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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dört oburum yapılan bu birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 0/'2O8) (S. Sa

yısı : 322) üzerindekü görüşmelere devam olunarak : 
'Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (1/230) 

(S. Sayısı: 312) ve 
1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

(1/231) (S. Sayısı: 313) 'bütçe Kanunu tasarılarının 

da maddeleri kalbul edildi; tümlerinin gelecek birle
şimlerde açık oya sunulacağı bildirildi. 

23 Şubat 1979 Cuma günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere birleşime 23 . 2 . 1979 saat 02.20'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanlvekili 

M. Şevket Doğan 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

No.: 48 
II - GELEN KÂĞITLAR 

23 . 2 .1979 Cuıma 

C. Senatosundan Dönen İs 
1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 noı 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamemin Kabulüne dair Kanun 
Tasarısı. (M. Meclisi: 1/245; C. 'Senatosu: l/'626) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 273; C. Senatosu S. Sayısı : 886) 
'(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 109 ar

kadaşının, 9 . 5 . 1969 Günlü ve 1177 Sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununun 38 nci Maddesıin'de De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/698) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Sulbay, 
Astsubay ve Askeri Memurlara Bir Üst Derece Ve
rilebilmesi İçin 926 Sayılı Türk SiMılı Kuvvetleri 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi. (2/699) (M'iUi Savunma ve Plan Ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçrnen'in, 

yasama dokunu'lmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (3/539) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cemalettin tnkaya'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (3/540) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

3. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1977 Mali 
Yılı Faaliyet ve Kesinhesap Raporu ile aynı döneme 
ait denetim kurulu raporları ve Milli Eğitim Bakan
lığının görüşüne ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (3/541) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

— 2 — 
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Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşımın; Gümrük ve Tekel Bakanının, Anadolu ] 
Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ihbarın 
değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/15) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

3. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilciler ve 
Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi. İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişjkin önergesi. (8/17) 

1. — 1979 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1979 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S .Sayısı : 844) 
(1) 

A) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — 1979 mali yılı Bütçe kanunu tasa

rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programımıza göre Ulaştırma Bakanlığı üzerin

deki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 322 S. Sayılı basmayan 16.2.1979 tarihli 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Meclis Araştırması Önergeleri 

2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin rehin 
edilmesinin ekonomimizle verdiği zararları saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

3. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy ve 10 ar
kadaşının; TRT Kurumunun yayımları 'konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

Sayın Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve 

şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri takdim edi
yorum: 

Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Recai Kutan, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Turan Kocal, Adalet Partisi Grubu adına Gı-
yasettin Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Nurettin Karsu. 

Şahısları adına; lehte: Sayın Al tan Tuna, Sayın 
Hasan Ali Dağlı ,Sayin Burhan Garip Şavlı, Sayın 
Çağlayan Ege. 

Aleyhinde: Sayın Ekrem Ceyhun, Sayın Mehmet 
Çatalbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın Müfit Bayrak-

1. — Muğla Milletvekili Ahmet iBuHdanlı ve 9 ar
kadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 1C.C0 

BAŞKAN : Başkanvek: i Ali Fuat Eyöboğîu 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Öze! (İslarıbu), Nizameitin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 net Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tar, Sayın Mehmet Emin Dalkıran, Sayın İbrahim 
Topuz, Sayın Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi 
Aksakal, Sayın Recep Özel. 

Üzerinde: Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Zeki 
Okur, Sayın Adem Ali Sarıoğlu. 

Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Recai Kutan'da. Buyurun Sayın Kutan. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğişiklik oldu. ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Belge verilmiş miydi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — İbraz ederim efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştır-
ma Bakanlığı bütçesi üzerinde Milli Selâmet Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 
Bu vesileyle değerli üyelere grubum adına saygılar 
sunarım. 

Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığımızın bütçesinin ulaş
tırma camiasına, milletimize, memleketimize hayırlar 
getirmesini, başarılı olmasını temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde sanayileşmiş 
ülkelerin sanayi ile beraber, sanayileşme kadar önem 
verdikleri hizmetlerin başında ulaştırma hizmetleri 
gelmektedir. Esasen, ekonomik gelişim içinde, Mer-
kantilist ekonominin uygulandığı devirlerde ulaştır 
ma hizmeti önem kazanmıştır. O devrelerden sonra 
sanayileşmesine devletlerin eriştiği noktada, ulaştırma 
hizmetleri sanayileşmeyi 'tamamlayan bir yan kol 
olarak son derece Önem kazanmıştır. Bu balkımdan, 
Türkiye'de ulaştırma hizmetlerini konuşurken, Tür
kiye'min sanayileşmesini, bir manada ekonomik kal
kınmasını da konuşmuş olmaktayız. 

Türkiye, ulaştırması, diğer sektörlerdeki geri kal
mışlığın paralelinde bulunmaktadır. Bunun yenil
mesi lazımdır, bunun aşılması lazımdır. Bilindiği gübi, 
Hicaz Halttı ile başlayan demiryolu politikası, 1950' 
terde yerini karayolu politikasına bırakmıştır. 

Türkiye dâima şu yanlışlık içinde olmuştur: Bir 
yeni moda, yeni esinti, yeni rüzgâr geldi mi, diğeri 
gözden düşmüş ve ihmal edilmesi vetiresi ortaya çık
mıştır. Oysa ki, 1950'lerde karayolu politikasına 
ehemmiyet verilmesi elbette lazımdı, gerekliydi, iyiy
di, ama demiryolu politikası da ihmal edilip, öyle
sine bırakılmaması lâzımdı (Ki, olaylar bugün bunun 
yanlışlığını bize acı acı hatırlatmaktadır. 

Elimizdeki rapordan bir misal vermek istiyorum. 
İskenderun Demir - Çelik Tesislerinin 1977 yılındaki 
ihtiyacı 2 milyon ton demir cevherinin Divriği yöre
sinden taşınması İşini demiryolu 2 000 beygirlik 30 
lokomatif ve 50 tonluk 300 vagonla, yaklaşık olarak 
20 000 ton motorin tüketerek yapabilecekti. Oysa ki, 
aynı işin gerçeklektirilmesi için 10'ar tonluk 3 000 
kamyon ve 100 000 ton motorin gerekir. Böyle olun
ca, demiryolu taşıtı için gerekti yatırım yaklaşık 300 
milyon lira ve 30 yıllık ömür hesabıyla da yıllık 
•amortisman 10 milyon liradır. Karayolu taşımaları 
içinse en az 400 milyon liralık yatırım ve 10 yıllık 
gibi çok iyimser bir ömür tahminiyle, yılda 40 milyon 
liralık amortisman düşünülmek gerekir. Demiryolla
rının 87 yılı için bekleyen taşıma, bugünkü kapasite
sinin 100 milyar ham ton/kilometrenin üzerindedir. 
Demiryolları bu taşımaları gerçekleştirebilecek duru
ma getirilirse, yıllık enerji ihtiyacı 763 000 ton/yıl 
motorine eşdeğer olacaktır. Misali daha fazla uzat
mıyorum; demiryolu politikasının terk edilmesinin bir 
•ekonomik faturasını bir misalle huzurlarınızda ifade 
etmiş oldum. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu politikasına dö
nülmesi gerekirken, mali bakımdan kısaca şunlara dik
kat edilmesi lazımıdır: Maliyet altı taşımalar, ekono
mik olmayan bazı hatların işletilmesi ve ekonomik 
olmayan bazı taşımaların politik baskılarla devam et
tirilmesi, vergi yükümlülükleri gibi nedenlerle sürekli 
olarak işletme açığının verilmesinin önlenmesi, finans
man için öz kaynakların sağlanması gerekir. 

Teknik bakımdan şu hususları da kısaca belirtmek 
istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolla
rının yol ve sinyalizasyon tesisleri, gerek çöken ve çe
kilen taşıt parkı ve gerekse uygulanmakta olan işletme 
usulleri, yakın gelecekteki ihtiyaçları bugünkü taşıma 
•ihtiyaç.1 arını bite karşılayacak durumda gözükmemek
tedir demiryollarının durumu. 

Bu durumu söylerken, izin verirseniz bunu şu an
da işbaşında bulunan bir bakanın sorumluluğu değil, 
yılların genel politikasının bir hesabı olarak söylüyo
rum; ama elibetteki sorumlu balkan geleceğe istikamet 
vermek bakımından bu tekliflerimizi, düşüncelerimizi 
dikkate alacaklardır. 

Toplam. S 260 kilometrelik demiryolunun altyapı 
bakımından ancak f/c 5'i, üstyapı bakımından ancak 
% 32'si amaç alınan standarta uygundur, r/f 19'u 
ise düşük niteliktedir. 

4 — 
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Çağdaş anlamdaki sinyalizasyon tesisleri yalnızca ı 
500 kilometrelik bir kesimi içine almakladır.Geri ka- | 
lan kesimdeki işletme sistemleri çağdaş değildir. 

Plana göre 177'&i anahat, 77'si manevra olmak 
üzere toplam 254'ü bulması gereken dizel lomoko-tif- ( 
lerinin sayısı 113'ü, anahat ve 63'ü manevra olmak i 
üzere 176'da kalmıştır. Diğer noksan hususlar buharlı 
lokomotiflerle karşılanmaktadır. j 

Bu noksan tamamlanıp 3 milyar safi ton/kilometre j 
dolayındaki taşımanın dizel lokomotif teriyle gerçek
leştirilmesi halimde, demiryolları, yakıt giderlerinden 
yılda 100 milyon liralık tasarruf sağlayabilir. Plansız, 
programsız gidişe son verilmelidir. 

Marsilya Limanındaki makine parçalarının döviz ı 
yokluğuyla yurda getirilememesi durumu ne olmuş
tur hususunu merak etmekteyiz. Dizel makine yeter- J 
sizliği sebebiyle 100 milyon liralık israf söz konusu
dur. | 

Bu arada, demiryolunun fedakâr mensuplarına uy- j 
gulanan kıyım alışkanlığından iktidarlar vazgeçmeli
dir, bunları politikanın içine çekmemelidir ve bu per- I 
sonelin huzurlu çalışması için gerekli imkânlar sağ- j 
tanımalıdır. ] 

Eğitim meselesi son derece önemlidir ve hâlâ 
demiryolcuların statüleri ve emeklilik durumları bir
takım yanlışlarla doludur. Bir demiryolcu bir suç j 
işlediğinde altı aydan fazla ceza alırsa onun emekli- i 
lik hakkı elinden alınmaktadır. Sigortaya bağlı diğer ı 
çalışanlarda bu durum söz konusu değildir. Demir
yolcu fedakâr insandır. Demiryolcunun bu fedakâr- J 
lığı ölçüsünde ona gerekli imkânların sağlanmamış i 
olduğu kanaatindeyiz. j 

Değerli milletvekilleri, demiryollarına kısaca böy- J 
le temas eCtikten sonra, tersane yapımı hususunda 
sayın Balkanın gayretlerini olumlu karşılıyoruz. Sayın J 
Bakan bu tersane hizmetlerine bir heyecan olarak t 
bakmannalıdır, planın gerektirdiği ağırlıkta meseleye ! 
ehemmiyet vermelidir. i 

Telefon meselesi hâlâ çözülmemiştir ve telefon 
karaborsacılığı yürümektedir. Bu durum üzüntüyle 
karşılanan bir durumdur. Geçenlerde bir temsil din- j 
lemistim; akıllı bir adam var, herkese akıl satıyor, j 
Köyden şehre gelmiş birisi, «Benim çocuğum doğdu, 
büyüyünce evlenecek. Onun evlenme masraflarını j 
karşılamak için köyde kavak dikerdik; ama burada j 
ne yapayım?» diye sorduğumda; «Telefon sırasına gir, 
20 sene sonra telefon sırası gelir ve rahatlıkla onun 
evlenme ve diğer çocuklarının da çeyiz masraflarını 
karşılarsın» diye akıl satıyordu. Espri, elbette tebes- | 
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süme yol açacak ölçüdedir, ama bir telefon karabor
sacılığı, devlet eliyle gayri meşru kazanca vesile ol
maktadır. 

Tabii 1,5 milyon abone sırada bekliyor; yılda 
100 - 150 bin kadar telefon verebilme imkânı var 
yüksek Bakanlığın, bunu nasıl çözeceği hususunu 
bana da şu anda sorsalar, bir anda «evet» diyemem; 
ama bu meselenin çözümüne sadece tebfon olarak 
bakmak değil, telsiz kanununun çıkarılmasında fayda 
vardır. Telsiz kanunu çıkarsa kısmi telefon yükü, te
lefon ihtiyacı azalabilir, bunun şartları doğar. Yük-

. sek Bakanlığın, bir telsiz kanunu sevk etmesinde 
fayda görürüz. 

Hava ulaştırmasında personel - yolcu ilişkilerinin 
daha ahenkli olması, rezervasyon aksaklıklarının gide
rilmesi hususunda temennilerimizi klasik temenni ola
rak her bütçede söylüyoruz, burada da ifade edelim. 
Ama şunu memnuniyetle gördük ki, Türk Hava Yolla
rı personeli; hostesinden kaptanına kadar, Türk Hava 
Yollarının başarısı için son derece idealist personel. 
İmkânlar azdır ve bir gün bir hava yollarına mensup 
birisiyle görüştüğümüzde, «Bize diyorlar ki hostes
leriniz az tebessüm ediyor, bunun çaresi nedir?» diye 
soruyorlar dedi. «Sayın Battal, hosteslerimizin teşeb-
süm etmesini (bırakalım da, Türkiye'de memur te -
bessiim ediyor mu? Elbette ki Türk toplumunun bir 
kesimi olan hostesin tebessümü de acı tebessüm olur. 
Onlara diğer devlet, diğer hava yolları hosteslerinim 
imkânlarını vermezseniz, elbette bu kadar tebessüm 
eder.» dedi. Ama şu kadarını söyleyeyim; hostesler 
de gayretleri üstünde çalışmaktadır, onlara moral 
eğitimi yapmak ve diğer hava personelini takviye 
etmek lazımdır. Ayrıca, pilotların hukuki bakımdan 
birtakım ihtiyaçları karşılanmamıştır; Parlamentoya 
düşen bir ödevdir, onların haklarını Parlamento ver
melidir. 

Bu arada, Sayın Bakana bir küçük tarizde bulun
mak istiyorum : Konyamızın hava seferleri iptal 
edildi; bu hava seferlerinin Mart başında tekrar ih
das edileceği hususunda Sayın Bakanın beyanları 
vardı; biz bu beyanların gerçekleşmesini candan te
menni ediyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-
yonkarahisar) — Öyle bir beyanım yok Sayın Şener. 

ŞENER BATrAL (Devamla)' — O zaman, ben 
öyle anlamışım. Kısa süreli bir sefer iptali gibi geldi 
bana. 

Konya uçak seferlerinin iptalinin mali izahı yok. 
Bir Diyarbakır uçak seferine ödenen para (yol üc-
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reti) Konya hattı için ödenen paradan' daha azdır, 
ama nedense, «Kâr edemiyoruz» diye Konya kaldı
rıldı. Oysa ki, Türk Hava Yollan şimdiye kadar se
ferlerde pek kâr etmedi. Konya'dan kâr bekliyorsa
nız, onu Konyalılara söyleyelim, diğer hatların zara
rını, ı«Türk Hava Yolları Zarar Vergisi» diye bir 
vergiyi Konya'ya mahsus olmak üzere konuşalım. 
Ama, Konya'yı böyle bir modern ulaşım hizmetinden 
mahrum etmemek lazımdır. Sayın Bakanın yüksek 
ilgilerini rica ediyorum; Konyalı buna layıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Konya uçak seferlerinin 
iptali mevzuu çıkınca, Konya'dan kalkacak bir gece 
motorlusu hususunda Sayın Bakana da rica etmiştik, 
bu hususta sanıyorum olumlu bir görüş vardı; bu
nun tahakkukunu rica ediyoruz. 

Deniz ulaştırması bakımından, Denizcilik Banka
sı, konusu dışındaki hizmetleri bırakmalıdır demiye-
yim, ama azaltmalıdır, tersane faaliyetlerine ağırlık 
vermelidir. Lokanta, termal, kaplıca gibi tali hiz
metler üzerinden alınmalı ve Denizcilik Bankası 
fonksiyon olarak diğer hizmetlerine ağırlık vermeli
dir. 

Genellikle bu husustaki düşüncelerimi özetlemiş 
oldum, Ulaştırma Bakanlığının bütçesini kifayetli 
bulmuyoruz. Bu bütçe imkânlarıyla yurdun istediği 
ulaştırma hizmetlerini tam olarak gerçekleştirmek 
mümkün değildir. Onun için Yüksek Meclisin tenkit
lerde bunu dikkate alması elbette lazımdır. 

Şimdiye kadar' ulaştırma hizmetleri yapılırken, 
Türkiye de yüksek vasıflı sürat yolu yapılması çalış
maları platonik ölçüde kalmıştır. Daha evvel İtalya'y
la Devletimizin resmi görüşmesinde şimdi vefat etti; 
Profesör Rinaldi diye bir profesör, Türkiye'nin ka
rayollarının ağını ve gelecekte nasıl olması lazım gel
diği hususundaki haritalarını devlet ilgililerimize 
göstermiş ve bizden daha iyi Türkiye'nin ulaşım po
litikasını sergilemiştir Rinaldi. Rinaldi, geçiş paralı 
olmak kaydıyla yüksek vasıflı otoban projeleri, İran 
bağlantısının projelerini getirmiş ve Türkiye'den pa
ra talep etmeden, bu yol kendi masrafını kendisi kar
şılayacağı gerekçesiyle Dünya Bankasının gerekli yar
dımı yapması kaydıyla Türkiye'ye teklifte bulunmuş
tur. Son derece olumlu tekliflerdi. Ancak, o Rinaldi' 
nin ölmesiyle bu temaslar kesildi. İlgililer bu sözle
rimden bunun araştırmasını yaparsa, Türkiye de 
yüksek vasıflı sürat yolları, otobanlar pekâlâ yapıla
bilir. Politikayı Ulaştırma Bakanlığı bu ölçüde bir 
gözden geçirmelidir. 

Hepinizi saygılarla selamlarken, Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesinin memleketimize, ulaştırma camiasına 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, teşekkür ede
rim Sayın Başkan, (CHP, AP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 

Sayın Turaş Kocal da. 
Buyurun Sayın Kocal. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAT (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ulaştır
ma Bakanlığının 1979 yılı Bütçesi hakkında Milliyet
çi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı 27 Ma
yıs 1939 yılında 3613 sayılı Kanunla kurulmuş bulun
maktadır. Ayrıca 27 Haziran -1-945 tarihinde 4770 sa
yılı Kanunla Bakanlığın kuruluşu daha da genişletil
miştir. Bilahara çeşitli tarihlerde, Bakanlık kuruluş ve 
çalışmalarına yenilikler ve ilaveler getirilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının esas görevlerini madde 
başlığı halinde şöyle sıralayabiliriz : 

1. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, 
2. Posta, Telgraf, Telefon Genel Müdürlüğü, 
3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 
4. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, 

5. Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Ano
nim Ortaklığı, 

6. Türk Havayolları Anonim Ortaklığı. 
Sayın milletvekilleri, ulaştırma, bir devletin sos

yal hizhıetlerinin en iyi yapılmasını, askeri gücünün 
hareket kolaylığını ve ekonomik gelişmeyi sağlamaya 
yarar göstermektedir. 

Bütün dünyada, devletlerin mukayesesi yapılırken, 
o ülkenin ulaşım imkânlarına göre; «kalkınmış, kal
kınmakta veya geri kalmıştır» denmektedir. Bundan 
dolayı ulaştırma hizmetlerine gereken önemin veril
mesinin doğru olacağı kanaatini taşımaktayız. 

Ülkemizdeki ulaştırma hizmetlerinin yapılışında 
nasıl bir politika takip edildiğinin, kısa dahi olsa in
celenmesinde fayda görmekteyiz. Bu incelemeden 
maksat, geçmiş hataları sıralamak değildir; maksat, 
noksanlarımızın belli oluşuyla daha iyisini ve verim
lisini yapabilme imkânlarını aramak içindir. 

Cumhuriyet tarihimizde ulaşımın yerine getirilme
si için ilk başlangıç olan demiryollarının yapımına ge
rekli kıymetin verildiğini şükranla anmak mecburiye
tindeyim. Ulaşımda, karayolu ve denizyolu taşıma-
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cılığına maalesef hiç önem verilmediğini de burada 
kaydetmeden geçemeyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1950 yılından şu ana kadar 
ülkemizdeki ulaşım politikasında küçümsenmeyecek 
hizmetler yapılmıştır. Bunların en önemlisi karayol-
larımızın yapılmasıdır. Kısmen dahi olsa, deniz ve 
hava ulaşımına eskiye nazaran kıymet verildiğini gö
rüyoruz. 

Şehirden şehire telefon konuşması yapılamazken, 
bugün köylerde dahi telefonun bulunmasının kalkın
manın bir işareti olduğunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Fakat önemli olan, Türk ekonomisine ve 
hareket kabiliyetine kıymet kapandıracak bölümleri
ne ağırlığımızı da kaymak mecburiyetinde olduğumu
zu unutmamamız lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada hâkimiyeti
ni tescil eden petroldür. Ülkemizde ürettiğimiz ham-
petrolün çok cüzi oluşu ile noksan petrollerimizi te
min için ödediğimiz dövizin azaltılması yollarını ara
mak mecburiyetindeyiz. Döviz kaybını önlemek için 
bunu yapmak şarttır. Bu nasıl olabilir? Tek bir şartı 
vardır : O da toplu taşımacılığa geçilmesidir. Toplu 
taşımacılık, karayollarının tekrar yeniden düzenlen
mesine ve bilhassa demiryolu taşımacılığına çok önem 
verilmesiyle mümkündür. Bu nasıl olacaktır? Demir
yollarındaki taşımacılığa dönebilmek için, demiryol
larında sürati temin etmek, ekonomik olmasını sağ
lamak ve bilhassa can ve mal güvenliğinin hiçbir şüp
he ve tereddüde meydan vermeden sağlanmasına bağ
lıdır. 

Ulaştırma Bakanlığının, 1978 yılı çalışmalarında 
çok önemli gördüğümüz bu üç hususa maalesef gere
ken ehemmiyeti vermediğini görmekteyiz. Misallerini 
bol bol vermek mümkündür; fazla vaktinizi almamak 
için, teferruata inmek istemiyorum; fakat can ve mal 
güvenliği bakımından hepimizi büyük üzüntülere 
sevkeden, arka arkaya cereyan eden tren kazalarını 
da söylemeden geçemiyoruz. 

Bu kazalarda, küçümsenmeyecek ölçüde can kay
bı olmuştur, İşin en enteresan tarafı da, 'bu son tren ka
zalarında bilgisizlik, bakımsızlık, tecrübeli eleman 
yokluğu ve hat arızaları olduğunu görmekteyiz. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 1978 
yılı bütçe görüşmelerinde de, bu görüşlerimizi ifade 
etriiiş ve üzerinde titizlikle durulmasını söylemiştik. 

Sayın milletvekilleri, şimdi müdürlüklerin teker 
teker neler yaptığına ve bütçelerinin kısa dahi olsa 
bir eleştirisine geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, İktisa

di Devlet Teşekkülü olan ve Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı olarak çalışan bu kuruluşun esas görevlerinin: 

1. Demiryollarını işletmek, 
2. Kendisine bağlı, liman, rıhtım ve iskeleleri 

işletmek, 
3. 1 ve 2 nci maddelerde söylediğim hizmetle

rin yapılmasında gerekli ıslah, tevsii ve ilavelerini 
yapmak, 

4. Nakil işlerini ve buna bağlı depo, ambar, 
antrepo, sundurma, silo, akaryakıt depoları gibi te
sisleri kurmak ve işletmek, 

5. Ayrıca, daima zarar eden gazino, lokanta, ne
redeyse diskotek işletmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Demiryollarının yu
karıda sıraladığımız hizmetlerinin arzulanan şekilde 
yapılmasını, Türk ekonomisine yardımcı olabilmesi
ni, teknik ve ilmi çalışmalara geçmedikçe mümkün 
görmüyoruz. 

Ayrıca, iktisadi devlet teşekkülünün gazino, lo
kanta ve büfe işletmeciliğini behemahal terketmesin'i 
de şart görüyoruz. Devlet gazino işletmez; işletip de 
ne oluyor? Zarar ediyor. Şahıs işletse kâr eder, ver
gi öder, Devlet hem gazino işletecek ve hem de za
rar edecek. Bunların misallerini şu, şu, şu diye ver
meye de lüzum görmüyorum, ama kendi seçim böl
gem olan İstanbul'un Yalova Kazasızdaki Denizci
lik Bankasının - Her ne kadar şimdi terk edildiği 
söyleniyorsa da - işletmiş olduğu kaplıcalar işletme
lerindeki büfelerin ve gazinoların zararlarının mil
yonları bulduğunu da tekrarlamaktan geçemeyece
ğim. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca Pendik Tersanesinin 
kısa zamanda tamamlanarak hizmete geçmesi en 
büyük temennimizdir. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ge
nel Müdürlüğü: Sayın milletvekilleri, bu Genel Mü
dürlük her sene zarar eder, zararı devlet kasasından 
kapatılır. Bu Genel Müdürlük özel sektöre devredil-
se, özel sektörden alınacak çeşitli vergilerin toplamı
nın büyük rakamlar olacağını söylemek kehanet de
ğildir. «Neden acaba zarar ediyor» sorusuna verile
cek cevaplar ise şunlardır: 

1. Bir yumurtayı 10 kişinin taşıması gibi özel 
sektörde 10 kişinin yapabildiği hizmetleri 100 kişiye 
yaptırmak. 

2. Bakım ve onarımı yapılması gereken araçların 
zamanında onarımı yapılmadığından (X) liraya mal 
olacak bir teminatın 100 katına mal oluşu. 
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3. Onarım ve bakımlarda, arızalı olsun veya ol
masın, her sökülen parçanın yerine yenisini takma
yı, onarımı yapmak zanneden anlayış. 

4, Bakım ve onarımlarda lüzumsuz kırtasiyeci
lik yüzünden bir günde yapılması icap eden işin 20 
günde yapılmasının getirdiği zararlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin üç tarafı denizler
le çevrili olduğundan, deniz taşımacılığında ileri ül
keler arasında olmamız gerekirken acaba durum ne
dir? 

Son aldığımız bilgilere göre 300 groston civarın
da 1 200 000 ton gemi tonajımız vardır. Bunların 
hepsi çalışır zannedilmesin. Miktar olarak 345 civa
rındadır. İthalat ve ihracatımızın 1/4'ü gemilerimiz-
ce yapılmasına rağmen, 3/4'ü maalesef yabancı ge
milerle yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ithalat ve 
ihracatımızın ı% 22'si Türk gemileriyle yapılabilmek
tedir. Büyük çoğunluğu yabancı gemilerle, hatta dün 
bir vilayetimiz olan, dün bizim emrimizde olan Yu
nan gemileriyle yapılmaktadır. 

Ortalama olarak yılda yabancı gemilere ödenen 
navlun 6 milyar liradan aşağıya düşmemektedir. Bu 
perişanlıktan kurtulmanın yoluysa, yeni gemiler sa
tın alma veya kendimiz tarafından yeteri kadar yeni 
gemi inşa etmektir; doğrusu da kendimizin yapma
sıdır. «Acaba yeteri kadar gemi yapabilir miyiz» 
sorusu aklımıza gelebilir. Hemen cevap verelim ki, 
fazlasını ve hem de en iyisini yapacak teknik elema
na, işçiye ve tersane yapılabilecek kıyılara sahibiz; 
fakat her türlü deniz mevzuatını bir kanun haline ge
tirmediğimiz takdirde ve ayrı ayrı müstakil bir de
niz ve tek bir müstakil deniz bakanlığı kurmadığımız 
takdirde istediğiniz kadar tedbir alın, neticeye gide
mezsiniz. Deniz mevzuatıyla ilgili (Hatırlayabildiğim 
kadarıyla) 30'un üzerinde kanun var, ayrı ayrı mev
zularda, fakat hepsini bir arada toplayan ve 70'in 
üzerinde yönetmelik vardır. Bu kanun ve yönetme
likler içerisinde deniz mevzuatı tamamıyla çorbaya 
dönmüş, ne olduğu bilinmeyen bir sistem içerisinde 
çalışmaktadır. 

O nedenle, deniz mevzuatının tek bir kanun mad
desi içerisinde toplanmasını, bir kanun halinde geti
rilmesini ve denizcilik bakanlığının da kurulmasını 
bundan dolayı şart görüyoruz. 

Sayın Bakana bu hususu geçen yılki bütçede de 
ifade etmiştik; fakat hiçbir çalışma göremedik. Ay
rıca, Yüce Meclisin bir Araştırma Önergesi ile de 
bu yönde aldığı bir temenni kararı vardır; fakat yi
ne 1979 bütçesinde bu yönde en küçük bir çalışma 

işareti göremediğimiz gibi, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planını tetkikimiz de, bu hususa gerekli öne
min verilmediğini maalesef görmüş bulunuyoruz. 

Tekrar Sayın Bakana bu kürsüden rica ediyoruz 
ve diyoruz ki, Sayın Bakan, sizin iki büyük görevi
niz vardır. Bu görevinizden bir tanesini yüzdeyüz 
yerine getirdiniz. Yerine getirdiğiniz görev, Adalet 
Partisinden ayrılarak bağımsız olarak dahi olsa Cum
huriyet Halk Partisine iktidar olma imkânını ver-
menizdir. Siz Cumhuriyet Halk Partisine bu iktidar 
olma imkânını vermemiş olsaydınız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin aldatarak, yanıltarak kandırdığı kit
lelerin umut fikri yok olmayacaktı. Birinci hareketi
niz ile Cumhuriyet Halk Partisinin hayalciliğini, fi
kir zamirini, icraatını, ekonomide başarısızlığını, yok
lar kuyruğunu, zulmünü, işkenceler zincirini unutan 
bu aziz milletimize tekrar göstermede vasıta oldu
ğunuzdan dolayı tebrike şayansınız. Bunu kimler 
planladıysa onu da bu hizmetler içerisinde düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

İkinci göreviniz; denizcilik bakanlığı kurmak için 
gerekli girişimlerde bulunmanızdır. Bu ikinci göre
vinizi yaparsanız, birinci görevinizde sizi yanlış an
layanlara da kendinizi affettirmiş olacağınız inancı
nı taşımaktayız. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Taşıma Ge
nel Müdürlüğü: 

Bu genel müdürlük dış sularda ve ticari işlerde 
uğraşan bir genel müdürlük olup, yukarıda taleple
rimiz bu bölümde ayrı ayrı ifade edildiğinden dola
yı tekrarlamaya lüzum görmüyoruz. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürlüğü: 

Türk Hava Yollarının görevlerini bir cümleyle 
taşımacılık hizmetleri olarak değerlendirebiliriz. Ha
va yolu taşımacılığından bilhassa uçak seferlerinin 
daha sık aralıklarla hava limanları arasında ulaşı
mı temin etmesi lazımdır. Bunun için hava filomu
za yeni uçakların alınmasını talep ediyoruz. Bilhas
sa tarifeli uçuşlarda uçakların (Hava şartlarının olum
suz durumları hariç) gecikmesiz kalkınmasını mu
hakkak temin edilmesini istiyoruz. 

Ayrıca, uçaklarda bilet bulabilmek birçok zor
luklarla olabilmektedir. Çok zaman, «Yer kalmadı» 
cevabını almamıza rağmen, yedek yolcu olarak sı
raya giriyorsunuz ve uçağın hareketinde yarı yarıya 
uçağın boş olduğunu da maalesef görüyoruz. Ne
den böyle oluyor sorusuna herkesin vereceği cevap 
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aynıdır. O da; başıboşluk, kimin ne yaptığını bilme-
yişidir. O halde, Sayın Bakanın bu husus üzerinde 
titizlikle durmasını istiyoruz; verilecek emirlerle ol
mayacağını peşinen belirtelim, takip edilmesi halin
de bu gibi şikâyetlerin ortadan kalkacağına inanıyo
ruz. 

Uçuş personelinin anlayışına, yer personelinin de 
eğitilerek erişmesini istemek hakkımızdır. 

PTT hizmetleri : 
Sayın milletvekilleri, PTT Genel Müdürlüğünün 

çalışmalarından ve politikasından şikâyetçi olmayan 
vatandaş sayısı zonnediyorum ki yok denecek ka
dar azdır. 

Telefonu olan her vatandaşın belki değil ama; 
belirli kişilerin ve kuruluşların telefonlarıyla görüş
mek mümkün değildir. Birer süs vasıtası halinde ev
lerde ve bürolarda bulunmaktadırlar. Şahsen benim 
telefonum daimi kontrol altındadır. Bunu anlamak 
çok zor bir iş değil. Birkaç tecrübeyle ve teknik bazı 
bilgilerle meydana çıkmaktadır. Bu, Anayasa suçu
dur, lütfen böyle küçük hesaplara son verilsin ve ver
dirilsin. Sayın Bakandan bilhassa rica ediyorum, ve 
bunu ihbar olarak kabul etmesini diliyorum ve isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı içinde PTT ücret
lerine yapılan zam çok hesapsız ve kitapsız yapıl
mıştır. Miktarı çok fazladır. Ayrıca, abone talep ihti
yaçlarına cevap vermek için daha hızlı yatırımlara 
gidilmelidir. Tercihli alınan telefon, ücretleri artırıl
madan evvel gayri resmi telefon fiyatlarının yarısı 
civarındaydı. Tercihli telefon abonelerinin artış ora
nı kadar gayri resmi telefon aboneleri de artmış bu
lunmaktadır. 

İstanbul'da bazı semtlerde bir telefon gayri resmi 
olarak 100 - 120 bin liraya satılmaktadır. Kısaca, ter
cihli telefon ücretlerinin artırılması bunda da kara
borsayı önleyememiştir. Çaresi şebeke hizmetlerini 
çoğaltmaktır. 

1978 yılı içinde hizmete giren belirli bölgeler da
hi olsa, 09 ve 9 numaralı telefon konuşmaları için 
Sayın Bakana ve Bakanlık personeline teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının Büt
çesi bir evvelki yıla nazaran oldukça fazla tahsisat
la 1979 yılı için hizmet öngörülmüştür. 4 424 962 000 
lira büyük bir meblağdır. Arzu ederiz ki, yukarıda sı
raladığımız şikâyetler bu bütçeyle sona erdirilir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü : 

I Bu Genel Müdürlük, hava limanları inşaatlarını, 
I tesislerini yapmak, teknik cihazları işletmek ve tes'is-
I leri işletmek görevlerini yapar. Burada bazı sürtüş-
I melere şahit oluruz ve hatta hataları görüyoruz. 
I Şöyle ki, bir havalimanında iki ayrı genel müdürlü-
I ğün elemanları haklı görev ve yetkilerinin, emirle

rinin ayrı ayrı oluşuyla hizmetlerde aksamalar mey-
I dana getirmektedir. Devlet Hava Yollarıyla, Meydan 
I İşletmesi Genel Müdürlüğünün bir kuruluş haline 

getirilmesinin doğru olacağına inanıyoruz. Bu yalnız, 
personelin birbirlerine görev ve yetkilerinin intika
li anlamında değil, daha birçok şikâyetler bu husus
ta mevcuttur. Ben bir misalini vermek suretiyle de
ğiniyorum. Sayın Bakandan böyle bir çalışma yap
masını rica ediyoruz. Sayın Bakan arzu ederse, Hü
kümetin «Hayır» demesi, destek çubuklarından biri
nin yok olacağını bildiğinden dolayı, mümkün değil
dir. O halde görev, Ulaştırma Bakanının bizzat ken
disine düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu Genel Müdürlüğün bütçe
si, 853 403 0Ö0 TL. dır. Bir evvelki yıla göre olduk
ça yüksek bir rakamdır ve bu bütçe içerisinde, 1979 
yılı için hayırlı işler yapmasını da temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, burada sözlerime son verir
ken, Ulaştırma Bakanlığı 1979 mali yılı Bütçesinin, 
Bakanlığa, Bakanlık personeline, Türk Milletine ve 
devletimize hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Gıyasettin Ka

raca, buyurunuz. 
Sayın Karaca, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu adına, Ulaştır
ma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz ve 
ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama 
başlamadan önce, Yüce Heyetinize Grubumun engin 
saygılarını sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı, ula-
I şım ve haberleşme hizmetleri ile insanlığa ve mede-
I niyete öncülük yapmaktadır. Milli varlığımızın ko

runmasında sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik bağ
larımızın gelişmesinde ve kuvvetlenmesinde ulaştır
ma ve haberleşme hizmetlerinin önemi çok büyük
tür. 

Bu kadar mühim ve hayati önem taşıyan bir Ba-
kanlığın bütçesini, sadece dar bir düşünce kalıbı içe-

| risinde eleştirmek doğru olmaz. Demokratik rejimler-
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le idare edilen ülkelerde, hürriyet içerisinde hızlı 
kalkınmanın şartı, siyasi istikrardır. Eğer Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümet, bugün ülkede gere
ken siyasal istikrarı, huzuru ve güveni sağlayabilmiş 
ise, o takdirde Ulaştırma Bakanlığı Bütçesini, kendi 
bünyesi içerisinde eleştirmek doğru olur. Aksi takdir
de görüşmelerin ağırlığını, Hükümetin genel politika
sı ile birlikte değerlendirmekte zaruret vardır. Ka
bul etmek lazımdır ki, bugün milletimiz Cumhuriyet 
tarihinin en ağır bunalımı içerisine sürüklenmiştir. 
Bunalım her gün biraz daha ağırlaşmaktadır. 

Bu sebeple millet ümitsiz, ülke ise sahipsiz hale 
gelmiştir. Devletin idaresi derneklere teslim edilmiş, 
millet sınıflara bölünmüş, solculuk Türk milliyetçi
liği karşısında imtiyaz kazanmıştır. 

Ülke fertleri ve dünya ülkeleri ve dünya ülkele
rini yekdiğerine yaklaştıran ve mesafeleri kısaltan 
ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, hayalci bir hü
kümet idaresinde dumura uğramış, sosyal ve ekono
mik düzen altüst edilmiştir. 

Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi Ortak Gru
bunda konuşan bir sayın senatör, Ecevit Hükümeti
nin 1 yıllık icraatının bilançosunun kocaman bir sı
fır ve fiyaskodan ibaret olduğunu, bizzat Sayın Baş
bakanın yüzüne karşı Grubunda açıkça ifade etmiş
tir. 

15 yıllık planlı dönemde ilk defa Sayın 
Ecevit'in Başbakan olduğu Hükümette Kal
kınma hızı sıfır olmuştur. Şimdi Sayın Bakana ve 
Hükümete sormak istiyorum: Kalkınma hızı sıfır olan 
bir ülkede, hangi yatırımdan ve kitle taşımacılığın
dan söz edebilirsiniz? Hangi imkân ve bütçe ile? Bu 
bütçe ne sınırlıdır ve ne de adildir. Bugün müzakere
si yapılan bütçe, her türlü hukuki dayanaktan yok
sun, müflis bir tüccarın keşide ettiği karşılıksız bir 
çek durumundadır. 

Zira, 1978 yılı Bütçesi tahminen 35 milyar lira 
açıkla kapanırken, 1979 yılı Bütçesi geçen yıla na
zaran, gelirler artırılmadan, yeni kaynaklar hazırlan
madan, keza yeni vergi kanunları çıkarılmadan, büt
çe rakamsal olarak 406 milyara çıkarılmıştır. Bir yıl
dan beri çıkaracağınızı vaat ettiğiniz vergi kanunla
rı, ikinci yıla girilmesine rağmen henüz çıkarılmamış
tır. Neden? Gensoru önergesinin reddine gelince 226 
sağlam oy, Hükümet uyum içinde; ama vergilere ge
lince, ama anarşik olayların önlenmesine dair tedbir
ler demetine gelince, bir araya getirmiyorsunuz? Siz
ce bunları Meclislerden geçirmek hükümetin görevi 
değil, muhalafetin vatan borcu, öyle mi? İşte bu tu-
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tum ve davranışlarınız yüzünden millet, CHP ağır
lıklı Hükümetin iktidarda mı yoksa muhalefette mi 
olduğunu hâlâ anlayamadı. İşine geldi mi iktidarda. 
Yıllar önce plana, programa alınmış, ama henüz ye
ni bitmiş sadece iki metrelik bir köy yolu buldular 
mı mal bulmuş mağribi gibi devletin radyo ve tele
vizyonlarında günlerce parti propagandaları yaptırıl
maktadır. 

Bugün Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan 
TCDD, THY, DHM, Deniz Yolları, PTT gibi bü
yük kuruluşlar devamlı zarar etmektedirler. Bu yılın 
zararları geçmiş yılların zararlarını çok geride bıra
kacak düzeydedir. Bu zararlar sebebiyledir ki, mil
letin muhtaç olduğu hizmet ve görevler gereği gibi 
yapılamıyor. 

1978 istikrar paketi hükümetin acemi kararları, 
tereddütlü davranışlar yüzünden başarısızlıkla netice
lenmiştir. 1979 yılına yeni paketle girileceği söyleni
yor. Bu durumda kemerler biraz daha sıkılacak, 
devalüasyon, KİT'lerin ürettiği mallara yeniden ya
pacağı zamlar az ve dar gelirli vatandaşlar için bir 
külfet; fakir, yaşlı, yoksul ve hastalar için ise bir fe
laket yılı olacaktır. 

Bu konuda son zamanlarda yabancı gazetelerin 
ülkemiz hakkındaki haber ve yorumlarını son dere
ce üzücü ve düşündürücü bulmaktayız. Mesela As
sociated Press Ajansı Türkiye hakkında yüz ülkeye 
başlık olarak şu haberleri geçmiştir: 

«Türkler zor bir kış geçiriyor», «Ecevit millet
ten fedakârlık isteme hakkını kaybetmiştir», «Acil 
yardım gecikecek, Ecevit Hükümetinin düşmesini 
hiçbir surette önleyemeyecektir», «Enflasyon hızı 
% öO'ı aşmıştır», «İlaç, su, yakıt, margarin, kahve, 
ampul, deterjan, röntgen filmi, sigara, yedek parça, 
gazete kâğıdı, hiçbir şey yok», «Elektrikler saatlerce 
kesiliyor, sular akmıyor, hammadde yokluğundan sa
nayi durmak üzere.» 

