«Yeni yerleşim alanında çalışan personelin mu
kaveleleri feshedilmiş» diyor. Niye? «Efendim, bun
lar çök değerli arkadaşlarmış, (O tarafına diyece
ğim bir şey yok) bu proje yavaşlasın dursun» diye 
yapmışız bunu. Hayır efendim; bunların mukavele 
süreleri Mart l'de bitiyor, 29 Şubatta bitiyor. Gerekli 
olan tebligatı yapmışız. Ama şimdi anlıyorum ki 
mukavelesini yapmayı düşündüğüm bu arkadaşları 
seçerken çok titiz davranmak mecburiyetinde kalı
yorum. 

Bakanlığımın falan teşkilatında birisi 1973'te mil
letvekilliğinden adaylığını koymuş. Hiç meşgul ol
madım, merak da etmedim ve sanıyorum o arkadaşı 
ben almış değilim, benden evvel çalışan bir arkadaş. 
Kaldı ki, şu anda değerli, liyakatle beraber çalıştığım 
eski bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkada
şım da var. 

Sayın Eryıldız'ın beya'nı hilafına Baltikertt, İmar 
ve İskân Bakanlığının bugüne kadar ki plan ve pro
jelerine emsali görülmeyecek derecede, rekor seviye
de kısa sürede hazırlanmış, onaylanmış bir projedir, 
plandır, 1/5 OüG'liklerin... 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — 1/25 OOO'dir, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Onu bilmem. Ve 
şu anda da bu yıl plan tasdiki, plan tadilatı veyahut' 
da yeni yapılmış olan planların incelenip tasdik edil
mesi mevzuu da aşağı yukarı diğer yıllara nazaran 
rekor vaziyettedir. 

İşçilerin iş akitlerinin feshinden ve bazı memur
ların nakillerinden, işlerine son verilmesinden bahset
tiler. Arkadaşlar ifade ediyorum, gerekmiştir, bu se
beple nakletmişimdir, bu sebeple işlerine son vermi
şimdir. Nakledilenler ve işlerine son verilenler hak
kında kendilerini burada savunma imkânını bula
madıkları için herhangi bir şey söylemeyi doğru bul
muyorum. Ancak takdir edeceğiniz gibi, sanırım ki, 
işçi nedir, iş hakkı nedir, işyeri nedir, işçi hareketi 
nedir, send'ka nedir, bunu da herhalde bilirim. Her
halde işyeri sendika merkezi değildir, dernek mer
kezi değildir, işyeri siyaset alanı değildir, ideolojik 
kavga alanı değildir, dövüş alanı değildir. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) Mustarip, afete 
uğramış, afetzede vatandaşlara yardıma koşacak oları 
bir teşekkülün fonundan ücret alacaksınız ve 500 kü
sur kişi oraya dolduracaksınız, günde ( o da nazari 
olarak) 5 tane prefabrik ahşap konut, baraka imal 
edilecek. Bilir imisiniz, her o ahşap prefabrik baraka
nın metrekaresi yerinde 1 200 liraya maloluyor. Bu
gün en lüks apartmanın dairesinin metrekaresi 10 000 
lira. Bugün Devletin birçok kesiminde âdeta Devlet 
ücretli birçok işsizlerle toplusözleşmeye oturuyor. 
Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değildir. 
Yaptığımız şey, bizim kanaat ve düşüncemize göre 
halisane inançla ifade ediyorum. Devleti devlet yap
maktır, bu bir restorasyon işidir, Devleti devlet gö
revlisine yakışır bir hale getirmektir. 

İşçinin da, memurun da kasıp kavrulduğa 22 ay
lık bir dönemin temsilcisi bunları burada söyleme-
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meli. 22 ayda «işgalden kurtaracağız» diye hışma 
uğramamış tek kuruluş, tek bakanlık yok. îmar ve 
iskân Bakanlığı da bu hışımdan nasibini almış. (AP 
sıralarından alkışlar) 22 aylık süre içinde 562 tane 
işçi işten, iş akitleri feshedilmek suretiyle atılmış, 
onlar işçi değil miydi? O zaman neredeydiniz? 91 
memur içten atılmış. Bugün içten çıkarıldığı söylenen 
işçilerin içinde bulunduğu 183 kişilik liste o zaman 
hazırlanmış, tebligatları da zarfların içinde duruyor. 
902 işçi de zorlanarak, «iş akitleri feshedilecektir» 
tehdidi altın'da memur yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sarı sendika kuruluyormuş, 
falan sendika kuruyormuş, falanlar filan yere geçi
yormuş, işçilerin sendikalaşması, sendikaya girmesi 
çıkması Anayasa teminatı altındadır, yasaların temi
natı altındadır. İşçi herhangi bir sendikaya girebilir* 
'bu onun. hakkıdır. Bir sendikadan da çıkabilir, yine 
bu onun hakkıdır, bir başka sendikaya da girebilir, 
bu da onun hakkıdır. Bu konuda herhangi bir telki
nimiz olmamıştır, bunu tenezzül meselesi kabul ede
rim herşeyden önce. 

Yine Sayın Eryıldız'ın yanlış bir beyanı; Kutlu-
düğün Cumhuriyet Halk Partili olduğu için ihalesi 
yapılmadı diyor. Evet, geçen 1 sene içinde ihalesi 
yapılmamış ama, biz yapacağız. Kaldı ki, zannedi
yorum Kutludüğün Belediye Başkanı, Adalet Parti
lidir.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Oy çoğunlu
ğu1 var.-

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Yani oy çoğunlu
ğu almadan mı belediye başkanı olmuş demek isti
yorsunuz? Azınlık oyuyla mı oldu yani? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Azınlık, si
zlin gibi. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Yeni görev alan 
arkadaşlarımın hepsii namuslu ve faziletli arkadaşlar
dır. Onları yuvarlak deyimlerle burada itham1 etmek, 
en azından bu ifaideyi kullanan insanı küçültür. 

Değerli arkadaşlarını, bir nokta daha var : Tapu 
delinmez, «delinme! idir» dediler. Tapu anayasanın 
teminatı altındadır, mülkiyet hakkı. Kaldı ki, mülki
yet hakkı anayasanın teminatı altında olmasa bile, 
yasaların teminatı altında olmasa bile, bir cemiyeti ce
miyet yapan, bir milleti millet yapan yazılı olan kai
delerden önce gelen, yazılı olmayan kaidelerdir ve 
Türkiye'de mülkiyet, yazılı olmayan kaidelerden 
menşeini alır, gienel bir inanç meselesidir. 

Solda olan bir yazar Balhri Savcı hoca dahi, bunu 
bir eserinde böylece belirtir. Bu Iti'barla tapuyu ta
mamıyla bertaraf ederek... 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Den
geli mülkiyet. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Geleceğim efen
dim. 

Kaildi ki bir tapuyu tamamıyla bertaraf ederek, 
hiçe sayarak bir yerden alıp bir başkasına vermek, o 
ayrı bir rejim meselesidir, onu burada tartışma ko
nusu yapmıyorum. Ancak elbette ki yine Anayasaya 
göre, Anayasaya ters düşmeyen çıkarılmış yasalar 
sınırları içinde kamulaştırma yoluna gidilebilir. Yal
nız kamulaştırarak bütün konut sorununu da halle
deceğiz, gibi bir düşünceye kapılmak hayal olur. 
Çünkü bu bir sınır meselesidir. Ekonomik, mali, fi
nansman sınırı meselesidir, güç meselesidir. Nitekim 
bugün belediyelerin sınırları içinde yeşil saha olanak 
ayrılmış birçok yerler kamulaştırılamamıştır, beledi
yeler acze düşmüştür. 

Şimdi değerli arkadaşım bir de, arsa spekülasyonu 
vesaire dediler, ilk defa bilir misiniz arsa spekülas
yonu Cumhuriyet Halk Partisi zamanında olmuştur 
büyük ölçüde. Ankara Belediye sınırlarıyla, imar sı
nırları birleştirilmeye karar verilmiştir ve plan müel
lifi Yarisen'de o tarihte hemen Ankara'yı terk etmiş
tir. 1927'lerde daha Yenişehir'in kamulaştırılması için 
bir kanun çıkarılmıştır, 1915 vergi değeri esas olun
mak üzere, kamulaştırılmadan, yine yaran arasında 
taksim edilmiştir. 

Şimdi bir de belediyelerin hakkını verin diye Se-
mir Eryıldız arkadaşım tutturdu, taa bir iki dakika 
zannediyorum, verin de, verin diye söyledi. Hangi 
belediyeye ne hakkı vereceğiz? Bu belediyenin hakkı 
neyle tespit edilmiş? Kim bu hakkı nereden alacak, 
nereye verecek? 

Şimdi ben belediyelerin hakkı bakımından kendile
rine bir örnek vereyim. Geçen dönemde Yerel Yö
netim Bakanlığı Adalet Partili belediyelere 46 milyon 
hak uygun görmüş, Cumhuriyet Halk Partili beledi
yelere de 3,5 milyar hak uygun görmüş. 10 binden 
aşağı nüfuslu yerlere Adalet Partililere 31 milyon, 
Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de 600 milyon. 
(AP sıralarından Maşallah, maşallah» sesleri) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım izin verirseniz genel 
olarak bazı noktalara değinmek istiyorum. Az ge
lişmişlikten 'kurtulma ve 'kalkınma çabasına girmiş 

24 — 



M. Meclisi B : 51 23 . 2 . 1980 O : 1 

ülkelerde her konu öncelik taşır ve bu genellikle o 
toplumu da rahatsız eder; ama az gelişmiş ülkelerde 
de her soruna yetişmek zorluğu da açıktır. Her şey
den önce kaynak meselesidir, kaynaklar sınırlıdır, hat
ta yetersizdir. Buna mukabil gelişme çabasına girmiş 
her ülkede, bu çaba özellikle hürriyet rejimi içinde 
yürütülüyorsa sosyal gelişme, ekonomik gelişmenin 
önünde seyreder. Herkes daha çok ve daha iyi şey
lere sahip olmak ister, kısa zamanda sahip olmayı 
ister. Göz görünce, gönül katlanamaz olur. Bu ka-
'baran arzular devridir, arzularla beraber hasetler, kıs
kançlıklar doğar; tahrike fevkalade müsait bir or
tam meydana gelmiştir. İşte istek, arzu, sabırsızlık; 
buna mukabil ekonomik ve mali yetersizlik, umut
suzluk, mutsuzluk, husumet ve hınç doğurur. Artık ger
çekleri görme yerine, gerçekleri 'kabul yerine, mev
cut ve var olan şartlardan yararlanma yerine, ciddi 
araştırma, ciddi çare 'bulma yerine, gayret yerine, ko
lay yol seçilir, demagoji yapılır; irade ve akıl ye
rine, duygular hâkim olur; kusurlu aranır, hatalı ara
nır, günahkâr icat edilir, sisteme hücum edilir. Düş
manlık duyguları 'kamçılanır durur; sloganlar peşine 
takılma, çare diye ka'bul edilir. Düşünce üretilmez 
de, konfeksiyon fikirlerden, hazır reçetelerden medet 
umulur. Başarılar görülmez, görülmek istenmez, her 
şey küçültülür. Böylece, başarılardan çare çıkarma 
'hasleti yok olur. tşte bir süredir Türkiye 'böylesine bir 
dönem yaşadı. Oysa ki Türkiye'nin buna tahammülü 
yoktur. Bununla kaybedecek vakti de yoktur. Bu çağ, 
sistem tartışma çağı değildir; "bu çağ, ideoloji tartış
ma çağı da değildir. Sorunların çözümlenmesi, dün
yada artık bir sistem ve ideoloji meselesi olmaktan 
çıkmıştır. Bu çağ, akıl çağıdır, 'bilim çağıdır, teknik ça
ğıdır, ciddiyet çağıdır, çalışma ve gayret çağıdır. Yur
dumuzda her sorunumuzu kanaatimce, görüşümüze 
göre 'bu ölçüler içinde alırsak, tamamiyle halletmesek 
bile başarılı sonuçlara ulaşacağımız inancını taşıyo
rum. Halledebiliriz, tamam şu projeyi yaparsak, şu 
esasları korsak kökünden bu meseleyi hallederiz di
ye !bir iddiada 'bulunmak fevkalade güçtür. Arkadaş
larımın üzerinde durduğu için temas etmek istiyorum; 
yurdumuzda konut, evet hakikaten büyük bir sorun
dur; ama, konutu biz kısa sürede hallederiz iddiası 
içinde 'bulunursak, yanlış olur. Evvela bu konuda çok 
ciddi araştırmalar yapılmamıştır. Gecekondulaşma me
selesi dahi - bana göre - yeterince açıklığa kavuştu
rulamamıştır. 

H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — îmar Bakan
lığının 16 kitabı var Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Kitap meselesi başka, 
araştırma meselesi başka. 

Konut sorunu, gecekondu önleme sorunu olarak 
Türkiye'de görülmüştür. İlk defa 1948 yılında 5228 
sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bilahara 1953 yılında, 6188 
sayılı Kanunla hem bina yapımı teşvik edilmiştir, 
hem gecekondunun önlenmesi düşünülmüştür. Bütün 
bu çıkan kanunlar iyiniyetin mahsulüdür; ama, her 
zaman iki noktayı taşımıştır : Mevcut gecekonduları 
meşrulaştırma, ondan sonra yapılanı da yasaklama. 
Her ikisi de başarılı olmamıştr. Daha sonra 1966 
yıllarında 775 sayılı Kanun çıkarılmış, meseleye da
ha etraflı, daha ciddi bir imkân getirilmeye çalışıl
mıştır. Konutta arsanın önemi açık olduğu için, 1969 
yılında da Arsa Ofisi Kanunu çıkarılmıştır. Yine ifa
de ediyorum : Yeni kentsel yerleşme projesi de kü
çümsenmeyecek iyi bir adımdır. Yina ifade ediyorum : 
Hataları ve kusurları da vardır; ama, tüm konut me
selesini kökünden çözecek bir proje nazarıyla da ba-
kılmamalıdır. Bir kere konut meselesi, pahalı bir ko
nudur; gelişmiş ülkelerde gayri safi milli hâsılanın 
% 7,1'i ayrılabilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde % 1,2; 
bizde biraz fazla olarak % 3,4, % 3,6 nispetinde ay
rılabilmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan konut açığını nazari 
bir hesapla 1 705 000 olarak tespit etmiştir. Tüm açığı 
kapatabilmek için yine 'bir nazari hesapla konut in-
şaası için 700 milyar, arsa için 65 milyar, altyapı te
sisleri için de 100 milyar, ceman yekûn 865 milyar 
liranın gerektiğini kabul etmiştir. Oysa ki, planın bu 
5 yıl için ayırabildiği kaynak, konut için 290 milyar 
liradır, bu kadar ayırabilmiştir; yetersizdir, kıttır, 
sınırlıdır; çünkü daha ülkenin birçok sorunu vardır. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Planda tüm 
yatırımların % 22,4'ü konuta ayrıldığı halde, Dördün
cü Beş Yıllık Planda bu ancak % 14,6'da tespit edile
bilmiş, tutulabilmiştir. Konutta bazı gerçekleri bilmek 
gerekir. Bir kere konut, pahalı bir mesele. Arsa 
% 50 bile olsa bir konutun maliyeti içinde, inşaat da 
pahalı. Bayındırlık Bakanlığı fiyatlarına göre inşaat 
maliyeti 1973'te 800 lira, 1978'de metrekare inşaat 
maliyeti 3 200 lira, 1979'da 6 500 liradır, belki de da
ha fazla. 

Bu itibarla, meseleyi çok geniş açıdan görmek la
zım. iBir kere peşinen kabul etmek gerekir ki, evet, 
konut bir devlet meselesidir, muhatabı devlet olacak
tır. Devlet konut politikasını koyacak, esaslarını be
lirleyecek, kendine düşeni de yapacaktır. Biz bu te-
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mel düşünceden hareket ediyoruz ve pahalı bir konu 
olduğu için, kaynaklarımız da sınırlı olduğu için di
yoruz ki, konut 'her şeyden önce bir finansman me
selesidir. Kamu kaynakları sınırlı ve yetersiz olduğu
na göre, tasarruf potansiyeline müracaat etmek ge
reklidir diye düşünüyoruz. Türkiye'de vatandaşın ta
sarruf eğilimi vardır, bir ev sahibi, bir konut mevzu
bahis olduğu zaman, bu eğilim daha güçlü, daha belir-
ıgin bir hale gelmektedir. Bir ev alma inancını, bir ev 
sahibi olma umudunu duyurduğunuz zaman, vatan
daş elinde, cebinde ne varsa onu çıkarmaya, yeter ki 
'başını sokacak bir çatı sahibi olmaya heveslidir. İşte 
bundan yararlanmak gerekir. Bu yoldaki tasarrufu 
tedbirlerle teşvik etmek lazımdır; tasarruf mükafat-
landırılmalıdır. Bunun iki yolu, faydası var. Birisi, 
konut yapmak için finansman imkânı doğuracaktır; 
ikincisi de, ülkemizin başında 'bela olan enflasyona 
karşı da bir tedbir olacaktır. Teşvik, nakdi ve ayni 
olarak düşünülecektir. Nakdi bugüne kadar tatbik 
edilmiş olan klasik para ve kredi politikasından baş
ka, vergi bir araç olarak kullanılacaktır. Gerekirse 
vergi iadesi yapılacaktır tasarruf ölçüsünde. Ayni 
olarak da arsa, altyapı, proje ve teknik yardımda bu
lunulacaktır. 

Diğer yol Ikonut sorununun çözümünde, konut 
maliyetini mümkün olduğu kadar düşürebilmektir. 
Ucuz arsa sağlamak, yeni iskân alanları açmak, ma
liyeti düşürme bakımından önemlidir. Yine maliyeti 
düşürme bakımından, bütün elemanların standartla
rının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yine 
maliyeti düşürmenin yolu, ev yap, ev sat, arsa kar
şılığı daire değil; toplu konut ve endüstriyel inşaata 
gitmek gerekmektedir. Bu yolda kurulmuş ve kurula
cak özel kuruluşları 'hiç çekinmeden, tereddüde düş
meden desteklemek şarttır. Kredi ile, arsa ile, vergi 
ile destekleyeceksiniz; ama her deste'k, her yardım 
el'betteki fevkalade müessir bir tedbiri de, bir kon
trol tedbirini de bera'berinde getirmektir, bir denetimi 
de beraberinde getirmelidir. Bu konuda şehir planları 
'bir araç olarak kullanılmalıdır. Bir de devlet deste
ğinde kim konut sahibi olacak? Kanaatimiz odur ki, 
çalışmalarımız o mertebede yürümektedir ki, sosyal 
konutun yeniden tarifini yapmak gerekmektedir. Hi
mayeye muhtaç 'kimdir? Himayeye muhtaç olanı dev
let desteğiyle konut sahibi yapmak lazımdır ve bu 
konutun adı, sosyal konuttur. Yoksa sadece dairenin 
veya evin 100 metrekare oluşu, sosyal konut tarifi 
içine sokmayı gerektirmez. Bu arada, dış ülkelerde ça
lışan işçilerimizi, kendi anavatanlarında birer ev sa
hibi yapma düşüncemiz, konut politikamızın içinde-
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î dir, vatandaşlarımızın büyük hevesi vardır, bunda 
da muhatap devlet olacaktır. Yapı tekniği, taksitlen-
dirme ve belli sürede teslim, devlet garantisi altında 
olacaktır. Yer, tip önceden belli olacaktır, peşinattan 
çok takside bağlanacaktır ve ilk taksit peşin alına
caktır, taksitlerin miktarı belli olacaktır, binaların 
teslim tarihleri belli olacaktır, fiyatlar değişmeyecek
tir, kur ayarlamalarından müteessir olmayacak bir 
baza oturtulacaktır. 

I Değerli milletvekilleri, konut konusunda, lütfedil
miş zamanın kifayeti ölçüsünde ancak bu kadarını 
ifade edebiliyorum, söyleyebiliyorum. İnşallah önümüz
deki günlerde hütün siyasi partilerimizin gruplarına 
yazı yazdım, kendilerinden görüşlerini almak için bi
rer üye arkadaşımızın çalışmalarına bir süre için işti-
râMerini istedik, bunda toplantımızı yapacağız ve tah-

| min ediyorum önümüzdeki ayın sonuna kadar çalış-
j malarımızı bitirmiş olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada konutu ne ki-
j radan, ama bu arada da plandan ayırmak mümkün 
| değildir, tecrit ederek düşünmek mümkün değildir. 

Esasında plan, bir şehri disipline almak demektir, 
| arkadaşlarım değindiği için temas ediyorum ve şehir 

disiplini her şeyin önünde gelir. Esasında şehir de
mek, disiplin demektir, steple site arasındaki fark da 
budur. Bugününkü 'Batı medeniydtinin üç temel da
yanağından biri olan Roma site disiplini, şehir disip
lini fevkalade önemlidir, disiplin ancak planla sağla
nabilir. Bir şöhir alanını kontrol altına alabilme, ara
ziyi en iyi derecede kullanabilme meselesidir plan me
selesi. Bu itibarla planlar mümkün olduğu kadar sü
ratle çıkmalıdır. Bugüne kadar Bakanlığımda fevkala
de başarılı çalışmalar olmuştur, plan konusunda. Ül
ke ölçeğinde fiziki planlamalar yapılmıştır, bölge plan
lamaları yapılmıştır, şehir planları yapılmıştır, hepsi 
değerlidir. Ama genellikle en iyisini elde edeyim, en 
iyisini meydana getireyim düşüncesi içinde plancı ar
kadaşlarımız oldukça uzun süreyi harcamaktadırlar; 
ama çok hareketli olan Türkiye'de, bütün faktörleri 
hareket halinde olan Türkiye'de planlar bitinceye ka
dar hayatı durdurmak mümkün olmadığına göre plan 
bittiği zaman, genellikle bir plansızlıkla, plan karşı 
karşıya kalmaktadır ve çoğu kere de planlar duVara 
asılmaya mahkûm olmaktadır. 

Bu itibarla bu kadar emek verilerek, bu kadar 
inceden inceye meseleyi inceleyerek, mahallinde ça
lışarak meydana getirilmiş bu eserlerin duvarda asılı 

I kalmaya mahkûm olmaması için, plan süresini her 
J şeyden önce kısaltmaya mecburuz. Yapmakta olduğu-
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muz bir çalışmayla da bir plan pratiği yöntemi üze
rindeyiz, planlarımız canlı olacak, yaşayan planlar 
olacak, plan yapılırken vatandaşın müracaatına cevap 
verebilecek bir halde plan yapılacak ve kısa süre
de yapılacak, müessir bir plan olacak, itaati, riayeti 
davet eden 'bir plan olacak ve her kasabanın, her şeh
rin kendi özelliğine uygun aynı zamanda o şehir ve 
kasabanın civarındaki kasaba ve şehirlerle olan iliş
kilerini de kavrayan, kucaklayan 'bir plan olacak. Ay
nı zamanda bu planlar yerleşim meselesini, konut me
selesini önplanda tutan, yerleşim alanlarını ayırabi
lecek nitelikte olan bir plan olacaktır. 

'Benim zaman ölçüsü nispetinde ifade edebilece
ğim 'budur. Arkadaşlarımın değindiği noktalara veya
hut sorduğu suallere cevap veremedi isem beni ba
ğışlamalarını istirham ediyorum. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlar Di
van Üyelerine isimlerini tespit ettirsinler, ben yazılı 
soruları Sayın Bakana yöneltiyorum. 

Sayın Bakan, bazı sorular var : 
Elazığ Milletvekili Sayın Celâl Ertuğ'un sorusunu 

talkdim ediyorum : 
«1, 'Bir yönetmelikle yapılarda ısı kayıplarını ön

leyecek önlemler alınmasını; örneğin, çift cam, kapı, 
pencere ölçülerinde sıdartlaşma, izolasyon mec'buri-
yetleriyle az yakıtla çok ısınma, dolayısıyla hava kir
lenmesini önleme, ısıtma projelerinin kömüre dönüş
türülmesinde tedbirler alınmasını düşünüyor musu
nuz?» 

BAŞKAN — Cevap veriyor musunuz efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, eğer ar
kadaşım izin verirse, bu, hakikaten önemli ve ciddi 
bir konu, kendisine etraflı olarak yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
2 nci soruyu okuyorum : 
«Bir çevre sorunları 'bölümü kurarak, kentleşmeyi 

'bu açıdan kontrolü amaçlıyor musunuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Doğrudur, yerindedir. 
Üzerinde çalışma yapıyoruz. Safahatı ve net sonucu 
hakkında arkadaşıma bilgi vereceğim efendim. 

BAŞKAN — 3 ncü soruyu okuyorum : 
«Elazığ Keban Gölüne, Elazığ kanalizasyonunun 

akıtılması projelendirilmiştir. Çağımızda böyle bir dü
şünce, korkunç bir cinayet sayılır. Türkiye'nin ikinci 
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büyük gölünün böylesine pervasızca kirletilmesi, utanç 
verici bir girişim olacaktır. Bu konuda Sayın Bakan 
ne önlem düşünüyor?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Sayın Ertuğ arkadaşım 
müsaade buyururlarsa, konuya şu anda muttali ol
dum. İnceleyeyim, alabileceğimiz tedbiri kendilerine 
arz edeyim. Hatta kendileri bizzat şeref verirler de 
konuyu beraberce görüşürsek, daha çok memnun olu
rum. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın milletvekil
lerinin isimlerinin tespit işlemi bitmiştir. 

Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Sabri Öznal' 
in sorularını takdim ediyorum : 

«1. İller Bankası Bölge Müdürlerimizin hepsin
de birer, ikişer Devlet Mühendislik - Mimarlık Aka
demileri vardır. 2 bine yaklaşan belediyelerimizin imar 
planlarının hazırlanmasında bu kuruluşların eşgüdümü 
için, yani Devlet Mühendislik - Mimarlık Akademile
rinden yararlanmayı düşünerek, imar plan müteahhit
lerinden kurtulmayı, savurganlığı önlemeyi ve işlerin 
süratlendirilmesin! düşünüyor musunuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Böyle bir şeyi şimdiye 
kadar düşünmedik. Üzerinde dururuz. 

BAŞKAN — 2 nci soruyu okuyorum : 
«Türkiye'de denizlerimizin, Çin Setti gibi çekilen 

villalarla halktan gizlendiği, halktan esirgendiği ma
lumunuzdur. Sahilleri yeni bir düzenleme ve planla
ma ile halkın ve turistin yararlanacağı duruma ge
tirmeyi düşünüyor musunuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Yetişebildiğimiz kadar 
çalışmalarımız vardır. 

BAŞKAN — 3 ncü soruyu okuyorum : 
«Kirlenme, gecekondulaşma, arsa pahalılığı, altya

pı güçlüğü sebepleriyle şehirlerin çevresinde Batı ül
kelerindeki gibi peyk şehir, yani uydu kent uygula
masını, Arsa Ofisinden de bu konuda yararlanmayı 
düşünüyor musunuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Bu konuda çalışmaları
mız vardır. 

BAŞKAN — 4 ncü soruyu okuyorum : 
«Büyük kentlerde metro, merkezi ısıtma, çöp fab

rikaları, merkezi 'beton imal tesisleri, prefabrik ele
man tesisleri kurmayı düşünüyor musunuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Henüz düşünmedik. Üze
rinde durulacak bir konudur. 
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BAŞKAN — 5 nci soruyu okuyorum : 
«İmar Planı hudutları içinde, tüm mülkiyetin ra

yiç fiyatlarla altyapıyı tamamlayan 'belediyelere geç
mesi, tüm Batı ülkelerinde uygulanmaktadır. Yani ta
pu mülkiyeti yerel yönetime devredilmekte, böylece 
spekülasyon ve gecekondulaşma yerine, sosyal mes-
kenleşmeye gidilmektedir. Haksız kazançları önleye
cek bu uygulamayı ülkemizde de düşünüyor musu
nuz?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKBR (Devamla) — Elbetteki üzerinde çalış
mayı gerektiren, düşünmeyi gerektiren bir konudur. 
Bunun yararı da vardır, zararı da vardır. 

BAŞKAN — Yazılı sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Semih Eryıldız, sorularınızı rica edeceğim. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Ulusal konut 

politikası olarak 1974 yılında hazırlanıp Meclislerde, 
komisyonlarda kabul edilen yetki çerçevesi tasarısın
dan faydalanmayı düşünüyor musunuz? 

Bu çalışmaların incelenmesi konusunda gelecek 
olan taslağın, partiler arasındaki çalışmalar sonucu, bi
zi rahatsız eden değil memnuniyet verici 'bir şey ol
duğunu şimdiden söylemek isteriz. Bunun hızlandırıl
ması İçin neler yapılmaktadır? 

İkincisi, yeni yerleşmeler projesinde 600 işçinin ça
lıştığı işyeri denen yerin, ayrıca da bin ailenin oturduğu 
yerlerin yerleşme planı, bu evlerin ve fabrikaların ol
duğu alandan planlanarak çıkartılması düşünülmüş 
müdür? Düşünülmüşse, bu hangi dönemde düşünülme
ye başlanmıştır? Daha önceden düşünülmüş müdür? 

Üçüncü olarak da, 'belediyelere geçen dönemdeki 
nüfus oranlarıyla verilmiş olan paraların oranlarının 
tartışılması gerekir; 'böyle 'bir oranlama yapılmış mı
dır? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Efendim, 'birincisi : Bu
güne kadar çıkarılmış veya çı'kanlmak istenmiş teklif 
ve tasarının hepsinden yararlanacağız. 

İkincisi : Bildiğim kadarıyla, 'benim talimatım üze
rine 500 konutluk ayrı bir proje ve işyerleri ayrı bir 
proje içinde, ayrı bölüm içinde düşünülmek üzere ça
lışmaya başlanmıştır. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Önceden mi? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR

GUT TOKER (Devamla) — Bildiğim kadarıyla de
dim zaten size. Bana, teknik arkadaşlarım, bu işe, si
zin ifadeniz tarzında bir şeyde 'bulunmadılar. 

Üçüncüsünü şu anda hatırlayamadım... 

23 . 2 . 198» O : 1 

BAŞKAN — Üçüncü sorunuzu tekrar eder misiniz 
efendim? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Belediyelere 
verilen paralarla nüfus oranlarının tartışılması gere
kirdi. Böyle bir oranlama var mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Oranlama yapmayı ge
rektirmeyecek kadar açık. Bir gün gelir bir kahvemi 
içerseniz size gösteririm, 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Zeki Eroğlu... 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorumun değerli aracılığınızla Sayın Bakanı
mız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

1. İllere göre tüm Türkiye'de ne kadar gecekon
du vardır? Bu gecekondularda yaşayan yurttaşımızın 
sayısı ne kadardır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — Soruyu yazılı olarak ce
vaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öner Miski... 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, aracı

lığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki soruma cevap ver
melerini rica ediyorum : 

Hatay'ın nüfusu 1970 sayımında 550 bin idi. 1975' 
te ise 850 'bin, planlamaya 'göre 1980Me 1 250 000 ki
şi olarak hesaplanmaktadır. 'Bu artan nüfusun % 80'i 
kentlerde yaşamaktadır. Payais 1970'de 4 hin 1975'te 
20 'bin; (Dörtyol 1970'de İÖ bin, 1975te 40 hin; Er-
zin 1970'de 8 'bin, 1975'te 25 'bin; İskenderun İ970' 
de 70 bin, 1975'te 105 bin; Antakya 1970'de 50 bin, 
1975'te 80 bin; Kırıkhan 1970'de 23 bin, 1975'te 40 
bin gibi yüksek bir kaza nüfusuna varmıştır. 'Böyle 
hızlı kentleşen belediyelere özel bir yardım düşünmek
te misiniz? Buradaki gecekonduları önlemek için ne 
gibi bir plan uygulayacaksınız? 

ikincisi : Yine Turizm Bakanlığıyla birlikte Ha
tay'ın turistik planı ve kullanma planı yapılacaktı. Bu 
plana başlanmıştı; ne zaman bitirilecektir? 

'Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN TUR

GUT TOKER ((Devamla) — Elbette ki, diğer süratli 
kentleşme içine girmiş olan beldelerimizle beraber, 
Hatay'a da bu karakteri içinde, özelliği içinde, özel 
şartları içinde ayrıca gücümüzün yettiği, bütçemizde 
bize verilmiş olan tahsisat ölçüsünde yardıma çalışa
cağız. 
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İkincisi : Değerli arkadaşımın ifadesinde, «Turizm 
Bakanlığıyla 'beralber İmar ve İskân Bakanlığı bir tu
ristik plan 'hazırlıyordu» diyor. Şu anda muttali ol
dum. İnceler, kendilerine yazılı olarak safahatı hak
kında bilgi veririm. 

'BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Turan Kocal... 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını arz ve talep ederim. 

I1. 'Bakanlığınızda memur veya işçi statüsünde 
olup da, her ayın 1 nci günü maaş almak için göreve 
gelen ve size miras kalan militan adedi ne kadardır? 

2. Ankara Belediyesine 1979 yılında ödediğiniz pa
ra ne kadardır? Ve Ankara Belediyesinde çalışanla
rın ücretlerini alamadığından dolayı mı çöpler top
lanamıyor; yoksa, DİSK'in grev kararı nedeniyle uy
gulamasından dolayı mı çöpler toplanmıyor? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — 3 aydır be
lediye işçileri aylıklarını almıyorlar, haberin var mı 
'bundan? 

TURAN KOCAL (İstanbul) — 3.. Istaribul, An
kara, İzmir 'belediyelerinde binlerce fazla eleman bu-
lunmalktadır, çalışmadan bulunmak'tadır. Siz İmar ve 
İskân Bakanlığı olarak çalışmayan (bu kişilerin ücret
lerini ödemekte, tahsisatlarını vermekte böyle devam 
edecek misiniz? 

4. İstanbul Çatalca Belediyesiyle ilgili Altınyu-
nus suiistimali vardır. Bu suiistimalin neticesi ne ol
muştur ve 'bu suiistimali yapanlar kimlerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — İzin verirse arka
daşım; sorular hem çok, hem incelemeyi gerektiri
yor. Kendisine yazılı olarak arzı cevapta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Sorular yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sayın Burhan Garip ŞaVlı.. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Sayın Baş
kan, Sayın İmar ve İskân Bakanımızın aşağıdaki so
ruları cevaplandırmasını istiyorum : 

1. 1966 yılında meydana gelen depremle Varto 
hüyük can ve mal kaybına uğramıştı. Aradan 14 yıl 
geçtiği halde Varto'lu 'binlerce aile halen geçici ba
rakalarda barınmaktadırlar. Vartolu felaketzedelerin 
sürekli iskâna kavuşturulmaları nasıl bir programla 
ve ne zaman kadar gerçekleştirilecektir? 
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| 2. 1980 yılında Varto'da ne yapılacaktır? Hazır-
I lanmış bir program var mıdır? Ne kadar harcama 
I yapılacaktır? 
I 3. Bugüne kadar sürekli iskâna geçilmesi içini 
I Varto'da kaç konut yapılmıştır? Daha kaç konut ya

pılması gerekmektedir? Bu yılın Bütçesine bu konu 
I için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

4. 1978 yılı Ekim ayında Varto için, Muş - Al-
I paslan Devlet Üretme Çiftliği yapımına başlandığı 

Yeniköy Projesinde, uygulamalar ne safhadadır? Kaç 
konut ihale edilmiştir? İhale edilen konutların yapun-

I lan hangi seviyededir. 
I 5. Yeniköy Projesi sürdürülecek midir? Bu ko-
I nuda bir değerlendirme yapılmış ve 'bir karara varıl-
I mış mıdır? 

I 6. Yeniköy Projesine bugüne kadar toplam ne 
I kadar harcama yapılmıştır? Daha ne kadar harcama 
I yapılacaktır? 

I 7. Deprem sonrasından başlayarak, Varto'ya bu-
I güne kadar her türlü yardım, geçici konut ve sürekli 
I konut olarak Devletçe yapılan toplam harcama ne 

kadardır? 

8. Özellikle Yeniköy Projesiyle ilgili olarak, Muş 
Afet işleri Bölge Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü
dürlüğünün işlem ve tasarruflarında büyük yolsuzluk
lar yapıldığı, yaygın söylentiler halindedir. Bu husus
ta yoğun ihbar ve şikâyetler yapılmıştır. Eski İmar 
ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın dikkatine, türlü 
vesilelerle bu yolsuzluk iddia ve söylentilerini; mek
tupla, telgrafla, basın açıklamalarıyla ve 'basın top
lantılarıyla ısrarla sundum; şikâyet ve ihbarlarda bu
lundum. Sayın eski Bakanın bu yolsuzluk iddiaları
nın mühata'bı olduğunu vurguladım. Bir sonuç ala
madım. 

Şimdi, Sayın İmar ve iskân Bakanlığında bu hu
susta bir işlem yapılmış mıdır? Kendilerine güveni-

| m izi sürdürmek istediğimiz Sayın Turgut Toker, bu 
söylediklerimi ihbar telakki ederek, konuya, tüm bo
yutları ve ciddiyetiyle ve süratle el koymayı düşüne
cekler mi? 

Özellikle bu son soruma, her türlü politik düşün
ce ve mülahazanın ötesinde, sadece Türkiye'de adil 
ve sağlıklı bir yönetimin kurulmasına yardımcı olma
sı nedeniyle Sayın Bakanın, burada lütfedip cevap 
vermelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, değerli 
arkadaşım 10 kadar soru sordular yanılmıyorsam. Ta
bii hepsi incelemeyi, 'hesap kitap çıkartmayı ve tefer
ruatlı cevap verdirmeyi icap ettiren sorular.. 

Bu itibarla son soru hariç, izin verirlerse kendile
rine yazılı olarak cevap arz edeyim. 

Son olarak sordukları; gerek Afet İşler Bölge 'Mü
dürlüğünde, gerek Genel Müdürlükte. ,Muş afet işleri 
dolayısıyla vaki yolsuzluk iddialarını gerçekten ben 
de 'burada ifade ediyorum açıkça, 'bir beyan olarak 
kabul ediyorum ve derhal geniş bir tahkikat •açtıra
cağımı da burada ifade etmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Son soru cevaplandırılmıştır, diğer 
sorular yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sa'yın Behiç Tozkoparan, 'buyurun efendim. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını istiyorum : 

1. Aydın - Kuşadası turistik bir kazamızdır. Bu
rada imar uygulaması, Belediye Başkanı ile inşaat 
sahipleri ve inşaat kooperatifleri yöneticileriyle kar
şılıklı belediyeye yapılan teberrularla yapılmaktadır. 

İki yıl içerisinde adı geçen 'belediyeye yüksek te
berruda bulunan şahıslar ve kooperatifler bu işlerini 
nasıl halletmişlerdir, 'bu durum Bakanlığınıza akset
miş midir, aksetmiş ise tetkik için müfettiş gönderil
miş midir, gönderilmemişse gönderilmesi düşünülmek
te midir? 

2. Bu şekilde politik özelliği 'bulunan yerlerin 
imar bakımından istismar edilmemesi yönünden, Ba
kanlığınızca bir tedbir düşünülmekte midir? 

Çok teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI (HAYRETTİN 
TURGUT TÖKER (Devamla) — Efendim, de
ğerli arkadaşımın şu anda ifade ettiği hususu da, ke
za sayın Şavlı'nınki igibi 'bir ihbar olarak telakki edi
yorum; gerekli tahkikatı yaptırırım. 

'Bu konuda geniş ve yaygın bir tedbirin alınma
sındaki güçlüğü, arkadaşlarımın takdir edeceklerini 
zannediyorum. Ancak 'bize ihbar ve şikâyet vaki ol
duğu zaman meseleyi inceleyebiliriz. Geniş ölçüde 
'bir tedbir almak fevkalade güçtür. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın ibrahim Topuz, buyurun efendim. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakanın cevaplandırılmasını istediğim bir so
rum var : 

Yarımca Belediye Seçimlerini 1977 yılında Ada
let Partili bir başkan kazandı. Nüfus oranlaması 
mantığına göre, 100 'bin nüfuslu Yarımoa'ya 17 ayda 
1 lira yardım yapılmıştır ve 'bu 100 bin vatandaşı
mız bu mantığa göre cezalandırılmıştır. 17 ayın so
nunda yapılan ara seçimlerinde Halk Partili bir aiday 
Yarımca Belediye Başkanlığını kazanmıştır. 

Bu nüfus oranlaması mantığına göre, yine Yarım
ca 'Belediyesine 1 lira yardım yapılarak, vatandaşla
rımız cezalandırılacak mıdır? 

Cevaplandırılmasını arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 'buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TO'KER '(Devamla) — Efendim, bu konu
da bugüne kadar yapılmış yardımlarla, yardım gör
memiş belediyelerimizi nazarı itibara alarak bir den
geleme yapacağız. Bundan emin olmalarını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Karsu siz zamanında istemediniz. Sayın Di

van Üyeleri isim tespit edeceklerdir diye epeyce de 
zaman tanıdım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, eğer söz hakkı veriyorsanız soracağım, değilse 
sormam. 

BAŞKAN — Sorun bakalım, sorun sorun. Yalnız 
bir daha öyle yapın. Buyurun sorun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın Bakandan genel bir sorum 
vardır : 

İ. Türkiye'de verimli topraklar, milyonlarca se
nelerin meydana getirdiği 'bu topraklar, ıhep temellerin 
altında kalıyor. Yani fabrikalar, konutlar en verimli 
toprakların üzerinde kuruluyor. Acaba beton yığını 
(haline getirilen, daha doğrusu bundan sonra dönüşü 
olmayan, satın alınmalarına uymayan bu topraklar 
üzerine bundan sonra bina, fabrika, herhangi bir şey 
yapılmaması için gerekli önlemler almayı düşünüyor
lar mı? 

2. Türkiye'de dışarıya bağlı bir akaryakıt konu
su var. Hâlâ yapılan binaları fuel - oille ısıtma ko
nusu var. Acaba buna mani olamazlar mı? 

Sorularım bundan ibarettir. Teşekkür ©derim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Arkadaşımın birin
ci sorusu; hakikaten önemli bir konudur. Yalnız bu 
mevzuda azami derecede titizlik gösterilmektedir. Şe
hir planları yapılırken iskân alanları, organize sana-



M, Meclisi B : 51 

yi (bölgeleri, 'küçük sanayi bölgeleri mahallinde yapı
lan inceleme sonucu, Toprak - Su'dan, Tarım Bakan
lığından yapılan yazışmalar sonucu tespit edilmekte
dir. Bundan sonra da bu titizliğe daha fazlasıyla riayet 
edilecek ve devam edilecektir. 

2 nci sorunun cevabı fevkalade güçtür. Çünkü 
'kendilerinin de 'bildiği üzere, 'binaların yapım ruhsat
larının, projelerinin tasdikini İmar ve İskân Bakanlığı 
değil, bizzat 'belediyeler yapmaktadır. Belediyelerin 
bu konuda titiz davranması gerekir. Mamafih arka
daşımı bir konuya temas ettiler, üzerinde durup, ge
reğince inceleriz. 

'BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
'Bir hususu oylarınıza arz edeceğim : İmar ve İs

kân Bakanlığı Bütçesinin oylanması tamamlanıncaya 
kadar çalışmalarımızı devam ettirme hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ata öv, son olarak size soru sorma için söz 
veriyorum. 

İHSAN ATAÖV ((Antalya) — Sayın Başkan, aşa
ğıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ediyorum : 

1. Antalya ve Gazipaşa, Cumhuriyet Halk Partili 
Belediye Başkanları, binaların alt katlarına dükkân 
yaptırmak üzere vatandaşlardan karşılıksız, makbuz-
suz yüzbinlerce, milyonlarca lira para almışlardır. 
Bunlar bir realitedir. Bu hususlar bugüne kadar tes
pit edilmediği için Sayın Bakan derhal müfettişler 
gönderecek, bu olayları tetkik ettirecek midir? 

2. Gazipaşa Belediye Başkanı, halka verilmek 
üzere alınan yağları % 200 fahiş fiyatla karaborsada 
satmıştır. Bu Belediye Reisi imar planı yönetmelik
lerini çiğnemiştir. Müfettişlerce bu belediyelerin tu
tumu tahkik edilmiş midir? 

3. Anarşik olaylara giren TÖB - DER Genel 
Başkanı Gazioğlu ve eski Jandarma Genel Komuta
nını kurşunlayan anarşistler, Ankara Belediyesinden 
şu anda maaş almaktadırlar. Cezaevinde bulunan 
Gazioğlu'nun maaşı kesilmiş midir? Cemalettin Eken 
Paşaya kurşun sıkan adam Belediyede hangi makamı 
işgal etmektedir? 

Sayın Bakandan bunlar hakkında cevap bekliyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, ar
kadaşım izin verirse bu meseleleri kısmen tahkik ede
yim, kısmen inceleteyim ve kendilerine malumat arz 
edeyim. 
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i BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplandırıla-
cak'tır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Evet, yazılı olarak 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, soru
lar bitmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Tekrar saygılarım
la efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. 
Söz sırası Sayın Bulutoğlü'nundur, buyurun efen

dim. 
AHMET KARAAS'LAN (Malatya) — Sayın Baş

kan, Sayın Burhan Garip Şavlı soru sorarken, Muş 
Afet İşleri Bölge Müdürlüğü, ya de Genel Müdürlük
te yolsuzluk olduğunu, bunları benim Bakanlığım sı
rasında müteaddit defalar bana intikal ettirdiği hal
de herhangi bir işlem yaptırma'dığım yolunda bir 'be
yanda bulundu ve dolayısıyla itham etti. Tabiatıyla 
bu durumda bana söz hakkı doğmuş olmaktadır. Açık
lamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bulutoğlu'ndan sonra, açıkla
ma hakkınız bana göre de vardır; açıklama için size 
söz vereceğim. 

Sayın Bulutoğlu, buyurunuz. 
KENAN BULUTOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
1980 yılında Türkiye'nin kentlerde yaşayan nüfu

su, köylerde yaşayan nüfusunu aşmıştır. Artık 8ö'li yıl
larda Türkiye'nin sorunlarının ağırlık merkezi, kent
lere intikal etmiş olacaktır. Kentlerde yaşayanların 
sorunları ve kentlerde yaşayanların yönetimi çok da
ha zordur. Çün'kü, kentlerde işsizlik derhal kendini 
gösterir, köylerde işsizlik gizli kalır. Kentlerde insan
lar yalnızdır, köylerde dayanışma içindedir. Köylerde 
asayişi halk kendisi sağlar, kentlerde çok daha fazla 
çevrenin etkisine kapılırlar ve kentlerde insanları di
sipline eden aile bağları ve çevre bağlan, köylerde 
olduğu kadar kuvvetli değildir. Türkiye, İkinci Dün
ya Savaşından sonra son derece hızlı bir kentleşme 
sürecinden geçmiş ve buna planlama olarak hükümet 
hâkim olamamış ve bu kentleşmenin yasal bir plan 
çerçevesi içinde gerçekleşmesi konusu, yeterince za
manlı bir şekilde izlenememiştir. Planlar hep arka
dan gitmiştir. 

Bir İstanbul Nazım Planı 20 yıldan beri hâlâ onay-
lanamamıştır ve diğer metropol bölgeleri için bu çe
şit planlar hazırlanamamıştır ve metropol otoriteleri 
de henüz kurulamamıştır. 
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Türkiye'de öriümüzdeki yılların, kent olaylarının, 
kent sorunlarının ağırlık kazanacağı yıllar olacağını 
hükümetlerin dikkate alması ve bundan önceki iki 10 
yılda olduğu gibi, olayların gerisinde kalmaması di
leğimizdir. Olayların o kadar gerisinde kalmıştır ki 
resmi politikalar, Türkiye bugün elinde dünyada pek 
imrenilmeyecek, imrenilemeyecefk bir rekora sahiptir. 
Türkiye, gecekondu nüfusu olarak 3 büyük kentinde 
en yüksek olan ülkedir. Bu oran İzmir'de % 50, An
kara'da % 65, istanbul'da da % 35 - 40 civarında
dır. Bu oran, Latin Amerika ülkelerinden de yüksek
tir. 

Türkiye'de sanayi, ısrarla özel sanayi büyük kent
lerde kurulmuştur. 'Bu ilk iki planda özeridirilmiştir. 
insanlar iş buldukları yerlere giderler. Sanayiin git
tiği yere insanlar da gitmiş ve aldıkları ücretlerle, ya
sal alanda kira ödeme olanakları olmadığı için ken
di konutlarını kendileri yapmışlar, gecekonduları oluş
turmuşlardır. 

Artık 'büyük kentlerde aşırı yığınlaşmayı durdu
rup, sanayileşmenin ağırlığını orta büyüklükteki kent
lere aktarmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ar
tık büyük kentler, yerleşen sanayilerin yükünü kal
dıramayacak durumdadır. Altyapı gereksinimi sana
yiin özellikle 3 büyük kentimizde gittikçe artmakta
dır. istanbul'a 1 metreküp su getirmenin maliyeti, 
orta büyüklükteki kentlerimizden kat kat fazladır. 
Fakat 'bu olaya istanbul'un doğal işlevleri, bir mer
kez olarak tarihi işlevleri, ticaret işlevleri dikkate alı
narak sanayiin azaltılması gerekirken 've buna göre 
sanayii rahatlatacak altyapı artırımlarından sakınmak 
gerekirken, ikinci bir köprünün tasarlandığını duyu
yoruz. Ben bir tek şey önereceğim : Bu köprünün fi
nansmanı için lütfen uluslararası kuruluşlara başvu
rulsun. Bizim 'buradaki değerlendirmemiz, sanırım 
hiçbir bilimsel değerlendirme tarafından da reddedil
meyecektir. 

Artık Türkiye, İstanbul'u bir sanayi bölgesi ola
rak o istidatlar içinde tutmamalıdır. Zaten sanayiin 
kendisi, tıkanmadan ötürü Anadoluya taşınmaktadır. 
Arçelik, 'Haliç'ten Yarımca tarafına kendisi taşın
mıştır, sonra orada da rahat edemeyip Eskişehir'e geç
miştir. 

Orta 'büyüklükteki kentlerde şimdiden sanayi park
ları planlanmalıdır. Bu sanayi parklarının ne kadar 
'büyük 'bir ihtiyaca cevap verdiği, şimdiye kadar ya
pılanların son derece büyük bir süratle dolmasından 
anlaşılmaktadır. 

iDaha küçük, kentler için de sanayi çarşıları konu
su süratle ele alınmalıdır. Kentleşme, ısanayiii takip 
eden Ibir olaydır. Sanayinin aîtyapısını yapltığınız tak
dirde, lo gelecektir; fakat 'sanayi geldiği zaman, işçi
ler de gelecektir. O yüzden işçiler ilcin sanayi çaır-ı 
ısılarında, sanayi bölgelerinde mutlaka konut plan
lamasına 'gidilmelidir. 'Bu konu geçmişteki uygula-ı 
malarda yeterli derieoede kaynak 'ayrılarak çözümlen-' 
memiştir. Bu açıdan, itrniar ve iskân Bakanlığının Sa
nayi 'Bakanlığı ile işbirliği yapması çok büyük bir 
önem taşımaıkjtadur. 

IKent niüfu'sununum % 5'ten daha hızlı arıttığı bir 
ülkede, tarla arazisinin fcenlt arsa'sı haline gelmesi 
olayı, bugüne kadar çok büyük kazançlara vesile ol-ı 
muştur ve hükümıelt'l'er bu arsa olma kararının baskı
sı altında çoğu zaman birtakım söylentilere oıulha-ı 
tap olımuş'tu'r. Blunu çözmemin çaresi, tarla arazisin
den kent arazisine geçişin arasına bir deıvlet mOlki-
lyelti veya devlet kontrolü konmasıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve bağıim'sızlar Hükü-/ 
metinin uygulamış olduğu yeni 'yerleşmeler projesi 
bu anlayışa dayanmıakıfcaydı. Türkiye çapında soru
mu çözmek iddia'sından daha fazda, bu modelin iş
leyebileceği iddiası vardır. Bu mıodel işlet iliği taktir
de, tarla değerinden arsa değerine geçişin büyük kâ
rını, büyük rantını elde etmek için hükümeti tazyik 
altına 'Sokan çıkar çevrelerinin oyunu bozulur. 

ISon olarak köylere geliyorum': 'Biz isanayii hep 
şehirler için düşünmek alışkanlığı içindeyiz. Halbu
ki Hindistan'da çalışan nüfusun, köyde yerleşmiş 
nüfusun c/c 26'sı sanayide çalışmaktadır. iBu oran 
Malezya'da • '•% 3Q'dur. Türkiye'de sadece gelenek
sel halıcılık gibi tarılm dışı falüyetler 'köylerde var
dır, fakat buna sanayi faaliyetl'eri ide önümüzdeki yıl-ı 
larda 'eklenecektir. Hükümetin buna öncülük etmesi 
(gerdkir. Çünkü, köylere 'elektrik götürülmektedir., 
Elektrik dışında, yol su, altyapıları da eğer merkez 
köylerde tamamlanımsa, bundan sonra toplumsal m-, 
namları çok daha az olan köy - kent yerileşlmeleri 
ıgerçdkleşJtMlebilir ve tarımda çalışanlar meslek gö
çü yaparken, sanayie gteçerken, mesken göçü yap
mayarak, büyük bir 'tasarruf sağlayabilirler. 

IBen bu düşüncelerimi limar ve İskan Bakanlığı
na uygulamaları için faydalı olmak amacıiyla arz et
miş bulunuyorum. 

İAncak, şimdi aklıma Ibir fıkra geldi, iKeçecizade 
Fuat Paşaya dair. Bunu çoğumuz bilirsiniz. Keçe-
cizade Fuat Paşa, «Osmanlı 'İmiparatiorluğuraum zor 
bir sorunu olduğu zaman Rus elçisini çağırır akıl da-
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nrşırım» dermiş. «Onun söylediğinin tam zıddını ya
parım 'o zaman bilirim! ki, feu memleketimizin men
faatinedir» 

(Ben Sayın Milli Hareket Paritisi sözcüsünün manı-
tığının Keçecizade Fuat 'Paşanın isözü gibi bir nükj-! 

te veya demölgöji değerini taşımasını dilerim. 
|Bu duygularla tekrar 'İmar ve ftsfkân Bakanlığına 

Ibaşarılar dileyerek, «izlere saygılar 'sunarım. (CHP 
ibralarımdan alkı'şlar) 

ÇAĞLAYAN 'BGE (istanbul) — Sayın Balkan, 
Iben folumda yokken Sayın Turan Kocal, Sayın 'İmar 
ve Isklân Balkanı arkjadaşnmıza (balzı «ocular yönelt-
mliş, Çatalca Belediye Başkanlığı zamanında Terkos 
Gölü civarında (AltMi'yumusta yolsuizluk olduğunu 
«söylediler. O söylenen şdy, Alünlyunüs değildir; Sa
yın Turan Kocal arkadaşımız (tamamen yanlış bur 
beyanda «bulunmuştur. 

iBu konuda açıklama yapmak için söz rica edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, şu işlemleri bitirelim, ko
nuşacağız. 

İmar ve İskân Bakanlığı 'Bütçesinin müzakereleri 
tamamlanmıştır. 