Bu derece zayıf ve yıpranmış bir iktidar arkasın
da 12 aylık % 0 kalkınma hızı başarısızlık tablosuy-
la vatandaşlardan fedakârlık isteyebilir misiniz? İs
teseniz bile ayakta kalabilecek birlik ve beraberliği 
sergileyebilir misiniz? Bünyesindeki aşırı uçlara kar- K 

şı koyarak ekonomik gerçeklerin icaplarını yerine i 
vî 

getirebilir misiniz? Şüphesiz ki hayır. •:$ 
inkarcı, ifratçı ve iftiracı siyasetçilere rağmen fj 

kabul etmek lazımdır ki, Ulaştırma Bakanlığı geçmiş k 
yıllarda büyük hamleler ve hizmetler yapmıştır. Nite- W 
kim Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların son beş % 
yıllık dönemde yaptığı yatırımlar % 97 oranında jo 
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gerçekleşmiştir. Bu hamlelerin önümüzdeki yıllarda I 
daha çok gerçekleşmesini canı gönülden arzu ediyo- I 
ruz. I 

Nitekim bugün Bakanlığın milletvekillerinin ma- I 
sallarına bırakmış olduğu otomatik telefonla arana- I 
bilecek vilayetlere ait listeleri gördük, okuduk, tabia- I 
tıyla memnun olduk; hizmetin her çeşidinden mem- I 
nun olmak bizim için bir vatan borcudur. Şu kada- I 
rını da ilave etmek isterim ki, otomatik olarak ko- I 
nuşulacak vilayetlere ait yapılan işlemlerin projesi 
1972 yılında yapılmış, 1973 yılında ihale edilmiştir; I 
bugün de bunların bir kısmı geçen yıllar ve bugün
lerde olmak üzere hizmete sokulmuştur. Şüphesiz ki I 
bununla iftihar etmek de bizim görevimizdir. I 

1977 yılında yalnız haberleşme hizmetleri için 4 I 
milyar liraya yakın tahsisat ayrılmıştır. O gün ayrı- I 
lan tahsisat bugün Ulaştırma Bakanlığının bütçesine I 
denk geliyor arkadaşlarım. I 

îlk dizel lokomotifler 1969 yılında Eskişehir, va
gonlar Adapazarı fabrikalarında yapılmış, pulmanlı 
vagonlar ve elektrikli trenler yine bu dönemde hiz- I 
mete sokulmuştur. 1976 yılında 137 bin santral ger- I 
çekleşmiş, bu nispette gerçekleşme oranı % lOOj'dür. I 
1977 yılında 137 500 otomatik, 20 bin Manuel 
olmak üzere 157 500 santral planlanmıştır. I 

1974'te 150 kilometre yol yenilenmiş, 1975'te bu 
artış göstermiş ve 315 kilometre yol yenilenmiştir. I 
1977'de 375 kilometre yol yenilenmesi, 1 171 kilo- I 
metre de yeni demiryolu yapılması planlanmıştır. I 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi olarak I 
hizmetlerin frenlenmesine, yatırımların durdurulma- I 
sına, müesseselerin, yekdiğerine düşman haline geti- I 
rilircesine, rekabet ve zıddiyet havasına sokulmasına I 
karşıyız. Ülkenin demiryoluna da, karayoluna da, I 
havayoluna da ihtiyacı olduğuna kaniiz. Bu hizmet- I 
leri yerine getirirken, ülkenin ekonomik gücü, stra- I 
tejik ve coğrafi durumları önplanda tutulmalıdır. I 
Her ne hikmetse, Cumhuriyet Halk Partisi sözcük- I 
ri muhalefet yıllarında söylediklerini iktidara gelin- I 
ce unutuyorlar. Gönül arzu ederki, bir yıllık kalkın- I 
ma hızı kocaman sıfır olan bu Hükümet, kıt ve ki- j 
sır kaynaklı bütçesiyle yeni yatırımlar ve hizmetler I 
yapamasa bile, ülkeyi tekrar ve daha kötü akibetlere I 
sürüklememiş olsunlar. I 

Son bir ay içinde üst üste milletimizi büyük yeis I 
ve eyleme gark eden düşündürücü ve anlamlı demir- I 
yolları basında şu şekilde sergilenmektedir: «Ankara' I 
da iki tren çarpıştı, ilk tespitte 16 ölü, çok sayıda I 
yaralı var.» Ankara'da bir tren faciası daha, 32 kişi | 

yanarak öldü.» «Pendik'te banliyö treni ile yük tre
ni çarpıştı, 37 kişi ağır yaralandı.» «Kars'ta 6 vagon 
devrildi, 18 kişi yaralandı.» «iki tren, çarpışmaları
na 50 metre kala güçlükle durabildi.» «Yeni bir tren 
kazası daha oldu, 4 vagon raydan çıktı.» «Gebze'de 
bir tren kazası daha oluyordu, tren hattına konan 
traversi lokomotif parçalayarak geçti, Anadolu 
Ekspresi büyük tehlike atlattı.» «Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları ölüme bilet kesiyor, demir-
ağlar ülkemizde kanayan damarlar oldu.» 

Şimdi sormak istiyorum, acaba bu kazaların se
bebi nedir? saiki kimdir? Suçlusu kim, sorumlusu 
kimdir? Şayet suçlu ve sorumlu yoksa, o halde bu 
ölümler, kazalar neden oluyor, nasıl oluyor? Yapan 
kim? Yaptıran kim? Acaba bu gizli eller, kirli emel
ler kimlerin hesabına çalışıyor? 

Bütün bunları aramak ve araştırmak muhalefetin 
görevi değil midir? Eğer öyle ise, neden Anamuhale-
fet Partisi Liderinin, ölümlü kazaların sebepleri üze
rindeki demeçlerine, İktidar Partisiyle bazı Hükümet 
üyeleri derhal ve haksız olarak saldırılara geçiyorlar? 
Yoksa siz, muhalefet konuşmasın, muhalefet ağzını 
açmasın, muhalefet soru sormasın, muhalefet sussun 
mu demek istiyorsunuz? 

Demokratik rejim sayesinde var olanlar şayet ken
di varlık sebeplerini biliyor ve korumak istiyorlar
sa, evvela muhalefetin sesine ve müessesesine saygı 
göstermeye mecbur olduklarını bilmelidirler. Bunun 
başka yolu yoktur. Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı 
kazalarla ilgili demecinde «Çok yönlü soruşturma-
nin açılması gerektiğini», Sayın Başbakan ise deme
cinde, «Kazaların üst üste gelmiş olması her olasılığı 
akla getiriyor» demişler, yani sabotaj ihtimalinden 
bahsetmişlerdir. Sayın Bakanın, bu demeçlere rağ
men 50'ye yakın ölü, yüzlerce yaralı ve seri halinde 
milyonluk hasar ve Zararlar ardarda devam ederken, 
daha hadisenin başlangıç safhasında idarenin kusu
ru olmadığına dair verdikleri demeci talihsiz, zaman
sız ve icapsız buluyoruz. Şayet idarenin kusuru yok
sa, neden ölenlerin mirasçılarına ve yaralılara tazmi
nat verileceğinden bahsolunuyor? Yani kusursuzlu
ğa rağmen mi tazminat öngörülüyor? Yoksa gönül
ler hoş edilmeye mi çalışılıyor? Yani şu ödenecek 
paralar hukuken tazminat mahiyetinde olmayıp, da, 
birer bahşiş veya sadaka olarak.mı dağıtılmak iste
niyor? Bize sorarsanız, bu tazminat birer hukuki 
borçtur ve ödenecektir, çünkü idare burada hizmet 
kusuru işlemiştir, idare hukukunda bu mesuliyetin 
esası, kamu hizmetinin kötü işlemesidir. Zira, hiz-
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met kötü tanzim edilmese kötü işlemezdi. Bizce 
önemli olan, burada suçu ve kusuru başkalarına veya 
geçmiş, idarelere atmak değil. Bu sualin cevabı, 
«Mecbur idik» de denilip geçilemez. Zira insanları 
göz göre göre ölüm tehlikelerine atmaya kimse mec
bur kılınmamıştır. Artık hadiseler de göstermiştir ki, 
demiryollarında, bütün dünyada olduğu gibi modern 
usuller kullanılmalıdır. Batıda öyle sistemler vardır 
ki, makinist uyuşa dahi tren otomatik olarak dur
duruluyor. DRS denilen bu sistemin Türkiye'ye ge
tirilmesi zaruret haline gelmiştir. 

Ayda 160 saatten fazla çalışmak durumunda bı
rakılan makinistleri 250 saatten fazla çalıştırmak alış
kanlığından vazgeçilmelidir. 

Bu Bakanlığın işleyişindeki aksaklıklar, halkın şi
kâyetlerini mucip olacak şekilde basına da aksediyor 
ve deniyor ki: 

Uçaklar zamanında kalkmıyor. Trenler, vapurlar 
aynı şekilde. Ülke dışında hareket eden bir uçak, 
meydanda bekleyen biletli yolcularını almadan boş 
olarak yurda dönüyor. Bunları soran yok, sorduran 
yok. Telefonlar artık ömür törpüsü oldu. Üç yıl ön
ce tahsis edilen, ancak henüz bağlanmayan aboneye 
her yıl fatura yollanıyor. Faturalardaki fazlalıklar, 
beklenen devir düdüğü, arızalar ve son zamlar, ar
tık vatandaşın sabrını taşırdı. Ankara'da hemen her 
abone, fazla konuşma miktarının keyfi yazıldığı ka
naatinde. Arızalar ve yanlış numara düşmesi yüzün
den aboneler fazla para ödemek zorunda kalıyor. 
1 500 Mraya çkarıldığı bildirilen yıllık abone ücreti, 
belediye hissesiyle birlikte 2 000 liraya yükseltildi. 
Yıllık abonman ücreti sabit kaldığı halde, konuşma 
hakkı 500'den 200'e indirildi, istanbul'da 5 yıl önce 
telefon talebinde bulunan vatandaşlara 30 yıl sonra 
ancak sıra gelebileceği bildiriliyor. 

Muthtereim arkadaşlar, blüftlün 'bu şikâyetler Ve sız
lanmalar halkın idareye artık güveninin kalmadığı

nın açık tezahürleridir. 

Darnir ve denizyolları ulaşımmda yük ve yolcu 
• taşımacılığı ile PTT hizjmiötleriıne yalpıları son zanı-

lar, vatandaşların ekoniolmıilk güçlerimi çoktan aşmış, 
hizmıetlerlin kaımiulsaıl nitelikleri unuiufflmpştur. Ne 
var ki, pOaınisuz ve prjagriamfsız bir yıön'eitim., devlet 
iıdar<elsiJndekl «hiyöt ve liıyakajt noksanlığı, partizanLlk 
ve ölçüsüz saJvortganllı'k sebebiyle zamlarla arzu edilen 
hizmet ve ,yatır,ıımjl!ar gaıçekleşiliMlemediJğıi gibi, büt
çe açılklarıiyla Devlet Haziiniesi daha büyük zararlara 
sofkuılimuştur. 

Mesela, halen görevde bulunan bir Hükümet 
üyesi şöyle diyor: 

j «1977'ıde 37 milyar zarar, öden KİTler, 1978 yı
lında 48 milyar lira z,ar|ar etmiştir.» 

i TÜSİAD'ın bu senıdki raporunda ise, 1978 yılının 
Kararının 78 miilyiar aliduğuınu g&sto!m|;lk!i:ıeıdir. 

! Vine, haleni Hü)k|ümıettle: bulunan Balkjan, 1979 
; yılında ise bu zararın 70 milyar liraya varacağım bıiz-
j zat kendil©, 1 söiyjetaişlerdir. 
j Bültün bunlara rağmian, personel sayısı, no um 
î kadrolar sayısının .% 3 fazlasına çıkarılmış; 1978'de 
' Kamiu îlkjtıîsadıi Teşöblblüıslerümte 40 COû küsur adelt işçi 
| ve memur alınmıştır. KİT'lerde ürettim malDyıeit'i içe-
| rtisiimjd'e personel gideri % 95'e ullaışrmştıır. 

j îSaygıdıeğier arkadaşlarım, sonuç olarak şunları 
, söylem/ek; istiylorıuım!: 
| Bir hüıkıümıot, eğer 1979 Ocalk'ınlda şu çözüllme 

çizgisikiia varmışsa, ayla)kta kalması mlülmlkjün değildir; 
i mutlaka yıkılır ve yiMaealkjtır, bu tarıilh çolk uzjaik dıe-
; ğiid», 
; Cuimjhuriyet tarihinde i k defa, 3 yıl süreyle ta-
| rımı üriüniliarini rehnlöden bir anlaşrnjanın atıma bu 
I 'Hülklülmsit dönemimde iimıza atılmıştır; böylece, inldiri-

miz, frndığiimız, paimıuğuımuz 'Biati tefecisüne [ipotek 
j 'ediûmtilşıtlir. 
J Anacının, teflerimin yerlisini ortadan; kaldıracağını 
i vaaıt edlen biir kadro için, tefecinlin emjperyal'i'sıtıine 
| lüeslim, olmjak, dtfaırniaıtiilk çelliışlkilierıiın bir yenisidir. Bu 

imza va anlaşma ile Türklilye'nin ulusal onuruna çok 
i ıbülytülk, bir daııtbıe imdlkllmişlcir. 

i Amier'ilka Birleşik Devletlerime üslerii açan, Kıb
rıs'ı ortalara saçan; Ikırtödıi için IMF'niin her dediği-

i ne «evet» diyen bir Hükümet, artık milletin umiudıu 
lollmıa hakkımı ebediyen kaıylbeitimüşitıi'r. 

ıŞiımdi, aldatılmışlar ve aldatılanlar, afJdatan umpt 
istisımıarcılarırDdan soruylorlari «Biz gelirsek, anarşli bir 
ıgünda biter demıeldliniiz mi? .Biz gelirsek kredi mus
luklara bir anda açılır demıediniz mi? Biz gelirsek ama
ların gözyaşı diner denifâdlimli'z imli? Biz gelirsek saygın 
dış politika gelmiş olur demıedinliz, mji? Ve «bir gjikı 

i 'biüîi tanamim|ülümjüz kalmiadiı» diyutlic Hüklütoeüe gel
dikten somra irtiDi ufaklı önjünfüze gelem hler deyle'be, 
işte biz; geldik, biıze para, büze presiliij, bize başarı de-
ımıedlinliız mi? Bıu meımıliek'üti idare efmek içıin yemi ya-

I sal tedbirlere liüzıuim yiokîtur diyien siiz değ'il mi idimiz? 
Sonra, yeni önlem pa'kieieni getiren siz değil misiniz? 

I Sonra ne hükmietse bu palkfâlieri geri allan yinie siiz de-
1 ğil misimiiz? 
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Bir yılı aşkjin icraatınızda cinayetllere kurban gi
denlerin sayısı 2 000'e tırmanıyor; Sıkıyönetime rağ
men cinalyeıtiterlin failleri bulunamıyor. Aradan 20 
gün geçti, rahmetli îpeikçii'nıin katili hâlâ bulunmadı. 
Yaran silaihlaınn başka dfeğerfer için ölüm kusmasını 
önleyecek 'hangi ©tikin tedbirleri aldınız? Bugün dev
letin hajber almıa kaynalkîarı susturulmuştur. Ş/J'Jc: 
çetelerinim faaliyetleri hakkında ne polise, n: de s,k;-
yöniet'iıme bilgi gelmıemıek'teldir. Bu karanlık manzara
da saidece .ufmultsuizluk vardır, kan vardır, ıctırap var
dır, gözyaşı varıdır. 

Mıulbtlerjem arkadaşlari(m, bütün bunları, icra atı
nızda sizlilere ışıik tuıtar ümidi ylı, söylüyoruz. Bu ülke 
ıbîzlimjdir ve heriiımiizindii>r. Hatalardan ve yamlışılılklar
dan dönjmelk fazilettir. Bu konuda Türk basını Sayın 
Eöavit'e aynen şöyle sesleniyor; «Sayın Ecevlt, Albil 
îpeikjçıi'nıin yalkm dostu, yakım arkadaşı id::. Tu1.tuğu 
yolun kendiislinıe en yalkın arkadaşlarını dahii kayi'jj"-
tiğinii hâlâ mı göTSmiüıyor. Çolk yazık.» 

Geçen yılın son günü Cumhuriyet Halk Partisini 
Grup Başkanvıekii Sayın Alfan Övmen, Demı'ad Hü-
kümjetinin düşlürlüimıesıi gerekçelinıi şöyle diî'e get'ıli-
lyorldui: «Acelelmiz var. Çün'kü bu akşam kimüı kapı
sının çalınacağını bilemiyoruz. Acelemfiz var, çünkü 
bu akşam kimlin üzerine kurşunların boşaltacağını 
bilemiyoruz.» Bunju söyleyen Sayın Grup Başkan-
vekjillIinJe, iıfctidıara geldiğinden şu güne kadar, cina
yetlerin ve Türkiye'de ölen insanların sayısının. 2 bine 
tırmandığını telkrar ifaıde etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karaca. 
ıGlYASETTİN KARACA (Davamla) — BUlyor 

efemdim. 
Öymen'in de İpekçi'nin kaybıyla yüreğinin yan

dığından hiçbir şüphemiz yoktur ve ona bütün iç-
ten'lliğiımlizl'e sesleniyoruz; Salyın Ecsvit'e bir şeyler 
yapmasını söylesin. Hükümet ya acele iktidar olsun, 
ya da acele gitsin. Zaten değişme günleri de peüc uzak
ta değilldir. Bir Hükümet kti, ı'Jömeıl balkanları tek tek 
istifa ediyor, bir Hük|ümıet ki, fikren ve fiilen tü-
Ikenmliştir. O takdlkde hemen söylemek isterim k:, 
tefecilerle istifa mektupları arasına gerilmiş ipte uzu-n 
süre kalmak mjümlkün değildir. 

'Muhterem arkadaşlarını, sürem bitliği için bura
da konuşmama son verirken, Bütçemin ülkemize, mıil-
l'eîlilmize, Balkjanlığın seçicin mıensupl'aınna ve tüm per
soneline hayırlı, balşanlı ve uğurlu olmasını yürJİcien 
diter, Adalet Paıtisii Millet Meclisli Grubunun engin 
'saygılarını Yüce Huzurunuza sunarım. (AP sıra'a-
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaca. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nu-

ı!a;ti'n K'arsu, buyurun, 
CHP GRUBU ADİNA NURETTİN KARSU (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli mllletvekilLri; Ulaş
tırma Bakanlığı 1979 yılı Bütçesi üzeninde Cumhu
riyet Halik Partici Grubunun görüşlerini sunma/k için 
söz almış bulunuyorum.. Bu nedenle hep'-nizıi saygıyla 
selaimıîıyonuim. 

Çağımızın ulaşım ve iletişim çağı olması nedeniyle , 
Ulaştırma Bakanlığının ve onun bütçesini!n, o oranl
ıda üzerinde duyarlılkla durulması gsretkm'elktedur. 

Ülkemin kalkınmasında ulaştırma sektörüne veri
len görevlerde aksama görüldüğü takdirde, amaçla
nan kalkınma ereklerine ulaşamayacağı Türkiye'nin, 
geçmliiş 15 yılılıik. planlaıma döneminde kanıtlanimiş bu
lunmaktadır. Birinci, İkinci ve Üçüncü Plan dönem-
lerlinlden ulaştırma sektörü plan gerçeklerinden so-
yutlaniaralk, politik açıdan birtakım gerçek dışı var-
sayıımıları içerecek biçimde ele alındığından, bu sektö
rün kunulıuşları arasında meyda'na gelen dengesizÜ'k 
ve yarışma yurt kalkınmasını olumsuz yönıde ve bü
yük ölçüde etkilemiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyettin, ilik yıllarında geliştirilen demiryolu 
ağı işletlmösi, kar ay olları yapımına başlandıktan son
ra bir kenara itilmiş ve yazgısı ile haşhaşa bıralkıl-
ım.'işturj. 

Kalkınma sürecinde olan ve özellikle petrol kay
naklarından yoksun bulunan ülkeler için en ekonomik 
bulunan demiryolları ve denizyollarının, kitle taşı
macılığında önplanda tutulması gerekirken, bunla
ra gerekli değer verilmemiş ve uzun yıllar kendi yaz
gılarına terk edilmiştir. Petrol gereksinmesini dışa
lımdan sağlayan ülkemiz için pahalı bir taşıma şekli 
olan karayoluna gereğinden çok değer verilmiş ve 
ekonomimiz büyük bir yük altına sokulmuş bulun
maktadır. Başlangıçta büyük bölümü demiryolu ve 
denizyolu ile taşınan yükler, 3 ncü Planın sonu olan 
1977 yılında % 76,53'ü karayolu ile, % 13,88'i de
miryolu WtS/c 9,58'i de denizyolu ile taşınır hale gel-

mıştır. ^-j 
Gelişmemizi olumsuz yönde etkileyen bu oluşum, 

4 ntü Planda alınan önlemlerle Plan sonunda kara
yollarında c/c 66,64, demiryollarında % 22,66, de
nizyollarında c/c 10,7 düzeyine indirilmiş ve böylece 
karayolları c/c 10 yükünün demiryollarına kaydırılma
sı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Gelişme sürecinde bulunan ülkemizde ekonomik 
kitle taşımacılığının aracı olan demiryolları ve de-
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nizyo Harına siyasi iktidarlarca gereken değerin ve
rilmediği, özellikle 3 ncü Beş Yıllık Planın sonu 
olan 1977 yılında, Plan hedefleriyle gerçekleşmeler 
arasındaki farklar çarpıcı şekilde kanıtlanmaktadır. 

Bakınız, Planda karayollarında öngörülen artış 
% 24,3, gerçekleşme ise %14,6. Demiryollarında 
öngörülen artış % 7, gerçekleşme ise sadece % -1,2. 
Denizyollarında öngörülen artış c/c 22,7 iken, gerçek
leşme c/c 8,3 olmuştur. 

Tüm bu gerçekler, kalkınmanın sağlanmasında 
çarpık varsayımlara 'değil, gerçek verilere dayanıla
rak yapılan planlardan ancak somut sonuç alınabile
ceğini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Birinci Plan döneminde c/c 15 yük artışı gerçek
leşmesine karşın, demiryollarında taşıma kapasitesin
de sadece % 2,8 bir artış olmuştur. İkSnci Plan dö
neminde % 12,2 yük artışı gerçekleşmiş olmasına kar
şın, demiryollarında taşımıa kapasitesi artışı sadece 
% 1,4 olmuştur. Üçüncü Plan döneminde % 10,9 
yük artışı gerçekleşmiş olmasına karşın, demiryolları 
taşıma kapasitesinde sadece % 5 olmuştur artış. Ar
tan yükü karşılayacak oranda taşıma aracı üreteme-
diği takdirde, kalkınmanın dengesi bozulacağı gibi, 
bununla ilgili sektörlerin de zarar edeceği doğaldır 
değerli arkadaşlarım. 

Demiryollarında beklenen hız, güvenlik ve ucuzluk 
koşullarının hiçbirisi, bugün geçerliliğini koruyama
dığı için, saygınlığını büyük ölçüde vatandaş yanında 
yitirmiş bulunmaktadır. 

25 yılın, karayollarına dönük politikası ve özellik
le Cephe İktidarının tutumu, araç, gereç ve personel 
açısından bu işletmeyi çağın dışına itmiş bulunmak
tadır. Fabrikalarındaki kapasite değerlendirilmesi de
ğerlen diril ememiş, bugün 120 adet yıl olarak planla
nan Eskişehir'de ancak 1977 senesinde 53 dizel loko
motif, bugün 200 adet/yıl olarak planlanmış olan 
Adapazarı Fabrikasında sadece 13 adet yolcu vagonu, 
'bugün 4 bin adet/yıl olarak planlanan Sivas Fabri
kasında sadece 530 yük vagonu üretilebilmiştir. 

Eskişehir, Adapazarı ve Sivas fabrikaları çağdaş 
işlötmeoilik ölçüleriyle ele alınırsa, dizel lokomotifi, 
yolcu vagonu, yük Vagonu gereksinmelerini karşıla
yacağı gibi, komşu ülkelerin ve Ortadoğu'nun da ge
reksinmelerini kolayca karşılayacak kapasite, nitelik 
vo nicellğindedir. 

Bakanlığın alacağı önlemlerle kısa sürede 4 ncü 
Planın gerçekleşmelerinde olumlu sonuçlar görülecek
t i 
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Uzun yıllar savsaklama sonucu meydana gelen 
kazalar nedeniyle güvenliğini yitiren demiryolları, 
altyapı yenilemesi ve özellikle sinyalizasyonun insan 
dikkatline dayalı işlevine son verilerek, günün tekno
lojisine uygun, otomatik durdurma yönteminin uygu
lanmasıyla kısa sürede yeniden güvenilir duruma ge
lecekti;, 

Sayın milletvekilleri, ülkemize küçümsenemeyecek 
döviz getirecek olan transit taşımacılığına gerekli 
değerin verilmesi, ülkemüzin yararları açısından bir 
zorunluktur. Vagonların günü gününe takip edilme
si, sınırlarımız içinde yabancı vagonların bekletilme
den gönderilmesi, •sağlıklı çalışır bir işletmenin do
ğal görevidir. 1976 yılında vagon bekleme nedeniyle 
dış ülkelere verilen 163,7 milyon Türk lirası, kötü 
işletmeciliğin ilginç bir örneğini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önemle üzerinde durulması 
gereken konulardan birisi, karayollarımızı kısa süre
de aşındırıp işlemez bir duruma getiren, birkaç kaza
ların meydana gelmesine de neden olan TIR sorunu
dur. Yıllardan beri ekonomimizi kemiren ve insanları
mızın ölümüne yol açan 'bu sorunun kısa sürede 
çözümlenmesini Bakanlıktan beklemekteyiz. Demiryo
lu transit geçişinin sağlıklı işlemesi, bu çözüme de et
kili olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yurdurnuzun 3 yanı denizle 
çevrili olmasına karşın, deniz taşımacılığımız, yük 
ve insan taşıması açısından gerekli düzeye ulaşmış 
değildir. Yük taşımacılığında kullanılan gemi kapa
siteleri çoğu kez aynı kalmıştır. 1976 yılında 1 041 321 
dedvaytton (DWT) filo, 197'8'de 1 081 858 dedvayt-
tona (DWT) ulaşmıştır ki, hiç de iç açıcı değildir. 
Geçmiş senelerde artma genellikle olmamıştır. 

Gelişmeyi ve dışalım ve satımları karşılamaktan 
uzak bulunan bu kapasite, Dördüncü Plan gereğin
ce kısa sürede artırılacak ve taşımada yılda % 15 ar
tış gerçekleştirilecektir. Dışalım ve dışsatımlarda taşı
macılığın DP Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığına 
verilmesi yıllardan beri savunulmuş ise de, ner yer
de söylenmiş ise de, 1977 sonuna değin gerçekleşme 
olanağı bulunamamıştır. Bu nedenle her yıl 800 ilâ 
1 000 milyon dolar bir navlun dışarıya ödemek zo
runda kalınmıştır. 

Bakanlığın ilgili kurumlarla, dışsatımda OIF, dışa
lımda FOB bağlantı yapmaları ve taşımaların DB 
Deniz Nakliyatı Anonim Ortaklığına verilmesi yönün
den almakta olduğu önlemler, küçümsenmeyecek dö
viz gelirleri sağlayacaktır. Bakanlığın dışalım ve dış
satım yapan tüm kamu kuruluşlarıyla bir eşgüdüm 
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içine girerek bu sorunu çözümleyeceğine inanıyoruz. 
Türk Bayraklı gemiler boş dururken, yabancı gemi
lerle yük taşımasın ülke çıkarlarıyla çelişir olduğu
nu, art*k bundan sonra sorumluların aranacağını her
kesin bilmesi gerektiğini burada söylemek 'işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama bundan sonra 
yazılı olarak devam etmeyerek, demin burada değer
li AP Sözcüsünün, değerli hemşehrimin ileri sürdüğü 
savları yanıtlamak için, konuşmamın şeklini değiştir

mek zorunda kaldığımı belirterek yazılı metinden ay
rılarak gerçekleri burada dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, AP Sözcüsünün söyledikle
ri, ülkenin getirildiği durum. Değerli arkadaşlarım, 
bu ülkenin nereye getirildiğini, 'bu ülkeyi nasıl dev
raldığımızı buradaki arkadaşlardan ziyade, kamuoyu, 
Türk halkı daha çok 'bilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1977 yılının son günlerinde 
Türkiye'ye bir gözünüzü çevirin balkın. O gün Tür
kiye'nin sokaklarında insanların gezme cesaretinli gös
teremediğini, o gün Meolisten eve giderken «Acaba 
evime sağlıkla gidebilecek miyim?»j, o gün okulların
da bulunan çocukların, akşam acaba eve sağlıklı dö
necekleri hakkında annelerin yüreğinde kuşkuyu, göz
lerindeki yaşı bir an işin gözünüzün önüne getirin. 
Türkiye, böyle bir Türkiye; devraldığımız Türkiye, 
böyle bir Türkiye. Aslında Sayın Genel Başkanım 
buna «en'kaz» dedi, ben bu enkazı da kabul etmiyo
rum, Türkiye'de biz enkaz devralmadık değerli ar
kadaşlarım, Türkiye'de biz bir yangın yeri devraldık, 
enkazın içinde Hiç olmazsa işe yaran parçalar bulu
nabilirdi, ama yangın yerinde o enkazın parçaları da 
yanmıştı. Şimdi yeni bir Türkiye kurma, Atatürk 
Türkiye'sini kurma ve Atatürkçü diyen insanların if
tihar edebileceği bir Türkiye ortamını meydana ge
tirme, oluşturma ile görevli olan bir Hükümet işba
şına geldi. 

EROL H. YEŞÎLPINAR (İzmir) — Siz erikaz 
mı devredeceksiniz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz ne yaptınız? 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Serti biz çok 
dinledik. Sen biraz dinle, sen artık eskidin. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınma hızının sıfır oldu
ğunu burada defalarca söylediler. Sayın Demirel, bü
yük planlamacı, Türkiye'nin büyük kalkınmacısı, ba
rajda beraber çalıştığım değerli arkadaşım ve o günü 
onun kral, benim de tebaa olarak barajlarda görev 
aldığımız günlerden anımsıyorum, nasıl buraya gel
diğini, şimdi burada planlamada da bir ihtisas sahi
bi olduğunu bilerek söylüyorum, burada Türkiye'nin 
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I kalkınma hızının sıfır olduğunu değerli arkadaşım 
söyledi, bir hukukçu arkadaşımın söylemesini fazla 
yadırgamıyorum, ama Genel Başkanından aldığı kop
yadan dolayı onu da yanıtlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılı kalkınma hızı, aldığı
mız yangın yerine rağmen c/c 3'tür. Şimdi 1970 kal
kınma hızı 4'tür. Şimdi, 4'ü 4 olarak kabul edecek
siniz, ondan sonra da 1978'in yangın üzerine kurul
muş iktidarının meydana getirdiği % 3 hızdan, do
ğumdan nüfus artışı nedeniyle düşeceksiniz, onu sıfır 
olarak göstereceksiniz. Peki siz bu ülkede bu insan
ların 'bu 'kadar hafızasını zayıf mı zannediyorsunuz? 

I Hafızayı beşerin insanlara, bugün bu derece egemen 
olduğunu mu kabul ediyorsunuz? Türk halkının 
uyandığını siz hiç aklınıza getirmediniz mi Pir Sul-
tan.'ın dediği gibi «Artık Türk halkını ölüye, arıya, 
sürüye benzetemezsiniz» ilkesini hiç olmazsa bir de
fa. aklınızdan geçirmiyor musunuz, bunda size gül-

I mezler mi? 
Bu ülkede sizin hızınız 4 oluyor da sizin bıraktı-

I ğınız yangın yerini alan iktidarın hızı 3 oluyor, onu 
sıfır sayıyorsunuz. Öyle ise, Türkiye'de nüfus artı
şını c/c 3 kabul ediyorsanız, Türkiye'nin 1978 senesin
deki hızını da onu ondan düşerek sıfır kabul ediyor-

I sanız, sizin o çok büyük Türkiye yaratma gücünde 
I olduğunuz günlerin hızı ne oluyor? 4 — 3 = 1 olu-
I yor. 1 hızla, sıfır hız arasında bir fazlalık yok değer-
I li arkadaşlarım. Büyük Türkiye yaratma iddiasında 
I olanların, «Trilyonları telaffuz edin» diyen inısanla-
I rın c/c 1 hızla övünme yeri burası değildir, olsa olsa 

Orta Afika'da hangi ülkede bilmiyorum, 'herhalde 
I 1 hızını çok yüksek gören ülkenin hangisi olduğu -
I nu da bilemiyorum, kabul edecekler mi? Orada bel-
I ki söyleyip, henüz uyanmayan insanları, belki bir ara, 
I yahut bir müddet için, kısa bir süre için kandırabiliir-
I siniz ama, demin dediğim gibi, uyanmış olan Türk 
I halkının belleğindeklni silip, yaptıklarınızı onların 
I belleğinden silerek yenli bir imaj yaratma olanağı bu-
I lamazsınız. Artık siz Türkiye'nin eski Türkiye ol-
I duğunu düşünmeyin; uyanan insanları düşüneeeksi-
I niz, Atatürk'çü insanları düşüneceksiniz ve ona göre 
I karşınıza aldığınız insanlara sesleneceksiniz. Yoksa 
I günün 'birinde, sizi daha evvel olduğu gibi gülünç 
I duruma sokarlar, siz de bunun gülünçlüğü içinde bir 
I daha Türk halkının karşısına çıkamazsınız, çıkma 
I olanağ». bulamazsınız. 
I BAŞKAN — Sayın Karsu, 2 dakikanız var, lüt-
I fen toparlayın. ^ 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş-
I kanım çok çabuk bitti galiba. 

15 — 



M. Meclîsi B : 61 

BAŞKAN — Artık o sizin kendi kutlanmanız. 
Buyurun devam edin. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Siz lütfen 
hatırlatın efendim. Sayın Başkanım yardımcı oluyor
lar değerli arkadaşlarım. 

«Yeni vergi yasaları çıkarmadan bütçeyi nasıl 
yükseltiyorsunuz?» Güzel... Biz bu ülkede, günler
den beri bu Mealisin çatısı altında gece gündüz çalı
şarak bu vergi yasalarını çıkarma gayretini gösterdik. 
Siz nerede bulundunuz? Surdaki kapıların dışında 
bulundunuz. Sizin göreviniz, kapıların dışında bulu
nup Meclisi engellemek değil, bu kürsüye gelip, bu 
yasaların hangisinin Türk halkının yararına, hangi
sinin Türk halkının zararına olduğunu burada belirt
mek zorundasınız; göreviniz budur. Türk halkı sizi 
buraya, bu kürsüde Türk halkının hayrına olan, 
Türk halkının yararına olan, Türk halkının zararına 
olanları bu kürsüde Türk halkına söylemeniz için 
göndermiş. Eğer o yasaların içinde Türk halkına ya
rarlı yasalar yoksa, eğer o yasaların içinde Türk hal
kına zararlı yasalar varsa, siz gelip burada bunu sa
vunacaksınız, muhalefetin görevi bu. Ondan sonra 
da, biz o yasaları çıkarırız; siizin bu demenize karşın 
çıkarıyorsak bunun sorumluluğunu da biz yükleni
yoruz, sorumluluk İktidarın olur. Ama, hiçbir ülke
de muhalefet, parlamentoyu çalıştırmama, parlamen
toyu günlerce kilitleme eylemi içine giremez değerli 
arkadaşlarım. 

Varın gittiğiniz zaman meydanda bunun hesabı
nı vereceksiniz. Biraz evvel burada konuşan değerli 
arkadaşıma, dağ köylerinde, henüz suyu bulunmayan 
köylerde, henüz daha yol götürülmeyen köylerde, 
henüz ömründe bir motorlu taşıt aracı görmeyen 
köylülerin bulunduğu yörede nasıl konuşacak, onla
ra nasıl seslenecek? Siz Türkiye'yi 25 yılda, 27 yılda 
hangi düzeye getirdiniz değerli arkadaşlarım? Benim 
milletvekili olarak seçilıip geldiğim köye, şu anda 
hangi iktidar, kim, hangi şahıs araçla gidebilirse, ben 
burada, Millet Meclisinin şu kürsüsünde milletvekil
liğinden soyutlanarak, milletvekilliğini bu kürsüye 
bırakarak gideceğim. Buyurun!.. 

İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — 1,5 sene
dir o yolu neden yaptırmadınız? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karsu, süreniz 
doldu efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Bu kadar 
ilerlemiş bir Türkiye'nin Parlamentoda çalışan mil
letvekilinin köyüne bugün bir araçla gitme olanağı 
yoksa, onu bir seneden bert Hükümet olan, İktidar 
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olan Hükümetten sormazlar, 27 yıldan beri ben Tür
kiye'de her şeyi yaptım diyen iktidardan sorarlar, 
onun sorumluluğunu ona yüklerler.. 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Anarşiden bahset. Hani, 1 kişi ölünce iktidar düşü
yordu? 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Elbette ki 
normal işleyen düzenlerde bir kişinin ölmesi iktidar
ları düşürür, bunu her zaman söylüyoruz. Ama biz 
devir aldığımız zaman saniyede insanlar ölüyordu, 
şimdi ne oldu? Bir güne indi, yarın tamamen orta
dan kalkacak. (AP sıralarından «Maşallah» sesleri). 

Sizin bıraktığınız bu yangın yerinin alevinin bı
raktığı büyük sıcaklığın bir anda ortadan kalkacağı
na aklınız kesiyorsa, bunun hesabını yanlış yapıyor
sunuz değerli arkadaşlarım. Çatı yanmış, ateş her 
tarafı kaplamış. YIBA Çarşısı yandığı zaman ne ol
du? İtfaiyeciler oraya 15 gün, 1 ay giremediler. Si
zin bıraktığınız ülkedeki yangın... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Zaten sü
resi doldu efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — ... Yangın 
yerine biz 2 - 3 senede giremiyoruz. Bunu gözönüne 
alarak... 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum Sayın Boz. 
Ben müdahale ediyorum efendim, size gerek yok. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, burada arkadaşlarımın laf atmasından ben 
yılmam... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Aslında be

ni bilemiş olursunuz, herkes cevabını alır. 
İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Bu şekil

de nasıl konuşuyor? Müdahale edin efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, ben müdahale ediyo

rum. Sayın Karsu, siz Genel Kurula hitap edin efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Yalnız Sa
yın Başkan, bana müdahale edecek olursa, bunun üs
tesinden gelecek güce sahibim. Çünkü, 27 yılda işle
diğiniz hatalar, işlediğiniz veballer, attığınız temel
lerin işlemezliği o kadar gerçek kazanmış ki... 

BAŞKAN — Sayın Karsu... 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Ben de bun

ları dile getirmek için o kadar doluyum ki, bana bu 
fırsatı ne kadar verirseniz size o kadar teşekkür ede
rim, 
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BAŞKAN — Sayın Karsu, sözünüzü kesmek zo
runda beni bırakmazsınız zannediyorum. 

Son cümleniz için fırsat veriyorum, aksi takdir
de keseceğim efendim. 

Buyurun, 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş

kanım, tehdit edecekseniz bırakayım. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, mümkün değil. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Bundan ön

ce konuşan grup sözcülerine çok müsamaha edildi. 
Müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, zatıâlinize de, diğer 
grup sözcüsü arkadaşlarıma da aynı ölçü içerisinde 
davranıyorum. Süre, programımıza göre öyle. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Devlet Demiryollarındaki arızaların, in
sana ölüm saçan kazaların neden meydana geldiğini 
sordu burada değerli arkadaşlarım. 

Bir geçmiş döneminize sahip çıkacaksınız, onun 
Türkiye'yi kalkındırdığından söz edeceksiniz, ondan 
sonra bir yıllık iktidara, «neden demiryolları ateş sa
çıyor» diyeceksiniz. İşte sizin yaptığınız işin sonucu 
bu. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu, kestim 
sözünüzü efendim. Bağlayın lütfen. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Kelimeyi 
bağlıyorum Sayın Başkan. 

Eğer yaptığınız sinyalizasyonu oradaki makinis
tin gözünün dikkatine değil de otomatik olarak ki
litlenmesine bağlasaydınız, bugünkü arızaların hiçbiri 
olmazdı. Onun için bunun sorumlusu sizsiniz. 

Vaktim olsa bunu kanıtlayacak durumdayım. He
pinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmış

tır. 
Şahısları adına lehte, Sayın Altan Tuna?.. Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok. 
Sayın Burhan Garip Şavlı?.. Yok. 
Sayın Çağlayan Ege?.. Yok. 
Aleyhinde Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Ben son söz 

sahibiyim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ceyhun, Bakan söz almış ol

saydı elbette olurdu. 
ULAŞTIRMA BAKANİ GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-

yonkarahisar) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Bakan, evet. 

I İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde söz isti-
I yorum. 

BAŞKAN — Lehinde, tabii Sayın Ataöv, buyu-
I run. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan o lehlinde konuşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, konuşmadan hiçbir 
arkadaşımız hakkında hüküm verme imkânımız yok
tur. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Şimdi göre
ceksiniz Sayın Başkan; lehinde konuşmaz o. 

BAŞKAN — Böyle görüşmek de herhalde hoş 
değil. 

Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 
lehinde söz allmış bulunuyorum. Çünkü Ulaştırma 
Bakanlığı Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne 
kadar, memleketimize hakikaten güzel hizmetler yap
mıştır. 

Bilhassa Ulaştırma Bakanlığı son yıllarda Türki
ye'nin bütün köylerine telefon götürmek gibi çok gü-

I zel hizmetlerde bulunmuştur. Ancak Ulaştırma Ba
kanlığı bu güzel hizmetleri halikımıza intikal ettire-
memiiştir, ettiremiyor. Biraz evvel konuşan İktidar 
Partisinin değerli Grup Sözcücü, bunu intikal ettir
mek için bir gayretin içerisine girdi. Yalnız, vatan
daşlar bu Ulaştırma Bakanlığının fonksiyonunu İk
tidar Partisinin Grup sözcüsü ağzından ters duyabi
lir. O kadar şeyler söyledi ki, vatandaşlarımız güzel 

I çalışan bu müesseseyi böyle bir mübalağanın içeri
sinde ters anlayabilir. Bu itibarla ben bazı hususlara 
dokunmak istiyorum. Yani Ulaştırma Bakanlığının 
gerçek yüzünü anlatmak için dokunmak iistiyorum. 
Ulaştırma Bakanlığını bir yalan perdesi arkasında, ne 
olduğu belirsiz bir jıcube olmaktan çıkartarak gös
termek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin le
hinde söz alışımın nedeni budur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ve lehinde rey 
vereceksin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, Ulaştırma Bakanlığının lehinde konuşurken, 
devletin aleyhinde konuşmanın doğru olmayacağı ka
naatindeyim. Düşününüz bir defa, Ulaştırma Bakan
lığı trenler işletiyor, bazı insanların tedbirsizliği yü-

I zünden trenler birbiriyle burun buruna tokuşup bir
birine giriyor, insanlar ölüyor. Bunu eski devirlere, 
o yolu yapanlara yüklüyor iktidar Partisinin sözcü-

I sü, 
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O trenlerin çarpıştığı raylar, Cumhuriyet Halk 
Partisinde değil, ta Atatürk devrinde, Osmanlı dev
rinde yapılmıştı. Onların günahlarını da bundan ev
velki Hükümete yüklemek bir iktidar Partisinin iyi 
niyetini ifade etmez. İktidar Partisi sözcüsü buraya 
geliyor diyor ki, «Biz enkaz devralmadık, yangın ye
ri devraldrk»ı. 

Yani lehte konuşmak için memleketi batırmak 
gerekmez. Bundan evvelki Hükümetten devraldığınız 
yangın yeriydi. Öyle kabul edelim. 

Ama biz sanıyorduk ki, 10 - 15'de kalas bırakmış
tık yangın yerinde, odun bırakmıştık. Acaba bu adun-
lar Hükümete çatı mı oldu? Ne oldu yangın yerin
deki o odunlar, onu öğrenmek 'istiyorum, bunu duy
mak istiyorum. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — O odun
lar şimdi kürsüde konuşuyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, sevgili ar
kadaşlarım, burada bir hükümeti methetmek için bu 
kadar cesaretle konuşmak kimsenin hakkı değildir. 
Burada hükümetler kendi alınteriyle, kendi reyleri y-
le, millet iradesiyle hükümet oidukiları. zaman böyle 
konuşabilirler. Ama başkasına devletin koltuklarını 
rüşvet vermek suretiyle koltuk temin ederek hükümet 
kurup «milli iradeyi temsil ettik» diyemezler. Ken
dinden evvelkini kötüleye kötüleye, memleketi bat
mış göstere göstere, güzelim Türkiye'yi enkaz ve yan
gın yeri halinde ilan ede ede, bütün devletlerin ka
pısını çalıyorsun, yüzüne o kapılar kapanıyor. Bun
dan utanmak lazım evveıla. Devleti nereye getirdi
niz? Neymiş? 1977'ye dönsünmüş, baksınmış ne olu
yormuş? Anaların gözyaşı akıyormuş, çocuklar aca
ba akşam eve gelecekmiymiş? Acaba ne olacakmış?.. 
Öyle bir Türkiye imiş. Neredesiniz beyler? Örfi ida
reye teslim ettiğiniz Türkiye'de her gün ölüler, her 
gün cinayetler, herg ün soygunlar, her gün yağmalar 
devam ediyor. Burada konuşan adam da, «kendi ço
cuklarını MİT'in dövdüğünü», söyleye söyleye bağı
rıyor da, onu nasıl cesaretle burada söylüyor? Ana
ların gözyaşı akmıyor şimdi. Neden? Gözyaşı akıta 
akıta göz pınarlarını kuruttunuz da ondan. Ne olu
yor? Çocuklar İyi mi okuyor şimdi? Bu lafların Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçesi iile ne alakası var? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben, benden 
evvel konuşana cevap verdim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesini vesile ederek kendi Hükümetini met
hedecek yerde, şu milletin ıstıraplarını dile getirerek, 
şu devletin müşküllerini dile getirerek, bu Bakanlığın 

nasıl daha iyi çalışacağını ele alarak konuşsanız ol
maz mı? Bu Bakanlık, bu Devletlin Bakanlığı değil 
mi? Niçin ona dokunmuyorsunuz, niçin hâlâ fuka
ralık istismarı yapıyorsunuz, niçin hâlâ Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla güzelim Türkiye'yi dün
ya efkârına batmış, yangın yeri olmuş olarak göste
riyorsunuz? O yangın yeri dediğiniz yerden kalkıp 
diyar diyar dolaşırken, harcadığınız dövizlerin, yol
lukların hesabım biliyor musunuz? 

j NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bu lehinde konuşma mı? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün kalkınmış 
dediğiniz Türkiye, şu zamandan beri devletin memu
runa verdiğiniz para, akaryakıtına verdiğiniz para, 
yangın yerinin hangi taşının altında kalmıştı? Kaç 
kuruş dışarıdan getirdiniz? 1978 senesinde Türkiye' 
nin bütün giderleri normal yürüyor da, kaç kuruş dı
şarıdan getirdiniz? Nereden buldunuz bu parayı? Ne 
getirdiniz? Bıraktığımız zaman Türkiye'de yokluk 
mu vardı? Hangi malın yokluğu vardı? Söyleyin bir 
tane? (AP sıralarından alkışlar). 

Aspirin arıyorum aspirin, bugün aspirin arıyo
rum. Başım ağırıyor, aspirin arıyorum. Ecevit Hü-

I kümeti Türk vatandaşına bir aspirin bulmaktan aciz. 
Hangi Türkiye'desiniz siz? Hükümetten bahsediyor
sunuz, hangi kalkınmadan bahsediyorsunuz? Vatan -

I daşın cebine el atarak belediye gelirleri diye alacak
sınız, onu belediyelerdeki militanlara peşkeş çekecek
siniz, orada devlet düşmanlarını besleyeceksiniz; çı
karacağınız bu kanunda Adalet Partililerin reyini is-

j teyeceksiniz; biz bu günaha katılmayız sevgili arka
daşlarım. Bu günahın içinde bizi bulamazsınız. Biz 

I ancak barajlarda, fabrikalarda, asfaltlarda, kalkın
mada varız. Biz böyle, vatandaşın cebine atılan elde 
yokuz. Bizi orada bulamayacaksınız. Siz ancak va
tandaşın... 

I Teşekkür ederim bir aspirin gönderen arkadaşı
ma. Ecevit Hükümeti iktidarda; Türk Parlarnento-

I sunda başı ağrıyan bir mebusa Cumhuriyet Halk 
Partililerden bir aspirin geldi. Ey başı ağrıyan Türk 

I halkı, ey hasta olan aziz vatandaşım, bak aspirinin 
yerini size gösteriyorum, iktidar karaborsa yapmak 
için cebine doldurmuş aspirini. İsteyin, onlardan is
teyin. (CHP sıralarından gürültüler). 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Aspirini kim gönder
di, bak ona göre konuş. Milliyetçi Hareket Partisi 

I Grubu gönderdi. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, Bakanlık bütçesi üze-

J rindeki lehteki görüşmenizi tamamlayınız efendim, 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, kim gönderdiyse teşekkür ediyorum. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Hali, onu söyle, ona 
göre konuş. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Çünkü bir aspi
rine ihtiyacım vardı. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Trabzon Millet
vekili araya girdi diye gönderdiler. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili ar
kadaşlarım, bizden size çok geçenler oldu, bak, bak, 
bak; geçenlere bak. Sayemizde Hükümet oldunuz, 
hükümet. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O acıtıyor işte, 
o acıtıyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizim döküntü
lerimiz, bizim dökülen yapraklarımız sizi iktidar et
ti, iktidar. Sayemizde iktidarsınız. (CHP sıralarından 
gürültüler, ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ataöv. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-

'kan, ne biçim konuşma bu böyle? Ayıp yahu ayıp! 
İSMAİL AYDIN (Uşak) — Sayın Başkan, ko

nuşmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Olmaz böyle 
şey. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... _ 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ayıp ayıp, 

köpek giibi havlayıp duruyor. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, ben bütçe üzerin
deki görüşlerini tamamlaması için arkadaşımı ikaz 
ettim efendim, lütfen. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Havlayıp 
duruyor köpek gibi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, Cumhuriyet Halk Partili dostlarım, size söylü
yorum; " sayenizde kuyruklar, sayenizde yokluklar, 
sayenizde hastalıklar, sayeniizde felaketler Türkiye'yi 
almış kavurmuştur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Acıttı acıttı! 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ömrünüz kısal-
mıştır, bizim yangın yerinde bıraktığımız sizin yan 
destekleriniz sizi kurtaramayacaktır; eceliniz gelmiş
tir, kısa bir vade sonra 2 elimiz yakanızdadır, hesa
bını vereceksiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Avucunu ya, 
la, avucunu yala. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Allah indinde, 
millet indinde sizi kimse kurtaramayacaktır. Sizi ka
derinizle başbaşa bırakıyor, saygılar sunuyorum. (AP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, şimdi bu, lehte mi konuştu? 
BAŞKAN — Sayın üyeler, elbette bütçe üzerin

deki görüşmelerimizi yaparken, genel «konulara da 
değinmek zarureti oluyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, hani lehte konuşacaktı? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakikanızı 
rica ediyorum, ben ifade edeyim efendim. 

Konu bakanlık bütçesi olduğu zaman münhasıran 
bunun üzerinde kalınmalıdır. İçtüzüğümüzün sayın 
üyeleri kısıtlayıcılığı karşısında, bizim -müsamahamız 
da kötüye kullanılmamalıdır. Arkadaşlarımdan bunu 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
zatıâlinizin de belirttiği gibi, İçtüzük lehte, aleyhte, 
üzerinde söz hakkı veriyor sayın üyelere. Fakat bir 
sayın üye çıkıyor, (konuşması beni ilgilendirmiyor) 
Bütçenin, Hükümetin aleyhinde dilediği tarzda konu
şuyor, zatıâliniz de konuşması bitinceye kadar susu
yorsunuz. Sağımda oturan Sayın Bakana da hakaret 
etmek dahil, her şey söyleniyor. Tutumunuzu kını
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ben arzu 
ediyorum ve arkadaşlarımı da zaman zaman ikaz 
ediyorum, konuşma çizgisinde kalınmasını. Ama sa
yın üyeler bazen heyecanlarını o çizginin dışına taşı-
rıyorlar, ne yapalım? İkaz etmekten başka yapacağı
mız bir şey olmuyor. Bu biraz da sayın üyelerin ken
di değerlendirmeleri. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sözünü keser
siniz; elinizde her türlü olanak var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-

yonkarahisar) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, hepinizi Bakanlığım ve Bakanlığıma bağlı kuru
luşlar adına hürmetle selamlarım. 

Grupları ve şahısları adına görüşlerini ve fikirle
rini açıklayan değerli milletvekillerinin görüşlerini 
saygıyla karşılamaktayım. Çalışmalarımızda Bakanlı
ğımızla ilgili olan hususlar dikkatle izlenecek ve de
ğerlendirme içerisinde yerini alacaktır. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, ekonomik ve 
sosyal kültürel gelişmenin süratlenmesinde önde ge
len faktörlerden birisi bulunmaktadır, Bu nedenle, 
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bir taraftan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin 
yeterli bir seviyeye getirilmesi için, uzun ve kısa va
deli tedbirler üzerinde çalışılmakta, diğer taraftan 
hizmetlerin dengeli bir şekilde daha yaygınlaşmasını 
sağlamak üzere, can ve mal emniyetini temin edecek 
mevzuatın hazırlanmasına da gayret sarf edilmektedir. 

Hizmetlerin daha düzgün hale getirilmesi için, Ba
kanlığımızca birtakım yatırımlara gerek görülmüştür. 
Liman ve kıyılarımızın emniyetini sağlamak üzere 
ve bilhassa son yıllarda artmış bulunan gemi trafiğin
de meydana gelebilecek yangın, kaza ve benzeri 
olaylara en kısa zamanda müdahale etmek üzere, 
11 adet yangın söndürme gemisi ve 11 adet denet 
motoru inşa edilmektedir. 

Boğazlarımız ve Marmara Denizinde navigasyon 
kontrol sistemi kurulması çalışmalarımız ilerlemiş 
bulunmaktadır. Akdeniz, Ege, Karadeniz sahillerinde 
halen 'kurulu bulunan 9 adet sahil telsiz istasyonun
dan, daha uzak mesafelerde haberleşmenin sağlan
ması için 1979 yılı içerisinde alınacak teçhizat ile 
Trabzon, Zonguldak, Çanakkale, Mersin sahil telsiz 
istasyonları kurulacaktır. Bu sahil istasyonlarımızın 
bulunduğu önemli limanlarımız ile merkez arasında 
seri haberleşmeyi sağlamak maksadıyla bir tesis çev
rimi kurulmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın altyapı hizmeti 
olarak kabul ettiğimiz haberleşme sektörüne her yıl 
yapılan yatırım tahsisleri büyük ölçüde artırılmış ol
masına rağmen, telefon hizmetlerindeki artan talep
leri karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle, PTT Genel 
Müdürlüğünün ortağı olacağı ikinci elektronik sant
ral fabrikasının ülkemizde kurulması kararı alın
mıştır. 

1978 yılında, birçok imkânsızlıklara rağmen, yak
laşık otomatik telefon santrallerine 139 000 hat, 
manuel telefon santrallerine 20 000 hat, teleks kapa
sitesine 460 hat, şehir içi telefon şebekesine 180 000 
prensibal hat havai hat telefon sistemlerine 3 450 
km. bakır devre, 1 350 km. demir devre ilave edil
miştir. Şebekeye bağlı yer sayısında 305 adet artış 
da sağlanmış bulunmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon hizmetleri, yurt çapında 
yayılmış bulunan şube, merkez, acenta ve telefon ba
yiliklerinden oluşan işyerleri vasıtasıyla yürütülmek
tedir. 1977 sonunda 7 397 adet olan işyerlerinin sa
yısı, 1978 yılı sonunda 945 merkez, 1976 şube, 5 598 
acenta ve 243 telefon bayiliği olmak üzere, toplam 
8 753'e yükselmiştir. 

1977 sonunda 8 merkez ile otomatik haberleşme
ye ilaveten, 1978 yılı sonu itibariyle toplam 45 mer
kezin 27'si tam otomatik haberleşme haline getiril
miş, 18'i tek yönlü olarak bağlanmıştır. 

Daha önceleri Ankara - İstanbul - İzmir arasında 
hizmet gören, bir taraftan Edirne üzerinden Bulgaris
tan'a, diğer taraftan İzmir üzerinden Yunanistan'a, 
her iki ülke üzerinden de tüm Avrupa ülkelerine bağ
lantı sağlayan, geniş bantlı radyolink sistemleri dar 
bantlı eski radyolink sistemlerinin yenilenmesiyle An
kara, Konya, Adana, İskenderun, Gaziantep, Malat
ya'ya; Konya, Antalya'ya ve Antalya - İtalya kablo
su üzerinden üçüncü bir yoldan Avrupa'ya ulaştırıl
mıştır. Bu arada, Antalya - Muğla üzerinden İzmir'e 
uzatılmıştır. Evvelce 600 kanal kapasiteli eski rad
yolink sistemi ile, Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, 
Erzurum, Van üzeri İran ve Pakistan'a bağlanan sis
temin Van'a kadar olan kısmı Türkiye kesimi 1 800 
kanal kapasiteli yeni bir sistemle değiştirilmiştir. 

Şehirlerarası irtibatları bakımından en sıkışık du
rumda olan Karadeniz Bölgesinin, Ankara, Çankırı, 
Merzifon, Samsun, Perşembe, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize üzeri Pazar'a kadar yeni bir sistemle bağ
lanması programı ele alınmış ve bunun Ankara - Sam
sun kesimi servise verilmiştir. Samsun - Pazar kesimi 
1979 yılı sonuna kadar hizmete verilecektir. 

Diğer taraftan, ülkemizle Amerika Birleşik Dev
letleri, İngiltere, Batı Almanya, Hollanda, Fransa, 
İsrail, İran arasında direkt muhabere imkânı sağla
yacak olan «Ankara Uydu Haberleşme Yer İstas
yonu»1 tesisi çalışmaları son aşamasına gelmiş olup, 
Nisan 1979'da hizmete verilecektir. 

Bu analinklerin Suriye, İran, İrak geniş bantlı 
radyolink sistemleriyle uzatılması çalışmaları sürdü
rülmektedir. Bunlardan Suriye ve İran bağlantıları 
için mukavele imzalanmıştır. Irak irtibatını sağlaya
cak olan 1 800 kanal kapasiteli Güneydoğu Ana
dolu radyolink sisteminin mukavelesi de imzalanmak 
üzeredir. 

Bu analinklerin ülke içerisinde diğer ara ve tali 
bağlantılarıyla, Çanakkale - İzmir, Malatya - Diyarba
kır, Batman - Erzurum - Trabzon, İzmir - Fethiye, 
Antalya - Alanya, İzmir - Aydın - Denizli, İzmir -
Manisa, - Salihli, İzmir - Söke - Kuşadası, Bodrum -
Milas, Edirne - Tekirdağ - Kırklareli gibi birçok şehri 
kapsayacak radyolink isstemlerinin ihaleleri yapılmış 
olup, bir bölümünün mukavelesi imzalanmıştır. Önem
li bir kısmı da lisans olarak, yurt içinde 300, 960 ve 
1 800 kanallı radyolink teçhizatı imali ihalesine da-
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hil edilmiş olup, mukaveleye bağlanmak üzeredir. 
1982 yılı sonuna kadar telefon santralleri, telefon ma
kineleri, telgraf ve telefon mültipleks ve kuromportör 
sistemleri gibi, ülkemizde radyolink sistemleri de 
imal edilmeye başlanacaktır. 

Mevcut ve 1978 yılında hizmete verilen radyolink 
sistemleri üzerinde çalıştırılmak üzere, 1978 yılında 
750 kanal ucu tutarında kuranportör sistemi ve 1 280 
kanal ucu tutarında telgraf kuranportör sistemi ku
rularak hizmete verilmiştir. 

1979 yılında bu miktarlara yaklaşık 7 000 telefon 
kanal ucu ve 2 000 telgraf kanal ucu ilave edilmesi 
de programlanmıştır. 

Santral ve kanal verimini artırmak üzere, şehir
ler arasında önce yarı otomatik, daha sonra 09 bek
lemesiz servis ve sonra da tam otomatik telefon gö
rüşmelerine başlanılmıştır. 

Ocak 1979 sonu itibarıyla yarı otomatik ve tam 
otomatik şehirlerarası telefon konuşması yapabilen 
merkezlerin adedi 35'tir. 

Tam otomatik telefon görüşmelerinin yurt çapın
da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, 
halen yurdumuzda mevcut abonelerin % 70'i şehir
lerarası tam otomatik konuşma yapabilmektedir. Bu 
oran 1979 sonunda % 80'e ulaşacaktır. 

Ülkemizde, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Al
manya, Atusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İsveç, îsveçre, İtalya Lüksem-
burg ve Norveç arasında yarı otomatik telefon ser
visi mevcuttur. Bu ülkelerden yarısı ile Türkyie'ye 
doğru tam otomatik olarak telefon konuşmaları ya-

* pılabilmektedir. Ayrıca, ülkemizle Yunanistan ara
sında olduğu gibi, Bulgaristan arasında da 1978 yı
lında uzak mesafe abonesi şeklinde yarı otomatik te
lefon servisi açılmıştır. Halen yarı otomatik olarak 
çalıştığımız ülkelerle 1979 yılında peyderpey tam 
otomatik servise geçilecektir. Bunların dışında kalan 
ülkelerle imkânlar nispetinde tam otomatik ve yarı 
otomatik servise geçilmesi için çalışmalara devam 
olunmaktadır. 

Ülkeler arası haberleşmedeki gelişme sebebiyle 
bu seneye gelinceye kadar döviz öderken, telefon 
haberleşmesi hizmeti sebebiyle ilk defa bu yıl 3,5 
milyon mark döviz geliri de elde etmiş bulunmakta
yız. 

1978 yılında PTT Genel Müdürlüğüne verilen sı
nırlı yatırım yetkileri çerçevesinde ancak 305 köye 
telefon bağlanabilmiştir. Bu itibarla, her ne pahasına 
olursa olsun bir köyü irtibatlandırmak yerine, kabul 
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j edilebilir bir haberleşme sisteminin sağlanmasına da 
azami özen gösterilmiştir. 1979 yılında teşekküle ay
rılan yatırım ödenekleri çerçevesinde kalınmaksızın 
ek yatırım kaynakları temin edilmesi şartına bağlı 
olarak 1 000 civarında köyün şebekeye irtibatlandı-

I rılması öngörülmektedir. 
I Küçük il merkezleriyle büyük köy ve kasabalara 

asgari 1 000'den başlayarak 5 000 hatta kadar çıka
bilen kasaba tipi otomatik santralların kurulmasına 

I bir program çerçevesinde devam edilmektedir. 
Civar köylerin kasaba tipi santrallara uzak me-

I safe abonesi olarak bağlanması çalışmlarına başlan
mış olup, böyle bir çalışma düzeniyle en küçük köy 

I birimlerine kadar yurdumuzun otomatik şehirlerara
sı şebekeye bağlantısı sonucunda güvenilir ve sürekli 

I bir haberleşme hizmetti de sağlanmış olacaktır. Bu 
I uygulama ilk defa Menemen ve İstanbul Avcılar'a 

bağlı 6 köyde başlamış olup, çalışmalara bu şekilde 
I açılacak diğer santrallarla devam edilecektir. 
I Bunun dışında, daha ufak kapasiteli ihtiyaçlar için 
I asgari 200'den başlayarak 2 500 hatta kadar çıka-
I bilen ve köy tipi santral olarak adlandırdığımız yeni 
I bir otomatik santral türü ihaleye çıkarılmış olup, 
I incelemeler sonuçlanmak üzeredir. 
I Mevcut 4 000 hatlık teleks servisimiz şehirler ve 
I milletlerarası olarak tam otomatiktir. Bunun 3 760 
I hatla tevsii mukaveleye bağlanmış olup, 1978 yılı 

sonuna kadar 580 hattı servise verilmiştir. 2 640 
hattı 1979'da, 540 hattı da 1980 yılında kurulmuş ola-

I çaktır. Bunun dışında, Dördüncü Beş Yıllık dönemde 
I 10 000 hatlık yeni bir teleks santral ihalesi için ha-
I zırlıklar devam etmektedir. 

I Şu hususu da belirtmek isterim ki, 1978 yılında, 
I döviz sıkıntılarına ve nakit darlığına rağmen, PTT 
I Genel Müdürlüğü yatırımları % 100'ün üzerinde 
I gerçekleştirilmiştir. PTT'nin sermayesini tezyit etti-
I ğimiz ve gümrük muafiyetini sağladığımız da yeni 
I mali imkânlara kavuşacak ve daha fazla kaliteli hiz-
I met vermek mutluluğuna erişeceğiz. 
I Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığımızın büyük 
I bir kısmı kara nakil vasıtalarıyla yapılmaktadır. 
I Akaryakıtından motor ve yedek parçasına kadar dışa 
I bağlı, döviz sarfedici, tüketim ekonomisini teşvik edi-
I ci karayolu ulaşımının önemli bir bölümünün demir-
I yollarına kaydırılması suretiyle toplu taşımacılığa dö-
I nülmesi tartışılmaz bir gerçektir. 
I Bu nedenle, kalkınma planlarında bu sektöre ay

rılan yatırım payları sırasıyla % 17, % 19 ve % 20 
iken, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında bu 

I oran % 24,6 düzeyine çıkarılmıştır. 
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Bu oranlara göre, 1977 yılında demiryollarının 
toplam ülke kalkınmasındaki, yolcu taşımacılığındaki 
payı % 2,7 iken, plan dönemi sonunda %5,7'ye, yük 
taşımasında ise % 13,8'den yine bu devre sonunda 
% 29,3'e ulaşacaktır. 

Arzu edilen ve Hükümetimizce de büyük önem 
verilen demiryolu taşımacılığındaki uzun ve kısa va
deli gelişmeler tabiatıyla bu alanda yapılacak olan 
yatırımlara bağlı bulunmaktadır. 

Eldeki < imkânlarla 1979 yılı içerisinde şu yatırım
lar yapılacaktır; N 

Yolcu ve yük vagonuyla lokomotif imalatı yapan 
ünitelerin tam kapasiteyle çalışmalarını sağlamak 
amacıyla bakım, onarım hizmetlerinin üretim değer
lerinden ayrılarak şebekede yaygınlaştırılması çalış
malarına ağırlık verilmiştir. 

Bu maksatla Doğu ve Batı Anadöluda birer va
gon onarım fabrikası tesisi, mevcut lokomotif depo
larının modernizasyonu, Sivas Lokotomotif Bakım 
ve Onarım Atölyesi işleri 1979 yılı yatırım progra
mına yapım olarak dahil edilmişlerdir. 

Ayrıca Malatya Lokomotif Bakım ve Onarım 
Atölyesinin yapımı 1979 yılında tamamlanacaktır. 

Ankara Behiçbey Lokomotif Elektrikli ve Motor
lu Tren Yenileme Fabrikası 1979 yılında tamamlana
caktır. 

Yük taşımacılığında geçmiş yıllara nazaran geliş
me olmuştur. Demiryollarımızla, gerek ihraç, gerekse 
istihsal edilen malların büyük ölçüde nakline imkân 
sağlanmıştır. 

Yolcu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliş
tirilmesiyle ilgili olarak yeni sefere konan yolcu tren
lerimiz mevcuttur. Bunlar kısaca Ankara-Karş ara
sında her gün işleyen Mehmetçik Ekspresi, Erzurum -
Horasan - Erzurum arasında işleyen yolcu treni ve 
Erzurum - Karasu - Erzurum arasında işleyen yolcu 
treni, Ankara - Zonguldak - arasında haftada 3 gün 
işlemekte olan Karaelmas Mototreni yerine her gün 
işletilmek üzere Karaelmas Ekspresi sefere konmuş
tur. Ankara - Eskişehir - Balıkesir - Basmahane ara
sında her gün çalışan Ege Mototreni yerine her gün 
işleyen daha yüksek kapasiteli Ege Ekspresi hizmete 
verilmiştir, Ankara - îzmir arasında haftada 3 gün 
sefer yapan İzmir Ekspresi h£r güne çıkarılmıştır, 
Denizli - Basmahane arasında her gün sefer yapan 
mototrenine ilaveten her gün sefer yapan Denizli 
Mototreni hizmete konulmuştur, Haydarpaşa - De
nizli arasında her gün işlemek üzere Pamukkale Eks
presi hizmete verilmiştir, Eskişehir - Balıkesir ara

sında buharlı makine ile temin edilen ve her gün iş
leyen yolcu treni dizel makine ile daha raritabl ve 
daha düzgün halde çalıştırılmaya başlanmıştır. Ada
na - Mersin - İskenderun, Basmahane - Soma ve Bas
mahane - Alaşehir arasında Fiat mototrenleriyle te
min edilen mahalli trenler süratli MAN dizileriyle 
temin edilmeye başlanmıştır, haftada 4 gün Kurtalan'a 
işleyen Van Gölü Ekspresi her gün çalışmaya başla
mıştır. 

Böylece toplu taşımaya verdiğimiz önem fiilen 
ispat edilmiş bulunmaktadır. 

Transit nakliyatta ise, komşu ülkemiz İran'daki 
son olaylar Suriye - Irak transit taşımaları yol kapa
ması nedeniyle duraklama göstermiş ise de, yakın 

1 zamanda demiryolunun açılmasıyla bu yöndeki taşı-
I malar yeniden başlamıştır. 

Devlet Demiryollarını yalnız hizmet üreten bir 
kuruluş değil, ülkemize döviz kazandıran bir kuru
luşa dönüştürmek arzularımız az da olsa tahakkuk 
etmiştir. 

Komşumuz Irak'tan 250 bin dolarlık lokomotif 
yedek parça siparişi alınmış, bu suretle döviz kazan
dırıcı faaliyete başlanmıştır. Bu bir sembol olup, önü
müzdeki yıllarda ihracata yönelik faaliyetlerimiz de-

I vam edecektir. 
1979 yılında ihracata yönelik faaliyetlerimizin 

yanı sıra, demiryolları işletmesinin iyileştirilmesi için 
I de önlemler alınacaktır. 

Transit taşımalarda blok yük trenlerinin çalıştı
rılması, belirli noktalar arasında indirimli tarife uy
gulaması, yeni örerlerle ortalama tren hızlarının ar
tırılması, yeni yolcu taşıma tren seferleri ihdas edil
mesi, yeni ve modern, elektrikli banliyö trenlerinin 
servise konulması, personel eğitimi gibi konulara 
önem verilecektir. 

Tasarruf önlemleri üzerinde de önemle durulmak 
suretiyle artırılması yanında, yolcu ve yük taşıması
nı artırmak, buharlı lokomotifler, trafiğin yoğun ol
duğu hatlardan tamamen servisten çıkarılarak enerji 
giderlerini azaltacak teşekkülün araç ve gereçleri im
kân nispetinde bünyesinden karşılanmaya devam olu
nacaktır. 

Ulaştırma hizmetlerinin uzun vadede sonuç ve
ren hizmet sektörü olması nedeniyle, bu alandaki 
olumlu sonuçların, ancak önümüzdeki yıllarda görü
leceği ve demiryolları ulaşım ve taşımacılığının im
kânlar çerçevesinde çağdaş düzeye çıkarılacağına, 

[ böylece kitle taşımacılığında en önemli görevi üsle-
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nen bu teşkilatımızın hak ettiği yere geleceğini belirt
mek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek ma
lumlarınız olduğu üzere, üst üste gelen müessif tren 
kazaları hepimizi üzmüş bulunmaktadır. Kaza neden
lerinin araştırılması ve benzeri müessif kazaların 
tekerrürüne mahal verilmemesini teminen, gerek Ba
kanlığın bünyesinde, gerekse diğer kuruluşlar uzman
larınca kısa ve uzun vadeli önlemlerin tespiti çalış
malarına derhal başlanmış olup, rapor neticelerine 
göre gereği titizlikle yapılacak ve her türlü ihmalin 
üzerinde durulacağını özellikle belirtmek isterim. 

Ayrıca, yolcularımızın bu kazalardan asgari za
rarla çıkmalarını temin bakımından, yolcuların sigor
ta yapılması mecburiyetini getirmek üzere çalışmala
rımız da devam etmektedir. 

Deniz ulaştırması, kamu ve özel sektör tarafından 
yürütülmektedir. Burada iki kamu kuruluşunun faa
liyetlerini kısaca arz etmek istiyorum : 

Denizcilik Bankası, iç ve dış sularda insan ve eş
ya taşımacılığı, şehir hatları taşımacılığı, liman işlet
meciliği, kıyı emniyet ve kurtarma işletmeciliği, gemi 
inşa sanayii, turizm işletmeciliği gibi çeşitli hizmet
leri bünyesinde toplamıştır. Bankanın filosunda ha
len 98 adet gemi hizmet görmektedir. Bu gemilerden 
çoğu rantablitesini kaybetmiş yaşlı gemiler olup, ku
ruluşun modern bir filoya kavuşturulması için gay
ret sarf edilmektedir. Modern yolcu taşımacılığında 
önemli yeri olan, bilhassa feribot işletmeciliğinde ta
lep potansiyeli yüksek olduğundan, feribot taşıma
cılığının yaygınlaştırılması üzerinde durulmaktadır. 

Genel Müdürlüğün Alaybey, Hasköy, Camialtı ve 
îstinye tersanelerinde Türk Deniz Ticaret Filosunun 
bugünkü ihtiyacının bir kısmına cevap verebilecek 
tip ve tonajda gemiler projelendirilmekte ve inşa edil-
meiktedir. Halen bu tersanelerde, Denizcilik Banka
sına ve diğer kamu kuruluşlarına ait 61 adet çeşitli 
tip ve tonajda gemi vardır, 40 adedi de fiilen inşa 
halindedir. Bu gemilerden 3 adet 18 000 DVVT'luk 
cevher kemisinden bir adedi denizde teçhiz edilmek
tedir. İkincisi, geçtiğimiz ay denize indirilmiş; üçün
cüsünün ise omurgası kızağa konmuştur. Bu gemi
lerden 2 adedinin bu yıl hizmete verilmesi planlan
mıştır. 

6 adet 5 500 DWT'luk kuru yük kemisinden 2 
adedinin inşası devam etmekte olup, bunların her 
2'sinin de 1980 yılında hizmete verilmesi planlanmış
tır. 

Diğer gemiler, ikişer ikişer 1981 ve 1982 yıllarında 
hizmete girecektir. 
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9 adet 1 500 yolcu kapasiteli şehir hattı gemisin
den 2 adedi hizmete verilmiş olup, 7 adedinin inşaatı 
devam etmektedir. 

I adet tren ferisi 25 Şubat 1978 tarihinde denize 
indirilmiş, teçhiz edilmektedir. 

II adet yangın söndürme römorkuyla 6 adet rö
morkörün inşaatı devam etmektedir. 

Çanakkale Boğazı geçişlerindeki sıkışıklığı gider
mek üzere 3 adet motorlu araba vapuru inşa halin
dedir. 

Gemi inşaat sanayiinde belirli öllçülerde dış kay
naklara ihtiyaç vardır. Bunu asgari seviyeye indir
mek gayesiyle 3 000 beygirgücüne kadar gemi mo
torlarının yurt içinde üretimi çalışmalarımız hızlan
dırılmış olup, 3 000'in üzerindekiler için suljer pro
jesinin tahakkuku, ileri bir aşamaya gelmiş bulun
maktadır. 

Bugün döviz darboğazına rağmen, üretimi aksa
mış birçok önemli projelerin yürütülmesi ve tersane
lerin daha verimli işler hale getirilmesi hususunda 
önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

1978 sonlarına doğru Libya ve Batı Almanya' 
dan temin edilen 9 750 000 dolarlık kredi ile birtakım 
ihtiyaçlarımız karşılanmış bulunmaktadır. Sağlanan 
bu imkânla, ilk planda inşaları tamamlanmış, ancak 
dışarıdan gelecek malzemeyi bekleyen 2 adet 18 000 
DVVT'luk dökme yük gemisi, 2 adet 1 500 kişilik yol
cu gemisi, 2 adet 2 500 beygir güçlü römorkör ve 4 
adet 900 beygirgüçlü römorkör en kısa zamanda böy
lece hizmete verilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, Norveç kredi anlaşmasının kamu 
projelerine tahsisli 200 milyon Norveç Kronluk kıs-
mıridan, Bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızın yatı
rımlarında yer alan gemi inşalarında ihtiyaç duyulan 
teçhizatın temini çalışmaları 'sürdürülmektedir. Ta
hakkuk ettiği takdirde, yukarıda kısa bir zamanda 
hizmete verileceği bildirilen gemilerimize ilaveten da
ha çok sayıda gemimiz hizmete girecek ve dolayısıy-
le tersanelerimizde programa alınmış diğer gemileride 
kızağa alınabilecek ve kapasite artışı da sağlanacak
tır. 

Ticaret filomuzun ihtiyacı olan büyük tonajlı 
tanker ve cevher gemilerinin inşaatını yapabilmek için 
Pendik Tersanesi inşaatı çalışmalarına hız verilmiştir. 
Tersanede tesis edilen tezgâhlar faaliyete geçirilmiş
tir. 1979 yılında kısmi faaliyet genişletilecek ve ter
sane 1981 yılında tam kapasite ile hizmete sokula
caktır. 
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Toplu taşımacılıkta önemli yeri olan deniz taşıma
cılığında Denizcilik Bankasının payının büyüklüğü 
yanında rakamları da arz etmek istiyorum. 

Yurdumuzun ekonomik 'koşullarına en uygun bir 
ulaşım şeklini teşkil eden deniz taşımacılığında De
nizcilik Bankamızın iç ve dış hatlarda taşınan yolcu 
adetlerini şöylece belirtmek istiyorum: 

İstanbul şehir hatlarında 1978 yılında 118 735 261, 
İzmir'de 12 122 271, körfez hattında 1 702 287, iç 
hatlarda 766 899, dış hatlarda 143 816 olmak üzere 
ve ceman 133 470 534 kişi taşınmış bulunmaktadır. 

'Bunun yanında, İstanbul şehir haltlarında 1 764 755, 
körfez hattında 326 406 ve iç hatlar olmak üzere, 
43 387 araç nakledilmiş, ceman 2 134 548 araç nak
ledilmek suretiyle hizmetlerin ifasına çalışılmıştır. 

Bu taşımacılık, şehir hatlarında 62 yolcu, 15 araba 
vapuru, iç Ve dış hatlarda ise 11 yolcu ve 3 feribotla 
gerçekleştirilmiştir. Bu hatlarda yapılan taşımalar 
maliyet altı olup, Denizcilik Bankasının kamu gö
revlerinden' birini de teşkil ettiği için böylece taşın
maktadır. 

Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşenlerin ailele
rinin Kıbrıs'taki şehitliği ziyaretlerini sağlamak mak
sadıyla Denizcilik Bankası gemileriyle yapacakları 
seyahatlerinde ana, balba, eş ve çocuklarının Milli Sa
vunma Bakanlığından alacakları kimlik kartlarını ib
raz etmeleri kaydıyla, Türkiye'den Kıbrıs'a ve Kıb
rıs'tan Türkiye'ye yılda bir defa gidiş ve dönüşlerin
de subay ve astsubayların ana baba, eş ve çocuklarına 
bilet ücretlerin de % 50» erlerin ana, ba'ba, eş ve 
çocuklarına ise % 75 indirim uygulanmakla kutsal 
bir kamu görevini de yine yerine getirmektedir. 

Denizcilik Bankasınca işletilen limanlarda 1978 
yılında 4 milyon ton eşyanın yükleme ve boşaltması 
yapılmış, 35 000 adet geminin kılavuzluk hizmeti ye
rine getirilmiştir. 1979 yılında bu rakamların 55, mil
yon ton eşya ve 40 000 ada gemiye kılavuzluk hiz
meti hddel alınmıştır. 

Türkiye sahillerinde mevcut 310 adet fener, 3 
adet tahlisiye istasyonu ve 22 adet radyofar ile ge
milerin can ve mal emniyeti gözetilmekte ve sağlan
maktadır. Ayrıca 3 addt tarama gemisiyle, kıyıları
mızda karaya oturan veya yaralanan gemilerin kur
tarılması hizmetleri de ifa edilmektedir. 

Denizcilik 'Bankasının bankacılık hizmetleri yurt 
sathına yayılmış 46 şube ile yapılmaktadır. 1978 yı
lında mevduatı 1,4 milyara, plasmanı 3 milyara ulaş
mıştır, 1979 yılında ise mevduatın 1,6 milyara, plas
manın 4,7 milyara ulaşması programlanmıştır. I 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız var efen» 
di m. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Sürekli bir gelişim içinde bulunan deniz 
nakliyatı filomuz 224 625 DW. tonajda 23 kuru yük 
gemisi, 406 205 DW. tonajda 14 yük gemisi, 22 858 
DW. tonajda 15 adet koster, 413 347 DW. tonajda 9 
tanker ve 5 497 DW. tonajda 2 adet Ro-Ro gemisi 
ve 2 adet rantabilitesini kaybeden kuru yük gemisi 
ile toplam 1 081 858 DW. tonajda 60 gemiden müte
şekkil olup, ulusal ekonomimize yük taşımada bü
yük ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün yuf t içi tersanelerimizde İnşa 
edilmekte olan 17 adet gemisinden 5 adet, 18 bin 
DW. tonluk cevher gemisinden 2 adedi Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesinde, 2 adedi 
'Denizcilik Bankası Camialtı Tersanesinde, yine 6 ade
di Cami altı tersanesinde ve bazıları da özel sektör 
tersanelerinde yapılmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planında filomu
za katılması düşünülen gemilerden Erdem ir Cevher 
gemisi kömür taşımaları için 2 adet 7 ve 8 bin DW. 
tonluk cevher gemisinin bir adedinin Japon firması
na, diğeri de özel sektör tersaneleri için mukaveleye 
bağlanmıştır. 

4 500 ve 5 000 DVV. tonajda Ro - Ro gemisinden 
1 adedinin yurt dışında Norveç tersanelerinde, bir di
ğerinin de Norveç kredisinden faydalanarak yurt için
de inşası için ihale işlemleri tamamlanmıştır. 

Bunun gibi, Yugoslav kredisinden yararlanmak su
retiyle 6 adet gemi inşaatı için sözleşme de yapıl
mış bulunmaktadır. 

Likid gaz, amonyak, asit ve kimyevi maddeler 
taşımaları için, kuruluş tarafından yurt çapında ya
pılan araştırmalar sonuçlandırılmış ve mevcut kredi 
imkânları içerisinde bunların da inşaası üzerinde
ki çalışmalar devam etmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sonunda 
Deniz Ticaret filomuzun; 1,5 milyon DWT.'u kamu 
sektörüne ve 1,1 milyon DWT.'u da özel sektöre ol
mak üzere 2 milyon 600 bin DWT.'a erişeceğini bek
lemekteyiz. 

Hava ulaştırması, sağladığı sürat ve konforun 
yanısıra, bölgesel kalkınmaya ve milli ekonomiye 
yaptığı olumlu katkılar dolayısıyla ulaştırma sistem
leri içinde çok önemli bir yer almaktadır. Ancak ge
rek yatırım, gerekse işletme yönünden çok pahalı ve 
büyük ölçüde döviz harcamalarını gerektiren bu hiz
metin ülkemiz için azami ekonomik ve sosyal fayda-
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yi sağlaması zorunludur. Hava ulaştırması ana politi
kamız, altyapının, işletmelerin ve idare sistemlerinin 
her türlü tesirlerden uzak, en yüksek faydayı sağla
yacak bu hizmeti arz edebilecek şekilde düzenlenme
sidir. 

Ülkemizde hava ulaşımını düzenleyen mevcut 
mevzuat, hızla genişleyen havacılık faaliyetlerini gü
nün şartlarına uygun bir tarzda kapsamaya yeterli de
ğildir. Bu eksikliğin giderilmesi için çalışmalara gi
rişilmiştir. Öncelikle Türk hukukçu ve havacılık uz
manlarından müteşekkil bir heyet tarafından Türk si
vil havacılık kanun tasarısı çalışmalarına hız verilmiş
tir. 

Ayrıca, yurtiçi hava ulaştırması ve sivil havacı
lık enstitüsü kanun tasarıları, büyük ve küçük uçak 
işletmeleri ve zirai mücadele uçuşlarını düzenleyen 
talimatnameler üzerindeki çalışmalar da bitirilmiş 
bulunmaktadır. 

Hava ulaştırması konusunda ilişiklerimiz, ikili 
anlaşmalarla düzenlenmektedir. 39 ülkeyle ikili anlaş
malar yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca, bir yandan 
ulusal hava yollarımızın uzun vadeli dış hat politika
sına uygun, diğer yandan Türkiye hava ülkesine ve 
uluslararası nitelikteki meydanlarımıza daha fazla tra
fik çekmeyi amaçlayan yeni ikili anlaşmalar üzerin
de çalışılmaktadır. Bu faaliyetlerimizle ulusal hava-
yolumuzun yolcu potansiyelinin korunması husu
suna azami dikkat sarf edilmektedir. 