AHMET 'KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim, bana söz verecektiniz. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge

çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Bölüm Lira 

lCjli Genel Yönetim ve Destek (hiz
metleri 748 5.611 O0|Q 
BAŞKAN — iBölümü oyla
rınıza sunuyorum!: Ralbuİ 
edenler.. (Kabul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir, 

1 l'K 'Bölge Metropoliten Alan Şenin 
!Îmar Planlarının Yapılma-
(sı ve belediyelere teknik yar
dımın Yürütülmesi ,1 »84 958 0CQ 
BAŞKAN — Bölümü oyla, 
tmıza ısunuyorurni: Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler., 
Kabul edilmişjtir, 
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Lira 

lil'2 (Kentsel Alanlardaki konutla-
rın Düzenlenmesi ve Yapı 
Malzemesi Ştandaıtlariinın 
Tespiti, 4 230, 597 OpÖ 
BAŞKlA'N — Bölümü oyla
rınıza) smuyorımıl: Kabul 
edenler.. (Kabul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir., 

'1.13 [Doğal Afetlerin, Zararlarını! 
Önleyici ve Giderici İşler 710, 235 000i 
ıBAIŞKAN — (ÖöKİlmü löyto 
omza sunuyorumi: Kaibıri 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir^ 

9QC| Tranferler 28 2425 000! 
BAŞKlA'N — Bölümü oyla^ 
omza 'sunuyorum!: (Kalbul 
edenler.. (Kalbul etmeyenler.. 
Kalbul ediirniişitiir, 

imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını dilerim. 

Sayın Karaaislan buyurun. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
'Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Burhan Garip 
Şavlı'ya huzurunuzda evtvela teşekkür ederim. 

22 aylık Sayın Ecevit Hükümetinde ben de Bakan 
olarak bulundum. ABiizjler hakkında çok şey söylendi, 
çok şey yazıldı; ama öyle sanıyorum ki, gerçek de
ğerlendirmeyi ileride siyasi tarihçiler, siyasi 'bilimciler 
yapacak. 

El'betteki Hükümette bir üye olarak bulunmanın 
sorumlulıuluğu içerisinde uluorta (birçok şeyi burada 
anlatmak veya şurada fbuîrada idile getirmek mümkün 
değildir. Alma, (bize Sayın Garip Şavlı'nın verdiği Ifır-
satlar igilbi «birtakımı tfiiitealtlar verilirse, sanıyorum ki, 
Ibu vesile ite Yüce Meclise 'söyleceğim, (kamuoyu 
huzurunda ısöyleyediğim çok şey olacaktır. 

Sayın Burhan Garip Şavlı, Muş Milletvekilidir; 
sanıyorum: İlçesi de VaıÜo'duır. Gerçekten Varto 
depremi Türkiye'de sık sık depremlerin tetadanimaH 
st sebebiyle oradaki deprem afetzedelerine kâifi mik
tarda ıgerekli hıîzjmietin gitmediği kfonusundakıi şikâ
yetlerine kaMmamalkj mümkün değlil. (Ama 22 aylık dö-< 
nemde kendi partilisi işjbasındaydı, ben de o Hükü
mette fo&r üye idim. Sayın Burhan Garip Şavlı - Mec-
l'îsteki ıg|örüşmeîer!kTXKz; hariç - bir tek defa bu konuy-
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la iıtgiiDi O'laralki benim makamıma gelmiştir. O za
man o devirde 'Atfet İşlerimde görevli 'olan Müslteşar 
YairdıımcıSi, Genel MÜdÜr ve şikâyeiüçi olduğu Muş 
IBöÜge Müdiüaünüin hangi siyasi düşünceye mensup 
olduğunu da burada ifade dtımıeyi aaOt addediyorum, 
bumu Ibir basitlik addederim, buna isığınmayaioağım. 
Varsa, benim maiyetimde çalıştığı için, benıim du
yup da himaye ettiğim Ibir küsura varsa, o gene bana 
laiUtir, onun hesabımı vermeye hazırım, Bir tek geli-
şinda Sayın Şaivtlı lile şunları tartıştık ve bunları hu
zurumda söylüyorum, 'yüz yüze konuşuyoruz, kendisi 
ide şu anıda konuşmamı dinliyor. Ne istjyoırsunuz Sa
yın Şaivlı, evimi yapana yardım metoduyla mı iisti-ı 
yorsunüz; yoksa size daha uygun gelen köy-kent 
benze'ni bunların (bir yerde toplanmasını mı? 
Sayın Şaivlı'ya hiçbir şeyi beğendirmek mümkün ol
madı ve talebi şu oldu): «Her afetzedeye 10)0 bin 
lira para verin, ne yalparsa yapsın.» (Birde « Varto'ya! 
Ibir Emlâk K'redi Bankası şubesi açım» dedi. 

'Alarikadaşjiar takdir edersinliz böyle bir seçim 
arifesinde ki, Muş'lta kısmi senato seçimleri yapıla
cak - ı&oruım'lu Bakan olarak, karşılıksız, hiçbir etv ya
pılmadan her alfetzedeiye lÖpt (bin lira vereceğim ve 
bunun siyasi, hukuki sorumluluğunla da katianaça-
ğım. 

(BURHAN GİAR!İ(P ŞAVLI (Muş) — Saptırma, 
saptırma; 

AHMET KARAASLAN ıfTJevamla) — Bunun 
mümkün olmadığını, Afetler Kanununum buna im
kânı yermediğini açıkça yüzüne ifade ettim. Bundan 
>sonra da, Yöl - Sü> Eldktrik. 

AUt GÜRBÜZ .(Swas) — Sen olmasaydın alır
larda 

AHMET KARAİASLAN (Devamla) — Etvet, ben' 
[olmasaydım ahırlardı. Diğer şeylere nasıl karşı çıkı-
tajğım malumdur, hepinizin bilgisi tahtındadır. 17 m~-
aıtlük; Bıakanlair Kurulu toplanltısında da (Bakanlar Ku
rulu masalsına hanlgi dosyaıları koyduğumu da burada 
(gene İfade etmeyi zait ©ddediyoruim. 

'BURHAN GARİip ŞAVLI (Muş) — Yolsuz
luktan bahset, yolsuzluktan Sayını iBîalkıan; saptırma, 
yolsuzluktan bahset. İhbarlardan bahset. 

AHMET KARAAİSLIAN (Muş) — Bahsedeceğim, 
saptırmayacağımı., 

(Muhterem arkadaşlarımı, Bakanlıktan ayrimama 
yakın tarihte üd'i. Sayın Burhan Garip Şavlı'nın Mec-ı 
iste benimle ıgörüşirniesi mütokünkıeh, istediği an 'be
nimle görüşmesi mümkünken (böyle bir yolu... 

İSMET ATAUAY (Kars) — Suiistimallerden 
bahset, 

A)HMET KARAASLAN (Devamla) — Benim sui-, 
lîstimıaim yok, Suiistimali olanları siz, de biliyorsu
nuz, liçlinfade arayın, ı(AP Sıralarundan «Bralvo» ses-* 
deri, alkışlar) itçinizde ararsanız çok rahat bulursu-ı 
nuz. İçlinizde arayın. 

(BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Geçen se
ne AP'lilere söylüyordun Onu. (Gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın S/alvlı, söz sıirası sizde değil ki. 
AHMET KARAASıIİAN (Dâvamla) — Nereden 

ralhatösız olursam oradan ayrılırım.. (Gürültüler) Ba
bam olsa yolsuzluğun içinde karşısında olurum. Si
zin de karşınızda: oldum, olmaya delvam edeceğim. 
Gerekirse miletlvelkiliğinden de istila edip, hırsızın 
peşini bırakmayacağını, ıbunu yaparsam şerefsizim, 
na'merdıim. (AP sıralarımdan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benimle her an görüşmesi 
mümkünken, Sayın Gariiıp Şavlı bana hiçbir şey in
tikal elttirmedıi, 'özel kalemle bir not bırakmış. O ta
rihlerde de benim muhtelif seyahatlerim vardı, diö-ı 
riüşte 'Özel Kalem Müdürü Ibana Garip Şatvlı'nın no
tunu verdi. Not halen (Bakanlıktadır, altına taraf im-. 
dan şu yazılmıştır1: 

«Teftiş Kurulu Başkanlığına 
Derhal gerekli soruşturmayı yapalım, gerekli ted

birleri de alalım» diye Afet İşleri Genel Müdürlüğü
ne havale yapılmıştır. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — 3 ay son
ra, mektup. «Not» diyor. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Müsaade 
edin. Arkadaşlarım, Sayın Garip Şavlı bunları bu
rada ilk defa bir soruyu vesile ederek söylemiyor. 
Garip Şavlı bu konuda basın toplantısı da yaptı, ken
di düşüncesini paylaşan Cumhuriyet Gazetesi de bu
na geniş yer verdi. Ee, ben orada cevabını verdim, 
eğer yanlış bir tarafı varsa, sizin de cevap hakkınız 
vardır, verirdiniz^ 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O şeyleri 
açıklayın Sayın Karaaslan. Her şeyi söylediniz, bunu 
da deşifre edin. (Gürültüler) 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Efendim, 
ben de ne söyledi isem gizli kapaklı söylemedim, 
olanın tümünü kamuoyu önünde açık açık söyledim. 
Birçok arkadaşlarımız da bilirler, vesileler doğarsa 
söylerim. < 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır efendim, 
'böyle söylemekle olmaz. Kimse hırsız, halkın önün
de söylesin. (CHP sıralarından gürültüler) 
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AHMET KARAASLAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, hükümette beni en çok rahatsızlık eden 
bu yolsuzluk konusu idi. Kamuoyu huzurunda bu
nun karşısına çıktım, defalarca o devrin Sayın Baş
bakanını ziyaret ettim, dosyalar dolusu da yazılarım 
vardır. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Başbaka
na lüzum yoktu, siz yapsaydınız gereğini. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Şimdi, 
Sayın Garip Şavlı'ya şunu söylüyorum: Benim Sa
yın Ecevit'e de söyledim, dürüstlüğünden hiç şüphem 
yoktur. Fakat, kâfi miktarda o Hükümette yolsuz
lukların üzerine gidilmemiştir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Siz git-
seydiniz, Bakanlığınız kâfi değil mi? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ben Baş
bakan değildim, benim yazılarım vardı. Şimdi ben 
şunu söylüyorum... (CHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Hırsız kim ise 
söyleyin. , 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan toparlayınız lüt
fen. (Gürültüler) 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Efendim, 
dediğiniz hırsız, sizin milletvekili olan zatın kayın
biraderi. Dediğiniz hırsız eğer hırsız ise, ben hırsız 
olduğunu da söylemiyorum; sizin Nevşehir Milletve
kili adayınız. (AP sıralarından alkışlar, CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Eğer hır
sıza, haşa 'ben suçu sabit oluncaya kadar kimseye 
hırsız demem. (CHP sıralarından «Dediniz» sesleri) 
O tarihte Afet İşlerinde görevli Müsteşar Muavini 
sizin Nevşehir Belediye Başkan adayınız. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — «Sizin içi
nizde» dediniz, «Aranızda» dediniz, «Hırsızlık ya
pan aranızda» dediniz, buna açıklık getirin (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, yerinden soru so
ranlara cevap vermek üzere size söz vermedik ki? 
(CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Lütfen oturun efendim. Sataşmalara cevap ver
mek için size söz vermedik. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O zaman 
Başbakana söylemeniz, sizi sorumluluktan kurtar
maz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Müsaade 
edin de düşünelim... 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan'a, sizin sataşmala
rınıza cevap vermek için söz vermedik, lütfen otu-
jun, lütfen efendim. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Tahrik edi
yor. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bununla, 
başkalarının yaptığı gibi, sorumluluğu memura yük
leyip... 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Kendisini 
tartışmaya ve doğruyu söylemeye davet ediyorum, 
tahrik ediyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Onu buranın dışında halledersiniz 
efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — ... So
rumluluğu memura atıp kendimi şeye çıkarmak iste
miyorum. 

9 sene idareci olarak görev yaptım, belediye baş
kanı olarak görev yaptım, 10 senedir milletvekiliyim, 
8 tane de değişik görev yaptım, 2 ilçede de kayma
kamlık yaptım. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum, benim bütün geç
mişimi araştırsınlar, doğduğum köyümden itibaren. 
Benim bir tek yolsuz, 'bir çöp dalhi elde ettiğimi ve
ya bu yolda bir gayretimi görürlerse <ben milletve
killiğinden istifa edeceğim, bugün istifa edeceğim. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Varto'nun 
hesabını vereceksin. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Gene şu
nu huzurunuzda söylüyorum, somut olarak bir ha
diseyi ortaya koysunlar, dokunulmazlık zırhına sığı
nır da ilgili yargı organının huzuruna kendiliğimden 
gitmezsem, gene şerefsiz insanım. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Sayın Ba
kan burada, Sayın Bakana ben inanıyorum. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Şerefli 
insanlar... Evet, ben burada tek başına Meclise de
vam ettiğim zaman Ka'bine ağır töhmetlerin altın
da idi, niye Meclisten kaçıyordunuz? (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gü
rültüler), 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, bitirin lütfen. (Gü
rültüler) 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bitirece
ğim. J 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir bakanlıkta şu vê  
ya bu olabilir; ama ben, bana düşeni yaptığım ka^ 
naatindeyim. O tarihte Teftiş Kuruluna vermişim, 
gereğini de yapın demişim. Eğer benimle en ufak bir 
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ilgisini Sayın Burhan Garip Şavlı tespit ederse, hu
zurunuzda kendisine teşekkür edeceğim, minnettar 
kalacağım. / 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP ve MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege, size ne suretle sataşıl
dığım iddia ediyorsunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
hatip... 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin meselesini bir bitire
lim izin verirseniz. 

Siz Sayın Ege'nin meselesi üzerinde bilgi mi vere
cektiniz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz, size ne su
rette sataşıldığını iddia ediyorsunuz? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, Sayın 
Turan Kocal, benim burada bulunmadığım bir sıra
da, İmar ve İskân Bakanına soru yöneltirken, sor
duğu sorunun bir tanesinde, eski Çatalca Belediye 
Başkanının Terkos Gölü civarında bir yerdeki arsa
da, ki «Altınyunus» demişlerdir, «Deliyunus» olacak, 
yanlış ifade etmişlerdir, yolsuzluk yapıldığını beyan 
etmişlerdir. Eski Çatalca Belediye Başkanı benim; o 
zamanlar ilgili tahkikatı geçiren de benim. Dolayı
sıyla arkadaşımız bana sataşmışlardır. Açıklama hak
kım doğmuştur, izin verirseniz açıklayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben «Deliyunus» ile il
gili bir şey duymadım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — «Altınyunus» 
dediler, bilmedikleri meydana çıkıyor, «Deliyunus» 
olacaktı. Yanlış söylüyorlar, hem de iftira ediyorlar. 

BAŞKAN — Çatalca eski 'Belediye Başkanını il
zam edecek bir beyanı da olmadı, 'böyle bir şey söy
lemediler efendim. «Altınyunus yolsuzluğu ile ilgili 
iddiaları takip edecek misiniz, etmeyecek misiniz?» de
diler. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Benim zama
nımda tahkikat yapılmıştır ve ben muhatap oldum" 
efendim; bu bana sataşmadır. 

BAŞKAN — Size sataşma olmadı efendim. Ne 
Çatalca eski Belediye Başkanından bahsedildi, ne 
Çatalca Belediyesinden bahsedildi. Sayın Kocal beya
nında ne Çatalca eski Belediye Başkanı vardır, ne de 
Çatalca Belediyesinin suiistimali vardır, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Tuta
naklara geçti efendim. 

BAŞKAN — Geçti tabii, ben de dinledim. Tu
tanakta varsa, bu hakkınızı mahfuz tutuyorum, önü
müzdeki oturumda söz vereceğim, varsa. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bakın efendim, 
zabıtlara bakın. 

BAŞKAN — Kesin olarak yoktur efendim, ke
sin olarak böyle bir beyan olmamıştır. 

TURHAN KOCAL (tstanbul) — «Eski belediye 
başkam» diye bir söz söylemedim. 

ÇAĞLAYAN EGE (tstanbul) — O zamanki Ça
talca Belediye Başkanı bendim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Öyleyse, bu su
retle Bakana sorduğum sorunun cevabını almış ol
dum, öğrendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Efen
dim, sayın hatip konuşmalarında Cumhuriyet Halk 
Partisini kastederek, «Siz hırsızları kendi içinizde ara
yın» demişlerdir; «Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
içinde arayın...» 

BAŞKAN — «Cumhuriyet Halk Partisi Grubu» 
demedi, orada bağıran arkadaşlara dedi. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — «Siz» 
diye Grubu göstererek, ima ederek, «Hırsızları kendi 
Grubunuzda arayın» diye açıktan, kesin bir sataşma
da bulunmuşlardır, bir hakaret sözüdür bu, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunu mu kasdettiniz? Bu sözünüze bir 
açıklık getiriniz lütfen. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Kesinlik
le Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu itham eder 
mahiyette konuşmadım, O devredeki Sayın Başba
kanın dürüstlüğünden de eminim. Ancak bu Grubun, 
kâfi miktarda yolsuzluklar üzerine gitmediğini, eğer 
bununla bir irtibat kurulmak isteniyorsa... (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Burada 1980 mali yılı Bütçe tasarılarını görüşü
yoruz. Bu tasarıların ekonomimiz ve ulusumuz için 
en uygun biçimde sonuçlanmasına bütün gücümüz
le gayret sarf etmek istiyoruz. Ancak, bazı politika
cılar kendi kişisel düşüncelerini, kendi kişisel yarala
rını, noksanlarını, ayıplarını örtebilmek için Cumhu
riyet Halk Partisi Grubuna haksız sataşmaktan ken
dilerine bir yarar ummaktadırlar, 
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Huzurunuzda bir gerçeği açıkça ifade etmek isti
yorum: Bir sorumlu Bakan, kendi döneminde eğer 
bir yolsuzluğa, bir suiistimale muttali olduysa, bu
nun gereğini yapmadıysa kendisi o sorumluluktan o 
yolsuzluktan yakasını kurtaramaz, bunu kimsenin üs
tüne atamaz. Eğer o dönemde, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun içinde veya dışında yolsuzluğa bulaş
mış bir kişi varsa, sorumlu bakanlardan herhangi 
birisi bunu biliyorsa, gereğini yapmadıysa görevini 
yapmamıştır, şerefli bir insan olarak sorumluluğunu 
yerine getirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün size açıktan meydan 
okuyarak söylüyorum: Hükümet elinizdedir, olanak
lar, belgeler elinizdedir; eğer bir tek yolsuzluk ve 
suiistimal varsa, bunun Cumhuriyet Halk Partisiyle, 
Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan herhangi bir 
kişiyle ilişkisi varsa, bunu meydana çıkarmazsanız, 
bunun hesabını sormazsanız namertsiniz, alçaksınız. 
<CHP sıralarından «Bravo» sesleri, AP sıralarından 
gürültüler) j 

NtHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
nasıl konuşuyor bu adam? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Tek
rar ediyorum, hesabını sormazsanız alçaksınız. (AP 
sıralarından «Sen alçaksın, sen» sesleri) 

Cumhuriyet Halk Partisinin verilmeyecek hesa
bı yoktur, Cumhuriyet Halk Partililerin verilmeyecek 
hesabı yoktur. (AP sıralarından gürültüler) Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunu hiç kimse töhmet altında 
tutamaz. 

Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Karagözoğtu... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, yalnız bu «Namertsiniz, 
alçaksınız» sözünü kime tevcih ediyorsunuz, anlaya
madım, (Gürültüler) 

Kime, kime söylüyorsunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Eğer 
bir sorumluluk varsa, bir belge varsa hesabını sor
mayan, hesabı sorulmazsa en az o suiistimal kadar, 
yolsuzluk kadar bir alçaklıktır. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen bitirin. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisine kimse 
leke süremez, Cumhuriyet Halk Partisine kimse ifti
ra edemez. (Gürültüler, kürsü önüne yığılmalar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gensorudan 
niye kaçtınız? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Her-
kesin kendisini sorumluluk ölçüleri içinde tutmasını 
bilmesi gerekir. CHP'lilerin alnı açıktır, Cumhuriyet 
Halik Partisi Grubunun alnı açıktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar, CHP ve AP milletvekillerinin kürsü önünde 
birikmeleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Kavga et
mek için bir sebep yok. Sayın Karagözoğlu, lütfen. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Saat 14,30'da toplanılmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.34 

•»•" • > • « < » ••<•»• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım. 

DtVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Ulaştırma Ba'kanlığı Bütçesinin mü
zakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Bakan ve Komisyon hazırlar. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 

gruplar: Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Re-
cai Kutan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Nuri Bozyel, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Turan Kocal, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Halit Dağlı. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Baş'kan, 
bir evvelki oturumda zabıtla ilgili açıklama olanağı 
istemiştim; vereceğinizi söylemiştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Eige söz istediniz, ben de zap
tı getirttim. Zabıtta yazılı beyan şudur: «İstanbul 
Çatalca Belediyesiyle ilgili Altınyunus suiistimalinin 
neticesi ne olmuştur? Bu suiistimali yapanlar kimler
dir?» 

Burada ne size, ne de başka birine sataşma yok
tur. Kanaatim budur. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Çatalca Beledi
yesinin o zamanki Belediye Başkanı bendim. 

BAŞKAN — Zaman tasrih etmemiş ki efendim. 
Zaman tasrih etmemiş, Dünkü mü, bugünkü mü? 

ÇAĞLAYAN EGE '(İstanbul) — Onunla ilgili 
açıklama... 

BAŞKAN — O anca'k sizce malum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Arkadaşımız ça
mur atıp çekiliyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır yok. Şahsınızla... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir kere «Al

tınyunus» değil, «Deliyunus»; evvela neyin nerede ol
duğunu bilmiyor. 

BAŞKAN — O Altınyunus'u sormuş. Altınyu-
nus'u sormuşlar, i 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sorusunda da 
Altınyunus geçiyor efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, mesele yok. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Adamlar dereyi 
görmeden paçaları sıvıyorlar, 

. BAŞKAN — «Suiistimal yapan kimdir» diyor; 
bunda sataşma olur mu? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Tabii doğru 
efendim, onların yaraları var, gocunuyorlar. Geçen 
gün sorduğum sorulardan ötürü gocunuyorlar. Lüt
fen açıklama olanağı verin efendim, 

BAŞKAN — Yok efendim açıklama olanağınız 
yoktur. Size... ! 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — O zamanın Be
lediye Başkanı bendim efendim. 

BAŞKAN — Zaman tasrih etmemiş hanımefendi, 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Yargı organla

rının önünde hesabımızı verdik. 
BAŞKAN — Zaman, tasrih etmemiş. Tamam. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Kamuoyu önün

de hesabımızı verdik. 
BAŞKAN — Tamam. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Niçin böyle bir 

şeye tevessül ediyorlar? 
BAŞKAN — Zaman tasrih edilmemiş hanım

efendi. Zaman tasrih edilmemiş. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ama benim hak

kımda tahkikat yapılmıştı. 
BAŞKAN — Bu sizce malum, ben bilmiyorum. 

Kimse bilmiyor, bu Yüce Mecliste onu kimse bilmi
yor. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ben söylüyo
rum Sayın Başkan^ 

BAŞKAN — Söylüyorsanız sizin bileceğiniz iş. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ama bu şekil

de de sorulmaz ki. Akılsızca soru sorulmaz ki, bu
dalaca, Öğrensinler soru sormayı. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Akılsız da sen
sin, budala da sensin. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Arkadan adam 
vurmaya benzemez, insana çamur atmak. Katil çe
teleri. 
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BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adı
na Sayın Kutan, buyurun, söz sırası sizde efendim. 

MSP GRUBU ADINA MEHMET REÜAİ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1980 Mali Yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Milli Selâmet Partisi Grulbunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızJdayım. Konuşmama baş
larken Grubum ve şahsım adına Muhterem Heyetini
zi hürmetle selamlıyorum. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri kalkınmakta 
olan ülkelerin en başta gelen meselelerinden bir ta
nesidir. Bu hizmetleri âdeta bir bünyenin kan damar
ları ve sinir sistemi olarak mütalaa etmekteyiz ve bu 
ölçüde önem atfetmekteyiz. 

Ulaştırma ve ha'berleşme sektöründeki seviyeler, 
bugün bir ülkenin kalkınma seviyesini gösterecek işa
retler olarak telakki edilmektedir. iBu itibarla Ulaş
tırma Bakanlığının Bütçesini bu önemde, bu anlayışta 
mütalaa ediyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığı hem ulaştırma sistemlerimi
zin, ulaştırma 'faaliyetlerimizin, hem de haîberleşme 
çalışmalarının anapolitikalarını tespit eder; bu saha
da yapılan çalışmaları murakabe eder, bünyesinde 
mevcut olan önemli merkez kadrosuna ilaveten Dev
let Demiryolları İşletmesi, Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı, DB Deniz Nakliyât Türk Anonim 
Şirketi, PTT işletmesi, Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı, Uçak Servisi Anonim Şirketi, Devlet Ha
va Meydanları tşletmesi gibi, her biri hakikaten çok 
önemli hizmetler gören dev kuruluşları bünyesinde 
ihtiva ediyor. 

Takdir buyurulacağı gibi, gruplara ayrılmış olan 
20 dakika içerisinde bu kuruluşların hizmetleri hak
kında görüşlerimizi yeterince izah etme imkânına sa
hip değiliz. Bu itibarla, Ulaştırma Bakanlığının gör
düğü hizmetlerin temel prensipleri üzerinde görüşleri
mizi arz edip, ondan sonra diğer kuruluşlar hakkında 
gayet kısa bazı temennilerde (bulunacağız. 

Ulaştırma Bakanlığımız, ulaştırma sahasıyla ilgili 
olarak günün şartlarını da, dünyanın ve ülkemizin 
içiride 'bulunduğu şartlan da göz önünde tutarak, ye
ni bir politika tespit etmek mecburiyetindedir. Dünya
da ve ülkemizde yakıt, enerji en önemli problemler
den biri haline gelmiştir. Bu itibarla, acalba bizim 
ulaştırma hizmetlerimizde ağırlığı peltrol ve petrol 
ürünlerine mi vereceğiz? Yoksa, diğer başka enerji 
kaynaklarına mı vereceğiz? Mesela, demiryollarında 
bir dizel işletmesine mi gideceğiz, yoksa onun yerine 
eski buharlı sistem Türkîyen'in şartlarına daha mı 

uygun olacak, daha mı ekonomik olacak? Anapolitika 
tespit edilirken, bu hususların yeterince münakaşa 
edilmesi lazım. 

Bugün gelişen, sanayileşen ülkelerdi kitle taşıma
cılığı çok büyük önem kazanmıştır. Acalba kitle taşı
macılığında karayolu nakliyatına, kamyon nakliyatı
na mı ağırlık verilecek; yoksa demiryolu nakliyatına 
ve mümkün olan hallerde deniz nakliyatına mı ağırlık 
verilecek? Yine, bu yeni politika tespit edilirken, dte-
ğişik üniteler trafondan görülmekte -olan hizmetler 
arasında ciddi 1bir koordinasyonun sağlanmasında da 
zaruret vardır. Çeşitli nakliyeci kuruluşlar var: Dev
let Demiryolları, öbür yartdan karayolu nakliyecileri, 
denizyolu, havayolu ve Öbür yandan da akaryakıt boru 
nakliyatı; bunlar arasında ciddi bir koordinasyon ih
tiyacı mevcuttur. Bunun yanısıra, ulaştıırma sektörüy
le ilgili olarak yapımcı, inşaatçı, işletmeci kuruluşlar 
arasında da ciddi ve kâmil bir koordinasyonun sağ
lanmasında zaruret vardır. Devlet Demiryolları inşaa
tını Bayındırlık Bakanlığı yapar, işletmesini Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü, limanların inşaatçısı 
ayrıdır, işleticisi ayrıdır, hava meydanlarının inşaatçı
sı ayrıdır, işleticisi ayrıdır, uçakları uçuran ayrıdır, 
boru hatlarını inşa eden ayrıdır, işleticiler ayrıdır. Do
layısıyla, yapımcılarla işletmeciler arasında da kâmil1 

manada hir koordinasyonun sağlanmasında zaruret 
vardır, 

Ulaştırma hizmetlerinde anahedef elbette ki, em
niyetli, güvenilir, ucuz, ekonomik ve süratli bir ula
şımı temin etmektir. 

Karayolu taşımacılığıyla ilgili olarak (1923) Cum
huriyetten bu yana değişik politikalar uygulanmışt?r ve 
zaman zaman kara nakliyatında karayollarına mı, de
miryollarına mı daha 'büyük ağırlık verileceği müna
kaşa edilmiştir. Elbette ki, demiryolu inşaatına ve 
'imletmesine de, karayolu inşaatı ve işletmesine de ih
tiyaç vardır. Acalba hangi dönemde, hangi tüp taşıma 
şekline ağırlık verilecektir? O güdün içimde bulunduğu 
ekonomik ve 'sosyal şartlara göre bu politikaların di
namik bir politika anlayışı içerisinde,; dinamik bir po
litika tespiti anlayışı içerisin'de: ibeHirienmesinıde zaru
ret vardır. Şu aında içinde bulunduğumuz şartlar iti
bariyle demiryolu ile ikutHe.nakM.yesi yapma ağurhk ka
zanmış durumdadır. Bir mukayese yapmak üzere şöy
le rakamları arz etmek fetiyorum: 

Mesela bir dizel lokomotifle çekilen trende bir ton 
kilometre için 16 ila 17 gram motorin tüketnue »ihti
yacı gerekirken, kamyonla aynı miktar bir. ton kilo
metre nakliyede 87 gram motorin sarf edilmektedir, 
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Yani, (takriben karayolu nakliyesinde kamyonlarla 5 
mMli daha fazla yakıt İhtiyacı varıdır. Önümüzdeki 
devrelerde kitle nakliyesi (büyük önem kazanıyor. Me
sela, İskenderun'da inşaatı (hailen devam etmekte olan 
ve nihai safihada 5 ila 6 milyon ton kapasiteye ulaşa
cak olan t'sdetmtir'in, gelecekteki 20 milyon ton demir 
cevheririin nakli için iki yol düşünülebilir. Birisi, dü-
zerilenımi'ş özel 'bir hatHa, demiryoluyla 'nakli. Bu ah
valde (takriben 30 lokomotif, 50 tonluk 300 tane vagon 
'ihtiyacı oritaya çıkıyor, sadece demir cevherinin nakili 
için. Buna mukalbil 10'ar tonluk 3 bin kamyona ihtiyaç 
ölüyor. ıBu ahvalde Devlet Demiryolları ille nakledi
lince 20 bin ton motorin istihlak edikken, karayolun
da 5 tmıislü fazla, 100 ıbin *on motorin istihlak edilmek
tedir. Bu itibarla, şu anda dünyanın ve Türkiye'nin 
içinde 'bulunduğu şartlar muvacehesinde kitle nakli-
yeoliğinlin (hangi esaslara göre yapiacağt 'tayin edilecek 
bu yeni politika içinde dikkatHice irdelenmelidir. 

Ekonomik gelişme, Ibuna 'paralel olarak 'sanayileş
me, nüfus artışı Ve hızlı 'ş/ehMesme kitite taşımacılığı
mın önemini artırmıştır. IBu itibarla, Devlet Demlryol-
îarımıızm yoku ve yük kapasitesini daha aktıracak, 
yakıt sarfiyatını azaltacak, daha ekonomik bir işletme 
sağlayacak bir artlayışın üçerisin» girmesi lüzumludur; 
emniyetli rahat ve daha süraltli bir nakliyeyi teimün et
mesi gerekir. Bu sebeple ıbugün gelişmiş diye tarif et
tiğimiz Batı ülkeleririin pek çoğunda yüksek standart
lı elektrikli trenler inşa edilmekte ve eskilleri de buna 
göre mıodernlize edilmektedirler. 

Eşya taışınmaısında bir ton için tüketilen enerjiyi 
değişik nakliye metotlarını mukayese etmek bakımlın
dan rakamlarla arz etmek (işitiyorum: DDY'de 'bir to
nun nakli içlin 1 birim enerji 'sarf edersek; karayolun
da 9,8 birim, dertizyohında 1,4 ibirim, boru fhaftitı ile 
1,4 'birim enerji harcanmaktadır. O halde, dünya ener
ji kriziyle birlikte demiryollarına olan ilgi (büyük öl
çüde artmıştır; ülkemizde de (bu ilginin artması gere
kir. 

Yeni anlayışla (inşa edilen demiryollarında şu anda 
en çok İhtiyaç hissedilen sürat meselesi de halledile-
'bilmektedir. Bugün Fransa'da saatte 310 kilometre, Po
lonya'da 250 kilometre, Kanada*da ortalama saatte 
200 kilometre, Japonya'da 300 kilometrenin üstünde 
•htz temin öden demiiryiollu sisitetrrileri inşa edilebilmiş
tir. 

Türkiye'de acalba nakliye sistemüerine verilen önem 
ne şekilde ortaya çıkmıştır? Sırf 1, 2 ve 3 ncü plan 
dönemlinde, yani 1973 - 1977 yılları arasında ulaştırma 
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sektöründe yapılan toplam yatırımın c/c 63'ü karayolu
na, % 21'i demiryoluna, % 9'u denizyoluna, % 7'si 
ise havayoluna 'harcanmıştır. Bu rakamlar da göster
mektedir ki, bu üç plan döneminde kara, demir, dertiz 
ve havayollarına yapılan yatırırrilarda bariz bir den
gesizlik vardır. Bu dengesizliğin giderilmesi ve günün 
şartlarına göre yatırım yüzdelerinin yeniden tespit 
edim eslinde zaruret vardır. 

Bugün DDY, gerek altyapı, gerek cer makineleri, 
yarii çeken ve çdki'len araçlar ve gerekse işletme imkân
ları bakımından Avrupa ülelerine göre, maalesef çok 
'geridedir. 1953 yılları civarında DDY, bir yılda ya
pılan taşımanın talbriken % öS'ünü kendisi yüklenmiş 
iken, 1972'de bu % 63 rakamı % 22'ye düşmüştür. 
Ha'lbuki bugün gelişmiiş diye tarif ettiğimiz ülkelerde, 
demiryollarının taşıma içerisindeki rolü % '50 civa
rındadır. Bu 'sebeple diyoruz ki, Ibu yeni dönemde 
Devlet Demiryollarının modernizalsyonurta ve bu mo
dernizasyona göre tatbikata Ibüyük «ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. 

Onun için Demiryollarıyla ilgili olarak şu tavsiye
leri yapmaktayız: Uzun süreli bir modernizasyon pla
nının yapılıp uygulanmaya konulması. Mevcut demir
yolu hatlarında alt ve üst yapı'larıın ıslahı, normal din
gil basıncına dayanıklı olmayan hatların, o arada dar 
kurbların, meyil, köprü ve geçitlerin ıslah edilmesi, 
çeken ve çekilen vasıtaların yenilenmesi, başlanmış 
•olan yeni yatırım'larm ikmali, hareket servisi perso
nelinin özellikle eğitimi. Geçtiğimiz 4 - 5 sene zarfın
da meydana gelen demiryolu kazaları, bu mesele üze
rinde daha dikkatle durulması licap ettiğini ortaya koy
maktadır ve Dermryöllannda âdeta kronik bir hasta
lık haline gelen gecikmelerin mutlaka önlenmesi hiz
metin ıslahı ve Demiryolları vagoriiarınidaki temizlik 
meselesinin asgari standartta da olsa 'Batı ülkelerimin 
standardına ulaştırılması. 

Muhterem milletvekilleri, ulaştırma sektöründe di
ğer bir önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi de, ha
vayolu taşımacılığıdır. Bunu, ıbugün Türk Havayol
ları çok ıbüyük ölçüde üstlenmiştir. Bir Süre evvel özel 
sektörden hir firmaya Bursa Havayollarına da hava 
yolu taşımacılığı için yetki verilmiştir. Dolayısıyle şu 
anda sivil havacılık faaliyetleri 'bu iki şirket eliyle 
yürütülmektedir. Dünyada sivil havacılık baş döndü
rücü ibir hızla artmaktadır. Halen dünyada ticari ola
rak faaliyet gösteren 107 hava şirketi mevcuttur, Türk 
Havayolları. da bu şirketlerin bağlı olduğu lATA'ya 
'bağadır ve dünya sivil havacılık faaliyetlerinin, üzü
lerek ifade edeyim ki, sadece binde 4 ile binde 8'lik 
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kısmını ifa edebilmektedir. Dünya sivil havacılık 
faaliyetleri içindeki yerimiz bintte 4 ile binde 8*dİr. 107 
şirket arasında 1977 yılında Türk Havayolları 
3 196 000 yolcu taşımıştır, ve böylece dünyada an
cak 28 nci sırayı işgal etmektedir. 1977 yılında lfc 900 
lon yük taşıyabilmiş ve uçaklarımızda yolcu taşıması 
bakımından ütilizasyon kullanma nispeti % 61 olmuş
tur. 

Memnuniyetle ifade edelim ki, Türk uçaklarında
ki kullanma ütilizasyon nispeti dünya ortalamasının 
bir hayli üstündedir. Biz bir yıl içerisinde Türk Ha
vayolları olarak 3 196 000 yolcu taşırken İngiliz Ha
vayolları takriben 13 milyon, Fransız Havayolları 9 
milyon, Yunanlılara ait olan Olimpic Havayolları tak
riben 4 milyon (yani bizim takriben % 30 - % 40 
fazlamız) yolcu taşımıştır. 

1970 yılında Türk Havayollarının filosunda 2'1 
atfet uçağımız, hepsi de jet olan uçağımız mevcut idi. 
1976 - 1977 yıllarında ıbu rakam 23'e çıktı, 1977 yılı 
sonunda bu rakam 1'8'e düştü, bazı kiralık uçak
ların iade edilmesi sebebiyle. Şu anda filömuzda-
ki uçak sayısının ne olduğu hakkında kesin bir rakam 
elimde yok. Ancak, rakam 18 ile ,20 civarındadır. 

Muhterem milletvekilleri, takdir buyurulaeağı gibi 
18 - 20 uçakla yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir ha
vacılık faaliyetinin yapılması mümkün değildir .Şu 
anda Türk Havayollarında çok büyük zararlar olmak-
ta'dır. Yine ıbu Ha'vayollarımrzdia görülen önemli ek
sikliklerden bir tanesi, uçak filosunun az olmasıdır. 
Yine üzerinde dikkatle durulması icabetten hususlar
dan bir tanesi, Müslüman ülkelerle olan hava bağlan
tısı çok az nispettedir. Şu antta gelişmiş Ihava şirket
leri gerek Lufthansa, gerek İngiliz Havayolları, Fran
sız Havayolları, Amerika'nın çeşitli havayolları, pet
rol gelirleri bakımından iyice zengin hale gelmiş oüan 
Müslüman ülkelere çok sık seferler koymuşlardır. Ama 
üzülerek ifade ediyorum, Türk Havayolları uzun yıl
lar, belki en az 15 sene Ortattoğuda sadece ve sadece 
IsraüVe, Tela'viv'e sefer yapmış, Müslüman ülkelerden 
hiçbirinin başşehrine uçak irtibatı temin etmemiştir. 
Geçtiğimiz sene içerisinde gerek Libya'ya, gerek Bağ
dat'a ve diğer bazı Müslüman ülkelere hatların tesis 
edilmiş olmasından memnuniyetimizi ifade etmek is
tiyorum, bunlar da haftanın ancak bir iki günüdür 
ve daha sık bir irtibatın temininde zaruret vardır. 

Halen Türk Havayolları kalabalık ve yetişmiş bir 
kadroya sahiptir. Eğer bu şirkete 18 uçak yerine farz 
edelim ki, 30 uçak konulduğu taktirde; bu şirketimiz-
deki sabit masraflar, genel masraflar aynen kalacak 

ve dolayısıyla ilaveten konulan 12 uçağın işletmesi 
çok daha ucuza mal olacaktır. 

Yine geçtiğimiz devrede üzülerek hatırladığımız 
bazı uçak kazaları vardır. Hava Yollarımızın bir ta
ne DC 10 uçağı, bir kaç tane DC 9 uçağı, bir tane 
Boing 727 uçağı ve 2 tane de F - 28 uçağı maalesef 
bu geçtiğimiz bu yakın seneler içerisinde düşmüş ve 
yolcularının aşağı yukarı tamamı Allah'ın rahmetine 
kavuşmuştur. 

Yine hava yolları faaliyetleriyle ilgili olarak, or
taya koyacağımız önemli meselelerden bir tanesi, Tür
kiye'de meydan inşaatını Bayındırlık Bakanlığı yap
maktadır. Meydan işletmesini, Devlet Hava Meydan
ları İşletmesi yapmaktadır. Türk Hava Yollan da 
uçağını uçurmaktadır. Üzülerek ifade edeyim ki, ge
rek inşaatçı daire, gerek meydan işletmesini yapan 
kuruluş ve Türk Hava Yolları arasında ciddi bir iş
birliği sağlanamamakta, bundan dolayı hizmetin ka
litesi oldukça düşmektedir ve yine hepiniz bizzat ter
minallerde müşahade ettiğiniz gibi, terminal binala
rımız mesela, Batı ülkelerindeki meydan binalarına 
mukayese edildiği takdirde, bakım yönünden fevka
lade geri durumdadır ve pislik içerisindedir. 

Türk Hava Yollarının 1977 yılı sonu itibariyle 
6 078 personeli vardı. Uçak başına 36 uçucu, 320 yer 
personeli düşüyordu, yani bir uçak başına 356 kişi. 
Aoaba Batının daha gelişmiş uçak şirketlerinde bir 
uçak başına düşen personel ne kadar? Bu rakamları 
arz edersem, Lufthansa'da bizdeki 356'ya karşılık 
280 kişi, Air France'da 282 kişi, İngiliz Hava Yolla
rında 284 kişi, KLM'de 333 kişidir, yani Batı şirket
lerine mukayese ettiğimiz zaman Türk Hava Yolla
rının personel kadrosunun oldukça kabarık olduğu 
meydana çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kutan, sözünü
zü toparlamaya çalışın, 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, Türk Hava Yolları bir süreden 
beri filo planlaması yapmaktadır. Bu planlamalar za
man zaman Devlet Planlama Teşkilatına takdim edil
miştir. Artık bu planlamaların bir kesinliğe kavuş
ması ve bizim müstakbel filo ihtiyacımıza göre, tes
pit edilmiş uçak tipleri için, satın alınmaya süratle 
geçilmesi icap eder. Dış kredilerin çok daha müsait 
olduğu devrelerde üzülerek ifade edeyim ki, Türk 
Hava Yolları ve bu arada Ulaştırma Bakanlığı müş
tereken yeni uçakların temin edilmesi, satın alınması 
mevzuunda maalesef azıcık ağır davranmıştır. 
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Uçak faaliyetleriyle, havacılık faaliyetleriyle ilgili 
olarak Ulaştırma Bakanlığından ve Havayolu yetki
lilerinden yapacağım son bir istirham, şimdi bir zam 
furyası başladı, bu arada Türk Hava Yollarının bilet 
fiyatlarında da bir zam sözkonusudur; bu yeni fiyat
lar tespit edilirken, bilhassa geri kalmış bölgelerimi
ze özel bir tarifenin tespitinde zaruret vardır; 

Biz diyoruz ki, mesela Van'daki bir okul müdürü 
veya Van'da hizmet gören bir yüzbaşı bir zaruret 
halinde hastasını nakletmek için 20 saatlik otobüs 
yolculuğu yerine, çocuklarını, ailesini uçakla naklede-
bilmelidir. Onun için buraya, bu geri kalmış bölge
lere özel bir tarifenin uygulanması gerekir. Zaten ge
nel uçuş içerisinde geri kalmış bölgelere yapılan uçuş 
miktarı ı% 10'un altındadır. Yani dolayısıyla bura
da yapılacak % 50 fedakârlık, genel olarak % 5 ci
varında tesir edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, elbette ki, Türkiye eko
nomisi bakımından deniz nakliyatının önemi uzun 
uzun anlatılmaya değer. Bu hususta da arz edeceği
miz pek çok hususlar elbette vardı, temennilerimiz, 
tavsiyelerimiz vardı. Aynı şekilde haberleşme faali
yetleri, ekonomimizin can damarlarından birisi olan 
PTT faaliyetleri hakkında da arz edeceğimiz pek çok 
hususlar vardı. Ancak Sayın Başkan vaktimizin dol
duğunu ikaz ettiler. Bu itibarla sadece şu hususu arz 
ederek sözlerimi kapatmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, telefon denilen medeni 
araç 1876'da icat edilmiştir ve Türkiye'ye telefon bel
ki de Amerika'dan sonra ilk sırada 1879 yılında gir* 
mistir. Yani dedelerimiz bu önemli araca gerektiği 
önemi atfetmiş ve derhal bunun tesisine geçmiştir. 
Vaktiyle bu kadar önem atfedilmiş olmasına rağmen, 
haberleşme sistemlerimizin Batı ülkelerine mukayese 
edildiği takdirde, halen bulunduğu geri durum elbet
te hepimizi üzmektedir, en kısa zamanda Batı ülkele
rinin seviyesine ulaştırılmasında zaruret vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesi hakkında Milli Selâmet Partisi Grubunun gö
rüşlerini kısaca arz etmiş bulunuyorum. 

Bu bütçenin aziz milletimize hayırlı olmasını Ce
nabı Hak'tan niyaz ediyorum ve muhterem heyeti
nizi hürmetle selamlıyorum. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Sayın Nuri Bozyel, buyurun efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NURİ BOZYEL (Balı
kesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 

yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçe yasasıyla ilgili olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Ülkemizin kalkınmasında hizmetleri bakımından 
Ulaştırma Bakanlığının çeşitli ve önemli görevleri 
vardır. Aslında bir ülkenin kalkınması, ulaşım ve 
haberleşme sorunları açısından önemli görevleri var
dır. Ulaşım ve haberleşme sorunlarının çağdaş tek
noloji ölçüsünde gelişmesiyle orantılı kalkınma prog
ramlarına önem vermek lazımdır. Ancak ekonomik 
olanaklarla, toplum yaşamını etkileyen günün ko
şullarıyla ulusal çıkarları öngören planlama yapma 
mecburiyeti de vardır. 

Ulaştırma Bakanlığı, hizmet kapsamına giren ko
nuları, Meclislerde görüşlerini belirtme hakkını elde 
etmiş olan siyasi partiler çok kez tartışmışlardır. Bu
gün bir defa daha hemen hemen aynı konuları içeren 
konuşmalar yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası, Deniz 
Nakliyatı Anonim Ortaklığı, Türk Havayolları, Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Anonim Ortaklığı ve 
PTT teşkilatı faaliyetlerine /kısa kısa da olsa değinme
den geçemeyeceğim. 

Konulara girmeden önce, her şeyden önemli say
dığım bir hususu arz etmek istiyorum : Cumhuriyet 
döneminin ilk yıllarını ayrı tutarsak, kapitalizmin ge
liştiği ve ülkemizi etkilemeye başladığı yıllardan bu
güne (kadar hiçbir dönem'de ulaşım planlaması yapıl
mamıştır. Özellikle biz Cumhuriyet Halk Partililerden 
da'ha milliyetçi olduklarını iddia eden Demokrat Par
ti ve Adalet Partisi hükümetleri dönemlerinde ısrar
la plansız, programsız hizmet anlayışı yeğ tutulmuş
tur. Değerli Adalet Partili arkadaşlarım bunu bir it
ham sayacaklar; ama, gerçek budur. 

Planlı kalkınma dönemine girdiğimiz ilk yılları 
anımsarsak, Adalet Partinin plan yerine pilavcılığı slo-
ganlaştıraralk, Türk Milletine nasıl bir kalkınma mode
li sun'duğunu hep beraber çok daha iyi anlarız. Oysa 
ülkemizin maddi olanakları ve yaşamındaki koşullar, 
çok ciddi bir ulaşım politikasını ve planlamasını ge
rektiriyordu. Halen ülkenin neresinde ne tip ulaşım 
yapılacağına dair bir plan yoktur. Bugün nereye de
nizyolu ile, nereye demiryoluyla veya karayoluyla gi
derek dışa bağımlılıktan ve sömürülmekten biraz daha 
kurtuluruz, bilemiyoruz. 

Sayın üyeler, tercih ettikleri sistemleri gereği ülke 
çıkarlarına ters düşen iktidarlar, ulaşımın büyük öl
çüde karayoluna aktarılmasını sağlamışlardır. Bu su-
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retle yılda 2 milyar doları aşan döviz kaybına mah
kûm edilmiş olmaktayız. Yaranla birlikte kalkınmayı 
yeğleyenler, zararın nereden ve nasıl geldiğini elbet
te ki bilirler. Dışa bağımlılığın savunmasını yapadur
sunlar, benimsedikleri yanlış politikanın ülkeye verdiği 
zararı halkımız bugün dünden daha iyi anlamaktadır, 
1950'lerde başlatılan sistemli ve bilinçli şekilde de
mir ve denizyolları körletme politikasının bedelini bu
gün ulusça ödüyoruz. Kış kıyamette vatandaşın eksi 
20 derecede tirtir titremesi, hastasına ilaç bulamaması, 
ve dış finansman kaynakları bulunamadığı için bek
lenilen yatırımların gerçekleşememesi, hep bu yanlış 
politikanın ürünüdür. 

CELÂL YARDIMCI (İstanbu!) — Siz o politika
yı anlayamazsınız; anlamadınız. 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, elbetteki anlamamakta ısrar ediyoruz. Bizim 
dünya görüşümüzle sizin dünya görüşünüz birbirine 
uymaz. Biz kendi dünya görüşümüz açısından eleştiri
yoruz. Siz de bizden sonra kürsüye gelecek, kendi dün
ya görüşlünüze göre, kendi doğrultunuzda konuşmalar 
yapacaksınız.. 

Günümüzde ülke ekonomisiyle zerre kadar ilgisi 
olmayan, kalkınma modellerinden habersiz sade vatan
daş 'bile biliyor. İçinde bulunduğumuz darboğazdan 
kurtulmak için ya üretimi artırmak, ya da tüketimi 
'kısmak lazımdır. Dış ticarette verdiğimiz açığı kapat
manın başka yolu yoktur. Sayın Hükümet yetkilileri, 
siz de gerçeğin üstüne basa basa birtakım olguları di
le getirmeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan savunduğu
nuz sisteme ve uyguladığınız politikaya bakın. Temel 
anamalları ve hammadde taşımacılığında karayolları
nın tercih edilmesi mali yetileri yükselttiği gibi, petrol 
israfını da getirmektedir. Sizin de 'bildiğiniz gerçekler 
ortada. Ülkelerin kalkınmasında, diğer konularda ol- • 
duğu kadar sanayileşmede de ulaştırmanın büyük öne
mi vardır. Her zamanki gibi şu noktada da «çare ne
dir» diyeceğinizi biliyorum. Çare ekonomimizi dışa 
'bağımlı olmaktan kurtarmaktır, hiç değilse niyet et
mektedir. Ne yazık ki biz, bugünkü Hükümetten ve 
onu destekleyen partilerden hiçbir zaman bu niyeti 
göremedik. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet yetkilileri itiraz 
edecekler, (karayolları taşımacılığımızı diğerlerine ter
cihimizi nereden çıkarıyorsunuz, diyecekler belki de. 
19501den sonra ülkeyi yönetenler, bilinçli bir uygulama 
ile demiryolu taşımacılığını körletmiş, yerine karayolu 
taşımacılığını getirmiştir. Böylece ülke için son de
rece pahalı, çıkarlarımıza aykırı bir yola gidilmiş. 
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Enerji açısından olduğu kadar diğer alanlarda da ül
lke artan bir biçimde emperyalist ülkelere, dev pet
rol şirketlerine, çok uluslu otomobil tekellerine, yol 
yapımına kullanılan araçları üreten ülkelere bağımlı 
hale 'getirilmiştir. Başka laflar etmeye gerek var mı? 
Bu acı sonuçları, Hükümetin tercihini kendiliğinden 
ortaya koymaktadır. 

Sayın üyeler, gerçekten ülke ekonomisi iç açıcı de
ğildir. Bu durumdan kurtulmak için doğruyu bulmak 
lazım. Hükümet edenler sadece kendi doğrularında 
gidemezler. Ekonomisi çıkmaza girmiş ülkelerde el
deki olanaklar .ve içinde bulunulan koşullara göre ter
cihler yapılmalıdır. Bir hükümetin, daha evvelki hü
kümetlerin programlarına ters düşmesi, her zaman ve 
her konuda meşruiyet kazanamaz, Ülke durumu neyi, 
nasıl gerektürüyorsa, öyle yapmak gerekir. Bizim ger
çeklerimiz meydanda, ters yollara sapmak iyi sonuç 
vermez ve bugüne kadar da vermemiştir. 

Her ülkenin kalkınmasında manivela görevi yapan 
birtakım konular vardır. Bizim ülkemizin kalkınmasın
da kullanabilecek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan 
bir an evvel kurtarabilecek birkaç manivela bulunur 
kanısındayım. Bunlardan birisi de, her gün döviz bula
bilir miyiz, dost ülkelerden yardım alabilir miyiz di
ye uğraş verilen şu çok sıkışık zamanda, yılda 1 milyar 
dolarımızı navlun ücreti olarak alıp götüren deniz 
nakliyatı konusudur. Dışsatım ve dışalım nedeniyle 
yabancı bandrialı gemilere ödenen döviz dış ticaret 
açığının büyümesinde önemli yer tutmaktadır. Bu Hü
kümetin, deniz nakliyatı konusundaki tutumunu da, 
Demokrat Parti gibi özentili sistem arayışına bağla
mak mümkündür. 

Navlun ücretleri tespitinde ise, uluslararası navlun 
konferanslarında ağırlığımız olmadığı ve özel sektörün 
fazla para kazanma hırsı nedeniyle yüksek tespiti, nav
lun ücreti olarak daha çok döviz ödememize neden 
olmaktadır. Kabul etmemiz gereken ayrı bir gerçek 
te, deniz ticaretimizin ehil ve iyi niyetli ellerde ol
mamasıdır. Üzülerek ifade ediyorum, Yüksek Deniz
cilik Okulunu akademiye dönüştürmediğiniz müddetçe 
liyakatli yönetici bulmak mümkün olmayacaktır. Yük
sek Denizcilik Okulunun, memleket ihtiyaçlarına ce
vap veren akademik kuruluş haline getirilmesi büyük 
ihtiyaçtır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel belirttiğim gibi 
ülke kalkınmasında önemli yeri olan deniz ticaretine 
eğilmek zorundayız. Yılda 1 milyar doları aşkın dö
vizimizin yabancı gemi işletmelerine gitmesine göz 
yumamayız. Bu konuda alınması gereken önlemler 
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ve Devlet Planlama Teşkilatının önerileri, birtakım 
çıkar peşinde koşan ve sadece para kazanmayı amaç 
edinen kişilerin boşuna gitmeyecektir. Başka çaremiz 
olmadığını da bilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de havayollarını ele 
•alalım.-Türk Havayollarındaki keşmekeşlik ve kuru
lukta anarşinin yuvalanması nedeniyle, hepimizi ge
lecekten karamsar edecek talblo ile karşı karşıya bıra
kan olaylar devam etmektedir. Havacılığımızın çözüm 
beklediği çeşitli sorunları yanında, Hükümetin ve bu 
Hükümeti destekleyenlerin bir kısmının meydana getir
miş oklukları yeni sorunları gördükten sonra iyimser 
olamayız. Birçok bakanlığın bünyesinde var olan ra
hatsızlıkların daha amansızı bugün için Türk Hava
yolları bünyesinde mevcuttur. Hükümet, sorunlarımı
zın birinci sırasında yer alan anarşiye çare arayışın 
içinde olduğunu iddia ederken, diğer taraftan kendi 
desteği ile anarşi ve terörün hızla yeni ve bugünkünden 
daha büyük boyutlara ulaşmasına zemin hazırlamak
tadır. Faşizmi koltuk değneği yaparak ayakta dur
maya çalışan iktidar, bu kurumu da iflah etmez ha
le getirmiştiri 

İHSAN 'KABADAYI (Konya) — Ne alakası var 
bunların? 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Sayın üyeler, ha
vacılık deyince akla ilik gelen uçak ve onu uçuran ki
şidir, Doğal olarak değer verilen bu iki unsur olmak
tadır. Diğer etkin unsurlar sürekli ihmal edildiği için 
havacılığımız sağlıklı 'bir gelişme gösterememiştir. Ör
neğin, modern jet filölarıyla uçuşlara geçilmiş, ancak 
>bu uçakların yararlanacağı meydanlar, seyrüsefer yar
dımcı tesisleri ve sonucunda bunların sunacağı hiz
metler ihmal edilmiştin Hava sahamız yeterli ve mo
dern sistemlerle donatıldığı halde, bu sistemleri dünya 
standartlarına uygun olarak çalıştıracak personele eği
tim ve gerekli destek yeterli düzeye ulaşamamıştır. 
Havacılığın gerektirdiği sistemleri yılın 365 günü 24 
saat süreyle eksiksiz, aksaksız ve uyum içinde çalış
tırmak büyük bir sorundur. 