Türkiye'ye yabancı turist getiren ve dolayısıyla 
döviz kazandıran büyük uçaklara, kabotaj hakkını 
ihlal etmemek suretiyle bütün hava alanları açılmış
tır. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yurda ge
liş ve dönüşlerinde kendilerine bir kolaylık sağla
mak üzere Yeşilköy ve Esenboğa Meydanlarının yanı-
sıra Adana, Antalya ve İzmir Meydanlarına iniş müsa-
saadesi de verilmektedir. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz iki dakika geç
ti, bağlayınız efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Peki Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Ankara'nın başkent oluşu gözönüne alınmak su
retiyle, müstakil bir yabancı konuklar karşılama ve 
ağırlama binasının yapımı da kararlaştırılmış olup, 
1 500 metrekarelik inşaat sahası olan, her türlü ihtiya
cı karşılayacak üniteleri de ihtiva eden (bir bina Ba
yındırlık Bakanlığınca, geçtiğimiz günlerde 34 295 000 
Türk Lirasına ihale edilmiştir, 1979 yılı sonunda da 
hizmete verilecektir. 
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Hava meydanındaki otopark ve taksi hizmetle
rinde meydana gelen şikâyetlerin önlenmesi için ge
reken çalışmalar yapılmış ve meydan müdürlüğünce 
bu hizmetlerin yürütülmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca hakla temasın önemi gözönüne alınmak 
suretiyle halkla direkt teması olan hava meydanları 
personelinin danışma, enformasyon ve halkla ilişki
ler konusunda yetiştirilmelerini temin amacıyla kurs 
açılmış ve bu konuda otelcilik ve meslek lisesiyle 
mutabakata da Varılmış bulunmaktadır. 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke kalkın
masında büyük rolü olan ve 6 büyük kamu kurulu
şu tarafından yürütülen hizmetleri kısaca özetlemiş 
(bulunmaktayım. İlerideki çalışmalarımızda daha iyi 
hizmet, daha iyi ve nitelikli hizmet verebilmek ümi
diyle, bütçenin milletimize ve ülkemize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, sorularımız var. 

BAŞKAN — Yazılı soru verenlerin dışında siz 
sözlü soru mu soracaksınız Sayın Dalkıran? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tespit edeyim efendim. 
Sayın Mehmet Emin Dalkıran, Sayın Akçal. Baş

ka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Önce sözlü soruları alayım. 
Buyurun Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, vastıtanızla Sayın Bakandan sual sormak 
istiyorum. 

Denizcilik üzerinde çok çeşitli kanunlar getiril
miştir. 1/10 Sayılı Araştırma Komisyonuna Meclisçe 
verilen bir vazife vardır. 39"dan fazla müessese karı
şıyor. Denizciliğin inkişafının tek elde toplanması 
noktasında Sayın Bakanın bir çalışması Var mıdır? 

2. Lineer Kotuna iştirak edeceğimiz Planda da 
yazılı. Yalnız, bu konuda Hükümetin hiçbir beyanı 
olmadı. Bunun üzerinde bize bilgi sunulmasını istiyo
rum. 

3. Geçen sene de bütçe müzakerelerinde bir ara 
ifade etmiştim; dağlık arazide ve hat çekilmesi zor 
olan yerlerde frekans ayarlaması yapabilmek, Milli 
Savunmadan izin almak suretiyle telsiz, telefon kul
lanmayı düşünüyor musunuz? Bir sene içerisinde hiç
bir hareket bulamadım ve cevap sunulmamıştır. 
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4. Daha evvelce Meclisimizden geçen Belediye j 
Gelirleri Kanunundaki liman işgaliye resminde Türk 
denizciliğinde bayrak değiştirme ihtimali var mıdır, I 
yok mudur. Bakanlık ne düşünüyor? 

5. Deniz dizel motorları fabrikası inşaatına baş- I 
landı mı? I 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Ibuyurun eferidim. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Sayın Başkan, sorular muhtevaları itibariy
le detaylı bilgi verilmeyi gerekli kıldığından, yazılı I 
olarak cevaplandırmak: istiyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alkçal, buyurun efendim sorularınızı sorun. I 
İZZET AKÇAL (Rize) — 1976 Londra Kon

vansiyonunda kabul e'dilen donatan mesuliyetine ait I 
anlaşma ve 1978 Martırida Hamburg Konvansiyo
nunda deniz yolu i'le eşya nakline dair anlaşmaların I 
Bakanlığınızca tercümeleri yaptırılmıştır. Bu anlaşma
ların tatbikatsahasına intikali için gereken müteakip I 
muameleler Bakanlığınızca ne zaman yapılacaktır? 

2. Hava Hukukundaki boşluğu gidermek mak- I 
sadıyla Bakanlığınızca yapılmakta olan çalışmalar hak- I 
kında kısa bir bilgi vermenizi ve bir layiha halinde ne 
zaman Büyük Millet Meclisine intikal eettirileceğini I 
açıklamanızı rica ediyorum. I 

Yazılı olarak da Sayın Bakan cevap verebilirler, i 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Akçal'ın soruları hu- I 
susunda çalışmalar devam etmektedir. Ancak yazılı I 
olarak cevaplandırmak herhalde kendilerini daha çok I 
tatmin edecektir. 

Sorular, gerekleri itibariyle yazılı olarak cevap I 
vermeyi gerektirmektedir. Yazılı olarak takdim ede- I 
ceğ'im. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Yazılı sorular vartiır, onları okutuyorum efen- I 

dim: I 
Sayın B'aşkanlığa I 

Aşağıdaki suallerimin Ulaştırma Bakanınca ce
vaplandırılmasını arz ederim. I 

Konya I 
Mustafa Güzelkılınç 

1. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne doğ
rudan doğruya kaç makam bağlıdır? Bu makamların 
görevlerinin Genel Müdürce kâfi derecede faydalı bir 
şekilde yürütüldüğüne inanıyor musunuz? I 
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2. Mühim mevkilere yapılan tayinlerde ihtisas 
ve ehliyet gözönürie alınıyor mu? 

3. Kamuoyuna yansıyan büyük ve müessif ka
zaların dışında, her gün kaç drayman hadisesi vuku-
bulmaktadır? Her gün kaç lokomotif yolda kalmak
tadır? 

4. Bakıma alınmış dizel lokomotiflerin yüzde ka
çı servis dışı kalmıştır? Bakımları parça yokluğundan 
mı, yoksa müessir bir Ibakım sisteminin bulunmayı
şından mı ileri geliyor? 

5. Vagon imalatı 1975, 1976, 1977, 1978 senele
rinde ne kadardır? 

6. Fransızlarla 1968 senesinde yapılan 10 senelik 
Lokomotif Dizel Anlaşmasının bitmiş olması lazım. 
Şimdi ne durumdadır? 

7. Konya'dan sabah saat 07.00'de hareket eden 
Meram Ekspresinin yerine akşamları saat 20.00*de 
motorlu veya yataklı bir trenin kaldırılması ne gün 
başlayacaktır? 

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

vamla) — Sayın Başkan bu sorulara yazılı olarak ce
vap takdim edeceğim efendim. 

iBAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. 
Diğer bir soru var efendim, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Bilindiği üzere Hükümet PTT ücretlerine yeni bir 

zam yapmıştır. Ancak PTT, Türk Haberler Ajansı
nın istanbul, Ankara daimi hattı için her yıl 306 000 
TL. almaktayken, bu defa 1 750 000 TL. istemiş; 
305 000 TL. olan İstanbul - îzmir daimi hattı için 
•1: 745 000 TL. istemektedir. 

Burada zam oranı yüzde kaçtır? Bu hususu mez
kûr Ajansı Bakanlıktan sorduğu halde cevap alama
mıştır. 

iBir basın kuruluşu böylesine nispetsiz ve ölçüsüz 
bir zammın nedenini öğrenemezse, vatandaş kendisine 
yapılan haksızlık ve eziyetlerin nedenlerini nasıl öğ
renecektir? Bu Hükümetin sosyal adaleti, halkçılığı 
bu müdür? 

BAŞKAN — Sorunun yoruma ait olan son bölü
mü yöneltilmemiş olacaktır. Sayın Bakan diğer bö
lümüne cevap veriniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bakan buyurun efendim, teşekkür ederim. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Son söz aleyhte Sayın Ekrem Ceyhun'da. Buyurun 

Sayın Ceyhun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Ceyhun. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, 
şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki şahsi gö
rüşlerimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün 
eleştirilerine de bir miktar cevap vermek suretiyle, 
yapmaya gayret sarfedeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi ulaştırma bir 
yarar sağlamak üzere, kişilerin ve eşyanın elverişli, 
ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerinin değişti
rilmesi olarak tarif edilir. Bu tarif içerisinde ulaşım 
dalının seçiminde, topografya, taşıma mesafesi, taşı
nacak yolcu sayısı, yük miktarı, taşıma için verilebi
len zaman, yükün cinsi, yolcunun ve yükü sevk ede
nin arzu ve ihtiyaçları, taşımanın taşıtıcıya, taşıyıcıya 
ve ülke ekonomisine maliyeti ve faydaları gibi unsur
lar etkili olur. 

Sağlıklı bir ulaşım sisteminde kullanılacak taşıma 
biçiminin seçiminde, ulaşım dallarına verilecek önce
lik ve ağırlıkta, ancak bu faktörler gözönünde bulun
durularak ve her birine gereken önem verilerek, doğ
ru bir sonuca ulaşmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Birinci, İkinci, ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma planlan, bu ışık altında ulaş
tırma politikalarını tespit ve tayin etmişler ve hede
fine ulaştırmışlardır. Bunun sonucundadır ki, 1968 
yılı saibit fiyatları ile, 1962 gayri safi milli hâsılanın 
% 6,4'ünü teşkil eden ulaştırma, 1967 yılında % 7,5' 
ini, 1972 yılında ,% 8,35'ini, 1977 yılında % 9,40'ını 
teşkil edebilmiştir. Yani, ulaştırma sektörünün gay
ri safi milli hâsıladaki payı giderek artmıştır. Ne ya
zıktır ki, bu pay 1978 yılında ilk defa olarak 1977 dü
zeyinde kalmıştır. 

Yine 1977'de, sabit fiyatlar ile, gayri safi milli hâ
sılaya ulaştırmanın marjinal katkısı ;% 15,1 iken, 1978 
yılında da yine ne yazıktır ki bu oran % 11'e düş
müştür. 

'Ulaştırmanın bu genel politika uygulaması içeri
sinde, kara ve demiryolu meselesine kısaca değinmek 
istiyorum. 

1923 - 1978 yılları arasını gözden geçirdiğimiz za
man şunu görüyoruz : 1923 yılında 1 kilometre de-
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miryoluna 3,69 kilometre karayolu; 1950 yılında 3,15 
kilometre karayolu; 1963 yılında 5,51 kilometre ka
rayolu; 1978 yılında 15,97 kilometre karayolu düş
mektedir. 

Dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman, 1 ki
lometre demiryoluna düşen karayolu uzunluğu, in
giltere'de 18,7, Batı Almanya'da 15,7, Yunanistan'da 
15,8, İtalya'da 17,9 ve Türkiye'de 15,9 olarak görül
mektedir. Bu iki rakam şunu göstermektedir ki, Tür
kiye ancak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
mi sonunda, Avrupa standardında bir karayolu - de
miryolu dengesine ulaşabilmiştir. 

Yine birim alana düşen karayolu uzunluğu ile, bi
rim alana düşen demiryolu uzunluğunu gözden ge
çirdiğimiz zaman, Türkiye'nin birim alana düşen ka
rayolu uzunluğunda, dünya ülkeleri içinde sondan 
ikinci, birim alana düşen demiryolu uzunluğunda ise 
en son sırayı işgal ettiğini görmekteyiz. Bunun açık an
lamı şudur : Türkiye'de yeterli miktarda ne karayolu, 
ne de demiryolu vardır. O halde, daha fazla kara
yolu ve daha fazla demiryolu yapılmalıdır. 

Durumun böyle olmasına rağmen, planlı dönemde 
demiryollarının gelişimini gördüğümüz zaman, de-
miryolların ihmal edilmediğini, tam aksine güçlen
dirilerek kendisine hizmet verdirildiğini görmek müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, 1954 yılında 39 milyon lira
lık bir yatırım yapan Devlet Demiryolları, 1978 yılın
da 4 milyar 72 milyon lıiralıik bir yatırım yapar hale 
gelmiştir. 1954 yılında 3 milyon 982 milyon yolcu 
Km. yapabilen demiryollarımız, 1978 yılında bir katı 
fazlasıyla 5 milyar 713 milyon yolcu/Km.'ye ulaşa
bilmiştin 

1954 yılında 4 milyar 165 milyon ton/Km. olan 
yük taşımaları, 1978 yılında 6 milyar 296 milyon ton 
Km.'ye ulaşabilmiş, % 66 oranında antırılimıştır. 

1954 yılında demiryolları üzerinde 919 buharlı, 38 
dizel, 1237 yolcu ve 16 532 yük vaigonuyla hizmet ifa 
edilir ilken, 1978 yılında 736 buharlı, 315 dizel, 18 
elektrikli lokiomotif, 1067 yolcu ve 34 133 yük vago-
nuyla hizmet ifa edebilir hale gelmiştir. 

Demiryollarımız buharlı işletmeden dizelliye, di-
zeliiden elektrikliye dönüştürülmüştür. EsMşehirde'de 
dizel lokomotifi yapan bir müessese meydana getiril
miş ve demiiryollarına ortalama yılda 50 Ibkomotiif 
teslim edebilir halde bulundurulmuştur. 

Sivas yük vagonu, Adapazarı yolcu vagonu fabri
kaları modernize edilerek verimleri artırılmış, dizi 
balinde elektrikli trenler, motorlu trenler ihdas edil
miştir. 
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Demiryolları üzerinde süratle sefer yapabilmek 
dçlîn elektronik kontrol cihaz ve sistemleri, modern 
telekomünikasyon araçları Devlet Demiryollarında 
hizmete sokulmuştur. 

Bunlar demiryollarımız için ıkafi midir? Değildir. 
Daha iyisünıi ve daha güzelini yapmak mecburidir. 
Bunu yapabilmek için, 1975 yılında 1976 - 1985 
dönelmini 'kapsayan 10 yıllılk uzun vadeli bir Demiryol
ları Islah Planı yapılmıştır. 82 milyar 222 milyon 
lira olan bu planın 50 miyar 102 milyon lirası Ba-
yındıdılk Baıkanlığı tarafından, geri kalanı ise Ulaş
tırma Baıkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 
plan sonucunda, mevcut şebekeden 3704 kilometrelik 
bir kesim yüksek standarda kavuşturulacak, 1271 ki
lometre demiryolu yeniden inşa edilecek, mevcut şe
bekede 405 kilometrelik bir kesim çift hatta çıkarıla
cak ve ayrıca 1804 kilometrelik varyant, yan güzer
gâh değiştirilmesi işlemleri yapılacaktır. 

Yine bu plan gereğince 150 adet 1 000 ile 1 200 
beygir gücünden manevra lokomotifi, 395 adet 2 400 
beygİrgücünde anahat lokomotifi, 170 adet 3 500 bey
gİrgücünde anahat lokomotifiyle, 253 adet 4 000 ila 
6 000 beygİrgücünde elektrikli lakomotlifin imal ger
çekleştirilecek; ayrıca, 18 445 adet yülk vagonu, 670 
adet yolcu vagonu yapılacaktır. 

Devlet Demiryollarının ihmalimi ifade eden Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü değerli arkadaşıma 
Ikarşı Dördüncü Beş Yıllık Plan demiryolları ile ilgili 
olarak neyi getirmiştir, onu açıklamak isterim. Dör
düncü Beş Yıllık Plan, 1506 numaralı tedbirde, «De
miryolları alt sektöründe Söğütlüçeşlme istasyon tadi
latı ve Tecer - Kangal demiryolu yapımı tamamlana-
oaktır. Mevcut demiryolu alt yapısının iyileştirilmesi 
esas alınacaktır.» deniilmektedir., Mevcut demiryolu
nun ıslahı tedbiri Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın burada tenfcit edilen politikasının bizatihi 
kendisidir. Kaldı M, «Devlet Demiryollarına önem 
ve hız vereceğiz» diyen bir hükümetlin Dördüncü 
Plan döneminde en azından şu şu şu yeni projelere 
başlayabileceğim demesi lazımdı; başlanmış projele
rin bitirilmesi zaten asli görevi idi. 

1978 yılında ulaştırma yatırımlarının 1977 yılından 
daha az gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunların hız
landırılmasında zaruret buluyoruz. 

Sayın Karsu'nun Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi dı
şındaki konuşmalarına da cevap verime mecburiyeti 
doğuyor. Sayın Karsu, 1978 yılının 1977'den daha 
iyi olduğunu ifade ettiler. Düşüncelerine saygılıyız; 
ancak, bir teknisyen olan değerli arkadaşımın rakam 
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dilini çok daha iyii anlayıp kavrayacağından emin 
olduğum cihetle, bazı örnekleri vermeme müsaade-
slini istirham ediyorum. 

1977'de kalkınma hızı 4, 1978'de 3, (kendilerinin de
diği gibi 3 olduğunu da kabul ediyorum) 4, 3'ten bü
yüktür, 1978 1977'den kötüdür. 1977'de ortalama 
fiyat yükselişi % 24,1'dir, 1978'de % 52,6'dır. 52,6, 
4,1'den büyüktür; o halde 1978'deki fiyat hareket
leri 1977'den daha kötüdür. 1977'de ithalat 5,7 milyon 
dolardır, 1978'de ithalat 4,6 milyon dolardır. 4,6; 
5,7'den küçüktür. O halde 1978 ithalatı 1977'den 
iyi değildir. 1977'de ihracat 2,1 milyon dolardır, 1978' 
de ihracat bundan büyüktür, ihracat 1978'de 1977' 
den iyidir. 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun, süreniz doldu, bağ
layınız lütfen. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

1977'de hiçbir malın kıtlığı, yokluğu söz konusu 
değilken, şu anda her şey yoktur ve kıttır. O halde, 
1978, 1977'den kötüdür. 10 yılda 500 kişi ölmüşken, 
1978'de 1 200 kişi ölmüştür. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayenizde. 
EKREM CEYHUN (Devamla) — Onlara Allah 

rahmet eylesin, bunu tenkit olarak ifade etmiyorum, 
hep ciğerim yanıyor. Yalnız söylediği için ifade edi
yorum. Aslında tasvip de etmiyorum, hiç kimsenin 
burununun kanamasını istemiyorum. Keşjke kana-
mayacak her türlü tedbiri hemen alabiiselc, ama o da 
1977'den kötüdür. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı buna 
göre, Cumhuriyetin kurduğu en değeri bakanlıklar
dan biridir. Bu Bakanlığa elbirliğiyle sahip çıkmak 
mecburiyetindeyiz., Kalkınmanın temellinde bu Ba
kanlığın görevleri yatmaktadır. Ne düşünüyorsatk Bu 
Bakanlığı ileriye götürmek içlin, onu getirelim; tar
tışalım ve gerçekleştirelim. 

Hava ulaştırmasıyla ilgili yasaları Sayın Bakanın 
sevk etmesini istirham ediyorum. Karayolu ulaştır
masında ulaştırmaya istikamet verecek karayolu de
netim yasasını getirmesinde yarar görüyorum. De
nizyolu ulaştırmasının problemlerini çözecek yasal 
düzenlemeleri bir an önce getirip Mecliste takip et
melerimi istirham ediyorum. 

Bu düşüncelerle Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 
memlekete ve millete hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sıralarından al
kışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun 
Değerli üyeler, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir* 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 

Bölüm 

A) Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 62 469 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi 3 007 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kara ulaştırması politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilme
si 10 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Deniz ulaştırması politikasının 
düzelenmesi ve geliştirilme
si 146 267 00Q 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sivil havacılık politikasının 
düzenlenmesi ve geliştirilme
si 6 328 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

8 758 000 

116 
17 047 000 

900 

101 

Bölüm 

115 Deniz ticaretinin koordinasyo
nu 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel ulaştırma koordinasyonu 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul 'etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 4 139 514 000 
BAŞKAN — gölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 
Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 605 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Öğretim ve eğitim hizmetleri 27 057 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1979 yılı Devlet Hava Maydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 868) (1) 

(1) 314 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü il979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne 1979 mali yılında yapacağı hiz
metler için bağlı, (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (853 403 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum: 

A) CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 228 143 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

111 Uçuş emniyetinin sağlanması 268 738 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hava alanı yer emniyetinin 
sağlanması 343 342 0C.O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 13 180 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı olduğu cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (853 403 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir, 

B) CETVELİ 

Lira 

300 000 000 

553 403 000 

Gelir 
türü 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

Genel Müdürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Harcamalara a>t formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
ıtir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde yü

rürlüğe girer.. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

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

Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenleı... Kabul edilmiş
tir. 
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Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; bilahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Tasarının, Ulaştırma Bakanlığına ve tüm mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

/. _ 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile H979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma (Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi: 11208; ; C. Senatosu : 11583) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 322; C. Senatosu S. Sayısı : 
844) (Devam) 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini almış 
bulunuyorlar. 

1979 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söz alan sayın üyeleri sunuyorum : 

Gruplar adına : Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Faruk Demirtola, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Sermet Durmuşöğlu, Milli Se
lâmet Partisi Grubu adına Sayın Salih Özcan, Adalet 
Partisi Grubu adına Sayın Hidayet Çelelbi. 

Şahıslan adına : Lehinde; Sayın Ömer Kahraman, 
Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Sami Gökmen, Sayın 
Zeki Eroğlu, Sayın Çağlayan Ege. 

Aleyhinde; Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Meh
met Çatalbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın ilhan Ay-
tekin, Sayın Şener Battal, Sayın tbrahim Vecdi Ak
sakal. 

'Üzerindeo; Sayın Nazım Baş, Sayın Altan Tuna, 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Ali Ak. 
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Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere saat 14.00'e 
kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,47 

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Faruk Demirtoîa'da. Buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesinin gö
rüşülmesinde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcü
sü olarak sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Pek çok bakanlıklar bugünün siyasi ortamında 
partizan tutumları içinde yüce milletlimizin hayrına 
olmayan davranışlara itilmiştir. Gönül istiyor ki, 
Sağlık Bakanlığı bu çekişmelerin dışında kalsın; gö
nül istiyor ki, Sağlık Bakanlığı içerisine bu çelişmeler 
girmesin. 

Bu kısa sürede, Türkiye'nin sağlık politikası nasıl 
yürütülmeli, sorunlarımız nedir, çareleri nedir? Bun
ları özetlemeye çalışacağım. 

I '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1219 
I sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı terasına 
I dair Kanunun değişik ve yeni şekilleri 10 yıldan beri 
I (Bakanlıkta beklemektedir. İsminden de anlaşılacağı 
I üzere, 50 yıllık bu eski kanunların, yurdumuz sağlık 
I hizmetlerine tam bir çözüm getirmeyeceği belli ol-
I makla beraber, hiçbir Hükümet ve hiçbir bakan bu-
I güne kadar bu konuya eğilmemiştir. 
I Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 5 aylık Hükü

met döneminde bu kanunlardan, daha önemli olmala
rı sebebiyle ve acil oluşları yönünden iki kanun tek-

I lifini Meclise getirmiştik. Bunlardan birisi, sağlık 
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hizmetlerinin tek sistemle yönetimi, ikincisi de; Tam 
Süre Kanunu tasarısı. 

'Bunlardan Tam Süre Çalışma Kanunu Meclis
lerde görüşülerek, geçen Temmuz ayından itibaren 
memleketimizde uygulanmasına başlanmıştır. Bu ta
sarı Meclislerde görüşülürken, Milliyetçi Hareket 
Partisinin tekliflerinin dışında bazı eklemeler yapıl
mıştır. Bu eklentiler arasında askeri sağlık personeli-
rii ilgilendiren hükümler tasarıya eklenince, askeri 
hiyerarşide bozukluklar, ahenksizlikler olmaya baş
lamış, bunun sonunda da şimdi Meclislere haklı bir 
talep olarak diğer askeri personelin maaşlarının da 
artırılması teklifleri gelmiştir. 

(Sayın 'milletvekilleri, mali yükü ağır kanunlar oldu 
bittiye getirilerek halledilemez. Hele bütçeye milyar
lar yükleyen tasarılar Meclise getirilirken komisyon
larda iyice görüşülmelidir. 

Sayın Bakanın Senato konuşmasında, Tam Gün 
Yasasını 'kastederek, «Bu Kanunla ben 61 mütehas
sısı ve 210 pratisyeni Doğuya gönderdim» diyor. «İş
te burada benim bir vatandaşım bile kurtulsa, ben bu 
7,5 milyarı sarf ederken huzur duyorım» diyor. 

Elbette bu sözler doğrudur. Fakat hu 7,5 milyar 
ile değil 300 doktor aylığı 50 000 lira olmak üzere 
tam 12 500 doktoru çalıştırmak ile kalbiidir. Gerçek
çi olmak zorundayız. 

Memleketimizde beslenme bozukluğundan süt ço
cuğu ölümleri dünya ölçülerinin çok üstündedir. 
İşsizlikten intihar edenler, ekonomik bunalımların 
yarattığı büyük huzursuzluklar vardır memieketimliz-
de. Tam Gün Yasasının ifade edilen bu 7,5 milyar 
liranın çok üstünde olacağını, askeri hekimleri ve 
üniversiteleri de buna dahil edersek, bunun 15 mil
yarı aşacağı şüphe götürmez. 

Netice olarak, çok arzu edilen ve hepimizin gö
nülden istediği bu Kanun, Meclislerden çıkarken ba
zen ilavelerle, bazen de eksikliğiyle çıkmıştır. Bu se
beple bütçeye ağır yükler getirmiştir. 

(Kamunun kapsamı, genel sağlık sigortası ele alın
madan alabildiğine geniş tutulmuştur. Tam Süre 
Çalışma Kanununa esasta 'bir itirazımız yoktur. Fa
kat hataları en kısa zamanda düzeitilmezse, tıp men
supları arasında da huzursuzluk başlayacak, başarısız
lık .ve hizmet aksamalarına yol açacaktır. 

Şöyle ki, sarf edilen para hizmet karşılığı olarak 
yerini bulamamıştır. Verilen tam süre tazminatında 
'iki esas nokta göz önüne alınmalıydı ve bilhassa bu 
husus çıkartılan yönetmeliklerde göz önüne alınarak 
zorundaydı, 

'Birincisi; ihtiyaç duyulan meslek dalları. İkindisi; 
ihtiyaç duyulan bölgeler. Hangi kadrolar doldurula
mıyorsa, sağlığın hangi meslek kolunda boşluklar var
sa, öncelikle bunlara öncelik tanınmalıydı. 

Asıl eksik olan hekim eksikliğidir. Şu anda mem
leketimizde hekim noksanlığı doldurulamayan kadro
lar % 40 civarındadır. Dişçi ve eczacı kadroları ise 
% '10 fazlası ile dolu olup, -c/c 110 civarında, yani 
ihtiyacın fazlası durumundadır. 

'Bu hatalı ve geniş tutulan tazminatlar, ödeme po
litikasında Hazine zararına dengesizlikler yaratmış, 
birçok yükseköğrenim mensuplarının, memurların hak
lı olarak tazminat 'istemelerine ve bu yolda girişim
lerde bulunmalarına yol açmıştır. 

Mühendisler, veterinerler, kimyagerler, valiler, 
kaymakamlar, idari, mülki amirler, haklı olarak, öde
nek istemek durumunda bırakılmışlar ve neticede bu 
istikamette kanun teklif ve taisanları hazırlanarak 
Yüce Meclise sunulmuştur. Son çıkarılan hâkimler, 
savcılar tasarısı, mülki, idari amirlere ödenek veril
mesi tasarısı Meclisten geçmiştir. Ayrıca, Askeri 
Personel Kanunu tadilat tasarısı ve daha pek çok mali 
portesi yüksek kanunlar zinciri böylece meclislere 
gelecektiı*, 

Tam Gün Çalışma Kanununda öncelikle tıbbın 
lokomotifi olan hekimlik mesleğini hedef alarak taz
minatlar düşünülmeliydi. Burada amaç, hekimin git* 
mediği yerlere, bu ödeneklerden verilerek hekim te
mini idi. 

Milliyetçi Hareket Partisinin kanun tasarısı 'ile Hü
kümetin Tam Gün Kanunu Tasarısı arasında çok 
önemli bir fark da şudur: Tecrübeli, tıpta mesafe 
almış, 'ilmi seviyesi yüksek doktorların bulundukları 
yerlerde muayenehane açmadan, kendi müessesele
rinde çalışma saatleri dışında mesleklerini yürütme
ye imkân tanınması idi. Bizim teklifimizde bu 4 ncü 
madde metinden tam olarak çıkarılmıştır. 

4 ncü madde aynen şöyle idi : «Muayenehaneler 
kapatıldıktan sonra ancak bu personelden talbip ve 
dîştabipleri uzmanlık sertifikası olup da dışarıda hiç
bir görev almadan bu uzmanlıklarını (bağlı olduğu 
hizmet yerinde ve çalışma saatleri dışında prim kar
şılığı icra edebilirler.» 

İşte bizim hazırladığımız Tam Süre Kanununun 
en yapıcı maddesi bu idi. 'Bu madde tasarıdan tümüy
le çıkarılmıştır. Böylece, tecrübeli hekimlerin zaman
larını değerlendirmeleri önlenmüştir, ayrıca bunlara 
da ödenek verme durumu ortaya çıkmıştır. 
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Halbuki, bu madde hekimlerin mesai dışında yine 
hastanede çalışmalarına yol açacak ve mesleki geliş
melerinde faydalı olacaktı. Böylece, hekimler evin
de geçireceği zaman değerlendirilmiş olacak, ayrıca 
bu primlerden bulundukları müessese de hisse almış 
olacaktı. Uzun yıllar özel hastalarıyla uğraşan, 25 -
30 yıllık bir hekim bu itiyadından koparılmaya kal
kılırsa, bunlar Devlet hizmetinden ayrılacaklardır. 

Bu Temmuz ayında, 'kanun gereği olarak bütün 
muayenehaneler kapatılacaktır, buna bir diyeceğimiz 
yok, Kapatılsın, fakat primle hasta bakma uygulana
mayacağı için, pek çok kifayetli hekim Devlet hizme
tinden 1979 Temmuz ayında ayrılmış olacaktır. Esa
sen, genç hekimler bu uygulamayı severek yapacak 
ve hem de intibak etmişlerdir. Asıl mesele, bu 20 - 25 
yıllık hekimleri Devlet hizmetinde tutabilmenin yol
larını aramak zorundayız. Hekim sayısı memleketi
mizde azdır, tıpta atıl kapasite yaratmak çok mah-
zuriuduî, 

Sayın milletvekilleri, her şey arz ve talep kanu
nunun dengesi içinde yürür, Türkiye'nin 45 - 50 bin 
hekime ihtiyacı vardır. Halbuki bugün için 18 - 20 
bin çalışan hekimimiz bulunmaktadır, bunun da an
cak 6 - 7 bini Sağlık Bakanlığında mütehassıs ve 
pratisyen olarak hizmet görmektedir. 

Birçok diplomalı hekim ise meslek dışı hizmet 
görmektedir, nitekim 16 tane de Parlamentomuzda 
vardu'. 

Amerika'da 3 binden fazla, Avrupa'da 1 600 ka
dar hekimimiz var. Dış ülkelerdeki bu hekimlerin 
yetiştirilmesi milletimize en az 18 milyar liraya mal-
olmuştur. Bunların yurda getirilme çareleri mutlaka 
bulunmalıdır, en kısa zamanda ele alınmalıdır. 

Mecburi hizmet getirilmesi, bu işlere hiçbir zaman 
çözüm sağlamamıştır ve sağlayamaz da. Tam Gün 
Yasası ise, bu kadar harcanan paraya rağmen, 1979 
Temmuzundan sonra muayenehanelerin kapatılma 
mecburiyetiyle birlikte, hekim sayısında azalmalar 
yapacaktır. Pek çok ayrılanlar olacaktır. Şu anda 
Tam Gün Yasası ile 300 kadar hekim dışarıdan Dev
let hizmetine alınmış olabilir, fakat bunlar ya yeni 
mezunlar veya muayenehanelerinde tatmin edici ça
lışma yapamamış olan hekimlerdir. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz memle
ketimizde tıpla ilgili çok hassas bir konuya temas 
edeceğim. Neden biz, memlekette 30 bin hekim açı
ğı varken, sağlığın öncülüğünü yapan bu meslek er
babının artırılması yollarını düşünmüyoruz? Mesele
nin içinde tababetin ve insan sağlığının bir kazanç ya-
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pisi olarak kullanılmasının ince ve aldatıcı oyunları 
vardır. 1946 yılında Türkiye'de sadece İstanbul Tıp 
Fakültesi vardı ve bu 1 000 hekim mezun ediyordu. 
Daha sonra, 1946'dan sonra Ankara Tıp Fakültesi 
açıldı ve 1 100 hekim mezun etmeye başladı, İstan
bul Tıptan bazı öğrenciler Ankara Tıp Fakültesine 
nakledildiler. Bilahara İzmir Tıp Fakültesi açıldı ve 
mezun sayısı 1 300 - 1 400'ü buldu. Daha sonra 
Hacettepe ve 16 tıp fakültesi açıldı. 

Bugün Türkiye'de 1979'da 16 tıp fakültesi vardır. 
16 tıp fakültesinden de 1 900 hekim mezun olmak
tadır. 1946 yılında bir fakülte 1 000 mezun verir
ken, 1979 yılında, 33 sene sonra 16 tıp fakültesi 1 900 
mezun verebilmektedir. Dağ fare doğurdu sayın ar
kadaşlar 

Biz Türkiye'de tıp fakültesi mi çoğaltıyoruz, yok
sa hekim sayısını mı çoğaltıyoruz? Almanya'da bir 
öğretim görevlisine 18 öğrenci, ingiltere'de 20, Ame
rika'da 22 öğrenci düşmekte iken, Türkiye'de bir öğ
retim görevlisine 5 öğrenci düşüyor. Biz bu kadar 
zengin bir ülke değiliz. Biz, öğretim görevlisi mi 
yetiştireceğiz, yoksa profesör, doçent unvanları mı 
dağıtacağız, yoksa tıp fakültelerinde yurdun ihtiya
cını karşılayacak olan hekimleri mi yetiştireceğiz? 

Tıp fakültelerinde öyle bir menfaat halkası olay
ları, öyle bir değerlendiriliyor ki, bir türlü bunun 
farkına varamıyoruz. 

Tıp fakülteleri bu Iayüsel tutumu ile milletin bu 
hassas konusundaki ıstırabını her geçen gün artır
maktadır. Neden bu kadar öğretim görevlisi varken, 
bu kadar çok tıp fakültesi varken, fakültelere bu ka
dar az öğrenci alınıyor? Jeolog ve arkeolog olmak 
şerefli mesleklerdendir, fakat birçok gencimiz üni
versite imtihanlarına girerken tıbbiyeye girmeyi arzu 
ediyor. Neticede 4 veya 6 yıl sonra jeolog veya ar
keolog olarak çıkıyor. 

Tıp fakültelerinde yer yok, araç gereç yok, diye 
bir sürü mazeretler beyan ediliyor. Memleketin he
kim ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, Parlamen
to olarak bu işe el koymalı, bu keyfiliğe son vermeli. 
Halihazır tıp fakültelerinin yılda en az 4 - 5 bin öğ
renci alabilecek ve bunu mezun edebilecek kapasite
leri ve öğretim görevlileri vardır. Pek çok öğretim 
görevlisi haftada 2 - 3 saat gibi kısa bir süre ders 
vermekte, diğer zamanlarını başka işlerle uğraşarak 
geçirmektedir. 

Yılda 16 tıp fakültesine 2 bin öğrenci almakla he
kim açığımızı ancak 15 yılda kapatabiliriz. Nüfus 
artışını da hesaba katarsak, bu açığı kapatma im-
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kânımız yoktur. Tıp fakültelerinin kapasitesini en kı
sa zamanda 4 bin öğrenci alabilecek şekilde ayarla
mak mecburiyetindeyiz. Ve böylece ancak 8 - 10 yıl 
sonra, eğer tıp fakülteleri 3 bin ila 4 bin arasında me
zun vermeye başlarsa, 8 - 10 yıl sonra Türkiye'nin 
'hekim açığını giderebilmemiz ancak mümkün ola
caktır. Bu konu ile ilgili olarak, ihtiyaç fazlası fa
kültelerde bulunan eczacı, diş tabipliği öğrenimi ya
pan öğrencilerin ilk sınıflarında temel dersler ortak 
olduğuna göre, bunların tıbbiyeye nakli için bir for
mül düşünmeli ve arzu eden eczacı ve diş öğrenimi 
yapan öğrenciler ilk fırsatta tıp fakültelerine devre-
dilebilmelidir. 

Böylece, hem tıp fakültelerinde tıp öğrenimi ya
panların sayısı artmış ve hem de ihtiyaç fazlası olan 
eczacı ve diş tabiplerinin azalması temin edilmiş olur. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken, 1978 yılı 
başında 8 eczacısı bulunan, - yani Hükümet yeni ku
rulurken - Doğumevinde 1979 yılı başında 33 eczacı, 
1978 yılbaşında 10 eczacı olan Numune Hastanesinde 
42 eczacı bulunmaktadır. Bu rakam yanlış olabilir, 
aldığım bazı rakamlar 34 olarak söylüyor. 34 - 42. 

Şimdi sizlere bir istatistik arz edeceğim : 
Hastanelerin kuruluşlarında standart kadrolar var

dır; kaç mütehassıs hekime, kaç eczacıya, kaç diş 
tabibine ihtiyaç olduğu standart kadrolarla esasa bağ
lanmıştır. 

Ankara Numune Hastanesinde 8 standart kadro 
vardır, 42 eczacı vardır; 10 standart diş tabibi kadro
su vardır, 21 dişçi vardır. Bunun gibi, Ankara Has
tanesinde 3 standart kadro, 20 eczacı; Sami Ulus Ço
cuk Hastanesinde 2 standart kadro, 18 eczacı; Yük
sek İhtisas Hastanesinde 2 standart kadro, 27 ecza
cı; Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde 1 standart 
kadro, 20 eczacı; Onkoloji Hastanesinde 1 standart 
kadro, 41 eczacı; Doğumevinde 4 standart kadro, 33 
eczacı; Atatürk Sanatoryumunda 5 kadro, 21 eczacı. 
Diş tabipleri de aşağı yukarı bu oran dahilinde. 

İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesinde 5 
standart kadro, 29 eczacı; Beyoğlu Hastanesinde 3 
standart kadro, 23 eczacı; Bakırköy Hastanesinde 3 
standart kadro, 15 eczacı; Göğüs Cerrahisi Hastane
sinde 3 stsaridart kadro, 16 eczacı; Heybeliada Sa
natoryumunda 2 standart kadro, 14 eczacı; Yedikule 
Hastanesinde 2 standart kadro, 14 eczacı; Süleyma-
niye Doğumevinde 1 standart kadro, 8 eczacı; İzmir 
Devlet Hastanesinde 4 standart kadro, 36 eczacı; 
Çocuk Hastanesi 3 standart kadro, 26 eczacı; Te
pecik Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3 standart kadro, 

20 eczacı; Karşıyaka Devlet Hastanesinde 1 standart 
kadro, 9 eczacı. 

Sağlık Bakanlığı ile ilgili olmamakla beraber, bir 
fikir olarak Ankara Tıp Fakültesinde 100 eczacının 
olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu eczacılara 15 
bin lira civarında bir ödeme yapıldığına göre, bunun 
bir yılda Devlete yüklediği yük 20 milyon liradır. 

25 yıl önce ben Tıp Fakültesinde asistandım ve 
6 - 7 eczacı vardı, yatak sayısı 1 000'di; şimdi yatak 
sayısı 2 OOO'dir, eczacı sayısı 10 veya 15 olmalı; fa
kat 100! 'eczacı var. 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, 2 dakikanız var. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlar, politika yapıcı olmalıdır; 
memleket ekonomisine hizmet etmelidir. Ben Sayın 
Bakanı suçlamıyorum; nitekim kendileri Senato ve 
Bütçe Karma Komisyonunda, «Ben bu gençleri ec
zacı ve dişçi olarak çalıştırmayayım da, ayakkabı bo
yacısı olarak mı çalıştırayım» diyorlardı. İşsizlere iş 
bulmak güzel şey, fakat bu bir yılda artan ve ihtiyaç 
olmadan 3 - 4 katına çıkarılan istihdam politikası 
Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına kadro ve iş 
icat etmek gayesine yöneliktir. Bu kabil işler kısa za
manda enflasyona yol açmıştır, daha da yol açacak
tır. İhtiyaç fazlası olan eczacı ve dişçi sayısı bu şi
şirme kadrolarla giderilemiyor ve halen Devlet hiz
metlerinde iş arayan eczacılar ve diş tabipleri artmaya 
devam ediliyor. Bunlara köklü çareler bulmak zorun
dayız. 

Sayın milletvekilleri, sağlık meselelerimizin 20 da
kika içerisine sıkıştırılması mümkün değildir. Yalnız 
önemli konuların adlarını sıralayacağım. 

Sağlık personeli eğitim programı, çevre sağlığı ko
şullarının düzenlenmesi, yataklı kurumların ahenkli 
çalışması için tek sistemle yönetim, (ki kanun Meclis
tedir) sağlık hizmetlerinde denetim, beslenme sorun
ları, ana - çocuk sağlığı, ihtiyarlık bakım ve huzurev
leri, rehabilitasyon konusu, genel sağlık sigortası ko
nusu, teşkilat kuruluş kanunlarının ele alınması, do
ğum ve doğum kontrol sorunları, tıbbi araç sorunları 
ve ilaç sorunları. Hepsi de, baştan başa ele alınması 
gereken memleketimiz için önemli konulardır. 

Biz bunların içinden sadece birkaç cümle ile ilaç 
sorunumuza temas edeceğiz. Memleketimizde bugün
lerde ilaç sıkıntısı ve yokluğu vardır. Elbette ki bu, 
döviz buhranının yarattığı ilaç ve hammadde ihtiya
cının temin edilememesindendir. Piyasada aspirin, an
tibiyotik, röntgen filmi yoktur; evet bunlar ve birçok-

34 -



M. Meclis* B : 61 

lan yoktur. Bunların temelinde döviz rezervlerimizin I 
bitmiş olmasına bağlı sebepler vardır. Türkiye'nin yıl
lık ilaç ithali 80 milyon dolar olduğu takdirde, ilaç 
ihtiyacımız karşılanmış olacaktır. 

1977 yılında 30 milyon dolarlık bir ithalat yapılarak 
bu ihtiyaç karşılanmıştı; 4 aylık süre zarfında. 

Halbuki 1978 yılında bir sene içinde 80 milyon 
dolar olan ihtiyaca karşılık, 1 0 - 1 5 milyon dolarlık 
bir yıllık ithalat ancak gerçekleştirilebilmiştir. İşte 
bu döviz kıtlığı sonunda piyasada ilaç bulunamamak
tadır. 