Buna karşın bu çok önemli sistemleri çalıştıracak, 
onarım ve bakımını yapacak teknik ve hava trafik 
Ikontrol hizmeti verecek yeterli nitelikte personel bu
lunmamaktadır, 

Hiç kimseye güven vermeyen durum karşısında, 
Uzak ve Ortadoğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine 
sefer yapan uçaklar Türkiye üzerindeki hava hattın
dan geçmiyorlar. ıBu nedenle de önemli miktarda dö
viz kaybımız olmaktadır. Birkaç haftadır düzenlenen 
mizansenlerle çok ciddi şekilde 2le alınması gereken 
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I ve sorunları çözüm bekleyen havacılığımız birtakım 
I siyasal sonuçlara varmak isteyenlerce katledilmekte-
j dir. Her Allah'ın günü' Türk "Hava Yollan aleyhinde 
I kamuoyu oluşturmaya çalışarak özel havacılığın geliş-
I meşine yardımcı olanların 'bir maksadı vardır, o da 
I iktidarla destekçileri arasında varılan anlaşma ile Türk 

Hava Yollarını siyasal emellerine araç etmektir. 
I Uzun zamandan beri Türk Hava Yollarının ba

şında bulunanlarla Demirel Hükümeti kurulduktan 
sonra yönetime getirilenlerin, el ele vererek kâr ge-

I tiren hatların iptaline gitmeleri, biraz daha palazlan-
I sınlar diye vergi ve dövizlerini yurt dışına kaçıran

ların İstanbul - Zürih - Basel uçuş hattıyla ilgili oyun
ları ne yapılmak istendiğini göstermiyor mu? 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ne demek bu? Ha-
j vayolları kaçakçılık mı yapıyor? (AP sıralarından, 
I «Anlamadım» sesleri.) 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Dinleyin arka
daşlarım, dinlerseniz anlarsınız. Ama dinlemeye niyeti
niz yotea, anlamaya niyetiniz yoksa dinlemezsiniz. 

I Ya bir çırpıda Türkiye'de hiç kimsenin elde ede
mediği olanaklarla Kurumu f aşistleştirmekle görevli ki
şilerin atanmalarına ne huyurulur? Yürürlükte olnan 

I Personel Temini ve Seçme Yönetmeliği hükümlerine 
I aykırı olarak 34 MHP militanının işe alınmalarına 

mazeret bulunamaz. Birkaç gün önce haşlatılan Hava -
I İş Sendikası grevine sıradan bir olay olarak bakama

yız. Arkasından Kurumun aldığı lokavt kararı hesap-
I hdır. Grevin, sadece hak arama grevi olmadığını Sa

yın Bakan da defalarca İfade ettiler. Tertiple meydana 
gelen olayların başında ve içinde olanların gayeleri, di
ğer hakanlıklara bağlı işkollarında işçilere yaptıkları 
baskıları yaparak, Türk Hava Yollarında MHP yan
lısı güçlerin egemenliğini sağlamaktır. 

Çok acı ama, gerçek meydanda, Ülkeyi dinamit-
I leyenlerin büyük bir kısmı, hem de örgütlü olarak 

Demirel sayesinde devleti bir daha ele geçirmek üzere
dir. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Siz de komünistleri 
I beslediniz ya. 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Evvela TARİŞ' 
te, sonra da Türk Hava Yollarında oynanan oyun
larla, Hükümetin, ülkeyi kan gölünden, kan denirine 
döndürme eylemi içine girdiğini göstermektedir. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Fabrikada silah ne 
I arıyor? Yüzün kızarmıyor mu? Orada silah ne arı-
j yor? 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Değerli arka-
I daşlarım, Türkiye'yi içinde hulunduğu felaketten kur« 
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taraoak tdk güç Parlamentodur. (AP sıralarından, «O 
iyi, tamam» sesleri.) Parlamenterlik görevimize baş
ladığımız ilk gün bu kürsüden ettiğimiz yemini hatır
layalım. Olaylara biraz olsun başkalarının gözüyle 
bakalım. Hükümetler güçlerini hangi rejimden alır
larsa alsınlar, idarede tarafsız olamaz. Tasarrufların
da hak ve adalet ölçülerine ters düşerlerse mutlaka 
yıkılırlar. Kendilerini çok güçlü zanneden diktatörlerin 
bile nasıl patır patır yıkıldıklarını gördük. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Halk Partisi 
öyle olduğu için mi yıkıldı? 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Çağımızın insanı 
ölümden bile korkmadan, en iyisini ve en güzelini 
aramasını öğrendi artık. Anarşi ve terörün, ülke bü
tünlüğü ve bölünmezliğini tehlikeye düşüren etken 
oyunlar çok yerde olduğu gibi, bugün Türk Hava Yol
larında da oynanmaktadır. Bu işin mimarı, - değerli 
arkadaşlarım, - 27 Mayıs Devriminden sonra Demok
rat Partiyi tasfiye etmek suretiyle, Türkiye'ye yeni 
modeller getirmeye çalışan Demirci'den başkası değil
dir. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Bu bütçe ile ne ala
kası var? Sen de Demokrat Partinin yürüdüğü yol
dan yürürsen, evini o yaptı, fabrikanı o yaptı. 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, durduğunuz yerde sinirlenmeye gerek yok. 

2EKİ EFEOĞLU (İzmir) — Şerefini ve haysiye
tini koru. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
arkadaş hasta mı? 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Efendim, herkes 
eserini korur. 

BAŞKAN — Sayın Bozyel, konuşmanızı topar
layın efendim. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Biz koruyacağız. 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, 
NURİ BOZYEL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, herkes eserini korur. Bir ressam meydana 
getirdiği tabloyu gözü gibi korur. Bir kedi, yavrusunu 
düşmanlarından korumak için gerekirse canını ortaya 
koyar. Yumurtalarından civciv çıkmış bir tavuğun 
yanına kimse sdkulamaz. Herkes eserini nasıl koru
yorsa, bugün burada yaptığımız konuşma sırasında ba
zı arkadaşlarımızın kendi eserlerini koruma telaşı için
de olduklarını igörüyoruz. (AP sıralarından, «Tabii ko
ruyacağız» sesleri.) El'betteki haklıdırlar, elbetteki tep
ki gösterecekler. Ama, biz de Türkiye'de anayasal ku
ruluşlar içerisinde, Parlamentoda konuşma hakkımızı 
kullanıyoruz. Anayasa bu hakkı veriyor, biz de Ana

yasayı eserimiz sayarak Anayasayı korumaya çalışıyo
ruz. (CHP sıralarından «'Bravo' sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bozyel, süreniz doldu, lütfen 
sion cümlelerinizi söyleyin. 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Hep beraber, olan-. 
lardan habereizcesine, silah kaçakçılığı ve terörün na
sıl önleneceğini konuşuyoruz durmadan. Bu konular
da bir çok ulussever insan konuşuyor, yazıyor. Tür
kiye'ye kaçak yolla silah sokup terörü kim körüklü
yor diye birbirimize soruyoruz. Bu güzel ülkemizin 
huzurunu kaçıran, güzel insanlarımızın kanına giren, 
cinayet aletlerini Türkiye'ye sokanların bir kesimi, 
çok yerde olduğu gibi Türkiye Hava Yollarında da 
örgütlenirken, iyi niyetlerinden zerre kadar şüphemiz 
olmayan bazı sorumlu kişiler hâlâ felaketin farkında 
değiller. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söylüyorsunuz değil 
mi Sayın Bozyel? 

NURİ «BOZYEL (Devamla) — Türk Hava Yol
larının yurt içi ve yurt dışı acentelerine göz atın..̂  

BAŞKAN — Sayın Bozyel, sürenizin dolduğunu 
kaç kere söyledim. Eğer yazılı metnin tamamını oku-
yacaksanız zamanınız kâfi değil, Lütfen... 

NURİ BOZYEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
benden evvelki konuşmacıya yarım saat hak tanıdı
nız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... 
AYHAN ALTUĞ (tstaribul) — 7 dakika fazla ko

kuştu. 
NURİ BOZYEL (Devamla) — Tam yarım saat, 

arkadaşlarımızla beraiber izledik; ama beni konuştur
mamak maksadınız varsa, ki sizin gibi çok değerli bir 
Başkan arkadaşımdan bunu beklemiyorum... 

BAŞKAN — Sözünüzü 'bitirin lütfen. 
NURİ BOZYEL (Devamla) — Ama, ikimiz 

arasında bir fark meydana getirirseniz, maalesef 
hakkınızdaki düşüncelerimiz de böyle olacaktır. 

Türk Hava Yollarının yurt içi ve yurt dışı acen
telerine bir ıgöz atın. Kimlerin elinde olduğunu araş
tırın bir kez. Ortalklığın yeni yöneticileri, işe başlar 
başlamaz, demokrat yapıdaki kadro istihdam kurulu
nun feshine gitmiştir. Bundaki maksat da, kendi mi
litanlarından oluşturacakları kadroyu, istihdam kuru
lu vasıtasıyla uçuş elemanlarını ele geçirmek ve kon-
vey (çonvey) yoluyla para değeri yüksek mallar kaçı
rarak, karşılığında yurda daha rahat silah sokmaktır. 

Ayrıca, ıhergün meydana gelen ve Türk kanı taşı
yan herkesi acıyla perişan eden cinayet olaylarının 
faillerini yurt dışına kaçıraibilmeleri de hesapları içme
dedir. 



M. Meclisi B : 51 

PTT işletmesine gelince sayın milletvekilleri... | 
BAŞKAN — Sayın Bozyel, yeni bir maddeye 

giremezsiniz. Lütfen efendim, 
NURÎ BOZYEL (Devamla) — Hayır efendim, 

bunlar yok. Çok az kaldı 
BAŞKAN — Lütfen efendim, 

NURÎ BOZYEL (Devamla) — PTT işletmesine 
gelince sayın milletvekilleri; yurt içi ve yurt dışı ha
berleşmesinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması 
ve sağlıklı biçimde planlanması gerektiği inancında
yız. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı veya yapılını- | 
yor diyemeyiz; ama, belirli şehirlerle telefon konuş- I 
ması yapmak isteyen vatandaşlarımızın çektikleri 
güçlük ve ıstırapları da ortada. Hiç değilse, büyük 
şehirler arasında haberleşmeyi temin etmek için, iş 
çevreleri, kamu kuruluşları ve basına teleks olanak
ları sağlanarak;, telefon hatlarından vatandaşın nor
mal konuşma yapabilme şansı artırılsın. Yurdumu
zun bazı bölgelerinde olmasına rağmen, 25-30 yıl 
önce köyün telefonla haberleşmesi bugünden daha iyi 
idi. Görüşümüze göre, halen yetersiz olan köye tele
fon götürme çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz yeni alınan karar
larla başka bir gerçeği yaşıyoruz. Ben, ilime, seçim 
bölgeme devamlı olarak trenle gidip geliyorum. Son 
yolcu ücretlerine yapılan zamdan sonra Devlet De
miryollarına bir defa dana bir darbe indirildiğini ra
hatlıkla iddia edebilirim. Daha önce Balıkesir'e gi-
diş-gelişlerimde millet ayakta yolculuk yapıyordu. 
Zamlardan sonra Balıkesir'e gidip geldim, trenler boş 
değerli arkadaşlarım. 

Denizcilik bankasının şehir içi hatlarında çalışan 
vapur yolcu taşıma ücretlerine yapılan zam da küçüm
senecek bir olay değildir. 

îstaribul'un karşı yakasında yaşayan ve yaşamını 
sürdürmek mecburiyetinde olan vatandaşlarımızın, 
hepsine ekonomik yönden gelişmiş gözle bakamayız. 
Adalarda devamlı oturan vatandaşlarımızın birçoğu 
İstanbul'da çalışmak mecburiyetinde. Yeni gelen zam- I 
la adada oturup İstanbul'da çalışmak mecburiyetinde I 
olan vatandaşlarımıza, ayda 1 200 - 1 500 lira gibi I 
külfet yüklenmiştir. I 

Muhterem arkadaşlarım..; j 

BAŞKAN — Sayın Bozyel, ümit ediyorum son j 
cümlelerinizi söylüyorsunuz. I 

NURÎ BOZYEL (Devamla) — Bunda da daha 
evvelki gibi karayolu taşımacılığına yöneltilen bir I 
politika izlendiği kanısındayız, J 
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Sayın arkadaşlarım, ilgili Sayın Bakanımızın, dile 
getirmeye çalıştığım sorunlara iyi niyet ve gerçekçi 
yaklaşımla çare arayacaklarını umarak, 1980 Yılı Büt
çesinin Ulaştırma Bakanlığına ve tüm ' ulusumuza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Grubum 
adına saygılarımla selamlarım, (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozyel. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına S'ayın Tu

ran Kocal, buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (is
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ulaş
tırma Bakanlığının 1980 yılı bütçesi hakkında Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimizi izah 
etmeye başlamadan evvel şahsım ve Grubum adına 
görüşlerimizi izah etmeye başlamadan evvel şahsım 
ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan ar
kadaş, mevcut Hükümeti ve Hükümeti destekleyen 
partilerin dışa bağımsızlıktan kendilerini kurtarama
yacağını ifade ettiler. Düşünce kendilerine aittir; yo
rum getirmiyorum. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Bağım
lılıktan. Bağımsızlıktan değil, ters anlama kelimeyi. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Yalnız şu kada
rını ifade etmeye 'mecburum : Dördüncü Beş Yıllık 
Planı yapan Cumhuriyet Halik Partisidir ve Dördüncü 
Beş Yıllık Plana da dışardan 15 milyar dolar koyan 
yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Kimdir dışa bağlı 
olan siyasi parti o halde? Kendi cevaplarını kendile
ri versinler. 

Ulaştırma Bakanlığı, bakanlık görevlerinin 6 ayrı 
genel müdürlük tarafından ifa edildiğini ve bunların 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Posta Tel
graf Telefon Genel Müdürlüğü', Devlet Demir Yol
ları Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklı
ğıdır, 

Sayın milletvekilleri, Devlet Hava Meydanları Ge
nel Müdürlüğünün görevlerinden olan, meydanlarımı
zın bakım ve onarımlarına daha fazla önem verilmesi
ni; bilhassa yolcu salonlarının temizliğinin muhakkak 
titizlikle takip edilmesini ve hiç değilse salonlarda otu-
rulabilecek 1-2 tanecik olsun sandalyenin konmasını 
şart görüyoruz. 

Ayrıca hava meydanlarımız bütün ülke çapında 
yeterli miktara ve orana çıkarılmalıdır, 
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Sayın milletvekilleri, mevcut meydanlarımız uçak
ların rahatça iniş ve kalkışlarını yapabilmesi için 
meydan ve cihaz yönüyle tekniğin emrettiği şekilde 
yeniden ele alınmalıdır. Son uçak 'kazasının, her ne 
'kadar kesin olmamakla beraber, bu noksanlıklardan 
ileri geldiği söylentilerini de hatırlamalk kâfidir. 

Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne ge
lince sayın milletvekilleri, bu genel müdürlüğün bütün 
mensupları için kesinlikle olmamakla beraber; bilhas
sa telefon kısmında çalışanların tamamına da şümulü 
olmamakla beralber, bazılarının ahone konuşmalarında
ki tutumunu dile getirmeden geçemeyeceğim. Abone 
mükelleflerinin soru ve taleplerine, adeta 2 yaşındaki 
çocuğu azarlar gibi konuşmaları ve bazan da hakarete 
varan davranışları herkesi çok üzmektedir. Bu şekil
de 'bir anlayış içerisinde olan personelin, Sayın Ba
kandan eğitime tabi tutulmasını istiyoruz. 

Ayrıca telefon abonelerimiz devamlı olarak din
lenmektedir. İstedikleri kadar dinlesinler. Hiçbir şüp
hemiz ve telaşımız yok. Fakat Anayasamızın açık 
emrinin ihlaline bundan böyle müsaade edilmemeli
dir, 

Sayın milletvekilleri PTT hizmetlerine yapılan son 
zam çok yüksek olmuştur. Telefon konuşma ücret
leri, konuşacağın mahalle gidip ifade-i kelam etmek 
nerede ise daha da ucuza mal olmaktadır. Bu zamların 
tekrar incelenmesinin doğru olacağı kanaatini taşıyo
ruz. Ayrıca 09 ve 9 no. lu konuşmalara verilen önem
den dolayı bakanlık personeline burada teşekkür edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri Devlet Demiryolu taşımacı
lığı uzun seneler ihmal edilmiştir. Devlet Demiryolla-
rımızın 'büyük bir çoğunluğu her zaman saygı duydu
ğumuz ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
yapılmıştır, bir kısmı da 1923 ve 1950 yılları arasın
da yapılmıştır. 1950 yılından sonra Devlet Demiryolla
rı yapımına büyük bir önem verilmediğini görüyoruz. 

Yolcu ve yük vagonlarında kısmi birtakım çalış
malar vardır, fakat mevcut yolcu vagonlarımızın bü
yük bir çoğunluğu diğer dünya devletlerinin yolcu va-
gonlarıyla kıyas kabul etmeyecek ölçüde ilkeldir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Demiryolları yeniden 
ele alınmalıdır. Yollar elden geçirilmeli, noksanlar ta
mamlanmalı, motorlular daha güçlü hale getirilmeli, 
vagonlar medeni hale getirilmeli, tren yolu yapımı
na yeniden hız verilmeli ve saatteki hızlar bugünkü
nün en az üç katına çıkarılma çareleri aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1950 yılından sonra Devlet 
Demiryollarına gereken kıymetin verilmeyişim yanlış 

olarak niteliyoruz, fakat bazılarının ifade ettiği gibi 
Amerika'nın emri olduğunu kabul etmiyoruz. Bunu 
ifade edenlerin başka ideolojilerin hayranlığı ve ideo
lojilerine hizmette bulunma mecburiyetlerinden ileri 
geldiğini de gayet iyi biliyoruz. 

Bunların ifade ettiği şekilde olsa idi karayolları 
kilometrekareye düşen bizdeki 80 metre komşuları
mızda bizden daha da az olması gerekirdi. Halbuki 
komşularımızda kilometre kareye düşen yol, 80 met
remin çok ve çok daha üstündedir. 

Bir misal olsun diye vereyim, Hollanda'da kilo
metre kareye düşen yol miktarı 1 350 metredir, biz
de 80 metre olmasına karşılık. O halde bu duygu ve 
düşünce ile hareket edildiği takdirde Hollanda'nın 
sömürüle sömürüle coğrafyadan kalkması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, Denizcilik Bankasının 1979 
yılında 7 milyar lira civarında zarar ettiği söylenmekte 
ve gözükmektedir. Şimdi denizyolları ve denizciliği
miz üzerinde bu zararı da dikkate alarak biraz dur
mak istiyorum. Türlkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen denizciliğe maalesef bugüne kadar 
gerekli kıymet ve değerin verilmediğini de görüyo
ruz. 

Eskiden bir vilayetimiz olan bugünkü Yunanistan-
nın deniz ürünlerine verdiği kıymet ile, elde ettiği mil
li gelir bize nazaran çok daha az imkânlara sahip ol
masına rağmen maalesef yirmi kat fazladır. 

Denizyollarına ve deniz ticaretine değer vermediği
mizin başka bir misalini de şöyle verebiliriz. Tür
kiye Cumhuriyetinin deniz ticaret filosunun tamamı 1,8 
milyon ton olmasına rağmen, diğer ülkelerin deniz 
ticaret filolarının miktarının bizden kat ve kat daha 
fazla olduğunu görmekteyiz. 

İspanya'nın deniz ticaret filosu 6,027 milyon ton, 
İtalya'nın 11,027 milyon ton, Yunanistan'ın 25,030 
milyon tondur. 

Ayrıca ülkemizin ithalat ve ihracatının % 75'ini 
denizyoluyla yapıyoruz. Bu ihracat ve ithalatımızın 
maalesef % 30'u kendi gemilerimizle, % 70'i ise ya
bancı bayraklı gemilerle yapılmaktadır. 

1979 yılında yabancı bayraklı gemilere ödediği
miz navlun ücreti biraz evvel konuşan arkadaşımızın 
dediği gibi 1 milyar dolar değildir, 55 milyon dolar
dır. 

Sayın milletvekilleri, o halde deniz ticaret filomu
zun ve denizyollarımızın yeniden ele alınarak milli 
gelir kaynağı haline getirilmesi için gerekli çalışma
ları yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de deniz
yollarına ait kanun, tüzük ve yönetmelik adetleri 
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löö'e yakın olmasına ve bakanlıklar arasında da ay
rı ayrı yetki ve sorumluluklar içerisinde bulunması 
birinci yanlışlıktır. 

Bu sebepten dolayı, tek bir kanun içerisinde de
niz ticaret filosu deniz işletmeciliği ve su ürünlerini 
İhtiva eden bir bakanlık haline getirilmesi mecburi
yeti vardır. Yüce Meclisimiz 1979 yılında bu mev
zuda bir araştırma yapmış ve araştırma raporu Mec
lislin bilgilerine sunulmuştu. Rapor tetkik edildiğinde, 
hastalıklar ve hastalıkların tedavisi çok güzel1 dile 
getirilmişti. Burada üzülerek ifade etmek istiyorum 
ki; raporu hükümetler hiç dikkate almamış ve araş
tırma maalesef muallakta kalmıştır. Hükümetten bu 
raporun tekrar incelenmesini ve rapor ışığında bir 
çalışmaya girmesini Milliyetçi Hareket Partisi Gru
bu olarak arz ve talep ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, denizyollarının zararından 
kurtulmak için, denizyollarında da kitle taşımacılığı
na önem verilmesini ve özendirici hale getirilmesini 
şart görüyoruz. Deniz taşımacılığında gemilerimiz 
kâfi gelmediğine rgöre yabancı bayraklı gemilere nav
lun ödeyerek taşımacılık yaptırılması yerine, şimdi
lik yaibancı gemi kiralamak suretiyle zararın azaltıl
ması yoluna gidilmelidir. Şahıslara a'üt gemiler başka 
ülkelerin navlun taşımacılığı yerine, kendi malları
mızı taşıması lazımdır. Ayrıca gemi yapımında tersa
nelerimize gerekli önemi vermek ve hızlandırmak su* 
retiyle deniz ticaret filomuzun bugünkü miktarının: 
en az beş katına çıkartılması şartır diyoruz. 

Sayın milletvekileri, denizyollarında çalışan bütün 
personelin çalışma işgücünü artırıcı tedbirler alınma^ 
lıdır. Siyasi çıkarlar uğruna adam kayıracağız diye 
hareket edilmemelidir. Bu sözleri 1978 bütçesi görü
şülürken ifade edenler 1978 ve 1979 yıllarında ise, işe 
adam değil, adama iş politikasıyla denizyollarında 
fbinleree kişinin yeniden göreve alındığını görüyo
ruz., 

Sayın milletvekilleri, denizyollarında en son ola-' 
rak yapılan fiyat zamları da çok yanlıştır. Türk eko
nomisine fayda yerine zarar getirecek bir anlayışın' 
ifadesidir. Misal olarak, son zamlardan bir tane ver
mek isterim. Kartal - Yalova arasında araba vapura 
1 arının taksi geçiş ücreti 1Q0 lira idi. Son zam ite 
bu 100 lira, 5001 liraya çıkarılmıştır. Yalova'dan Kar
tal'a veya Kartal'dan Yalova'ya karayolu uzaklığı 
itibariyle her taksinin her bir türlü masrafı dahil gi
deri 350 lirayı geçmemektedir. Şimdi ücretin 5CS0 lira 
olmasıyla vasıtaların büyük çoğunluğunun karayolu
nu tercih etmiş olmaları benzin ye mazot sarfiyatına 

sebep olmakta, bu da milli ekonomimize zarar getir-
mdktedir. Öyle anlaşılıyor ki yeni fiyatlar tespit edi
lirken Türkiye'nin gerçekleri ve değerleri dikkate 
alınmamıştır, bu husus üzerinde de Sayın Bakanımı
zın ve Bakanlık erkânının duracağını ümit ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yapılan son zamlarla 1979 
deniz taşımacılığı miktar olarak aynı olduğu takdir
de 1980 yılında zararın olmaması ve 3 milyar lira 
diyarında da işletmenin kâr etmesi lazımdır. Fakat 
yukarıda çok az bir bölümünü ifade etmeye çalıştı
ğım tedbirler alınmadığı takdirde, şimdiden burada 
söylüyoruz, 1980 yılında yine Denizyolları zarar ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, Denizcilik "Bankasının bir 
işletmesi olan Yalova Kaplıcaları 1979 yılının Mayıs 
ayında Turizm ve Tanıtma Bakanlığına devredilecek
ti. Bu sebeple Nisan 1979 tarihinde devir teslim iş
lemleri başlamış olmasına rağmen halen bu devir -
teslim işleri neticelenmemiştir. Aslında en geç dahi 
olsa bir hafta içerisinde yapılması icap eden işlem, 
bir seneye yakın ve hem de yüzlerce kişinin - sözüm-
ona - çalışmasıyla neticelenmeyi sinin esas sepebi çok' 
hazindir. Yalova Kaplıcaalrında turistik gezide bulu-
nurcasına harcırahını da bol keseden almak suretiyle 
dinlenen ve eğlenen kişilerin varlığı bu gecikmeye se
bebiyet vermiştir. Ayrıca birçok emtianın da devir -
teslim esnasında yok olduğu sölentileri vardır. Ya
lova Kaplıcalarının bir yıl işletmeden çekilmesi, bil
hassa Arap ülkelerinden Türkiye'mize gelecek olan 
turist akımını büyük çapta geriletmiş ve döviz kay
bına sebebiyet vermiştir. Bunun hesabının sorulması 
ve müsebbiplerinin cezalandırılmasını Sayın Hükü
metten arz ve talep ediyoruz. 

Yalova Kaplıcaları bugüne kadar daimi olarak 
zarar eden bir müessese idi. Zararlarının anasebep-
leri ise, kaplıcalardaki işletmecilik anlayışının • bir 
yana bırakılmış olması, bürokratların ve hükümet er
kânının dinlenme ve eğlence yeri olarak kullanılma
sından ileri geliyordu. Banyolu otellerin işletilmesin
de müşterilerni ihtiyaçlarına göre değil de, 'herhangi 
bir devlet dairesinin çalışması şeklindeydi. Sabah sa
at 9.00'da açılış, 12'de kapanış; 13.3Q'da tekrar açılış, 
17.00'de kapanış. Buraya turist gelir mi? Haliyle gel
mez. 

Kaplıcalara gelen hastaların böyle bir anlayış ta
şıyan işletmeye gelmeyişleri, işte zararların bir tane
sidir. Kısaca bu işletme kâr etmezdi ve etmemiştir de. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle Yalova Kaplıca-. 
larının coğrafi yapısının da müsait olması sebebiyle, 
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hakiki bir ticari işletmecilik haline getirilmesini gerçi 
Ulaştırma Bakanlığından talep edemyorüz, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına intikal etmek üzeredir ama 
yine de bu talebimizi söylemiş olalım. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul şehiriçi taşımacılı
ğında Anadolu'dan istanbul'a gelen veya istanbul' 
dan Anadolu'ya giden yolcuların bugüne kadar alı
şılagelmiş iskelesi Galata Köprüsü idi. Geçen Hükü
metin bu iskeleyi Kabataş'a kaldırmasıyla yolculara 
yapmış olduğu zulüm, ve maddi zararın behemahal 
ortadan kaldırılmasını yeni Hükümetten bilhassa rica 
ediyorum. Galata Köprüsünden bugüne kadar alışı
lagelmiş olan sistemin; Anadolu çocuklarının, bilhas
sa Anadolu'nun Bursa, Balıkesir, Ege bölgesine ka
dar varan halk topluluğunun buradan geliş geçişle
rinde sırtında küfesi, yanında çocuğu, ayakkabısı ol
mayan kişileri. Galata Köprüsünden bu vapura bin-
d-irmrk istemeyenlerin niyet ve düşüncesinin, adalara 
ve modalara giden kişilere zarar verir, adalara ve 
modalara giden kişileri rahatsız eder düşüncesinin 
ifadesidir. Bu nedenle üzerinde durarak tekrar tekran 
Sayın Bakandan rica ediyorum : Seneler senesi, asır
lara varan bir anlayışın tekrar yerine getirilmesini 
rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hava Yollarındaki du
rum Denizyollarının bir benzeridir. Sözü uzatmama!: 
'için şunu ifade etmek istiyorum : Türk Hava Yol
larında bir uçağa isabet eden personel adedi 350 kişi 
olmasına rağmen, bakım, temizlik ve uçuş saatlerini 
de dikkate alırsak, yabancı bir firma olan Fransa' 
nın hava yollarıyla karşılaştırdığımızda temizlik, ba
kım, zamanında uçuş değerlenmesi ve aynca bu ya
bancı ç/irkette bir uçağa düşen personel adedinin de 
240 civarında olduğunu gördüğümüzde, zararın nere
den geldiğini kısmen olsun ifade etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Yollarına 
mevzu gelmişken şunu da ifade etmeden geçemiyo
ruz : Şu anda hava işletmeciliğinde grev ve lokavt 
girişim ve sözleri dolaşmaktadır. Hava Yollan yetki
lileri grevin ideolojik olduğuna a.ît beyanları vardır. 
Yine Sayın Bakanın bugünkü basında yer alan söz
leri vardır ve yetkili sendikanın da beyanatı vardır. 
Sayın Bakan şimdi bu mesele hakkında fikir beyan 
etmek istemıiyoaım. Çünkü milli menfaatlerimiz yö
nünden korkuyorum faydalı olmaz, bilakis zararlı 
olur diye. Bu nedenle sizlerden istirhamım, hakkın 
tescilli ve hukuk kuralları içinde milli menfaatlerimiz 
doğrultusunda bir an evvel çözüm yollarının bulun
masıdır talebimiz. 

I Ayrıca, Türk Hava Yollarına, benden evvel ko-
I nuşan arkadaşım, Milliyetçi Hareket Partililerin dol

durulduğunu söylediler. Hiçbir devlet memuru hiçbir 
I siyasi partinin üyesi olamayacağına göre, burada 
J Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın tamamı için 

söylemiyorum ama, bazı arkadaşlar için söylüyorum, 
her nedense Milliyetçi Hareket Parîti'siyle akıllarını 
bozdu demiyorum ama, Milliyetçi Hareket Partisi
nin sözünü ağzına almadan yapamıyorlar. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sizin de Cumhu-
riye't Halk Partisi sözünü aldığınız gibi. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Milliyetçi Hare
ket Partili olarak Türk Hava Yollarında tek bir ta-

I ne kişi var ise, onun ismini söyleselerdi. Burada ge
lip de kuru gürültü, patırtıyla birtakım demagojiler
le, birtakım yolu saptırmayla, daha açık ifadesiyle 
söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisiyle Adalet Par
tisinin arasını açmak havasında ve düşüncesinde ise-

I niz hava alırsınız hava. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP, MHP sırala-

I rından alkışlar)' 
AYHAN ALTUĞ (îstanbul) — Mübarek olsun, 

I birbirinize çok yakışıyorsunuz. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Hal it Dağlı... 

AP GRUBU ADINA MEHMET HALİT DAĞLİ 
j (Adana) — Sayın Başkan, sayın miUeflvekilleri; 1980 
I Mali Yılı Ulaştırma Bakanlığı 'Bütçesi üzerinde Adalet 
I Partisi Grubunun görüşlerini arz etme küzere huzu-
I runırcdayım. Bu itibarla yüce heyetinizi şahsım ve 
I grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

I Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşlarımızın ve devle-
I tin karada, havada ve denizde ulaşımını ve haberleş-
I rr.e hizmetlerini ifa eden bir kuruluştur. Ulaştırma 
I Bakanlığı, yatırımcı 'bir Bakanlık değil, dalha ziyade 
I işletmeci bir Bakanlıktır. Ulaştırma hizmetlerinde ara-
I nan hususlar; evvela ucuzluk, sürat ve emniyettir. 
I Ulaştırmanın ekonomimizdeki ve in'san hayatındaki 
I yeri tartışılamaz, Bu hizmetlerin yapılması ne kadar 
I önemli ise, o ölçüde de zorlukları vardır. 'Bu itibarla 

, I meseleyi birkaç yönden değerlendirmek gerekir. Ev-
I vela şunu ifade etmek İsterim ki, teknolojik gelişmeler 
I karşısında hızla artan nüfus, büyüyen ekonomi, kalkın-
I ma hamleleri yükün büyük Ibir kısmını ulaştırma sek-
I terlerinin üzerine yüklemiştir. 
I Ulaştırma hizmetleri, bir yönüyle ekonomik, bir 
I yönüyle sosyal, ıbir yönüyle güvenlik, ibir yönüyle ulus-
I lararası münasebet ve nihayet turizm olmak üzere, 
| insan hayatının hemen her saatinde temas 'sathına gire-
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bileceği bir hizmet sektörü olarak karşımızda bulu
nuyor. 

Bugün dünyadaki devletlerin mukayesesi yapılır
ken o ülkeni ulaşım ve haberleşme imkânlarına göre 
kalkınmış kalkınmamış ve geri kalmış denmektedir. 
Bu bakımdan ulaştırma hizmetlerine gereken önemin 
venlmeîinin doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Bugün, hakikaten 15 sene zarfında eksik ve ku
surları olabilir, iyi bir noktaya gelinmiştir,' yeterli 
midir, değil; daha iyiye gideceğiz. Biraz önce Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan değerli ar
kadaşım, Demokrat ıPaırltinin ve Adalet Parti'siriin Tür
kiye'nin meselelerini ihmal ettiğini ifade ettiler. Şimdi 
'ben arkadaşıma sormak istiyorum; «ithmal ettiler» de-
diklrri dönemde 1950 - 1960 ara'sı 'Demokrat Parti 
döneminde Türkiye'nin kalkınma hızı % 10, yine «ih
mal etti, planı pilava çevirdi» dediği Demirel Hükü
met!: ri döneminde i'se, kalkınma hızı ortalama ',% 7. 
Bir de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu 
dönrme bakalım. 1978 yılı plansız dlönemde kalkınma 
hızı o;c 2,7, 1979 yılında ise sıfır. 

Peğerli arkadaşlarım, 'soruyorum, acaba Curnhu-
riye Halk Partisi mi bu memleketin meselelerini ihmal 
etnr;, yoksa Demokrat Parti mi, onun devamı olan 
Adalet Partisi mi? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edime) — Kim 
kalkındı, Devlet mi, şahıslar mı? 

MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, planlama, ulaştırmanın meselelerine da
ha gerçekçi 'bakmaya çalışır, Maliye de kesenin ağzı
nı biraz daha açarsa, umarız ki bu Bakanlık gelecek 
yıllarda çok daha başka türlü hizmet tab'losuyla karşı
mız?, eelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, evvela ulaştırma politikası 
üzerinde bir yanlışı düzeltmeye mecburum. Ulaştırma 
'sistemleri arasındaki rekabet, yıllardır tartışılır. Ka
rayollarına mı daha çok önem verelim, yoksa demir
yollarına mı? Aslında 'bu rekabeti ortadan kaldırmak 
'lazımdır. Biribirini milli ekonomi içinde bütünleyen, 
tamamlayan biri eksiğini diğer bir sistemle gideren 
bir politikayı uygulamaya m'eeburuz. Aslında, ka
rayolları sistemiyle demiryolları arasında bir re
kabet s'özkonusu değildir. Bütün mesele, yük ve yol
cu taşımada hu sistemlerin sosyal ve ekonomik mali
yetlerini değerlendirip bir temel taşıma politikası için
de yürütebilmektir, bu mümkündür. Temel taşıma 
politikası ne olmalıdır? Elbette yük taşımada ağırlık 
demiryollarına, verilir, ama yolcu taşımada kitle araç
ları önemlidir. Demiryolu her yere gitsin diyemezsi-
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niz. Türkiye haritasını gözönüne getirin, Karaburun' 
dan tren kalkıp da Hakkâri'ye nasıl gidecek, gitse bile 
karayoluna oranla maliyet 10 misli olur. Çünkü, de
miryollarının yapımı karayollarına oranla kat ve kat 
fazladır; 

Tahii, şartlar bizi 'bir noktaya getirdi, petrol fi
yatları yükseldi. Böyle olunca da şimdi oturuyoruz, 
geçmiş devirleri kötülüyoruz; karayolları yapılmasay-
dı diyoruz. Bugün Edirne'den Van'a kadar, Hakka
ri'ye kadar asfalt yolla gidebiliyorsunuz. 'Eksiği yok 
mu? Var. Eksikleri tamamlayalım, daha iyilerini ya
palım, 

Değerli arkadaşlarım, yapılan hizmetleri tenkit et
mek kolaydır; ama yapmak zîordur. Geliniz bu tar
tışmaları bırakıp, yapılan hizmetleri en iy! şekilde 
değerlendirip, yenilerini yapmaya bakalım. Karayol-
culuğunu kötüleyerek bir yere varamayız, demiryolcu
luğunu küçülterek de bir yere varamayız; milli eko
nominin temel iki sistemini, her ikisini de en iyi şekil
de, en rasyonel bir şekilde işletebilmeliyiz. Bu yold'a; 
Hükümet programında ilkeler vardır. Sayın Bakanın 
tutumu, kararlılığı, sevk ve idare anlayışı bu yönde
dir. O bakımdan memleket ekonomisine çok yararlı 
hizmetler vereceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü dünya şartlarını ka
lıcı kabul etmemek gerekir, değişecektir. Konjonktü-
ri'm ne getireceğini bilemiyoruz; ama petrol vesayeti 
altında dünya ekonomisi olmaz. Tabii kaynakların 
üzerine oturmak elbette hükümranlık hukuku. Ama, 
bunun bu tarzda dünya ekonomisini, gelişme halinde
ki ülkelerin ekonomisini tahrip edecek seviyede bir 
petrol politikasının devam edebileceğini zannetmiyo
rum. Bunun da bir çaresi bulunacaktır. Çünkü, zaru
retler birçok şeyi ortaya koymaktadır. Onun yerine 
ikame bir madde elbette hayatiyet bulacaktır veya yeni 
üretim alanları açılacaktır. 

Türkiye büyük 'bir potansiyeldir. Türkiye'nin he
nüz dokunulmamış kaynakları vardır. Bu kaynaklar
dan ne üreteceğimizi elbette bugün bilemiyoruz; ama 
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Zaman gelir Tür
kiye 50 milyon ton petrol üreten bir ülke olursa, ne 
gam demiryolundan taşıdın, karayolundan taşıdın; 
mesele değil bunlar. Binaenaleyh, sistemleri şartla
ra göre tartışırken şartlar geçtikten sonra onu kötü
leyici yönde konuşmamak gerekir. 

Değerlii arkadaşlarım, demiryollarının birçok ye
ri ekonomik olmaktan çıkmıştır. Bunları ekonomik 
hale getirmek için de ıslahat gerekir. Bugün demir
yollarında, daha doğrusu ulaştırma sektöründe hiz-
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metler, istenilen ölçüde değildir. 03'ü çevirirsiniz, ya
rım saatte cevap vermezler, cevap ver'seler de kötü 
Ibir sözle karşılaşırsınız. Önemli bir işiniz vardır, 
uçakla istanbul'a gideceksiniz, havaalanına gidersi
niz, uçak saati gelir beklersiniz, beklersiniz ses se
da yok. Bir yetkiliye sorarsınız, kötü bir cevap alırsı
nız. Havaalanlarımız pislikten geçilmez. Bugün kara
yolunda içkili araba kullanırsınız, şayet polis yakalar
sa, doğrudan doğruya hapishaneye gidersiniz; ama 
gel gör ki, uçaklarda personelin alkollü olup olmadığı 
kontrol edilmez. Bu yüzden kazalar olur, birçok insan 
hayatını kaybeder, sonra da yetkililer buna pilota.j ha
tası derler. Trenlerimiz de öyle, pislikten bir yere otu 
ramazsınız, gemilerimiz keza öyle. 

Değerli arkadaşlarım, insafla mütalaa edelim. Ne
rede kaliteli bir hizmet arıyorsanız evvela yeterli eği
tim şarttır. Yalnız eğitim de yetmez; gelişme şartları
na ve teknolojik değişmelere göre modernizasyona 
(gitmek şarttır. Bu da daha çok para, daha çok ya
tırım demektir. 'Bütçe imkânlarından yeterli Ödenek
leri ulaştırma sektörüne ayırmadikça, modern kalite
li hizmet arzını beklemek hayal olur. 

'Bugün PTT zarar ediyor, Demiryolları zarar edi-
yc:, Denizcilik Bankası zarar ediyor, Türk Hava Yol
ları zarar ediyor; bu zararların değişik sebepleri var
dır. Evvela bu kuruluşlar verimli bir işletmecilik an
layışına sahip değildir. îşletme metotları eskimiştir. 
Demiryollarında hâlâ Birinci Cihan Harbinden kalma 
seyrüsefer kaideleri ve talimatları uygulanmaktadır. 
Sinyalizasyon tesisi bütün şebekeye henüz tesis edile
memiştir. Kömürlü lokomotiften, dizelli ve elektrikli 
lokomotife geçiş planları çok gecikmiştir; henüz yo
lun yarısına gelinmiştir. Demiryolu hatları Birinci Ci
han Harbinden kalma, o devrin imkân ve şartları 
içinde iptidai vasıtalarla, kazma - küreJkle yapılmış, çok 
meyilli, uzun mesafeli ve çok virajlı yollardır. Yük 
taşıma güçleri orta seviyededir. Birçok varyantın ıs-
labı, alt ve üst geçitlerin yapılması, virajların kaldırıl
ması, demiryolunun sürat yolu haline gelmesi için ha
zırlanmış projelere milyarlarca lira para ayırmak ge
rekmektedir. Bunun bir örneğini vermek istiyorum: 
Ankara - Beypazarı - Mudurnu İstanbul demiryolu 
hattının bir sürat yolu olarak inşaatına Adalet Par
tisi iktidarı zamanında başlanmıştır. Halen bu yolun 
birçok tünelleri açılmıştır, inşaatı devam etmektedir. 
Ankara - İstanbul tren yolu böylece 4,5 saate inecek
tir. Bu güzel örnek, işletmenin diğer hatlarında da 
uygulanır hale gelirse, demiryolları geniş ölçüde za
rar etmekten kurtulup istenilen, imrenilen bir ulaşım 
aracı haline gelecektir. 

Ayrıca bu kuruluşların personel politikaları da 
ekonomik sınırlar içinde tutulamamıştır. Şişirilmiş 
kadrolar, lüzumsuz işe almalar, 1 kişinin yapacağı işi 
10 kişiye yaptırır hale gelmiştir. 

Türk Hava Yollarında uçak başına 350 personelin 
itişmesi bunun tipik bir örneğidir. Hava Yollarının 
dengesiz ücret politikası adalet ölçülerini altüst etmiş
tir. Halen, 20 bin lira civarında ücret alan Genel Mü
dürün 3 mislinden fazla ücret alan personel vardır. 
Şimdi bu personel en yukarı düzeyde ücret aldığı 
halde, zarar eden bu müesseseyi adeta batırmak için 
gıev uygulamasına girmiştir. Sayın Bakanın cdmış 
olduğu lokavt kararı kamuoyunda tasvip görmüş, Ha
vayollarının durumunu bilen herkes haksız grevin ne 
kauar zarar verici nitelikte olduğunu kabullenmiştir. 
Hiçbir sebeple milli ekonominin böylesine tahribine 
ve zarara sokulmasına müsaade edilemez. Bu kararın
dan dolayı Sayın Bakanı tebrik ediyor ve takdirle.'mi 
<unı, yorum, 

Değerli arkadaşlarım, üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizde deniz taşımacılığının bir bölümünü üstle
nen Denizcilik Bankasının ve Deniz Nakliyat Anonim 
ŞÜ ketinin beklenen verimli çalışmayı yapamaması, 
zarar etmesi bir başka önemli husustur. Gerek iç ve 
gerek dış hatlarda gemilerimiz ülke ekonomisine ya-
rarlı bir çalışma düzeni ve imkânına kavuşamamıştır. 
Türkiye her yıl ithal ve ihraç ettiği mallar için yaban
cı bandıralı gemilere 1 milyar dolar döviz ödemek
tedir. Türk mallarını ya bir Yunan şilebi, ya bir Nor 
VLÇ J'fhi yahut bir Romanya tankeri veya bir Alman 
şi'cîb; götürüp getirmektedir. Milli deniz filomuz hem 
düşük kapasite ile yolcu taşımakta hem de sefer so
nunu zararla kapatmaktadır. Sayın Bakanın bütün 
bu aksak ve eksik meseleleri düzelterek başarılı bir 
hizmet vereceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken PTT hizmet
leri üzerinde de durmak istiyorum. Artan telefon 
hizmetini karşılamak için yeni yatırımlara ihtiyaç 
vardır. Ümraniye'deki telefon fabrikasının" kapasitesi
nin artırılması ve tevsii şarttır. Bugünkü sıra bekle
yen telefon isteklisi 1 milyondur. Birkaç sene sonra 
ba rakamın 2 misline çıkacağı kaçınılmazıdır. Döviz 
darboğazı içinde telefon ihtiyacını ithal ile karşılamak 
çok zordur. Teleks ihtiyacı ise aynı sıkışık durumda
dır Şehirlerarası otomatik görüşme cazip hale gelmiş
tir. Zira 03 İrtibatı zaman kaybettirdiği kadar çok: 
kere santral memurlarının müşteriyi hırpalamasına ka
dar gitmektedir. Telgraf metinleri bazen ölüm haber
lerini doğum, doğum haberlerini de ölüm şeklindi 
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intikal ettirdiği gibi, adres ve isimler de birbirine ka
rışmaktadır. Mektup tevziinde gecikmeler, eleman ve 

/araç noksanlığnıa dayandırılabilir; ancak 'burada sa
yıdan çok kaliteli eleman ihtiyacına dokunmak hte 
rim. Ankara'da açılan PTT Eğitim Merkezi, elemanla
rı devamlı eğiten değerli bir kuruluş olarak vazife 
görmektedir. Bu eğitim kuruluşunun Türkiye sathın
da yenilerini açmak gerekir. Son zamanlarda terörist 
ve anarşistlerin PTT aracılığı ile bombalı paketler 
göndermesi vatan ihanetinin nerelere kadar ulaştığını 
ortaya koymaktadır. Yalnız PTT için değil bütün ulaş
tırma faaliyetleri için kaliteli ve yeterli güvenlik ted
birleri almak gerektiği anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, haberleşme hizmetlerinin ge
rektirdiği altyapının istenilen ölçüye gelmesini bekli
yoruz. Sanayi ve turizm kesimleri ile geri kalmış böl
ge köy ve kasaba telekoamünikasyon hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması amacıyla, haberleşme sektörü yatı
rımlarına ağırlık verilmeli Ve sağlıklı yatırım politikası 
uygulanmalıdır. 

Kalva meydanlarının geliştirilmesi ve yurdumuzun 
'bilhassa Doğu ve Güneydoğu illerine her mevsim hiz
mete hazır modern meydanlar yapılrnaisı, hava ula
şım hizmetlerinin buralara süratle götürülmesi zaru
ridir. Bu bakımdan yatırımcı bir kuruluş olan Bayın
dırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında tam 
bir koordinasyon sağlanmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, gelişen, güçlenen, büyüyen 
Türkiye'nin her alanda yeni yatırımlara ve hizmetlere 
ihtiyacı vardır. Bilhassa Ulaştırma Bakanlığının üst
lendiği görev ve sorumluluklar çok önemli yer işgal 
eder. Ulaştırma hizmetleri toplumun bir bölümüne 
değil, tümüne hitap etmektedir. Bugün 45 milyonluk 
Türkiye, yarın 50 milyonluk Türkiye olacaktır. Sana
yide gelişme, tarımda daha çok üretim, turizmde ar
tış, ihracat seferberliği dediğimiz zaman ön planda 
karşımıza ulaştırma ve haberleşme sektörü gelmekte
dir. 

Kısa ömürlü hükümetlerin, istikrarsız dönemlerin 
bu konuda sebep olduğu hizmet açığını, yatırım ek
sikliğini bugünün Hükümeti, her konuda olduğu gi
bi, bu konuda da cesaretle üstlenmiştir, başarma azmi 
içindedir. Bakanlığın başında bulunan değerli arkada
şımız ve hizmet arkadaşları ve (Bakanlık sorumluları 
her güçlüğü yenmede tecrübeye, bilgiye ve inanca 
sahiptir. 

Bu duygularla Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin Ba
kanlığa, bağlı kuruluşlara ve aziz milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyor, Adalet Partisi 
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I Grubu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar 
tamamlanmıştır. Şahısları adına Sayın .Mehmet Öz-
kaya, lehte buyurun efendim. 

MiEMMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 
1980 Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve düşünce
lerimi dile getirmek üzere huzurlarınızda bulunmak
tayım. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, petrol üreten ülkelerin son 
I 10 yıl içinde petrol fiyatlarına yaptıkları % 1 400 
I oranındaki zam, gelişmekte olan ülkelerin ekonomi

leri üzerinde dayanılmaz yükler teşkil eetmektedir. 
I Varili 2,5 dolar olan hampetrol bugün 24 dolar 'ile 35 

dolar arasında işlem görmektedir. Bu fiyatların nere
de duracağı da henüz belli değildir. 

Değerli milletevekilleri, işte ülkemiz petrol fiyat
larından etkilenen ülkelerin en başında gelmektedir. 
1'975 yılında petrol ithalatımız, ihracatımızın % 14' 
ünü teşkil ederken, 1979 yılında hemen, hemen ihraca
tımızın tamamına eşit rakamlara ulaşmıştır. Türkiye 
petrol tüketimini mümkün olan en az düzeye indir
mek zorundadır. Türkiye, ısınma ve taşınma siste
mini petrole bağımlılıktan kurtarmak zorundadır, 
bunun kısa dönemde gerçekleştirilmesi elbette müm
kün değildir; ancak ülkemiz mümkün olan en kısa 
zamanda gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, petrolün Türk ekonomisin-
I deki yeri ;ve Türk ekonomisindeki sön yıllarda meyda

na getirdiği korkunç tahribat gözler önündedir. Bu
gün Avrupa'da karayolları ile yapılan ulaşımın en faz
la ağırlık kazandığı ülke Türkiye'dir. 

Türkiye'de yapılan ulaşımın yaklaşık % 80'inin 
karayolları ile yapılması bunun açık bir ifadesidir. 
Türkiye ekonomisi bu çekilmez yükü bertaraf etmek 
durumundadır. Hadisenin hafife alınacak hiçbir tara
fı kalmamıştır. Özellikle konutlardaki ısınmanın kö
mürle, elektrikle yapılması gerekmektedir. 

Halbuki bütün ürettiğiniz elektrik enerjisi, sana
yimizin bile İhtiyacına cevap vermemektedir. Özellik
le son 2 yılda yapımı sürdürülen hidroelektrik sanitral-
larının fiziki gerçekleşme oranları komik denebilecek 
rakama düşmüştür ve bu son 2 yılda Keban'ın d'iğer 
üniteleri için önemli teşebbüste bulunulmamıştır. İha
lesi yapılmış, inşaatı başlamış, makineleri gelmiş ve 
bütün transferleri yapılmış olan Elbistan Termiik Sant-

] ralinin işletmeye açılması Cumhuriyet Halk, Partisi 
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Hükümeti zamanında tehire uğramamış olsa idi bu- I 
günkü 4 saatlik bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya I 
bulunmayacaktık. I 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 1980 yılına girer
ken, siyasi istikrar arayan bir ülke olmuştur. Esasen 
siyasi istikrarın olmadığı ülkelerde ekonomik istikrarın 
olmayacağı artık tartışma konusu değildir. Ülkemizin 
siyasi istikrarsızlıklara artık tahammülü kalmamıştır. I 
Ülkemize bu hususta istikrar kazandıracak bir seçim I 
sistemi 'kaçınılmaz hale gelmiştir. I 

Değerli milletvekilleri; bugün artık kalkınmakta I 
olan ülkelerde haberleşme sisteminin önemini imkâr I 
etmek mümkün değildir. Ülkemizde haberleşme im- I 
kânlarının daha da yakınlaştırılması gerekmektedir. I 
Özellikle 1980 Mali Yılı (Bütçesinde haberleşme imkâ
nına kavuşturulamayan köylerin telefon hizmetleri I 
için ıBütçeden ayrılan miktarın 7 915 000 000 TL. ile 
sınırlandırılmış oluşu, bu 'hizmetlerin yeterince yapı- I 
lamayacağını göstermektedir. I 

Değerli milletvekilleri; demir yollarımızın gerek I 
uzunluk, gerekse çift hat bakımından uygar Batı dev- I 
letlerinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Toplu I 
taşımacılığın her geçen gün artan petrol fiyatları kar- I 
şısında önemi büyüktür. Bu itibarla maddi kaynakla- I 
nmızın elverdiği ölçüde demiryollarımızı ve ulaşımın I 
yoğun olduğu yerlerde çift hat sistemini geliştirmemiz 
gerekmektedir. I 

Değerli milletvekilleri; Boğazlarda meydana gelen I 
son facialar, İstanbul şehrimizi büyük tehlikelerle karşı I 
karşıya bırakmıştır. Boğazlardaki seyir emniyetinin I 
sağlanması için gerekli düzenlemenin yeniden gözden I 
geçirilmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması gerek- I 
mektedir. I 

Değerli milletvekilleri Türk Hava Yollarının ça- I 
lışma sisteminin Avrupa standartlarına eriştirilmesi ge- j 
rekmektedir. Vatandaşın hava ulaşımında karşılaştığı I 
güçlükler ortadan kaldırılmalıdır. Çeşitli ulaşım hiz- I 
metlerinde yatırım gerekmektedir. Bu ise, elbette bir I 
kaynak meselesidir. Fakat özellikle yatırım ihtiyaçları- I 
nın dışında birtakım işletme hatalarını telafi etmek I 
mümkündür. Özellikle Türk Hava Yolları ile seyahat I 
eden vatandaşlarımız bazan «Çile» denebilecek or- I 
ganizasyon bozukluklarıyla karşılaşmaktadır. Türk I 
Hava Yolları, ihtiyacının çok üstünde personel çalış- I 
tırmasına rağmen hiçbir zaman Batılı havayolları ile I 
mukayese kabul etmez bir yetersizlik içinde kalmıştır. I 
Sayın Bakanım, son toplu sözleşmelerle sorumsuzca is- I 
teklerde bulunan Hava - iş Sendikasına karşı ilan et- I 
tiği lokavtı yürekten destekliyoruz. J 
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Değerli milletvekilleri; Türkiye huzur arayan bir 
ülke olmaktan kurtarılmalıdır. Türkiye, siyasi istikrar 
arayan ülke olmaktan kurtarılmalıdır. Türkiye, petro 
le bağımlı bir ülke olmaktan kurtarılmalıdır. Türkiye, 
milli beraberlik ve bütünlüğe yönelen tehlikelerden 
kurtarılmalıdır. Türkiye, ülkeyi kan denizine çeviren 
anarşi belasından kurtarılmalıdır. Türkiye, enerji dar
boğazından kurtarılmalıdır. Kısacası, Türkiye, demok
ratik rejime yönelen bütün tehlikelerden kurtarılmalı
dır. 

Değerli milletvekilleri; hepinizi milli birlik ve ülkü
ler etrafında birleşmeye çağırıyorum. Hepinizi, mil
liyetçi ve Atatürkçü çizgide buluşmaya çağırıyorum. 
Hepinizi, bizlerden çok şeyler bekleyen, gözlerini 
umutla Parlamentoya çevirmiş vatandaşımıza yardım
cı olacak yasaların çıkmasına yardımcı olmaya çağı-
ğırıyorum. Hepinizi, barış ve kardeşlik içinde yaşayan 
büyük Türkiye yaratmaya çağırıyorum. Milletimiz biz
den bunu beklemekte, bunu istemektedir, i Milletimiz, 
son Türk Devletine sahip çıkmamızı istemektedir. Ge
liniz, çocuklarınıza miras olarak kin ^e nefret tohum
larının ekildiği yabancı ideolojilerin tartışıldığı bir 
Türkiye değil, milli ve manevi değerlere sahip çıkıldı
ğı ,ahlak ve faziletin her şeyin üstünde tutulduğu bir 
Türkiye bırakalım. Geliniz, çocuklarımızı vatanını, 
milletini, bayrağını inkâr eden ıbir nesil 'değil, yüreği 
vatan ve millet aşkıyla dolu, 'bayrağını görünce heye
candan tirtir titreyen, dini ve vicdani değerlerle bezen
miş bir nesil olarak yetiştirelim. Geliniz, çocuklarımı
zı Türk ve islam sentezinin şerefli, haysiyetli, dürüst, 
çalışkan ve gururlu birer ferdi olarak yetiştirelim. 

Hepinizi bütün kalbimle bu çizgiye davet ediyo
rum. (İşte Türk iyenin temel meselesi bu değil midir? 
Öylesine inanmış, öylesine birbirini seven bir top
luma kimin gücü yeter? Bu manevi zırhı, hangi top, 
hangi tüfek, hangi kurşun geçebilir? Allah bu Yüce 
Milleti, elbette layık olduğu yere kavuşturacaktır. 
Gönüller serin, yürekler rahat olmalıdır. 

Ulaştırma Bakanlığı (1980 mali yılı Bütçesinin teş
kilatına, yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Allah'tan diler Yüce Meclise saygılar sunarım. 
ı(AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı, buyurun 
efendim. (AP sıralarından alkışlar). 

ULAŞT1RİMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Samsun) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, Ulaştırma Bakanlığının 1980 Mali Yılı Büt
çesi üzerinde düşüncelerimi ifade etmek için huzuru
nuzdayım. 
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Benden evvel gerek grupları ve gerekse şahısları 
adına düşüncelerini, fikirlerini söyleyen değerli grup 
sözcülerine ve değerli milletvekili arkadaşlarıma te
şekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. • 

Elbetteki takdir edeceksiniz ki, şu anda huzuru
nuzda uzun aylar, uzun yıllar 'hizmet veren ve o Ba
kanlığın savunmasını yapmak üzere huzurunuzda de
ğilim. Üç aylık 'bir bakanlık döneminde Ulaştırma 
Bakanlığının Türk ekonomisinde ıgerçek yerini alabil
mesi ve yüklendiği hizmetlerde daha başarılı olabil
mesi için neler yapılması gerektiği noktasındaki dü
şüncelerimi sizlere ifadeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, hepiniz takdir edersiniz ki, 
ulaştırma ve haberleşme bir memleketin ekonomisinin 
en önemli unsurlarıdır. Eğer bir memleketin ulaştır
ması ve haberleşmesi teknolojik bakımdan en üst se
viyeye ulaşmamışsa o memleketin ekonomisini sıh
hatli ve 'başarılı görmek mümkün değildir. 

ıDaha açık bir ifadeyle ulaştırma ve ekonomi, 
ulaştırma ve haberleşme Türk ekonomisinin itici gü
cüdür. Haberleşme ve ulaştırma bu itici güç görevini 
başarıyla yürütemediği sürede Türk ekonomisini bek
lenen seviyede ve değerde anlamak ve mütalaa etmek 
mümkün değildir. 

Öyleyse haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin sikleri 
merkezi olan Ulaştırma 'Bakanlığının bugünkü yapısı, 
bünyesi nedir? Bu hizmetleri başarıya ulaştıracak se
viyede midir? Bünyede bazı küsurlar, noksanlar ve 
bazı düzeltmelerin gerektiği inancı mevcut mudur? 

Arkadaşlarım da ifade ettiler; bugün Ulaştırma 
Bakanlığının yapısı ve bünyesinde farklılıklar vardır. 
Ücretlerde değişik uygulamalar vardır ve Ulaştırma 
Bakanlığının bünyesinde, gerek kendi bünyesinde ve 
gerekse hizmetler yönünden bazı bakanlıklarla ara
sında dublİkasyonlar vardır. Bunları kısa 'sürede gi
dermek ve faydalı istikamete getirmek başarının sırrı 
ve ifadesi olacaktır. 

Bunlar nedir? Bugün Türk Hava Yollarıyla Hava 
Meydanları, hizmet bakımından birbirini tamamla
yan, birbirini ikmal eden, aynı yapıya, aynı hizmet 
manzumesine sahip müesseselerdir; ama, bakıyorsu
nuz, bir tarafta, Türk Hava Yollarında ücretler astro
nomik seviyelere yükselmiş, diğer taraftan aynı hiz
meti gören Türk Hava Yolları 657 sayılı Kanuna gö
re yönetildiği için, oradaki memurların aldığı maaş 
onlarla mukayese edilmeyecek bir seviyededir. Öyley
se, bu iki müessesede birbirini tamamlayan, hizmet
ler bakımından bu iki müesseseyi, ücret bakımından 
bir seviyeye getiremediğiniz sürece bu iki hizmetin 
başarılı bir noktaya gelmesi mümkün değildir. 
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.AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sadece orada de
ğil, memurların her yerde çilesi. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Eğer çok biliyorsanız buraya buyurun. Biz 
kimsenin savunmasını, avukatlığını yapmıyoruz; işin 
gerçeği, gereği ne ise, onu söylüyoruz. Eğer bildiği
niz bir şey varsa, siz de buraya.. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Yanlış kapı çalıyorsunuz; yalnız, onu 
size söyleyeyim. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica ediyorum. 

SEYFİ ÖZTÜRlK (Eskişehir) — Dinle biraz ca
nım, yeter artık yahu. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Allah, Allah. 
BAŞKAN — SSayın Bakan, devam edin. 

ULAŞTIRMA BAK'ANI HÜSEYİN ÖZAL (De
vamla) — 

Diğer taraftan, Türk Hava Yollarıyla USAŞ, 
aynı hizmetleri görmelerine rağmen, bunlar ayrı üni
teler, ayrı birimler halinde çalışmaktadırlar. Aynı hiz-
metlefi gören bu müesseseleri de bir holding haline 
getirmek gerekmektedir. Haddizatında bana sorsanız, 
aynı hizmetleri gören Türk HaVa Yolları, USAŞ, 
Kıbrıs Hava Yolları ve Hava .Meydanlarını daha ba
şarılı bir hizmet seviyesine getirmek istiyorsanız bir 
holding haline getirmekte büyük fayda vardır. Bu, 
elbette ki, bir devlet meselesidir, büyük bir devlet me
selesidir; ama, bu hizmetlerin daha başarılı ve mil
letin menfaati istikametine yönelmesini sağlamak için 
bu yöne gidilmekte şahsen büyük faydalar görüyo
rum,. 

Diğer taraftan, biraz evvel ifade ettim, Ulaştırma 
(Bakanlığı birçok hizmetler bakımından da bazı bakan
lıklarla dublikasyon halindedir. Hava meydanlarının 
yapılmasını Ulaştırma Bakanlığı talep eder, Bayındır
lık Bakanlığı talep eder; ondan sonra limanların inşaa
tını Bayındırlık Bakanlığı talep eder, devlet demiryol
larının inşaatını Bayındırlık Bakanlığı talep eder, inşa 
eder, tamir eder ve Ulaştırma Bakanlığına teslim eder; 
ondan sonra, ulaştırma (Bakanlığı da Devlet Demiryol
ları veyahut da Deniz Yolları vasıtasıyla, Hava Mey
danları vasıtasıyla hava meydanlarını işletir, Devlet 
Demiryollarını işletir ve denizyollarını işletir. Bence, 
bir hizmet nerede başlıyorsa orada bitmelidir. Eğer 
hizrnetin süratle görülmesi ve süratle bitirilmesi iste
niyorsa, bu iki bakanlıktaki dublikasyon da bu şekilde 
giderilmelidir. 

Şimdi, buradan şuraya gelmek istiyorum. Bütçe 
Karma Komisyonunda da münakaşa edildi. Senatoda 
da münakaşa edildi, hatta kamuoyunda da münakaşa 
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edilmektedir; «Karayolu mu olsun, demiryolu mu ol
sun, denizyolu mu olsun?». 

©eğerli arkadaşlarım, ben açık söylüyorum; eğer 
demiryolu olsun veya karayolu olsun veyahut da de
nizyolu olsun, bu iddiaların, bu fikirlerin hiçbiriyle 
beraber olmak mümkün değildir. Türkiye'nin coğraf
yasını, Türkiye'nin avarızını bilenler, Türkiye için ka
rayolu da lazımdır, denizyolu da lazımdır, havayolu da 
lazımdır, demiryolu da lazımdır; «Biri var, biri yok» 
diyemezsiniz. Bütün hüner ve mesele, demiryoluyla, 
denizyoluyla, havayoluyla ve karayoluyla bunlar ara
sında ciddi bir koordinasyonu sağlamaktır. Bunu ba
şarırdanız, neticeyi elde edersiniz, yoksa, «Demiryolu 
olsun» veya «Karayolu olsun», bu iddiaların geçerli 
tarafı yoktur. Vaktiyle karayolları konusu ele alındı
ğında veyahut da karayolları en fazla mütalaa edildiği 
zaman, Türkiye'nin o günkü ekoncdm'ilk gücü oydu. 20 
sene evvel Türkiye petrolle ilgili taşıta önem verir
ken, 20 sene sonra petrolün bu maliyete yükseleceği
ni 'kimsenin hesaplaması mümkün değildi ve o tarih
lerde de karayolu, yani, 1 kilometrelik karayolu 2 
milyon liraya çıkarken, demiryolu 20 milyon liraya 
çıkıyordu. Bugün karayolunun 1 kilometresi 4 mil
yon liraya çıkıyorsa, 'demiryolu 60 veya 70 milyon 
liraya çıkıyor. Yani, o günkü Türk milletinin, Türk 
Devletinin ekonomik gücü ancak daha hızlı mana
da veya seviyede karayolunu yapmaya müsaitti. Onun 
için, «Karayolu olmasın, demiryolu olsun» veya «De
nizyolu olsun» Türkiye'nin, yine ifade ediyorum, coğ
rafyası, avarızı ve yapısı Türkiye'de karayolu da ola
caktır; demiryolu da olacaktır, denizyolu da olacaktır. 
Mesele, bunları birbirleriyle koordine edebilmek, me-
sele, bunları, birbiriyle en ahenkli şekilde çalışır hale 
getirebilmektir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaraihisar) — Hangisi eko
nomik Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
<lDevarnla) — Şimdi söylüyorsunuz, «Demokrat Parti
li, Adalet Partili, şu, bu».. Değerli arkadaşlarım.. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURJMACIOĞLU (Niğde) 
— Dinle, öğren, terbiyesiz 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Terbiyesiz 
sensin. 

ULAŞTIRMA BAKANI HİÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım açık söylüyorum, 
ben burada politika yapmıyorum; ama, işin gerçeğini 
söylüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman beyazlara «Be
yaz» demediniz, bir beyaza «Beyaz» deyin; bütün be
yazlara «Siyah» dediniz, bunu siz söylüyorsunuz, mil-
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let buna inanmıyor; millet buna inansaydı 14 Ekim 
seçimlerinin sonucu bu olmazdı. (AP sıralarından al
kışlar). 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Bütçeyi ye
tiştirmeye bak, yoksa işler karışır. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Ne karışırsa, o karışır, anladın mı? Büt
çe geçer, geçmez.. 

MiEHMıET HALİT DAĞLI (Adana) — Devletin 
bütçesi. 

AHMET ÇOBANOĞLU ı(Konya) — Ata binip, 
uzağa gitmeyin. (AP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Arkadaşlarımın yerlerinden konuş
mamalarını rica ederim. 'Sayın Bakan konuşuyor, iza
hat veriyor, lütfen dinleyin efendim. 

Sayın Bakan, buyurun. 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Çok sinirlisiniz 

Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Beyefendi, ben sinirli değilim. Müsaade 
edin de biz biraz rahat konuşalım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ULAŞ/TIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Devamla) — Eğer ufak tefek bazı şeyler oluyorsa 
müsebbibide sizsiniz yani. 

Şimdi buraya kalkıp gelip nasihatta bulunmak, 
' tavsiyede bulunmak, bazı görüşleri ortaya atmak çok 

kolay, tenkit etmek kolaydır, yapmak çok zordur. 
HASAN AKKUŞ (Afyonkaraihisar) — Daha yeni 

başladın bakalım. 
ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Devamla) — Yeni başladık, eski başladık. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Yani, biz 

tenkitte bulunmayacak mıyız? 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Böyle bir usul 

var mı efendim? 
(AP ve CHP sıralan arasında 'karşılıklı tartışma

lar). 
BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Biraz evvel ifade ettim, Türkiye'de bu 
taşımacılık konularını münakaşa ederken, değerlen
dirmeye tabi tutarken sadece Türkiye şartlarını değil, 
dünya şartlarını da göz önüne almak mecburiyetin
deyiz. Bütün değerli arkadaşlarım takdir edecekler
dir ki Anadolu Asya ile Avrupa arasında bir köprü 
görevi görmektedir bilhassa karayolu taşımacılığı ba
kımından. Ama son zamanlardaki uygulamalarda işle
nen kusurlar, noksanlar ve mevzuatın getirmiş olduğu 
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'birçok engelleyici hükümler Anadolu'nun Asya ile, 
Avrupa arasındaki köprü olma özelliğini bu kısa za
man ölçüleri içerisinde kaybettirmeye başlamıştır. Ni
tekim 'bu düşüncelerin tesiriyledir ki Yunanlılar ken
dilerine ait Volos limanı ile Suriye'nin Tartus Li
manı arasında bir roro seferi ve, diğer taraftan da 
demirperde gerisi yoluyla Rusya üzerinden demiryo
lu seferleri ihdas edilmek suretiyle, Ortaanadolu üze
rinde 'teksif edilmiş Asya'ya müteveccih karayolu taşı
macılığı bir taraftan Şimâl'de Rusya'ya, diğer taraftan 
da Güney'de Suriye istikametine kaymış bulunmakta
dır. Yapacağımız yeni çalışmalar ve yeni uygulama
larla bir taraftan Güneye, bir taraftan Şimale kayan bu 
taşımacılıkları tekrar Anadolu üzerine çekmek su
retiyle Anadolu'nun Asya ve Avrupa arasında bir 
köprü görevini görmesini sağlamak ve bu suretle 
memleketimize yeni bir döviz kaynağı sağlamak im
kânları üzerinde önemle durulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma hizmetlerine iki 
yönüyle bakmak gerekmektedir. Bunlardan birisi hiz
metin arzıdır. Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri va
tandaşın 24 saatlik yaşantısının her safhasını işgal et
mektedir. Öyleyse hizmet arzında göze ve kulağa kö
tü gelen görüntüleri of tadan kaldırmak lazımdır, bi
rinci mesele budur. IBütün vatandaşlarımız şikâyetçi; 
hatta sizler de, hepimiz de şikâyetçiyiz: Uçakların 
geç kalkmasından şikâyetçiyiz, tehirinden şikayetçiyiz, 
uçaklara biniş ve inişlerdefci muamelelerden dolayı şi
kayetçiyiz - biraz evvel değerli arkadaşlarım 'ifade et
ti - 01, 02, 03'le olan muamelelerden dolayı şikayetçi
yiz. istanbul, İzmir gibi büyük hava meydanlarında 
maalesef üzülerek ifade ediyorum - taksi soygunla
rından şikayetçiyiz. Kafeteryaların ve restoranların 
durumlarından şikayetçiyiz. Devlete Demiryollarının 
vagonlarının pisliğinden şikayetçiyiz, Devlet Demir
yolları yataklı vagonlarından, restoranlarından şika
yetçiyiz. Bütün mesele bunları bir an evvel süratli şe
kilde halkın hizmetine uygun gelecek ve milleti mem
nun edecek şekle getirmektir, bütün mesele budur. 
Ama şunu ifade edeyim ki, nasıl ki bir lokomotif bir
den bire kalkmıyor, hızını alıp yavaş yavaş süratleni
yorsa, elbeette ki kısa bir zamanda bu meselelerin 
hallinin bütün vatandaşlarımız yeni ve güzel belirtile
rini göreceklerdir. 

Oiğer taraftan, burada mesele sadece istemek de
ğildir. Bu hizmetleri gören bu hizmetleri yapan per
sonelin 'durumunu ve çalışma şartlarını da çok iyi de
ğerlendirmeye mecburuz. Mütemadiyen isteyeceksi
niz, ama bir şey vermeyeceksiniz, o zaman arzu etti- . 

ğiniz beklediğiniz hizmeti görmek mümkün değildir. 
Onlara da bazı imkânlar, iyi çalışma şartlan vermeye 
mecburuz. 

Ben geçenlerde Ankara Telefon Başmüdürlüğünün 
şehirlerarası servislerini tamamen gezdim jlgili arka
daşlarımla birlikte. Oradaki çalışma şartlarını mahal
linde bizzat gördükten sonra inanın ben de samimi 
olarak soluyorum, şikâyetlerimizde biraz haksız ha
reket ediyoruz. Ama, emir verdik, talimat verdik, on
ların oradaki çalışma şartlarını dalha iyi hale kısa za
manda getireceğiz; öyle tahmin ediyorum ki, o zaman 
onlardan daha başarılı hizmet göreceğiz. 

Bir önemli konu da şudur: Eğitim. Bir memuru 
ister lise mezunu olsun, ister 'ortaokul mezunu olsun, 
hiçbir eğitime tabi tutmadan oraya gelip koyuyofsu-
nuz. E, bunu hizmetle bağdaştırmak mümkün de
ğil. Bilhassa, vatandaşla yakinen teması olan hizmetler
de çalışan bu tip memurların iyi bir şekilde eğitime ta
bi tutulması şart ve zaruri. Eğer onları bu şekilde bir 
eğitime tabi tutamazsak, bu şikayetlerin hepsi devam 
eder. Öyleyse birinci yapılacak şey, bilhassa ulaştır
ma bilhassa haberleşme hizmeetlerinde çalışan bu tip 
memurların ciddi bir eğitime tabi tutulması gereğine 
inanıyorum. Eğer bunu sağlayabilirsek ve onların ça
lışma şartlarını ve yerlerini dalha faydalı hale getire
bilirsek daha iyi bir hale getirebilirsek, öyle tahmin 
ediyorum ki, bu memurlarımızdan bu hizmetelerde 
daha başarılı görevler beklemem'iz mümkün olacaktır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri öyle tahmin ediyo
rum ki, bütün arkadaşlarım 'grupları adına konuşan
lar, özellikle Türk Hava Yolları konusu üzerinde dur
dular. Haddizatında bugün basında da önemli mik
tarda tartışılan ve aktüel bir seviyeye gelen Türk Ha
va Yollarının durumu hakkında sizlere bazı bilgileri 
sunmak istiyorum. 

iDeğerli Cumhuriyet Halk Partili sözcü arkadaşım 
gerçekle alakası olmayan fikirler ileri sürdü ve beyan
larda bulundu. Kimse Türk Hava Yollarını ele geçir
mek istemiyor. Haddizatında, Türk Hava Yollarında 
yerleştirmek istenen kötü zihniyete . karşı, gerçekçi 
devlete hizmet edecek bir yönetimin uygulamaya geç
mesi ve orada vatandaşlarımıza iyi bir hizmet vere
bilmesi istikametindeki gayretlerdir. Bunun dışında
ki düşüncelerin hiçbirisini gerçekle ilgili olarak görmek 
mümkün değildir. Hava Tş Sendikası grev kararı al
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, toplu »'özleşmenin bir eko
nomik yönü vardır, bir de yönetimle ilgili konuları 
vardır. Elbetteki ekonomik talepler ücret talebinde üç 
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aşağı beş yukarı, her zaman anlaşmak mümkündür. 
Bu iyi niyet meselesidir. Nitekim bundan evvel Dev
let Demiryolları Sendikasıyla yaptığımız toplu söz
leşmede iyi niyetimizle, iyi düşüncemizle bir an ev
vel Devlet Demiryolları Sendikasıyla toplu sözleşme 
yapma imkânını bulduk, karşılıklı olarak oturduk, iyi 
niyet gösterilerinde bulunduk ve meseleyi hallettik. 
Ama şu anda 1979 yılı için Havayolları mensupları
nın aldığı ücret 2,7 milyar ve o tarihte devalüasyon da 
'ilan edilmemişti. Şu anda istediği ilave 8 milyar. 

Değerli arkadaşlarım, mesele bunlarla bitmiyor. 
Hava İş Sendikası, Türk Havayolları yönetimine ta
mamen 'hâkim olmak istiyor. Personel İstihdam Ko
misyonu adı altında kurulacak bir komisyonla Türk 
Havayolları Genel Müdürü ve Genel Müdür Muavi
ninin dışındaki bütün personelin atama, terfi, nakil ve 
işten çıkarılma tasarrufları tamamen bu komisyon ta
rafından görülecek ve Türkiye'de hiçbir sözleşmede 
böyle bir hüküm de yok. Şimdi, kimseyi savunmu
yoruz, kimseyi de zem etmiyoruz, ama ortada gerçek
le alakası olmayan davranışlar vardır, tutumlar var
dır. Mesele Türk Havayolları Türk Devletinin milli 
bir müessesesidir; burayı en iyi şekilde çalıştırmak, 
milletimize ve memleketimize daha faydalı hale getir
mek hepimizin görevidir; ama bu düşüncelerle bu ta
leplerle bu müesseseyi memleketin hizmetinde faydalı 
bir müessese olarak mütalaa etmek mümkün değildir. 
İşte nasıl ki grev yasal bir haktır, lokavt da yasal hak
tır. Hava İş'in bu tutumu karşısında işveren de yasal 
hakkını kullanmak suretiyle lokavta gitmiştir. Artık 
bunu efendim, siyasi istikametlere götürmek veyahut-
ta efendim Türk Havayolları özel şirkete devredil
mek istendiğinden dolayı böyle bir yola sapıldı gibi 
iddiaların gerçekle, hakikatla hiçbir alakası yoktur, 
mesele Türk Havayollarını dimdik ayakta tutabilme 
meselesidir. Bunun dışında kimse birşey aramasın. 
(AP sıralarından alkışlar). / 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Sözcüsü ifade etti, ben bu meseleyi ilk defa bu
rada duydum. İstanbul - Zürich - Bassel hattı bir ya
bancı şirkete verilmek isteniyor, burada bazı menfaat
ler düşünülüyor diye söylendi. Böyle bir konu yok
tur, böyle bir mesele bize intikal etmemiştir. Yalnız 
kendisine şunu söyleyeyim, hakikaten İstanbul, Zürich, 
Bassel hattında bir yabancı şirkete İsviçre'de Beler 
şirketine işçi taşıma müsaadesi verilmesi için sizin 
Hükümetiniz zamanında Türk Havayollarına, ilgili
lere müracaat edilmiştir ve o mesele de o şekilde ora
da kalmıştır. Onun dışında bahiskonusu hatla ilgili 
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Bakanlığımız ve Türk Havayollarına herhangi bir mü
racaat yoktur, bu yolda da herhangi bir, şunu bunu 
kayırma veyahutta şuna buna bir menfaat sağlama 
gibi herhangi bir düşünce de asla bahis konusu değil
dir. 

Değerli milletvekilleri, yine Hükümet Programı
mızdan mülhem olarak köy telefonu için 225 milyon 
liralık bir tahsisat konmuştu. Bununla ancak 335 kö
yün telefon hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün 
olacaktı. Bilaihara Bütçe Karma Ko'misyonunda ilave 
edilen 1 milyarlık yeni tahsisatla da 19&0 yılında 1 000 
köyümüze telefon hizmetlerinin götürülmesi mümkün 
olacaktır. 

Diğer taraftan bilhassa, Karadeniz ve Ege Deni
zinde bugüne kadar yapılmakta olan yolcu, yük karı
şımı vapur seferleri kaldırılmak suretiyle; tamamen 
yolcuları taşıyacak feribot seferlerinin kısa zamanda 
deneme seferlerine başlamış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, böylece Ulaştırma Bakanlı
ğının Bütçesi üzerindeki değerli arkadaşlarımın ve 
grup sözcülerinin tenkitlerine kısaca genel çerçeve için
de cevap vermiş bulunuyorum. Ayrıca bu tenkitler 
içinde önümüzdeki günlerdeki çalışmalarımıza ışık 
tutacak, çalışmalarımızda bize yardımcı olacak fikirler
den de istifade ettiğimizi ve bu fikirlerden ileriki 
günlerdeki çalışmalarımız için istifade edeceğimizi ar
kadaşlarıma ifade etmek isterim. 

Sözlerimi burada bağlıyor ve Millet Meclisimizin 
değerli üyelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın ıBakan, sorular var efendim. 
Ayrıca Divana' yazılı olarak soru göndermeyen ar

kadaşlarımın isimlerini Divan üyelerine yazdırmaları
nı rica ederim. 

Sayın Bakan, ben elimdeki yazılı soruları cevaplan
dırmanızı rica edeceğim. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Çakıroğlu'nun 
sorularını okuyorum: 

«Türk Hava Yollarının özel sektöre, şirketlere de
vir edileceği şayiası yaygındır, böyle bir şey var mıdır? 

2. Hava İş Sendikasının Yeşilköy Hava Limanı 
ve Harbiye'deki idarede aldığı grev kararına Bakanlı
ğın Türkiye çapında lokavt uygulamasının sebebi ne
dir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimin bir bö
lümünde ifade etmiştim; Türk Hava Yollarının baş
ka bir özel sektöre veyahut da başka bir müesseseye 
devri diye bir şey bahis konusu değildir. 
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Şimdi Hava İş Sendikasının grev kararına karşı, 
yani Yeşilköy'de ve Harbiye'deki Genel Müdürlük 
binasındaki grevine karşı; işveren olarak neden Tür
kiye'nin Türk Havayollarına ait 'her müessesesinde lo
kavt durumuna geçtiniz diye soruluyor. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz takdir edeceksiniz 
ki, Yeşilköy'de ve Harbiye'de Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğünde ilan edilmiş veyahut da tatbikata baş
lanmış bir grev haddizatında Türkiye'nin bütün hava 
yollarıyla ilgili müesseselerine şamil. Hava yollarında 
Yeşilköy'den uçak kalkmadığına göre Ankara'dan uçak 
kaldırmak mümkün değil, izmir'den uçak kaldırmak-
da mümkün değildir. Öyleyse bunlar muattal vaziyet
te duracaklardır. Öyleyse lokavtı Türk Hava Yollarına 
bağlı bütün müesseselerde, hem de savunma mahiye
tinde yapmak gereği işin gerçeğiydi. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Soru sormak isteyen milletvekillerinin isimleri 

tespit edilmiştir. 
Şimdi devam ediyoruz. Mardin Milletvekili Sayın 

Abdülkadir Timurağaoğlu'nun sorusu: 
«Mardin'de yapılması öngörülen ve programa alın

mış bulunan havaalanının yapım çalışmaları hangi saf
hadadır? Ne zaman ikmal edilecektir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
ı(Devamla) — İşte, biraz evvel söyledim, yani, Bayın
dırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki 
dublikasyon. Haddizatında bu sorunun cevabının Sa
yın Bayındırlık Bakanı tarafından verilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Konya Milletvekili Sayın Şener Battal'ın sorusu: 
«Konya Orta Anadolunun merkezi bir şehridir. 

Her gün Haydarpaşa'ya sabahları bir tren, akşamları 
>da Pamükkale iltisaklı başka bir trenle irtibatlı bu
lunmaktadır. Bu trenlerden Çumra, Karaman, Ereğli 
ilçeleriyle civarının da istifadesini teminen seferlerin 
Konya'da başlayıp bitmesi yerine Ulukışla - Konya -
Haydarpaşa, Ulukışla - vKonya - Afyon arasında ya
pılması..» (AP sıralarından «Soru sahibi yok Sayın 
Başkan» sesleri). 

AHMıBT SAYIN ı(Burdur) — Soru sahihi yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal yok mu?.. (AP sırala
rından «yok» seslem) 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben üstleni
yorum; aynı şeyleri ben de 'soracaktım. 

BAŞKAN — «Demiryolu taşımalarına büyük ar
tış kaydedecektir. Karayolu ulaşımında karşılaşılan 

güçlükler sebebiyle perişan durumda kalan yolcu va
tandaşlarımızı büyük bir ıstıraptan kurtaracaktır. 
Bu hususta Ulaştırma Bakanlığınca bir çalışma yapıl
makta mıdır? En geç hangi tarihte bu seferler başla
yabilecektir? Karşılaşılan engeller var mıdır?.» 

ULAŞTIRMA BAKA'NI HÜSEYİN ÖZALP 
(iDevamla) — Teknik bir konudur. Tabii buna yazılı 
olarak cevap vereceğim. 

'BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
ıSayın Ali Nejat Ölçen buradalar mı?. Buradalar. 
Sayın Ölçen'in sorusu: 
«Deniz ticaret filomuzun yeni gereksinmelerinin 

yurt içinde imalat yoluyla karşılanmasına ait çalışma
lara 1974 yılından itibaren ağırlık verildiği bilinmekte
dir. Edindiğimiz bilgilere göre toplam tutarı 150 bin 
ton olan 16 geminin yapımı tamamlanmış ancak araç 
ve gereç için gerekli döviz transferi yapılamadığından 
bu gemiler tersanelerde bağlı beklemektedir. 

il. Tersanelerimizde gemi yapımı programına de
vam etmeyi uygun buluyor musunuz? 

2. Uygun buluyorsanız uzunca bir süreden beri 
yapılmayan döviz transferlerine öncelik tanımak için 
Maliye 'Bakanlığı neızdinde girişlimde bulunmayı düşü
nüyor musunuz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTİRMA BAKANİ HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Efendim, Gölcük Tersanelerinde Demiz 
Nakliyatın 4 tane gelmişi inışa edilmektedir. Yalnız 
bunların parça noksanları vardır. Bu da 4,5 milyon 
dolardır. Bu 4,5 milyon doları temin etmek suretiyle 
bu gemilerin ''inşaatını 'süratle yapıp hizım'ete sokmak 
için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve 
konunun üzerindeyiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kars Milletvekili Sayım. 'Bidayet Çelebi'nün soru-

ısu : 
«Kars havaalanı inşaatıma ne zaman baışlandı? Baş

landığı tarihten beri geçen yıllar içerisinde her yıl ne 
.miktar tahsisat kondu, ne miktarı harcandı? Halihazır 
durumu nedir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Aynı mahiyetteki bir soruya verdiğim 
cevabı, bunun için de geçerli olana kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandi'rıllmıştur. 
Edirne Milleti vekili Sayın Süleyman Sabri Öznal 

buradalar mı?.. Buradalar. 
Süleyman 'Sabri ÖznıaH'ın sorularını okuyorum: 
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«1. Kitle yük taşımacılığına elverişli nehirlerimi
zin düzenlemeleri yapılarak nakliyeye açılması düşü
nülüyor mu? Meriç, Gediz, Fıraıt, Sakarya gibi nehir-
leride, İmparatorluk zamanımdan 'kalma iskeleler hâlâ 
vardır. 

2. Dört tarafından denizlerimiz boş duruyor. Te
mel malların toplu taşımacılığa 'kaydırılarak gemiilerie 
naklini ve mevcut boş iskelelerden şehirlere 'dağıtımımı 
destekleyici tedbirleri düşünüyor musunuz? 

3. Edirne Kapıkule'den giren TIR kamyonları 
(her türiü kaçakçılığım kaynağı olduğu gibi, yollarımızı 
eskitmekte, akaryakıtımızı harcarroak'tadııiar. Kendile
rinden ton - kilometre başına sembolük ücret alınır
ken ülke dövizsizlikten kıvranmaktadır. TIR kaçakçı
lık koötrolları döviz girdilerini artırması ve şehir 
geçişlerinim baypaslarla yapılması (için ne gibi tedbir-
ler düşünüyorsunuz? 

4. Balkanlardaki yük ve turist trafiğinin demir
yolu ve denizyolu ile Edirne'den Saıroz Körfezine 
alınması için Yunanlılardan önce davranarak, diğer 
Balkan ülkeleriyle ortak proje çalışmaları yapılıyor 
mu? 

5. Her gece saat 9'da Sirkeci'den Selânik'e bir 
'iren kalkmaktadır. İstanbul'daki Rum'larım anavatanla
rıyla nakdi bağlarımı sürdürdükleri bu seyyar meske
nim kavasıyla, konsolosuyla tam kontrol edildiğine ina
nıyor musunuz? 

6. Edirne Kapıkule'de çok dağınık ve perişan 
durumdaki alüyalpı hizmetlerinin, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile ortak çalışma yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

Saygılarla.» 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Konu Ulaştırma Bakanlığı ile olduğu 
kadar bazı bakanlıklarla da ilgilidir. O bakımdan 
'Bakanlığımla ilgili olan hususlara yazılı olarak gerekli 
esvabı vereceğim. Sorunun muhatabı olan başka ba
kanlıklar ıda var. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili olan 
kısımlar yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Turan Fırat. 

TURAN FI-RAT (Malatya) — Sayın Başkan Ma
latya'da Demiryolları Vagon Fabrikası 'kurulması ka
rarlaştırılmıştı. Fabrikaya bu yıl başlanacak mıdır, 
faaliyete ne zaman geçecektir? 

Sayın Balkanın yazılı olarak cevaplandırmasını isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Davamla) — Tabii şu anda vagon fabrikasının duru
mu hakkında 'sıhhatli bir bilgiye sahip değilim. Kendi
lerine bu sorunun cevabını yazılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandırılacak
tır. 

Sayın Çobanoğlu. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Bas
an, i'ki sorum vardı, bunlardan birini Sayın Şener 
Battal sormuşlar, sayın Balkan yazılı cevap vereceğim 
dedi. 

İkinci sorum şudur: Geçen yıl Konya'ya uçak se-
'' ferleri durduruldu. Halen acentası durmaktadır. Bu 

yıl Konya'ya uçak seferleri başlatılacak mı? Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Bu konuya da yazılı olarak cevap vere
ceğim Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Övef. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kanım, delaletinizle sayın Bakandan birkaç noktayı 
öğrenmek isterini. 

Yanlış anlamadıysam biraz evvel sayın Bakan, bu 
yıl 335 'köy telefonunun yapılabileceğimi söyledi. 

Sayın Balkanca da malum, bilhasisa Batı Karadeniz 
dağ ve orman köyleri telefon hizmetlerinden, buna 
seçim bölgem Sinop'ta dahil yoksundur ve bugüne 
'kadar köylerimize telefon hizmeti gelmemiştir. 

Acaba orman örgütleriyle müştereken hareket edi
lerek bilhassa Batı Karadeniz'in dağ ve orman köyle
rine telefon vermeyi düşünürler mi? 

İkincisi: Yine 'seçim bölgem Sinop'ta halen telefon 
150-200 sene evvel kurulmuş sistemle çalışmaktadır, 
manyetolu teleifon çalışmaktadır. Bugün bir ilçemiz
den İstanbul veya Ankara'ya yıldırım telefonla dahi 
6 saatten evvel görüşülmemektedir. Acaba Sinop'u da 
otomatik sisteme bağlamayı düşünmekte midirler? 

Yapımı geçen yıl biten Sinop havaalanının ne za
man açılacağını sayın Bakan lütfeder yazılı cevap ve
rirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Şimdi ben, mevcut 225 milyon ayrılmış 
tahsisata göre 300 küsur köyün telefonunun ancak 
yapılması mümkün olabilecekti, bilahare Karma Büt
çe Komisyonunda mevcut tahsisata 1 milyar ilave edil-
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di bu 1 milyarın ilave edilmiş olmasıyla 1980 yılında 
1 000 köyümüze telefon hizmeti gidebileceğimi ifade 
ettim. Aynca, doğrudur, PTT Orman İdaresiyle müş
terek harekat etmek suretiyle ve 'konuyu bir protokole 
bağlamak suretiyle, bu hizmetleri daha fazla miktarda 
köye götürme imkânları bulunabilecektir. 

BAŞKAN — Diğer 'iki soru yazılı cevaplandırıla-
caktrr. 

Sayın Ege, b uyur unuz efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
atacılığınızla sayın Bakandan soracağım soruların ya
nıtını irtica ediyorum. 

Kitle taşımacılığına önem vermek için 1980 yıllın
dan sonraki yıllarda sayın Balkan yen'i demiryolu ya
pımını düşünüyorlar mı? Nerelere bu hizmeti götü
receklerdir? Bunun yanıtını rica ediyorum. 

Karadeniz'in İstanbul'a açılan girişlimde son balıkçı 
(barınağı olan 'Karaburun balıkçı barınağı ve Kara
burun feneriyie ilgili çalışmalar geçen yıl yarım 'kal
inisti. Sadece tarama gemileri geldi ve ödenek yeter
sizliği sebebiyle bu ikmal edilememişti. Özellikle Ka
radeniz'den İstanbul'a gelen, İstanbul'dan 'Karadenliz'e 
giden gemilerle ilgili son balıkçı barınağı olan Kara-
buruna 1980 yılı içinde götürülecek hizmetin ne saf
hada olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Yine İstanbul'da Turizm Bakanlığıyla müştere
ken turizm yoluyla ülkemize gelecek olan büyük dö
vizden yararlanmak üzere, bir yat limanı yapılması, 
araştırmalar yapılmak suretiyle düşünülüyor mu? 
Sayın Bakan biraz evvel sözlerinin sonunda THY 
grevi ile ilgili yanıt verirlerken Sayın Meclise, «Nasıl" 
grev yasal bir haksa lokavt da idarenin yasaî bir hak
kıdır» dedi yanılmıyorsam. 

Oysa, araştırdığım ve bildiğim ölçüler içinde THY 
grevinde bugünkü Günaydın Gazetesinin 06 bölü
münde de Sayın Bakanın yanıtları vardı. Bunun ale
lade bir grev ve lokavt olmadığı, işçilerin yönetime 
katılmalarına karşı olduklarını beyan etmektedirler. 
Sayın Bakan arkadaşımdan burada sözlü olarak iş
çilerin 275 sayılı ve 1475 sayılı Yasa gereğince yöne
time katılmalarına karşı mıdırlar onun yanıtını rica j 
edeceğim. 

Yine THY grevinde bu sene bir personel fazlalı
ğı olduğu beyan edilmektedir. Oysa 15 civarında per
sonelin işine son verilmiştir. Bunların içinde THY 
Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yapan bir mü
fettişin işine de son verilmiştir. Fakat onun dışında, 
aralarında bu Hükümetin bir bakanının çocuğu da j 

olan bazıları (sanıyorum ki, Milli Eğitim Bakanının 
çocuğudur.) bir kaç kademe artırmak suretiyle terfi 
ettirilmiştir. Yine yaptığımız araştırmada 15'in üze
rinde yeni işçiler göreve alınmıştır. Mademki THY 

I personel fazlalığı vardır, o halde niçin bu kişiler gö
reve alınmıştır? 

Ayrıca, Sayın Başbakanın Mart ayına kadar hiç 
bir işyerine hiç bir personelin atanmayacağına dair 
bir önerisi vardır. Sayın Bakan buna nasıl bir yanıt 
vereceklerdir? 

DDY'da son yapılan zamlarda, özellikle İstanbul 
içinde darx gelirli vatandaşlarımız abonman biletin
den yararlanarak işlerine gidip gelmektedirler. Örne
ğin Yalova, örneğin Adalar gibi yerlerden gidip ge
len dar gelirli vatandaşlarımız vardır. Bunların bilet
lerine P/o 400 - 500 civarında zam yapılmıştır. Bir aile
de dört kişinin çalıştığını kabul edelim, bu kadar bü
yük parayı bu vatandaşlarımız ödeyemeyeceklerine 
göre, Sayın Bakan, abonman biletlerine yapılan bu 
zammı indirmeyi düşünmekte midirler? 

Yine, Devlet Denizyollarının dış ülkelere sefer 
yapan, bizim bayrağımızın dış denizlerde dalgalanma
sını sağlayan dış seferleri kaldırmalarının gerekçesini 
yazılı olarak rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Hepsini yazılı mı istiyorlar? 

BAŞKAN — Takdir zatıâlinize aittir. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir tanesini söz

lü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Soruların tamamı yazılı cevaplan

dırılacaktır. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir tanesini 

sözlü rica etmiştim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanın takdirine bağlı. 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Türk Hava Yollarıyla ilgili mi? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Evet efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Devamla) — Efendim, Türk Hava Yollarıyla ilgili 
olarak, gerek biraz evvel ifade ettiğiniz şekilde Gü
naydın Gazetesinin «06» sütunundaki söylediğim fi
kirlerle şu anda Türk Hava Yollarının greviyle ilgili 
Millet Meclisi huzurunda söylediğim sözlerin sonuna 
kadar sahibiyiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir paragrafı. 
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BAŞKAN — Diğerleri yazıh cevaplandırılacaktır 
hanımefendi. 

Sayın Irmak? 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

KİT'ler ticaret esaslarına göre mal ve hizmet vere
ceğinden, ulaştırma vasıtalarından Bakanlığın ve ku
ruluşların bütün mensuplarına ve yakınlarına, parla
menterlere ve basın mensuplarına ve diğerlerine be
dava yapılan seyahatleri kaldırmayı hiç düşündünüz 
mü? 

2. Bu ücretsiz seyahatlerin yolcu adedi, yolcu, 
gün ve mesafesinin idareye neye mal olduğunu açıkla
manız mümkün müdür? 

3. Yoksul ve hasta köylüleri ve refakatçileri se
yahat sebebiyle belgelenerek ücretsiz veya indirimli 
ücretli olarak seyahat edebilmelerini mümkün görü
yor musunuz? 

4. Ulaştırma araçlarının yapım, bakım ve ona
rımında çalışanlara moral vermek, prim vermek su
retiyle araçların onarılmasını ve bakımlarını düşünü
yor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 
BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplandırıla

caktır. 
Sayın Şevket Doğan? 
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakana 3 sorum var efendim. 
1. Sarıoğlan'dan geçen 711 ve 713 No. lu tren

lerin Sarıoğlan'da" durması hususu Bütçe Komisyo
nunda da sorulmuştu. Bir ay evvel sorulmasına rağ
men cevap alamamıştık. Kayserililer bunu sormak
tadırlar. 

2. Kayseri'ye giden uçaklar daima 2 ila 5 saat 
rötar yapmaktadır. Bir pilot arkadaşıma sorduğum 
zaman, «Biz, ilk olarak sabahlan istanbul'dan kal
kıyoruz, istanbul'dan kalkarken Samsun'dan hava 
raporunu alamıyoruz. 00.9'dan evvel alamadığımız 

.için yola geç çıkıyoruz» dediler. Acaba hava rapo
runun erken alınması konusunda bir faaliyet olacak 
mıdır? 

3. Kayseri Askeri Havaalanındaki yolcuların is
tifadesi çok güç olmaktadır. Zannederim 1973 yılın
da burada ayrı bir yolcu salonu kurulması için 10 
milyon lira para NATO E F Dairesine verilmesine 
rağmen, halen bu konuda hiç bir faaliyet görülme
miştir. 

Bu üç sorumun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

ı BAŞKAN — Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 

(Devamla) — Soruları yazılı olarak cevaplandıracağım. 
I BAŞKAN — Üç soru da yazılı olarak cevaplan

dırılacaktır, 
Sayın Kocal... 

| TURAN KOCAL (htanbul) — Sayın Başkan, 
J sormak istediğim soruları arkadaşlar sordular, teşek-
j kür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu... 
| MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
| Başkanım, müsaade buyurursanız Sayın Bakanımın 
j cevaplandırmasını istediğim iki tane sorum var : 
! 1. Avrupa'da çalışan işçiler kış sezonu nedeniyle 

Türkiye'ye dönmüşler, Türk Hava Yollarıyla izinli 
| gelen işçilerimiz, izinleri dolmasına rağmen, Türk 
i Hava Yollarındaki grev needniyle tekrar işyerlerine 
S gi dememektedir. Sayın Ba'kanımız bu işçilerimizi Av-
j rupa'ya göndermek için bir şey düşünüyor mu? 
j İkinci sorum : Kırşehir ilinin en büyük ilçesi Ka-
\ man'dır. Kaman'da yeni ve modern 'bir PTT 'binası 
I yapılmıştır. Kendilerini daha evvel ziyaretimizde, Ka-
.! man PTT'sinin tam otomatik yapılacağını Sayın Ba-
j kanımız vaat etmişlerdi. Halen bugüne kadar Ibir ne-
; tice alamadık. Sayın Bakandan bunu da soruyorum. 
I Saygılarımı sunarım. 
| BAŞKAN — Sayın Bakan... 

I MUSTAFA EŞREHpĞLU (Kırşehir) — Birincisi-
! ne sözlü olarak cevap verirseniz memnun olurum. 
i İkincisini yazılı olarak cevaplandırın. 
İ BAŞKAN — Sayın Bakan takdir sizin, isterseniz 
| hepsini yazılı cevaplandırabilirsiniz. (AP sıralarından 
| «'Seçmene gösterecek, yazılı olsun» sesleri) 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Yok, 
seçmenlere gösteri için değil. (Gülüşmeler) 

I ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Yazılı cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sorular yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sayın Karsu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-

I kan, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Balkan 
I tarafından yanıtlandırılmasını istirham ediyorum. 
I 1. Devlet Demiryollar Ankara Fabrikası, 3 ay-
I dan beri, bir yerden diğer yere taşınıyor diye hiçbir 
I 'kimse (ne işçisi ne memuru) çalışmıyor; çalışmadan 
I para alıyor. Acaba bunu peyderpey nakletmek sure-
I tiyle, makinenin 'birini diğer yerde monte etmek sure-
I tiyle orada işe başlamak, ondan sonra diğerlerini, ya-
I ni bir fabrikanın naklini, her teknik elemanın bildiği 
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gibi yaparak, bu işi önleyemezler miydi? Bu fabrika 
çalışmasına ne zaman başlayacaktır? 

2. Denizcilik Bankasının tersaneleri yıllardan be
ri, özellikle Pendik, bir an evvel servise girip Türki
ye'nin gerekli deniz taşımacılığını karşılayacak şekil
de programlanmış idi ve 1968 yılında açıldı, 4 yıl için
de bitecek idi. Hâlâ, sanıyorum ki % 5G'sinin altında 
bitmiş olan kısım. Buna hız verilerek biran önce bite-
ceik rni? Aksi takdirde (ikinci sorum ve bundan son
ra gelen soru da buna bağlı) yılda en az 700 milyon 
dolar, bu sıkıntı zamanında Türkiye'nin, dış ülkelerin 
gemilerine para vererek, yabancı bayraklı gemilerle 
Türkiye'nin deniz taşımacılğını devam ettirmeyi mi 
düşünüyorlar? Yoksa bunu biran evvel önleyecekler 
mi? 

Trenlerde, özellikle Doğuya giden trenlerde, pislik
ten trenlerin kompartımanlarına girilmeyecek bir hal 
almıştır. Trenleri sık sık kontrol ettirmek suretiyle... 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Gelsin konuş
sun, sual değil bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, soru gerekçesiz ola
cak da arkadaşlar o bakımdan 'haklı bir şey söylü
yorlar. 

Buyurun efendim, siz sualinizi tamamlayın. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne gerekçesi? 
BAŞKAN — Soru gerekçesiz olmalı. 

NURETTİN KARSU '(Erzincan) — Bundan da
ha gerekçesiz soru burada dalha sorulmadı. Onu diyen 
arkadaşlara cevap vereyim, siz vermediniz de. 

BAŞKAN — Buyurun siz sorunuzu tamamlayın, 
siz cevap vermeyin de sorunuzu tamamlayın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doğuya giden 
trenler temiz hale getirilecek midir? Yoksa pislik için
de böyle devam mı edecektir? Bu şekilde mi sorayım? 

BAŞKAN — Güzel. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yolcu va
gonları, yataklı vagonlar ve dizel lokomotiflerini ya
parak dış ülkelere ihraç etme olanağımız var. Bu ola
naklardan yararlanmayı düşünüyorlar mı Syın Balkan? 
Özellikle İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Pakistan'a bunları 
satma olanağımız var. Bunu düşünüyorlar mı? Araş
tırmayı düşünüyorlar mı? 

Türkiye'de, özellikle. Sayın Bakana bağlı genel 
müdürlüklerde, Türkiye'de yapılan malzemelerden dı
şardan alımı alışılageldiğinden, malzeme satın alın
maktadır. Sayın Bakan bunları tetkik ettirerek, Tür
kiye'nin içinde yapılan malzemeleri, yapılma olasılığı 
bulunan malzemeleri, kataloglara geçen malzemeleri 

• bile alışıldığı için dışardan alınma yolundan vazgeçi-
i bce'k midir? 
i Başka soru : Buharlı lokomotiflerde kömür yerine 

f uel - o:l yakılmasına hâlâ devam edilecek midir? Yok
sa fucl - oile en çok gereksinme duyulan bu dönemde, 
ya'kılmaya devam mı edilecektir? 

Sorularımın yanıtlanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ULAŞTİRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Sayın Karsu'nun sorularına yazılı ola-

j rak cevap vereceğim efendim. 
j BAŞKAN — Sayın Karsu'nun soruları yazılı ce-
| vaplandırılacaktır. 

Sayın Kaleli. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkanım, 

aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın 
yanıtlanmasını rica ediyorum. 

1. Son yıllarda ülkemizde enflasyon ve devalüas
yonların ağır baskısı altında, yaşam koşulları zorlaş
mıştır. Bu nedenle kamu görevlilerinin ücretleri çok 
geride kalmıştır. Çok geçmiş yılarda olduğu gibi, bun
dan böyle kamu görevlilerinin. Devlet Denizyolların
da, demiryollarında ve havayollarında % 50 indirimli 
bir seyahat düşünceleri var mıdır? Bunun için bir yasa 
hazırlıkları var mıdır? 

2. Bursa Havayolları şimdi İzmir ve Ankara'ya 
seferler düzenlemektedir, gazetelerden öğrendiğimize 
göre. Acaba bunu grev kırıcılığıyla bir ilgisi var mı
dır? 

3. Yine Bursa Havayolları hava meydanlarımız
dan yararlanmaktadır. Bu yararlanma üzerine acaba 
meydanlarımıza bir ücret ödemekte midir, yoksa öde
memekte midir? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Balkan... 

ULAŞTIRMA BAKANI HÜSEYİN ÖZALP 
(Devamla) — Buna da Sayın Başkan, yazılı olarak 
cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sorular yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Teşekkür ederiz. Sorular tamamdır efendim. (AP 
s ı rai arı nida n alk ıslar) 

Son söz, Sayın Sevil Korurn'un. (GHP sıraların
dan alkışlar) 

SBVİiL KORUM (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Gerçekte Ulaştırma Bakanlığı politik tartışmaya 
en az olanak veren bir bakanlık. Çünkü bir temel hiz
met bakanlığı. Ancak, Adalet Partili milletvekili ar-
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kadaşlarımız, bugünkü ulaştırmada karşılaşılan sorun
lara değinilince kızıyorlar. Çok anlamsız. Bugün her
kes ulaştırma, haberleşme hizmetlerinin yetersizliğini 
görüyor, biliyor ve yaşıyor. O zaman neyi savunu
yor Adalet Partili arkadaşlar? Bugünkü yetersiz, pa
halı, güvenliksiz sistemi mi? 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — 2 se
nedir neredeydiniz? 

SEVİL KORUM (Devamla) — Bugün Türki
ye'de ulaştırma hizmetlerinin ekonomik yapımıza uy
gun 'biçimde yürütüldüğünü, hiç kimsenin öne sürme
si söz konusu değil. Gerçekte bir ulaştırma politika
sının var olduğunu da söyleyemeyiz. Ulaştırma po
litikasızlığıdır egemen olan. 

Ulaştırma Bakanlığı, adının Ulaştırma Bakanlığı 
olmasına karşın, ne ulaştırma hizmetlerinin politika
sının oluşturulmasında, ne de bu politikanın yürütül
mesinde etkili olmaya çalışmamıştır. Karayolu ulaş
tırmacılığı tümüyle Ulaştırma Bakanlığının kontrolü 
dışında görülmüş, öyle gösterilmek istenmiştir. Ger
çekte Sayın Bakan, bazı sorular sorulduğu zaman 
bunların Bayındırlık Bakanlığının konusu içerisine gir
diğini belirtti. 

Anca'k şunu gözden kaçırmamak gerekir : Ulaş
tırma sistemiyle ilgili her türlü politika, gerçekte 
Ulaştırma Bakanlığında oluşturulur. 1967 - 1968'ler-
den bu yana tüm ulaştırma sistemlerinin dengeli bir 
biçimde politikasını oluşturmak için, Ulaştırma Bakan
lığı bünyesinde bir Ulaştırma Koordinasyon Kuruid 
kurulmuştur. 

Acaba Sayın' Bakan böyle bir kurulun var oldu
ğunu bilmiyorlar mı? Bu komisyon, bu Ulaştırma 
Kooridinasyon Kurulu, Türkiye'deki tüm hava, deniz 
ve demiryolu ulaştırmacılığının politikasını saptar. Ye
ni hatların demiryolu mu, karayolu mu olması, yeni 
limanların nerelerde yapılması gerektiği konularının 
gerçekte Ulaştırma Bakanlığı Koordinasyon Kurulun
ca saptanması, sadece yatırımlardan Bayındırlık Ba
kanlığının sorumlu olması gerekir. Ancak, yıllardır 
Ulaştırma Bakanlığıyla Bayındırlık Bakanlığı arasın

d a sorumluluğu birbirine atma yarışı sonucunda işte 
bugünkü politikasız ulaştırma sistemini yaşıyoruz ve 
bu noktaya geldik. 

Gerçekte Ulaştırma Bakanı, ulaştırma konusuna 
giren herhangi bir konuda «Bu yetki bana ait değil, 
Bayındırlık Bakanlığına aittir» diyemez. Yatırım sa
dece Bayındırlık Bakanlığına aittir. 

O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor; Ulaştır
ma Bakanlığı sadece demiryolları, denizyolları ve ha

berleşme hizmetleri bakanlığı mı? Eğer öyle olsa 
idi bu işleme uygun bir isim vermek gerekirdi. Ona 
Ulaştırma Bakanlığı dendiğine göre, Türkiye'deki tüm 
ulaştırma sistemini, sistemler arasındaki dengeleri gö
zeterek oluşturan, ulaştırmanın politikasını oluşturan 
bir teknik bakanlık olması gerekir. 