Sayın Bakan muhtelif zamanlarda Başbakan ve 
Maliye Bakanından döviz istemiştir. Fakat bu önemli 
hayati konu için maalesef döviz bulunamamıştır ve 
ilaç buhranı sürüp gitmektedir. 

Bu kısa açıklamadan sonra ilaç sorunlarının kök
lü olarak çözümlenmesinin milli bir ilaç sanayii ku
rulmasıyla mümkün olacağını belirtmek isterim. Sağ
lık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, Emekli Sandığı gibi ilaç ihtiyacı 
çok olan bakanlıklar ve bazı kurumlar, bir milli ilaç 
sanayii müessesesinin temelini kattıkları fonlarla ger- I 
çekleştirebilirler. I 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, süreniz geçiyor, 
bağlayın efendim. 

FARUK DEMlRTOLA (Devamla) — Bitiyor Sa
yın Başkan. 

Ayrıca morfin türevlerinin kendi memleketimizde 
yapılması, böylece çok pahalı olan kodein ve diyo-
• in gibi ilaçların afyondan elde edilerek, bunların 
yapılmış madde olarak ihraç edilmesi, memleketimize 
döviz getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1977 yılı son günlerinde Hü
kümet düşürülürken, Sayın Ecevit «Olaylar çok açık
tır, ölen gençlerimize acımıyorsak, hava kirliliğine 
bağlı olarak havada uçarken zehirlenip gökte ölen 
kuşlara acıyalım» demekteydi. 

Hükümet olarak aradan 14 ay geçti. Şimdi hava 
kirliliğinden; gökteki ölen kuşlardan vaz geçtik, süt 
çocuklarının ciğerlerini dolduran kirli havadan da 
vazgeçtik, ilaç yokluğuna bağlı çaresizliklere, ekono
mik krizin yarattığı beslenme bozukluklarına bağlı 
ölümlere çare arayalım. 

Sayın Bakanın, hava kirliliğiyle uğraşan Sayın 
Başbakan Yardımcısı meslekdaşımızla baş başa ve
rerek, vatandaşlarımızın solunum sistemlerini düşü
nerek, hiç olmazsa nefes alacak kadar rahat yaşama
larına imkân sağlamalarını ve hava kirliliğinde elbir
liği ile mücadele etmelerini arz eder, bütçenin Sağlık | 
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Bakanlığına ve memleketimize hayırlı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ser-

met Durmuşoğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 

CHP GRUBU ADINA SERMET DURMUŞ
OĞLU (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli üyeleri; 

1979 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mali 
yılı Bütçesi üzerinde CHP Grubu adına görüşlerimi 
ve isteklerimi sunmak üzere yüksek huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, Anayasanın 49 ncu maddesi ay
nen şöyle der : 

«Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde ya
şayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla 
ödevlidir. 

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler 
alır.» 

Sözlerime bu ilkeden hareket ederek başlıyorum. 
Bizde bu Anayasal kuralı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı yerine getirmektedir. Daha doğrusu sorum
lusu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Ama yur
dumuzda 50'ye yakın Devlet teşekkülü ve özel teşeb
büs kuruluşu, kendi anlayışları içerisinde sağlığa hiz
met etmektedirler. Bu ise personel araç, gereç, zaman 
kaybına ve hizmetlerin muayyen yerde toplanmasına 
sebep olmaktadır. 

Hemen vakit kaybetmeden şunu söylemeliyim ki, 
bu dağınıklığa son vermek lazımdır. Halk sağlığı ile 
ilgili toplumun yaşadığı yerlerde su, kanalizasyon, 
çöp, hava kirliliği, yeşil sahalar, parklar, binaların 
inşa tarzları maalesef Sağlık Bakanlığını doğrudan 
doğruya ilgilendirmemekte diğer devlet teşekküllerini 
ve yerel kuruluşları ilgilendirmektedir. 

Bu durumda 45 000 000 insanın 85 bin yerleşme 
yerinde yaşayan halka, Devlet bütçesinin % 6,5 kıs
mı ayrılan bir bakanlığın hizmetlerinin ne kadar ağır 
ve zor olduğu meydana çıkmaktadır. 

Hükümet bütçelerinde gülünç diyeceğimiz öde
nekler ayrılmıştı. Nitekim; 

1950'de '% 4,1 
1960'da !% 5,3 
1976'da % 3,47 
1978'de 1% 3 
1979'da ı% 6,5 
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Halbuki dünya milletlerine baktığımızda; 
Avusturalya ı% 25,8 
Şili % 16,4 
Yugoslavya % 21,3 
Bu rakamlar gösteriyor ki, dünya milletleri içe

risinde sağlığına bütçesinden en az kaynak ayıran 
ülke Türkiye'dir. Bunun neticesi; diğer memleketler
de yatak adedi ve doktor adedi şöyledir : 

Amerika'da 120 kişiye 1 yatak; 630 kişiye 1 dok
tor; Yunanistan'da 170 kişiye 1 yatak, 640 kişiye 1 
doktor; İspanya'da 220 kişiye 1 yatak, 770 kişiye 1 
doktor; Türkiye'de 400 kişiye 1 yatak, 1 700 kişiye 
1 doktor; Meksika'da 510 kişiye 1 yatak, 1 810 kişiye 
1 doktor. Bu durum nüfus ve memleket sahası ola
rak en fazla olduğumuz halde, doktor ve yatak sa
yısı itibariyle en gerideyiz. Memleketimizin durumu 
derinliğine indirgenirse daha da fecidir. Çünkü tıp 
ilmi daima ilerlemektedir, ihtisas dalları artmakta
dır. Halbuki biz bunların gerisinde kalmışızdır. Ye
tersiz altyapı hizmetleri, noksan personel gücü, has
ta yatak sayısı ve koordine olmayan sağlık uygula
ması sonucu bebek ölümü oranı köylerde binde 168,3; 
şehirlerde binde 114,3; anne ölümü on binde 15. Or
talama binde 153. 

Ortalama ömür memleketimizde şöyledir : 

Köylerde 52,8 yaş; şehirlerde 58,6 yaştır. 
Sağlık seviyesinin istediğimiz gibi olması için 

bebek ölümünün binde 15, anne ölümünün on binde 
5, ortalama ömür de 75 yıl olmalıdır. Bu duruma göre 
sağlık seviyemi Jzim çok düşük olduğu memleketimizde 
nüfusun % 65'i kırsal alanlda, % 35'i şeibMerde yaşar. 
Kırsal alanlara bu hllzimeıtii yaıyajbilmjeık içıitı 1963 yılımda 
(Sosyalizasyon uygulamaisına başlanmıştır. Bugün 40 
ilde sosyalizasyon tarJbükjatı başlamıştır. 224 sayılı Sos-
yafeasyon Kanunu *am, mamasıyla uygulanmalı 1982 
yılında btijtün m'emnlielkdt sosyalizasyon kapsamına alım-
ımalıidur ve Tamigüm Yasası ile beraber sosyaffzasyom 
»tatbikatı anlcak sağlık lıizmefâerinideikji dengesizliği g> 
daıtâc'dktfir, Aıfcsi halde; 

Muş'ta 
İBJflgöl'de 
Tokat'ta 
î'zjrnfir'de 
Ankara'da 
iîs'tanjhul'da 

düşırraekltejdir ve 

18 520ı 
17 532 
12 099 

667 
505 
450, 

düşecektik. 

kjişij 

l « 

!« 
•« 

ı« 
« 

Sosyalizasyonun TüalkMye'niin şartlarına göre mut
laka tatbik eldilnıesi gereklidir. Çünkü nüfusun % 
65'li kırsal alanda yaşairnafc'tadır. Bilhassa köylü va-. 

• üanldaş, kjöylü kadınları iptıidai 'köy ebelerinin elinde 
kioğum yapmaktadır. Buradan şu netice çıkar: 

Ana - çocuk sağlığı güncel elıemmlİiyeıtlim'i koru-
ımafctıa olup, her yıl 1Q bin çocuktan 150,'si ölmekte
dir. Okul öncesi 0 - 5 yaş arası yeitersıiz ve dengesiz 
(beslenmeye bağlı olarak ,% 20 arasımda 'büyürms ve 
gelljşme gar'i'Iklerime rastlanımıaktadır. Halen 27 ilde 
65 ama - çoouık sağlığı merkezi, 75 ilçede ana-çocük 
sağlığı şubdsi ille bu merkeze ve şulbalerimıe bağlı ola
rak 638 ana - çocuk sağlığı istasyonu çalışmaktadır. 

Aile Planlaması : 
' Ailelerin istedikleri zaman ve diledlikîerii sayıda 
çoculk, sahibi olabilmelerime yardımcı olunması yo
luyla anıa ve çoculk sağlıklarının korunması amacına 
dayanır. Çocuğu olmayan ailelerim, tıedavis(in|den yar
dım hizmetlimde pdk çolk ali'len'in yararlandığı görül
mektedir, 

Ruıh sağlığı r 
Bugünün insanımın ruh sağlığı konusu özemle üze-

ıfinda durulması icap öden bir mevzudur. 
KanJsıer Savaşı : 
Yurd|uımuız|da 150 bin civarında kanser vakasına 

rasitla>rtmalk}taJdır. Halen Ankara ̂ da 330 yataklı Kanser 
fhadtamesli, Numune Hasltanelsine bağlı 25 yaıtak var
dır. Kanserle ciddi mücadele etmek lazımdır. Çünkü 
kanserde esas erken teşhistir. Bunun içim de kanser 
ün/itelerinin artırılması ve tüm sağlık teşkilatının bu 
[mücadeleye kaMmak* lazımdır. 

IBulaşıcı ve salgın hamallıklarla savaş ve Çevre sağ
lığa 

Çiçek, Boğmaca, Difteıii,# Poliiyo, Tifo, Kızamık, 
Kuduz, Kolera gibi hastalıklarla başarılı bir şekSlde 
mübadele edilmiş ve edilmektedir. Trahom mücade
lesi etkili bir sekide yapılmaktadır. 

Sı'tma Eradlikasyıonu : 
Bu hastalığın Bakanlığın doktor ve teknisyenlleri

min tam çabşlmalarıyla mıeımleketıirn;izde en muivalffak 
olmuş bir, mücadele olup, Dünya Sağlık teşkilatınca 
takjdıirle k'arşılanmışitır. Verem savaşı; (0|-3) yaşların
da enfeksiyon .% 9 iken, 1978 yılımda blmlde 5'e düş-
müiş̂ tiür.: Tedaviye mtulhlCaç hlasta nispeti 1960ı-1962 yıl
ları arasında 'binide 2Q - 30 iken, 1978'de biindıe l'e 
düşmüştür. Veremden ölüm 1945 yılında binde 
260 iken, fou nispet 1978 yılımda binide 9'a düşmüştür. 
Bu şu demekıiir kü, Türk hekJm, ve persomûlnl'n planlı 
disiplinli çalışması sayesinde yapamayacağı bir şey 

I yolklfcur. Veremle savaş dünya sağlık teşkilatına örnek 
olmuştur. Halk sağlığı hizmetleri için de, çevre sağlığı 
temel bir hizmet kolumu oHuişiturmaktaldır. Gıda mad-

36 — 
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deleni içme ve kullarıma sulan her türlü artıklar za
rarlar gayri sıhhi yerler gürültülü ve hava kirlenmesi 
gilbi çeşitli konular bu mıavzu içerisine girer. Bu hiz-
•m'BÖî'itin tam görülemıemıesii toplumda çeşjitii hasta-
lnkiîaırm görülümjesine sebaptür. Bunun için, her ilde 
çevre sağlığı başkanlığı kurulmuştur, 41 ilimizde 
halk sağlığı lataratüvarîarı açılmışsa da yetersizdir. 
Bütün ileride açılmalıdır. Gılda kontrol laborâtıufvan-
ları ihmal edlillm/işltiir; halbulkii, en mlühliım ihtiyaçtır ve 
maalesef halka bozulk gıdalar yedirilmekte ve eldeki 
kanunlar da kifayet'süzdir bu hususta etkili yasalar 
çılkarmialk lazımıdır. 

iSoSyal hizmeıfller; kişinlim kendi kendine yeterlli blir 
h'ale gelmtesii, tülkıdüM diuruJmdan üretfci dunuma geç
irmesi ve sağlıklı bir toplum yaratılması ancak devletçe 
onganlize lejdilecelk b/ir sosyal hlizmetlier programı ile 
gerçıdküieşftirtil'öbıilir. 

A) Çocuk refalhı hizmıötlerii (0 - 6) yaş anasında 
(korunmaya mıuhtaç çocukların yeüiştirilmd.'trıi için il-
Jardıelkli korunmaya mıuıhtaç çocukların konunma bıif-
İilkleıliıyle işbirliği yapılmaktadır. Çalışan annelerin ço
cuklarının batkımı için, kreş ve gündüz hakim evleri
nin yaygınlaştırılmasını temiin dtimek lazımıdır. 

B) Yaşlı ve k(iımse$iz yandırma muıhtaç vatan
daşlar içim, huzurevleri açmak lazımdır. Sayısı 7 ve 
kapasiltesü 195 olan bu evler ihtiyacı karşıJamafktan 
çok uzaktır. 

Rdhabilitialsyön hizmetleri; hastalık ve sakat! ilk. ne
denliyle bedeni ve rruJhıi kabiiydüleninii kaybadenlerlin 
ıkısmen de olsa hayata kavuşturulması demtiktir. Bu 
husulsta Ankanalda 200 İstanlbul'da 100 yatak vardır 
İki, ilhtüıyacı karşılamaktan çak uzaktır. 

\Simdi güncel konuya gelelim arkadaşlar; eczaciı-
lılk ve tıpihi mjüstalhsarat hizmeti; üzülereik beüirtmıdk 
lazımdır kii, şümldliye kadar teldavi koruyucu teşhis için 
lüzumlu ilaç fiilîm kjkniyevi maddeler; sosyal içerikli 
olarak ele aunmamış'tır. Hâlâ, 1928 yılımda çıkardan 
il262 sayılı jspençliiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka-

Hekiîrt Hemşire H^ Yardımcısı 

26 577 17 189 8 856 
însan gücünün takıisiimi 

Kuruluşlar Hekim Hemşire 

Sağ, Sos. Yar. B. 5 565 8 585 
Üniversiteler 3 947 1 300 
Sosyal Sigortalar 4 390 3 748 
Özel Sektör 9 665 1 500 
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nunu ile yürültülmelktedıir. Bu mevzu kürsülerde, «as-
prin yok» dermekle ha'Meldi'lmez. Eldeki mevzuat çok 
yetersizdir, hailen 2Q bimin üzerlinde ilâç ruhsatı ol
duğu halde, ilaç sayısı 4 200 dolayındadır. 

İlaç denince: 
a) Hammadde ithali, hammadde fiyatı, hammad

de milktaırı, kaıHite kontrollü, ilaç fiyatları, ilaç amlbalajı, 
ilaç rnjilkitarı, ilaç sanayiimizin özel sekitör eHnjde ser-
ımayenıin kazanç aracı olduğu hepimliziin malumudur. 
Valkıit kaybetmeden İlaç ve film mevzuatı için günün 
şartlarınla uygun sosiyal içerikli yeniden kanun çika'nt-
malk şarttır. Yoksa, 1928 taıiihf İspençiyari Kanunla
rıyla bu iş düızjeimıez. 

ISosyal Güfvenllilk Bakanlığının röntgen film mev
zuunu ele atmasını şıilkranla karşılarız. 

Sayın arikadaşlar, şimdi yataklı tedavi durumu
muzu inceleyelim. 

(Bizde sağlük konusu deyince; haklim, hasta ve has
tane akla gelir. HaHbujkÜ bu yanlış bir zihniyüttıir. He-
'küm, ve hasta, insan, sağlığının bir bölümlüdür. 

ıMemleketiimjiz ne durumdadır? 
Hastanelerde elaman, personel sayısı, yatak sayı

sı: Mütehassıs hdkim 2 361, yatak sayısı 56 440. Diş 
heJkimii 800, -eczacı 1 250, hemşire ve yardımcı hem
şire 1Q ı607, teknisyen 1 800. 

Diğer kuruluşlarda yataklı tedavi: Üniveraiteûer 
7 154, belediyeler 2 254, diğer, bakanlıklar 742, ik
tisadi Devlet Teşdklkülleıti 2 754, Sosyal Sigortalar 
Kurumu 17 449 ve özel sek)tör 5 944, MİMİ Savunma 
Bakanlığı 15 100 ve toplam 51 742 yatak. 

Hastane durumu şudur: 108 182 yataktan yalnız 
56 bin 440 yatak Sağlık Bakanlığına aıitıtir. İşte has
tane kapılarında belemeleri, sayın miietveklleri-
nin hasta yatırmak için hastane koridorlarında 
dolaşmalarının nedenıi budur, kanımızca yataklı teda
vi kurumlarını tek elde toplamak lazımdır. 

Şimdi Personel Durumu : 

Ebe Sağlık Mem. ve Teknisyen 

16 500 12 798 

H. Yardımcısı Sağlık Mem^ Teknis. 

6 578 6 187 
453 23û 
460 344 

1 000 1 428 

file:///Simdi
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Mütehassıs hekim Sağ. Sos. Yar. B. 2761 Üniver
sitelerde 1 507 özel sektör ve serbest olarak 7 466'dır. 
16 310 hekliımıin 5 5651i Sağlık Bakanlığında çalış
maktadır. Bunu iyice düşünmek lazımdır. Hemşire, 
ebe ve yardımcı sağMc mâmuru yetüştirmekle Sağlık 
Bakanlığı kendi okullarında kâfi derecede çalışmak
tadır. ve takdirle karşılamak lazımdır ki Bakanlık ta
lebe sayısını kendi olanaklarıyla iıkfı katına çıkarmış
tır. 

Ne acıdır k!i 26 000 hekimden 6 OOO'ti Sağlık Ba
kanlığında görev almaktadır. Toplumumuzda «vatan, 
millet, sakarya» edebiyatıyla hekimlere haksız hitam
da bulunuyoruz; Kanımca, adedli az olan hekimlerin 
sayılarım çoğaltmak lazım; ikincisi Resmi sektörü he
kimlere cazip hale getirmemek lazımdır. îşıte Tam 
Gün Yasası bunun için çıkıarıltmıştıri 

Bugün memleketimizde hekim adedi az ise sebebi 
nedendir? 

Toplumumuz gençliğinde doktorluğa ilgisizlik mi 
vardır? Hayır, bilakis en çok ilgi hekimliğedir. An
cak : 

1. Planlama 
2. Üniversiteler 
3. Hükümetler 

Bu hususta yanlış uygulama yapmışlardır. Üniver
siteler 1945'de bir tek Tıp Fakültesi varken 600 ci
varındaki hekim yetiştiriyordu. Bugün 14 tıp fakül
tesinden 1 178 doktor yetişiyor. Ankara Tıp Fa
kültesi; 637 öğretim üyesi vardır, her öğretim 
üyesine 2,93 öğrenci, Hacettepe Tıp Fakültesi 1.83 
öğrenci Ege Tıp Fakültesi 537 öğretim üyesi olup 
her üyeye 3.36 öğrenci düşmektedir. 

Ufak bir mukayese; 
îsveç : 18, 
Almanya : 22, 
ingiltere : 20 bu memleketlerde bir öğretim üye

sine 1 8 - 2 0 öğrendi düştüğü halde Türkiye'de bir 
öğretim görevlisine 3 öğrenci düşmektedir. Bu ne 
biçim vazife anlayışıdiTi Bu ne biçim mantıktır, akıl 
almaz. 

Üniversiteler planlamaya uygun olarak tıp fakül
telerine fazla talebe almalıdır. Hükümet tıp aka
demileri açmalıdır. 1952'de kapatılan tıp talebe 
yurtlan yenliden ele alınmalı* tıp öğrenculeniniın burs
ları yeteri olmalıdır. 

Sayın üyeler, Tam Gün Yasası memleketimizde 
hekim dağılımındaki dengesizliği giderecek bir ya
sadır. Üzerinde lüzumsuz polemik yapılmaktadır. 
Amerika, İngiltere ve Almanya gibi memleketlerde 
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tıp mensupları diğer memurlardan fazla alırlar. Bir 
doktorun Anadolu'da mesai saati yoktu^ Günde 24 
saati çalışır. Doğunun muayyen illerine doktor gön
dermenin imkânı yoktu; bu Kanunun çıkmasından 
sonra Doğuya 26 mütehassıs, 266 pratisyen hekim 
gitmiştir. Yani % 75 nispetinde artış vardır bu
gün. Memleketimizde 16 310 mütehassıs 10 257 
pratisyen hekim vardır ki, nispet % 67'dir. Hal
buki, memleketimizin en çok pratisyen hekim ihti
yacı vardır. Tam Gün Yasası bunu da düzeltecek
tir. 

Üniversitelere gelince : İnsafla konuşmak icap 
ederse Almanya'da bir öğretim üyesine 22 öğrendi 
düşer Hacettepe'de bir öğretim üyesine 1,8 öğrenci 
düşer ve sayın profesörlerden bazıları çıkıar ameliyatı 
için 40 bin lira alırım der. Ameliyat yapar, Ne de
mişiz arkadaş Hypokrat yemini etmiş insan olarak 
üniversitene dön memleketine doktor yetiştir. Bu
gün hâlâ Diyarbakır'da doğum için karnını jiletle 
kesen Türk anaları var. İşte arkadaşlar tablo bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Durmuşoğlu, 2 dakikanız 
var efendim. 

SERMET DURMUŞOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Yer yok diye üniversite kliniklerinden devlet has
tanelerine hastalar sevk edilmektedir. Zaten dikkat
le konuya eğildiğimizde gürültüyü klinik hocalarının 
çıkardığını görüyoruz. 

Cerrahpaşa Tıpta 103, İstanlbul Tıp Fakültesin
de 135 üye Tam Gün Yasasına girmiştir. Girmeyen
ler 39 ve 62'dür. 

Sayın arkadaşlar, kanımca hiçbir politikacının 
memleket sağlık sorumlarına eğilmeyeceğini zannet-
ımiyorum. Hep beralber memlekete lüzumlu adette 
doktor yetiştirmenin tedbirlerini almalıyız. 

Sayın arkadaşlar, 1979 Mali Yılı Bütçesi 
17 529 562 000 TL'dır, 9 337 500 000 TL'sı aylık 
ve tazminat ödenekleri eksiktir. Mal yıl içinde ek 
ödeneklerle karşılanacaktır. Bu durumda Bütçe 
26 867 062 000 TL'dır. Bu Bütçede hizmet için ay
rılan para 2 946 135 000 liradır. Hastanelerde bir 
yatağın cari gideri 81 TL'dır. 10 milyon nüfusun 
sosyal güvenlikten yararlanarak kısmen tedavi edil
diğini kabul edersek, 35 milyon nüfusun tedavi edi
ci hizmetleri ve 45 milyon nüfusun koruyucu hekim
lik hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamlığın-
ca bu miktar para ile yapılacaktır kii, kişiye 66 TL.'sı 
düşer ki, çok azdır. 
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Bunun içindir ki, hastanelerde her türlü bakım 
noksandır. Hastalardan ulaç, * kan vesair şeyler 
istenmektedir. 

Bütün bunlara rağmen kadro tıkanıklıkları gideril
meli, mesleki görgü ve bilgileri artırmak içlin kurs
lar açılmalı. 

Yurtdışındaki hekimlerin yurda dönmeleri için 
çaba sarf edinmelidir. 

Sayın arkadaşlar, kanımca yapılması lüzumlu 
işler şöylediir: 

1. Tıp fakültelerinden sonra «İntern sınıfı» ko
nulmalıdır. 

2. Tababet uzmanlık yönetmenliği değişmeli. 

3. Kırsal alanda vazife görmeyen uzman ve 
pratisyen heikim, muayyen süre geçmedikten sonra 
merkezlere alınmamalı. 

4. Eldeki mevzuat : Tababet ve Şuabatı Sanat
ları Tarzı İcrası Hakikında Kanun, Adli Tababet 
Kanunu; Teşkilat Kanunu, İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar Kanunu, Umumi HıfzısSıhha Kanu
nu değişmeli ve hükümet tabipleri vazife ve selahi-
yetleri belirlenmelidir. 

5. Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca alına
cak tıbbi araç ve gereçler devlet eliyle alınmalı, 
gümrüklerde kolaylık sağlanmalıdır. 

6. Tüm sağlık hizmetleri gören yatakları mües
seseler tek elden idare edilmeli. 

7. Her ne pahasına olursa olsun, ihtiyaca kâfi 
doktor yetiştirilmeli, tıp akademisi açılmalıdır. Bu
nun için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının elin
de Numune Hastanesi, Doğumevi, Atatürk Sanator
yumu vardır, yeter. 

8. Sağlık sigortası tez zamanda, çıkarılmalı. 
Bütün bütçe olanaksızlıklarına rağmen, olağan

üstü çalışmalarıyla memleketin sağlık işlerini başa
rıyla yürüten başta Sayın Sağlılk ve Spsyal Yardım 
Bakanı Doktor Mete Tan ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına mensup uzman, pratisyen, doktor, 
hemşire, ebe, sağlık memuru, teknisyen ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan bütün per
sonele teşeikkür etmeyi bir borç bilirim. 

1979 Mal Yılı Bütçesinin memlekete hayırlı ol
masını dilerim. 

Yüce Meclisin Sayın Başkan ve sayın üyelerini 
hürmetle selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmuş-
oğlu. 

MİM Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Salih 
Özcan, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA SALİH ÖZCAN (Urfa) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; huzu
runuza Mili Selâmet Partisi Grubu adına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi arz etmek için gelmiş bulunuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Konuşmama, Türkiye'deki sağlılk hizmetlerinin 

plan ve programlarında Türkiye'nin şartlarına, en 
uygun şekilde alınmasına rağmen uygulamaida bunun 
tam tersinin meydana geldiği hususunu ele alarak 
başlamak istiyorum. 

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sağlıklı ve dengeli 
bir şekilde, her bölgeye eşit şeMlde götürülmesi 
için 1963 yılında uygulamaya geçirilen sosyalizasyo
nun şu ana kadar 30'a yakın ilde uygulanmasında 
ortaya çıkan manzara hiç de planlanan ve program
lanan şekilde neticelenmemiştir. 

Bu dengesizliği belirtmek için birkaç misal ver
mek istiyorum. Türidye'de 900'ün üzerinde sağlık 
ocağı bulünmalkitadır. Bunun 700'e yakını Doğu ve 
Güneydoğu bölgesindedir. 

Şimdi soruyorum, acaba bu sağlık ocaklarının 
kaçında doktor, ebe ve sağlık memuru bulunmakta
dır. 

Urfa ilinin Devlet Hastanesinde 28 mütehassıs 
doktor kadrosu var iken halihazırda kaç doktor ile 
hizmet görmektedir? Zannedersem 8 doktor var
dır; ama Ankara, İstanbul ve İzmir- illerinde Türki
ye'deki doktor sayısının % 50's!i oranında doktor 
bulunmaktadır. 

iBu İllerimiz Türkiye nüfusunun % 2û'sini ba
rındırırken, doktor sayısının yarısının bu üç ilimiz
de toplanması dengesizliğin ve eşitsizliğin bariz bir 
misali değil de nedir? Aynı zamanda bu üç ilimiz 
hasta yatak sayısının da c/c Al oranını toplamıştır. 

SosyaHizaisiyonun uygulanmaya başladığı tarihten t 

şu ana kadar hedef alınan sağlıklı ve dengeli kal
kınma plan ve programı maalesef hedefine ulaşama
mış ve planların çok gerisinde kalmıştır. 

Geri kalınmakta en büyük pay Doğu ve Güney
doğu Bölgesine düşmüştür, Ankara, İstanbul ve 
İzmir illerinde ortalama 720 kişiye bir doktor düşer
ken bu geri kalmış yörelerimizde 18 bin ile 23 bin 
kişiye bir dtoktor düşmektedir.. 

SABRI ÖZTÜRK (Haitay) — Orada o yeter. 
SALİH ÖZCAN — (Devamla) — Evet, bu ye. 

ter tabii, burası bu memleketin parçası değil de 
onun için yeter dersiniz. 

Mevcut bu dengesizliğin buran önce düzeltilmesi 
için gerökli tödbirler alınmalıdır. 

— 39 — 
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Bir ayrı dert de ilaç meselesidir. Bütün Türki
ye'de bırakın hayati ilaçları bulmak, bir aspirini da
hi bulmak büyük bir mesele almaktadır. Çofk ilaç
lar ya hammaddesi getirilemediiği için yapılamıyor 
veya karaborsada el altından fahiş fiyatlarla saitılı-
yor. Hüikümet, bu duruma şimdiye kadar bir hal 
çaresi bulmamıştır, daha doğrusu bulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türküye Cumhuniyetli tari
hinde bugünkü kadar hiçbir dönemde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının hercümerç içerisinde ol
duğu görülmemiştir. (MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hastane kapılarında faJkir fukara sürünmekte, tor
pil olmayan ne muayene olabilmekte ne de yatmak 
icap ederse yatabilmededir. MilötveMlleri âdeta 
hastane kapılarında hasta yatıraıbilmek için kuyruğa 
girmiş durumdadırlar. Eczaneler bomboş, doktorun 
yazdığı ilaçları bulabilmek mümkün değil. 

Sayın Bakan da iki de bur, «ilaçlar geiyor. gele
cek, yarın, öbür gün» şfeklinde beyanat verir ve 
bununla bu şekilde avunup gidierüiz. 

En hayati ilaçlar bile hastalar tarafından bulu
namamaktadır. Âdeta Rahmetli Şair Abdülhak Ha
mut'in babasının eczanesine yazdığı gibi eczanelerin 
kapısına şunu yazmamız lazım gelecek: «Ne arar
san bulunur derde devadan gayri» 

Evet, ne ararsan bulunur, kuaför malzemesi 
bulunur, güzellik malzemesi bulunur; ama ilaç bu
lunmaz eczanelerde. Eczanelere giderseniz ilaçtan 
başka her şey görürsünüz. 

Kendi memleketimden günde 20 - 30 tane reçete 
geliyor, aman bize bu ilacı bul diye. Ankara'yı arı
yorum, Ankara'da bulamıyorum. Maalesef bu 
memleketin kaderi midir, nedir, acı bdr gerçektir, 
nihayet birçok ilaçları oradan buradan yurt dışına 
gidenlerle getirip hayalli meseleyi bu şekilde önle
meye çalışıyoruz ve Sayın Bakanımız da hiç bununla 
ilgisi yokmuş gibi, sanlki memlekette her şey tıkı
rında gidiyormuş gibi davranıyor. 

Hele bilhassa Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımızı, Bakanlıkta bulana aşkolsun; galiba 
Bakanlığı îsitanbul'a nıakletmüş te haberimiz yok. 
Çünkü, ne zaman sorarsak, ararsak, «Sayın Ba
kanımız İstanbul'da» cevabını alıyoruz. Komünist 
Çin'den tutun, Rusya, İskandinav ülkeleri dahil, 
bütün Avrupa ülkelerini dolaştığı gibi, yakında 
Amerika'yı da şereflendireceğinden hiç şüphemiz 
yoktur, («Gidiyor, gidiyor» sesleri) 1yü, Allah uğur
lar etsin, güle güle gitsin. Fakat ülkemizde, hanıgîi 
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ülkenin sağlık sistemini uyguladığını şimdiye kadar 
öğrenmiş değiliz; bilende yok zannederim. 

Sosyalizasyon denildi, yıllardan beri Doğu ve 
Güneydoğu illerinde tatbik edildiği halde, sağlık 
ocakları doktorsuz, ebesiz ve sağlık memursuzdur. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından soruyo
ruz; «Bu milletin çilesi ne zaman biteoekıtiir?» 

Belirtmiş olduğumuz noksanların ve dengesizlik
lerin bir an önce haUedilmesinli diler, Bütçenin sağ
lık personeline ve mlillettimiiızıe hayırlı olmasını Allah-
tan diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özcan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Hidayet Çelebi, 

buyurun. 
AP GRUBU ADINA HİDAYET ÇELEBİ (Kars) 

— «Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 1979 yılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde, 
Adalet Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak 
üzere yüksek huzurularınızda bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, vatandaşlarını 
ilgilendiren sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için, kök
lü, büyük hizmetler vermiştir; emeği geçenleri şük
ranla anıyorum. 

Anayasamız, Devletimizi, vatandaşlarına sağlık 
hizmetleri götürmekle yükümlü kılmıştır. 

Bir ülkenin refah içinde, milletinin mutluluk içe
risinde olması, vatandaşlarının şans eşitliğine sahip 
olmasıyla mümkündür. 

Sosyal adaleti ve reformları gerçekleştirmek için 
sosyalist olmaya gerek yoktur. 

1880 yıllarında ilk sosyal sigortalar, koyu liberal, 
koyu milliyetçi, koyu muhafazakâr olan imparator
luk Almanyasında uygulanmıştır. 

İngiltere'nin örnek sağlık teşkilatı, Bereviç namın-
daki liberal parti politikacısı tarafından gerçekleşti
rilmiştir. 

Ülkemizde sağlık personeli, değişik kurumların hiz
metinde ve değişik şartlarda çalışmaktadırlar. Bu 
durum sağlık hizmetlerinden yükümlü kuruluşların, 
özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının hiz
met politikasını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Sağlık hizmetlerini yürüten değişik kurumların 
kendilerine özgü statüleri vardır ve ancak kendi men
suplarına hizmet götürmektedirler. 

Bir sigortalı hasta, acil durumda tesadüfen her
hangi bir hastaneye giderse, ters yüz, Sigorta Has
tanesine gönderilmekte veya Sigorta Hastanesine mü
racaat eden bir hasta, sigortalı olmadığı, gerekçesiyle 
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Devlet Hastanesine gönderilmektedir ki bu, vatanda
şa, o dar anında, eziyetten başka bir şey değildir. 

Tatbikattaki bu dağınıklık giderilmeli, tüm sağlık 
hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uh
desinde toplanmalı ve kontrolünde olmalıdır. Türki
ye'nin sosyo - ekonomik gerçeklerine uygun bir sağlık 
politikası, geniş bir araştırmaya tabi tutularak, tespit 
edilmelidir. 

Sağlık bakımından yeterli tesislerin kurulması ve 
bunlar için gerekli ikmalin ve donatımın yapılması, 
yeterli bir bütçe ve sermaye ortamının hazırlanması 
ve gerçekleşmesi için de bilgili ve tecrübeli bir kadro
nun sağlanması gereklidir. 

Yürürlüğe giren Tam Gün Yasasının tepkileri çok 
büyük olmuştur. Tıp yönü, sosyal yönü, sevk ve ida
re yönü, personel yönü ve nihayet mali ve ekonomik 
yönüyle ele alınarak eleştirilmiş veya beğenilmiştir. 

Gerçekte konu ciddi ve o nispette de önemlidir. 
Böyle önemli konular hazırlanırken üzerinde çok du
rulması, tek taraflı değil, çok taraflı düşünüş ve gö
rüşlerin tartışılması, başka ülkelerdeki tatbikatlardan 
memleket şartlarına uygun örnekler alınması gerekli
dir. 

Bu Yasanın taslağı hazırlanırken, tatbikatında yer 
alan tesis personel - araç ve gereç parasal ihtiyaç
larının sıhhatli bir şekilde tespiti olmalıydı. 

Tam Gün Yasası : Gerek ihtiyaçların tespitinde, r 
gerekse planın hazırlanmasında ve organizasyonun
da ve gerekse verimliliğin temininde büyük ölçüde 
yanlışlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. 

Tatbikatta bu Yasanın mali hükümlerinden he
kimlerle beraber hasta bakımı ile ilgili ve yüksek tah
sil yapmış yardımcı personel; diş tabipleri, eczacılar, 
hemşireler, yardımcı hemşireler, lalboratuvar teknis
yenleri, sağlık memurları, diyet uzmanları, Zifikötera-
pistler, sosyal hizmet uzmanları, psikoterapistler, has
tane müdürleri ve hastabakıcıları yararlanmaktadırlar. 
Geri kalan personel, yani memurlar, teknik eleman
ların tümü, aşçılar, şoförler ve hademeler yararlan
mamaktadırlar. Bunlar yedi aylık bir tatbikattan son
ra Maliye Bakanlığı Bütçe Gelirler ve Kontrol Mü
dürlüğü ile hastane yetkililerinin bir genelgesi ile 
kapsam dışı bırakılmışlardır. 

Personel kadroları, daha çok keyfi tayinler ile ve 
kısmen de ihtiyaçları giderip hizmeti sağlamak bakı
mından yapılan değişikliklerle karıştırılmış durum
dadır. 

Bir hastaibakıcı kadrosunu bazan bir şoför kul
lanmakta, bir aşçı hademe kadrosunu işgal etmek
te, bir marangoz hasta'bakıcı kadrosunda çalışmak-
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tadır. Hasta bakımı görevini yapan bir şahıs başka 
kadroda ise tazminat alamamakta, bu tazminatı kad
royu işigal eden ve hasta bakımı ile hiç ilgisi olmayan 
başka birisi almaktadır. 

Kapsamının ne olduğu bilinmeyen bugüne kadar 
dört genelge çıkarılmasına rağmen personel arasında 
Ibüyük kırgınlık, huzursuzluk ve kıskançlıklar yara
tan, hizmetin aksamasına sebep olan bu olaylar Ya
sanın aceleye getirildiğinin bir delilidir. 

Bir müessesenin aynı mesaiyi paylaşan personeli 
arasında bir kısmının diğerlerinden 2 - 3 misli ücret 
alması keyfiyeti savunulması mümkün olmayan büyük 
bir haksızlıktır. 

Hastane hizmeti bir ekip hizmetidir. Bir hastane
de sağlık hizmetinin gerçekleşmesi için althizmetler 
dediğimiz diğer bütün hizmetlerin kusursuz çalışma
sı gerekir. Elektriği çalışmayan, su tesisatı işlemeyen, 
yemeği iyi pişmeyen, ısıtılamayan ikmali, ihtiyacı ye
terli bir şekilde ve zamanında yapılamayan bir has
taneden hizmet beklemek bir hayaldir. Bu bakımdan 
bütün personelin işlerini severek, birbirlerini sayarak 
görev yapmaları gerekir. Bu Yasa personel arasında
ki ikilik, hizmette aksaklık yaratmış, bunun neticesi 
hastanelere yarar yerine zarar getirmiştir. 

Her işletmenin hedefi, asgari masrafla azami üre
timidir. Hastane ve sağlık tesisleri de birer işletme 
olduğuna göre hedefe en ekonomik yoldan gidilmesi 
ve bu gerçekte verimliliğin sağlanması gerekir. 

Bu Yasa iyi hesaplanmadan ve planlanmadan çık-: 
tığı için, birçok yanları ile israflığı artırmakta, büt
çeye hizmet karşılığı olmayan gereksiz harcamalar 
getirmektedir. 

Şöyle ki: Ankara'da mevcut 9 hastanede 110 diş 
tabibi, 231 eczacı çalışmaktadır; Halbuki bu hastane
lerde yeniden yürürlüğe giren standart kadro yönet
meliğine göre 17 diş tabibi ve 29 eczacı çalışması 
gerekmektedir. Demek oluyor ki, Ankara'nın bu has
tanelerinde hiçbir görevi olmayan kadro dışı 93 diş 
ta'bibi ve gene kadro dışı ve hiçbir görevi olmayan 
202 eczacı çalışmaktadır. Ortalama bir tahmin ile 
ibunların 6'şar yıllık hizmet sürelerini kabul edersek 
bir diş tabibi 14 910 TL. brüt tam gün tazminatı alır, 

ıBir eczacı da hiçmir görev yapmadan ve normal 
mesai saatinden fazla çalışmadan 10 200 TL. brüt tara 
gün tazminatı alır ve bunların bütçeye yıllık yükü 
41 412 840 TL.'dır. 

Ankara'da bu 9 hastane dışında çalışan müesses 
selerde de kadro fazlası diş ta'bibi ve eczacılar var
dır. Bunlara tstaribul'u, tzmir'i, Adana'yı ve bunlara 
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îbenzer başka illeri de eklersek keyfi tayinler ve bu I 
Yasa yüzünden her y 1 Devlet bütçesinden milyonlar- I 
ca liralık bir savurganlık meydana gelmektedir. I 

Yasa hazırlanırken, işler planlanırken bunların ön- I 
ceden görev yerleri tespit edilerek tayinleri yapılsay- I 
'di israflik ta kısmen önlenmiş olurdu. I 

ıBügün, kompüter sistem ve metotlarının, ölümsüz- I 
lüğü sağlayan cihazların geliştirdiği, nükleer enerjinin I 
ve redyoaktif izotopların teşhis ve tedaviye girdiği I 
ve insan organlarının nakillerinin yapıldığı ve gelişti- I 
rildiği bir tıp çağında yaşıyoruz. I 

Böyle bir çağda bu hizmetleri memleketin her kö- I 
şeşine götürmek elbette ki önde gelen görevimizdir. I 
Halkımızın da bizden beklediği hizmetler arasııida I 
sağlık hizmetleri, kuşkusuz ön planda gelmektedir. I 
Acaba bu Yasa bunu gerçekleştirebilecek mi? Yani, I 
Ibu Yasa bütün tıp hizmet ve imkânlarını geri kalmış I 
'bölgelere de götürecek şekilde planlanmış mıdır? I 

Mesele, yalnız hekim ve yardımcı tıp personeli ta- I 
yini değildir. Mesele, hizmeti götürecek şekilde ikma- I 
li de yapmakla kabildir. Hekim ve personel hizmetin I 
bir unsurudur. Hizmetin meydana gelmesi için tesis- I 
lere, araç, gereç ve malzemeye, ilaca ve teşkilatlanma- I 
ya ihtiyaç vardır. I 

Yalnız hekim ve hemşire göndermekle hizmet tam I 
manasıyla gerçekleştirilemez. Hele giden hekim, tec- I 
dübeşiz ve yeteri kadar bilgiye sahip olmayan yeni I 
mezun bir hekim vasıta ve imkânlardan yoksun ise I 
ıbu hizmetten beklenen yarar sağlanamaz. I 

Bir hekimin, ıbir hemşirenin veya bir ebenin bu- I 
lunmayan bir bölgeye (gönderilmesinin yararlı taraf
ları vardır. Halk üzerinde psikolojik etkisi inkâr edi- I 
lemez. I 

Acaba bu bölgeler için özel bir tazminat ile bu I 
kabul olmaz mıydı? I 

Tam Gün Yasası çıkışında iyi planlanmadığı ci- I 
hetle çalışanı çalışmayandan, yetenekliyi yeteneksiz- I 
'den, bilgiliyi bilgisizden, ayırma güçleşmiştir. Bunlar I 
Yasa önünde aynı seviyede kişiler haline gelmiştir. I 

Pek tabii her insan çalışmasının ve başarısının mü- I 
kâfatını görmek ister. Bunu bu Yasa ile gerçekleştir- I 
meye imkân yoktur. I 

Nitekim, şimdiden hastanelerimizden birçok he
kim ayrılmıştır. I 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde ça- I 
lışan 5 500 hekimden şimdiye kadar 2 200 civarında I 
hekimin Tam Gün Yasası kapsamına girmiş olma» I 
lan, Yasanın organizasyon ve uygulama politikasının I 
tutarsız olduğunu açıkça göstermektedir. j 

— Al 

13 , 2 . İ079 O : 2 

Sosyo - ekonomik yaşantısı gün geçtikçe bozulan 
ve plansız, anormal gelişme neticesi, hava kirlenme
si gibi pek çok çevre sorunları ile karşı karşıya bu
lunan büyük şehirlerimizde hasta insan sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple mevcut hastane ve 
poliklinikler de yetersiz kalmakta, bilhassa bazı branş
larımda muayene olabilmek ve bir röntgen filmi çek-
tirebilmek için vatandaş aylarca sıra beklemektedir. 