İşte bu yaklaşımla bu sorumsuz, bu politikasız yak
laşımla bugünkü çarpık ulaştırma hizmeti sistemini 
oluşturduk. İşte bunun sonucu olarak bugün ulaştır
ma gibi çok önemli bir hizmet dalında, kaynakların 
kıt olduğu Türkiye'de en az maliyetle en güvenli ta
şımacılığı, dışa bağımlılığı en aza indirerek yapma
yı amaçlayan ve ulaştırmanın çeşitli sistemleri arasın
da denge kuran bir ulaştırma planı uygulanmadı, uy
gulanmaktan kaçınıldı. 

Bugün eğer, ihraç edilecek buğdayımızı yükleye
cek liman bulamıyorsak, demir ve denizyolunu geliş
tirmediğimiz için, her petrol zammında ulaştırma pay
ları, fiyatları aşırı ölçüde yükseltecek kadar önemli bü
yüklüklere ulaşıyorsa, havaalanlarında hepimiz saat
lerce bekleyip sonunda geri dönmek zorunda kaiıyor-
sa'k, bunun nedeni Türkiye gerçeklerine uygun bir ta
şıma sisteminin kurulmamış olmasıdır. Eğer bunun 
aksini iddia eden Adalet Partili arkadaşımız varsa, o 
takdirde bütün bu bozukluklardan onların en azın
dan yakınmaması gerekir; gerçekte kendileri de yakı
nıyorlar. 

Kaynakları kıt Türkiye'de toplam yatırımlardan 
Bir ve İkinci Plan dönemlerinde % 16, Üçüncü Plan 
döneminde % 20 ulaştırma sektörüne ayrılmasına kar
şın, bugün ne yükü, ne yolcuyu, en az maliyetle ve 
en güvenilir biçimde bir yerden bir başka yere ulaş
tırmanız mümkün değil. 

Sayın Bakan ilginç bir yaklaşımda bulundu, dedi 
ki, «20 yıl önce nereden bilebilirdik petrol krizinin 
ortaya çıkacağını, petrol fiyatlarının artacağını ve üs
tüne üstlük 20 yıl önce demiryolu yapımı karayolu 
yapımından 10 kat daha pahalıydı; onun için kara
yolunu yeğledik.» 

İşte bu mantık, yanlış olan mantıktır. Sadece günü 
gören, ileriyi hiç düşünmeyen, hele hele başka ülke
lerin ne yaptığına hiç bakmayan bir yaklaşımdır bu. 
Almanya biliyor muydu petrol krizi olacağını, Japon
ya biliyor muydu petrol krizi olacağını; Amerika Bir
leşik Devletleri kendi petrolü varken niçin demiryolu
na, özellikle yük taşımacılığında ağırlık verdi? 

Bütün bunları bir gerekçe olarak söyleyemeyiz. 
Sadece ve sadece utanılacak bir ayıptır bunu söyle
mek. «20 yıl önce nereden bilebilirdim» demek, sa-
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dece büyük 'bir ayıptır. Hele hele Ulaştırma Bakanı
nın bunu hiç söylememesi gerekir. Demek ki, 20 yıl 
sonra bir başka olayla, karşılaşacağız ve gene diye
ceğiz ki; «Biz nereden bilebilirdik 20 önceden?» 

Yok böyle şey değerli arkadaşlarım. Dünyada çe
şitli ülkeler ileriyi görmek zorundadırlar. Başka ülke
ler görüyor da, görmüş de, bizim gözlerimiz karayolu 
dışında niçin bir başka şeyi görmedi acaba? 

Adalet Partili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisinin demiryolcu yaklaşımından yakınırlar. Yaraları 
vardır da onun için yakınırlar. (Gürültüler) 

Şimdi dinleyiniz söz atacağınıza değerli arkadaş
larım. ı(IAıP sıralarından gürültüler) 

İ. ıHTBM E2GÜ (Samsun) — 1979 bütçesini siz 
öğrettiniz, siz. 

SEVıÎL KOROM .'(Devamla) — Lütfen biraz da
ha terbiyeli olunuz, mümkün mü acaba beyefendi? 
(AıP sıralarından gürültüler) 

Çok ayıp 'beyefendi. 
Sayın Başkan, lütfen Adalet Partili arkadaşlara 

müdahale eder misiniz? Lütfen biraz daha saygılı ol
sunlar, dinlemeyi öğrensinler lütfen. Dinlemeyecekse, 
dışarı çıkabilirler. 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin efen
dim. Enteresan bulan bütün arkadaşlarımız dinlerler. 

SEVİL KOROM (Devamla) — Almanya'da yük 
taşımacılığının % 8Q'i demiryolu ile yapılır. Amerika 
Birleşik Devletlerinde demiryoluyla taşınan yük ka
rayoluyla taşınanın 2 katıdır. Petrolü olan Amerika 
Birleşik Devletlerinde demiryoluyla taşınan yük kara
yolunun 2 katıdır. Buna karşın Türkiye'de durum, pet
rolü olan Amerika'nın, petrolü olmayan fakat ileri
yi gören, kendi ulusal çıkarlarını korumayı bilen Al
manya'nın tam tersinedir; demiryoluyla taşınan yük, 
karayolunun 1/3'üdür Türkiye'de. 

îşte bu ayıp, 1950'den bu yana ulusal çıkarları 
korumayan 'bu ayıptır, bu görüştür, bu yanlış yakla
şımdır bizim eleştirdiğimiz. Bunun da tersini söyle
meniz mümkün değildir. Çünkü 'bunlar açık - seçik 
teknik veriler ve görülen olaylar. 

AHMET HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Doğru
yu söyle, doğruyu. 

SBVlL KORUM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, 1950'ye kadar yapılan demiryolunun 1950'den 
günümüze kadar sadece 1/10'u yapılmış. 1950'ye ka
dar Türkiye daha mı zengindi, teknoloji daha mı 
fazla olanağa sahipti ki demiryolları politikasına ağır
lık verdi? Çok mu daha kaynakları fazlaydı? Niçin 
1950'den sonra karayolu taşımacılığı daha ucuz görül-
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meye başlandı acaba, 1950'den önce daha ucuz gö
rülmezken, ya da ona- uygun politika oluşturulmaz 
iken? 

Türkiye'de demiryolu kasıtlı olarak ihmal edilmiş
tir. Aksini hiç kimse savunamaz. Bugün Türkiye'deki 
demiryollarının % 60'ı, 35 - 40 yıllıktır. Raylar ha
fiftir, dingil ağırlıklarını taşıyamaz. Dönemeçlidir. Bü
tün bunları düzeltmeyeceksiniz, her yıl milyarlarca li
ra karayolu ağlarına, üstelik de, yeni karayolu açmak 
için değil, eski karayollarını daha çok tamir etmek 
için, milyarlarca lira harcayacaksınız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bütün bunlardan «Ba
yındırlık Bakanlığı sorumludur» diyemez Sayın Ba
kan. Çünkü ulaştırma politikasını koordine etmekle 
sorumlu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. 1980 yılın
da karayoluna ayrılan, yatırım için, ek ödenekle bir
likte 23 milyar lira. Demiryoluna ayrılan, yatırım 
için 2,9 milyar lira; yani 3 milyar lira. Limanlara ay
rılan yatırım için 2 milyar lira, hava meydanlarına 
ayrılan, yatırım için 2 milyar lira, boru hatlarına ay
rılan, yatırım için 700 milyon lira. 

©akınız demiryolu, liman, hava limanları ve boru 
hatlarının toplamı bile karayollarına yetişemiyor. 23 
milyar liralık yatırım nerede, 2 milyarlık, 3 milyar
lık Devlet Demiryollarına yatırım nerede? Böyle bir 
yatırım politikası içinde gayet tabii yük taşımacılığını 
en (pahalı biçimde Türkiye'de yapmak zorunda kalır
sınız. En hovarda politikayı uygulamak durumunda 
kalırsınız ulaştırmada. 

BAŞKAN — Sayın Korum süreniz doldu. 

SEVÎL KORUM (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye bugün bir mil

yar dolarlık navlun ödüyor ise, dış ticareti için ya
bancı firmalara, yahancı denizcilik işletmelerine; na
sıl savunursunuz Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çev
rili iken uygun bir ulaştırma politikası uyguladığınızı 
ileri sürmeniz mümkün mü? 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlardan, gerçekte 
politika'sız Ulaştırma Bakanlığı yapan Ulaştırma Ba
kanlığı sorumludur. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, 
özellikle petrol krizi çıktıktan sonra, ulaştırma sektö
rü petrolün, petrol krizinin güçlüğünü en aza indire
cek bir biçimde yeniden düzenlemeden yaşayamaz. 
Dikkat ettim Sayın Bakanın konuşmasına, sanki Tür
kiye 'bugün 4 milyar dolara yakın petrolü almak zo
runda değil. Yeni bir politikayı, soruyorum sizlere, 
Sayın Ba'kanın konuşmasında görebildiniz mi? Farklı 
bir konuşma, farklı bir ulaştırma yaklaşımı, yeni bir 
ulaştırma politikası yaklaşımı görebildiniz mi?.. 
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O zaman geriye ne kalıyor? Geriye, Ulaştırma Ba
kanlığı adına hiç'bir şey kalmıyor; Devlet Demiryol
ları, işlemeyen Devlet Denizyolları ve PTT'den baş
ka. Sadece onlardan adam çıkartmak, birtakım grev
lerle ve lokavtlarla uğraşmak dışında, geriye elle tu
tulur hiçbir şey kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Korum son cümlenizi rica 
edeyim. 

SEVİL KORUM {Devamla) — İzin verirseniz 
bağlıyorum efendim. 

24 Ocak 1980 tarihinde, Türkiye'yi önemli bir dö
nemece getiren kararnamelerin içerisinde yine de
miryollarına ve denizyollarına yapılan zamları görü
yoruz ve yine karayolcu yaklaşımın damgalarını, izle
rini görüyoruz bu zamlarda. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan zamları şimdi vak
tim olmadığı için anlatamayacağım; fakat tek tek in
celediğiniz zaman görüyorsunuz ki, petrol krizine kar
şın, Adalet Partisi karayolundan yana politikasını sür
dürmekten yanadır. Hâlâ demiryolunu ve denizyolunu 
karayoluna göre dalha pahalı yapmak ve dolayısıyla 
karayoluna, ulaşımı itmek için özel bir çaba içerisin
dedir; 24 Ocak 1980 tarihli Kararnameyi açıp inceler
seniz, bunu da açık seçik görmeniz olanaklıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (OHP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

G1YASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, Sayın Sevil Korum konuşmasında, «Demokrat 
Parti, Adalet ıPartisi ayıp politikası uyguluyor, ayıp 
politika yürütüyor, ayıplı politika yürütüyor» şeklin
deki sözü ile ve '«iSizin yaranız vardır, onun için go
cunuyorsunuz» demek suretiyle sebepsiz yerde Gru
bumuza hakaret etmiştir. Bu konuda, sataşmadan do
layı söz talep ediyorum. 

IBAŞKAN — 'Bu işlemleri tamamlayalım, ondan 
sonra değerlendireceğim. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

©ölümleri okutuyorum : 

B) Ulaştırma Bakanlığı 

Bölüm 

llCjl Genel Yönietim ve Destek 
hizmıetleııi 
BAŞKAN — IBİöiliüımlü öyları-
niza sunuyorum: Kabul eden-

Lıira 

78 573 0100; 

Bölıîm Lira 

'İd İli 

ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

iHraiberlıeşme Faajliyeüleri 'Po-
•İMkıasımım Düizjenlenimıesıi ve 
Geliiştirilmıesi 
IBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

VV2 Kara UlaiştırmaJsı iPolitliikas*-
mim Düzenlartmıesi ve Geliişti
rilmıesi 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

ılıl3 Demiz Ulaştırması ıPolitıi'ka-ı 
simim Düzenlenmesi ve Gel'iş-
tiriılmesli 
IBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

114 İSMİ HaVadılık Politikasınıim 
Düzenlenmesi ive Gelişjtirili-
mesii 
IBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler., Ka
bul edilmiştir. 

1IH5 Deniz Ticaretinin Koordinas
yonu 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

illıd Genel Ulaştırma Koordinas
yonu Mzrnı'dtterıi 
BAŞKAN — IBölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Hizmat Programlarıma Dağı
tılamayan transferler 

7 448 000 

20, 907 00a 

279 859 0010 

10 5(13 00Q 

6 814 000, 

40 50)4 000 

5 234 507 000 

— 65 — 



M. Meclisi B : 51 23 . 2 . 1980 O : 2 

Bölüm Lira 

(18 8)719 

37 583 (P> 

36:Q Q0D 

BİAŞKAN — Bölümü oyları-
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler., Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Dıenizclük Okulu 
101 Genel Yömetıiîm /ve Destek 

Ihİzmıettlerj 
BAŞKAN — IBölümıü öylan-
niza sunuyorum: Katoul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

11111' Öğrenimi ive Elğitü'm tarnetileri 
BAŞKAN — Bölümü öyları-
niza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

9Q|G| Hizmet Bromlarıma Dağıtıla
mayan 'transferler 

BAŞKAN — IBÖlümıii loyları-
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

•Ulaştırma IBalklainliğt iBülüçıdsıinıiın bölümleri kabul 
©dilmüşitir. Hayırlı ive uğurlu ölsıuın. 

2. — 1980 Yılı Devlet Hava M ey danan İşlet
mesi Genel (Müdürlüğü Bütçe (Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna \dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatom : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı: 973) 
(1) 

IHAİŞİKA'N — Devlet Halva Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü ıBfültç'elsiimiira ımaddeleriine 'gelçıilmıe-
sirai oylarım uza sunuyarum Kalbul edenler.. Kalbiul et
meyenler1.. ıKaibııl edlmliişjfir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

'Madde 1. — DeMIıet Hava Mieydanları İşleltmesii 
Genel Müdürlüğüme H9I8Q mali <ynlıinda yalpaicağı Ihiz-
srıötller için (bağlı s(|A) işaretli cetrvtelde gösterildiği üzıe-< 
re, (II il 1611; 484 GfOtO|> lira ÖdlemökJ ıvemlmlişlfciir. 

BİAŞKAN — (!Al) 'işaretli clelrjvidli ökütulyoraıml: 

A — C E T V E L İ 
•Bölüm Öra 

(1) 424 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

1C/11 Genel Yönetim ve Destek: 
Ihizmetlerli '21711 834 
BAŞKAN — Bölümü 'oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler., Ka
bul edilmiştir. 

İlli lUçuış Bmıniyetiniim Sağlanı-
maîsı 378 698 
IBAiŞKlAÎN — IBölüjmJü öyları-
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

1112 Hava Alanı Yer Emmi yetin in 
[Sağlanması 493 5166 Üpfö 
BAŞKAN — «Bölümlü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

90|3 İHizmdt ıPrloigramılanma Dağı'tı!-> 
lamayam tranlsif erler 17 386 CK)0 
BAŞKAN — 'Bölümlü ö'yları-
niza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

İl mioi ımaddelyi (A) işaretli eerJveliiyle bMiklte 'oy
larımıza suniüyjaruıml: Kaibul edenler... Kalbul eitme-
'yenler.. 1 mjci madde kabul edilmiışîtir. 

12 nioi maddeyi (dkjütuyoru'm! : 

.'Madde 2. —• Devlet Hava Meydanları îişlerjmesi 
Genel Müdürlüğünüm gelirleri ibağlı (B) Sişarletılıi 
cetvelde gösterildiği üzere, !(lll \V&\\ 484 0^0} lira ola-
>rak tahmin eidilmiiışltlir. 

IBİAİŞIKAIN — 2 miai maddeye tağılı bulunan (B) 
liişareltıli cötlveli dkütulyiarıuml: 

B CETVELİ 

Gelir 
Türü l i r a 

Vergi Dışı Gelirler 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

610 OpPİ OD0 
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Gelir 
Türü Lira 

3 Özel Gelirler! 551' 484 ODPJ 
IBAŞKJAİN — Bol'ürnlü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

•2 nici maddeyi (ıB) işaretli cetveliyle biirliktie oy
larınıza sunuyorum1: 'Kalbul edenler... Kalbul etrrîeyen-
ler... 2 ruci madde kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorulmi: 
iMadda 8. — Ddvlet Hava 'Meydanları İşletmesi 

Gendi 'Müdürlüğünce 198Q mali yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her Ibiriinin dayandığı hüküm
ler, bağlı i(!C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

IBu cetvelde yazılı (gelirlerim, öizel (hükümlerine 
göre tarh, Italhaikkıuk ive tahsiline 19»SQ mali yılında 
da 'devam olunur, 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oiyla>rıni'za ısunoyo-
rumi: Kalbul edenler.,. Kalbuil etmöyeniler.. 3 ncü 
madde kabul ©dilmiiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
ıBAŞIKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza 'sunu-

yiorutmi: Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddelyi okutuyorum]: 
«Madde 5, — Devlet Halva Mieydamları İşletmesi 

'Genel «Müdürlüğünce i nisa edilmiş bulunan lojman
ların, .bir protokol ile Milli Sıalvunma (Bakanlığına 
devirlinden elde edilecek meblağın, anılan Genel (Mü
dürlük bütçesine bir taraftan gelir diğer taraifitan da 
lojman inşasında kullanılmak: üzere «990[» prolgra-

. mında açılacak özel tertibinle ödenek kaydedilmesi ve 
hareanımayan mlikıtadıarm ertesi yıla delvren ödenek 
kaydedilmesine Maliye Balkanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 5 nci maddeyi Oylarınıza sunuyo-
ru'ml: Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. 5 nci mad
de kalbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi ıdkutuyoırum: 
Madde 6. — Bu Kamun 1 Mart 1980ı tarihlinde 

yürürlüğe girer. 
;BAŞKAN — 6 nıcı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum!: Kalbuil edenler... Kabul etmeyenlier.. Kalbul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okıutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma 

'bakanları yürütür, 

.BAJŞjKAN — 7 ndi maddeyi oylarımıza sunuyo
rum1: Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

198Q Mali Yuh Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü IBüöçesi 'bilahare açi'k oylamaya 
sunulacaktır. 

Ulaştırma Bakanllığı Bütçesinin hayırlı olmasını 
dilerim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, söz 
talebimiz vardı, Grulp olarak. 

.BAlŞKAıN — Var, biliyorum. Grup Başkanıyla 
konuştuk. 

İHSAN ATAÖV ı(Antalya) — Müsaade ederse
niz ben konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, Gruba bir sataşimai 
'var, Grup adına kim konuşacak? 

iGIYlASHITlfllN KAlRlAfOA (Erzurum) — Sayın 
Ataöv 'konuşacak. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Gruplara sa
taşma yok, hükümetlerin tutumuna ıvair. Burada hü
kümetin tutumu hakkımda (konuşmayacak mı, grupla 
ne alakası ıvar? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Partiye söyledi 
Sayın Başkan. 

TARKAN ERDEM (İstanbul) — Partiyle ala
kası yok efendim. 

lU'sül haklkındia ısıöz rica ediyorum, 
BAŞKAN — Usul yok ki. 
TARH AN ERDEM (İstanbul) — Var efendim. 
BAŞKAN — Neyin usulü var? 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — 70 nci maddeyi 

tatbik ediyorsunuz ve yanlış tatbik ediyorsunuz. 
Lütfederseniz söz istiyorum. 

(Tutumunuz hakkında «öz rica ediyorum'. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında da size, gere-; 

'kirşe, dinleyip söz verebilirim, sözü kimseden esir-' 
igemiyoruz iki. 

Buyurun iSaiyın Ataöv. 

AP GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (Antal
ya) — Sayın Başikan, değerli arkadaşlarım; başka 
gruplar en küçük bir laf ettiği zaman burada ayağa 
kalkıp, «grubumuza sataşma yapıldı»1 diye mütead
dit defalar söz alan arkadaşların, Demokrat Parti 
dahil Adalet Partisine «ıayıp»ı kelimesini kullanması 
bir hanımın, sataşma değil de, ne sataşma olabilir? 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Hükümetin poli
tikası o, ne alakası var? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz, hükümetin 
grubuyuz... 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv, sataşmaya cevap ve
rin lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şayet konuşmayı ibir hanımefendi yapma
mış olsa idi, şayet hu hanımefendi, bu kürsüden 'bü
yük bir hırs ve ihtirasla Adalet Partililerin devamlı 
politikasını ayıplamasa idi, elbetteki bir şey söyle-
melk icap etmezdi. Çünkü, bu hanımefendi Adalet 
Partisi iktidarları döneminde, Adalet Partisinin Plan
lamada müşaviri olarak görev yapmış ve Adalet Par
tisinin emirlerini yerine getirmiş bir hanımefendidir. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Devletin görevi
ni yerine getirmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu itibarla bu 
hanımefendinin, kendi hizmetleriyle çalışmış olan 
'bir iktidarı kötülemiş olması hiç tasvip edilecek bir 
şey değil. 

Sonra sevgili arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığın
daki ayıplanan, - ki «Adalet Partisinin ve 1950'den be
ri» tabir budur -. 1950'den beri ayıplanan politikası 
karayolu, denizyolu, demiryolu gibi münakaşaların 
mesnedi olan politikası başarılı politikadır; ayıplana
cak politika değil, iftihar edilecek politikadır. Ada
let Partisi ve Demokrat Parti, memleketi idare eder
ken % lO'dan, % 7'ye kadar kalkınma hızı ile bu 
memleketi götürmüştür; ama ayıplı diyip, ayıplı diye 
Adalet Partisi politikasını tenkit edenlerin Hükümet 
ettikleri dönemde memleketin kalkınma hızı sıfıra 
inmiştir. Yani eğer matematikte sıfırın altında bir 
rakam olsa, belki ona da inecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisinin politikası, 
'bilhassa Adalet Partili Ulaştırma Balkanının takip et
tiği politika, Demokrat Partinin 1950fden beri takip 
ettiği politika, Türkiye'de Türk köyüne, Türk köylü
süne, Türk milletine, Türk çiftçisine her türlü hiz
meti götüren, her türlü imkânı götüren ve Türk köy
lüsüne Başbakanlığın odalarını dahi açık tutan ger
çek bir halk politikasıdır. Eğer, Adalet Partisinde 
ideolojik karışmalar, Adailet Partisinde memleketin 
gerçeklerine uymayan sapık davranışlar olsa idi, Ada
let Partisi de memleketi sıfır kalkınma hızına götü
rürdü. 

Bu nedenle Adalet Partisi, memleketimizin ger
çek icaplarına, göre politika takip eder. Böyle ha
nımefendilerin ayıplama değil, bilhassa örnek alaca
ğı, ibret alacağı, bir hanımefendinin terbiyenin nere
de bulunacağım daha iyi öğreneceği bir politikadır 
burada takip edilen politika. Ama, o kitle içerisinde, 
o Hükümet içerisinde «ayıplı» dediği devrede görev 
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almış bir insanın, ekmek yediği yeri ayıplaması, zan
nediyorum ki doğru bir hareket değildir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Devlet misin?. 
VELt ZEREN (Yozgat) — AP devlet mi? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Partisi 

Devleti ayakta tutmaya çalışan ve Devletin 'karşısın
daki anarşist güçlerin bazı sol kanat tarafından tah
rik edildiği bir devrede bayrağı, Devleti ve milleti 
kurtarmaya çalışan bir partidir. Adalet Partisi olma
sa, Türkiye'de devlet kalmayacaktır. Bu itibarla söy
lüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisini bu kürsüde 
kınayanlar, Adalet Partisinin yapmış olduğu başarılı 
çalışmaya uzaktan hasret duyanlardır ve onu çeke
meyenlerdir. Ama, zam da, ayıp da desen, gerçek 
görünüyor. 14 Ekimde yüce millet ayıplıları bir tara
fa itmiş, ayıpsızları da bu tarafa geçirmiştir. Bu iti
barla milletin kararı karşısında ters konuşmak doğ
ru hareket değildir. Milletten alınan ders biraz de
vamlı alınmalıdır. Eğer milletten alınan dersi kâfi 
görmüyorlarsa, yeni ders vermeye Demokrat Parti 
ve onun devamı olan Adalet Partisi her zaman ha
zırdır. Adalet Partililerin gocunacak bir yeri yoktur, 
alınları açıktır, hizmetleri ortadadır; dik olarak mem
leketi kurtarma yolunda mücadele ediyorlar. 

Allah yardımcımızdır; siz başınızın çaresine ba
kın. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında nasıl bir söz 
istiyorsunuz? 

TARHAN ERDEM (istanbul) — Arz edeyim 
Sayın Başkan, 70 nci maddeyi kanaatime göre yanlış 
uyguladınız. Sayın Genel Kurulumuza bu noktada 
fikrimi arz etmek istiyorum, lütfederseniz. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade edebilir misiniz? 
TARHAN ERDEM (istanbul) — Hayır efendim, 

sesim bağırmaya müsait değil. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında buyurun konu

şun efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Böyle bir 
madde yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşsunlar efendim. 
TARHAN ERDEM (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu 70 nci maddenin uygulanması çok kere baş

kanlarımız tarafından yanlış yorumlanmaktadır ve 
yanlış yapılmaktadır. Bugün bir kez daha bunun bir 
örneğini gördük. 
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70 nci madde 2 unsuru kapsar. Bir tanesi, bir üye
nin kürsüden bir diğer üyeye «sataşma» kelimesi di
ye tarif edilmiştir; diğeri, bir üyenin söylediklerini 
Meclise yanlış nakletmesidir. Biraz evvelki olayda 
böyle bir yanlış nakletme iddiası da yoktu, olayı da 
yoktu; asıl biraz evvel Sayın Başkanımızın Adalet 
Partisi Grubuna verdiği söz sataşma ile ilgilidir. 

Burası Parlamentodur. Bu kürsüde özellikle poli
tika yapılır. Başka bir konuda konuşmak mümkün 
değildir. Gündemdeki herhangi bir konuda bendeniz 

görüştüğüm zaman, fikrimi söylediğim zaman, çok 
muhtemelen bir partinin yanhşbğmdan bahsetmek 
durumunda kalacağım. Bundan daha tabii bir şey 
olamaz. Bütün Adalet Partili arkadaşlarım buraya 
çıktığı zaman, nitekim Halk Partisinin muhalefette 
veya iktidar diğer partilerin muhalefette veya iktidar 
ortaklığında yanlışlıklarından bahsetmektedirler. Bun
dan daha doğal ve bundan daha doğru bir görev de 
yapılamaz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Tarhan, ayıp 
yoktur ama. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim, arz edeceğim. 

Sayın Korum, ulaştırma politikası hakkında ken
di görüşünü ve Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü
nü burada Yüce Meclise arz etmeye çalıştı. Bu ko
nuşma sırasında şüphesiz Adalet Partisinin politikası
nı, Demokrat Partinin politikasını eleştirdi. Partinin 
adını anmadan eleştirdi, ama adını anarak da eleştir
mesi çok doğaldı ve göreviydi. Bundan daha doğal bir 
şey yok. Burada Sevil Korum kalkacak, «Adalet Par
tisinin politikası çok iyidir» diyecek... Mümkün de
ğil; ona inanmış olsaydı başka yerde otururdu ka
dın. Tamamen karşısındadır Adalet Partisinin görü
şünün ve arkadaşımızın çok önem verdiği bir konu
dur ve altını çize çize burada söylemiştir. 

Gelelim kelimeye. Ayıp demek, bildiğim kadarıy
la, yapılmaması gereken bir işlemin yapılması demek
tir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış derdi. 
TARHAN ERDEM (Devamla) — Arkadaşım 

için karayollarına ağırlık vermek yanlış bir hareket
tir, bendenizin de kanaati odur. Arkadaşım bunu 
kendi anlayışı, kendi duygusu, kendi üslubu içinde 
bu kelime ile ifade etmiştir. Bu kelimeden hareketle, 
bir gruba sataşıldığı iddiası ve bu iddiaya dayanarak 
70 nci maddeye göre söz verilmesi bu Meclisi yanlış 
ve bence birbirine karşı gerçekçi olmayan, İçtüzüğü
müze uygun olmayan tartışmalara götürmektedir, 
itmektedir. I 

Ben bu vesile ile söz aldım. Yalnız Sayın Başka
nın kendi tutumunun ne kadar yanlış noktaya gitti
ğini, Başkanlıktan indikten sonra Sayın İhsan Ataöv' 
ün söylediklerini okumak lütfunda bulunurlarsa, ben
den daha veciz Ataöv kendisine ne kadar yanlış söz 
verildiğini burada ifade ettiler. Arkadaşımın «ayıp» 
deme haksızlığını belirteceği yerde, Adalet Partisinin 
burada neler yaptığını, bir devlet memurunun, aslın
da burada düşüncesine göre hareket etmesi gerekti
ğini... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sizin bu konuş
manız da usule uygun değil. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Arkadaşım 
dediler ki, «Sayın Sevil Korum devlet memuru iken 
eğer...» 

BAŞKAN — Sayın Erdem, beni tenkit ediyorsu
nuz, Sayın Ataöv'ü değil, beni tenkit ediyorsunuz. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Çünkü, siz bu 
sözü hemen kesmiş olsa idiniz bir daha Meclis 70 nci 
maddenin uygulanmasında daha titiz, daha doğru 
hareket etme olanağına kavuşurdu. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Aslında Ata-
öv'ün burada bulunması Meclis için ayıptır. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Sayın Ataöv, 
burada, Sayın arkadaşımın - onun için söylemiyo
rum - bir devlet memurunun ilerde alacağı siyasi 
tavra göre devlet memurluğu yapmasını savundu as
lında. Dediler ki, madem ki o zaman böyle davran
mıştı, yani kendine emir vermeye yetkili olan siyasi 
iktidara memur olarak karşı koymamıştı... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yani inanmadığı 
bir şeyi yapmıştı. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Teknokratlar 
inanmak veya inanmamakla ilgili değildir... (CHP sı-. 
ralarından «Kapat» sesleri). 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Gene aslında 
ayıp olan bu. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Kapatıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen... 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Asıl ayıp olan, 

ırz düşmanı olduğu halde bu Parlamentoda oturma-
sıdır. 3 tane dosya vardır hakkında. 

TARHAN ERDEM (Devamla) — Sayın Başka
nım, 70 nci madde, bundan önce de olduğu gibi, 
yanlış uygulanmıştır, bunun altım bir kez daha çiz
mek istiyorum. 

Bana söz verdiği için Sayın Başkanıma teşekkür 
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum,; sağ; olun. 
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ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tutumunuz 
hakkında ben de söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hayır, le

hinde söz istiyorum, tutumunuzun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lehi, aleyhi yok. 

Tutumun lehinde söz olmaz. 
İçtüzüğün 68 nci maddesine göre söz alan hatip

lerin, kaba ve yaralyıcı sözler sarf etmemeleri gere
kir. Taibii bizim her üyenin ağzından çıkan sözleri 
kontrol etmemiz, onlara bir ambargo koymamız 
mümkün değildir. Bu bizim iktidarımızın dışındadır, 
yetkimiz de yoktur. Kaba ve yaralayıcı sözler söy
lendi mi bunu da 70 nci madde çerçevesi içerisinde 
bir sataşma telakki ediyoruz. Bundan önce Cumhu-

GÖRÜŞ'ÜLEN 
1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Devam) 

C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığının Bütçesine geçi
yoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığı 1980 mali yılı 
Bütçesi ile ilgili olarak grupları adına; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Cengiz Özyalçın, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Faruk 
Demirtola, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Nazım 
Baş, Milli Selâmet Partisi Grulbu adına Sayın Salih 
Özcan söz istemişlerdir; sırasıyla söz vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grulbu adına Sayın Cen
giz Özyalçın; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA CENGİZ ÖZYALÇIN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 
mali yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşacağım. Sözlerime, Bakanlığın sağlık işlevlerini 
irdeleyerek başlamak istiyorum. 

195|ö'den bugüne dek Türkiye'nin sosyal ve eko
nomik yapısındaki yanlış uygulamalar neticesi ve de 
ulusal sağlık politikamızın saptanmamış olması ger
çeği Türkiye'de sağlık sorunlarına bugünkü boyutları 
kazandırmıştır. " 

Anayasamızın 49 ncu maddesinin içeriğine, sağ
lık sektörüne "f genel bütçeden ayrılan |% 4,4 pay için
de ne boyutlarda sahip çıkabiliriz? '1976 yılındl büi-
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riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Grup Başkan-
vekilinize, kaba ve yaralayıcı söz sarf edildiği için ce
vap hakkı verdik, buna itirazınız olmadı; şimdi Ada
let Partisi Grulbu için yaralayıcı sözler sarf edilmiş
tir, arkadaşlarımıza söz hakkı verdik. Bundan böyle 
de bu tutumumuza devam edeceğiz. Bir şart tahak
kuk edinceye kadar şu kürsüden temiz bir dil ile her 
üye maksadını, meramını ifade alışkanlığına riayet 
edinceye kadar biz de bunu sataşma kabul edip, ya
ralayıcı sözler için, sataşmadan, 70 nci maddeye 
göre söz vermeye devam edeceğiz. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bize neden 
söz vermediniz? , 

BAŞKAN — Sizi yaralamadılar. 
İŞLER (Ddvam) 

çeden '% 3,7, 1978'de % 3, 198Q'de %4,4 pay ay
rılmıştır. Genelde bu miktarın Türkiye için % 15'den 
az olmaması gerekli. Yalnız 1970'lerden bugüne ka
dar gelen süreç içerisinde, EceVit Hükümeti zamanında 
bu pay ilk defa ;% 6,5 olmuştur. 

Çağdaş ülkelere baktığımız vakit, bu rakamın 
% 23,3 ile Yugoslavya'da ve Avustralya'da ,% 25,8 
olduğunu görürüz. Bu şu demektir: Türkiye gibi ge
lişme sürecinde olan bir ülkede çok küçük paylarla 
sağlık sektöründe yapılacak hizmetler yeteri kadar 
rasyonel değildir. Her yıl, bir sonraki yılın üzerine 
zincirleme yıkılmaktadır. Bu birikim altında da sağ
lık sektörü bugünkü boyutları içermektedir. 

Tedavi kurumlarımız çağdaş nitelikte değildir. 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin rasyonel olabilmesi 
için tek elden, yürütülmesi zorunludur. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da sağlık hizmetlerinin her türlüsü
ne acil ihtiyaç vardır. Bugün İstanbul'da 450 kişiye 
bir hekim düşerken Ankara'da 505 kişiye bir hekim 
düşmektedir. İzmir'de 667 kişiye bir hekim düşerken, 
Doğu Anadolu'da 18 ilâ 21 bin kişiye bir hekim düş
mektedir. 

Aynı şekilde sağlık elemanları olarak da bölgeler 
arasında geniş dağılış adaletsizlikleri vardır. Bu ne
denle, Sosyalizasyon Kanunu, Anayasa gereği olarak, 
tüm Türkiye'de uygulanmalı, Tıp Uzmanlık Yönet
meliği değiştirilmeli ve Tam Süre Yasasına işlerlik 
sağlanmalıdır. Bu bölgeler arasındaki sağlık elemanı 
dengesizliği, Doğu Anadolu'daki devlet hastanelerin
de ve sağlık ocaklarındaki eleman miktarı, ile bir 
istatistik neticesi, Batı Anadoluldakilerre karşılaştırıl
dığı vakit büyük diferarislar (difference) gösterir. 

Tam süre ilkesi, kamu sağlık kuruluşlarının te
mel çalışma ilkesidir. İlke, kamu sağlık kuruluşların-
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da çalışan hekim ve diğer elemanların ayrıca özel 
çalışma yapmadan kamusal sağlık hizmetlerinde ça
lışmalarıdır. 1216 sayılı Yasanın tam süre ilkesini ger
çekleştirmede yanlışları olmuştur. Uygulamada ya
pılan bu yanlışlar ise ilkenin gerçekleşmesini engel
lemiştir. Bu yasa, bu ilkeye açıklık kazandırmadığı 
için yasanın amacı sağlık hizmetinde çalışanlara öde
nek veren bir yasa görünümünü kazanmış, ödenek ve
rilen elemanlar bakımından tartışmalar açık kalmış
tır. 

Sayın Bakanın Senatodaki konuşmalarını çok dik
katle izledim; Tam Süre Yasası ile ilgili varsayımla
rınız var. Bu Tam Süre Yasasının bir oldu bitti ile 
Meclise geldiğini irdelediniz ve de geniş kapsam için
de düşünüldüğünü söylediniz. Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti teklifi olarak buraya geldiği vakit, bi
raz sonra vurgulayacağım gi'bi, beriden sonra konu
şacak MHP sözcüsü ve AP sözcüsünün sözlerini ve 
önerilerini okuyarak 'bu yasanın ıtüm Büyük Millet 
Meclisine ait olduğunu hatırlatmak isterim. 

O öneride deniyor ki, «Sağlık mensuplarının Tam 
Süre, (Full - time) Kanununun şümulü içiride, aynı 
şart ve statülerle üniversitelerde çalışan personelin 
dahil edilmesini arz ve teklif ederiz.» Birinci öneri 
bu. Meclise geldiğinde, üniversitenin de içerisine gir
mesi için Sayın Nazım Baş, (İçel) Adalet Partisi, 
(Tokat) Faruk Demirtola, Sadi Somuncuoğlu (Niğde), 
Turan Koçak (İstanbul), Mehmet Irmak, (Çorum), 
İhsan Kabadayı (Konya), Yusuf Özbaş (Kahraman
maraş) ve de 'benden sonra şimdi Adalet Partisinin 
sözcülüğünü yapacak olan Nazım Baş arkadaşımın 
Meclis tutanaklarındaki Tam Gün Yasasıyla ilgili bir 
fikrini kışa boyutlarla ifade edeyim: 

«Tam Gün Yasası ne sadece Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşların çıkarmış olduğu bir kanun, ne 
de AP'li arkadaşların vermiş olduğu bir tasarı; Tam 
Gün Yasası Yüte Meclisin kabul etmiş olduğu bir 
kanundur.» 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Aksini idia 
eden yok, savunmayın boşuna. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla)^— Sayın De
mirtola, Parlamento seviyesinde politika yapıyoruz, 
bildirimize saygılı olacağız. Benden sonra siz konu
şacaksınız; istediğiniz, gibi. eleştirirsiniz. : 

ı«<Bunun üzerindeki aksaklıklar, tartışmaların yeri 
geldiğinde, ilgili arkadaşlarımız tarafından her an 
yapılır, Meclîsin çıkarmış olduğu Kanun üzerinde bu 
kadar spekülasyon yapmak kanaatimce yersizdir.» „: 

Şirridi söylüyorum; Hükümetimizin işbaşında kal
dığı sürece, o zaman Numune Hastanesinde olan Sa
yın Sağlık Bakanı ve de Adalet Partisinin yetkilileri, ka
nunun dşlerliğindeki aksaklıkları yapıcı dille tenkit 
değil, yozlaşması için tavır koymuşlardır. Bunu biraz 
sonra irdeleyeceğiz. 

Evet, bu kanun ilke olarak bizce doğrudur. Uz
man hekim ve pratisyen sayıları eleştirilir ve tam 
süre ilkesinin aksayan tarafları varsa düzeltilme yo
luna gidilebilir. Adalet Partisi, Hükümet olduktan 
sonra Sağlık Bakanlığı yasa üzerinde ilkeyi de değiş
tirecek nitelikte ve nicelikte çalışmalar düzenlemiş
tir. Son olarak, 7.12.1979 günü Sağlık Bakanlığında 
yapılan ve Bakanlar Kurulunda tasarı haline gelen, 
Tam Gün Yasasına bazı ek maddeler eklenmesi ka
rarlaştırılmıştır^ 

Bu ek maddeleri kısaca özetleyeceğiz: 
Ek ikinci madde ile 224 sayılı Sağlık Hizmetleri

nin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasanın 3 ncü mad
desi değiştirilerek, kamu sağlık hizmetinde tekrar 
muayenehane açma yetkisi getiriyorsunuz:, 

Ek 3 ncü madde ile hastanelerde ücretli muayene 
yapma getiriliyor; döner sermaye. Bu şekilde çalış
mayı kabul eden sağlık personeline tam süre tazmi
natının % 5tTsi veriliyor. İşte Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak biz bu ek 2 nci ve 3 ncü maddeleri tam 
süre çalışma ilkesine ters buluyoruz. Yeni hüküm uy
gulamayı ihtiyari kılmaktadır. İhtiyari uygulama ilke 
olarak yanlış ve sakıncalıdır, 

Ek 4 ncü madde ile kadro fazlası tayin edilen 
sağlık personelinin tam süre tazminatları kesiliyor. 
Özellikle diş hekimi ve eczacı arkadaşlarımız için 
önemli olan bu madde, kadro fazlası sağlık persone
lini atama tarihlerindeki öncelik gözönüne alınarak, 
anılan yönetmelikle başka yer ve göreve atamaya, 
bu mümkün olmadığı takdirde yasa kapsamından çı
karmaya 'Bakanlık ve Genel Müdürlüğü yetkili kılı
yor. Bu maddeye aydınlık getirmek gerekli, 

11 Temmuz 1979 tarih, 16693 sayılı Resmi Gaze
te ile durdurulan eczacı ve diş hekimlerine ait Ece-
vıt Hükümetinin Bakanlar Kurulu Kararnamesini bu«< 
gyn uygulamakta mısınız? 

İstanbul, Ankara, İzmir illerinde standart eczacı 
kadrosu 86'dır. Birinci MC döneminde fazladan 136 
eczacı alındı. İkinci MC döneminde, Sayın Cengiz 
Gökçek zamanında, 6 ay içinde:264 eczacı fazladan 
atandı. . 

•. Yine İkinci MC Sağlık Bakanı Sayın Cengiz Gök
çek zamanında 6 ayJejndie 52 standart diiş hekimi 
kadrosuna fazladan 77'atama yapıldı..;Bu global ra-
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kamların, Ecevit Hükümeti zamanındaki allamalarla 
-süreç ve rakamsal- fcarşılıaştırılmasınlda gerek vardır 
kanısındayız. 

Sayım Balkan, Senatoda yaptığınız konuşmayla il
gili bazı satırbaşlarını -hep dikkatle izledim dedlim-
tutanaklardan aynen okuyacağım: 

Burada : «Fazla diş talbibi, eczacıyı nasıl değer
lendireceğiz?» diyorsunuz ve «/Dişçiler için bir for
mül bulduk, büyük vilayetlerimizde, Anadolu'nun 
muhtelif yarlerinde diş hastaneleri açacağız. Diş has
tanelerine yüzlerce koltuk koyacağız; bir katında te
davi, bir katımda protez, bir katında ortodonti tesis
leri kurarak, servisler açarak fakir orta sınıfımıza diş 
sahasında faydalı olacağımızı ve arkadaşlritmiizı has
tanelerde tufeyli -altını çiziyorum- olmaktan kurtara
cağımızı ümit ediyorami» diye söylüyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL VARDIM BAKANI ALİ 
MÜNıİF tSLÂMOĞLU — (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Çalışmayana ne derler? 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Katılııyorsu-
nuz yani. 

/Ben meslektaşıma saygılıyım Sayın Bakanım, «Tu
feyli» terimini yakıştıramıyorum; bu ütopyadır. 

Şimdi Türkiye'de eğitim sistemleri 1960'lardlan 
bu yana özel okullar şeklinde yozlaştırıldığı sürece, 
Türkiye'deki rakamsal diş hekimi ve eczacı ihtiyacını 
hekimlik üniteliğinde yetiştirmediğiniz sürece Türiki-
ye'ıde bu kornıplikasyonlar olur. 

Otomobil garajının üzerinde fakülte vardı; patalo-
jik .anatomi görmemiş diş hekimi çıktı, hayatında eli
ne dalya almamış çekim yapmamış diş hekimi yetiş
tirildi; Ihanıgi devirde olursa olsun. Bu birikim bugün 
patladı. Bu sosyal bir patlamadır. 

Makine gibi yetiştirildi. (Nasıl yetiştirildi? Her dar 
ıgelirli aile çocuğu liseyi btirdikten sonra devletin sı
navına girip belirli puanları alıp, belirli okullara git
tiği vakit; lekonomik gücü fazla olan ailelerin çocuk
ları o özel okullara gitti, 4 - 5 yıl eğitıim gördü, ecza
cı ve diş doktoru oldu. Hata buradan başlıyor; o 
ayıklama, seleksiyon yapılmadı. 

Bir varsayımla, «düş muayenehaneleri açacağım 
diyorsunuz, hastaneler açacağım diliyorsunuz. 

Sayın Sağlık Bakanım,, bir hastanenin başhekimli
ğini yaptınız. Bir diş hekimlinin koltuğu, bir diş he
kiminin ünifii, aeratörü, (hiıghspeed) stalizatörü, rönt
geni, çekim aletleri, cerrahi ve tedavi aletleri hariç 
yaklaşık 1 milyon (— 100 ibin) lira civarında değişir. 
Yüzlerce hastanenin siz donanımını nasıl yaparsınız? 
Tedavi kurumlarına ibliraz sonra değineceğim,, bura-
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lar Türkiye'de yüzkarası. Hangi «gerçek, hangi man-
taliteyle siz Türkiyede odalar dolusu ortodonti kinik
leri, tedavi kliniklerli açıyorsunuz? Bugün İstanbul'da 
ve Ankara'daki üniversitedeki ortodonti tedavisi 6 
yıl sonraya gün veriyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu «Kastamonu Üye
si) — Mutlu azınlıklar. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Tabii o mut
lu azınlık bu sistemle değişmez. Onun reçetesini bi
raz sonra vereceğiz. , 

İHSAN KABADAYI (Konya^ — 2 senedir nere
desiniz a canım? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, hatip 
bize arkasını dönüyor. Neden acaba? 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Estağfurul
lah, çok özür dilerim. Sayın Başkan, özür dilerim, 
kasıtlı değil, özür dilerim. 

BAŞKAN — Devam ©din efendim, dietvim edin 
efendim, 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Ek 5 nci 
maddie; kurulması planlanan tam süre değerlendirme 
kuruılları -ki, 3 - 5 kişiden kurulmasını öneriyorsunuz-
sağlık personelinin ekonomik güvencesini elinden ala
rak onu siyasi iktidarların emir kulu haline getirmek
tedir. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — insaf yani. 
Hükümetler devamlı 'iktidar değil ki. Yarın değişir, 
bir başka parti gelir. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Evet. 
Şimdi, Özel olarak getirilen yasa değişikliği, ek 

maddelerden de anlaşılacağı giibi, Tam Süre Yasası
nı ilke olarak dejenere eden, aynı şartlar altında ça
lışan sağlık personelinin ıbir kısmına tazminat verir
ken, diğer bir kısmına «kadro fazlasısın» diyerek ödie-
me yapmak istemeyen ve sağlık kurumlarına baskı 
kurucularım amaçlayarak, ka'mıu sağlık düzenimi pollli-
tize etmeyi düşünen, siyasi iktidarın istek ve yöntem-
lerinıi ulusal menfaatlerden üstün tutan bir yasa şek
line döndürülmek istenmektedir. 

Bu teklif Tam Süne Yasasının aksaklıklarını gi
dermeyi amaçlamıyor. İstenen, siyasal iktidarın ya
sayı baskı aracı olarak .kullanmasıdır. Kısacası, siya
sal iktidar, her sektörde olduğu gibi, sağlık hizmet
lerine de ekonomik baskı ve anarşiyi sokmaya çalış
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının sağlık 
işlevleri arasında bulunan tedavli kurumlarına tekrar 
değinmek istiyorum. 
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1980 Mali Bütçesinden ayrılan 3ıl milyarlık öde
nek ve tedavi kurumlarına da 2 426 000 000 ayrılmış
tır. 56 590 yatak kapasitesi vardır Türikiiye'nin. Bu 
kapasiteyle hir hastaya günde yaklaşık 1118 Türk Li
rası düşmektedir. Sayın Bakanım, ıbu gülünç rakamla 
bir hastanın acaba hangi gereksinmelerini karşılamak 
amacındasınız? Bırakınız, protezini, diş hastanesi mi, 
118 lirayla bir hastaya ne yapacaksınız? 'Devalüas
yonların sık sık sırıttığı, hayat pahalılığı, karaborsanın 
kol gezdiği bu iktidar döneminde ıbu acı gerçeği akıl 
ve sinir hastanelerinin dramıyla simgelemek isterim. 
Tıp adına utanç verici. İlkel toplumlarda bile rastlan
mayacak bir besi ve yaşam savaşı veren, yokluk, pis
lik içinde yazgılarına terk edilmiş zavallılar için Ba
kan olarak ne düşünüyorsunuz? 

Balkanlığın kısaca ilaç konusuna da değinmek is
tiyorum. Bugün Türkiye'de ulusal sağlık politikası 
saptanmadığı için, ulusal .ilaç endüstrisi de kurulama
mıştır. Dışa bağımlı, ulusun ekonomik dal'galanmala-
rıyla etkilenen ve 1920'lerin çağdışı yasalarıyla çalı
şan ilaç endüstrıimiz <vardır. ilaç sektörü 110 milyon, 
120 milyon dolar hammadde girdisine zorunludur. 
Şimdi bir 'gerçeği vurgulamak gerekiyor, Ulusumuz 
ilaç sektöründe dışa bağımlı; ülke, döviz darboğazın
da kaldığı süreç içinde ilaç darlığı olmuştur ve ola
cak tır j 

Bakanlığın sosyal işlev içeriği ise, Türk toplumu
nu yakından etkilemektedir. Bilindiği gibi, gelişmek
te olan ülkemizde son yıllarda bir nüfus patlaması gö
rülmektedir. Bu, ıbirçok etkenin sentezidir. Nüfusla, 
gelişim hızı arasındaki ikilemi iyi irdelemek gerekir. 
(Ekonomik gelişmeyle nüfus artışı arasındaki organik 
bağda, kalkınma hızının oranı nüfus artışının genişin
de kalırsa, sosyal patlamaların .nedenlerinden biri olur. 
Son yıllarda enerji bunalımı, enflasyon, vesair neden
lerle kalkınma hızımız reel olarak % 1,7'ye düşünce 
% 3''Kik artış gösteren nüfus artışımız, vatandaşın ki
şi başına düşen payını büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Sayın Bakanım, tekrar Senatodaki bütçe konuş
malarınızı izliyorum, o konuşmanızda aynen... 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Hatip. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — «Genel po
litikanın, aktif politikanın .girmediği 1 - 2 müessese
den ıb'irisi die mutlaka sağlık müesseseleridir» diyor
dunuz; bunu kıvançla dinledim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂM OĞLU (C. Senatosu Kastamonu Üye
si) — Yanlış mı? 

CENGİZ ÖZY ALÇIN (Devamla) — Ve devam
la konuşmanızda, «Belki tayinlerde hatalar yapmış 
olabilirim. Ben bir politika adamıyım. Şimdi bir gru
bum var, bir teşkilatım var, onların tesirinden tama
men kurtularak hareket ettiğimi ne ben iddia edebili
rim, ne gelmiş olan sayın bakanların eski ve yenile
rinin hiçbirisinin bu iddialarda bulunması mümkün 
değildir» diyorsunuz. Bu ifadeyle gerçek inancınızı 
ifade ettiniz. Şimdi bu cümlelerle çelişki başlamak
tadır Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu Üye
si) — Onun evvelini okuyun, ondan bir evvelki cüm
leyi de okuyun. 

CENGİZ ÖZY ALÇIN .(-Devamla) — Arzu eder
seniz karşılıklı... 

Sayın Bakan, din, dil, ırk, siyaset ayrıcalığının ol
maması gereken, insan sevgisi üzerine kurulu bu yü
ce meslekte ne yazık ki insanın aklına yeni atamalar
la MC trafiği geliyor. Bizler sizi geçen devrenin MC 
kuruluşunda saygıyla aklımızda tutuyoruz. Numune 
Hastanesinin Başhekimi odasının arka kısımlarının 
imajı hâlâ hafızalarımızda. 

Silahlı militanların kol gezdiği, hastanelere, poli
tikanın girdiği MC döneminin eli silahlı zorbaları şim
di cezaevleri nde değiller mi? Balgat katliamının suç
lusu 2,nci MC döneminde... 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Meclisi muha
tap al. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — TARİŞ'ten bah
set. 

CENGİZ ÖZY ALÇIN (Devamla) — Sayın millet
vekili arkadaşım, Balgat katliamından niçin alınıyor
sunuz? Niçin başka arkadaşlar cevap vermiyor da 
siz alınıyorsunuz? 

...Donatım Genel Müdürlüğüne yerleştirilmiş İsa 
Arman değil miydi? Şimdi o günler tekrarlanmaya
cak mı? Müsteşarınız, Personel Genel Müdürlüğü, 
Teftiş Kurulu... Yeni atamalar yaparak buraları po-
litize ettiğinizin farkında mısınız? Mesleki Öğretim 
Genel Müdürlüğüne atadığınız Güner İnal'ın MC 
dönemine ait acı anıları içimizde. Hani, 2 nci MC'nin 
yıkılışına birkaç gün kala, anımsayınız, 29 . 2 . 1977, 
ıbir gecede işe alınan 638 kişi olayı. Şimdi ise, işe ge
lir gelmez Danıştay 8 nci Dairesinin 1979/2952 sayı
lı Kararıyla okuldan çıkarılmış ve içlerinde lise me
zunu dahi almayan, hatta üçünün okul dosyası bu
lunmayan Sağlık İdaresi Yüksek Okulunun 110 sağ
cı .militanın işe yerleştiğimden haberiniz var mı, oku
la yerleştiğinden? 
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BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Özyıalçım, lüt
fen efendim. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Nerede tıp 
yeminimiz, nerede (insan hümanizmi? 

80 gün, içinde 333 tayin yaptığınızı söylediniz. Dok
tor Mehmet Baha, Turhal Hükümet Tabibidir, bağır
sak aidenokarsinomundan rahatsız ve radyoterapide 
iken Sinop'a atadınız. Doktor Rasim Tuncay, hayati 
kimya mütehassısı, Balıkesir Devlet Hastanesi Baş
hekimi, adenokarsinomlu, Ankara Tıp Fakültesi Cer
rahi Kliniğinde de ameliyatlı, raporlu iken Edirne'ye 
atadınız. Birkaç misal vereyim size, kısa... 

Doktor Didar Tekte!'!, fizik t-edaM uzmanı, An
talya Hastanesinden Erzurum'a atadınız. Doktor Meh
met Cemal Cankat'ı Sakarya'dan Kars'a atadınız. 
Doktor Hidayet Sosyal'ı Denizli Hastanesinden Kon
ya'ya atadınız. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Memleket 
değil mi orası? 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Diş hekimi 
Yalçın Tokgöz'ü Çine Devlet Hastanesinden Muş 
Sağlık Ocağına atadınız. Doktor Sıtkı Şener, Urfa 
Tabip Odası Başkanı iken, Sağlık Müdürü, Bilecik 
Sağlık Müdür 'Muavinliğine atadınız. 

'Bu şekilde meslektaşlarımız son derece haksız, ka
mu güvenliğini sarsıcı, yakalara aykırı olarak cezalan
dırdınız. Süre elvermediği için dökümünü saymıyo
rum. Ama İMersin Devlet Hastanesi Başhekimini Bin
göl'e atayarak hastaneyi çocuk doktorsuz; Samim 
Gök'ü Denizli Hastanesinden 'Manisa'ya göndererek 
hastaneyi asabiye uzmansız bıraktınız. Bu şekilde Ço-
rum'da 128, İstanbul'da 94 sağlık emekçisi, yurt ge
nelinde yüzlercesi bu tutum ve davranışınızla karda, 
kışta yurdun bir köşesinden diğer bir köşesine; evi, 
ailesi, çocuğu düşünülmeden atanıyor, inancı için ce
zalandırılıyor. 

Tüm sağlık emekçilerinin, mevcut yasal iktidar
ların baskılarından kurtulmaları için, ivedi olarak 
(«Yüksek Hekimler Kurulu»mun kurulmasına şiddet
le ihtiyaç duyuyoruz. 

Grubum adına sayın hocalarıma, sağlık sektörüne 
hizmet vermiş tüm emekçiler ve yurtsever, ilerici tüm 
sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu bildirir, par
timin sevgi ve saygılarını sunarak, 1980 Mali Yılı 
Bütçesinin tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. l(CHP sıralarından alkışlar) 

ıSayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — 'Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı

na Sayın Faruk Demirtöla, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTÖLA' 
ı(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde Milliyetçi 
(Hareket Partisinin sözcüsü olarak Muhterem Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

(Sağlık Bakanlığı her şeyden evvel Türkiye'nin 
'genel sağlığı ile uğraşan bir bakanlıktır. «Bunun içe
risine politika girmesin» diye defalarca söylememize 
rağmen, kıymetli meslek'taşun ve benden evvel konu
şan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, politikayı en 
derin teferruatıyla getirmiş ve burada dillendirmiş-
tir; rencide edecek şekilde diğer partileri, bir lisan 
(bir adap içinde konuşmuştur. Fakat ben, yine bir tıp 
mensubu olarak, sizleri saygıyla selamladıktan sonra, 
sözlerime bir Sağlık 'Bakanlığının 'geleneği ve üslubu 
içerisinde devam edeceğim. 

Milletimizin daha sağlıklı daha güçlü olmasında 
bu Bakanlığın önemli hizmetleri ve emekleri olduğu 
inkâr kabul etmez bir gerçektir. Genel bir tablo içe
risinde Sağlık Bakanlığı sıtma savaş, tüberküloz, 
trahom, ana çocuk sağlığı açısından koruyucu taba
bette aşı ve seromların 'yapılışındaki yıllarca göster
diği feragatli çalışmaları takdirle alınacak bir tutum 
ve davranış içerisinde başarılı yıllar geçirmiştir. Bu 
yıllarını, geçen bütçeye oranla % 3 - 5 arasında deği
şen çok cüzi bir bakanlık bütçesiyle başarıya ulaştır
mıştır. Dünya standartlarına göre '% 14 ile 20 araisın-
d!a Sağlık Bakanlığının <genel bütçeye oranının olması 
'gerekirdi. Fakat, «Sağlık Sigortası Kanunu» çıkmadan 
bunun başarılması 'mümkün değildir. 

tŞu noktayı belirtmek istiyorum ki, benden evvel 
konuşan Cumhuriyet Halk Partisi konuşmacısı, bu 
bütçenin 1979 yılında % 6 oranını bulduğunu dile 'ge
tirdi. 15 milyar civarında ıfull time ödeneği düşüldü
ğü takdirde, bu ayrılan pay, geçen yıllara göre 1978 
ve 1979'da ayrılan pay daha düşüktür. 

O bakımdan, sağlık hizmetlerinin ne hale geldiği 
78 ve 79 yıllarında Türkiye sağlığının ne durumda 
olduğunu takdirlerinize arz ediyorum. 

'Bu kısa girişten sonra sağlık meselelerimizdeki gö
rüşleri şu ,(3) bölümde arz edeceğim': Personel mesele
leri, kanun ve tüzük meseleleri, kuruluşlarımız ve ger
çekler. 

>' Tıp mesleğinin yürütücüsü, klavuz, yani lokomo
tifi hekimdir. Hangi sağlık kuruluşunu 'alırsak alalım 
hekim yoksa orada sağlıkla ilgili hâllolunmuş bir me
sele de yoktur. Hekimsiz sağlık ocakları, hekimsiz ev 
gezmeleri ve sağlık 'öğütleri verilmesi bütçeye yük ol
ma ötesinde bir kıymet taşımazlar. Toptg' barut ne 
ise, tıpta da hekim odur. 
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Ben bu sözümü söylemekle,. tıbba yardımcı mes
lekleri küçümsemek istemiyorum. Türkiye'nin bugün 
50 bin civarında, 45 - 50 bin civarında hekime ihtiya
cı vardır. Halbuki halen memleketimizde 25 bin civa
rında hekim vardır ve bunların da yarısı aşağı yukarı 
tıbbın öz tababetle ve hasta muayenesiyle uğraşan 
bölümünde çalışmaz, diğer mesleklerde çalışır, idari 
hizmetler de görev yaparlar. 

'Bu durumda, fiilen çalışan hekim sayısı, 10 - 14 
•hin arasındadır. Bu hesaplara göre Türkiye'nin he
kim açığı da 30 - 35 bin civarındadır. Bu rakamı da
ha ölçülü söylersek, 25 - 30, 25 - 35 bin arasındadır. 
Yılda 2 bin civarında hekim yetiştirmekle bu işin içe
risinden, basit 'bir hesapla, en az 15 - 20 yılda çıka
cak gibi gözükmekteyiz. O da artan nüfusu ve haya
tını kaybeden 'hekimleri nazarı it ibare almazsak. 

Muhterem .milletvekilleri, asıl konunun özlünde ya
tan mesele personel meselesidir. 1946'da bir 'tek tıp 
fakültesi vardı, bin civarında hekim yetiştirirdi. 34 
yıl sonra, yani şimdi 19 tıp fakültesi var 2 bin hekim 
yetiştiruyo'r. Bu ne biçim iştir? Bu fakültelerin binaları 
var, profesörleri var, doçentleri var. Vaktiyle ders
hanelerde, 30 yıl evvel, biz hukuk fakültesi ve tıp 
fakültesi münavebe ile okurduk. Bu kadar bina kıt
lıkları varken '1 mlkroiskopta 100 Öğrenci aşağı yukarı 
laboratuvar tetkikleri yapardı. Şimdi 1 mikroskopta 
3 öğrenci, yani 3 öğrenciye 1 mikroskop düşmektedir. 
Bu kadar malzeme boldur. Bina ve hastane sayımız 
oldukça fazladır; fakat buma rağmen öğretim görev
lileri mi azdır diye akla gelebilir. O da değil, Fransa' 
•da 19, Almanya'da 20, Amerika'da 22 öğrenci düş
mektedir 1 öğretim görevlisine. Türkiye'de 'ise 1 öğ
rettim görevlisine 5 öğrenci düşüyor. 

SERMET DURMUSOĞLU (Tokat) — 5 değil 
3*tür. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — 4, 3 diye
ceksiniz, okudum yazılarınızı. Ben beynelmilel istatis
tiklerden 5 diye okudum. 

Bu durum karşısında tıp fakülteleri, Anadolu'da 
basta olarak yataklarında bekleyen vatandaşalara hiz
met edecek hekimleri mi yetiştirecek, yoksa unvan 
dağıtacak doçentler profesörler mi yetiştirecek? Deni
lebilir ki, öğretim görevlisi olmadan nasıl öğrenci ye
tiştirilsin? Ama rakamlar ve istatistikler böyle könuş-
irnuyor, bunun tersini dile getiriyor. Öğrettim görevlisi 
var, hastaneler var, binalar var; fakat tıp fakültesinle 
alınan öğrenciler maalesef çok az. Bugün talep mi 
yok? Üniversiteye 400 bin talep var, bunun içerisin-

23 . 2 .1980 O : 2 

i den 40 - 50 bin, bunun içerisinden de ancak 2 bin öğ
renci tıp fakültelerine alınıyor. Bugünkü bu kadroyla 
4 - 5 bin tıp öğrencisini fevkalade yettiştirmern'iz müm
kündür. Bu yıllarca -ihmal edilmiştir. Ben 3 yıl evvel 
'Söylediğim halde 2 yıllık Halk Partisi zamanında da 
bu iş ele alınmamış, uyutulmuştur. 

Her yıl söylenen diğer bir konu da diş tabibi ve 
eczacı sayısının ihtiyaçtan fazla olduğu hususudur. 
Bunun teferruatı çok konuşuldu, zaman zaman diie-
getirildi; fakat köklü çare nedir diye konuşulmadı. 3 
eczacı ile idare edilebilecek bir yere 43 eczacı tayini, 
1 dişçi koltuğuna 5 dişçi hekim tayini meseleyi kö
künden halletmez. Türkiye'de bu vakıa olmuştur. Ec
zacının hekime oranı muayyen standart seviyenin üs
tüne çıkmıştır; fakat bunları da değerlendirmek gerek
mektedir. Bunları klinik eczacı, laboratuvar eczacısı 

I diye süslü isimlerle değerlendirmemiz mümkün değil, 
I bunlar gerçeklere aykırıdır. 

Ben şunu arz .etmek istiyorum, teklif olarak şunu 
sunmak istiyorum Yüce Heyetinize, geçen yıl, evvelki 
yıl da aynı konuları dile getirdim. Eczacı, diş tabibi ve 
hekimler İlk yıllarını müşterek okurlar; sonra 1 noi 
'sömestri yine ortak dersleri vardır. Bu durumda bir 
ölçü dahilinde arzu ©den diş tabipleri ve eczacıları tıp 
mesleğine kaydırma yolunu ve bunun formüllerini 
bulmak mecburiyetindeyiz. Böylece tıp mesleğimdeki 
eksiklikler tamamlanır, diş hekimi ve eczacı fazlası da 
yavay yavaş 1 - 2 sene içerisinde kaybolur gider. 

Sayın milletvekiller:', bir yandan bazı şubelerde 
personel fazlalığı, öte yandan da hekim noksanlığı 
varken, sanki bir mucize yaratacakmış gibi, biraz ev
vel de konuşulan, komi'syoınlarda dile getirilen Full -
Time Kanununu hep birlikte Meclise biz getirdik; 
fakat her işin bir püf noktası vardır. Sağlık Komisyo
nunda bu püf noktası nazarı itibare, maalesef Cumhu
riyet Halk Partili ağırlıklı Hükümet tarafından alın
madı. Ben şimdi bunun en önemli noktasını huzuru
nuzda anlatacağım ve kimin hangi 'sebepten bu mil
lete zarar getirdiğini, 20 milyar zarara soktuğunu or
taya koyacağım. 

Teklifler buradadır, 5 tane kanun teklifi var. Bun
lardan ben yalnız, vaktimin darlığı noktasından, 4 ncü 
maddeyi okuyorum. Full Time Kanununda M'illiyetçi 
Hareket Partisi olarak sunduğumuz teklifi okuyorum: 

«Madde 4. — Bu kanun kapsamında çalışan per
sonel hariçte serbest sanat veya mesleklerini icra ede
mezler. Ancak bu per-sonelden tabipler, diş tabipleriy-
le, sağlık alanında uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık 
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hizmetini yürüten hekim, biyolog, kimya yüksek mü
hendisleri hizmet yerlerinde prim karşılığında özel 
mesleklerini arzu ettikleri takdirde icra edebilirler.» 

tşte bu kanunun ciğeri, kalbi sökülüp alınmıştır 
'bu madde çıkarılmakla. Cumhuriyet Halk Partililer 
kanundan bu maddeyi çıkarttıkları için, bunun yanın-
tda da hekimlik mesleğinden ayrılanların sayılarını 
artırmışlardır. Lafla peynir gemisi yürümez, işte tek
lifimiz. 

Primle hasta bakma esasını koyduk, muayeneha
neler kapatılsın arzu edildi, bu müşterek arzuydu, bü-
tün 'Meclisin arzusuydu. Bir mucize gibi bakılıyordu 
bu kanuna; fakat bu kanunun özü, ruhu alındıktan 
sonra, hekimler para kazanacağı mesleklerinde serbest 
çalışmayı tercih etti. Saat 15,00ten, 16.00'dan son
ra hekim ne yapacaktı? Evine gidip oturacak mıydı? 
Hastalarına alışmış, 25 - 30 senelik tecrübeli bir hekim 
ne yapacaktı? 'Muayenehanesine kilit 'vurulunca, has
tanede çalışma imkânı elinden alınınca; ibu defa kü
çük şehirlerdeki mahrumiyet bölgelerindeki hekimler 
ibüyük şehirlere geldi, birer muayenehane açıp para 
kazanmaya başladı. 

Böylece halkın feryadı yükselmeye başladı. «Dok
tor bulamıyoruz» diye bağırılmaya başlandı. «iSağlık 
kurulları kurulamıyor» diye feryat etti. Ben iyi hatırlı
yorum, 1'977'd'en eivvel Türkiye'nin 67 vi'ayetinin 
içinde, aşağı yukarı 10 tanesi istisna edilirse hepsinde 
sağlık kurulu kurulalbiliyordu. Bu'gün gösterebilir mi 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, kaç yerde 
3 ay evvel sağlık kurulu kurulabiliyordu? 22 ay hü
kümet oldular, devam etltiiler de, 3 aydır hükümet olan
dan mı hesap sormak akıllarına şimdi geldi hu kürsü
den? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Onların huyudur, hep 
böyle yaparlar. 

FARUK DEMiÎRTOLA (Devamla) — Böyle li
san kullandıktan sonra hiçbirinize sataşma yok. Bili
yorum, biliyorum Meclis kürsüsü lîç'tüzüğün gereğince 
gayet temiz bir lisanla ifadesini bulacaktır. Arkada
şım da öyle yaptı; fakat biraz politikaya daldı. 

Prim sistemi konsaydı bunun ne faydalar getire
ceğini kısaca arz edeyim : 

'Hekimlerin atıl kapasiteleri değerlendirilecekti ve 
mesai saatlerinden sonra hastanede çalışma imkânı 
temin edilecektir. 

iPrimîer, hekimlerin heveslerini artıracak, teşvik 
yoluyla daha çok hasta (bakmalarına; hastayla daha 
çok ilgilenmelerine yol açacaktı. 
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Muayenehaneler kapandığı için hasta - hekim: 
arasındaki denge bozulmuş ve hastalar nereye müra
caat edeceğini şaşırmışlardır ve bu şekilde hastalar 
mağdur duruma düşmüştür. 

Mesken buhranına yol açılmıştır; çünkü muayene
haneler açıldığı için, daha çok büyük şehirlerde mes
ken buhranına sebep olunmuştur. Halbuki muayene
haneler kapatılıp da hastanelerde primle hasta bakılsa 
bir ölçüde mesken buhranı da kısmen de olsa ortadan 
kalkacaktır, azalacaktır. 

Vergilendirmeler resmi kanaldan yapılacağı için 
hekimlerin vergi hataları yapmalarına, dolayısıyla 
Devletin zarar görmesine mani olunacaktı, 

En mühimi hastaların hekim seçme imkânları el
lerinde olacaktı. Yani hasta arzu ettiği hekime, prim 
sistemi olsaydı, gidebilme imkânına kavuşacaktı. 

Bunları ben şunun için arz ediyorum; geçmiş bir 
hadisede biz hakliyiz, siz haksızsınız gibi bir polemiğe 
girmekten ziyade, çok yakında gündeme tekrar Tam 
Gün Yasası getirilecektir. 'Bu hataları yeniden tekrar 
etmeyelim. Hatalardan geri dönerek iyi bir kanunu 
Yüce Meclisten çıkarmaya gayret edelim diye dille 
'getirdim. 

Ayrıca sağlık kurullarının teşkili hususunda ve mu
ayene olacak şahısların hangilerinin sağlık kurulun
dan geçmesi, hangilerinin tek hekime muayene olması 
hususu çok önemli bir konudur. Pek çok sağlık kuru
lu, ihtiyaç olmadığı halde, bir öğrencinin veya herhan
gi bir işe girecek 'bir şahsın muayenesini yapmakla 
meşgul edilmekte, yüzlerce hasta, 300 - 400 hasta: 
bir günde sağlık kuruluna müracaat etmekte. Bu Sağ
lık Kurulu Yönetmeliği en kısa zamanda değiştirilip, 
bazı muayenelerin tek hekim tarafından yapılmasını 
temin etmek hususu ele alınhıah, yoksa bütün has
taların, bütün şahısların sağlık kuruluna müracaat et
mesi hastaneleri çalışamaz hale getirmektedir. 

Bu işlerin pratik olması yönünden bir misal arz 
etmek istiyorum': Şölför ehliyeti almak isteyen bir kişi 
sağlık kuruluna müracaat ediyor. Orada asabiyeci, 
gözcü veya kulakçı, herhangi bir doktor yoksa başka 
ibir hastaneye gidiyor, şelhirlerarası. O hastanede de 
aradığını (bulamadığı takdirde bir 3 neü hastane ve
yahut da İzmir, Ankara, istanbul gibi tam teşekküllü 
hastanelerin bol olduğu yerlere geliyor. Bu o şahıs 
iç'in yorucu bir haldir. Bunun arkasından ne yapıyor 
hu şoför namzeti; yazılı imtihana giriyor, arkasın
dan ne yapıyor, direksiyon imtihanına giriyor. En az 
6 ayını, bir senesini bu yolda harcıyor, 
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'Avrupa'da bazı ülkelerde şoför ehliyeti şu şekil
de »veriliyor: Şahıs giriyor, pasaportunu veya hüvi
yetini, 3 - 5 tane fotoğrafım takdim ediyor. Bir polis 
memuru veya bir teknik eleman göz muayenesi, diğer 
'biri aletle kulak muayenesi yaptırttırıyör. Bunun so
nunda direksiyonı imtihanı, nazari imtihan ve 2 saat 
içerisinde ehliyetini alıp gidebiliyor. Biz 2 saatte ya
pılabilecek bir işi formalitelere boğup da 3 ayda, 6 
ayda, 9 ayda yaparsak, ne sağlık müesseselerini, ne de 
diğer müesseseleri bu keşmekeşlikten kurtarmamız 
mümkün değil. Medeniyet olarak alacaksak Batı'dan 
'böyle şeyleri alalım. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelmiş 
(bulunuyorum. Bu arada hava kirliliği konusunda 
birkaç söz söylemek 'istiyorum. 1978 yılı başlarında 
Hükümet kurulduğu zaman o vaktin Başvekili bu 
kürsüden şöyle seslenmişti Yüce Meclise : 

«Yıllardır halva kirliliği ile uğraşmıyorsunuz. Kü
çük süt çocuklarının ciğerleri kurumla, isle, pasla dol
du. Bunlara acımıyorsunuz. Havada uçan güvercinle
rin ha'va kirliliğinden zehirlenerek düştüklerini <müşa-
hade ettim» diye buyurdular. 

Aradan 2 yıl geçti. Hava kirliliği ile ne yapıldı? 
Cumhuriyet Halk Partililere soruyorum, 2 yıl içerisin
de hava kirliliği ile ilgili ne yaptınız? Tek muvaffak 
olduğunuz şey, kömür istihsali durduğu için, fuel -
oil döviz kıtlığından alınamadığı için, Cenabı Allah' 
in bir lütfü Ankara ve çevrelerinde hava kirliliği ken
diliğinden kayboldu. Böyleee sulh güvercinleri ölmez 
oldu. Fakat getirilen anarşi ile bugün fidan gilbi po
lislerimiz, gençlerimiz ve öğrencilerimiz bir bir top
rağa düşüyor. Bunların hesabını \erin bu kürsüden. 

Yüce Heyetinizi 'en derin saygıyla selamlıyorum. 
(MHP ve AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Nazım Baş... (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) — Sa
yın Başkanım, muhterem arkadaşlar, hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi sırala
rında bir tane üye yök? 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ben varım Na
zım. 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza lütfen devam edin 
Sayın Nazım Baş, o sizi ilgilendirmez. 

NAZİM BAŞ (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, Adalet Partisi Grubu adına 1980 Mali Yılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö-
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rüş, tenkit ve temennilerimi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

CHP Sözcüsü değerli arkadaşım, diş tabibi ol
duğu için biraz konuya dişleriyle baktı. Diş bakımı da 
mühim; ama gözlerini açarak konuya daha esaslı 
değerler üzerinden bakar, burada politika yerine dev
letin, milletin sağlığı ile ilgili önemli 'konuları dile 
getirebilirdi. 

Anaya'samızın, «Devlet, herkesin beden ve ruh 
sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görme
sini sağlamakla görevlidir» hükmü, milli sağlık poli
tikamızın esasını teşkil eder. Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Planlar 'bu temel görüşten hareketle, Türkiye' 
nin sağlık politikasını ve sağlık hizmetlerini en ücra 
köşelere kadar, en küçük köylere ve halk topluluk
larına kadar halkın ayağına götürmeye yönelmiş ve 
bu maksatla sosyalizasyona geçilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusu, 14 yıla 
yakın tatbikat içinde fevkalade önem kazanmaktadır. 
1962 senesinden itibaren ortaya konan tatbikat, geç
miş hükümetler zamanında, maalesef sistemin Türk 
içtimai bünyesinde, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir 
tarzda tatbik edilmediğini ortaya koymuştur. 

42 ilde bugün sosyalleştirme tatbikatı olduğu hal
de, 800 milyonun üstünde yalnız tesisler için sarfiyat 
yapılmış olmasına rağmen, sosyalleştirme tatbikatın
dan beklenen netice, maalesef alınamamıştır. Geçmiş 
Hükümet zamanında, yeni illerde, sosyalizasyon prog
ramının tatbik edildiği yerlerde, sağlık ocaklarının yer
leri dahi partizanca zihniyetle tespit edilmiş, bazı plan
lamadan, programdan geçmeden isabetsiz sağlık ocak
larının tahsisatı ve temel atımı yapılmıştır. 

Sayın Bakanım, geçmiş Hükümet döneminde par
tizanlıkla ve memleket gerçeklerine uymayan ve he
nüz ihalesi yapılmamış olan sağlık ocaklarının tek
rar bir incelemeden geçirilerek, önce kendi bölgem 
olan içel vilayeti de dahil olmalk üzere, yerlerinin 
memleket gerçeklerine göre yeniden tespitini istiyo
rum. 

Tatbik edilen ücret politikası, aynı zamanda, bi
raz evvel arz ettiğim hususlar gözlönünde bulunduru
lursa, sosyalleştirme tatbikatı, maalesef arzu edilen şe-
'kilde başarıya erişememiştir. Bugün ocaklarda ve sağ-
lıkevlerinde faaliyetler çok büyük ölçüde aksamıştır. 
Gerek hekim, gerekse yardımcı tıp personeli bakımın
dan durum hakikaten üzücü ve bir hayli düşündürü
cüdür. 

Hiç hastası olmayan sağlık merkezinde eczacı 
kadrosunda eczacılar çalışmaktadır. Doktor olima-
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yan sağlık merkezinde eczacı vardır. Sosyalleştirme j 
konusunu Türkiye'nin şartlarına göre Bakanlığın yeni 
'baştan çok ciddi şeklide araştırmalara tabi tutarak I 
değerlendirmesini, tıkanıklıkların giderilmesi, hukuki 
ive diğer sebeplerin kaldırılması hususunda çalışma
larda bulunmasını temenni ediyoruz. 

Planlarda koruyucu sağlık hizmetlerinin esas ola
cağı, hastanelerin 'bu hizmetleri tamamlayıcı rolde ol
duğu belirtilmiştir. Yani plan, Türk sağlık politika
sında, milli sağlık politikasında esas olarak koruyucu 
halk sağlığı hizmetlerini kabul etmiştir. Tedavi edici 
sağlık hizmetleri, koruyucu hizmetlerin tamamlayıcısı 
ve yardımcısı olarak değerlendirilmiştir. Böyle olma
sına rağmen, planlarda yatırımların ancak % 11 'i ko
ruyucu, % 89'u ise yataklı tedavi kurumlarına tahsis 
edilmektedir. 

IBu vaziyette, bugüne kadar Anayasanın amir hük
müne uygun olarak tespit edilen milli sağlık politika
sı esaslarından inhiraif etmiş, koruyucu sağlık hizmet
leri bir tarafa itilerek, çok pahalı olan tedavi edici 
sağlık hizmetlerine ağırlık verilmiştir. Yataklı tedavi 
kurumları milyonlar sarfedilmesine, Bakanlık da bu
nu anayasal politika ka'bul etmiş olmasına rağmen, ar
zu edilen hizmetleri verememektedir. 

Tedavi kurumlarımız büyük bir dağınıklık için
dedir. O kadar dağınıktır ki, mevcut sınıflandırılmış 
hastanede dahi bu görülmektedir. Hatta aynı vilayet 
içinde, aynı sınıf hastaneler dahi bugünün standart
larından mahrum bulunmaktadır. Pahalı olan bu sis
tem sağlık politikamızın esasını teşkil eden tedavi edi
ci hizmetlerin vatandaşa eşit olarak götürülmesini ge
rektirir. Bu hususta da, maalesef geçmiş hükümetler 
zamanında pek üzerinde ehemmiyetle durulmamıştır. 

Hastanelerimizin durumuna gelince; hepimiz müşa
hede ve tespit etmiş bulunuyoruz ki, taşra hastane
leri ve taşra sağlık tesisleri iyi çalışamamaktadır, aynı 
zamanda bazı imkânlardan mahrumdur. Bilhassa ya
taklı birçok sağlık merkezlerinin hali üzücüdür. Dev
letin bu yüzden maruz kaldığı emek israfını ve sarfe-
dilen paraların hoşa gittiğini rakam olarak vermenin 
ötesinde, ika edilen zararların, vatandaş hayatına ve 
sağlığına tesir eden zararların hesap edilmesini ve de
ğerlendirilmesini Bakanlık mensuplarından rica ediyo
ruz. 

Öyle hastaneler, öyle kuruluşlar biliyoruz ki, sı
nıfı ile mütenasip olmayan personel, cihaz ve tesisata 
sahip 'bulunmaktadır; ama yine öyle hastaneler var
dır ki, bölge hastaneleri hüviyetinde, eğitim hastane
leri hüviyetinde olmasına rağmen, birçok sağlık mer

kezinde hoş duran, kullanılmayan cihazlara dahi sa
hip değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu yüzden Türkiye'de sağ
lık hizmetleri, çok cüzi mıntıkalar hariç, maalesef be
lediye hudutları dışına, halkın ayağına tamamen götü-
rülememektedir. Türkiye'de sağlık hizmetleri, henüz, 
Türkiye'nin 2/3'sini teşkil eden belediye hudutları dı
şına çikarılamamaktadır. Belediye içerisinde de dağı
nık, perişan, koordinasyon ve işbirliğinden mahrum bir 
şekilde sağlık hizmeti görme durumundadır. Hasta
nelerimizde, tam manasıyla, hastaneye yatacak va
tandaşa farklı sağlık hizmeti yapılmamalıdır. Muaye
nehaneden geçme ve sonra hastaneye yatma geleneği 
mutlaka kaldırılmalıdır. Hastaneye müracaat eden her 
vatandaşa «Yatak yok yarın gel, bir gün gel, sonra 

I muayenehaneye gel, hesahı da kaldırılmalıdır. Her 
gün parlamenter arkadaşlarımız bunun yüzlerce misa
lini Ankara'da görmektedir. Hastanelere parlamenter 
vasıtasıyla değil hastalarımız direkt başvurduklarındı 
hasta olanı yatırılmalı, hasta olmayanına gereken mu
amele yapılmalıdır. 

Hastanelerimizde klinik şelflerinin ve kürsü hocala
rının sıkıntıları ve çalışma şartları biraz daha değişti
rilmelidir. 

Türkiye'de hekim dağılışı, her defasında söylendi
ği gibi, tamamen adalet prensiplerinin dışında, yine 
hüyük şehirlerde toplanmıştır. Yalnız istanbul, Anka
ra ve izmir'de bütün Türkiye'de icrai sanat eden he
kimlerin yarısı toplanmaktadır. Bugün takip edilen 
personel politikasıyla hekimleri ve yardımcı sağlık per
sonelini, görmekle mükellef olduğu »kudsi hizmetlere 
uygun şekilde bir rejim tatbik edilmediği müddetçe, 
Türkiye'de yeterli, hakikaten ihtiyacı karşılayacak ih
tisas erbabı hekim ve yardımcı sağlık personelini yer
lerinde tutmaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık hizmet
leri arzu edilen şekilde yürütülmelidir. Türkiye'de sağ
lık hizmetleri yönünden pe'k çok problemlerle karşı 
karşıya 'bulunmaktayız. Bilhassa salgın hastalıklar ko
nusu Türk Devleti için aktüel ehemmiyetini muhafaza 
etmektedir. Bulaşıcı hastalıklardan bağırsak hastalık
ları, paratifo, paraziter hastalıklar ve benzeri hastalık
lar, son senelerde huna enterkolerası da eklendi, kıza
mık, poliyomiyelit sarılık ıgihi halen Türkiye'de tah
ribat yapmakta olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 

I arzu edilen seviyeye gelmelidir. Bu hususta yapılmış 
çalışmalar vardır, bu çalışmalar tetkik edilirse siste-

I min düzgünlüğü, çalışmaların verimliliğini bulmak 
I mümkündür. 
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Verem Savaş Teşkilatının, Sıtma Savaş Teşkilatı- I 
nın övünülecek, dünya devletlerine örnek teşkil ede
cek çalışmaları vardır, kendilerini tebrik ederiz. Bu
gün için uluslararası bir sağlık sorunu olan kanser in
san sağlığını hızla tehdit etmektedir. Japon bilgini Se-
gi'nin 24 ülkede yaptığı istatistik sonucu, kanserden 
en az ölüm 100 bin k side 100 kişi, en çok ölüm 100 
bin kişide 200 kişi oluyor. Yurdumuzda senede orta
lama 40 ila, 70 bin kişi kanserden ölmektedir. Bu ra
kam yürekler acısıdır ve gittikçe de artmaktadır. İn
giltere'de kanserden ölüm oranı düşüktür, Türkiye 
de her yıl ölenler için Bakanlık ne gibi tedbirler dü
şünüyor? Sayın ıBakanımız, ne zaman yurt çapında 
kanser taraması yapılacaktır? 

VELİ YILDIZ (İçel) — Bakan yapmaz o işi. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Sen doktor olarak iyi 

yaparsın. 
Ruh sağlığı toplum için çok büyük faktördür. Yur

dumuzda rüh hastalıklarının genel nüfusun % 15'i ol
duğu söyleniyor. <Bu durumda 6 milyona yakın ruh 
hastasının var olması gerekir, ©u gerçek de korkunç 
bir rakamdır. Sosyal yaşantılar, ekonomik problemler, 
şehir 'hayatı, politik krizler de 'bunlara sebep olmak
tadır. 

Ruh 'hastalarının hastanelerde bakımı yürekler 
acısıdır. Çoğu kaderine, ölümüne terk edilmiştir. Sa
yın Bakanımız gidip, Bakırköy'de bu gerçeği de gör
düler ve Türkiye'de hepimiz bunları biliyoruz muh
terem arkadaşlarım. 

İlaç meselesinde, Sağlık Bakanlığı olarak, ilaç ka
lite kontrolleri muhakkak ehemmiyetle yapılmalı, çok 
çeşitli ilaç müsaadesi verilmemelidir. Yerlisi bulun
mayan mühim, hayati ilaçlara ithal müsaadesi veril
melidir. Sağlık Bakanlığı olarak, ilaçların tertip ve 
müesseriyeti, 'kalite kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. 

İlaç fiyatlarının tespitinde ise, zamanımızda tat
bike konulmuş olan maliyet esasına istinat eden siste
min dikkatle tatbik ve tetkiki gerekir. 

jDar gelirli halkımız doktorun yazdığı reçeteyi ala
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ilaç, sıkı kontrol altına alın
malı, reçetesiz ilaç satışları önlenmeli, yabancı firma
lar sıkı kontrol altında 'bulundurulmalıdır. Bir ilaç pi
yasaya, verildikten sonra da kontrol edilebilmelidir. 

devlet İlaç Kontrol Enstitüsü, Hifzıssıh'ha'da mut
laka kurulmalı, ilaçlan, fabrikaları ve eczaneleri kon
trol edecek eczacı müfettiş sayısı bir an evvel artırıl
malıdır. I 
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Bakanlıkça, hekimi tatmin edecek ücretler veril
meli, bir kanun tadilatı yapılarak sözleşmeli hekim 
istihdamı sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, «Tam Gün» meselesine ge
lince, -Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, Tam Gün Yasasının başlangıcında, 
Yüce Mecliste konu tartışılırken burada bulunan bü
tün üyeler oy kullandı. O zaman ben de konuşma 
yaptım ve Tam Gün Yasasının faydalı olacağı inan
andaydım. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Sen de bizimle beraber
din. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Yalnız sizinle beraber 
değildim, Meclisin üyeleriyle, çoğunluğuyla beraber
dim. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Yalan söyleme beraber
din. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Bu kanun, ne Cum
huriyet Halk Partisinin eseridir, ne Adalet Partisi
nin, ne ıMıHP'nin, ne de MSPnin, bu kanun için hem 
Adalet Partisi tasarı hazırlamıştır, hem de Cumhuri
yet Halk Partisi tasarı hazırlamıştır. Aslında bu ka
nunun tatbikatında büyük hatalar olmuştur. Bu ka
nunun tatbikata girmesinden sonra 57 tane il hasta
nesinde ve 18 ilçe hastanesinde sağlık kurulları te
şekkül edememiştir. Mersin'den Ankaraya, sağlık ra
poru almak için Numune Hastanesine vatandaşlar 
gelmiştir. Şoför ehliyeti raporu Adana'da, Konya'da 
verilememiştir. 

57 tane ilinde sağlık kurulu raporu alınamayan bir 
ülkede, bu kanunun üzerinde, ille de «Tam Gün, Tam 
Gün, Tam Gün» diye diretmenin alemi yok, lüzumu 
da yok. Halk Partili arkadaşlarım da bunu biliyor; 
fakat onlar politikasını yapıyor. Bu kanunu Yüce 
Meclis çıkarmıştır. Bu kanunla ilgili değişiklik öner
gesi varsa, bu kanun değiştirilecekse yine bu Mec
liste tadilatı yapılır, milletin yararına olduğu şekilde 
düşünülür. 

ALİ AK (İçel) — Aklın yeni mi başına geldi? 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Kanunda hiçbir şe

kilde, ille de faydalı idi, biz, İngilterede olduğu gibi, 
bu şekilde, bu kanunu bütün şartlarıyla yürüteceğiz 
diye bir imkân ve bir inat üzerinde olmak mümkün 
değildir. 

Hal böyle olmakla beraber, kanunun geçici 1 nci 
maddesinde, kanun kapsamına girecek personelin, ka
nunun 7 nci maddesindeki koşullara uyma mecburi
yeti 1 yıllık süre için askıya alınmış ve bu 1 yıllık 
süre içinde kanun kapsamına girecek personele bir 
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seçim haikkı kabul edilmiştir. Ancak, 1 yıllık sürenin 
son bulduğu 9.7.1979'dan itibaren, gerek Bakanlığı
nız teşkilatında, gerekse Sosyal Sigortalar Kurumun
da bir kısım sağlık personelinin ve özellikle yataklı 
tedavi kurumlarında çalışan uzman hekimler istifa 
etmek suretiyle, yaş hadleri gelmediği halde istekle
riyle emekli olmak yoluyla görevlerinden ayrılmak du
rumuna düşmüşlerdir. 

Bugün, 2162 sayılı Tam Gün Kanununun yur
dumuzda istenen sonucu verecek şekilde uygulana
bilmesi için 60 bin doktora ihtiyaç vardır. Halen Tür-
kiyede 26 bin hekim mevcut olup, bunların 4 995'i 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının emrinde hizmet 
görmektedir. Bu hekimlerin 2 134 adedi de yataklı 
tedavi kurumlarında görev yapan uzman hekimlerdir. 

Şu duruma göre, Tam Süre Kanununun yurdu
muzda tam anlamıyla uygulanabilmesi için gerekli 
hekimleri yetiştirebilrnesi, 2000: yılından öteye gidecek
tir. Hem muayenehane, hem de hastane hekimlerimiz 
için parlak (bir çalışmadır. Yalnız vatandaş için 'bu 
yönden pek parlak olmamaktadır. Türkiye'de bu hal
ledilmedikçe, hastanelerde yeterince hekim bulmak ve 
hasta yatağıyla, hekimin şahsi muayenesini ayırmak 
mümkün olmayacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Komisyonunda 
uzun çalışmalar neticesi sön şeklini alan ve Meclis 
gündemine getirilmiş olan Genel Sağlık Sigortası Ka
nun Tasarısının bir an evvel kanunlaşması gerekmek
tedir. 

VELÎ YILDIZ (İçel) — Buna katılırız. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Sağlık kuruluşlarının 

höyle dağınık olması ve çeşitli makamlarca yönetil
mesi, maliyet itibarîyle çok pahalıya mal olmaktadır. 
Hem de yataklardan yeterince verim alınmamaktadır. 
Ayrıca, bu yatakların çeşitli kurumlar elinde toplan
ması, her birinde ayrı ve değişik bakım yapılması, 
Ana'yasamızın eşitlik prensibi ilkesini de zedelemekte
dir. Bütün bu meselelerin çözümü, rasyonel bir prog
ram, yeterli para ve süratli sağlık politikasına daya
nır. 

Biraz evvel de hastaneler için arz ettiğim gibi, 
sadece Bakanlığa bağlı hastanelerde değil, üniversite
leri ticaret metaı haline getiren üniversite hastaneleri
ni de Bakanlık kontrol edebilmelidir. 

Tıp fakültelerinin vermiş oldukları yıllık hasta 
bakımı ve doktor mezun oranı çok düşüktür. Zanne
derim Ankara'daki Tıp Fakültesi hastanelerinin hasta 
tedavi toplamı, yekûnu kadar Numune Hastanesinde 
hasta tedavi edilmekte ve hasta bakımı yapılmaktadır. 

23 . 2 . 1980 O : 2 

Tıp fakülteleri hastaneleri idari yönden Sağlık Bakanlı
ğının kontrolünde tutulmalıdır. Fakülte hastanelerinden 
halkımız gereği ölçüde yararlanmalı ve ücretsiz tedavi 
olabilmelidir. Fakülte hastanelerinin keyfi tutum ve 
davranışlarına bir an önce son verilmelidir. Bütün 
sağlık hizmetleri ve yataklar tek elden yönetilmelidir. 
Bu olmadığı takdirde, mevcut yataklar daha da ye
tersiz olacaktır. Fakülte hastanelerinin kapısı da va
tandaşın sağlık hizmetine açık tutulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlığı ilgilendiren bir ko
nu da, bir çok yoksul aileleri ölümle karşı karşıya bı
rakan, bunun yanında parası olanı gizli şekilde kur
taran kürtaj mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkan
lığının Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan ra
porda, gebeliği önleyici tedbirlere başvurmanın caiz 
ve mümkün olduğu; ancak, haklı, kesin ve meşru bir 
zaruret olmaksızın düşürmek veya aldırmak yoluyla 
ana rahminde canlandıktan sonra bir canlının haya
tına son verilmesinin caiz olmayacağı mütalaa edil
miştir. 

GALİP KAYA (Antalya) — Gayet doğru. 
NAZIM BAŞ ı(Devamla) — Ülkemizde çocuk dü

şürme 1926 yılında kabul edilen 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ile kesin olarak yasaklanmıştır. 1965 yılında 
kabul edilen 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
ki Kanun ile, annenin sağlığı tehlikede ise veya do
ğacak çocuğun sakat doğması ihtimali varsa çocuk dü
şürmeye bu kanun izin vermiştir. 

Uluslararası Planlı Aile Federasyonunun yaptığı 
tahmine göre, dünyada yaklaşık olarak her 4 veya 
2 doğuma karşılık \< çocuk düşürülmektedir. Yine ay
nı federasyonun istatistiklerine göre, dünyada düşük 
yalpan kadın sayısı yılda, 55 milyon civarındadır. Ka
dının isteği veya sosyal nedenlerle çocuk düşürmesi
ni yasallaştıran ülkeler, kadının bu haktan yararlan
masını gebelik süresiyle sınırlandırmışlardır. Bu sınır 
ülkeden ülkeye değişmektedir. Gebelik süresinin 10 
haftadan az olması koşulunu isteyen ülkeler yanın
da, bunları 24 haftaya kadar çıkaranlar da vardır. 
Bu konu Sağlık Komisyonunda gündemdedir. Meclise 
geldiği zaman, düşüncelerimizi beyan edeceğiz, tartış
masını burada, Yüce Mecliste hep beraber yapaca
ğız. Sâdece ebesiz doğum yapan köylü kadınlarımız, 
ölüme Jher zaman, terkle karşı karşıyadır. Köylere 
süratle ebe gönderilmelidir. Doğumdaki ölümlerin 
önüne süratle geçilmelidir. 

ALİ AK (İçel) — Bunun lehinde miyiz, aleyhin
de miyiz? 
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NAZIM ©AŞ '(Devamla) — Onun hakkında sen 
çıkar fikrini beyan edersin kardeşim. Ben şimdi bu işi 
konuşmuyorum. 

ALÎ AK (İçel) — Grup adına konuşuyorsun, le
hinde miyiz, aleyhinde miyiz? 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, hastanelerimiz anarşi yatağı olmuştur. Sağlık hiz
metlerinde ve özellikle sağlık kuruluşlarında anarşi 
yaratanların, hastalara siyasi düşüncelerine, inançları
na, göre farklı muamele yapanların, hastane içine veya 
ameliyathane kapısına yazı yazanların sağlık hizmet
leri yapamayacağı aşikârdır. Derhal bunların görev
lerine son verilmelidir Sayın Bakanım, 

Hastane anarşi yeri olamaz. Hastane kapısında, 
ameliyathanenin ağzına siyasi slogan yazılamaz. Ba
kanlığınız duvarlarına, kapısına yazılan sloganların he
sabını niye sormuyorsunuz? Kapınıza slogan yazan 
anarşistler bir an evvel görevden alınmalı, Bakanlığın 
içi de temizlenmelidir. 

Numune Hastanesinin kapısına slogan yazan anar
şist ve komünistler bu görevden derhal alınmalıdır. 
Mersinde kendi bölgemin hastanesinde, ameliyatha
ne masasına kadar yağlı boya ile yazı yazıyorlar. Ni
ye bunlara müfettiş gönderip de kimin yaptığı tet
kik edilmiyor, ortaya çıkarılmıyor? Bu kişiler hâlâ 
sağlık 'hizmetlerinde görev alıyor. Vatandaşa siyasi 
düşüncelerine göre muamele yapan sağlık personeli 
istemiyoruz. Kafasındaki yapıya göre hizmet eden sağ
lık personeli istemiyoruz. Onlar gitsinler, bu düşünce
lerini başka Avrupa ülkelerinde gerçekleştirsinler. 

Türkiye'de sağlık hizmetine şimdiye kadar, müm
kün olduğu kadar politika girmemişti. Ama son Hü
kümet giderken, bütün hastanelerdeki anarşistler ha
rekete geçerek; sloganları duvarlara, ameliyathanelerin 
kapısına, kadar yağlı boyayla yazmışlardır, tahrip et
mişlerdir. Ameliyathanelerde, bazı hastanelerde tehdit 
savunmuşlardır. Numune Hastanesinde sağladıkları 
dehşet yüzlünden, Mersin Devlet Hastanesinde estirdik
leri terör yüzünden hastanedekiler pijamayla gece has
taneyi terketme'k mecburiyetinde kalmışlardır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Baş. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkanım. 
Kıymetli arkadaşlarım, bütün bu saydığım konu

larda, sürgün konusunda, CHP sözcüsü arkadaşımın 
dediği gibi, muhterem arkadaşlar 85 günde Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti zamanında, Sağlık Ba
kanlığından 764 kişi sürülmüştür. Buna yakın bir 
günde Adalet Partisi Hükümeti zamanında, 303 kişi 
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sürülmüştür, yani göreV yeri değiştirilmiştir. Hemen 
hemen 2,5 misli rakam< 

Dişçi, eczacı bolluğu, ki geçmiş Hükümet zama
nında sağlık ocaklarına kadar inmiştir. 30 - 40 - 60 -
120 tane eczacısı olan, dişçisi olan hastaneler var
dır, kadro dışı.' 

VELÎ YILDIZ (tçel) — Desene memurların ana
sını ağlattınız. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Müsteşarınız Tonguç 
Börker ile Eczacı Genel Müdürünüz Necla Bal, Lon-
dra'daki aşk hayatından daha dönmemişlerdir, Devlet 
hesa'bına yaptıkları aşk hayatından daha, dönmemiş
lerdir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, ayıp. 
Bu olmadı işte. 

NAZIM BAŞ (Devamla) —Bir tanesi hâlâ Sağ
lık Bakanlığını tetkik ve tedvirle görevli Londra'da, 
bir tanesi de ataşe olarak yurt dışında görevinde. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI ALt 
MÜNİF ISLÂİMOGLU <(C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Aldım, aldım. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Sağlık- kolejleri mili
tan öğretmenlerden ders yapılamaz duruma sokul
muştur. Van Sağlık Kolejfinde bayrak asılmamıştır, 
İstiklal Marşı söylenmemiştir geçmiş zamanda. Hü
kümetimiz iktidara geçtikten sonra Van Sağlık Ko
lejine müfettiş göndererek, bayrak asılmayan ve is
tiklal Marşı söylenmeyen bu okulda öğretime son 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Baş, süreniz doldu. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Bütün bu saydığım 
konularda Adalet Partisi Hükümetinm ve Sayın Ba
kanımızın ve Sağlık Bakanlığında görev almış değerli 
meslektaşlarımın, üstün gayretleri ve yetenekleri saye^ 
sinde, bunları başarı ile yürüteceği inancındayım. 

Sayın Bakanımız da, Sağlık Bakanlığının kıymetli 
ekipleri de bu görevi başarıyla yürüteceklerdir. De
ğerli hocamız ve kıyme'tli elemanların ve Bakanlığın 
saygıdeğer mensuplarını, 1980 Mali Yılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesindeki görüşlerimi 
biltirirken, saygı ile selamlar, memleketlimize, milleti
mize ve Sağlık Bakanlığına hayırlı olmasını temenni 
eder, Adalet Partisi Grubu adına Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (AP sıralarınkİan alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Selamet Partüisi Grubu adına 
Sayın Fehmi Cumalıoğlu, buyurunuz efendim, 
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MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 
(Istanlbul) — Muhterem Başkan, değerli milletveklii-
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerinde, Milli Selamet Partisi 
Grubunun görüş ve temennilerini arz etmek üzerö 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Yüce Heyetinize 
ve Sağlık Bakanlığının değerli mensuplarına selam ve 
saygılarımı sunuyorum. 

ı«Her işin başı sağlıktır. Sağlam kafa sağlam vü
cutta bulunur» ataSözlerinıiz milletimizin sağlığa ver
diği Önemli belirtmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, başta koru
yucu hekimlik olmak üzere, tedavi hekimliği, çevre 
ve toplum sağlığı, sağlıkla ilgili sosyal yardım hiz
metlerini yürütmek, bu konularda gerekli tedbirleri 
almak, aldırtmak ve murakabe etmekle görevli bir 
bakanlıktır. 

Türkiye'de hıfzıssıhha ve sağlık hizmetleri yarım 
asır önce çıkarılan, bugünün şartlarına ve ihtiyaçla
rına cevap veremeyen, 1593 .sayılı Hıfzıssıhha Kanu
nu ile 1219 sayılı Tababet ve Şüâbatı Sanatların Tarzı 
terasına Dair Kanun adlı yakalarla tedvir edilmek
tedir. 10 yıl'dan beri Bakanlık bünyesinde, bu kanun
ları modern, sağlık hizmetlerine cevap verecek şekle 
sokmak üzere ciddi çalışmalar var ise de siyasi ikti
darların görüş ayrılıkları nedeniyle değişiklik tasarı
ları maalesef Meclislere gelememiştir. 

Mevcut yasalar muvacehesinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yetki ve sorumlulukları açıklığa 
kavuşamamış olduğundan bakanlığın kısa ve uzun 
vadeli plan ve programlar içinde memleket gerçek-* 
lerine uygun bir faaliyet gösterebildiği ve hele kont
rol görevini yerine getirdiği iddia edilemez. 

Anayasanın 49 ncu maddesi, «Devlet, herkesin 
bdden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi 
'bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yok
sul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır» hükmünü 
getirmiştir. 

Bakanlık, Anayasanın bu maddesinde, kendisine 
verilen görevi bugüne kadar maalesef yerine getire
memiştir. Devlet, kendi eliyle beden ve ruh zehiri 
olan alkollü içkileri imal edip propaganda ve satışını 
yaparak vatandaşlarını zehirlediği, beden ve ruh sağ
lığını zedelediği halde Sağlık Bakanlığı bu faciaya 
seyirci kalmaktadır. 

Bakanlığın hizmet projelerine kısaca temas ede
ceğim ; 

— 82 

23 . 2 . 1980 O : 2 

1. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 1977 
yılında mevcut 40 il ile 5 eğitim bölgesi, 1979 sene
sinde 4 il ve 2 eğitim bölgesi daha ilavesiyle 44 ili
mizde 7 eğitim bölgesi sosyalleştirme tatbikatına gir
miştir. 

Bu il ve eğitim bölgelerindeki sağlık ocakları sa
yısı 1 750'ye yükselmiş'tir. İstatistik ve farazi olarak 
Türkiye genel yüzölçümünün % 66'sı, nüfusumuzun 
•% 54'5'i, yani 22 milyonu sösyaileştirilmiş sağlık 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonuna sunulan rapora gö
re, 8 . 10 . 1979 tarihinde bu 1 750 sağlık ocağında 
930 pratisyen hekim bulunmaktadır. Hemşire, sağlık 
memuru, ebe olarak sağlık personeli ihtiyacı karşı
lanmış durumdadır. 

Sosyalleştirmenin gayesi, sağlık hizmetlerini para
sız olarak öncelikle mahrumiyet bölgelerinden baş
lamak üzere vatandaşın yakınına ve ayağına götür
mek hedefini gütmektedir. 

Altyapı hizmetleri, yol yapımı, nakil vasıtası, tıbbi 
teşhis ve tedavi alet ve malzemesi yeterince ve bazı 
yerlerde hiç sağlanamadığı için sosyalizasyon hizmet
leri maalesef kötürümdür. Bilhassa Doğu ve Güney
doğu bölgelerinde kış aylarında kar ve buz altında 
kasaba ve köylerdeki hastaların sağlık ocaklarıyla ve 
sağlık personeliyle irtibatı kesilmektedir. Mütehas
sıs tabip, ilaç ve yakıt yokluğu da ayrıca üzüntülü 
bir derttir. 

2. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş hizmet
leri ve çevre sağlığı kontrol faaliyetleri : 

'Bakanlığın koruyucu hekimlik sahasında sistema
tik aşı uygulama kampanyası takdire değer bir ge
lişme göstermiştir. Bu aşılama faaliyetleri sayesinde 
dizanteri, çocuk felci, tifo, kızamık vakalarında 
% 25ten % 90 oranına kadar azalma sağlanmıştır. 
Yıllardır yurdumuzda çok şükür kolera vakası gö
rülmemiştir. Yalnız Hac mevsimlerinde karayoluyla' 
Hac farizesini engellemek için belirli çevreler mak
satlı kolera var yaygarası koparmakta, maalesef Sağ
lık Bakanlığı da bu Siyonist planına az çok alet ol
maktadır. Hacılar Hicaz'dan döndükten sonra kolera 
var, kolera geliyor yaygarası «föss» diye sönmekte, 
bir tek koleralı hacı da tespit edilememektedir. İn
san haklarına, Anayasanın kabul ettiği seyahat hür
riyetine tecavüz mahiyetinde olan, ilim ve tıpla bağ
daşmayan bu maksatlı yaygaraları, Bakanlık açık ve 
kesin tebliğleriyle zamanında yalanlamalıdır, 
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Çevre sağlığı : Yerleşme bölgelerinde altyapı te
sisleri, kanalizasyon, fosseptik, içme ve kullanma 
suları kanalları, çöpler, hava kirliliği, sıhhi konut 
inşası, ısıtma, aydınlatma, yol inşası gibi konular in
san sağlığıyla ilgili olup fenni, sıhhi tedbirlerin alın
masını öngören hususlardır. 

Bu hizmietlerin birçoğu belediyelerin görevleri 
arasımda bulunmakla birlikte korftrol ve tedibir aldır
maktan Bakanlık sorumludur. Nüfusumuz 50 milyo
na yaklaşmıştır. Yerleşme bölgelerinin sayısı 85 bi
nin üzerindedir. Kanalizasyon durumu Ankara ve 
büyük şehirlerimizde bile ıslah ediiememişt'ir. Gece
kondu bölgelerinde hela çukurları, fosseptikler, ku
yuları, içme ve kullanma suları epidem'lere zemin 
hazırlayan enfeksiyon yuvalarıdır. İçme ve kullanma 
sularıyla su kaynakları umumiyetle tam bir sıhhi 
kontrol altına alınamamıştır. Belirli şehirler dışında 
klorlama faaliyetleri yetersizdir. Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde ve köylerinde, Devlet yardımı ulaşama
dığı için, içme ve kullanma sularını hayvanların için
de dolaştığı göletler teşkil etmekte, her türlü pistik 
ve lağım suları karışan bu göletler bir fecaat manza
rası arz etmektedir. Bu mağdur vatandaşlarımızın da 
insan gibi yaşamak hakları olduğu gözönüne alınarak 
Bakanlık bu mahrumiyet bölgelerine acilen el atma
lıdır. 

Şehir ve kasabalarda çöplerin durumu da zaman 
zaman hayatı tehdit eden bir durum göstermektedir. 
Grev, direniş, ideolojik sebeplerle toplanmayıp ma
halle, sokak ve caddelere dökülen, kokuşan çöpler 
çevre ve insan sağlığı için bir tehlike problemidir. 

Hava kirliliği başta olmak üzere büyük şehirleri
mizde kalorifer ve fabrika bacalarından, motorlu 
araçların egzozlarından çıkan zehirli gazlar ile işba 
haline gelen, teneffüs edilemeyen hava tehlike sınırı
na gelmiştir. İlgili yetkililer, Hava Kirliliği ile Mü
cadele Bakanlığı, kurum ve dernekleri, hava kirliliği 
ile savaş edebiyatı yaparak nutuklar çekmişler, radyo 
Ve televizyonda ümütll demeçler vermişlerse de, neti
ce sıfırdır. Bu gürültüler bir «yeni borusu» niteLiğin-
den öte bir anlam taşımamaktadır. Bu kış fuel - oil, 
mazot ve kömür kıtlığından, kirlilik oranı şehirleri
mizde biraz düşmüştür. 

Beslenme ve gıda kontrolü : Hükümet, Türk ma
liyesini IMF'nin emrine teslim ederek, para değeri
nin sıfıra düşürülmesi, temel ve ihtiyaç maddelerine 
yapılan % lOO'den % 500'e kadar zamlar sebebiyle 
meydana gelen pahalılık, enflasyon ve yokluk yü
zünden milletimiz et, peynir, balık, süt, yumurta, su

cuk gibi temel protein maddelerini yeterince alama--
maktadır; kaliteli gıdalarla beslenmesi zorlaşmıştır. 
Başta yemeklik yağlar olmak üzere, gıda maddeleri! 
tağşiş edilerek piyasaya sürülmektedir. Türkiye'de 
ciddi gıda kontrollerinin yapıldığı, hıfzıssıhha şartla
rına uygun bir beslenme sağlandığı iddia edilemez, 
Yahudi Gömerlerin zeytinyağlarına makine yağı ka
rıştırması ve halen bunların cezalandırılamamış ol
ması, ibret tablolarından biridir. 