Tam Gün Yasası ile çok personel çalıştıran kuru
luşların sağlık hizmetleri ise resmi hastanelere, poli
kliniklere intikal edeceğinden vatandaş daha uzun za
man sıra beklemek mecburiyetinde kalacaktır. 

iBugün Türkiye'mizde bir gerçektir ki, geniş yurt 
bölgeleri sağlık hizmetlerinden yoksunlur. 21 000 he
kimin % 75 İstanbul, Ankara ve İzmirMe toplanmış
lardır. 

Yurdun her köşesine sağlık hizmeti ve ilaç götür
meyi sağlık politikasının esası kabul eden Adalet Par
tisi için bu durumu normal karşılamak mümkün değil
dir. 

'Bu Yasa için gerekli ihtiyaçlar, daha önceden tes
pit edilmiş olsaydı, bunların ikmali ve teşkilatlanma
sı için gerekli zaman iyi planlansaydı, - kısacası iş 
aceleye getirilmeseydi - zamanı geldiğinde modern tıp 
düşünüşüne, memleket koşullarına uygun olarak ha-
zırlansaydı yararlı olurdu kanısındayım. 

'Memleketimizin birçok bölgelerinde özellikle Do
ğu bölgelerinin acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı var
dır. Bugünkü imkânlarımıza göre buralara hemen hiz
met götürmek çareleri araştırılabilmirdi. 

Aceleye getirilip çıkarılan ve tek yönlü bir görüşün 
mahsulü olan bu Kanun Devlet düzeyinde hiyerarşik, 
düzende huzursuzluklar yaratmıştır. 

Genelkurmay Başkanımız Sayın Kenan Bvren 
«Acele çıkartılan bu Kanun telafisi çok zor yaralar 
açmıştır» demişlerdir. 

Sayın Sağlık Bakanının verdiği cevap «Çıkarıla
cak tüzüklerle dercedilen mahzurlar kaldırılabilir.» 
'diyorlar. Neden böylesine bir kargaşalığa sebebiyet 
verilmiştir? Neden bütün ihtimaller düşünülmeden 
Yasa aceleye getirilmiştir? Bu telaş, bu işgüzarlık aczi 
ifadeden başka bir şey değildir. 

Tıp fakültelerinde çalışan öğretim görevlileri Ka
nundaki bir yıllık süreden istifade etme yolunu seç
meleri Kanunun ölü doğduğunun delilidir. 

Gerek Yüce Senatodan ve gerekse bu Meclisin 
ulvi çatısı altında yapılan müzakerelerde Tam Gün 
Yasasının esprisine Adalet Partisi olarak karşı olma
dığımız ifade edilmiştir; ancak Kanun enine boyuna 
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derin bir araştırmaya tabi tutulmalıydı. Bugünkü ha
liyle Kanun yetersiz, üstelik yarar yerine zarar vere
cek niteliktedir. 

Değerli milletvekilleri, bir hekim olarak bizleri iyi 
niyetle yetiştiren hocalarımızı, vefakâr Türk milletinin 
sağlığı 'için çalışan meslektaşlarımızı; sağ olanları min
netle, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum. 
Şüphesiz hekimlik, mesuliyeti olan üstün bir meslek
tir, bir sanattır. Belirli bir süreyle yapılan bir görev 
değildir. 8 saatlik çalışmasını tamamlayan hekim evi
ne döndüğü zaman adil bir hastaya çağırılırsa git
meyecek mi? Öyleyse Hipokrat Yeminin anlamı ne
dir? 

Hekimle hasta arasında görülmeyen bir inanç bağı 
vardır. Hasta güvendiği hekime teslim olur. Bu tes
limiyet bir bakıma yarı tedavi demektir. Hastanın he
kimine inanması, güvenmesi psikolojik yönden çok 
önemlidir. Her seferinde başka bir berbere traş ola
mayan insanı, her seferinde başka bir hekime tedavi 
ettirecek Kanun, her şeyden önce insan psikolojisine 
aykırıdır. 

Ayrıca aranan hekim, tercih edilen hekim mesle
ğinde maharet sahibi olan ve kendisini yenileyebilen 
hekim mutlaka mükâfatlandırılmalıdır. Halbuki açık 
kalp ameliyatının dünyaca tanınan en ünlü ismi Dok
tor Coley'in yanında çalışan bir hekimimiz, Türkiye' 
de mesleğiyle ilgili olduğu için İstanbul Göğüs Cer
rahisi Merkezini gördükten sonra «Siz Amerika'yı bu
raya getirmişsiniz, benim çalıştığım hastanede de an
cak bu imkânlar var» diye takdir ve gururla kanaatini 
ifade etmiştir. 

Bu örnek müesseseyi kuran ve yaşatan Sayın Pröf.: 
Dr. Siyami Ersek Hocaya reva görülen muameleyi 
ibretle ve dikkatle takip ettik. Türk hekimliği bugün 
dünya standartlarına göre iftihar edebileceğimiz seviye
dedir. Ne yazık ki Tam Gün Yasasıyla birlikte Hü
kümet Başkanı ve TRT hekimlik mesleğine ve hekim
lerin tümünü hedef alan küçültücü beyanat ve prog
ramlar sergilemişlerdir. Her meslekte o mesleğe la
yık olmayan ve tesadüfen'mesleğini seçmiş olan 'bir
kaç kişi bulunabilir. Fakat bunlara bakarak bütün 
bir meslek grubunu itham etmek, teessüfle belirtelim 
ki şanssız bir davranış olmuştur. 

iBakınız Ankara Cerrahi Derneği bildirisinde; «Çe
şitli olumsuz koşullar altında büyük fedakârlıklarla 
ve feragatla çalışan hekim camiasına yapılan bu yer
siz ithamlar karşısında, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının suskunluğu ve hele yasal kuruluşlarımız 
olan Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odalarının bu 
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haysiyet kırıcı neşriyatı kabul etmiş görünüşleri cid
den çok esef verici ve düşündürücüdür» denilmekte
dir. 

Bu bildiriye aynen katılıyoruz ve soruyoruz : Sa
yın Bakan neden sustunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, iki dakikanız var efen
dim. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durulması gereken 
bir konu da, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuk ve 
bakımevleridir. Bugün Türkiye'mizde bilinen bakıma 
muhtaç çocuk sayısı 20 bin olduğu tahmin edilmek
tedir. Aslırida bu rakam çok daha yüksektir. Çocuk 
Esirgeme Kurumu yetkilileri «Devlet zannediyor ki 
Kurumun mal varlığı ve halkın bağışı yeterlidir. Mil
let de Devletin bu Kuruma baktığını ve bakmaya 
mecbur olduğunu zannediyor ki, biz de ikisi arasında 
bocalayıp duruyoruz» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, yetiştirme yurtlarının duru
mu yürekler acısıdır. Devlet bu kurumlarına sahip 
çıkmalıdır. Sıfır ila altı yaş grubu çocuklara Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinden ayrılan öde
nekler yetersizidir ve zamanında kuruma intikal et
tirilmiyor. Yurtlarda barınan 0 ile 6 ve 6 ila :12 yaş
larındaki çocukların ruh ve beden sağlıklarını geliştir
mek ve korumak mecburiyetindeyiz. Bu çocukları bir 
yığınak olmaktan kurtarmalı, onları ufak gruplara 
ayırarak, onlara sıcak bir aile görünümü ve şefkati sağ
lanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık mev
zuunda ilacın önemi büyüktür. Bugün Türkiye'de 
ilaç darlığı, ilaç yokluğu mevcuttur. Her gün gazete
lerde, sağlık kuruluşlarında bu feryadı görmekteyizv 
Bu yoklukla darlık ıstırap halini almıştır. En kısa 
Zamanda önleyici tedbirler alınmazsa, sokaklarda ba
yılan saralılara, hayatını kaybeden kalp hastalarına ve 
ıstıraptan kıvranan hastalara rastlamamız mutad 
hale 'gelecektir. 

Bugün ülkemizde tekstilden sonra en ileride bu
lunduğumuz sanayi kollarının başında ilaç sanayii 
gelmektedir. Dünyanın en ileri ülkelerinde yapılması 
mümkün olan en mükemmel ilaçların, Türkiye'de 
mevcut fabrikalarda aynı vasıfta, aynı kalitede imali 
mümkündür. Buna, Türkiye'de yıllarca evvel başlan
dığını görmek bahtiyarlığı içindeyiz. 

Türkiye'mizde, ilaç sanayii için lüzumlu olan ham
maddelerin mühim bir kısmı da yapılmaktadır. Hü
kümet Türkiye'nin ihtiyacı olan hammaddenin temi-
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nini kolaylaştırmaması, gerekli tahsislerin zamanında 
yapılmaması, buhranın esasını teşkil eder. îlaç darlı
ğı, sadece döviz noksanlığından değil, bazı İdari ak
saklıklardan ve beceriksizliklerden ileri gelmektedir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İlaç hammaddesi İçin 9 milyon dolar tahsis eden 
Türkiye'de çiklet için 11 milyon dolar ayrılmıştır. 
Bunu yüksek takdirlerinize arz eder, bütçenin memle
kete, millete hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi 
saygılarla selamlarım. (AP, MHP ve MSP sıraların
dan ı«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi, 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahısları adına lehte Sayın Ömer Kahraman, bu

yurunuz. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş-

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1979 Mali Yılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde, ki
şisel görüşlerimi arz ederken, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımız, başta çalışkan Sayın Bakanımız olmak 
üzere, idarecisi, doktoru, hemşiresi ve tüm hizmetlileri 
ile, 40 milyonu geçen nüfusumuzun, daha sağlıklı, 
daha mutlu olması için çalışmalarını sürdürmektedir, 

Cumhuriyetimizin kuruluşu ile, kurulan bu Ba
kanlığımızın, bugüne dek halkımıza şüphesiz sayısız 
hizmetleri olmuştur. Halkımızı, bir bütün olarak ele 
alıp, parti farkı gözetmeksizin, hizmette bulunan gel
miş geçmiş Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarım 
halkımız adına Yüce Heyetiniz huzurunda, hayatta 
olmayanlarını rahmet, hayatta olanları da saygıyla anı
yorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gelmiş geçmiş partizan bakanları ve onlara uşak
lık eden kapıkullarmı da, halkımız her zaman lanetle 
anacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında görev alan doktor ve hemşirelerin, birçoğu 
diplomalarını alırken ettikleri yemine sadık kalarak 
canla başla çalışmaktadırlar. Hastaların muayene ve 
tedavisi sırasında bazı doktor ve hemşirelerin ayrıca
lık yapanlarına da rastlanmaktadır. Böyle eksikliklerin 
de Sayın Bakanımızın alacağı tedbirlerle giderileceği
ne inanmaktayım. Eğitim içi seminerler düzenlenerek, 
şikâyetler değerlendirilerek tedbirler alınabilir. 

Alnında devlet hastanesi yazan hastanelerimizin, 
kapıları herkese açık olmalıdır. Bu hastanelere gelen
lerin içinde, derdini anlatamayan cahil, ve fakir fu

karalar vardır. Halkımızın cahil kalması, fakir ve fu
kara kalması kendi suçu değil, Türkiye'yi İdare eden 
bizlerin suçudur. Bu durumdan onlar değil, biz utan
malıyız. Hastanelerimizde tedavi edilenlerin bir is
tatistiği yapılırsa görülecektir ki, söz sahibi prof. dok
torların muayenehanesinden geçenler çoğunluktadır. 
Tam Gün Yasası Meclisimizden geçerken, hastanele* 
rimizi çiftlik gibi kullanan birkaç tıp ağasının elinden 
kurtarılacağına inanarak çok sevinçli ve inançlı bir 
şekilde oy kullandım. 

Sayın Bakanım, Tam Gün Yasasına göre hastane
den ilgisini kesecekler, hastanede kalan arkadaşlarını 
ve öğrencilerini istismar edeceklerinden korkuyorum. 

Sayın milletvekilleri, zamanın azlığından dolayı 
birkaç cümle ile de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının idarecilerinden söz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı İkinci MC Hükümeti döneminde büyük tah
ribatlara sahne olmuş, partizanlık aleni olarak yapıl
mıştır. Tabancalı, bıçaklı, ehliyetsiz adamlar çeşitli iş
lere getirilmiştir. Bilhassa 60 bin öğrencisi olan sağlık 
kolejlerinde büyük çapta tahribatlara girişildiği sıra
da, Allaha çok şükür ikinci MC Hükümeti düşmüş
tür. Yoksa biraz daha dursalardı, eğitim enstitüleri 
gibi, sağlık kolejleri de Türk Devletinin başına bela, 
halkımız için kanayan bir yara olacaktı, 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Şimdi nasıl? 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Sayın arka

daşlarım, bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Tan'ı halen uğraştıran partizanlık uğruna yapılan 
yanlış atamalar ve bu yanlışlıklardan ortaya çıkan 
tahribatlardır. Kanımca bunları daha halen temizle» 
diğine İnanmıyorum. Onun için, sağlık kolejlerinde 
çalışan yönetici ve öğretmenlerin durumları gözden 
geçirilerek çocuklarımızın zehirlenmeleri önlenmeli
dir. 

İdareci ve yetkililer arasında az da olsa taraf tu
tanlar temizlenmelidir. Sayın Bakanımızın olumlu ve 
verimli çalışmalarını candan destekliyor, Yüce He
yetiniz huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1979 mali yılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinin Ulusumuza hayırlı 
olmasını, hastalarımıza şifa getirmesini, Bakanlık 
mensuplarına yararlı olmasını diliyorum. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN lAfyonkarahısar) — Sayın Başkan ve de
ğerli milletvekilleri, bir yıllık Bakanlığım esnasında 
yapmış olduğum işlemlerin hesabını vermeden önce, 
fikir ve görüşlerini beyan eden, eleştiri ve önerilerde 
bulunan tüm parlamenter arkadaşlarıma teşekkürle
rimi iletmeyi bir borç biliyorum. Yapılan tenkitler 
Bakanlığım için birer uyarı ve benim için de üzerin
de durulması gereken önemli hedefler olacaktır. 

Sayın parlamenterler, sözlerime kısaca, sağlık po
litikamızı izah ederek başlamayı uygun buluyorum. 
Hükümetimizin sağlık politikası, sağlık hizmetlerini 
eşit, sürekli ve etkili bir biçimde her vatandaşımıza, 
yurdun hangi bölgesinde olursa olsun, en iyi şekilde 
ulaştırmak ve böylece ulusumuzun sağlık düzeyini 
yükseltmektir. Bu nedenle, bir sistem kargaşası içe
risinde yürümekte olan sağlık hizmetlerinin tümü, 
sosyalleştirme programı içinde bütünleştirilerek, uy
gulamadaki aksaklıklar giderilecek ve koruyucu ile 
tedavi edici sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele 
alınarak amaca ulaşılacaktır. Ancak uzun senelerden 
beri tatbik edilmek istenen sosyalizasyonun iyi yürü
memiş olması, geçmiş yıllarda personel ve finans
man politikamızın iyi saptanmamış olması ve gerekli 
tedbirlerin alınmamış olması bu sistemin iyi yürüye-
mediğini meydana koymuştur. (AP sıralarından gü
rültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Vay anasını. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlarım, 

rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hükümetimiz işbaşına geç
tikten sonra ilk olarak bu sistemin, yani sosyalizas
yonun insangücü sorununa eğildi. Göreve başladığım 
sıralarda sağlık tesislerindeki hekim ve hemşirelerin 
boşluğu çok fazlaydı. 1978 mali yılının başladığı ta
rihlerde 1 329 sağlık ocağında % 52 hekim, % 50 de 
hemşire yokluğu vardı. 55 635 hasta yatağında bulun
ması gereken hekimin ve hemşirelerin yarısı noksan
dı. 

Sayın parlamenterler, hepimiz biliyoruz ki, sağlık 
tesislerinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde 
hekim ve hemşire noksanı yıllardan beri devam ede-
gelen önemli bir problemdir. Bu problemin halli için 
geçmiş yıllarda mecburi hizmetin uygulanması yön
tem olarak benimsenmiştir, ancak sadece hekimler 
için getirilecek mecburi hizmet sistemi tüm yüksek
öğrenim görenlere uygulanmadığı sürece Anayasal 

bir haksızlık yaratacağı da apaçık meydandadır ki, 
Dördüncü Beş Yıllık Planlarda bu sarih olarak be
lirtilmiştir. Bunun için hekimin kamu hizmetine çe
kilmesinde mecburi hizmet yerine, ücret rejiminin 
düzenlenmesi ve kamu hizmetinde çalışanların serbest 
tababette çalışmaması gibi iki prensipten gidilmesinin 
daha olumlu sonuç vereceği kanısına vardık. 

Değerli arkadaşlarım, mecburi hizmet olmadığı
na göre, bunu yapamadığımıza göre, ya bu parayı 
hekim ve sağlık personeline vereceksiniz yahut da 
bizden, Doğu ve kırsal bölgelerde vatandaşlarımız 
hekim yokluğundan niye perişan oluyorlar, niye ölü
yorlar diye sual sormayacaksınız. 

Sağlık personelinin tam süre çalışma ilkesi beş 
yıllık planlarda kabul edilmiş, bir kaç yıldan beri bu 
konuyla Parlamentoya getirilen yasa teklifleri, tüm 
siyasal partilerce destek görmüş, ilke, tüm hekim 
temsilcilikleri ve üniversitelerce kabul edilmiş ve tam 
gün çalışma, Hükümet programlarına girmiş, bu ne
denlerle de bu tasarı hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün 20 bin 
civarında hekim açığı vardır. Arz ve talep kuralları
na göre, az olan mal ve hizmetler karşılığı da fazla 
ücret ödenilerek kapatılır ve ellerinden bir hak alına
rak bu hizmete sevk edilen kişilere de bu haklarını 
aldığımız için tazminat ödenmesi gerekir. Bunlar 
Anayasal gerçeklerdir. Biz bu açıdan hareket ederek, 
bu açıyı düşünerek hekimlerimize muayenehanelerini 
kapatma, tam süre çalışma ve yoksul yörelere gönde
rilme karşılığı olarak ödenmek üzere muhtelif tazmi
natların bulunduğu ücret rejiminin düzenlenmesi ge
reğine inandık ve Tam Süre Kanununu sunduk. Bu 
suretle hekimin yurt sathıjıa dengeli dağılımı, hekimin 
hizmetinin tamamını kamu hizmetine verme olasılığı, 
serbest tababette çalışan bir çok hekimin kamu hiz
metine dönüşünü ve değişik kuruluşlardaki ücret fark
lılığını gidermek suretiyle hekimin belli kuruluşlarda 
ve belli yerlerde toplanmasını önlemek istedik. Örne
ğin Tam Süre Kanunu çıkmadan, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda çalışan bir hekim 17 - 18 bin lira para 
alırken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalı
şan bir hekim 7 - 8 bin lira para almaktaydı. Bir 
işçi hemşire 6 bin lira para alırken, memur hemşire 
2 bin lira para almaktaydı. Bunun bir noktada top
lanmasını önlemek için, askeri hekimlerin, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hekimlerinin cazip bulduk
ları bu para ile sigortalara geçmemeleri için Tam Sü
re Kanununu sunduk ve bu kanun bilakis eşitsizlik 
değil, böylece eşitlilik getirmiştir. 
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Kaldı ki, tam gün çalışma ilkesi, yeni bir görüş 
de değildir arkadaşlarım. Sağlık hizmetlerinin sosyal-
leştirilmesine dair 224 sayılı Yasanın 3 ncü madde
si, tam gün çalışma ilkesini 15 yıl önce yürürlüğe 
koymuştur ve hekimler tam sürenin kapsamı içinde 
15 yıl çalışmışlardır. 1965 yılında ise, çeşitli kurum
lar için tam süre kanunu vazedilmiş, Sosyal Sigor
talar v.s. gibi, bu da yürürlüğe girmiştir. 

Yeni tasarının özelliği; genelleştirici oluşu ve bir
leştirici olmasıdır; bazı sakıncaları giderici genel ku
rallar getirmesidir. Tasarı, bakanlıkların ve Türk Ta
bipler Birliğinin görüşü alınarak hazırlanmış, Hükü
metin, Sosyal Kanunlar Koordinasyon Kurulunda 
gündeme alınarak aylarca görüşülmüş, Maliye Ba
kanlığında ikili görüşler yürütülerek anlaşma sağlan
mış ve bu gelişmelerden sonra bütün bakanlarımızın 
tek tek imzaları alınarak tasarı haline getirilip Yüce 
Parlamentoya sunulmuştur. 

Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında ve Genel 
Kurulda, ilke tüm siyasal partilerce desteklenmiştir. 
Maddeler üzerinde ayrı ayrı incelemeler yapılmış, 
Millet Meclisi Genel Kurulunda Hükümetin karşı 
çıkmasına rağmen, Yüce Meclisin kararıyla kapsam 
genişletilmiş ve Cumhuriyet Senatosuna iletilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çok acele çıktığını söy
lediğiniz kanun, Cumhuriyet Senatosu Karma Ko
misyonunda, üniversite temsilcileri de dahil olmak 
üzere, kapsamına giren tüm kuruluşların görüşlerini 
açık olarak incelemiştir ve 11 saat süren incelemeden 
sonra kabul edilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda iki oturumda incelenip 
kabul edilmiş olan bu tasarı, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın onayıyla yürürlüğe girerek kanunlaşmıştır. 

Bu gerçek gözönüne alındığı takdirde, göreceksi
niz ki, gereğinden hızlı bir yasalaşmanın sözkonusu 
olmadığı, apaçık meydandadır. 

Yasa tasarısı Parlamentoya sunulurken, mali yük, 
Maliye Bakanlığıyla beraberce tartışılmıştır. Bir çok 
değişiklikler olduktan sonra bütün Sağlık Bakanlığı
nın tam süreyle Maliye Bakanlığına yüklemiş olduğu, 
yük, 20 milyar da değildir, 15 milyar da değildir; bu
nu söyleyenler yalan söylüyorlar; net 4,5 milyar lira
dır. 

Esasen, üniversitelerin ilgili personeline bugün ya
pılan ödemelerden önemli ölçüde farklılık da getir
memiştir bu 'kanun. Sadece ödemelerin kaynakları 
değişmiştir. Döner sermayeden üniversite profesörle
rine yapılan ödemeler, bugün genel bütçeden yapıl
maktadır. Döner sermaye gelirleri de Devlete ait ol
duğuna göre, önemli değişiklik sözkonusu değildir. 

Milli Savunma Bakanlığının son çıkarmış olduğu 
yönetmenlikle, hiyerarşik kademeyi de bozmadan, 
gayet güzel bir şekilde, askeri sağlık personelini de 
Tam Süre Yasası içine sokmuş bulunmaktadır. 

Kaldı ki, Tam Süre Kanununun getirdiği ödeme
ler toplamı, günümüze kadar kurumların farklı öde
me özelliklerinin aynı benzeri durumundadır. Yoksa, 
sadece Tam Süre Kanunu ile şimdiye kadar dü
zenli olan ödemeler bozulmuş değildir. Bu, hemen 
hemen her müessesede mevcuttur. Bu müesseselere 
olan saygınlığımdan, burada bu ödeme farklılıkları
nı gösteren örnekleri, teker teker, ortaya koymayı lü
zumsuz buluyoruz. Ama, bu farklı değerlendirmele
rin bu müesseseler içinde geçerli nedenleri olduğuna 
da inanıyorum. Sağlık personeline, diğer kamu per
soneli arasında farklı ödeme yapılmasının da geçerli 
nedenleri bulunduğunu, bir kere daha anlatmak iste
mekteyim. Bu sadece sağlık hizmetinin özelliğinden 
değil, değişik kurumların aynı nitelikteki bir perso
nele büyük farklılıklar yaratan özelliklerinden doğ
muştur. Demin arz ettiğim Sosyal Sigortalar misali 
gibi. 

Değerli parlamenterler, Türkiye'nin bugün 20 bin 
hekim açığı vardır. Arz ve talep kurallarına göre az 
olan mal ve hizmetlerin karşılığı fazla ücret ödenile
rek kapatılır. O bakımdan, senelerce doktor yüzü 
görmeyen kırsal yörelerimizde, Doğu illerimizde ka
mu hizmetlerinden faydalanmak için bu yöreleri pa
rasal yönden cazip hale getirmeyi düşündük. Bu ka
nunla Doğu sürgün yeri değil, tercih yeri olmuştur, 

Değerli parlamenterler, son 2 aylık uygulamamız
da Doğuya % 75 oranında pratisyen hekim, % 80 
oranında ebe ve hemşire gönderilmiştir ve bu şekilde 
de artış kabul edilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Nitekim Ocak 1978 ayından beri açıktan tayin edilen 
7 bin civarında sağlık ve yardımcı sağlık personelin-
den 400'ü Temmuz ayından sonra yapılmıştır. Böy
lece 4 aylık bir dönemde Adıyaman, Ağrı, Artvin, 
Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzin
can, Hakkâri, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, 
Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa ve Van'a 211 pratisyen 
hekim, 15 uzman hekim ve 374 hemşire gönderilmiş
tir. Bu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir miktar
dır arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Bu ra
kamlardan en azı varsa ben istifa edeceğim burada. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — İstifa edenler? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Hiç istifa eden yoktur. 
Tam Süre Kanununu bahane edip istifa eden tek he-
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kim yoktur. Zabıtlara geçiriyorum. Aksini ispat edi
niz lütfen. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Kars Hastanesi 
Başhekimi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Kars Hastanesi Başheki
mi istifa etmedi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Çelebi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Danıştay kararını yerine 
getirdik, sizlerin yapamadığınız. İyi bilin; Danıştay 
kararı yerine geldi. (CHP sıralarından alkışlar) Yusuf 
Demir geldi Kars Hastanesindeki Beşir çıktı. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Sizin zamanınızda 
başhekim yapılmıştı. 
METE TAN (Devamla) — Bizim zamanımızda her 
şey güzel olmayabilir. Yüce mahkeme ne emrederse 
başımızın üzerinde yeri var arkadaşlar; hukuk dev
letiyiz biz. 

Bunun haricinde illerimizin büyük hastanelerinde 
yalnız öğleye kadar ve kuyruğa girerek bakılabilme 
olanağı arayan halkımız şimdi 8'le 17 arasında her 
hastanede her an bakılabilmektedir. Uygulamanın gi
derek genişlemesi ve tatbikattaki aksaklıkların tüzük 
değişiklikleri yaparak; prim vermek gibi, taltif etmek 
gibi değişiklikler yaparak düzeltilmesi neticesinde, 
önümüzdeki yıl bütün ülkemlizde bu bakımdan bir 
çok problemlerin halledileceği kanısındayız. Kaldı ki, 
bu yasanın tüm sağlık sorunlarını çözümleyeceği Ba
kanlığımca da hiç bir zaman iddia edilmiş değildir. 
Bu yasa sağlık sorunlarının çözümlenmesinde ilk 
adımdır. Bu yasayı bir kaç yasanın daha izlemesi ge
rekmektedir. Bu yasalar ise Genel Sağlık Sigortası, 
ki, hazırlanmıştır ve bitirilir bitirilmez yüce komis
yonlara sevk edilecektir, bir de ulusumuzun genel 
sağlığını ilgilendiren ilaç tasarısıdır ki, halen bitiril
miş ve yüce komisyonda sırasını beklemektedir. Tek 
Sistem Tasarısı Bakanlığımızca da hazırlanmaktadır. 
Adalet Partisi sözcüsü değerli arkadaşımın tek sis
tem hakkındaki fikirlerine biz de katılıyoruz. Bunlar 
yasalaştığı takdkde ilaç hammaddesi ithali ile ilaç 
üretiminin kalite bölümleri tüm olarak devlet dene
timine alınacaktır. Genel Sağlık Sigortası ise tüm va
tandaşlara prim katkısıyla ülkemiz için gerekli sağlık 
harcamaları fonu oluşturacaktır. Sağlık personelinin 
dengeli dağılımını sağlayabilmek için 50 yıldan beri 
denenen tüm diğer önlemlerin sonuç vermediğini de 
burada hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. 
Yasaya karşı olanların gerçekle ilgisi olmayan haka-

j retamiz iddiaları Türk Ulusunun sağlığına en büyük 
I hizmeti vereceğine inandığımız bu yasanın yozlaştı-

rılması amacını güden art fikirli kişilerin bilmediği 
I sözlerden ibarettir. 
I Hekim seçme özgürlüğünden bahsedilirken, hekim 
I bulma özgürlüğünü bile kazanamamış 10 milyondan 
I fazla vatandaşımız nedense hiç hatırlanmamaktadır? 

(CHP sıralarından alkışlar) 

I Ülkem'izin bugünkü koşullarında öncelikle heki
mi gerekli hizmetlere ulaştırma aşamasını geride bı-

I raktırma zorunluluğu vardır. Hekim seçme özgürlü-
I ğü bu aşamanın geride bırakılmasından sonra ancak 
I düşünülebilecektir. Bütün çabamız, senelerce devletin 
I sağlık elini ne zaman uzatacağını bekleyen yoksul 
I vatandaşlorımıza sağlık hizmetinin ve ilacının ücret-
I siz olarak verilebilmesidir. 

I Biz bu yasanın onurlu ve yılmayan izleyicisi ve 
uygulayıcısıyız. Bu yasayı sizler yaptınız, bana yönet 
diye verdiniz. Sizler ancak bu yasayı benim elimden 

| alabilirsiniz. Yüce mahkeme ancak bu yasayı benim 
elimden alabilir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 

I alkışlar) 
I Sizin çıkardığınız yasayı, ben sonuna kadar tatbik 
I etmekle görevliyim ve bundan yılmayacağım arkadaş-
I 1ar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kaç kişi ile, 15 kişi 
ile mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
I METE TAN (Devamla) — Cevap vermeyeceğim. 
I Grup sözcüsü Nazım Baş burada, cevap vermeyece-
l ğim. Epey merhale aşmış, odama geldiğinde böyle ko-
I nuşmuyordu. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
I METE TAN (Devamla) — İlaç sorununa gelince, 
I ilacın Türkiye'de darlığı vardır tabii. Biz bolluktan 
I almadık ki, darlık yarattık. 
I Şimdi bu darlığı giderebilmek ve halkımızı haya-
I ti ilaçlardan mahrum etmemek için elimizden gelen 
I gayreti gösteriyoruz. Arkadaşlarım beni mazur gör-
I sün, ben hükümetlerin devamına inanan kişiyim. Siz-
I 1er nereden bıraktıysanız alırım, iyiye götürürsem gö-
I türürüm, götüremezsem bir başka arkadaş alır. 
I Bakınız bir gazete var, (gazeteyi göstererek) «Ha-
J yat kurtarıcı 143 ilaç bulunamıyor.» (17 Kasım 1977) 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — O gazete başka 
I şeyler de yazıyordu. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
I METE TAN (Devamla) — Yazar, yazar. 
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BAŞKAN — Sayın Çelebi, rica edeyim bırakınız 
Sayın Bakan izahatta bulunsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Şimdi biz bunu böyle al
dık; 100'ünü kurtardık 43'ü kaldı, onu da alırız. Bu
rada «143 ilaç bulunamıyor hayat kurtarıcı.» 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Hangi gazete? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Okuyorlar hangi gazete
de olduğunu. 

«Zam yaptı» dediler... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Koltuk devri baş

ladı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Sen de o dertten malul-
sundür ha... Sen de malulsün, ağzımı açtırma. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şu ağzını aç baka
lım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — «Ankara Eczacılar Oda'sı, ilaç 
zammı konusunda Bakanlığı suçladı» 1 Ocak. Ben 
değilim o zaman Bakan. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Kimin devrin
de? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Bunu yapan sizin devriniz 
yani, biz aldık, bir şey de demiyoruz, devam ettiri
yoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, rica edeyim, gö
rüşmeler sükûnetle devam etsin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Davamla) — İlacı halkımıza en ucuz ve
rebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
(Gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şu ağzını aç baka
lım Sayın Bakan, şu ağzını aç. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Kahraman ke
sildi başımıza. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, Sayın Bayraktar sizler
den de rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Yoklama isteyin yoklama, 
konuşmayacağım. Hem istenen hakareti yapın, son
ra da yoklama ile tehdit edin, olmaz ki bu. Bırakın 
'da rahat konuşalım. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Kahraman 
kesildi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME-
%FE TAN (Devamla) — Şu anda değerli parlamenter
ler, Bakanlığımızda 5 500 hekim çalışmaktadır. Bu 
5 500 hekim'in 2 500'ü Tam Süreye girmiş durumda
dır. 60 bin.. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Hükümet tabibi.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Ne olursa olsun, hükümet ta
bibi de hekimdir. 60 bin personelimiz tam sürededir. 
Ondan sonra çıkılıyor deniliyor ki. «Biz bu Tam Sü
re Yasasını geri alacağız.» Bu kadar personelin ekme
ğiyle mi oynanacak? Nereye geri alacağız bunu? «Bu
nu en iyi şekilde nasıl yapalım», arkadaşlar, gelin bu
nun münakaşasını yapalım, geri almanın, şunun, bu
nun değil. Bunun haricinde.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Anayasayı bir 
'daha Oku. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1978 
yıh çalışmaları arasında, Bakanlığımızca yer alan 
önemli çalışmalarından biri de, sıtmanın yok edilme
si için gösterilen çabalardır. Bilindiği gibi, sıtma, 1975 
yılından bu yana her yıl 5 kat artarak çoğalmakta idi. 
Siz rakamcısınız, biz de rakam söylüyoruz. Tedbir 
alınmadığı takdirde, 1979 yılında vaka sayısının 1 
milyona yükselebileceği vahim durum karşısında, Ba
kanlığımız, hu yılın başında meseleyi açıklığıyla or
taya koyarak Dünya Sağlık Örgütünün de yardımını 
istemiştir. Eylül ayında alınan sonuçların memnuni
yet verici olduğu görülmüş ve yapılan program ve tah
minlerine göre, 1977 yılı sonunda 115 000 vakanın, 
1978 yılında artış göstermeden aynen muhafaza edil
mesinin bir başarı olabileceği düşünülürken, gösteri
len çabalarla Aralık ayına kadar saptanan vaka sayı
sının geçen yıla nazaran 85 bin civarında düştüğü gö
rülmüştür. Bu rakamlar bizim Bakanlığın istatistik
leri değildir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistikleri
dir ve bütün dünyaya ilan edilmiştir ve bunun yüzün
den de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dünya Sağ
lık örgütünce teşekkürle taltif edilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burudur) — Koltuk sıtması bu
na dahil mi? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, rica ediyorum, 
çok müdahale ediyorsunuz Beyefendi. Yani Bakanın 
her sözüne mutlaka cevap vermekle yükümlü müsü
nüz Beyefendi? Rica ediyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Sıtmayla birlikte bulaşıcı has-
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talıklarla yapılan sayaş da başarılı geçmiş, 1978 yı
lında kolera dahil herhangi bir salgın görülmemiştir. 
Dördüncü, Beşinci Plan dönemlerine, yatırım hedef
leri arasında sosyalleştirmeye girmeyen 27 ilin sos
yalleştirilmesi ve genel maksatlı 15 350 yatağın inşası 
önemli rol almaktadır. 

Bakanlığın 1979 yılı Bütçesi toplam olarak 
17 000 062 000 Türk Lirasıdır. 1979 yılı Bütçesi or
talama olarak % 23 oranında artış göstermiştir. Bu 
ödemelerin verilmesi halinde, Bakanlık Bütçesinin Ge
nel Bütçedeki oranı % 6,5 oranında olacaktır. Bakan
lık Bütçesinin son 5 yılda Genel Bütçedeki oranı 
% 4'ü geçmemiştir. Buna karşılık, bu yıl % 6,5'a 
yaklaşan oranla, az da olsa aşama yapıldığı kanaatin
deyim. Bu şekilde diğer yahancı memleketlerdeki du
ruma bakacak olursak, İran, Peru, Seylan, Hindistan 
ve Pakistan'ı maalesef biraz geçmiş durumdayız. 

Sayın Parlamenterler, yapılan araştırmalara göre, 
memleketimizde sadece koruyucu hizmetlere yöne
lik çalışmanın Bütçedeki payı % 10 olmalıdır. Anaya
sanın 49 ncu maddesine göre, sağlık ve tedavi hiz
metleri ücretsiz olarak halka sunmakla görevlendi
rilmiş bir Bakanlığız. Bunu yerine getirmek için % 18 
konsolide bütçe lazımdır. 

Şimdi yine size müsaade ederseniz bir şey sora
yım, değerli arkadaşlarım. Hem 40 milyon ulusun 
sağlığıyla ücretsiz olarak bizi görevlendiriyorsunuz, 
hem de % 6,5 bütçe ile «Gel 'bunu yap» diyorsunuz. 
Bu mümkün değildir; ama bununla da olsa, bu mem
leket, bu Devlet bize ne vermişse, hekimliğimizin, 
sağlıkçılığımızın vermiş olduğu güçle, bu halkımızın 
sağlık hizmetlerine, ne kadar imkânımız varsa, hiz
met etmeyi, hiçbir karşılık 'beklemeden reva biliyo
ruz ve bunda da devam edeceğiz. 

Bu yasalar, ilk adım niteliğindeki tam süre çalış
masını izlediği takdirde, sizlere sunup da bize bu ya
saları hizmet buyurup çıkarırsanız, o zaman sağlık 
sorununun büyük bir kısmının çözüldüğünü görmüş 
olacağımız inancı içindeyim. 

Hükümetin sağlık bölümünden sorumlu Bakanı 
olarak, ülkemizin çoğunluğu yoksul insanlarına bu 
hizmeti getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, beni mazur görürlerse, 3 
pafti temsilcisi, değerli arkadaşımın burada söylediği 
bir hususu tescil ettirmek istiyorum: Eczacı ve diş 
tabibi hususu. Bu eczacı ve diş tabibleri; bugün, ec
zacı adedi Türkiye'de 10 bin tanedir. Bu 10 bin ta
nesi bir senede çikmış değildir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 30 tanesi Nu
mune Hastanesindedir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Arz edeceğim Sayın Bayrak
tar, bir saniye müsaade ederseniz lütfedip. 

Bunun hepsi bir senede çıkmış değildir, bu bizim 
sorunumuz mudur? Bu çocuklar bizim evlatlarımızdır, 
bunlara tabii ki iş bulmakla görevliyiz. Ben bunlara 
iş bulmayıp da «Açıktan para verin» diyenleri kını
yorum. Beni mazur görsünler. Türk çocuğu beleşten 
para alarak çalışmaz. Bir tek dişi tuts'a da onun dol
gusunu doldursa, o kişi onun karşılığında aldığı para
yı hak kazanmış olur, bir tek diş insan için ne kadar 
mühim. 

Bir tek vatandaşın bir ilacını yaparken o pipeti tu
tup da elinde o ilaca katkıda bulunan bir eczacı ar
kadaşımız bir gün bunu yapmışsa o aîdığı parayı hak 
kazanmış olarak bir gurur bir sevinç duyar. Bunu kı
nıyorum, çıkarsa çıksın, elimdeki imkânlar olduğu 
müddetçe bu eczacı ve dişçi kardeşlerimizi onuruna 
yakışır şekilde istihdam etmeye devam edeceğim ar
kadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir şeyi tescil ettireceğim ve sözlerime ondan son
ra son vereceğim. 

Ben bunu yapmak istemezdim ama üç partinin 
de sözcüsü arkadaşım sorduğu için söylüyorum. Ba
kınız Ankara Numune Hastanesinde standart kadro 
8 tanedir bugün. Ben Hükümeti devraldığım zaman 
eczacı kadrosunda 23 eczacı vardı, bugün 43 eczacı 
var. 

GALİP KAYA (Antalya) — Hükümeti sen mi 
devraldın be? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Elinizde olyasdı da devret-
meseydiniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Haysiyetin sa
yesinde oldu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, arkadaşlar müdaha
le etmeyiniz. Sayın Buldanlı, çok müdahale ediyor
sunuz, rica edeceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Refik 
Saydam Enstitüsünde standart kadro 30'dur eczacı 
kadrosu Sağlık Bakanlığını diyelim devraldığım zaman 
83 tane eczacı vardı, 83. Bugün yine 83 tane eczacı 
var, atayım mı bu memleket evlatlarını oradan? Ra
kam veriyorum rakam, yazılıyor. 

IBakanlık merkezinde hiç eczacı kadrosu yoktur, 
Bakanlığı devraldığımız zaman 53 eczacı vardı, hiç 
yoktu kadro. Bugün yine 53 eczacı var. İzmir Devlet 
Hastanesinde 4 diş hekimi kadrosu vardı, biz Bakan-
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lığı devraldığımız zaman 10 diş hekimliği kadrosu 
vardı, bir koltuğa 10 diş hekimi, bugün 13 tane var, 
izmir Devlet Hastanesinde 13 diş hekimi var, 10 diş 
hekimiyle devraldık, kadrosu 4%ür. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Enkaz nere
de? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, ne ilgisi var bu ce
vapla sizin sorunuzun? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Savurganlık
tır, savurganlıktan bahsediyorlar. 
Kimin kızları onlar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sizin de yeğenleriniz falan 
çok yerleşti oraya. Bende yazılı, hepsi yazılı, hiç mü
manaatımız yok, şimdi vereyim istersen? Bir yazılı 
soru sor, vereyim, isim vereyim, yazılı soru sor, gör 
şimdi vereceğim. (AP sıralarından «Ver, ver; söylese
ne» sesleri) Kimin akrabaları olduğunu bildireyim. 
Hayhay, çok güzel, sorunuzu bekliyorum efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Haydi versene deo-
dorarifcçı, haydi açıklasana. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kaya, bir Bakana 
bu şekilde isöz atmanız hoş bir şey değil, kınadım si
zi, çok rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Terbiye hudutlarını aşarak 
nefsimi müdafaa etmek medburiyetinde bırakırsanız 
biz de buradan bazı şeyler söyleriz. (AP sıralarından 
«Söyle, söyle, erkeksen söyle» sesleri) Söyleriz, çok 
şey söyleriz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Söyle, söyle ah
laksız. 