Piyasada satılan sucuk ve kıymaların içine mer
kep ve at etinden, kedi ve hatta köpek etlerine ka
dar karıştırıldığı vakıalarına sık sık rastlanmaktadır.: 

' Gazetelerde, gazoz ve meşrubat şişelerinden çıkan 
sinek ölülerinin resimlerine rastlanmaktadır. 

Birçok kasaba ve nahiyelerde belediyelerin gıda 
ve kontrol laboraitu'varlan yoktur; şehirlerdekiler de, 
teçhizat ve teknisyen bakımından yetersiz ve iptidai
dir. Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi ciddi analiz 
yapan müesseseler, diğer büyük şehirlerde de kurul
malıdır. 

Frengi ve lepra mücadelesi : Yurdumuzda 11 207 
frengilinin ve 3 927 cüzamlı hastanın kontrol ve te
davi altına alındığı, Bakanlık kayıtlarından anlaşıl
maktadır. Turistik otel ve motellerde nikâhsız birleş
meleri teşvik eden Batı Kulüp'e bağlı turizm politi
kasıyla frenginin kökenini kesmek mümkün değildir; 
o, sosyete mensupları arasında frengiye musap nispeti 
yüksektir. 

Sıtma eradikasyonu : 69 bölge başkanlığı, 365 şube 
şefliği halinde yurt sathına yaygın sıtma eradikasyon 
çalışmaları 1957 yılından 'beri 3 anafaailiyet halinde 
yürütülmektedir. 

1. Sürveyans hizmeti eri, 
2. Pülverizasyon faaliyetleri, 
3. Antömolojik faaliyetler. 
Bu plan ve programlı çalışmalar, 1940 - 1948 yıl

ları arasında memleketin her tarafını kaplamış olan, 
birçoğu ölümle sonuçlanan sıtma epidemilerini ön
lemiştir; fakat 1975 yılından beri sıtma vakalarında 
artma görülmektedir; bonun da mihrak bölgesini 
Çukurova teşkil ekmektedir. 

Vektör anofelin pek çok kalıcı ensektisite karşı 
rezistans kazanmış olması, sulama işlemleri sonucu 
jitlerin artmış bulunması epidemilere sebep olmakta
dır. Ciddi sürfe savaşı, prof ilaktik tedavi, toplu ra
dikal tedavi gibi pahalı usullerle epidemi kırılmakta
dır. 

Verem Savaşı : Bütün memleketi kapsayan verem 
savaşı hizmetleri sistematik olarak 1953 yılında, yurt 
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çapında BÜG verem aşısı uygulama kampanyasıyla 
'başlatılmıştır; böylece, koruma hizmetinde çok bü
yük başarı elde edilmiştir. Teşhis ve tedavi hizmetle
rinin anakuruluşu, verem savaş dispanserleridir. Sa
yıları, 1979 yılında, 33 adedi verem savaş dernekle
rine, 224 adedi Bakanlığa ait olmak üzere 275'e yük
selmiştir. 

Erken teşhis çalışmaları; şehirlerde verem savaş 
dispanserleri, kasaba ve köylerde gezici röntgen, ve
rem tarama ekipleri tarafından yapılmaktadır. Rönt
gen filmi teminindeki güçlük, ilaç kıtlığı ve pahalılığı, 
savaşı kısmen aksatmaktadır. 

Trahom savaş çalışmaları : Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde trahomla 1925 yılından beri mücadele ya
pılmaktadır. Övünülür bir sonuç alınmış ise de, he
nüz kökü kazınamamıştır. 

Kanserle savaş : Erken teşhiste tedavi ümitli ve 
mümkündür. Teşhis ve tedavi için Ankara'da 330 ya
taklı Onkoloji Hastanesi ile Bakanlığa ve diğer sağlık 
kuruluşlarına ait hastanelerde kanser teşhis ve teda
visiyle-ilgili bazı klinikler vardır; fakat yetersizdir. 
Bakanlıkça tasarlanan programlar kısa zamanda ger
çekleştirilmelidir. 

Ruh sağlığı : Bütün dünyada olduğu gibi, ülke
mizde de ruh hastalıkları psikopat, dejenere tipler, geri 
zekâlı, sakat, korunmaya muhtaç nesiller gittikçe bir 
artış göstermektedir. 'Başlıca amil de, alkollü içkiler 
Ve uyuşturucu zehirli madde iptilasıdır. 

Alkolün insan tohumunu tahrip ve dejenere ede
rek, psikopat, dejenere, ruh hastalıklı nesilleri mey
dana getirdiği dünya tıp otoritelerince tespit ve ilan 
edilmiş bir gerçektir. Tımarhanelerdeki delilerin % 90' 
nı alkol cinnetidir. Batı taklitçiliği yüzünden maale
sef hemen her eve alkol girmiştir. Resmi ziyafetlerde 
alkolsüz, kokteylsiz yemek düşünülememektedir. 

Anayasanın 35 nci maddesine göre, «Devlet, aile
nin, ana ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri 
almakla»; 49 ncu maddeye göre de, «Devlet, 'beden 
ve ruh sağlığını sağlamakla görevli ve yükümlüdür»; 
fakat heyhat, yarım asırdır Devletimiz kendi eliyle 
Tekel fabrikalarında her türlü alkollü içkiyi imal ede
rek, teşvik ve propagandasını yaparak, kendi vatan
daşını ve milletini alkolle zehirlemektedir; böylece 
psikopat, anarşist, manyak, dejenere tiplerin çoğalma
sına sebep olmaktadır. 

Ne hazindir ki, 50 yıldır münavebe ile Cumhuri
yet Halk Partisi ve AP siyasi iktidarının yönetiminde 
•bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı, alkolle 
zehirlenmeye seyirci ve hatta teşvikçi durumda kal
mış bulunmaktadır. 

Aile planlaması çalışmaları : Nüfus planlaması 
adıyla da anılan bu faaliyetter, gerçekte nüfusumu
zu kırma, evli kadınlarımızı kısırlaştırma hedefini 
gütmektedir. Senelerden beri AP ve COP hükümet
lerince hevesle, ısrarla uygulanan nüfus planlaması 
programlarını, dünkü tarihi düşmanlarımız olan em
peryalist Batılı devletler, Dünya Sağlık Teşkilatı tav
siye ve empoze etmektedir; ufak tefek vasıta, malze
me ve ilaç yardımıyla da bu faaliyetleri desteklemek
tedirler. Gerekçe olarak, ülkemizin yeraltı, yerüstü 
kaynakları ve imkânları, hızla artan nüfusumuzu bes
lemeye yetmeyeceği, hayatta olanların esenlik içinde 
yaşaması gerektiği faraziyesini öne sürmektedirler. 
Aslında bin yıl üç kıtaya hâkim olan büyük milleti
mizin geleceğinden ürkmektedirler. 

'BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, süreniz doldu. 

FEHMİ CUMALIOĞUU (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Batıdan ithal edilen gebeliği önleme haplarıyla, 
rahime takılan tıkaçlar, ödenen yüz milyonlarca döviz, 
kısırlaştırma kervan ve elemanlarına harcanan yüz
lerce milyon lira, bölgelere birer fabrika kurmaya 
sarf edilse idi, yeni yetişen nesillere iş sahası açıl
mış ve hayırlı bir iş yapılmış olurdu. Bedava dağıtı
lan gebeliği önleme hapları, rahime takılan tıkaçlar, 
kürtaja gösterilen müsamaha, milli ahlakımızı zede
lemekte, fuhuşun yayılmasına zemin teşkil etmekte
dir. Hapların ruh hastalığı, tıkaçların kansere yol aç
ması da ayrı bir felakettir. 

Yataklı tedavi kurumlan : Türkiye'de yatarak te
davi gören hastalar için Bakanlığın 56 690, diğer 
kuruluşların 40 827 yatağı vardır. 1973 sonuçlarına 
göre, 10 bin kişiye 226 yatak düşmektedir. Yakacak
la, elektro ve röntgen filmi yokluğundan hastaneleri
miz çok sıkıntılı günler geçirmektedir. Film için has
talara 6 ay sonra gün verilmektedir. 

Hekimler Ankara, îstanbul, İzmir gibi büyük ve 
konforlu şehirlerde toplanmıştır. Doğu Anadolu'da 
18 ila 22 bin kişiye bir hekim; izmir'de 667 kişiye 
bir hekim; Ankara'da 505 kişiye bir hekim; İstanbul' 
da 450 kişiye bir hekim düşmektedir. Anadolu has
taneleri mütehassıs hekimsizdir. Her gün Anadolu' 
dan Ankara, İstanbul, İzmir hastanelerine binlerce 
hasta gelmektedir. Bu zavallılar, hastane kapılarında, 
otel ve han köşelerinde sürünmektedir. 

Türkiye'nin 45 bin hekime ihtiyacı vardır. Mev
cut tıp fakültelerimizin, talebe kontenjanlarım 3 000'e 
çıkarmalıdır, 
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Ankara'da 140 yataklı Vakıf Hastanesinde fakül- j 
te açılmasına karşı çıkılmaktadır. Bu zihniyet inhi
sarcılıktır. Her tıp fakültesi, açılırken, mahdut yatak 
ve sınırlı eğitim üyeleriyle işe başlamıştır. I 

Tam gün Yasası bir felaket olmuştur. Hastaneler- I 
de mütehassıs kalmamıştır. Sayın Bakanın yeni ha
zırlattığı yasa, bazı değişiklikleriyle, bu yaraya mer
hem olur kanısındayım. 

Hammadde ve kimya sanayiimiz gelişememiştir, 
ihtiyacımız büyüktür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 
milletimize, Sağlık Bakanlığı mensubu arkadaşları
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı i 
ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına söz isteyen?. Sayın Mustafa Eşrefoğ-

lu, buyurunuz efendim. I 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yar- I 
dım Bakanlığı bütçesi lehinde şahsi görüşlerimi ve I 
temennilerimi dermeyan etmek için söz almış bulu
nuyorum. Hepinize, gönülden gelen, şu anda kalbi
mi dolduran saygı ve sevgilerimi sunarım. I 

Değerli milletvekilleri, ferdin ve toplumun sağlığı 
mevzuubahis olduğu zaman, politika olamaz, burada 
politika yapılamaz. Sağlık hizmetlerinde politikayı 
insan sağlığına sokanların en ağır şekilde cezalandı- I 
rılması dilek ve temennilerimizdendir. Sayın Bakanı
mızın, çok değerli ve dirayetli Bakanımızın buna as
la müsaade etmeyeceği kanaatindeyiz. 

TARİŞ olaylarında iki tane doktorun da bu olay- I 
lara katılması ve karışması, milletimizi taa derinden I 
yaralamıştır. Nasıl ki, bir vatandaş çocuğunu şu ve
ya bu ideolojik düşünceye sahip öğretmene verirken I 
içi titriyorsa, elbette ki, bir hasta da, doktorun dü
şüncesini kendi düşüncesine uygun bulmadığını ve- I 
ya başka bir şekilde davranacağını düşündüğü za- I 
man mutlaka mustarip olacaktır. I 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyalizas
yonun gayesi ise, sağlık hizmetlerini vatandaşın aya
ğına götürmek ve sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki I 
dengesiz dağılımını önlemekti. Sosyalizasyon, sağlık I 
hizmetleri yönünden çok iyi amaçlanmış ve daha 
seri bir şekilde vatandaşa hizmet yapmak amacıyla I 
getirilmiş, iyi ilkeleri tespit edilmişti; fakat ne yazık I 
ki, bu, tam, vatandaşın istediği şekilde yapılamamak- I 
tadır. Mevcut kadro ile, 50 milyona yaklaşan vatan- I 
daşa bu hizmetin de daha uygun bir şekilde götürül- I 
mesi mümkün görülmemektedir. | 
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Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de doktor 
dağılımında dengesizlik vardır. Benden önce grup
ları adına konuşan arkadaşlarımızın hepsi .bu nokta
ya temas ettiler. Nüfusu 100 binin üstünde olan yer
leşim yerlerinde 600 kişiye 1 doktor düşüyor; nüfu
su 10 binden aşağı olan yerleşim bölgelerinde ise, 23 
binden daha fazla kişiye 1 doktor düşmektedir; bu 
da, doktor dağılımının bir dengesizlik içinde oldu
ğunu daha açık bir şekilde göstermektedir. 

Geçenlerde bir mevzuda değerli tıp fakültesi de
kanları ile görüştüğümüzde, 60 bin doktora ihtiyacın 
olduğunu söylediler. Evet, mevcut doktorlarımızın 
sayısı 26 bin veya 27 bin civarındadır. Öyle ise, bu 
aradaki açıklık nasıl doldurulacaktır? Nasıl bu dok
tor ihtiyacımız tamamlanacaktır? Ben yaklaşık bir 
hesap yaptım; mevcut 19 tane tıp fakültemiz yılda 
ancak 1 200-1 300 kadar doktor mezun etmektedir. 
Buna göre, 25 - 30 yılda bu doktor açığımız karşıla
nacaktır; fakat bu arada artacak nüfus artışını karşı
layamayacaktır. 

Bugün Almanya'da 580 kişiye 1 doktor, Ameri
ka'da 630 kişiye 1 doktor düşerken, Türkiye'de 400 

kişiye bir yatak, 2 325 kişiye 1 doktor düşmektedir. 
Elbette ki, bu da, dengesizliği, mevcut doktor adedi
mizin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Benden önce grupları adına konuşan arkadaşları
mızın hepsi de, doktorlarımızın çoğunluğunun büyük 
şehirlerde toplandığını ifade etmişlerdir. Ben bir yak
laşık oranlama yaptım; mevcut doktorlarımızın % 
46'sı Ankara, İstanbul, İzmir gibi daha büyük şehir
lerimizde toplandığı görülmektedir. Bu gidişle, mem
leketimizde dengeli bir doktor dağılımını sağlamak 
güçtür; Anadolunun uzak, ücra köşelerine doktor 
gönderilmenin mutlaka bir çaresi bulunmalıdır. Na
sıl ve ne şekilde bulunacaktır? Buna, çok değerli Ba
kanımız mutlaka bir çare bulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aklıma şöy
le bir şey gelmektedir: Tıp tahsili hakikaten ve cid
den, ciddi bir tahsildir. Evet; en yüksek puanı olan 
öğrenciler buraya alınır, buradan ciddi bir tahsil so
nunda mezun olurlar; memleketin her tarafına dağı
lırlar, hizmet görürler; takdir etmek lazım. Ancak, 
bir mühendis bir yerden burs aldığı takdirde, nasıl 
ki, Devlete hizmet ediyorsa veya lise seviyesindeki 
tahsilini devlet bütçesinden yaptığı takdirde, onu, 
Devlete hizmet şeklinde ödüyorsa - ben birkaç dok
tor arkadaşlarımızdan bunu sordum, öğrendim; bir 
mütehassıs doktorumuz Devlete en az 30, 40 milyo
na mail oluyor denildi - 30 veya 40 milyona mal olan 
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bir doktorumuzun da, bu memleketin sinesinden çı
kan doktorumuzun da, tahsil süresi kadar mecburi 
hizmet görmesi bence çok normal olur; mesela, okul
dan yeni mezun olmuş pratisyen bir doktorun 6 yıl 
bu memlekete hizmet görmesini elbette ki, normal 
karşılamamız gerekir. Yine, Devletin laıboratuvarını 
kullanmıştır, kürsüsünü kullanmıştır, profesöründe 
okumuştur; evet, diğer mütehassıs doktorlarımızın 
da 10 yıl bu memlekete mecburi hizmet görmesi ge
reklidir, böylece doktor dağılımındaki dengesizlik 
karşılanır ve böylece memleketimizin her köşesinde 
vatandaş, hastalandığı zaman ayağında doktor bulur 
kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi bir 
noktaya daha temas etmek istiyorum. Memleketimiz
de 19 tane tıp fakültesi vardır; burada hakikaten cid
di olarak eğitim, öğretim yapılmaktadır; tıpta da, 
dünya çapında bir gelişim kaydetmişiz; bunu inkâr 
etmek insafsızlık olur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şu noktaya da temas 
etmek istiyorum; Sağlık Bakanlığına bağlı kolejlerin 
daha dikkatli denetlenmesi gerekir; benden önceki 
arkadaşlarım da buna temas ettiği için, bunun üze
rinde fazla durmak istemiyorum. Yalnızca, tekrar 
dönüyorum; 19 tıp fakültesi var; yılda 1 200-1 300 
öğrenci yetiştiriyor, doktor yetiştiriyor; bunun, yanı 
başında, yine bazı akademiler de tıp fakülteleri aç
mış ve açma teşebbüsünde olanlar var. Bunlar öğren
ci almışlar; eğitim yapıyorlar, öğretim yapıyorlar. 
Şimdi bunlar da şu anda bir problem halinde Türki
ye'de. Buna da bir çözüm getirmek yerinde olur ka
naatindeyim. 

Tam Gün Kanunu iyi amaçlarla getirilmiş. Haki
katen, bir vatandaş rahatsız olduğu zaman, hastane
ye gittiğinde doktorunu bulması gerekir. Ancak, Dev
let buraya çok para ödemesine rağmen, çok hizmet 
alamamıştır. Sayın Bakanlığımızın bu hususta hazır
lıkları vardır, ya bunun aksayan tarafları giderile
cektir veyahut da yeni bir tasarı getireceklerdir; en 
iyi şekliyle inşallah, Meclisimizden çıkacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, tıp fakül
telerinde hakikaten, Anadolu'nun o kurak, çorak top
raklarından gelen sahipsiz, kimsesiz vatandaşların 
muayene ve tedavi olmaları mümkün değildir. Ben
den önceki arkadaşlar bu noktaya temas ettiler; ge
liyorlar, bir sürü masraf ediyorlar, yol parası veri
yorlar, otel parası veriyorlar; «Hacettepe Tıp Fakül
tesinde, Ankara Tıp Fakültesinde, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde muayene ve tedavi olacağım» diye var-
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I larını yoklarını satıp geliyorlar; maalesef, maattees
süf, buralarda hakikaten, hastalarımızın muayene ve 

I tedavi olmaları mümkün değildir; benden önceki ar-
I kadaşlarım da buraya temas ettiler; sanki, bu fakül

te hastaneleri, devlet içinde devlet. Çok arkadaşlan-
I mız da bundan şikâyetçidirler; hatta, kendilerinin da-
I hi zaman zaman bu hastanelerde muayene ve tedavi 
I olmalarının zor olduğunu belirttiler. Öyle ise, buna 

bir çare bulmak lazım. Benden önceki, Adalet Parti-
I si Grup Sözcüsü Sayın Nazım Baş, Ankara'daki bu 
I 3 tıp fakültesinde muayene ve tedavi olan vatandaşa 

karşılık, sadece Numune Hastanesinde muayene ve 
I tedavi olan vatandaşımızın daha fazla olduğunu iddia 

ettiler. Doğrudur, bu çok doğrudur. Öyle ise, bu tıp 
fakülteleri, hiçbir tıp fakültesi dekanının, hocasının 
ve bölüm şefinin çiftliği olmamalıdır. Sayın Bakanı
mızdan bunu önemle, ısrarla rica ediyoruz. 

Bu hastanelerin başhekimleri hükümetler tarafın
dan tayin edilmelidir. «Halkın sesi Hakkın sesidir»; 
buraya kulak vermek mecburiyetindeyiz. Eğer, tıp 
fakültesinde bulunan o öğretim üyeleri, bu halkın se
sine, vatandaşın sesine kulak vermiyorlarsa, orada, 
«bunu biz idare ederiz; buraya bizden başka kimse 
karışamaz» diyorlarsa, insafsızlık yapıyorlar. Bunla
rın başhekimleri hükümet tarafından tayin edilmeli; 
eğer mevcut mevzuatımız buna müsait değilse, bu 
hususta Meclise tasarı veya teklif getirilmeli ve çıkar
tılmalıdır. 

NAZİM BAŞ (İçel) — Babalarının çiftliği değil. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Artık 
buna bir parmak basmak lazım. Hakikaten götürü
yoruz... 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Derebeyi ol
du. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bir has
tamız Anadolu'dan geliyor, götürüyoruz; hiç takmı-

| yor bile. Hastanın yüzüne bakmak şöyle dursun, bi
zi dahi takmıyor. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

NAZIM BAŞ (tçel) — Bravo Eşrefoğlu, çok doğ
ru söylüyorsun. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Çok 
değerli, dirayetli, bu meseleyi cidden çok iyi bilen 
Sayın Bakanımızdan bunu rica ediyoruz. 

Yine bir noktaya daha temas ettikten sonra Sayın 
Başkan, vaktinizi almak istemiyorum... 

BAŞKAN — Benim vaktim değil, sizin vaktiniz 
doldu efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Dini 
I inancımız, milli inancımız ve geleneklerimiz, o kür-

86 — 
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taja falan müsaade etmemektedir. Bu hususta zaman I 
zaman vatandaşın düşüncesine tercüman olmayan 
beyanlar veriliyor, vatandaş bunu hoş karşılamıyor; I 
milletimizi kısırlaştırmaya, Haçlı zihniyetinin fikriya
tına uymaya kimsenin hakkı yoktur, buna şahsen kar- I 
şıyım. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu bütçenin I 
Milletimize, Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu I 
olmasını diler; Yüce Meclise saygı ve sevgilerimi su- I 
narım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı, buyurun efendim. I 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF ÎSLAMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; I 
hepinizi saygıyla selamlarım. I 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üzerinde, de- I 
ğerli partilerin ve şahsı adına görüşen arkadaşımın I 
tenkit ve temennilerini dikkatle dinledim. 1980 bütçe 
tatbikatı sırasında bu değerli tenkit ve temennilerden 
itina ile istifade edeceğimi arz ederim. I 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalar dört esasta I 
toplanıyor: Sağlık hizmetlerinin aksaması ve politi- I 
ze olması; Tam Gün Yasası; tayinler; ilaç mevzuu. 

Şimdi bunlara, Hükümet Programının espirisi içe- I 
risinde, Partimin sağlık politikası çerçevesi içerisinde I 
cevap vereceğim. I 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel de ifade etti- I 
ğim gibi, sağlık müesseseleri ve Sağlık Bakanlığı, po- I 
litikanın dışında kalması gereken müesseselerin ba
şındadır. Bu sözümü Senatoda da ifade ettim, muh
telif yerlerde de; verdiğim beyanatlarda tamamen ay- I 
nı fikirde olduğumu, Yüce Meclisin huzurunda bir 
daha tekrar ederim. I 

Ben şahsen 1945'den 1977'ye kadar Sağlık Bakan
lığı müesseseleri içerisinde kısa fasılalarla hizmet ver- I 
dim; bunun gururu içerisindeyim. Hizmet verdiğim 
çevreler içerisinde muhtelif hükümetler ve muhtelif I 
bakanlarla çalıştım. Politikanın, son 2,5 sene evveli- I 
ne kadar müesseselere girdiğini, sağlık müesseseleri- I 
nin politika ile kirlendiğini hiçbir devirde görmediği
mi ifade etmek isterim. I 

Sağlık Bakanı olduğum gün ve ona takaddüm I 
eden günlerde, sağlık müesseselerimizin duvarlarında 
ve koridorlarında, bırakalım sağı solu, solun muhte
lif fraksiyonlarının sloganları asılmış ve solun muh- I 
telif fraksiyonlarını müesseselerimiz içerisinde müca
dele eder vaziyette bulduk. Bunun delili olarak elim
de vesikalar ve sloganlar vardır. Leninci ve Maocu | 
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grupların sloganlarını Numune Hastanesinde, Ba
kanlığımda ve Ankara'nın diğer hastane duvarların
da yapışmış olarak gördüm, vesikaları elimdedir. 

Bunları ilk anlarda müsamaha ile karşıladım; fa
kat iki hadise, bu zihniyetin üzerine yürümeme se
bep olmuştur : 

1, Bakanlığımın iiMnoi gününde Samsun'da, Baf
ra'da sanıyorum, yaralanan (iki polis memurumuz An
kara'ya getirilmişti. Bu memurları Ankara Numune 
Hastanesine yaıtırttım. Ertesi günü veya daha ertesi 
günü bu polis memurlarımızın hanımları ağlayarak 
Bakanlığımla geldiler; bana, «Bakan bey, hastaılıarımı-
za doktorlar bakmıyor, doktorları odalarına sokmu
yorlar; birtakım (insanlar kapıda nöbet tutuyor, mua
yeneye gelen doktorları içeriye sökmüyorlar» dedi
ler. 

Bunun üzerine Bakanlığımın müfettişlerini gönder
dim, 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Şimdi de sok
muyorlar, şimdi de. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim, her şey açık; hadise, hakikattir. 

Müfettişlerim az sonra geldiler; fakat «Doktorlar 
veyahut selahiyetM insanlar ifade veremiyorlar, sol 
militanlarının silahlı tehdidi altındalar, hayatları em
niyette değil; bu bakımdan tespit edemedik; fakat ha
dise, hasta sahiplerinıin dediği gibidir» dediler. Bu bir.. 

2. Günaydın Gazetesinde görmüşsünüzdür; Nu
mune Hastanesine bir polis memurumuz müracaat et
miş. Nasıl? Bir hadisenin içinden gelen polis değil, 
Emniyet Müdürlüğünün merdivenlerinden çıkarken 
ayağı tökezleyerek düşen bir polis memurumuz, ka
fasını (bir yere vuruyor ve hastaneye getiriyorlar. Nu
mune Hastanesinde, «Biz bakmayız, biz actil vakaya 
bakmayız» diyorlar; bir başîka müesseseye gidliyor, 
«Biz polise bakmayız» diyorlar; bir üçüncü müesse
seye giderken, yolda, şerefli polis memurumuz ha
yatını kaybediyor. 

Bu mudur insanlık? (AP sıralarından «Allah kah
retsin» sesleri) Bu mudur insanlık? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Dünyanın en bü-
yüld yalaneısısıın ®en. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Dinleyeceksi
niz, on defa söyleyeceğiz. Bu cinayetlerin hesabını so
racağız, (Gürültüler) 

Evet bunun üzerine... 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Onlar sizin yalan
larınız; yalan söylüyorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
hakkınız yoktur; böyle konuşma hakkınız yoktur; 
Müeddep olunuz. (CHP «ıralarından gürültüler) 

- ADNAN KESKİN (Denizli) — Yalan söyledi de, 
onun için müdahale ettim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Evet... Bunun 
üzerine müfettişler gönderdim. MİT'e ve Dahiliye 
Vekâletimin mesul malkamlarına bildirdim. Dosyası 
alimdedir; dosyası elimdedir... (CHP sıralarından gü
rültüler) 

iBunlara vasıta olan insanları attım ve bundan son
ra da ıbu gibi insanlık dışı davranışta bulunan insan
ları tasfiye etmekte kararlıyım. (AP sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yarası olan 
gocunur. Size söylemiyorlar ki, niye alınıyorsunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Daha bizim 
yeni iktidarımızın valileri tayin edilmeden, da
ha henüz tasarruf yapmadığımız günlerde Van'dan 
30 tane talebe yanıma geldi; «Bizi derse sokmuyorlar, 
bize can güvenliği vermiyorlar ve bizi mektebe almı
yorlar» dediler. Niye? «Çünkü, burada Kürtçe konu
şulur; siz Kürtçe bilmiyorsunuz, sizi buraya sokma
yız, dedHer» diye ifade ettiler. Böyle bir şey olacağı
na ihtimal vermedim; derhal müfettişlerimi gönder
dim. Sizin zamanınızda tayin edilen Vali, sizin zama
nınızda tayin edilen Emniyet Müdürü, Sağlık Müdü
rünün ifadeleri burada. Aynen, aynen, aynen... 

Bu vaziyette, Cumhuriyet Hükümetinin bir üyesi 
olarak... 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Müfettişler de 
Kürtçe biliyorlar mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — ...Türkiye'nin 
bütünlüğüne, vatanın bütünlüğüne ve milletlin bütün
lüğüne inanmış bir hükümetin azası olarak, derhal 
mektebi kapattım. (AP sıralandan alkışlar) 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Açık mektep kal
dı mı ki? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Evet sayeniz
de.. 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Bizim sayemizde 
bütün okular açıktı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Sağlık Bakan
lığı bünyesinde birtakım mektepler vardır; sağlık okul
ları vardır; buralar tamamen teknik mekteplerdir; 
hastanelerimize yardımcı personel yetiştiren müesse
selerdir. Maalesef, 22 aylık devrinizde buraya mili
tan insanlar tayin ederek, ıburadan hemşire değil, ya
rının militan kadrolarını yetiştirmek için bir kadro 
kurmuştunuz. 

Müfettişlerimi sevk ettim ve aldığım raporlara gö
re, 30 tane öğretmen, 5 tane müdürü vazifeden, eği
tim vazifesinden uzaklaştırdım. (AP ve MHP sırala
rından «ıBravoı» sesleri) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — En büyük iba
deti yapıyorsunuz. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Eczacıbaşı-
na mı yaranıyorsun bu işleri yapanken, milleti sürer
ken? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Diğer yerler
de bütün yaptılklariımızın çoğu müfettiş raporuna da
yanmıştır. Senatoda ifade ettiğim tarz şuydu, gayet 
samimi bir ifadede bulundum; üç türlü tayin yaptım 
dedim; bugün de aynı şeyi huzurunuzda söylüyorum: 
Normal tayinler, müfettiş raporuna istinat eden ta
yinler, üçüncüsü de, gayet tabii, ben politika adamı
yım, politik muhitimden alacağım telkinlerden vares
te olmam mümkün değildi; benden evvel de, benden 
sonra da gelecek İnsanların bundan vareste olmaları 
mümkün değildir, bunları yaptım. Eğer hatam varsa 
hata yapmışsam, bunları da düzeltmekte hiçbir zaman 
tereddüt etmeyeceğime emin bulunulmasını isterim 
dedim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Yi
ğit adamsın, mert adamsın sen. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Eczaciibaşı-
na yaranmalar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ben hayatı
mın her sahasında, her safhasında hesabını vermiş 
bir insanım. Sizlin telkinlerimizle, bu memleketin meş
ru ve halkın reyi ile seçilen Meclislerin feshedilerek 
tıkıldığımız yerlerde hesabımızı sonuna kadar verdik. 
(AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri) Ondan 
sonraki safhada 10 sene Numune Hastanesinin başın
da bulundum, sizin zamanınızdaki hükümetlerde de 
bu vazifeyi yaptım. Vekiliniz Sayın Cizrelioğlu vazi
feye başladığı gün, kendisini müşkül vaziyette bırak
mamak için istifa ettim; fakat değerli Bakanınız, be-
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nim, hizmete devam etmemi rica etti ve o ricası dola- I 
yısıyla hizmetime devam ettim. 1 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O bizlim devlet 
anlayışımızdan, sizin değerinizden değil. (AP sırala- I 
rından gürültüler) I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Eğer benim bu 
safhada herhangi bir işim varsa, hesap sormazsanız, I 
sormadıysanız hata etmiş oldunuz; bundan sonra da I 
hesap sormazsanız namertsiniz. (AP sıralarından c'Bra- I 
vo» sesleri, alkışlar I 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Doğru adam- I 
dm da, bacanağını neden korudun? (AP sıralarından I 
gürültüler) I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım... I 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın yerlerinden müdaha- I 
le etmemelerini rica ediyorum. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — ...Size bir ve
sika okuyacağım, vicdanlarınızda Büyük Atatürk'ün, I 
Sayın İnönü'nün ruhlarını şâd edip, bu mevzuu ka- I 
payacağım. I 

«Sağlık Bakanlığına; Muş İJii Devlet Hastanesin- 1 
de Baştabip olarak görev yapan Mehmet Emin Sever I 
isimli şahsın, görevi nedeniyle Kürtçülük ve bölücü- I 
lük faaliyetlerini yoğun bir biçimde sürdürdüğü, I 
olaylarda beyin vazifesi gördüğü ve olayları perri? I 
arkasından idare ettiği; olaylara bizzat katılmadığın
dan, hakkında işlem yapılmadığını istihbar etmiş bu- I 
lunmaktayım. Adı geçen şahsın bu duyarlı bölgeden 
alınarak, başka bölgeye atanması hususunu takdirle- I 
rinize arz ederim. İmza : İçişleri Bakam Hasan Fehmi 
Güneş.» I 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) —Hayret. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Geldiğim gün 
bunu bana-, değerli arkadaşlarım, gösterdiler. «Niye I 
bunun tayinini yapmadılar?» diye sordum; «Efen- I 
dim politik nedenlerle» dediler. Derhal alın dedim, I 
derhal alın dedim ve derhal kendisini duyarlı bölge- I 
den uzaklaştırdım; Ordu'ya tayin ettim. Gayet taibid 
ki, sizlerden aldığı kuvvetle istifa ederek, orada ser- I 
best çalışmaktadır. I 

MUSAFA KEMAL AYKURT (Denizi) — Ce
henneme gitsin namussuz herif. | 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — İkincisi; yap
tığımız tayinlerin hesabını veriyoruz. 

VELİ ZEREN (Yozgat) — Şu listeleri ver, şu lis
teleri. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Hepsini, hep
sini vereceğim. 

Fazla zaman. almaması için kısaca arz edeyim: 
Adayınız Mehmet Naci Kutlay. Tahsil vaziyeti: Ta 
talebeliğinden beri takip altında da; neticede, 1 sene 
4 ay ağır hapse mahkûm olmuş; 5 ay 5 gün süreyle 
Zonguldak ilinde ikamet, emniyeti umumiye neza
reti altında bulundurulması, sözü geçen mahkeme 
kararı verilmiştir. 

Adı geçen, bu faaliyetlerden dolayı Ağrı ilince 
(A) fişine alınarak, durum ve temasları izlenmeye 
başlanmıştır, 

1965 yılı milletvekili seçimlerinde Ağrı İlinden 
Türkiye İşçi Partisi adayı olmuş ise de, bu seçimi ka
zanamamıştır. 

Ankara Tıp Fakültesinde ihtisasını yapmış; sonra, 
1968'de Türkiye İşçi Partisinin bir kongresine Ağrı 
delegesi olarak iştirak etmiş; genel kurul üyesi seçil
miş; 1969'da Kars İlinden Türkiye İşçi Partisi liste
sinden tekrar seçimlere adaylığını koymuş, kazana
mamış; 1970 yılında Diyarbakır'da muayenehane aç
mış, Özel Dicle Hastanesinde çalışmış; Diyarbakır -
Sürt illeri Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmış, 
7 sene 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş, 3 yıl da 
Yozgat İlinde emniyet gözetimli altına alınması ceza
sına çarptırılmış; 1803 sayılı Af Yasasından yararla
narak, 13.7.1974 tarihinde tahliye edilmiştir; son se
çimlerde de sizin adayınız... Ve aynı zihniyette devam 
ettiğini istihbar ettiğimden dolayı, onu da vazifesinde 
başka yere alarak duyarlı bölgeden uzaklaştırdım. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Böyle va
tanperveri nasıl tayin edersin? Olmadı Sayın Ba
kan (!) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Vatanın bü
tünlüğüne ettiğim yemine sadık kalarak bu hareketi 
yaptım ve sizin de memnun olmanız lazım. (AP şura
larından alkışlar) Çünkü, Büyük Atatürk bu vatanı 
Misak-ı Milli hudutları içerisinde bir vatan kabul et
miş, burada yaşayan bütün insanları Türk kabul et
miştir; İsmet Paşa da aynı politikayı güttü. Acaba, 
her ikisi kalksa, halinize ne der, bunu merak ediyo
rum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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İHSAN KABADAYİ (Konya) — Onun yaşayan 
dertleri bizleriz; bağrımız Karaoaahrnet Mezarlığı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Arkadaşım 
ifade etti; benim Bakanlığımın 80 gününde 333 arka
daşımı tayin etmişim, zaruretlerle, normal olarak. Siz 
ne yapmışınız? (AP sıralarından «Az, az;» setslerti) Ta
bii az... Siz aynı sürede 712 kişiyi yapmışsınız. Peki, 
•siz hükümetsiniz de, biz hükümet olmayacak mıyız? 
Soruyorum: Siz, istediğiniz müsteşarı, istediğiniz 
umum müdürü, istediğiniz adamı başka yere veri
yorsunuz; biz geleceğiz iktidara, bundan mahrumuz.. 
Böyle adalet, böyle hukuk görüşü, böyle bir mebus
luk ve devlet anlayışını aklım, mantığım almıyor. Akıl, 
mantık ve izan sahibi insanların idrakine arz ediyo-
ırıım^ 

Tam Gün Yasası dolayısıyla muhtelif beyanlarda 
bulunulmuştur. Ben, Partimin sözcüsü olarak bugün 
hangi fikirdeysem, o gün de aynr fikri Senato'da mü
dafaa etmiş bulunmaktayım. 

Tam Gün Yasasının oldu bittiiye getirildiğimi ve 
Halk Partisi Grubunun oldu bittiyle karşılaştığını ben 
uydurmadım; Halik Partisi Hatay Mebusu genç bir 
doktor Bütçe Komisyonunda bunu kendisi ifade etti. 
(MHP sıralarından «Öztürk'tür» sesleri) Dedi ki, 
«Dışarıda tezgâhlanmıştı, biz ertesi gün haber aldık.» 
Bütçe Komisyonunun muhterem azaları burada, 

Biz, Tam Gün Yasasının esprisine Parti olarak 
veya şahsen ben aykırı değiliz, muhalif değiliz; fakat, 
zamanını ve zeminini seçmek lazım. O günkü ikaz
larımız şuydu: «Bu Tam Gün Yasasıyla müesseseleri 
doktorsuz bırakacaksınız, hastaları doktorsuz bıraka
caksınız, Ordu'nun hiyerarşik düzenini sarsacaksınız. 
Bu kanun, tembelliğe, kabiliyetsizUiğe prim veren bir 
kanundur. Böyle bir Tam Gün Yasasını dünyanın bir 
yerinde bize gösterin, «©unun portesi ne 'kadardır? 
dedik; Maliye Vekiliniz bu suale cevap vermeden Se
natoyu terk etmeyi tercih etmiştir; Milli Savunma 
Bakanına «Ordu bu kanuna ne diyor? Ordunun hiye-
rarşıik zeminini bozacağına kaniiz. Acaba Milli Sa
vunma Bakanı bunun için ne düşünüyor?» diye sor
duk. Milli Savunma Bakanı da, önümüzden süratli 
adımlarla uzaklaştı, 

Sonra!, CHP Grubunda, hepinizin bildiği gibi, bu, 
münakaşa edildi ve Milli Savunma Bakanının istifa
sına müncer olda 

Bu kanun çıktıktan sonraki münakaşalarda Sayın 
Eceviıt, ,«Bu bizim kulağımıza küpe olsun, bir daha 
kanunları iyi tetkik etmeden, aceleye getirmeden çı-

— 90 

13 . t . 1080 O : 2 

kanmamak lıozurn oljduğuinu bu kanun (bize bir defa da
ha hatırlattı» diyerek, yapılan hatayı tespit etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu kanunu sizin muayyen insanların, muayyen 
ideolojilerin tesirinde olarak çıkardığınıza yüzde yüz 
inanıyorum. Bu kanun çıkarken, «Parası şu olacak, 
bu olacak,...» bu, ikinci plandaki mesele; bu kanun 
çıkarken, Türkiye'de hekimin haysiyetine en büyük 
darbe vurulan ifadeler, beyanlar verilmiştir. Başta 
lideriniz olmak üzere, «Muayenehane ve hastane mü
nasebetleri, bu sömürücü düzen son bulacaktır. Bun
dan sonra hastalar hastaneye yatmak için, muayene
hanelerin yolunu tercih etmeyeceklerdir» diyerek, 
bütün Türk hekimlerine, layık olmadıkları şekilde ha
karette bulunmuştur. 

Her meslekte, askerde, öğretmende, din adamın
da, hâkiminde bazı garip yaradılışlı, manevi vasıf
lardan yoksun insanlar olabilir, Bununla, onların men
sup oldukları camiaya hücum etmenin ve onları hak
sız yere itham etmenin akıl ve mantıkla, devlet adam-
lığıyla kabili telif olmadığını ifade etmek isterim» 

O hakaret ettiğiniz hekimlerle Zaman zaman övü
nürsünüz. Bu memlekette trahom, frengiyi, tüberkü
lozu, sıtmayı yenen, bu hakaret ettiğiniz, muayeneha
ne ile hastane arasında münasebet kuran, sizin ifade
nizle, «Ticareti esas kabul eden» hekimlerimizdir. 
Ben, Cumhuriyet Hükümetinin bir üyesi olarak, bir 
doktor olarak, bu beyanlar karşısında zedelenen ar
kadaşlarımın haysiyetini bir nebzecik olsun tamir et
mek için huzurunuzda onlardan özür diliyorum. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi müza
kereleri sona ermek üzeredir; bu bütçe müzakereleri 
tamamlanıncaya kadar oturumu devam ettirme hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir, efendimi 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNlF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, «Biz yaptık, siz yaptınız; siz militanları dol-
durdunuz, biz temizledik; müesseseler şu...» bunları 
bırakalım; bunların sonu yok, Ben zaten 'bildirdim; 
ama Bakan olduktan sonra gittiğim birkaç müessese
de gördüğüm manzara hepimiz için üzüntü teşkil ede
cek ma^ryettddir. Buralarda tiepimüz bugün, sizler 
ibizler, sizlerin aileleri, sizin tabirinizle, mutlu azın
lığız; istediğimiz doktora, istediğimiz hastanede en 
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İyi şekilde muayene oluyoruz; ama altımızdaki, ke-
narımızdaki, mahallelerin insanlarının ne vaziyette 
olduğunu biliyor musunuz? Bunların biz, sloganlar
la, birbirimize çamur atmakla, şunu veya bunu leke
lemekle, şu veya bu tasarrufu günlerce ağızlara do
layarak halledileceğine mi kaniiz? Gelin, bu mese
leleri milli bir sağlık politikası içerisinde düşünerek, 
tamamen politikanın dışında mütalaa ederek, değişen 
hükümetler, değişen bakanların bu politikanın dışına 
çıkmayacakları şekilde esaslar vaz edelim de, cidden 
mustarip olan ve minnettar bulunduğumuz büyük 
kitlelere hakiki vazifemizi yapalım. 

Müesseselerimizi, asrın demeyeyim ama, asrın 
icaplarına çok yakın veya biraz daha yakın seviyeye 
getirmek için gayretlere giriştiğimizi ifade etmek is
terim. Bugün gördüğünüz o manzaralar, memleket
lerinizde vatandaşlarımızın hepimize şikâyette bulun
duğu mevzuların gelecek sene bu vakitler, % 60'ının, 
70'inin kaybolacağını temin etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, demin de ifade ettiğim gibi 
10 sene Numune Hastanesinin başında bulundum. O 
gün, hiçbir partinin mebusu burada, bu kürsülerde 
benim politika yaptığımı ifade etmedi; bilâkis, par
tilerin her birisi, bilhassa Halk Partili arkadaşlarım, 
Adalet Partili arkadaşlarımdan çok daha fazla beni 
methettiler ve bana iltifatta bulundular, teşekkür et
tiler; bunu tatlı bir hâtıra olarak kabul ederim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Hangi yıllar 
arasında baştabiptiniz? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALI 
MÜNlF İSLÂMOĞLU (Devamla) — 77'ye kadar, 
68 - 77; evet. 

Tabii, bilmiyorsunuz; 300 yataklı devraldım, 1 700 
yatak yaptım. İlyas Kılıç Bey bilir, 300 yatakla al
dım - ve ne vaziyette aldığımı İlyas Bey gayet iyi 
bilir - 1 7010 yatak yaptım. Geldiğimde, hastanenin 
mermer duvarlarında sloganlar buldum. Şimdi gidin 
görün... 

Şimdi, gelelim ilaç mevzuuna^ Bu son seçimlerde 
seçim olan bölgelere gittiğimiz zaman, halkımızın 
elinde reçeteler ve ilaç bulamadıklarını ifade ediyor
lardı; bu, bugüne kadar devam etti. 1978 başında Tür
kiye'de ilaç sıkıntısı yoktu, Türkiye'de röntgen filmi 
sıkıntısı yoktu. Ondan sonraki dönemde, teknisyen
lerin politika adamlarına verdikleri, büyük olmayan 
rakam olan dolar tahsis edilmediğinden dolayı, bu 
ilaç sıkıntısının mesulü sizsiniz. 

Türkiye'nin ilaç ve röntgen için yılda 100 veya 
110 milyon dolara ihtiyacı vardır; «Bunun 65 mil
yon dolarını realize edeceğiz» demişsiniz. Biz hükü

meti devraldığımız gün 14,5 milyon doları realizö 
edilmişth İkinci Hükümet toplantımızda 7 milyon do
lar ondan sonraki takip eden toplantılarımızda 5 mil
yon Alman kredisi, 5 milyon İtalyan kredisi, 15 mil
yon - pardon - Alman kredisi, 5 milyon İngiliz kre
disiyle ceman 45 milyon dolar tahsisler yaptık. Bu
nun dışında 200 bin dolar insülin için; 200 bin do
lar bayıltıcılar için; 100 bin dolar da kalp hastalık
ları içlin efektif dolar tahsis ederek, hammaddelerini 
getirmeye çalışıyoruz. 

Bugün Türkiye'ye, memleketimize bu ay hesabıy
la, 280 bin şişe insülin ıMPH, 30 bin şişe kristalize ge
tirilmiştir, hastanelerimize dağıtılmıştır, eczanelere ve
rilmiştir. Tabii, hastalar bu transferler eskiden olduğu 
gibi yapılmayacak zannnediyorlar, tabi korkuyorlar; 
onun için, eczacılarımız lüzumundan fazla talep
lerle karşılaştıklarından dolayı, her gün bazen yok
luklar görülüyor ve bunları da fazla ithalatla telafi
ye çalışıyoruz. 

Tam Gün Yasasının bir ekonomik ve siyasi bas
kı olduğunu ifade etti arkadaşım, 

Arkadaşımı cidden dikkatle dinledim, Halk Parti
sinin sözcüsü genç arkadaşımı. 

'İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — 30 dakika 
doldu Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bakanların konuşma süresi yarım 
saat, 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLAIMOĞLU (Devamla) — Grup adına 
konuşan insanın, biraz araştırmacı ve ciddi araştır
macı olmasını isterdim, hele Halk Partisi gibi, biraz 
mazisi olan bir partinin sözcüsüyse. Bir parti söz
cüsü Gazete havadislerine dayanarak, gazete kupür
leriyle konuşursa, kendi partisini biraz müşkül vazi
yete getirir veyahut da beyni, kafasının içindeki fikir
ler herkesçe malum, talihsiz bir müessesenin başında 
bulunan insanın telkinleriyle konuşursa, o, daha acı 
olur. 

Diyorlar ki - bana bunu Ege Üniversitesinde, 
değerli arkadaşlarımla beraber gittiğimde, orada 
ifade ettiler; bu aynı zihniyetin insanları, arkadaşımı 
tenzih ederim «Efendim, bu, siyasi ve ekonomik bas
kıdır. Siz, bu kanunla bunu getirdiniz.» Ben de ken
dilerine şöyle söyledim; böyle bir şey düşünebiliyor 
musunuz? Düşündüğünüze göre, benim, Refik Say
dam kadar Sağlık Bakanlığında kalmam lazım. Hal
buki görülüyor ki, memlekette bakanların ömrü 6 ayı, 
1 seneyi 1,5 seneyi geçmiyor. Ben 6 aylık veya 1 se
nelik Bakanlığımda, bu ekonomik ve politik baskıyı 
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idame etmek için, benden sonraki vekilin eline silah 
verecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. Biz 
fbu kanunla çalışmaya, okumaya, bilgiye prim vermek 
için bu esasları getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu kanunu, 1965'te 
çıkarılan ilk Tam Gün Yasasını aşağı yukarı 10 
sene tatibik ettim, başka bir şekilde. Bunda değer
lendirme vardı; bu değerlendirmeden hastane ida
recimi olarak çok istifade ettim. Bir gün hastaneyi 
gezdiğimde, hastaneyi pis, hastaları bakımsız gördü
ğüm zaman, değerelndirmeyi düşürürdüm; o zaman 
300 - 400 lira kadar bir primi vardı bunun, düşür
me yetkim vardı, bu 300 - 400 lira da oldukça bir 
para idi o zaman; ertesi gün hastane, gezdiğimde dü
zelirdi. Çünkü, düzeltecekler ki, ben bu primleri ye
niden eski seviyesine getireyim; Yardımcı personel 
veya hekimler vazifelerini daha iyi yapma gayreti 
içine girerlerdi. 

Dünyanın hiçbir yerinde mesuliyetsiz vazife ol
maz.; Daima devlet verecek, daima verecek; karşılı
ğında aynı hizmet. Soruyorum, Tamgün Yasası han
gi hizmeti getirmiştir? Dünden fazla hangi hizmeti 
getirmiştir? inkişafı bir tarafa, hizmetler durmuştur. 
Adalet Partisi Sözcüsünün ifade ettiği gibi, 57 vila
yette sağlık kurulu kurulamaz hale gelmiştir. Benim 
'beyanlarımdan, yaptığımız kanun teklifinden son
ra bu, 45'e inmiştir. 

Kanunun çıkacağına inanan veya isteyen meslek* 
taşlarım vazifeye dönmektedirler. Sonra, tou Tam 
Gün Yasası dolayısıyla, siz dediniz ki- o zamanki 
mesul arkadaşlarınız, 'beyanlara tabii (haklısınız, ve
kilin beyanına inanıyorsunuz «,712 pratisyen hekim 
miktarı artmıştır.» M'ilyarlara mal olan, Orduyu 
perişan eden bu kanun çıktı; 712 pratisyen hekim 
kazandırmıştır, eğer bu kanundan dolayı ise; buna mu
kabil, 806 mütehassıs arkadaşımız ayrılmıştır. Size 
ibir hat çizeyim; Van, Erzurum, Trabzon, Rize, Gi
resun, Ordu, Samsun, Çorum, Ankara'ya kadar tek 
'sağlık kurulu yok. Ne hakkım var? Hani kitlelerin 
'mümessiliydiniz? Hanlı mutlu azınlığın düşmanıydı
nız? Siz mutlu azınlığa bu kanunla prim verdiniz, 
'hizmet ettiniz; benim halkımı, benim ayşelerimi, 
fatmalarımı doktorsuz bıraktınız. Müesseselerim dok
torsuz, yalnız eczacı ve hemşire ile doldu; dört du
vardan ibaret ve ıbütün cari masraflar yapıldığı hal
de tek bir hastayı kabul edemez hale getirdiniz. 
Bunda ısrar mı etmek lazım? «Türkiye'nin 60 bin he
kime ihtiyacı var» diyorlar; bunu ilim adamları söy
lüyor^ 

23 . 2 . 1980 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ ALİ 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Bugün elimizde 26 bin hekim var, ben de dahi

lim ona, benim gibi arkadaşlar da dahil. Hakiki has
ta nabzı tutan hekim bugün 15 - 16 binin üzerinde 
değil. Ee, biz bu hesaba göre 3000 senesini, 3500 
senesini, «bu kanunun esprisine taraftarız» diye bek
leyecek miyiz? 3500 senesine göre, sen yine istediğin 
doktora muayene olacaksın aziz arkadaşım; benim 
Ayşelerim, Fatmalarım, Melhmetlerim ölecek mi? Biz 
bu yangını söndürmek için kanun teklifimizi getirdik. 

IKanunun Ordu'daki halini Sayın Genelkurmay 
Başkanımızın ifadelerinden anlamış bulunuyorsunuz, 
Ne dedi Sayın Genelkurmay Başkanımız? «Ordu'nun 
moralini çökertmiştir bu kanun» dedi. «Bir sağlık ast
subayı, tümgeneralden fazla maaş alırsa, o Ordu'nun 
moralini ben tutamam» dedi. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zaten maksat 
Ordu'yu çökertmektir. (CHP sıralarından gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Biz, bunları 
değerlendirmelerle normal bir hale getireceğimize 
kani olarak bu kanunu getirdik Meclislerin huzuruna. 
Gayet tabii ki, Meclisler bunu daha iyi bir şekle 
getirebilirler. 

Siz bu kanunla eczacılara ve diş hekimi arkadaş
larıma imkânlar tanıdınız. Üç tane, döt tane eczacı 
ve dişçi ile idare edilen müesseselere 50 tane, 90 tane, 
100 tane eczacı tayin ettiniz. 

Arkadaşımın ifade ettiği gibi, 11 Temmuz 1979'da 
çıkarılan Kararnameye rağmen, ben Bakanlığa baş
ladığım güne kadar tayinleri yapmakta devam ettiniz; 
akrabalarınızı tayin ettiniz, dostlarınızı tayin ettiniz, 
militanları tayin ettiniz; hastaneleri işsiz, iş yapmaz 
insanlarla doldurdunuz. Hükümet olduğumuz günden 
bugüne kadar benim de, demin de ifade ettiğim gibi, 
siyasi muhitim, dost muhitim, akraba muihitim olma
sına rağmen; tek bir diş tabibi, tek bir eczacı, tek 
bir kimya mühendisinin altına imza koymadım. İşte 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu, lütfen 
efendim...-. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ama mühkr 
meseleler var efendim? 

BAŞKAN — Nasıl olsa arkadaşlar soru da sc 
racaklar; tamamlarsınız izahatınızı. Lütfen efendim...i 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Bütün bun
ları, tabii ki, az bir zaman içerisinde sağlık politika
mızı ifade etmem mümkün değil. Not tutabildikle
rimi, hatırımda kalanları cevaplandırdığımı ve fikir
lerimi arz ettiğimi zannediyorum. înşallah sizlerin, 
hepinizin desteğiyle bu bütçe yılında halkımıza da
ha* mutlu, daha medeni, daha insancıl hizmetler ver
me imkânını kazanırsam mutlu olacağım. 

Bu hislerle hepinizi saygılarla selamlıyorum. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sorular vardır efendim. 
:Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin, isim

lerini, Divan Üyesi arkadaşlarıma sırayla yazdırma
larını rica ediyorum. 

Sayın Mustafa Başoğlu'nun sorusu1? 
i«L'ondra"da görevli Sağlık Ataşesi geri çekilmiş 

midir; çekilmişse sebebi nedir?»1 

Soru bu Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 

MÜNÎİF ÎSLÂMOĞLU (DeVamla) — Sağlık Bakan
lığı eski Müsteşarı diş tabibi Tortguç Bey, Tam Gün 
Yasasının manevi mimariarıridandır. Tam Gün Yasa
sının fiyaskoya uğramasından sonra, Sayın Genel
kurmay Başkanımızın beyanından sonra Müsteşar
lıktan uzaklaştırılarak, lisan bilmediği halde Londra' 
ya gönderilerek, Sağlık Ataşesi Muavinliği unvanıyla 
vazifelendirilmiştir. Hanımı da daha evvelce gazeteler
de türlü yayınlara, yorumlara sebep olmuştur, sonra 
da evlenmişlerdir. Onu da iki sene maaşlı izinli olarak 
Londra'ya göndermişlerdi. 