BAŞKAN — Sayın Buldandı, Sayın Buldanlı, ri
ca ediyorum. ' 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, de
vamlı müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Salbri Bey, siz oturun 
Sayın Öztürk ben müdahale ediyorum. 

Sayın Buldanlı, sizin zatıâlinizin tecrübeli bir par
lamenter olarak burada bu türlü hareket etmenizi her
halde kendiniz de hoş görmezsiniz (AP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Bakan 
sırıtıyor, tebessüm ediyor, şımarık konuşuyor, bizi 
ve Parlamentoyu hafife alıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Şımarık kendisidir, hafife alı
nan da kendisidir. Parlamento değil. O hafife alıyor 
Parlamentoyu. (AP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, siz lütfen buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Hâkim olalbilirsem devam 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen.. 
Sayın Buldanlı, beni 'başka türlü hareket etmeye 

mecbur etmeyiniz, çok rica edeceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Hay hay efendim. 

Hükümetin sağlık bölümünden sorumlu Bakan ola
rak, ülkemizin çoğunluğu olan yoksul insanlarına, 
bölge farkı gözetmeden, sağlık güvencesini, yaşama 
güvencesini getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle, yep
yeni bir örgütlenme ile yepyeni bir Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı meydana getirme çabası için
deyiz. 

Her yıl 1 000 çocuktan 150'sini kaybeden çaresiz 
insanlarımıza sağlıklı yaşama güvencesi vermek için 
uğraşıyoruz, yılmadan da uğraşacağız. 

1979 yılında daha başarılı olma ümit ve vaadi ile 
bizi tenkit eden, ne söylerse söylesin, bize karşı da 
olsa, yanımızda da olsa şu çatı altında bulunan de
ğerli parlamenterlerimizi saygı ve sevgi ile selamlı
yorum. 

Bütçemizin Yüce ulusumuza hayırlı olmasını dili
yorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Bir dakika efendim, bir dakika Sayın Bakan, so
rular vardır. 

Sayın Aygün, Sayın Buldanlı, Sayın Bayraktar.. 
(CHP sıralarından, «Yerinizden de cevap verebilirsi
niz» sesleri) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Balkan, yeriniz
den de cevap verseniz olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ ME
TE TAN (Devamla) — Yerime mi geçeyim? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın 
Bakan. 

(MUSTAFA KEMAL AYKHRT (Denizli) — 
'Kaçma kaçma. Kürsüden kaçma, bugün fiyatın daha 
da arttı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — O sizin fiyatınız, bizim değil. 

MHSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Satıldın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Satılan sizsiniz, siz. 



M. Meclisi B : 61 

BAŞKAN — Sayın Miski, Sayın Akçal, Sayın 
Ataöv, Sayın Ceyhun.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Haydi iyisiniz iyi fiyata gittiniz.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Siz 'de iyi göze girdiniz. Si
zin de arttı. Yukarıda dinliyorlardır, göze girmişsın-
dir. 

BAŞıKAN — Sayın Özütku, Sayın Sayın, Sayın 
Simav, Sayın Kocal, Sayın Rona.. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — (Muğla Milletve
kili Ahmet Buldarilı'yı göstererek) Oradan tükürü-
yorlar, ayıp oluyor Meclise, yerinizden cevap verse
niz Sayın Bakan. Sayın Başkan da müdahale etmi
yorlar.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sayın Başkan kalmamı söy
lediler de.. 

BAŞKAN — Müsaade edin de ben yöneteyim olur 
mu? 

Sayın üye, her halde, her olayda ben imkân dahi
linde müdahale hakkımı kullanıyorum. 

Efendim, ben sayın üyelerin, soru sormak isteyen 
üyelerin isimlerin'i okuyorum. Bu arada almadığımız 
arkadaş da varsa rica edeceğim. 

Sayın Ruldanlı, Sayın Aygün, Sayın Bayraktar, 
Sayın Miski, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Akçal, Sayın 
Ataöv, Sayın Ceyhun, Sayın Özütku, Sayın Simav, 
Sayın Kocal, Sayın Rona sözlü soru olarak soru so
racaklar, 6 sayın arkadaşımız da yazılı olarak sormak 
istiyorlar. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Hakkım mah

fuz kalmak üzere eferidim. 

BAŞKAN — Tam yok derken.. Evet. Sayın Ta
bak. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, yalnız, sorular açık, gerekçesiz, kısa 

ve yorumsuz olacak. Buna uygun olmayan soruları 
Sayın Bakana yöneltmeyeceğimi sayın üyelere duyur
mak isterim. 

Buyurun Sayın Buldanlı, sizin sorunuzu alıyo
rum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
şu sorularımı Sayın Bakana tevcih ediyorum. Sözlü ve
ya yazılı olarak cevap verebilir. 

BAŞKAN — Takdir Bakanındır; sözlü veya ya
zılı verebilir. 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — 1. Sıtma has
talığının tedavisinde sinek yiyen balık projesine de
vam ediliyor mu? 

2. Full-Time'e giren hastanelerdeki hekimlerin 
her biri günde kaç hastayı muayene edebilirler tıb
ben? Yani bir doktor kaç dakikasını bir hastaya har
car ve bir doktor bir günde kaç kişiyi muayene eder? 

3. ilaç mevzuunda, aranan ilacın sinonim olarak 
temin edilebileceği, onun yerine ikame edilmek üzere 
temin olunabileceğini ifade ediyor. Bu hususu devam 
ettirecek midir, yoksa bu ilaçlan kendisi bulacak mı
dır? 

4. Hekim boşluğunu kapamak için emekli yaşlı 
doktorlardan faydalanılabileceğini ifade etmektedir. 
Tababet hassasiyet isteyen bir iş olduğuna göre, böy
lesine yaşlı hekimlerin hassas ve nazik bir konuda va
zife almaları uygun mudur? Bir insan en çok kaç ya
şına kadar dikkatli olur ve hastasasiyet gösterebilir? 

Sorularım bu kadardır; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Afyonkarahisar) — Efendim bazılarına 
hemen cevap vereyim; bazılarını da yazılı olarak ce
vaplayayım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Tabii efendim, takdir hakkınızdır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Efendim, balık meselesi ta
mamen bilimseldir, bütün dünya kullanır bunu. «Sıt
mada biyolojik savaş» adı altındadır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
yolojinin ilmi nedir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — ilme de böyle denirse ben 
bir şey diyemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gerçekten hoş -
olmuyor. Her halde siz de takdir ediyorsunuz, her 
şeyin bir dozu vardır, kaçınca çirkinleşiyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Bu ilmi yöntem sayesinde
dir ki, her sene beş misli artan sıtma, bu sene yarı 
yarıya düşmüştür. 

Efendim, ilaç sinonimlerini yerine ikame ederek.. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Efendim so

ruma cevap alamadım. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, efendim, sizin mü

dahalenize gerek yok; ben cevabını vereceğim diyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Devam ediyor. «Ne safha
dadır» dediniz; bu safha devam etmektedir. Balıklar 
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oradaki çeltik tarlalarına, oradaki göllere atılmıştır. 
Zaten kendileri ürerler, burada biyoloji dersi de ve
rip bir şey izah edemem ki ben. Eğer merak buyuru-
yorlarsa bizim Bakanlıkta bu balıklardan vardır, sür-
feleri atalım; biliyorsunuz belki onu, sıtmayı taşıyan 
sivrisinek suda büyüyor. Belki o garibinize gitmiş ola
bilir; havada uçan sivrisinek nasıl suda oluyor diye, 
bunu teşrif edin, sürfeleri atalım, balıklar yesin; o 
zaman görürsünüz ve tatmin olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru cevaplandırılmış
tır. Soruları sayın üyelerin isteğine göre cevaplan
dırmak zorunluğu yoktur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — İkincisi, ilaçların sinonim 
olarak verilmesi mevzuudur. İlaçların sinonim olarak 
verilmesine devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. 
Arz ettim, ilaç kıtlığı vardır. Yakında inşallah dö
vizlerimiz fazlalaşırsa ilacın bu şekilde değil de, iste
nilen bir şekilde bulunmasını temine çalışacağım. Ve 
öyle zannediyorum ki efendim, Mayıstan sonra Tür
kiye'de hissedilir bir ilaç bolluğu başlayacaktır ve 
ha'tta başlamaktadır. Bazı gazeteleri alıp okursanız 
şu veya bu alacın gayet bol miktarda piyasaya sevk 
edildiğine dair ilanları da görürsünüz. 

îşin kökenine indik, oradan halletmeye çalışıyo
ruz. Muvaffak olursak halledeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Oğuz Aygün, buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

vasıtanızla Sayın Bakandan öğrenmek istediğim iki 
husus var. 

1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının tedavi ve yar
dımla ilgili 44 ncü maddesinin (c) fıkrasında aynen 
şöyle ifade edilmiştir. 

Hükümet teklifi : 
«DeVlet memurlarının tedavi için yurt dışına gön-

derildbilmeleri, tedavilerinin yurt içinde yapılamadı-
dığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
nin sağlık kurulunca verilen ve tedavinin ülkede ya
pılamadığını belgeleyen sağlık kurulu raporlarının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanması 
koşuluna bağlıdır.» 

Hükümetin bu teklifi, Parlamentomuzun Yüksek 
Komisyonunca da aynen benimsenmiştir. Bundan da
ha sonra muhterem (Bakanımızın göndermiş olduğu 
ve Büyük Millet Meclisimize, Senato Başkanlığına, 
Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, valilikle
re, üniversite rektörlüklerine ve bağımsız genel mü
dürlüklere göndermiş olduğu bir genelgede ise ki 8 
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Şubat tarihini taşır, Sayın Bakanımız, raporların İs
tanbul'da Haydarpaşa Numune, Ankara'da Ankara 
Numune Hastanesi sağlık kurullarının tetkikinden 
geçirilmesi kaydını ifade buyurmuşlardır. 

Şimdi bu hükümet teklifidir. IBu hükümet teklifi 
kabinede görüşülürken muh'terem Bakanımızın müta
laası alınmış mıdır? Muhterem Bakanımızın, şu genel
gesinden de anlaşıldığına göre, Sağlık Bakanlığı ken
disine bağlı olan değerli müesseselerin içerisinde ça
lışan hekimin şahsiyetini ve haysiyetini bu genelge
siyle korumuş mudur? 

Ama Hükümetin bütçe kanun tasarısındaki ifade
siyle, Sağlık Bakanlığının tüm doktorları devreden çı
karılmıştır. Ve nedense anlayamıyorum, çünkü o mü
zakerelerde bulunmadım yalnız zabıtları tetkik ettiği
mizde gördük ki, Bütçe Komisyonu bu işi görüşürken 
bazı arkadaşlarımızın itirazı olmuş, buna karşılık da 
bu Hükümetin teklifidir diye Meclislere vermiştir. 

Şimdi öğrenmek istiyorum: Hükümet kendisine 
bağlı olan bir kanadının, yani Sağlık Bakanlığının tüm 
personelini bu işten sarfınazar kılmak gibi bir eylemin 
içerisine nasıl girmiştir? Ve bu Yüce Türk Parlamen
tosunun Bütçe Komisyonundan nasıl geçmiştir ve bu 
hususta muterem Bakanımızın ve Bütçe Komisyonu
nun bu kanunun müzakeresi münasebetiyle, ilgili Ba
kanlığın kanununun müzakeresi münasebetiyle beyan
larını bir kere daha zapta geçirmekte fayda görü
yorum. 

Şimdi, muhterem Başkanım bir şey daha arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız çok kısa rica ediyorum Sa
yın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hay hay sayın Baş
kanım, 

îş fevkalade ehemmiyetlidir, bütün detayıyla açık
lamakta fayda vardır. Eğer bu aynen Bütçeden geldi
ği gibi karara bağlanacak olursa, bunun tek elde top
lanması, yani Ankara Tıp Fakültesinin tamamen in-
siyatifine bırakılması gibi bir hatayı tevlit edecektir 
ve bu hatanın sonucu olarak bir muvazaa halinde 
Muhterem Meclis Reisi, Yüce Meclisi temsil eden 
Muhterem Meclis Reisi veya Hükümetin sağlık prob
leminin mesulü olan muhterem Sağlık Bakanımız bun
lar hakkında bir başka müessesenin mütalaasını ala
bilmek için bir işlem yapmaktan maalesef saf dışı 
bırakılmış olacaktır. 

Ayrıca, bir müessesenin tamamen Yüce Meclis ve 
diğer devlet teşekkülleri üzerindeki, olmaması icap 
öden bir hâkimiyetin kurulması gibi garip durum or
taya çıkmaktadır. 
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Bunların dışında; Sağlık Bakanlığının evvela ken
disinde çalışan hekimlerin şahsiyeti, haysiyeti ve şe
refi bakımlından da bu maddenin değiştirilmesi zo
runludur kanaatindeyim. 

Şimdi son m'erciin Sağlık Bakanlığı olduğu kay
dı bulunmaktadır. Fakat muhterem Sağlık Bakanı
mız bütün iyi niyetine rağmen, bütün dikkat ve has
sasiyetine rağmen gelen bir rapor üzerinde sadece 
muameleyi ikmal gibi bir işlem yapamayacaktır eğer 
madde aynen böylece kanunlaşacak olursa. 

'Bu bakımdan Sağlık Bakanımızın ve muhterem 
Komisyonumuzun bu konudaki düşüncesini öğren
mek işitiyorum. 

2 nci sualim gayet kısa. 

BAŞKAN — Sayın Aygün; zatıâliniz soruları, yo
rumlar ve hükümleriyle beralber ortaya koydunuz. 
Bu türlü soru sorulmayacağını daha önceden belirt
miştim. Çok kısa olarak lütfen ikinci sorunuzu soru
nuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İkinci sorum çok 
kısa efendim. 

Sayın Bakanlık ve değerli Bakanın ifadelerinden 
anladığımıza göre, emekli olmuş olan hekimlerimizin 
ve yurit dışından gelen arkadaşlarımızın görevli ola
bilmesini temin edici bir hazırlığın içiride olunduğu
nu ifade ettiler. Bu espriden dolayı Sayın Bakanı teb
rik ederim. Ancak bir şeyi öğrenmek istiyorum: Aca
ba bu hekimlerin Türkiye'de çalışma şekli ve emekli 
olan hekîmin çalışma şekli de acaiba Full-'time içeri
sinde mi mütalaa edilecektir? Yoksa bunların sözleş
meleri ayrı bir prosedüre mi bağlı olacaktır? Bunu 
öğrenmek isteyişimin nedeni şu.. (Gürültüler) 

ğiştirilmesi cihetine gi'trn'eye Sağlık Bakanlığı olarak 
kararlıyız. Komisyon ve Yüce Meclisindir karar. So
nuna kadar oraya getireceğiz. Orada ıttılaınıza suna
cağız. Kabul »buyurursanız bir tek hastaneyi ilave 
ederek bu şekildeki bir aksaklığın giderilmesine çalı
şıyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
şeyi işaret edeyim. Eğitim hastanelerinin ilave edil
mesi gerekir. Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinin 
ilavesi gerekir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Gemken! düşüneceğiz 
efendim. 

İkinci sualiniz şuydu; Sayın Buldanh'nın da bu 
hususta bir suali vardı, cevap veremedim: 70 yaşı.. 

Efendim, sadece doktora mahsus bir kanun değil 
bu kararname. Diğer bütün personelin de sözleşme 
ile çalışılmasına ilişkindir. Bu arada en büyük bir şeyi 
unuttunuz. Şimdiye kadar çalışmayan ve 'bedava, 
fahri olarak hizmet gören Kıbrıslı Türk hekimleri bun
dan böyle artık ücret karşılığında Türkiye'de çalışma 
oîanağınn kazanmış oluyorlar. Bunun ötösıinlde 50 ya
şında 52 yaşında emekliliği gilmiş bilhassa asker he
kim arkadaşlarımız da. bununla yine çalışma olanağını 
kazanıyorlar. 70 yaşını geçip de, heyeti sıhhiye ra
poruyla çalışabilecek durumunda olduğu tespit edi
lenler sözleşme yapmaya sahip olurlar. Bunun hari
cinde bu yaşa gelip de, ne 70 yaşında inlsaniar var ki 
aslan gibi, Allah ömür versin mesela Kinyas ağabe
yimiz ne kadar kuvvetlidir; şimdi doktor olduğunu 
düşününüz, fevkalade güzel çalışır. Her 70 yaşını 
geçen insan orada burada kalmaz. 30 yaşında adam 
vardır hastadır. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — O senin ağa
beyin değil. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — O söylesin onu, size düş

mez onu söylemek. Kendi çıksın «değil» desin. 

Ondan sonra, 30 yaşındadır ve bu 30 yaşındaki 
arkadaş da çalışamaz. Raporla tespit edilirse, bu ça
lışma olanağından da mahrum olur. Tamamen söz
leşmeli personel, tıp personeli 2162 sayılı, yani Tam-
süre Yasasının kuralları içinde çalışacaktır. Yani söz
leşmeli doktor dışarıda muayenehane açamayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Bayraktar? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLt MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Baş-

BAŞKAN — Sayın Aygün.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çok teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Komisyondaki görüşmeler bütün sayın üyelere 

açıktır. Görüşmeler Komisyonun çalışma süresi için
de yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu bakımdan Komis
yona herhangi bir soru yöneltmeniz şu anda söz ko
nusu değildir. Hükümete ve sayın Bakana olan so
ruyu sayın Bakana yöneltiyorum efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, birinci soru
suna kısaca cevap vereceğim. Bu hususta gerekli ça
lışmalar yapılıyor. Sayın komisyonla da konuşuyo
ruz. Bu hususun bir önerge ile Genel Kurulda de-
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kan, Kıoımfeyorı olarak kısa bir açıklamada bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde mi efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ MUHARREM SÖKELt (Aydın) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Aslında, sayın Bakandan sonra size 
böyle bir söz verebilirim; ama konunun sıcaklığı ne
deniyle şimdi çok kısa olmak üzere söz veriyorum, 
buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KlLÎ MUHARREM SÖKELt (Aydın) — Sayın Baş
kan, Sayın Oğuz Aygün Komisyonumuzla ilgili ola
rak konuşmasında, «Hükümetin teklifidir» diye Büt
çe kanun tasarısının 44 ncü maddesinin (C) fıkrası
nın geçiştiriliverdiğini ifade ettiler. Bütçe Karma Ko
misyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev 
yapan bir komisyondur. Bu komisyonun raporu ile 
bütçe Meclislere gelir ve komisyon raporu esas alın
mak surötiyle Meclislerde görüşülür. Bütçe Karma 
Komisyonunun iktidar ve muhalefete mensup tüm 
üyeleri kendi raporlarıyla Meclislere sevk edilen bir 
bütçenin en ince ayrıntılarına kadar kendi sorumlu
lukları içerisinde bir bütçe anlayışına göre tartışır
lar ve bu tartışmalarının sonucunu raporuna bağlar
lar. O esaslar içerisinde anılan 44 ncü maddenin (C) 
fıkrası da Komisyonumuzda tartışılmıştır. Ancaık 
merkezde, tek elde, tek hastanede ve bakanlığın çok 
yakın bir onay ve denetim mekanizması içerisinde 
görüş kesimi benimsenmiş ve bu şekliyle Hükümetin 
teklifinde bir değişiklik yapılmayarak Yüce Meclis
lere getirilmiştir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu malumdur sayın üyelerce, sa
yın komisyon. 

Sayın Bayraktar, mtıaliriizin sorusunu alayım efen
dim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını arz ve talep ederim. 

Yatağı, ışığı, yiyeceği devlet tarafından karşılanan, 
özellikle fakülte hastaneleri adıyla... (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

Bu arkadaşımın ilaca ihtiyacı var ,ondan sonra 
konuşalım, aksi halde muhabbeti bozuluyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Fakülte hasta

nelerinde tedavi için doğudan gelmiş vatandaşlar, 

tedavi edildikten sonra ya bırakılmakta veyahut da 
aksi olmuşsa, ölmüşse ölüsü yine senet karşılığında 
kendilerine verilmektedir. Bu icraat bâlâ daha devam 
edecek midir? Sayın Bakanın 13 ay içerisinde bu hu
susta yapmış olduğu rnüsbet bir icraat mevcut mu
dur? 

2. Yine dar gelirli yoksul vatandaşlardan alın
mak suretiyle döner sermayeye intikal ettirilen pa
ralar, yine fakülte hastanelerinde, full-time ücret öden
mesine rağmen doktorlara tazminat olarak dağıtıldığı 
ifade edilmektedir. Gerçekten böyle bir tatbikat mev
cut mudur? Böyle bir tatbikat mevcut ise, sayın Ba
kan buna «dur» diyecek midir? Döner sermaye biri
kimleri Hazineye intikal ettirilip, bu husustaki ça
lışmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa, hangi tarihte 
başlanmıştır? Ne merkezdedir? 

3. Bugün Amerika'da dahi 50, azami 60 çeşit 
ilacın kullanıldığı 50 - 60 çeşit ilaca ruhsat verilmiş 
olduğu söylenilmektedir. Memleketimizde, her gelen 
bir nüfuzlu kişiyi takmak suretiyle sayıları binleri 
aşan ilaç çeşidinin var olduğu bilinmektedir. Bu ruh
satların millileştirilmesi, vatandaşa en iyi yarayanın 
tespiti hususunda bir çalışma yapılmış mıdır? Bu ruh
satların verilmesi hususunda bugün Eczacılık Genel 
Müdürü olan Sayın Bayan Necla Bal Hanımın ic

raatın daki ağırlık payı nedir? 

Yine bir soru: Özellikle özel durumları ayyuka 
çıkmış bulunan Müsteşarıyla Eczacılık Genel Mü
dürünün, isimleri söylentisi olmasına rağmen, bu her 
ikisinin görevli kılınmamış olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz; bu iki kişi balayı için mi gönderilmişler
dir, taltifen mi gönderilmişlerdir, yoksa, gerçekten 
bir görev aşkıyla mı orada birlikte olmuşlardır? Bun
ların açıklanmasını rica ediyorum. 

Bir de, Sayın Başkanım, çok şeyler vaat edildi, 
ama bugün sayın Bakan aspirini dahi yok ettiniz. Bu
nun sebebi nedir? 

Yine bir sorum daha: Sayın Ecevit Hükümeti iş
başına geldiği günden bugüne kadar geçen süre içe
risinde, kaç eczacılık kadrosuna eleman atanmıştır? 
Bu kadrolara atanan elemanlar hangi nüfuzlu kişile
rin çocuğudur, oğludur ve akrabasıdır? Veyahut da, 
bu atamaları yapan, bu atamalardan faydalanan par
lamenterler mevcut mudur? Bunların yegân yegân 
açıklanmasını, hangisine, kime ne miktar verilmiş 
olduğunu öğrenmek istiyorum ve hassaten rica edi
yorum. 



M. Meclîsi B : 61 

Son bir sorum: Savurganlığa paydos diyen, enkaz 
devraldığını söyleyerek istismar yapan Sayın Ecevit 
Hükümeti, 1 koltuğa 10 kişi oturtmak veyahut da 
3 eczacının olduğu yere 35 eczacıyı tayin etmek su
retiyle savurganlık yapmış olmuyor mu? Bunun yük
lediği mali külfet nedir? Devletin bu yolda uğramış 
olduğu zarar miktarı nedir? 

BAŞKAN — Tekekkür ederim. 
Sayın Bayraktar, sorularınızdan 4 ncü soru Sayın 

Müsteşar ve Sayın Eczacılık Genel Müdürlüğüne ait 
olan soru, kişisel bir durumdur. Sayın Bakan ile ilgisi 
yoktur. Sayın Bakana o soruyu yöneltmiyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
devletin kesesinden harcırah ödeniyor. 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sordunuz, beni dinle
mek zorundasınız Sayın Bayraktar. Ben de sizin so
runuzu şartlara göre, soru vasfına uygunluğuna göre 
yöneltmek hakkına sahibim. 

Son soruda yorumunu kendiniz getirdiniz, bu ba
kımdan sayın Bakana yöneltmiyorum. 

Buyurun sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Sayın Başkan, yüce par
lamenterler; Sayın Müfit Bayrâktar'ın sormuş olduğu 
1 nci soru, kendisi eski bir parlamenter, bu işleri bi
liyor; ama, benim Bakalığımla hiç ilgili değildir. 

Tıp fakülteleriyle Sağlık Bakanlığının uzaktan veya 
yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müdafaa ettiğiniz özerk 
üniversiteler, ona gidin bu suali onlara sorun. Ba
kanlığımda olan bu gibi hadiseler varsa, onları tev
cih ©dersteniz.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sağlıka ilgili. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Sağlıkla ilgili değildir 
efendim. Şöyle: Türk ulusunun sağlığıyla ben ilgili
yim, onlar yetiştirmekle ilgilidir. Bir kanunla bu has
tanelerin bütün denetimi, idaresi ve bilumum iaşesi 
Sağlık Bakanlığından alınıp özerk üniversitelere ve
rilmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Öyle şey mi 
olur canım? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, kanun mey
danda «öyle şey mi olur» ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz kendinize göre 
cevaplarınızı veriniz efendim. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Tam Gün Yasasını 
söktün. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Ben sokmadım, siz sok
tunuz, ben getirmedim, yalan söylüyorsunuz. Benim 
teklifimde üniversiteler ve askerler yoktur. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sen getirdin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

M ETE TAN (Devamla) — Şerefli adatman getirdi
ğimi ispat elt, tasarıda varsa. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, rica ediyorum. 
Sayın Bakan, 1 dakikanızı rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Ben getirmedim. 
Sayın Başkan, iftira ediyorlar ve haysiyetimle oy

nuyorlar. Ben getirmedim, burada, Yüce Meclisin 
kararlarıyla geldi. (Gürültüler) 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Kime ait oluyorsa 
söyle. 

BAŞKAN — Sayın üyeler beni dinler misiniz? 
Bir dakika Sayın Ezgü. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, ilaçlar 50-60 
tane değil Amerika'da, 700 tane. 

BAŞKAN — 1 dakika efendim. 
Sayın Ezgü ve sayın üyeler... 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, bu

nu söyletsin, kime ait oluyor? 
BAŞKAN — Sayın Ezgü, çok rica ediyorum 

efendim. Her şeyin bir usulü, adabı vardır, çok rica 
ediyorum. Siz parlamentersiniz, burasını köy kahvesi 
gibi yapamayız ki. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Bakanın bu 
söylediklerirDİ aynen iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Eğer ben getirdiysem her 
türlü lafı kaibul ediyorum. Ben getirmediysem siz 
müfteri oluyorsunuz, ispat edin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, bana 
biraz müsaade eder misiniz? 

Sayın Ezgü, bu yaptığınızı ben size yakıştıramı
yorum efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Şerefsiz denmedi. Bu ya
saya ait imzalarınız buradadır. 

BAŞKAN — Bakanın verdiği cevap sizin istedi
ğiniz gibi olmayabilir, ama istediği'nıiz gibi cevap ver
mek için Bakanı icbar edecek »bir dluruım da yoktur. 
Siz sorunuzu soracaksınız, sayin Bakan da cevabını 
verecektir efendim. Cevabını beğenmeyebiilinsiiriiz; 
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ama bunu cevap kabul etmemek mümkün değildir | 
'efendim. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, bu teklifi 1 nci imzacı olarak ben ve benimle I 
beraber 10 küsur arkadaşım vermiştir. Haysiyetten 
anlarsa bunun aksini ifade etsin. I 

BAŞKAN — Sayın üye, zatıâlinizin bu müdaha- I 
leşi ne kadar yersiz ve usulsüz. 

Sayın üyelere, yani burada bir teklif yapıyorsunuz, I 
'bu tökl'ifin başka türlü iddiası, başkasını itham etmeye, I 
başka bir' sayın üyeyi itham etmeye vesile olur mu I 
efendim, yakışır mı bu? Çok rica ediyorum. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Hiç bir arkadaşıma en 
ufak bir tarizde bulunmam, terbiyem müsait değil I 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sayın Bayraktar'in I 
sorularını cevaplandırmış mı oldunuz efendim? I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, 700 ilaç yok, 
400 ilaca indiriyoruz. Ruhsatnamelerin iptali' için de 
yeni bir kararname çıkmıştır. Bu hususta da çalış
malara devam edilmektedir. Ötesin'. Sayın Bayraktar 
müsaade ederse yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Miski, buyurun efenidim. 
ÖNER MÎSKt (Hatay) — Sayın Başkan, aracılı

ğınızla sayın Bakandan sorularımın yazulı veya söz
lü olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

Tam Gün Yasası, halkımızın çıkarlarına en uy- I 
gun bir yasa olarak Parlamentodan çıkmıştır. Bunun I 
amacı, elde mevcut bulunan sağlık personelinin tüm I 
Anadoluya halkın yararına uygun bir şekilde dağıtıl- I 
maşıdır. Ancak; elde mevcut bulunan sağlık perso
neli ile doktorların sayısı plan döneminin sonuna ka- I 
dar yeterli düzeyde olamayacağına göre ve tıp fa- I 
külteleri de Türk halkının çıkarlarını düşünmek du- I 
rumunda olduklarına göre; 1946 yılında 2 tıp fakül
tesi varken, ve 1 000 doktor üretilirken, bugün 18 tıp 
fakültesiyle 1 100 doktor olan üretimimizi artırmak 
için tıp fakülteleri ile herhangi bir konsefekasyona gi
debilir mi ve bu konuda herhangi bir çalışma yapıl
mış mıdır? Bu açığı plan döneminin sonuna kadar I 
nasıl kapamayı düşünüyorsunuz? 

2. Sağlık personelinin bir kısmı plan döneminin I 
somunda bıültçe gidlerlerinin ötesinde bir düzeyde üreti
lecektir. Bu üretimin muvaffak olması ve knsıltlayıcı 
ıbazı neıdenler getirmeyi Bakanlık olarak düşünüyor 
musunuz? j 
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3. Türkiye'nin nüfus artışı dünyanın ileri düzey-
leriridedir, 2,6 mesabesindedir. Bu nüfus artışını ön
leyici nüfus planlamasını uygun düzeye getirebilecek 
yeni tedbirleriniz nelerdir? 

4. Sayın Bakan, ülkemizde kanunla yasak ol
duğu için kürtaj, pek çok kişinin hayatına malolan 
bazı operasyonlara, yasa dışı işlemlere tabi tutulur 
vaziyete getirilmiştir. Bunun için arkadaşlarımızın bir 
yasa önerisi vererek kürtajın belirli koşullarda belirli 
sağlık kurallarına uygun bir şekilde yapılması öneril
mektedir. Bu konudaki görüşünüz nedir? 

Sorularım bundan ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Balkan.... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 

METE TAN (Devamla) — Efendim, müsaade eder
seniz yazılı olarak bunları kendilerine cevaplandıra
yım, biraz uzun ve bilimsel. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir 

hususu Bakandan öğrenmek istiyorum, yardımlarınızı 
istirham ediyorum. 

Tam Gün Yasası kapsamına giren kaç adet dok
tor vardı? Bunlardan kaç tanesi pratisyen, kaç ta
nesi mütehassıstır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Sayın. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — 2 700 doktordur, pratis
yen ve mütehassısları ayrıca yazılı olarak bildireyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır efendim. 

Sayın Akçal, buyurun efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) —Sayın Bakan, 7 ay ev

vel Karadeniz sah'il vilayetlerinde yaptığınız tetkik 
gezisinde uğradığınız Çayeli Sağlık Merkezinin Dev
let Hastanesi olarak hizmet göreceğini beyan buyu
rarak mahallinde senatörümüzün huzurunda açılış 
merasimini de yapmıştınız. Tam Gün Yasasında be
lirmiş bulunan imkânlara rağmen, Çayeli Devlet Has
tanesine 6 aydan beri tek bir mütehassıs hekim tayin 
edilmemiş olmasının sebebi nedir? 

Halen ülkemizde mevcut kaç devlet hastanesinde 
kaç mütehassıs hekim çalışıyor? 

Çayeli Devlet Hastanesinde 20'den fazla müstah
dem var, bunlar ücretlerini almakta. Tedavi için 
Çayeli Hastanesine hasta yatmarnaktadır. Binlerce lira 
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sarfı ile sağlanmış olan eşya ve malzeme bakımsız 
halde hastanede bulunmaktadır. 

Bu hastaneyi ve bunun gibi devlet hastanelerini 
ne surette ve ne zaman işler hale getireceksiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçal. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Efendim, sorunun ceva
bını yazılı vereyim. Bu sorun tabii ki, Türkiye'deki 
20 bin hekim noksanlığıyla ilgilidir. Bu bakımdan 
yazılı olarak size uyzun boylu arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Sayın Ataöv, zaiâlinizin sorusunu alayım efen

dim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Tam 

Gün Yasası hakkında biraz önce çok iddialı beyan
larda bulunuldu. O konuda bir sorum olacak. 

Elimde 21 Ocak 1979 Pazar tarihli Hürriyet Ga
zetesi var. Bu gazetede, Metin Toker'in «Curcuna» 
başlıklı makalesinde biraz evvel burada konuşulan 
soru açık olarak yazılmaktadır ve bu makalenin içe
risinde Tam Gün Yasası hakkında ya Bakanın, ya 
Başbakanın ya Genelkurmay Başkanının yanlış be
yan ettiği ifade edilmektedir. Bunun sorumlusu ola
rak da Sayın Bakan gösterilmektedir. 

1. Şimdi Sayın Bakana soruyorum : Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjan Grubuna giderek «Tam Gün Ya
sası çalışması konusunda Başbakanlık Konutunda 
Sayın Başbakan ve Genelkurmay Başkanlığıyla bera
ber görüştük, Tam Gün Yasası hakkında Orgene
ral Kenan Evren askerlerin itirazını kaldırdı» diye 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubuna teminat 
vermiş midir? 

2. Ondan sonraki bir beyanında «Ne Tam Gün 
Yasası çıkarken, ne de Askeri Yönetmelik çıkana 
kadar Sayın Genelkurmay Başkanıyla bu konuda 
hiç görüşmedim» demiş midir? 

3. Senatoda görüşülürken Cumhuriyet Senatosu 
kürsüsünde çıkarak «Sayın Başbakanımızın bir emri
ni yerine getiriyorum» diye bu askerler konusunu 
Senatoya anlatmış mıdır? 

Daha sonra Genelkurmay Başkanının «Ordu ra
hatsızdır» demesi üzerine bu konudaki sorumlulu
ğunu Savunma Bakanının üzerine aktarmış mıdır? 

Şimdi Ordunun bu kanun dolayısıyla rahatsız ol
ması neticesi meydana gelen durum Başbakanın em
riyle mi olmuştur, Genelkurmay Başkanının muva-
fakatıyla mı olmuştur, yoksa Sayın Bakanın «Ben ge-
tirmedim, siz getirdiniz» demesine rağmen grupları 

dolaşarak Genelkurmay Başkanı adına «Katılıyor» 
diye herhangi bir yanlış veya yalan beyanı nedeniy
le mi olmuştur? 

4. Sayın Başkanım, biraz önce sorulan bir soru 
üzerine «Kişileri ilgilendirdiği için bu soruyu sorul
mamış kabul ediyorum» diyorsunuz; ama devletin 
kadrolarını işgal eden kişiler hakkında biz üyelerin 
burada soru sormaya hakkımız vardır. 

Şöyle ki: Zaten görülüyor, her bakanlıkta olu
yor; ama Sağlık Bakanlığında bir müsteşar getirili
yor. Bu müsteşar makamına oturtuluyor, bir de Ec
zacılık Genel Müdürü getiriliyor, o da oturtuluyor, 
beraber Kent Otelde bir uzun yaşam sürülüyor. 

Şimdi buradan çıktıktan sonra, bir müddet son
ra bunlar gazeteye intikal edince bu iki Müsteşar ve 
Genel Müdür görevden alınıyor ve Eczacılık Genel 
Müdürü Necla Bal hanım Müsteşarla beraber ya
şamlarını Londra'da sürdürüyorlar. 

Şimdi oraya devlet gönderiyor bunları. Nasıl gön
deriyor acaba? Bir ihtiyaçla mı gönderildi? Buradan 
alındıysa suçlarından dolayı mı alınmıştır? Suçluları 
mükafatlandırmak üzere Londra'ya nasıl gönderilmiş
tir? 

Bu kişisel değil, tam bir sorudur. Cevaplandırıl
masını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ataöv, siz de bilirsiniz ki, biraz öncede 

belirttiğim şekilde, İçtüzüğümüzdeki soru sorma şek
linin dışına sayın üyelerin büyük ölçüde çıktıkları ve 
zatiâlinizin de bu örneği verdiği açıktır. Şahısların, 
elbetteki devlet memuru olanların memuriyetlerinden 
ötürü olan davranışları, Yüce Mecliste soru olarak, 
sayın üyeler tarafından Bakana yöneltilir ama şah
si yaşantıları hususunda ve bu soru sorma şartlarının 
dışına çıkarak yapılırsa, bunu yöneltmemek hakkı da 
elbette Başkanlığındır. 

Diğer sorulara cevap verebilirsiniz Sayın Ba
kan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
Londra'da böyle iki kadro var mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, zatıâliniz sorunuzu o 
takdirde öyle sorunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Size göre soru
yorum şimdi : Londrada böyle kadro var mıydı? Bu 
iki kişi suçlarından dolayı mı o makamdan alındı
lar? 

BAŞKAN — Sorunuzu, böyle sorduğunuz takdir
de yöneltirim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saygılar sunarım 
Sayın Başkan, sağolun. | 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın 
Ataöv'ün ilk sorusuna şöyle cevap vermek istiyo
rum : Sayın Toker'in o yazısına, Hürriyet Gazete
sinin üç gün sonraki nüshasında, Hürriyet Gazetesi
nin tam bir sayfasını alan, «Niye Tam Gün» diye, 
bir yanıtım çıkmışt, bütün soruları orada vardır. 
Eğer arzu ederlerse, bu soruları içinde bulunduran 
bu gazetenin bir nüshasını, yazılı cevap olarak ken
dilerine arz etmeye hazırım. Sadece Meclise değil, 
bütün kamuoyuna, bir bir bunları arz etmiştim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Cevaplaması zor 
tabii bunu. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METB TAN (Devamla) — Cevapladım efendim, 
cevaplaması zor değil, her zaman burada cevap ver
meye hazırım, okusunlar, Sayın Ataöv okusun efen
dim, eğer tatmin olmazlarsa bildirsinler, tekrar ken
dilerine cevap vermeye hazırım efendim, yazılı ola
rak. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Gazetede var, bu
rada var. Siz, Senatoda bunu söylediniz mi, söyle-
mediniz mi, onu söyleyin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Kendisinden okur, öğ
renirsiniz. Meclis zabıtlarında da çıkar, kendisinde 
de vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bal hanımdan kor
kuyor, cevap veremiyor. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Ataöv, Sayın Ataöv, 
Bakan size, bunun dışındakileri yazılı olarak cevap- I 
landıracağını beyan etti. Bu şekilde cevaplandırıl- I 
mıştır efendim, ancak rica ederim, biraz daha dik
katli olursak, herhalde daha uygun olur. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim şimdi ikinci I 
sorularına geliyorum : Böyle bir yaşam olmuş ola- I 
bilir, fakat Sayın Ataöv gayet iyi bilir ki, böyle ya- I 
samlar her türlü müessesede vardır, kendi müessese- I 
lerinde de vardır, olmuştur. (CHP sıralarından gülüş- I 
meler.) sonunda evlenmişlerdir ve hiç olmazsa iyi I 
bir birleşme olmuştur. O bakımdan ben bu evlilik I 
müessesesine fazla dokunmak istemiyorum. Ancak I 
şunu arz etmek istiyorum : Londra'da bir ataşe mua
vinliği kadrosu vardır. Çünkü biz, Stokholm'da ve 
Bern'de tahsis edilmiş kadroları çok evvel oradan I 
kaldırdık ve bunlar, (Londra'ya gidiyor bütün arka- 1 

daşlarımız, sizler de biliyorsunuz, hasta olanlarınız, 
Allah göstermesin, gittiler.) bunlar da... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Perişan oluyorlar 
gidenler Sayın Bakan, Perişan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Olurlar tabii efendim, 
kolay değil, onun için bir ikincisini gönderdik ki, 
acaba yardım edip de perişan olmamalarını sağlarlar 
mı, diye Londra'ya gitmiştir bir sayın müsteşar, 
görevinden alınmamıştır, kendisi ayrılmıştır; bunu 
bilhassa bildirmek istiyorum. 

İkincisi, hanımları da oraya vazifeyle gitmemiş
tir, ücretsiz izinle gitmişlerdir, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasına delaletlerinizi rica ederim. 

1. 1936-1937 ders yılında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 160 öğretim üyesi ve görevlisi var
ken, 1 710 tıp öğrencisi tedrisat yaparken, bugün 
Türkiye'de, 18 tıp fakültesinde 5 bini bulan öğre
tim üyesi ve görevlisiyle yılda ne kadar tıp öğrenci
si tedrisat yapabilmektedir? 

Hükümet, bu sayıyı kâfi görüyor mu? Kâfi gör
müyorsa, tıp öğrencisini artırmak için ne gibi düşün
ce ve tedbirleri vardır? 

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun mütehhas-
sıs hekim açığını kapatmak için 1979 yılında nasıl 
bir uygulama düşünülmektedir? Bu uygulamaya baş
lama tarihi ne olacaktır? 

3. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1684 
ncü paragrafında, «Sağlık hizmetlerini eşit, güvenli 
ve iyi bir biçimde her kişiye yaygınlaştırmak ve böy
lece toplumun temel sağlık düzeyini yükseltmek temel 
ilkedir. Bu ilkeye ulaşabilmek için sağlık alanındaki 
uygulamaların ayrı sistemler olduğu yaklaşımından 
vaz geçilerek tek yönetim uygulamasına geçilmesi 
sağlanacaktır» paragrafı yer almıştır. Bu uygulama 
içerisine bugün Türkiye sathına yayılmış bulunan 
üniversite hastaneleri sokulacak mıdır? Üniversite 
hastaneleri sokulmayacak ise bu hastanelerin büyük 
bir bölümü o illerdeki devlet hastanelerinden oluş
tuğuna göre bu mesele nasıl çözümlenecektir. Teşek
kür ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Sayın Başkan, 1 nci su
alleri beni, Bakanlığımı ilgilendirmediği için kendi-
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terinin onu Milli Eğitim Bakanına tevcih buyurmala
rını arzu ediyorum. 

2 nci sualleri; 9 Temmuz 1979'da mütehhassısla-
rın oralara gönderilmesi planlanacaktır. Çünkü Full -
Time Kanununun tatbik günü odur. 