Bakanlığa geldiğim de bu göreve usulsüz - lisan 
bilmediği halde, hiçbir faydası olmayan - tayin edi
len bu şahsı derhal geri çektim. Zaten orada ataşemiz 
de vardır. Hükümetimizin ilk Kararnamesidir. Ken
dilerinin Londra'da - lisan bilmedikleri için - hizmet 
vermediklerine de kani idim ve kendilerine daha iyi 
hizmet verecek imkân olan Tunceli'ne birisini diş ta
bibi, birisini de eczacı olarak tayin ettim. Arz ede
rim.* 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Soru sormak için İsim kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu'nun sorularını 

takdim ediyorum: 
(«'Mardin'de bir devlet hastanesi olmasına rağmen, 

oradaki vatandaşlar sağlık raporu alabilmek için 
Gaziantep veya Diyarbakır'a gitmek zorunda bıra
kılmışlardır. Sağlık raporu için gerekli doktorları 
Mardin Devlet Hastanesine göndermeyi düşünüyor 
musunuz?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI ALÎ 

MÜNİF İSLÂM OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
yalnız Mardin değil, böyle sayısız vilayetimiz vardır 
Tam Gün Yasasından dolayı ve bu vilayetlerin hal
kına cidden, bir Sağlık Bakanı olarak, bugün hiz
met götürememenin utancı içerisindeyim. 1980 dün
yasında ve Türidyesinde, Cumhuriyetin şu yıldönüm
lerinde Cumhuriyet Hükümetleri buralara hizmet 
götüremezse, vazifesini yapmış olmaz. Biz buralara 
inşallah Tam Gün Yasasını çıkardıktan sonra hekim 
bulacağımıza kaniiz. Bulamazsak, münavebeli hekim 
sistemiyle bu yörelere mutlaka hekim bulacağız. Şim
di kış çok şiddetli olduğu için, diğer yörelerden bt^ 
raya münavebe ile, rotasyonla doktor göndermemde 
de aksaklıklar oldu. Şimdi mevsim müsait olmaya 
başladığı için rotasyonla, esaslı tedbir alıncaya ka
dar buralara hekim göndererek, muhterem halka hiz
met etmek imkânını bulacağız.. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci soru: «Doğu ve Güneydoğu bölgelerine, 

halkın sağlığı için doçent ve profesör gibi değerli ele
manları mecburi hizmet için bu bölgelere gönderilme
si gerekli değil midir? Bu bölgelere gitmek istemeyen 
profesör ve doçentlerin diplomalarını geri almanız 
gerekmez mi? Bunu mümkün kılacak bir kanun tasa
rısı hazırlayacak mısınız?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Kanun tasa
rısını yalnız hükümetler hazırlar diye bir kaide yok. 
Milletvekili olarak, grup olarak kendileri böyle bir 
kanunu hazırlarlar; biz de fikrimizi söyleriz. Biz Ana
yasanın hükümleriyle bağdaşmayan, bu şekilde, zo
raki, hizmetlerin yapılacağına kani bulunmadığımız
dan dolayı, böyle bir mecburi hizmet ya'sası getirmeyi 
düşünmemekteyiz, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
«Mardin'e bağlı Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Savur, 

Gercüş ve Silopi'de de birer devlet hastanesi yapılması 
hususunda ne düşünülmektedir?»' 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Her yöreye me
deni âlemin, tıbbın icap ettirdiği hizmetler götürü
lecektir; fakat Türkiye, Türk kalkınma hareketleri tö-
kezlenmezse. Siz böyle tahrikçi muhalefete devam etti
ğiniz müddetçe bu hizmetler aksar ve hizmetler yarı
da kalır. Bugün elimdeki dosyalarda var; 1966 yı
lında başlayan îzmir Hastanesi hâlâ bitirilememiştir; 
1972'de başlayan Bakırköy Hastanesi bitirilememiştir; 
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Eğridir Hastanesi bitirilememiştir; akıl hastanelerimiz 
Adana'da ve Ankara'da bitirilememiştir, Türkiye'nin 
'büyük hastane ve kasaba hastaneleri programları ta
mamen iskelet halindedir, ikide bir badirenin ve yı
kıcı bir muhalefet ve didişmenin memlekete bir fayda 
vermediğine, bu sağlık hizmetlerinin yarıda kalışı 
en güzel misalidir .Arz ederim. 

'BAŞKAN — Seru cevaplandırılmıştır. 
4 ncü soruyu Sayın Bakan izahatında cevaplandır

mıştı; onun için sormaya gerek görmüyorum; «Piya
sadaki ilaç yokluğunu gidermek için ne gibi çalış
malarınız vardır?» diye soruyor. Cevaplandırıldı bu. 

Şimdi yerinden, Sayın Adnan Keskin. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın 
yanıtlanmasını rica ediyorum: 

1. — Denizli Devlet Hastanesinden Baştabip Sa-
mim Gök, Operatör Doktor ismail Gümüş, Fizik 
Tedavi Mütehassısı Hidayet Çoşar'ı bir başka ile ata
cınız. Atama gerekçeniz neydi? 

MUSTAFA KFJMAL AYKURT (Denizli) — Mec
bur mu yani? 

SAĞLIK VİE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
•MÜNtF ISLÂMOĞLU l(Devamla) — Evet evet mec
burum. Söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, Sorunuzu 
sorun. 

ADNAN KÖSKEN (Denizli) — Konuşturmuyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, ben konuşturuyorum; o 

arkadaşların izniyle konuşmuyorsunuz ki. Biz izin 
verdik, konuşuyorsunuz, 

ADNAN KFİSKÜN (Denizli) — 2. — Sağlık Ba
kanlığı Genel Müdürü irfan Unsal, Genel Müdür 
Muafvİni Yüksel Atasoy; her iki göreVliyi..7 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALI 
MÜNÎF ISLÂMOĞLU (Devamla) — Anlamayım 
•bunları, son şeyi anlamadım. 

ADNAN KÖSKlN (Denizli) — Sağlık Müdürlüğü 
Personel Genel Müdürü ihsan Unsal, Genel Müdür 
Yardımcısı Yüksel Atasoy, her iki görevliyi göreve 
•başladığınızdan bugüne değin 3 kez görev yerlerini 
değiştirdiniz. Gerekçe'si nedir? Sizin biraz önpe söy
lediğiniz «politika yapmıyorum» sözleriyle bu ata
malar bağdaşır mı? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — ik
tidara gelir sorarsınız. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim.., 
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ADNAN KFJSKtN (Denizli) — Numune Hasta
nesi Baştabibi iken, MC Hükümetinin kurulmasında 
katkıda bulundunuz mu? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu ne biçim soru? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

MlÜNİtF ISLÂMOĞLU (Devamlla) — Sorsunlar 
efendim, hiç merak 'etmeyin. 

îBAŞKAN — Sayın Sayın, rica ederim... 
ADNAN KESKİN {Denizli) — 4. — Demokratik 

Partinin bölünmesinde aracı olarak Sayın Celâl Ba-
yar'a gittiniz mi, gitmediniz mi? 

5. — Numune Hastanesine kaç tane müstahdem 
ve memur tayin ettiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALt 
MÜNİF ISLÂMOĞLU .(Devamla) — Hatamda kal
mıyor; birer birer cevap vereyim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yazılı olarak 
cevap verebilirsiniz, 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALt 
MÜNİF ISLÂMOĞLU (Devamla) — Hayır, hayır; 
aynen cevap vereceğimi 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edersiniz sorula
rım bitirsinler. 

Sorularınız bitti mi? 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Hayır efendim, 

devam ediyorum. 
BAŞKAN — Bitiriniz sorularınızı. 
Şimdi 3 ncü ve 4 ncü sorularınızı Sayın Bakana 

yöneltemeyiz, 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Ben bitireyim de 

Sayın Başkan, ihsası reyde bulunmayınız. 
BAŞKAN — İhsas etmeye mecburum efendim, 

reyimi ihsasa mecburum. Devam edin.. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Eli cebinde 
soru soruyor Sayın Başkan, böyle soru sorulur mu? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Full - time'e rağ
men, tayinini yaptığınız doktorların muayene açması
na müsaade ettiniz mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALt 
MÜNÜJF ISLÂMOĞLU (Devamla) — Ettim, 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz tayin ettiğiniz 
doktorlara, «Ben göz yumarım; böylelikle çalışa
bilirsiniz» dediniz mi? 

Konuşmanızda Bakanlığa politika sokmadığınızı 
ileri sürdünüz, 

a) Müsteşarınız 
b) Personel1 Genel Müdürünüz 
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c) Teftiş Kurulu Başkanınız eski A'dalet Partisi 
milletvekili ve senatörü mü? 

Teşekkür ederim.; 
BAŞKAN — 3 ncü ve 4 ncü suallere cevap verme

yeceksiniz, 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Niçin Sayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Yani, «MC Hükümetinin çalışmaları

na katkınız oldu mu? Sayın Bayar'la irtibatınız fa 
lan...» bunlar soru değiL 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ortada kal
masın efendim, 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığını ilgilendiren so
rular değildir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI AL t 
MÜNtF MJÂMOĞLU (Devamla) — Efendim, Sa
yın Bayar, benim, hayatımın sonuna ka'dar hürmet 
duyacağım, Türk Devletinin medarı iftiharı ve Türki
ye Cumhuriyetinin 3 ncü Cumhurbaşkanıdır. Zi-' 
yaret benim için şereftir, bu ziyaretlerimi hayatımın 
her safhasında yerine getirmeyi şahsım bir vazife 
sayar. (AP Sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bayar'a benim telkinde bulunmam haddim 
değildir, 

Demokratik Partiyi kuran ve hâlâ da başında 
bulunan arkadaşlarım, benim siyasi veya meslek ha
yatımda daîma hürmet duyduğum dostlarımdır, onla
rın dostluklarıyla iftihar ederim. Kendileriyle - eğer 
böyle bir haddimi bilmez, devlet memuruna yakış
maz bir harekette bulunmuş olsaydım - bugüne kadar 
dostluğumu muhafaza etmemiş olurdum. 

ıBugüne kadar Sayın Sükan dahil, onların dbslu'k-
larına nail olmakta devam etmem, bu ithamınızın 
geçersiz olduğunun delilidir. 

Bir Numune Hastanesi Başhekiminin hükümet 
kuracağını, kurduğunu, kurmakta yardımcı olduğunu 
söylemek, zannedersem bir opera komik mevzuu 
olur, ciddi bir şey olmaz, 

•ADNAN KESKİN (Deriizli) — Suale doğru dü
rüst cevap versin, 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — «Opera, kbmik» ne 
tfemelc? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Suale ceVap 
veriyorum efendim; anlamak lazım, seviyeye çıkmak 
lazım> 

Ben bir partinin vekiliyim, erkânı harbiyemi 
kendim tayin ederim. Bundan evvelki arkadaşlarımı 
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uzaklaştırmak, onların değersiz olduğunu ifade etmez. 
'Ben kendi prensiplerimi, kendi icraatımı paylıaşacağım, 
fikrini paylaşacağım arkadaşlarımı seçmekte, zanne
derim ki. hürümj 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — «Politika yapmı
yorum» deme o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — 2. — Sağlık-
Bakanlığı, kuruluşundan bugüne kadar Personel Dai
resi Reisi doktor olmuştur. Geldiği günden bugüne 
kadar ilk defa bir sağlık memurundan müdeVver, 
bilmem ne gece eğitiminden geçmiş bir adam, bir 
arkadaşım Sağlık Bakanlığı Hesap İşleri Umum Mü-
rü olmuştur.; 

Bu hekimlerimiz, ünlü hekimlerim'iz kapı vura
rak, hekimim dışında bir şeye gidemezler, hekürrile-
rin manevi haysiyeti bakımından bunu doğru görme
dim; yerine bir doktor arkadaşımı getirdim. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN <]Den'izl,i) — Sayın Başkan, 
lütfen soruma cevap versin, demagoji yapmasın. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Sus da dinle; ne halt yiyeceğin belli değil. 

(BAŞKAN — Sorularınızı cevaplandırıyor efen
dim, çok rica ederim; takdir Bakanmdırr 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hayır vermiyor, 
lütfen cevap versin, demagoji yapmasın. Sualle ilgi
si var mı konuşmanın? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNtF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Sağlık müesse
selerine, sağlık müesseselerini teftiş eden heyetin ba
şında bugüne kadar sizin zamanınıza kadar daima 
bir doktor bulunmuştur, daima doktor bulunmuştur. 
İşte burada. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nerede bulunmuş? 
Sualle ne ilgisi var Sayın Bakanım? 

ıSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Dediniz ki, 
Teftiş Heyeti Reisini niçin değiştir'diniz? 

Teftiş Heyeti Reisi doktor değildi...; 
ADNAN KÖSKİN (Denizli) — Niye değiştirdi

niz demedim; kimi atadınız dddim> 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

'MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Kendi arkadaş
larımı atadım, gayet tabii; sizi mi tayin edecektim 
beyefendi?. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Sayın Ba
kan cevap vermekte. Yani, ehliyetini yeterli bulmu-
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yor musunuz ki, siz de yardımcı oluyorsunuz. Rica, 
öderim oturunuz, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Evet, kış mey
danda, sayenizde mazot meselesi meydanda; vilayet
lerin aralan açılmış. Bana doktor arkadaşlarım di
yor ki, «Müracaat ediyoruz, vazife istiyoruz; ama 
ibrr şartla: Madem bu kanun çıkacak, o zamana ka
dar muayenehanemizi devam ettirebilir miyiz?»1 

Düşündüm, kanun var; fakat 224 'sayılı Kanun 
da meriyette iken siz muayenehane açmaya müsaade 
«İtmiştiniz arkadaşlara, sosyalizasyon mıntıkasındaki 
doktorlar muayenehane açamazdı; buna rağmen siz, 
o zaman bu kanun o zamanki hükümetler ve sizin 
Hükümetiniz zamanında da tatbik edilmedi; bundan 
esinlenerek, vatandaşımın hayatını en mukaddes var
lık kalbul eden bir zihniyetin adamı olarak, mesuliye
ti üzerime alarak arkadaşlarıma rica ettim: Devam 
edin, tazminat almamak şartıyla; hastalarıma fayda-
h olun; müesseselerimi atıl vaziyetten kurtarıra de
dim .Varsa, hesabına, mesuliyetine hazırım; hem de 
(bundan şeref duyuyorum. (AP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 

suallerime Sayın Bakan yanıt vermedi. 

IBASKAN — Soru sordunuz, cevabı verildi, ceva-
ibın çerçevesini ve muhtevasını tayin takdiri Bakana 
aittir; sizin aklınızdakini söylemeye'mecbur değildir 
Saym Bakanı 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakan «Yanıt vermedim» diyor. Sayın Bakan 
yanıt verir, vermezi saygı duyarım. Ben Denizli Has
tanesiyle ilgili sual sordum; Sayın Bakan yanıt verme
diğini kalbul ediyorlar. Siz onun adına nasıl konuşu
yorsunuz? Benim suallerime yanıt verilmedi. Siz o 
kadar taraifgirane davranmayın. Sayın Bakan yanıt 
vermediğini kabul ediyorlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Numune Has
tanesi hakkında sorduğunuz sual... Vereceğim, vere
ceğim. 

1AONAN KESKİN (Denizli) — Sayın Bakanın 
cevap veriş şekline saygı duyarım; ama 'benim sual
lerime cevap vermedi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Peki, bir da
kika, vermedim vermedim; doğru. Tarafgir değil Sa
yın Başkan; unuttuğum kısımlar olabilir, 

BAŞKAN — Benim nasıl davrandığım herkesin 
malumu da; sizin, oturduğunuz yerden Bakanı, Baş
kanlığı, herkesi idare etmek ğİbi bir, haddlniz dışın
da, yetkinizin dışında davranışlarınıza... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
ben idare etmiyorum. Ben suallerimin yanıtını alama
dım. Sayım Bakan bert;m suallerime yanıt vermediğini 
kabul ediyorlar; verir, Vermez; saygı duyarım; ama en 
azından, «yazılı cevap vereceğim» diyebilir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Cevap vere
ceğim. 

.'BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
'(Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızıl-

ışık'ın Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in üzerine 
yürümesi; yumruklaşmalar; gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kızılışık, lütfen yerinize otu
runuz... Sayın Kızılışık, sayın miletv ekilileri, lütfen ye
rlinize oturunuz... Sayın Gültekin Kızılışık, lütfen ye
dinize oturunuz... İdareci üyeler?... Yok. Lütfen yeri-
nie Oturunuz efendim, sayın miılletvekileri lütfen ye
rinize oturunuz... 

Sayın Gültekin Kızılışık, siz halklı değilsiniz; lüt
fen oturun efendim. (AP sıralarından gürültüler) Siz, 
iktidar milletvekilisiniz; bu bütçeyi çıkarmak sorum
luluğu sizin üzerinizdedir. (AP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

Bütçeyi çıkarmak sorumluluğu sizin üzerinizdedir. 
Lütfen sakin olun efendim, sükûneti sağlamakta yar
dımcı olun bize. 

SAĞLİK VE SOSYAL 'YARDIM BAKANI 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Efendim... 
(AP ve CHP sıralarından ayağa kaükmalar, gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, bir dakika sayın 
'Balkan... 
* ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, so
rularımın cevapları verilmemiştir. 

BAŞKAN — Noksan kısmı tamamlayacaktır efen
dim; lütfen oturun. (AP ve CHP sıralarından ayağa 
kalkmalar, 'karşılıkı laf atmalar) Lütfen oturun efen
dim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sorularımın yanıt
larını alamadım. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. Anlaşıldı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekili arkadaşımın sualleri fazlaca olduğu içlin, 
bendenfein de hatası olara'k, cevaplandıramadım. 
Bazı doksanlarım varsa, arz edeyim efendim. 
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Efendim, idarenin mektebi yoktur... (AP sırala
rından gürültüler) Müsaade edin efendim.. (AP sıra
larından, «Başkan da kabahatli buluyor sesleri) Bazı 
'insan, arkadaşlarından veya tatbikattan ders alır. Si
zlin hükümetiniz... 

İSMAİL AKIN (Afyonlkarahlisar) — Sual sırası 
benimdi, Bakan konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevabı noksan bulmuş, 
(tamamlıyor efendim; bundan sonra sual sırası sizin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ALİ MÜNİF ISLÂMOGLU (Dâvamla) — Ecevit Hü
kümetinin Sayın Sağlık Bakanı Selâhattin Cizrelıioğlu 
Bakanken, tayin ettiği bazı, hükümetin zaruri görüp 
de tayin ettiği bazı memurlara rapor veren, hilafı ha
kikat rapor verenleri bazı yerlere 'tayin dtmişjfci ve bu 
çok müessir olmuştu. Ben, Sayın Sdlâhatfcin Cizreli-
oğlu'ndan esinlenerek, öğrenerelk aynı tatbikatın içine 
girdim. Denizli Haistanemİzin saydığınız doktorlarının, 
Hükümetin tasarrufları karşısında hMfı hakikat ra
por verdiklerini tespit ettim ve buna benzer hilafı ha
kikat rapor veren arkadaşlarımı rotasyonla 'veya ta
yinle cezalandırma yoluna gitmeyi tabii bir vazife gör
düğümü ifade etmek isterim. 

Numune Hastanesinde olan tasarruflarıma, demin 
de arz ettiğim konuşmamda sanıyorum dokunımustum. 
Tamamen müfettiş ıraporu ve Dahiliye Bakanlığının 
iılgli kurullarından aldığı raporlar, Örfi İdare kuman
danlarının yazılı olarak istemlerine göre atamalar ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. Noksan 

kısımlar varsa, yazılı olarak tamamlarsınız efendim. 
ISayın ismail Akın, buyurun. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın Bakandan sorulanımın ya
nıtlanmasını isiteyeeeğim. 

1. Numune Ha'stanesıine ralhaitsıız gelen polis me
murları, acil servisteki 4 röntgen teknisyenlerinin sür
gününden dolayı tedavi edilememişlerdir. 

Acaba, hastane yetkilileri Sayın ©akana yanlış bilgi 
mi veriyorlar? Ydksa, Sayın Bakan bu konuyu polemik 
konusu olarak kullanmaktan ne yarar görüyorlar? 

2. Uygun clımayan bir zamanda ve yasa dışı, Nu
mune Hastanesi hemşire lojmanı polislere ̂ arattırılmış-
ıtır. 

Bu işlere göz yuman ve bu işleri yaptıranlar hak
kında soruşturma açtırdınız mı? 
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3. Sağlık Bakanlığını MHP militanlarıyla dolıdur-
dunuz. Bundan, AP'riin ve Devletin yararı olacak mı? 

4. Numune Hastanesi Baştabibi odasına çağrılan 
bir personel polislerce dövülmüştür; zabıtlar vardır, 
tanıklar vardır. Buna gözyuman ve bu dövme olayını 
temin eden idareciler için soruşturma açtırdınız mı? 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
(İstanbul Milletvekilli Ayhan Aİtuğ'a (hitaben) Gel bu
raya, dışarıya çıkalım. (Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Gültekin Kızıllışık ile İstanbul Milletvekili Ayhan Ay-
tuğ'un ayağa kalkarak birbirinin üzerine yürümesi) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup yöneticilerinin 
yardımcı olmalarını rica ediyorum. (AP ve CHP sıra
larından ayağa kalkmalar, karşılıklı laf atmalar) 

Sayın Akın, Sayın Akın, siz sorularınıza devam edin, 
Grup yöneticileri yardımcı olacaklar. 

İSMAİL AKIN (Atfyonkaraihisar) — Arkadaşlları-
mızın üzerine yürüyorlar Sayın Başkan. Söylenen söz
leri duymuyor musunuz? 

BAŞKAN — Duymayın efendin, ben duymadım, 
siz de "duymayın. (AP ve CHP sıralarından birbirleri
nin üzerine yürümeler gürültüler) 

Sayın Kızilışık... 
Sayın Adalet Partisi Grup Baişkanıvekilleri ve yö

neticilerinden rica ediyorum, Divana yardımcı olsun
lar. (Gürültüler) 

Arkadaşlarımızın yerlerine oturmalarını rica edi
yorum. Aksi takdirde birleşime ara vermeye mecbur 
kalacağım, yani bunda bir fazdamız yok. (Gürültü
ler) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Bu iş baş
larsa burası bilmez. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bakan yanıtla
madığını kabul ediyor. 

BAŞKAN — Bakanın takdirine ait. (Gürültüler)' 
Yani bu devam ederse, birleşime ara vereceğim; 

yine bir faydamız yok. 
Sayın Akın, lütfen sorularınıza devam edin. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Numune 

Hastan/dsi Baştabip Odası yanında, 27 bin liraya yap-
tınlan bir odayı yıktırdınız Bakan olur olmaz. «Bu 
Odayı yıktırmadan buraya gelmem» sözlerinizi de 
dedikodu olarak işittik, doğru veya yanlıştır, bile
mem. Devleti zarara sokmadınız mî 27 bin lira? Bu
nu celbinizden verebilecek misliniz? 

6. Numune Hastanesinde 7 milyon liraya acil 
servis yapıldı. 3 ay öncesinde, 100 gün öncesinde ta
mamlandı, halen açılmıyor. Hizmete açılmaması doğ
ru mudur? Açtıracaiksanız, ne zaman açtıracaksınız? 

97 — 
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7, Numune Hastanesinde 10 yıl başhekimlik 
yaptığınızı söylediniz. Doğru. Bu hastanen/in perso
neli, sizin zamanınızda alınan kişileridir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti, 22 aylık döneminde Numune 
Hastanesine norrnial tayinler dışında, birkaç tane ta
yinin dışında yeni personel alınmamıştır. Bu hasta
neden sürdüğünüz kişiler, sizlin zamanınızda alınan 
ve size yardımcı olarak çalışan kişileridir. 

Bu personele, CHP Hükümetli zamanında barış 
içlinde çalışıldı. Hastanede huzursuzluk Bakanlığınız 
zamanında ve MHP militanlarının hastaneye alınma
sıyla başliadı. 

Burada CHP'nin sorumluluğu nedir? Başarısızlı
ğınızı böylece kapatmak mı istiyorsunuz? Yoksa Nu
mune Hastanesi yetkilileri sizi atlatıyor mu? 

8. Antalya Kaş İlçesinde çalışan memur Ömer 
Dölek ve eşli ebe hanım, Erzincan'ın, şimdi ismini 
ihatırlayamayacağım ayrı ayrı yerlerine sürgün edildi. 

Bundan haberiniz var mı? (AP sıralarından «Da
ha fazla sürün» sesleri) Bu aile parçalanmasını geti
ren işlemi durduracak mısınız? Buna göz yumacak 
mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MÜ-
NİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Efendim, son su
alinizden başlayayım. Aile parçalanimıışsa, ailesi baş
ka yere alınmışsa, onları birleştiririz; merak etme
yin. Alınma sdbdbi mutlaka vardır. 

Numune Hastanesi bir kontur neticesi ihale edilj 

miş, planları yapılmıştır. Malumu âlileri, bir planın 
müellif mimarının müsaadesi olmadan, orada her
hangi bir tadilat yapılamaz. Müellif m'imarın bana 
müracaatı üzerine, yapıldığını duyduğum cam bölme
yi yıktırdım, Eğer 27 bin liraya yapılmış ise, müellif 
mimarın muvafakati olmadan bunu yaptıran hükümet 
veya yetkililerin o parayı ödemesi icap eder. 

Numune Hastanesi Başhekimlik odasında değerli, 
çok 'kıymetli Başhekim arkadaşımın odasında, ifade 
ettiğiniz hareketin olduğunu tesadüfen öğrenmiştim. 
Derhal müfettişler gönderdim, (böyle ıbir şeyin olmadı
ğını tespit etmiş bulunuyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaralhirsar) — İspat ederim 
her zaman. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ALİ MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — O başka, 
ûiahkeroeye git. 

'Ben müfdtıtişterimlin raporuna inanırım, sizin lafı
nıza değil tabii. 
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Daha hangi sorular vardı?.. («Yazılı ver» sesleri) 
Diğerlerini eğer hatırlatırsanız cevap vereyim, diğer
lerini de yazılı cevaplandırayım. 

'BAŞKAN — Diğer sorular yazılı cevaplandırıla
caktır. 

Soru cevapandırıilmıştır. 
Buyurun Sayın Çağlayan Ege. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla, Sayın Balkandan aşağıdaki sorularımı 
yanıtlamasını rica ediyorum. Bazılarına ço'k kısa ise 
sözlü cevap verebilirler, aslında yazılı cevap verirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Yazılı cevap istiyorsunuz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Yazılı, aslında 

yazılı cevap istiyorum. 
BAŞKAN — Yazılı cevap (işitiyorsunuz. Tamam 

efendim, yazılı cevap istiyorlar. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Bu yıl başıma 
(gelen bir felaketle ilgili, Türkiye'de - çok özür dilerim, 
biraz gerekçeli olacak - verem hastalığının ne derece 
boyutla ndığını ve ne şekilde gençMk kdsiminde ne de
recede boyutlandığını gördüm. 

ıBunun sonucunda İstanbul'da Heybeliada ve Vali-
ddbağ Prevantoryumlarında röntgen filminin eksikliği
ni, streptomisin eksikliğini ve verem hastalığının te
davisinde en önemli ilaçlardan bir tanesi olan rilfadin 
ilacının yokluğunu saptadım. Bununla 'ilgili gençler 
arasında devamlı ve röntgen filminde bununla ilgili 
1980 yılı içinde sayın Bakan bu Ulaçların sağlanması 
için ne gilbi önlemler düşünüyorlar? 

Aynı sorunun (b) şıkkı: Bu hastanelerde özellMe 
verem hastalığı gibi önemli ıbir hastalık için 'kurulmuş 
hastanelerde, ameliyat etmek için, enerji kısıntısından 
dolayı ve röntgen çekiminden dolayı, birer jeneratör 
almayı düşünüyorlar mı? 

Diğer hastanelerimizde de yine ameliyatların zama
nında yapılamaması sebebiyle, her hastaneye birer je
neratör almayı düşünüyorlar mı? 

Yine bir soru efendim: 
Hemşireler arasında fazla mdsaii yapma konusunda 

bir ayrıcalık olduğunu saptadım. O da şu: Hemşirele
rimiz ayrı ayrı okullardan mezun olmaktadırlar. Oysa, 
hasta tedavilslinde ve sorumlulukta, nöbete kalmakta 
hemşirelerin sorumluluğu aynı. Baışlka bir okuldan 
ımezun olan hemşire ile, örneğin Florence Nightingel 
veya Kızılay Hemşire Okullarından veya başka bir 
hemşire okulundan mezun olan 'hemşireler, ayrı ayrı 
ve haklı olmayan bir suretle, adaletsiz yan ödeme al-
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ıraktadırlar. Bu da hastaların balkım im engellemekte-
dür. 

Bunu telafi etmek üzere, sayın Baikan bu yılda ye
ni bir önlem düşünüyorlar mı? 

Bunun yanı sıra, yine hastanelerde hastabakıcılara 
yardımcı ve hemşirelere yardımcı olan temizlik görev
lileri, hastabakıcı ve temizlikçi dediğimiz kişiler, yan 
ödeme ve mesai ücretlerinden yeteri kadar faydalan
madıkları ivin, bunlar ciddi 'hizmet görememektedirler. 
Bununla da ilgili ciddi önlemlerin alınıp alınmayaca
ğını öğrenmek işitiyorum. 

Adalar, Guraba Hastanesinde doktor eksikliği ve 
diğer personel eksikliği var. Sayın Bakan, bu eksikliği 
gidermeyle ilgili nasıl bir önlem almayı düşünmekte
dir? 

Bir soru daha: Rotasyon yapacaklarını beyan etti
ler Bakan arkadaşım. 

Rotasyona gelen görevliler gerek hemşire olsun, 
gerekse doktor olsun, bu birer aylık rotasyon süresi
nin 15 gününü zaten rapor alarak geçirmektedirler. 
Onun için, şahsen ben rotasyonun verimli olacağı 
inancımda değilim. 

Bu ölçütler içinde Sayın Bakan daha ciddi önlem
ler alırlar ve yanıtlar verirlerse memnun olacağım. 

Yine kendi ilçemle ilgili bir sorumu da sormak is
tiyorum; bir sorum daha var. 1971 yılından beri 
Londra asfaltına en yakın olan ilçelerden bir tanesi 
Çatalca ilçesinde, trafik sıkıntılarına çözüm bulmak 
için, Çorlu'dan İstanbul'a kadar hastane olmadığı için, 
Çatalca'da Çatalca halkı tarafından en az 20 mıilyon 
değerinde bir arsa bağışı yapılimıştır. O senelerden 
bugüne kadar devamlı bölge hastanesi olaraik progra
mla alınacağı söylendiği halde, hâlâ bir sonuç alına
mamıştır. 

1980 mali yıllında, Çatalca bölge hastanesiyle ilgili 
bir çalışma yapılacak mıdır? 'Bunun da yanıtını yazılı 
olarak rica ediyorum. 

Bir sorum daha var efendim, o da şu: Sıtma sa
vaşı son yıllarda çıkan bir yasayla, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından alınarak belediyelere verilmiş-
ttir. Oysa, belediyelerin ekonomik olanaklarının ne de-
ırecede güçsüz olduğu sayın Balkan arkadaşımız tara
fından da mutlaka bilinmektedir. Mutlaka yeni bir 
yasa değişikliği ile, sı'tma savasının diddi bir sekilide 
ele alınmasını ve Sağlık Bakanlığından, katma bütçe
den değil, genel bütçeden ödenmesiyle ilgili yeni bir 
yasa değişikliği önerip önermeyeceğiniz hususunda bil
gi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olaraik istediler. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

ALİ MÜNİP İSLÂMOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, hanımefendi cidden bir hekim gibi gayet de
ğerli sualler sordular. Kendilerine çok teşekkür ede
rim. 

Bu suallerini hemen cevaplandıralbİirim; fakat 
zaman dar. Cidden çdk vuküfîlu bu suallere hem ya
zılı cevap vereyim, kendileri birgün Bakanlığımı teş
rif ederlerse, yazılı vesikaları da kendilerine verebi
lirim. 

Kendilerine teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorular yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sayın Ali Ak, buyurun efendim. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, soracağım suali

min delaletinizle Sayın Bakana tevcihini hürmetlerim
le arz ederim. 

Şu anda Sağlık Komisyonu gündemlinde olan ve 
altkomisyon tarafından da aynen kabul edilen bir ka
nun teklifi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Adıya
man Milletvekili Sayın Kemal Tabak ve 5 arkadaşı ta
rafından hazırlanan bu teklif, kürtajın serbest bırakıl
masını derpiş etmektedir. 

'Sağlık Komisyonunun talebi üzerine Diyanet İşleri 
'Başkanlığı tarafından verilen fetvada da, «Kürtajın 
haram ve cinayet hükmünde olduğunda Mam müç-
tehİd ve fakihleri ittifak etmişlerdir» deoilmekltedirr 

Acaba, Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın örf ve 
inanışlarına yüzde yüz zıt ve muhalif olan kürtaj hu
susunda herhangi bir çalışma var mıdır? Şayet varsa, 
!bu çalışma ne safhadadır ve sayın Bakanlığın görüsü 
nderdir? 

Sualin yazılı olarak cevaplandımlmasını arz eder, 
şükranlarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru yazılı cevaplandırılacaktır Sa
yın Bakan. Soru sahibi öyle arzu ediyorlar, lütfedin 
siz de yazılı olarak cevap verin Sayın Bakanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Günay, buyurun 
efendim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başka
nım, çok kısa olarak sayın Bakandan bir hususu öğ
renmek istiyorum. 

Bir arkadaşım da biraz önce değindi, çok elem 
verici bir olaydan bahsetti. Bir polis memuru kaldı
rıldığı bir hastanede nöbetçi tabipler tarafından acil 
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vaka olarak alınmış ve kendisime gerekli müdahale ya
pılmadığı için bu polis memuru yurttaşımız vefat et
miştir. 

Dünyanın neresinde olursa olsun ülkemizde ve 
başka yerlerde, hasta olan kişilerin siyasal eğilimlerine 
ya da toplumdaki yerlerine bakarak, sağlıkla görevli 
insanların böyle davranmaları, sanıyorum ki, dünyanın 
en yakışıksız, en kınanacak olayıdır. Bumu burada kı-
nadığımi belirterek şunu sormak işitiyorum: 

Bu iki hastanede, bu polis memuruna kendi görev
leri saatinde gerekli ihtimamı göstermeyen ve böylece 
ölmesine sebep olan doktor ve öteki görevlilerin ad
larını sap'tadıinız mı ve saptadnnızisa ne işlem yaptınız? 
Yazılı da cevap verebilirisiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ALİ MÜNİıF tSLÂMOĞLU (Devamla) — Birisi 
Sağlık Bakanlığına ait bir müessese, diğeri Sağlık Ba
kanlığına ait ve savcılığın yapması icap eden mesele. 

'Ben kendi müessesemde bunu, yerleştirilen mili-
ıtanlların tehdidi altında müspet neticesini alamadım; 
fakat o saatte bulunan vazifelileri cezalandırdım ve 
onları halikla direkt münasebeti olmayan yerlere ata
dım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bakan, teşekkür ederiz; sorular 'tamamdır. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Son söz Sayın Veli Zeren'in, buyurun efendim. 

VELÎ ZERıEN (Yozgat) — Sayım Balkan, sayın 
'milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, biraz ön
ce Adalet Partili milletvekili arkadaşımın, Adalet 
Partisi 'sıralarından kalkarak Cumhuriyet Halk Par
tili milletvekili arkadaşıma saldırdığını kınayarak, bu
nun bu Yüce Meclisin 'saygınlığına gölge düşürdüğü
nü belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Zeren, Sağlık Bakanlığı büt
çesiyle ilgili olarak konuşacaksınız; kınamak için söz 
vermedim size. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ka
rıştırma şimdi onu. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Sayın Başkan, iste
diği gibi konuşur. 

AMET SAYIN (Burdur) — Biraz da sarhoşluktan 
bahset. 

(BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ahmet Sa
yın.. 
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VELİ ZEREN (Devamla) — Sağlik ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi açık
lamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin Anayasamızdaki tanımına 
ıgöre, temel niteliği hukuk devleti ilkesidir. Anayasa
mızdaki bütlün öteki ilkeler, bu hukuk devleti ilkesinin 
çerçevesini oluştururlar. Anayasa kuralları içinde gö
rev yapan hükümetlerin meşruiyetlerini yitirmemeleri 
»ve toplumda saygı görmeye hak kazanmaları için de, 
en başta bu ilkeye uygun da davranmaları gerek. 
Oysa, Sayın Demire! Hükümetinin Sağlık Bakanlığı, 
ilk gününden bu yana yaptığı çeşitli yanli'şlıtklar ve 
haksızlıkların yanı sıra, hukuk devlletii anlayıışmı da 
zedelemeye devam etmektedir. 

Devlet hastaneleri de, sağlık kuruluşları ıda, hal
kın sağlığını kontrol eden, tedavi eden kuruluşlar ol
maktan çıktı; âdeta insan sağlığını bozan, tehdit eden 
kuruluşlar haline geldi. Hastanelerde fuel-oi'l, kömür 
yokluğu nedeniyle kaloriferler yakılanramış, birçok 
hastane, sağlık kuruluşlarına hasta kabul edi'lememiş-
tir. Yatan hastaların da sağlık durumları düzeleceği 
yerde, soğuktan, aksine sıhhatleri daha da çok bozul
muştur. Hastalar evlerinden yorgan, battaniye getire
rek üzerlerine örtmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Hastanelerde sabun, deterjan, temizlik tozu yokluğu 
nedeniyle ve özellikle çalışan müstahdemlerin başka 
kısımlara sürülmeleriyle, hastanelere girilmez hale gel
miş, pislikten geçilemez olmuştur. Değil hastaların te
davisi, sağlam olarak oralda bulunanların 'sağlıkları da 
tehdit edilir hale gelmiştir, 

CHP ağırlıklı Hükümet zamanında, «Kuş uçmaz 
kervan geçmez» denilen köylerdeki doğum sancısı çe
ken amalara, para bulamayıp da ameliyat olamayan 5, 
15, 25, 30 yaşlarındaki, ölüme terk edilmiş gençleri
mize, doktorsuz ve ilaçsız can veren vatandaşlarımıza 
bu dertlerini, bu çilelerini, bu acılarını unutturmak 
için en doğru yaklaşımlarla çareler aranmış, sağlık so
rununun tehlikeli boyutları azaltılmıştır. Özellikle kır
sal bögelere pratisyen hekim, uzman doktor, sağlık 
memuru, ebe, hemşire kadroları Tam Gün Yasasnnıri 
esasına dayanılarak gönderilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın DemıireTin başını 
çektiği Hükümetin Sağlık Bakanı Sayın Islâmoğlu ne
ler yapıyor; gelin beraberce bazılarını gözden geçire
lim, Sayın Mâmoğlu'nun yatıılbaşından başlayarak, 
Bakanlığından. 

Bakanlık koltuğuna oturduğu gün müstahdem, 
bekçi, daktilo, evrak memuru, müdürü, şube müdürü, 
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genel müdür muavini, genel müdür, müsteşar muavini, 
'müsteşar olmak üzere şahmerdan makinesi baskısıyla 
Devlet memurlarını ezerek büyük bir kıyım yapmıştır 
Saiyın îslâmoğlu. Aynı Bakanlıkta eşleriyle beraberce 
çalışan memurlardan kocalarını başka yerlere, özellik-
ıle, öldürülmesi için kendileri gM düşünenler ıtarafm-
dan, işgali edilmiş olan Yoızgat, Tokat, Erzurum, Bin
göl, Elazığ gibi yerlere sürdürmüştür. Bakanlıkta ka
lan eşler ise devamlı baisıkı altında, Bakanlığın her ka
tınla yerleştirilen beyni yıkanmış, efendilerinin sadık 
hzmetkârları, eli silahlı, kanlı; ulusumuzu ve ülkemizi 
wereye götürmek istedikleri artık herkesçe bilinenle
rin yönettikleri (bu faişüstler, bayan memurlara dahi el 
uzanmaktadırlar. Genel Müdür ve müdürlük yapmış 
kişilikli, onurlu, çalışkan, görevinin ehll'i kişiler taş
rada; kâtiplik, sağlık okullarında öğretmenlik kadro
larına (sürülmüşlerdir. Bakan, Bakanlık içine polis ka
rakolu kurdurmuŞtur; kendisi gibi düşünen polislerle bu 
karakolu donatmış ve doldurmuştur. Bakanlığın önem
di kadrolarına bilgisiz, liyakatsiz, ehliyetsiz, taraflı bir
çok kişiyi yerleştirmiştir. Bunlardan birçokları, ora-
ıda çalışan bazı hanım ve erkek memurları odalarıma 
çağırırlar - Sayın Bakanın herhalde bunlardan haberi 
olsa gerekir o anda içeriye de polis gelir; polis bu 
'memurların ellerini tutar, özellikle bu memurlar 

^Özlük işleri Genel Müdürü, Tahakkuk Şubesi Mü
dürü Mehmet Teke ve bunların yanında Solfasol Ana-
Çocük Sağlıkevinde görevli gangster Fatih Şüküroğlu 
dahil ve birkaç yandaışlarıyla beraber memurları kı
yasıya döverler. 

Polis, birçok memurların kimliklerinli alır, yukarı
da isimlerini belirttiğim işkencecibaşlarına verir. Kim
likleri içeri girmek yasak. İşte, böylece meimurlaır Ba
kanlık binalsına giremezler, İstifaya zorlanırlar, iktifa
ya zorlandıkları için de, her gün bunlara dayak alt-
mak gerektiğini, oradakiler açıkça beyan ederler. 

(Bakanlık içerisinde memurlar görev yapamaz, ya
nındaki oda ve karşı binalara geçemez; böylece hiz
metler de Bakanlıkta durur. Zaten kimin ne yaptığı 
da şöylece bir Bakanlığa varıp Bakanlığı denetlerseniz, 
gözden geçirirseniz, belli değildir. Bu Bakanlık keş
mekeş içerisindedir. 

Değerli milletvekilleri, günlerden heri burada birta
kım yasaların çıkarılması üzerinde tartışmalar yaptık 
ve yapıyoruz da. Yeni yasaları yeni yetkileri istemek 
elbette ki, hükümetlerin hakkıdır; buna karşılık Mec
lisler bu yetkileri uygun görürlerse verebilirler; ama 
hukuk devldtü ilkesi içinde, hükümetlerin, var olan ya
sallara uyması ve onlara saygı göstermesi gerekir. Kal

dı ki, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne içtenlikle yö
nelmek isteyen hükümetlerin, demokratik hak ve öz
gürlükleri kisıtllayan yasalara değil, belki sosyal içe
rikli, ekonomiyi ve toplumun yaşamını iyileştirmeye 
yönelik yasalara ihtiyacı vardır. Gelin, eğer Türkiye' 
nin sorunlarının çözümü konusunda içtenliklİ iseniz, 
bu nitelikte yasalar çıkarmaya uğraşalım. Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, önlem paketleri, baskı yasaları 
değil, adaletli vergi paketini getirin; stokçuluk, kara
borsacılık ve kaçakçılığın cezalarını artıran önlemleri 
getirin; haksız servet kazanan, devletin kasasından pa
ra soyanlara «Nereden buldun?» diyebilecek yasa öne
rilerini getirin; kredi düzenimi götirin; toprak düzeni
ni getirin; kentlerdeki arsa düzenlinli halk yararına iyi
leştirmeye çalışan yasa önerilerini getirin; getirin de, 
Anayasa ve hukuk devletine saygınlığınızı, içtenâiğinüzü 
görelim. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Hemışerim bunları tmar ve 
İskân Bakanlığı bütçesinde söylemen lazımdı. 

VELİ ZEREN (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, bu Hükümetin Sağlık Bakanı hukuk dışı uygula
malar, Danıştay kararlarına aykırılıklarla kalmıyor... 

NAZIM BAŞ (içel) — Danıştay kararlarıyla ne 
ilgisi var? 

VELÎ ZEREN (Devamla) — Bunu Danıştay ka
rarlarıyla ilgisi vardır. 

...; Danıştay kararlarına aykırılıkla kalmıyor, Sağ
lık Bakanlığında gün geçtikçe hukuk dışı davranma
lı kural haline getiriyorlar. 

Sağlık Bakanlığında çalışan kamu görevlilerinin 
iş huzuru, yok, can güvenliği yok ve gün geçmiyor 
ki, dürüst bir devlet memuru, Bakanlık binasına dı
şarıdan getirilmiş zorbaların saldırısına uğramasın. 
Bırakınız iş huzuru ve çalışma düzenini, Sağlık Ba
kanlığında gün geçmiyor ki, dışarıdan getirilen eli 
kanlı, silahlı eşkiyalar* tarafından bayan memurların 
hatta namuslarına el uzatılmasın. 

Milliyetçiliği, ahlâkı dillerinden düşürmeyenlerin, 
başkalarına bırakmayanların, göz yumdukları bu dav
ranışları, bu milletin kürsüsünden, bu milletin adına 
kınıyor ve yetkilileri göreve çağırıyorum. Sayın Ba
kanı, bu davranışları önlemesi için uyarıyorum. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

i Sayın milletvekilleri, ülkemizde ortalama 12-15 
i bin kişiye bir doktor düşmektedir. Özellikle... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Zeren, lütfen 
tamamlayınız. 

VELİ ZEREN (Devamla) — Sayın Başkan, him
metinize sığınıyorum ve bitiriyorum. 
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BAŞKAN — Himayemle sözlerinizi bitirin. 
VELÎ ZEREN (Devamla) — özellikle Doğu ve 

tç Anadoluda birçdk devlet hastanelerinde sağlık ku
rulları yok, branş doktorları yok, uzman hekim yok... 
Yok, yok, hiçbir şey yok; ama gelin görün ki, sınır 
"komşusu olan 3 - 5 ilde 1 uzman hekim var, o iller 
ıbu uzman hekimden yararlanıyor. Benim gibi düşün
müyor diye bu hekimler görevlerinden alınıyor. O 
'bölgenin halkını cezalandırmak ve halkın sağlığını 
tehlikeye atmak demek değil midir bu?.., 

Sizlere bir şey açı'klamak istiyorum: Benim babam 
1957 yılının Nisan ayında Yozgat'ta operatör doktor 
olmadığı nedeniyle apandistten, Ankara'ya yetiştiri-
lemeyerek, yolda ölmüştür. Şimdi. Yozgat o duru
ma bırakılmıştır. 

Yozgat'ta operatör yok, uzman doktor yok, yıl
lardan beri Yozgat'a hizmet eden, Adalet Partili ar
kadaşlarıma sesleniyorum: Adalet Partisinden aday
lığını koymak için görevinden istifa eden, Yozgat'a 
'hizmet etmiş, değerli, insan üstü emekle Yozgat'ta 
çalışan bir Sağlık Müdürü görevinden alınmıştır. Bu 
'Sağlık Müdürü Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet 
olduğu zamanda boştaydı. Yozgat'taki emeği nede
niyle ve Adalet Partisinden aday olduğu da bilindiği 
'halde, biz o zaman bu değerli insanı Sağlık Müdürlü
ğü görevine getirdik; ama bugün görevinden alındı, 
yerine bir kafatasçı veriliyor. 

Türkiye'mizde sizler gibi insanların uyguladığı 
yanlış ve kasıtlı sağlık politikası yüzünden hâlâ bin
lerce insan ölüme terk ediliyor. Bakın şu listeye, 1 
ikilo 750 gram. Sayın Bakan kalkmış buradan diyor 
ki; «40ÛI kişi tayin ettim.» Yalnız Bakanlığından ta
yin ettiği, 721 kişidir değerli arkadaşlarım, bu liste
de; işte resmi evrak, 721 'kişidir bu listede. 

Bakın şlimdi, şimdiye dek gelmiş geçmiş Sağlık Ba
lkanlarının kıydığı, sürdüğü hekim toplamı, kadrosun
dan 3 fazlasını 3 ayda bu Sağlık Bakanı yaptı. Sayın 
Bakan neyin intikamını almak istiyorsunuz? 

IBAŞKAN — Sayın Zeren, son cümlenizi rica edi
yorum. 

VELÎ ZEREN (Devamla) — Sayın Bakan, siz 
eskÜ bir Demokrat Partilisiniz, eğer intikam duygu
nuzu tatmin etmek istiyorsanız, 27 Mayısın spiker 
albayı karşınızdadır., 

İBAŞKAN — Sayın Zeren, son sözünüzü söyle
yin. ,) 

VELÎ ZEREN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, hepinizin bildiği gibi Kahramanmaraş'ta, insan
lığın yüzkarası, insanlık için çok üzücü, kitle kırımı 

olmuştur. (AP sıralarından «Ne ilgisi var?» sesleri; 
gürültüler) 

ilgisi var efendim, ilgisi var, geleceğim; siz din
lemesini öğrenin. (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Zeren, süreniz doldu. 
VELÎ ZEREN (Devamla) — Bir dakika Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Zeren, 1 dakikaya da hakkım 

yok benim. 
VELÎ ZEREN (Devamla) — Anlıyorum efendim, 

bağlıyorum. 
Bu kitle kırımının yıl dönümünde bu aşağılık, bu 

iğrenç, bu korkunç ve bu dünyada eşine rastlanmayan 
soykırım olaylarını kınayan tüm yurtsever halkımızla 
birlikte sağlıkçılar da insanlık görevini yapmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, sözünüzü 
kesmeye mecbur 'kalacağım. 

VELÎ ZEREN (Devamla) — Sayın Bakan, Sayın 
Başlbakan, Milli Eğitim Bakam ve siz Sayın Bakan, 
kınayanların yanında olmanız gerekirken, bu olayla
rı fırsat bilerek, bir bardak suda fırtına kopararak, 
binlerce sağlık görevlisini hiçbir haklı nedene dayan
madan görevden alıp sürdünüz. 

BAŞKAN — Hemen saygılarınızı sunun ve bi
tirin. 

VELİ ZEREN (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
dakika... 

BAŞKAN — Yok efendim, hakkım yok efen
dim. 

VELÎ ZEREN (Devamla) — Bağlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, söyleyeceğinizi söy

lediniz zaten, buna benim hakkım yok. 
VELİ ZEREN (Devamla) — Kahramanmaraş 

kitle kırımından sonra «Bana milliyetçiler suç işliyor 
dedirtemezsiniz» demekten daha çok kınanacak bir 
tutum değil midir? (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakan, 3 ayda 1 000 doktor, Ankara'dan 5 
bin memur, Türkiye'den 10 bin memur sürdünüz; 
bunların durumuna acımıyor musunuz? 

BAŞKAN — Saygınızı sunun ve inin, 
VELÎ ZEREN (Devamla) — Bitti Sayın Başkan, 

bir dakika... 
BAŞKAN — Hemen saygılarınızı sunun Yüce 

Heyete. 
VELÎ ZEREN (Devamla) — İstirham ediyorum... 
Sayın Başkan, sanırım... 
BAŞKAN — En etkili sözlerinizi söylediniz, bun

dan sonrasının faydası yok., 
VELÎ ZEREN (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
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Doktor olurken insanlık adına, sağlık adına, in
sanlara insanca davranma adına ettiğiniz Hipokrat 
yemini nerede? insaf Sayın Bakan, merhamet Sayın 
Bakan, vicdan Sayın Bakan... Bir araba, Ankara'dan 
Bingöl'e tam 30 bin liraya gidiyor... (AP sıralarından 
gürültüler) ı 

Yüce Meclîse saygılar sunarım efendim. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi müzakereleri tamamlanmıştır, (CHP sıraların
dan ayağa kalkmalar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yoklama istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Ne oldu efendim?... Oylamaya ge
çeceğim zaman... Aceleniz ne? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Belli olmaz Sayın 
Başkan, güvenimiz yok size. 

iBAŞKAN — Bana güveniniz oka da, olmasa da, 
ibana katlanmaya mecbursunuz. 

ÎSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Hayır Sayın Baş
kan, size güvenimiz var ve sonsuz. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesinin oylamasına geçeceğim. (CHP sıralarından 
«Çoğunluk yoktur Sayın Başkan» sesleri) 

(1.0 milletvekili ayağa kalktı) 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — 10 sayın arkadaşım çoğunluk olma
dığı İddiasındalar^ 

Başkanlığın müşahedesi de çoğunluk olmadığı 
merkezindedir. Gecenin bu saatinden sonra otu
rumu... 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan.... j 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurun, bir şey mi 
soylüyorsunuz?[ 

GIYASETTtN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ismen yoklamayı yapalım, kim var, kim yok, 
kimin sabote ettiği belli olsun. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Yoklama İsteyen 1.0 arkadaşımın İsimlerini alaca

ğım efendim. 
Sayın Ege?... Burada, 
Saym Akın?,^ Burada. 
Sayın Gökmen?... Burada. 
Sayın Güney?... Burada. 

Sayın Keskin?... Burada. 
Sayın Altuğ?... Burada. 
Sayın Yağcı?... Burada. 
Sayın Kumaş?... Burada. 
Sayın Ecemiş?... Burada. 
Sayın Çanakçı?... Burada. 
Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz yoktur; tehiriyle de çoğunluk te

min etme ihtimali gecenin bu saatinde meVcut değil
dir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçelerinin 
oylanması ve programdaki normal diğer gündem ko
nularının görüşülmesi için birleşimi 24.2.1980 Pazar 
günü saat 10(.00*da toplanılmak üzere kapatıyorum^ 

Kapanma Saati : 21.30 

»ve~« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCt BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1980 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X i. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt-
<çe Karana Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yüı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 

426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 6. — 1980. 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 : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 8. — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesıi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. Sayısı : 
401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kamunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/317; C. Se
natosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı: 951) 



X 4. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü 
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/338; 
C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 423; C. 
Senatosu S. Sayısı : 972) 

X 5. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 
1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Senatosu S. Sa
yısı : 978) 

X 6. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisti : 1/318; C. Senato
su : 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Senato
su S. Sayısı : 952) 

X 7. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 
1/653) (M. Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu : S. 
Sayısı : 953) 

X 8. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 
1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Senatosu S. Sa-
>ısı : 954) 

X 9. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 
1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senatosu S. Sa
yısı : 955) 

X 10. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 
1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sa
yısı : 956) 

X 11. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 
1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senatosu S. Sa
yısı : 957) 

X 12. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 
1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Senatosu S. Sa
yısı : 958) 

X 13. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 
1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C. Senatosu S. Sa
yısı : 959) 

X 14. — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/326; C. Senatosu : 1/660) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 411; C. Senatosu S. Sayısı: 960) 

X 15. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/327; C. Senatosu : 1/661) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Senatosu S. Sayısı: 961) 

X 16. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe? 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 
1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senatosu S. Sa
yısı : 962) 

X 17. — 1980 Yılı înönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 414; C. Senatosu S. Sayısı : 963) 

X 18. — 1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/330; C. Sena
tosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. Senatosu 
S. Sayısı : 964) 

X 19. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 
1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; C. Senatosu S. Sa
yısı : 965) 

X 20. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sayısı : 417; 
C. Senatosu S. Sayısı : 966) 

X 21. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/333; C. Se
natosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; C. Senato
su S. Sayısı : 967) 

X 22. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 
1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Senatosu S. Sa
yısı : 968) 

X 23. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 
1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Senatosu S. Sa
yısı : 969) 

X 24. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 
1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Senatosu S. Sa
yısı : 970) 

X 25. — 1979 yılı Bütçe,Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvel'ıı Milli Savunma Bakanlığı kısmının so
nundaki (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı. (M. Meclisi : 1/351; C. Se
natosu : 1/681) (M. Meclisi S. Sayısı : 386; C. Sena
tosu S. Sayısı : 987) 

X 26. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı. 
(M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 387; C. Senatosu S. Sayısı : 985) 



X 27. —- 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/352; C. Senatosu : 1/682) (M. Meclisi S. Sayısı : 
388; C. Senatosu S. Sayısı : 986) 

X 28. — 2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasa
rısı. (M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 1/683) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senatosu S. Sayısı : 988) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMA» 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 5 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 424 

1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez

kereleri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 973) 

Cumhuriyet Senatosu - -. .. 
Genel Sekreterliği 7.2. 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7229-1/673 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 24.1.1980 gün ve 1/339-97 sayıh yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1980 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdi'r üğü 1980 mali yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 119 

Kabul 
Ret 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/339, C. S. 1/673 
No: : 152 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 , 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1980 tarihli, 32 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 