3 ncü sualinizi, müsaade ederseniz size yazılı ola
rak arz edeyim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Özutku, buyurun efendim. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 

Başkanım, aracılığınızla Sağlık Bakanından şu soru
larımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

ıL CHP ve Hükümet tarafından tatbik edilmekle 
'birlikte Türk kamuoyu tarafından büyük tepkilere 
yol açan full - time uygulamasına geçilmiştir. Şimdi 
full - time uygulaması Bakanlık 'tarafından mı yürü
tülür yoksa TÜSDER denilen bir dernek tarafından 
mı yürütülür? Şunun için soruyorum. Afyon'da TÜS
DER isimli bir dernek vardır. Bu derneğin mensup
ları Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret ederler ve 
şu nasihatta bulunurlar. Siz, bütün arkadaşlarınız bu 
kanunu en kısa zamanda kabul edip yazıhanelerinizi, 
muayenehanelerinizii kapatacaksınız. Bu vesileyle so
ruyorum : Bu kanunu yürütmek Sağlık Bakanlığı
nın görevi midir, yoksa TÜSDER'in mi? 

2. Yine, yine tabii Devlet... 
ıSA'Mt GÖKMEN (Muğla) — TÜSDER dernek

ti?. 
MEHMET ÖZUTKU (AfyonkarabJisar) — Tabii, 

tabii dernektir. 
BAŞKAN — Sayın Özutku, Sayın Özutku bana 

muhatapsınız. Olalbilir Sayın Özutku. ZatıaMniz de 
bazı -zamanlarda aynı şekilde davranıyorsunuz. Hoş
görünüz birbirinizi ve siz bana muhatap olarak de
vam ediniz. Buyurunuz. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Şimdi 
Sayın Başkanım, yine Afyon Devlet Hastanesinde, 
yine bu TÜSDER mensupları başhekimi ziyaretle
rinde isim de veriyorlar, Günaslan Dilman isimli bir 
doktor var, bu doktora katiyetle karışma. O ne ya
parsa serbesttir. Bu doktorun meziyeti de şudur : 
Bütün personele, sağlık personeline, mutlaka TÜS-
DER'e üye olacaksınız tarzndla baskı yapmaktır. Bu
nun için TÜSDER tarafından adeta başhekim üze
rinde, başhekim olarak kabul edilmekte ve üzerine 
toz kondurulmamaktadır. Burada şunu öğrenmek is
tiyorum : Günaslan Dilman isimli ki, tayini çıkarıl
mış fakat Bakanlık oluru ile bu tayin bir müddet 
uzatılmıştır. Günaslan Dilman isimli operatör dok-
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1 torun yetkisi Bakanlıktan mı onaylanmıştır Yoksa 
I TÜS - DER'den mi almıştır bu yetkisini, ki, Günas-
1 lan*?, devretmektedir? 

3. Yine TÜS - DER mensuplarının başhekime; 
o tarzda uygun görülmüş ve Afyon'un Sandıklı ka
zasına tayin edilmiş bir hemşirenin tayini için şu tarz 
direktif veriyorlar : Bu hemşire, Afyon Hastane
sinden tayin olan bu hemşire yeniden Afyon Devlet 
Hastanesine gelecek ve başhemşire olacak. 

Bu konularda Sayın Bakanlik ne düşünür? Bu ko
nu kendilerine intikal etmişse ne düşünür? Bugün 

I kendilerine intikal ediyorsa ne yapmayı düşünürler? 

I 4. Bir de yine Afyon'da bir yıl kadar önce halk 
arasında büyük, çok büyük tepkilere yol açan (Da-

I ha önceki iktidarlar döneminde yapılan sağlık ocak-
I kırının açılışı münasebetiyle müstahdem ve memur 
I alınmıştır, gayet normaldir, fakat kendisine de, Sa-
I ym Bakana da intikal etmiştir, mesele bize intikal et

tiğine göre, intikal etmemişse, şimdi ben intikal ettir
miş oluyorum) tayinlerde birtakım şahısların ve teş-

I kilâtların 20 bin liraya kadar rüşvet almak suretiy-
I le vatandaşları buraya tayin ettikleri iddiası vardır. 

Böyle bir iddia gerçekten korkunçtur. Bir Bakanlı-
I ğın ve Devlet makamını işgal eden fertlerin bu tarz 
I bir şeye tenezzül edeceklerine ben ihtimal vermiyo-
1 rum; fakat bu konu üzerinde ki, büyük bir ihtimalle 
I Sayın Bakana da intikal etmiştir sanıyorum, bu konu-
I da ne gibi işlem yapmışlardır? Yapmamışlarsa ne yap-
I mayı düşünürler? 
I Saygılar sunarım, teşekkür ederim efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SAĞLK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME-

1 TE TAN (Devamla) — Efendim, kanun ve yönet-
I melikler neyse, tabii ki, o olacaktır. TÜS - DER 
I söylemiştir, ama yapılıp yapılmaması, ancak oradaki 
I bulunan bahşekimin dirayeti ve bize 'meseleyi intikal 
I ettirmesiyle vücut bulur. Bu mevzu bana intikal 
I diriîmenıi'ştir. Şimdi ihbar kabul ediyorum ve müfet-
I t iş göndereceğim. 
I Diğer mevzua gelince Sayın Özutku, o mevzuda 
I biliyorsunuz Afyon'dan müfettişler hiçbir zaman ek-
I sik olmadı. 657 sayılı Kanunun emirleri neyse Af-
I yon'a alınan müstahdem o kanunun emirleriyle ya-
I pilmış. Bu alınmada para alıp almadıkları tespit edil-
I memekle 'beraber, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, iki 
I müstahdem oradan, görevlerinden alınmış, yani gö-
I revlerinl, - ama adamların para aldıkları belli olma-
I di - görevleri kötüye kullandıkları için bu müstah-
I demler hemen görevlerinden alındı. Müfettiş rapo-

59 — 



M. Meclîsi B : 61 23 . 2 . 1979 O : 2 

rumuz var, isterseniz arz ederiz. Size gönderirim. İda
reci bazı kişiler de değiştirilmiştir. Durum bundan 
'ibaretti/, 

Diğer sözlerinizi de zabıttan çıkaracağım, yine ge
rekli tahkikatı yapıp size sunarım efendim. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Simav, buyurun. 
AKIN SİMAV (tamir) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan aracılığınızla iki sualim olacak. 
(Birincisi: Batı Trakya'dan yurdumuza gelip de 

Türkiye'deki tıp fakültelerinde öğrenim yapan ve me
zun olduktan sonra Batı Trakya'ya dönemedilkleri 
için haymatloz durumuna düşen tabiplerin Türkiye'ye 
kazandırılması konusundaki çok yönlü çalışmaya Sa
yın Bakan ne der? 

lî'k'incis'i: Son günlerde yazılı ve sözlü basında ku
duz olaylarının arttığına ilişkin yaygın haiberler al
maktayız. Bu haberler doğru mudur? Kuduz olayla
rı artmakta mıdır? Yeterince kuduz aşısı var mıdır 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Efendim, birinci sualine zan
nederim demin cevap verdik, Sayın Aygün'ün sua-
liyie birlikte, Sayın Simav'a da. 

Biliyorsunuz herhalde yabancı uyruklu hekimle
rin çalışmasını öngörcm kararnameyle bu husus ken
diliğinden ortadan kalkmıştır. 

Yabancı uyruklu hekimler Türkiye'de çalışmakta
dır, çalışacaktır bundan sonra. Bize müracaatlar baş
lamıştır, Marttan itibaren kendilerinü gerekli yerlere 
dağıtacağız efendim. 

İkinci husus ise; kuduz vakalarının artışı yerel yö
netimin biraz da koruyuculuğu altındadır. 'Biz sade
ce hastanecL olarak kuduran insanları tedavi etmekle 
yükümlüyüz. Çok az bir miktarda, zannederim artış 
vardır ve bu artış sadece Türkiye'de değil; Avrupa'
nın birçok şehirlerinde de vardır. Gerekli tedbirler 
alınimıştır. 

Yalnız şunu arz edeyim, elimizde dünyanın stan
dartlarına çok uygun ve çok iyi bir kalitede bol mik
tarda kuduz aşımız mevcuttur ve gerekli bu aşıları 
yapmak için halkımızı uyarıyoruz ve gerekli propa-
ganda'mızı yapıyoruz. Ancak köpeklerle savaş, Ye
rel Yönettim Bakanlığının ve yerel yönetimin işleri 
arasındadır, arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Soru 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Kocal, buyurun efendim sorunuzu sorunuz. 
TURAN KOCAL (tstanbul) — Sayın Başkan, de

laletinizle aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

'1. Bugün piyasada mevcut olan ilaçların isimle
rini liste halinde verirler mi? (Olmayanları demiyo
rum.) 

2. Sayın Bakan konuşmaları sırasında bir taah
hütte bulunmuştu. Bu taahhüdü ben de sam>inıi ola
rak kabul ediyorum, çünkü Sayın Bakan sözünde du
ran bir kimsedir. Gösterdiği liste Î977'tie 143 adetti. 
Şimdi bu adet daha mı fazladır? 

3. -Sayın 'Bakan yurt içi gezilerinde koruma po
lisi hariç yanına kimleri almaktadır? tsilmlerinlf söy
lerler mi? 

4. 1978 yılı içinde Bakanlığın bütün üniteleri 
dahil olmak üzere ne kadar emekliye ayrılan, ne ka
dar istifa eden, nte kadar atılan ve ne kadar da yeni
den alınan eleman vardır? 

5. 1978 yılı içinde bir beyanında Sayın Bakan 
1978 yılında ilaçlara yapılan büyük zam karşılığında 
«Bu zamlar mecburiydi; fakat 1979 yılında ilaçların 
ücretsiz olacaktır», demişti. Şimdi yıl 1979 olduğu
na göre bu ilaçlar acaba ne oldu? Parasız alınabile
cek mi? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, üçüncü sorunuz Baka
nın tamamen şahsi tasarrufu ve arzusuna bağlı olan 
bir husustur. Soru olarak yöneltmek imkânı yoktur. 
Diğer soruları yöneltiyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Deva'mla) — Efendim, son soruya cevap 
vereyim, 

Genel Sağlık Sigortası çıktığı takdirde, bu 'ilaçlar 
ücretsiz olarak verilecekti. Kanun hazırdır, Yüce 
Meclisten çıktıktan sonra, fakirin filminin Devlet ta
rafından ödenmesine ve diğerlerinden prim alınmasına 
bu sistemle geçiyoruz. Tabii yasa meselesidir, Yüce 
Meclisi bekliyorum. Diğer ilaçların hanglileri oldu
ğuna dair şu anda bilgim kifayetsiz, bilemiyorum. 
Bunu isterseniz yazılı olarak arz edeyim efendim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Kısa zamanda 
verirseniz memnun olurum 'Sayın Bakan. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hemen efendim, yarın vere
bilirim. 

Şahsım hakkında söylemiş olduğunuz sözler fyin 
de ayrıca teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Ben de 'teşekkür ejderim Sayın Ba-
kai!< 

Buyurun Sayın Rona. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakaridan aşağıdaki sorularımın cevaplandı
rılmasına aracılığınızı rica ederim efendim : 

Bazı sualleri arkadaşlar sordular; fakat Sa
yın Bakan yazdı cevap vereceğini 'söyledikleri için bir 
kısmını ben de sormak istiyorum. 

1. Piyasada ilaç bulunmuyor, buna ait çalışma
lar vaı* mıdır? 

2, Taşra hastanelerinde olmaldığı halde, Ankara, 
İstanbul ve İzmir gibi büyük vilayetlerin hastanele
rine, ihtiyacın çok üzerinde tayin edilen dişçi ve ec
zacıların miktarlarını - hastane olarak - öğrenmek is
tiyorum ve bunların ne maksatla, hangi fayda için 
tayin edildiklerini Öğrenmek istiyorum. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Doktorlar ne iş 
yaparl 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, elbette Sa
yın Üyeriin hakkı. Aslında Sayın Üye, şu ana ka
dar sorulan soruların içerisinde, İçtüzüğe en uygun 
şekilde soru soran üyedir. (CHP sıralarından «Bra
vo Başkan» sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME^ 

TE TAN (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz 
yazılı cevaplandırayım. 

Yalnız, sizleri şu anda aydınlatmak, için kısaca 
şunu söyleyeyim: Bu eczacı ve diş hekimi arkadaş
larımızı, yeni görevlerde çalıştırmak üzere, yönetme
lik değişti ve yayımlandı. Ayrıca genelge 'de var. 
Mesela, müfettiş eczacı kadrosu ihdas ettik. Her hü
kümet tababinin yanına bir eczacı vereceğiz, burada
ki fazlalıkları çekeceğiz ve hükümet tabibi ecza
neleri kontrol ederken, teknik müşavir olarak bu ec
zacılar onların yanında bulunacaklar. 

Diş hekimleri için de, büyük şehirlerimizde diş 
protez laboratuvarları açıyoruz. 200 - 300 dişhekimi 
orada çalışacak. Eğer muvaffak olabilirsek, vatan
daşlarımız hastanelere gidip diş protezlerinin kalıp
larını aldırıp, bu laıboratuvarda bu arkadaşlarımıza 
yaptırıp, tekrardan takabilecekler. 

Elimİ2!den geldiği kadar, bu fazla olan değerli mes
lektaşlarımızı ve Vatandaşlarımızı halkın hizmetine 
sunup, kendilerine gerekli hizmeti verdirmek ve böy
lece de ekmek paralarını devam ettirmek amacırida 

çalışıyoruz. Ayrıca da, bunları bildiren yönetmeliğin 
ve genelgelerin, neler olduğunu bildiren yazılı cevabı
mı da müsaade ederseniz yakın bir zamanda zatıâli-
nize arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
ru cevaplandırılmıştır. 

Son soru olarak Sayın Tabak, buyurunuz. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, 

suallerim 'diğer üyeler tarafından sorulmuş olduğun
dan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sözlü sorular cevaplandırılmıştır, 

yazılı soruların cevabını yerinizden alacağım. Yerini
ze oturabilirsiniz, buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Saygılar sunarım efen
dim. (CHP sıralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı soruları okutu
yorum efendim : 

Sayın Başkanlığa ' 
Aşağıdaki sorularımın, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanınca cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur 

Ahmet Sayın 
1. 1976 ve 1977 yıllarında sağlık malzemesi veya 

sağlıkla ilgili ithalatın toplam tutarı kaç liradır? 
2. Keza 1978 yılındaki ithalatın toplam tutarı 

kaç liradır? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bu kadar efen

dim. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Devamla) — Yazılı olarak cevaplan
dırayım efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bakan dinlemedi. 
ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, Bakan herhalde dinle
diler ve teknik soru olduğu için, yazılı cevap verme
yi uygun buldular efendim. 

Diğer bir yazılı soruyu okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca, aşağıdaki so
rularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Mustafa Güzelkılmç 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 

sağlık personeli, tam gün yasasına tabiler mi? Değil
lerse sebebi nedir? 
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2. Konya merkezinde inşaatı tamamlanan sağ
lık ocakları, kadrosuzluk nedeniyle bir yıldır kapalı
dır. Kadroları ne zaman verilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 nci soru size ait 
değildir. 2 nci soruyu cevaplandırınız. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Sayfn Başkan, 1 nci so
ru Sayın Başkanlara aittir. 

Diğerini de müsaade ederseniz, yazılı olarak arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Diğer bir yazılı soruyu okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Sağlık Bakanı tara

fından cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Çorum 

Mehmet Irmak 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın Bakan'dan soruların sonuna kadar dinle

mesini ve tüm üyelerce soruların dinlenilmesini rica 
edeceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Soru 1. Yurt dışındaki hekimlerden izinli dönen

lerinden de ülkemizde koruyucu ve kontrol hekim
liğinde yararlanmak mümkün müdür? Teşkilatınızda 
bu yönde araştırma ve çalışmalar yapılacak mıdır? 

Soru 2. Bazı nedenlerle vatandaşlıktan çıkartıl
mış hekimler var mıdır; yurt dışındaki bu hekimlerin 
yeniden Türk vatandaşlığına alınmasına yardımcı ol
mayı düşünür müsünüz? 

Soru 3. Sinop Devlet Hastanesi ne durumdadır; 
onarılacak mıdır? 

Soru 4. Doğum kontrolünü aile planlaması ola
rak şirin göstermek mümkün müdür? Nüfus zengin
liğin bir türü değil midir? 

Soru 5. Doğum kontrolü için dış ülkelerden ne 
miktar, mali, teknik ve malzeme olarak yardım alın
makladır? 1978 ve 1979'da ne miktar fiili yardım 
alınmış ve alınacaktır? 

Soru 6. Aile planlaması yardımları bir dış ülke 
tarafından mı, yoksa Dünya Sağlık Teşkilatı veya 
bir uluslararası kuruluş tarafından mı yapılmakta
dır? 

23 . 2 , 1979 O : 2 

Soru 7. Bu konuda Türk Devleti adına son beş 
yılda ayrılmış ve kullanılmış olan bütçe imkânları ne 
kadardır? Hemşire, ebe, sağlık memuru, hekim ola
rak bu konuda ne miktar eleman görevlenmiştir? 

Soru 8. Çin'de doğum kontrolü incelemeleri 
yaptığınıza göre, bu konuda Bakan olarak ağırlığını
zı koydunuz mu, sonuç ne olacaktır? 

Soru 9. Göreve başladığınızdan bu yana 14 ay 
zarfında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında memur, 
teknisyen, işçi olarak ne kadar yeni personel alınmış
tır? Mevcut personel ne kadardır; ne kadarı görev
den uzaklaştırılmış, ayrılmaya zorlanmıştır? Bakan
lık içinde ne kadar nakil yapılmış'tır? Tunceli, Mar
din, Bitlis ve Kars illerine ne kadar personel tayin 
edilmiştir? Bu illere tayin edilip de istifaen ayrılanlar 
ne kadardır; istifa yoluyla açılan bu kadrolara yapı
lan tayinler Bakanlık merkezinde mi, yoksa yine o 
illerde mi olmuştur? Bahsi geçen illerin personel kad
roları ne kadardır? 

Soru 10. Bakanlığınıza bağlı sağlık okulları kaç 
tanedir; nerelerdedir; 1978 - 1979 yıllarında bu okul
lar ne kadar süre ile kapalı kalmıştır? Bu okullardan 
öğrenci nakilleri ve sürgünleri olmuş mudur? Bun
lar gönderildikleri hassas bölge ve illerde öğrenimle
rine devam ettirilmediyse zararlarını kimler tazmin 
edecektir? Mecburen uzaklaştırılan bu gençlerden 
Devletin masraflarını istirdat için Bakanlıkça teşeb
büsler yapılmış mıdır? 

Soru 11. — Bakanlığınız Eczacılık Genel Müdürü, 
kendi adına sahte imzalı istifa dilekçesi düzenlene
rek görevden uzaklaştırılmış mıdır? Bu sahteliği 
yapanlar hakkında işlem yapılmış mıdır; yeniden gö
reve alınması, haksızlığın giderilmesi düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bu kadar. 
İkinci soruyu zaten burada sayın üyelere cevap ve
rirken cevaplandırmıştınız; diğer soruları... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandı
rayım efendim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplan

dırılmasını rica ediyorum. 
Artvin 

Mustafa Rona 
Hacettepe Hastanesine 19.2.1979 Pazartesi günü 

felçli bir hasta (Ziya Ayhan) acil serviste muayene
sinde «Yatması gerekli» tıbbi mütalaasını almış, fa-
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kat adı geçen hastane nöroloji ve diğer ilgilileri «Yer 
yok» beyanı ile yatırmamışlardır. Bu hastanın akıbe
tinden kim sorumlu olacaktır? Ve Bakanlığınız bu 
gibi olaylarda ne muamele yapmaktadır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, hastane, Üni
versite Hastanesidir, demin de arz ettiğim gibi bizim
le hiçbir ilişkisi" yoktur? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanınca cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Soru 1. 2219 sayılı Özel Hastaneler Yasasının 
12, 26, 27, 28 nci maddeleri yürürlükte olduğuna gö
re niçin tatbikatında güçlük çekiliyor? 

Soru 2. Hastanelere tayin edilen diş tabipleri 
yalnız diş çekimi mi yapacak? Diş tedavisine ne za
man geçilecektir? 

Soru 3. Adli vakalarda savcının emrinde olan 
ve adli tabiplik görevi yapan hükümet tabiplerine 
Tam Gün Yasası nasıl tatbik edilecektir? 

Soru 4. Tam Gün Yasasının tam tatbik edildiği 
bazı devlet hastanelerinde muayene ve tedavi ade
dinde artma olmuş mudur? Ne kadar olmuştur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Efendim, bir kısmına za
ten cevap vermiştim. Cevap vermemiş olduklarımı 
yazılı olarak Sayın meslektaşıma arz edeyim müsaa
de ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına tavassutlarınızı 
saygıyla arz ederim. 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

Soru 1. 1977 yılında ilaç hammaddesi için ne 
kadar döviz tahsisi yapılmıştır? Bu rakam 1978 se
nesinde nedir? 

Soru 2. Göreve geldiğinizde ilaç noksanı ne ka
dardı? Şu anda ne kadardır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Devamla) — Bunu da yazılı olarak ce
vaplandırmama müsaade buyurmanızı arz edeceğim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Böylece sorular cevaplandırılmış bulunmaktadır. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım, bir açıklama yapmak zarureti doğdu. 

Sayın Etem Ezgü, Sayın Bakanla vaki görüşme
sinde Tam Gün Yasası tasarısında, hükümetten ge
len tasan metninde askeri doktorların ve tıp fakül
tesi öğretim üyelerinin tasarının kapsamı içinde ol
duğunu ısrarla söyledi. Tasarı Hükümetten Plan Ko
misyonuna gelmiş, sonra Sosyal İşler Komisyonuna 
gitmiştir. Gerek Hükümetten gelen şekliyle, gerekse 
Plan Komisyonunda aldığı şekille, gerekse Sosyal İş
ler Komisyonundan geçen ve Millet Meclisine gelen 
şeklinde ne askeri doktorlar tasarı kapsamına alın
mıştır, ne de tıp fakülteleri öğretim üyeleri. Millet 
Meclisi Genel Kurulunda verilen 2 önerge kabul edil
diği için bunlar tasarıya alınmıştır. Bu hususun za
bıtlara geçmesi bakımından açıklanmasında zaruret 
gördüm efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde son söz aleyhte, 
Sayın Müfit Bayraktar'ın. Sayın Bayraktar söz hak
kını Sayın Nazım Baş'a devretmiş bulunuyor. Buyu
run Sayın Baş. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baş, süreniz 10 dakikadır efendim. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Birkaç satırbaşı temas edeceğim Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde çok değerli tartışmalar neticesi bazı 
lehte ve aleyhte fikirler ortaya atıldı. Öncelikle temas 
etmeden geçemeyeceğim Tam Gün Yasası üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi grupları 
arasındaki sürtüşmede söyleyeceğim bir cümle var : 
Tam Gün Yasası, ne sadece Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşların çıkarmış olduğu bir kanun, ne de AP'li 
arkadaşların vermiş olduğu bir tasarı. Tam Gün Ya
sası Yüce Meclisin kabul ettiği bir kanun tasarısıdır. 
Bunun üzerindeki uygulamadaki aksaklıklar ve tar
tışmaları yeri geldiğinde ilgili arkadaşlarımız tarafın
dan her an için yapılır. Meclisin çıkarmış olduğu bir 
kanun üzerinde bu kadar spekülasyon yapmak ka-
naatımca yersizdir. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bazı sözcü arkadaşlarımın 
da temas ettiği gibi, gerçekten Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde vatandaşın karşılaşmış olduğu mu
amele ikinci sınıftır. Her milletvekilinin başına geldiği 
gibi, her gün yanında bir torpili veya bir tavassutu 
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olmayan Bakanlığımız hastanelerinde hasta yatırması 
büyük bir mesele haline gelmiştir. Ya doktor, mua
yenehanesinden «Evet» kartı verecektir, ya da bir 
milletvekili veya bakanın tavassutuyla yoksul bir va
tandaş hastane kapılarında ancak bir yatak bulacak
tır. Her sene bu kürsüde dile getiriyoruz. Sayın Ba
kan, Türkiye'nin meselesi olan bu kangrene ne za
man çare bulacaksınız? Vatandaş, hastanenin kapısı
na hasta olarak gittiği zaman hiçbir tavassut gerek
meden, ben hasta isem bu hastaneye yatma hakkını 
ne zaman elde edeceğim? Bakanlık olarak bunun cid
di olarak üzerinde duruyor musunuz, durmuyor mu
sunuz? Bu meseleyi nasıl takip ediyorsunuz? Öğren
mek isterim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sual faslı ka
pandı ama... 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Türkiye'de sağlık hiz
metleri tek elden- yönetildiği zaman, üniversite hasta
neleri de, Sağlık Bakanlığına devredildiği veya bağ
landığı zaman, sigorta hastaneleri de dahil olmak 
üzere, tek elden yönetildiğinde üniversite ile ilgili şi
kâyetleriniz ancak kalkabilir; yoksa, üniversite has-
tanelernde acilden geri atılan, öldüğü zaman arkasın
dan icra senedi gönderilen, profesörün arkasından ta
kip makbuzu kestiği hastaları, hiçbir zaman başka 
şekilde kurtarmanız mümkün değil beyler. Köylere 
gittiğimiz zaman, arkasından fatura gelen, ciro gelen 
cenazelere rasladık; yürekler acısı; her zaman bu kür
süde söyledik. Bunun çözüm yolu olarak full - time' 
da buna bir katkıda bulunamayacağı kanaatındayım. 
Bu, Türkiye'de sağlık kurumları tek elden yönetildiği 
zaman ancak mümkün olacaktır. Bakanlığın bu hu
susta dikkatini çekerim. Aksi takdirde, burada siz şi
kâyetinizi hastaneden yapacaksınız, Sağlık Bakanı da 
«Bize bağlı değildir» diyecek, böylece de bu mesele 
senelerdir sürüncemede kalıp gidecektir. 

Bunun bir tamamlayıcısı da Genel Sağlık Sigortası 
Kanunudur. Genel Sağlık Sigortası Kanunu, daha ev
velki komisyonlarda çalıştığımız zaman, daha evvelki 
hükümetler zamanında tasarı haline getirilmiş, Mec
lisin gündemine kadar gelmişti; hâlâ komisyonlarda 
bekleyen Genel Sağlık Sigortası Kanununun bir an 
önce çıkarılması, Türkiye'deki sağlık hizmetlerini hal
letmekte en mühim kanun tasarısı, bu dert ve şikâ
yetlerimizi halledecek bir kanun olarak beklemektedir. 
Sayın Bakanlığın bu konu üzerine eğilmesini ve Ge
nel Sağlık Sigortası Kanununun, sağlık hizmetlerinin 
bir tamamlayıcısı olarak bir an önce bu Meclisten 
geçmesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, doğum kontrolü, devlet 
kontrolunda ve devlet eliyle ücretsiz yapılmalıdır. Nü
fus planlaması, devlet tarafından ciddi şekilde ele alın
malıdır. Aksi takdirde ücretli kürtajlar, para karşılı
ğında yapılan kürtajlar, halkın sağlığını ciddi olarak 
tehdit etmektedir. Buna, devlet tarafından en uygun 
çareler bulunmalıdır. 

Türkiye'de ilaç meselesi, ne olursa olsun süratle 
halledilmelidir. Bugün hasta olan vatandaş öksürük 
şurubuna muhtaç olmuştur. Eczanelerde para ile ök
sürük şurubu bulmak mümkün olmamaktadır. Vatan
daşın ilaç bulamadığının yanında, bazı ilaç fabrika
larının karaborsacıları süratle bu ilaç yokluğundan 
faydalanmakta ve halkın sağlığını karaborsa ilaçlarla 
tedavi etme yoluna gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bazı hastanelerde tam gün 
uygulamasına rağmen özel vizite ücretleri alınmakta
dır. Sayın Bakanlığın bu konudan haberi varsa, bu 
konu üzerine de süratle eğilmesini bekliyoruz. 

Sağlık hizmetleri, memleketimizde Beş Yıllık Kal
kınma Planına rağmen, henüz halkın ayağına götürü-
lememiştir. Verem Savaşta ileri adımlar atılmasına 
rağmen, Türkiye'de kanserli hastalar, hastane kapıla
rında ölümle çekişmektedir. Kanserli hastalara Türki
ye'de yeterince yatak yoktur. Türkiye'de rehabilitas
yon görecek felçli hastalara yatak yoktur. 3 ay bek
lemeden, 4 ay beklemeden devlet hastanelerinde veya 
fakültede yatak bulma imkânı yoktur. Türkiye'de 
sağlık hizmetlerinin rehabilitasyon yönünden ve kan
serli hastalar yönünden sıhhate kavuşması için mut
laka süratle kurulacak ve yatak sayıları artırılacak re
habilitasyon merkezlerine ve kanser araştırma mer
kezlerine ihtiyaç vardır. Verem Savaşta olduğu gibi 
Sağlık Bakanlığının öncülüğüride Türkiye'nin bütün 
ücra köşelerine kadar kanser taraması yapılmalıdır. 
Kanser taraması yapılmadığı takdirde dağda, ücrada 
kalmış vatandaşktr hastalığının kanser olduğunu bil
meden ölüme terk edilmektedir. Ciddi bir şekilde 
kanser taramasının Türkiye'de yapılmasını millet ola
rak Sağlık Bakanlığından hatta halkın sağlığıyla, 
Anayasa gereğidir, Bakanlığın yapması gerekli görev
lerden birisidir, şiddetle buna ihtiyaç vardır ve bek
liyoruz. 

Hastanelerde Sağlık Bakanlığı personel politikasın
da tıp mensupları arasında siyasi görüş, siyasi akım, 
siyasi fikre göre muamele şimdiye kadar ben Sağlık 
Bakanlığında görmedim. Yalnız Sayın Bakan şimdi 
Bakanlığınızın bazı alt kademelerinde maalesef buna 
da rastlamaktayız. Hekime ve sağlık mensubuna siyasi 
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görüşüne göre görev vermek, siyasi görüşüne göre 
her hangi bir yere nakil yapmak Sağlık Vekâletinde 
şimdiye kadar rastlanmadı. Bundan sonra da olmasını 
gönlümüz arzu etmez. Yalnız Bakanlığınızın bazı ka
demelerinde bu hususta kasti hareketler var, buna da 
dikkatinizi çekeriz. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Baş. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Hekim siyasi görü
şüne değil, kafasındaki bilgiye ve elindeki beceriye 
göre takdir edilmelidir. Emekli hekimlerimizin söz
leşmeli olarak çalışmasını doktor ihtiyacını karşıla
yacağı açıdan faydalı görmekteyizz. Tabii bu hususta 
Sayın Başkanlığın çıkarmış olduğu kararnamede sağ
lık personelinde hekim ihtiyacını karşılaması yönün
den memleketimize katkıları olacağı kanaatindeyiz. 
Memleketimizde her değişen iktidara, her değişen 
Sağlık Bakanına göre bir sağlık politikası değil, de
vamlı, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek milli 
bir sağlık politikası takip edilmelidir. Sağlık hizmet
leri yönünden ve sağlık politikası yönünden şiddetle 
buna ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel burada bir ar
kadaşımın da temas ettiği gibi Bütçe Kanununda te
davi ile ilgili 44 ncü maddede yurt dışına gidecek için 
verilecek rapor olarak sadece Ankara Tıp Fakültesi
nin vereceği kabul edilecektir. Bu haliyle Sağlık Ba
kanlığının insiyatifi kaybolduğu gibi* diğer hekimleri
miz de rencide edilmektedir. Asgariden bu konunun 
eğitim hastanlerinde yapılması şarttır. Bir hastanenin 
insanına vatandaşın yurt dışında tedavi görüp göre
meyeceği hakkındaki rapor bırakılamaz ve hiçbir 
zaman için terk edilemez. Çok hatalı bir husustur. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin temas ettiğim satırbaş
ları dışında esasında konuşmayla bitmeyecek kadar 
uzun meseleleri içine alan bütçe kapsamında. Yeni 
bütçenin vatandaşımız sağlığına ve memleketimiz sağ
lık hizmetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu 
hususta emek sarf eden bütün sağlık mensuplarını bu
rada minnet ve şükranla anar hepinize saygılarımı su
narım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlerine geçil-. 
meşini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınızı alacağım. 

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

!C1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 433 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Koruyucu sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 6 940 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ana - Çocuk sağlığı ve aile 
planlaması *" 649 813 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 7 800 204 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Sosyal hizmetler 662 287 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden- • 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 43 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/233; C. Senatosu : 1/608) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (!) 

(1) 315 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Katma Bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğüne 1979 mali yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(76 884 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 077 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 

64 316 OCO 

1 491 000 

Uluslararası ilişkilerden doğan 
bulaşıcı hastalıklardan korun
ma 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9CÖ Hizmet programlarına dağıltı--
lamayan transferler 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (76 884 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir, 

BAŞKAN 
yorum : 

2 nci maddeye bağlı cetveli okutu-

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 50ı 005 000; 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edinmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 322 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 26 557 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hükmündeki 
kararnamelerin uygulanmasından doğan istihkaklar 
için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
(B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşen gelir fazla
larını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetvel
deki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Bütçenin, Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

/. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : :lj208; C. Senatosu : 
11583) (M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sa
yısı : 844) (Devam) 

C) TURİZM VE TANİTMA BAKANLİĞİ 
BÜTÇESİ : 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi : 
BAŞKAN — Programımıza göre Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere geçi
yoruz. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Komisyon?.. Buradalar. 
1979 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde söz alan sayın üyeleri takdim ediyorum : 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Durmuş Ali Çalık, Milli Selâmet Partisi 
Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal, Adalet Partisi 
Grubu adına Sayın Erol Yeşilpınar. 

Şahısları adına : 
Lehte; Sayın Sami Gökmen, Sayın Hasan Ali 

Dağlı, Sayın Zeki Eroğlu, Sayın Çağlayan Ege.. 
Aleyhinde; Sayın Yahya Uslu, Sayın Mehmet Ça-

talbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın Adem Ali Sarı-
oğlu, Sayın Recep Özel, Sayın İbrahim Topuz, Sayın 
Şener Battal, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal, Sayın 
Müfit Bayraktar. 

Üzerinde; Sayın Yeşilpınar, Sayın Altan Tuna, 
Sayın Ali Ak. 

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Mehmet Doğan'da, buyurun efendim. (MHP sıra
larından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA MEHMET DOĞAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum; Grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının görevi, yurdumuzu 
içte ve dışta tanıtmak, yurdumuzun güzelliklerini, bü
tün tabii güzellikleriyle beraber asrımızın en modern 
araç ve gereçlerini kullanarak, gerek içte kendi va
tandaşlarımızı dış ülkelere özendirmeden kendi ülke
lerinde istirahatlerini, dinlenmelerini, tatillerini ge
çirmesini sağlamak; diğer yandan, dış ülkelerde pro-
pogandasını yaparak, memleketimize turist çekmek, 
son yıllardaki döviz sıkıntısına katkıda bulunmak 
gerektiğine inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1978 bütçesi konuşmalarında, 
Türkiye'nin tabii, tarihi ve kültürel zenginliklerine 
temas etmiş, demiştik ki, «Cenabı Allah bu mübarek 
ülkeyi, âdeta özenerek yaratmış, hiç bir güzellikten 
mahrum etmemiş, her an dört mevsim; üç tarafı 
deniz; pırıl pırıl güneşle dolu bir ülkedir. Ayrıca, 
burada, bu ülkede, bin yıllık Türk cihan hâkimiyeti
nin gerçekleştirdiği tarihi değerlerimiz, kültürümüz, 
medeniyetimiz yatmaktadır.» 

Yine demiştik ki, Sayın Bakana tavsiye olarak; 
«Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, gerek doğu âleminin, 
gerekse batı âleminin arzu ettiği, görmek istediği her 
şey ülkemizde mevcuttur. Sayın Bakan buna eğilsin; 
kısa metrajlı, renkli, tanıtıcı flimler hazırlasın; bun
ları, bütün ülkelerin sinemalarında reklam ettirmenin 
yollarını araştırsın ve bütün ülkelerin televizyonla
rına reklam olarak versinı» demiştik. 

Aziz arkadaşlarım, turizmde büyük rakip olan, 
düşmanca rekabet yapan Yunanistan'ın, bütün Av
rupa ve Amerika televizyonlarında, taş parçası da 
olsa, her gün birkaç kere propoganda yaptığını bili
yoruz. 

Biz, eğer kalkar da, onların taktiklerine, metotla
rına karşı onların silahlarıyla mukabele edemez, ilkel 
yöntemlere başvurursak, netice olarak, döviz yerine 
sıfır alırız ve netice skandalla biter. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlığın bütçesinde 
maalesef bir Eyfel Kulesi skandali vardır. Her ne 
kadar «binbir gece masalı, diyerek, kendilerinin 
yandaşı olan TRT'te kalkıp bunu gösterseler de, me
seleyi bununla kapatamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, Eyfel Kulesini Mister Jean 
Gress isminde bir Ermeni işletmektedir; asansörü 
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bozulmuştur, kış bastırmıştır, kule çalışamaz haldedir 
ve bu kurnaz Ermeni, Erkan Özarman isminde bir 
aracı bulur, bu aracı vasıtayla Turizm Tanıtma Ba
kanlığına başvururlar ve 14 milyon liraya bu kule 
Turizm Tanıtma Bakanlığı tarafından kiralanır; bu
nun 11 milyon lirası Ermeninin cebine, 3 milyon li
rası da aracının cebine girer ve değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık teknik elemanları bu işe, «Olmazı» raporu 
vermişlerdir, buna rağmen bu iş olmuştur; buradan 
200 kişi civarında bir sanatkâr kafilesi, 40 kişilik de 
bir folklar ekibi gitmiştir. 

Netice olarak ne olmuştur? Asansörü bozuk olan 
bu kule, kış mevsiminde, Bakanlıkça da çalıştırılama
mıştır; Bakanlık, Devlet, Hazine, beytülmal zarara 
sokulmuştur ve orası iş yapmayınca, maalesef, Pa
ris'teki Lübnanlı Ermenilerin evlerinde partiler dü
zenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa gazeteleri bunu 
skandal olarak yazmıştır; fakat Sayın Bakan bu iş
ten malumatı olduktan sonra, Turizm Ataşesine emir 
vermiş, oradaki bazı basın mensupları aracılığı ile, 
gazetelere, bu işin güzel olduğunu aksettirici yazılar 
yazılması temin edilmiştir. 

Bu tip işleri bırakmak mecburiyetindeyiz; haysi
yetli, onurlu, planlı ve programlı bir turizm politikası 
uygulanmasına geçmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye çıkarak, «yap
tık, yapıyoruz; turizm açığını kapattık, olumlu neti
celer alıyoruz^ diye laflarla kimseyi aldatamayız, 
aldatmanız da mümkün değildir. Vatandaşın yurt 
dışına çıkışını iki senede, olmadı üç senede; diğer 
taraftan, Hacca giden vatandaşların Hac farizesini 
yapmaya gitmelerini engellersek, ben de derim ki, bu 
iş azdır, bu işi ömür boyu bir kereye çıkartın; o da 
eğer az gelirse, hayat değiştikten sonra, tebdili dünya 
ettikten sonra yurt dışına çıkma şartını koyunuz; o 
zaman, inanınız ki, büyük kâra geçeceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Sayın Bakandan soru
yorum: Bu Bakan, kendi seçim bölgesinden getirmiş 
olduğu bir kişiyi, Bakanlıkta hiç hizmeti olmadığı 
halde, Vaşington Basın Ataşeliğine göndermiş midir? 

2. CHP Ankara Gençlik Kollarından bir milita
nı, kadrolu değil de, 24 bin lira sözleşmeli olarak 
Bakanlık Özel Kalemine almış mıdır? Bu şahsa yine 
her ay için 15 bin lira civarında mesai ücreti öden
mekte midir? 

Bunların cevabını almak istiyorum. 
Şimdi, müsaade ederseniz, Anayasanın teminatı 

altında olmasına rağmen, Cumhuriyet Hal'k Partisi 
İktidarı tarafından işgal edilerek birer parti ocağı 
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haline sokulan, Devleti enforme eden basın kuruluş
larının bugünkü durumunu dile getirmek istiyorum. 

TRT,, işgalciler tarafından, CHP'nin borazanı; 
Anadolu Ajansı ise, tek parti döneminin CHP orga
nı; Basın Yayın Genel Müdürlüğü ise, Sayın Ecevit' 
in özel basın müşavirliği haline sokulmuştur. CHP 
İktidarı, şimdi de, Basın İlan Kurumu Genel Müdür
lüğünü işgal ederek, yurt gerçeklerini büyük bir vu
kufla dile getiren hür basını maddi ve manevi bas
kılar altına alarak, besleme basına çevirme çabası 
içerisindedir. 

Anadolu Ajansına, 31 Mart 1978 tarihinden bu
güne kadar oynanan dram hepimizin malumudur. 
Milli Mücadelemizin sesi olarak kurulan Anadolu 
Ajansı, Cumhuriyet Hal'k Partisi militanlarından olu
şan bir grup tarafından işgal edilmiştir. Umumi He
yet toplantısının, Anadolu Ajansı İdare Meclisi üye
leri, Genel Müdür ve diğer yöneticileri korkunç şe
kilde hakaretlere uğramış - militaristler tarafından -
saçlarını basın hürriyet uğrunda ağartan, bakanlık 
yapmış bu değerli insanlar tartaklanmışlardır ve ha
karete uğramışlardır. 

Hür, demokratik Anayasanın şerefli mücadelesi
ni, canları ve kanları pahasına veren bu vatan evlat
larına, utanmadan, «faşist»! demek cüretini gösteren, 
aslında kendi faşist olanlar, iktidarlarını, Marksist 
fraksiyonlarla işbirliği yaparak - İkinci Dünya Harbi 
başlarken Hitler ve Stalin'in yaptıkları gibi - Devle
ti enforme etmekle görevli, tarafsızlığı Anayasamız
ca teminata bağlanan Anadolu Ajansını zorla ele ge
çirmişlerdir. 

Sayın Meclis Başkanı müsaade ederlerse, zulüm 
iktidarının Anadolu Ajansını nasıl zor kullanarak, 
yöneticileri tartaklayarak ele geçirdiklerini tespit et
tiğimiz şu bantları Yüce Meclisin ıttılaına arz etmek 
istiyorum. (Bant kasetini göstererek) Bu tarihi bant, 
işgalcilerin yüzkarası olarak tarihe geçecek nitelikte
dir. İktidarın, kızıl, faşist militanlarının, Devleti en
forme eden milli kurulluşları işgallerinin yumru'k ve 
ayak sesleri bu bantda gizlidir. 

CHP İktidarı, Anadolu Ajansını işgal eder etmez, 
ilk iş, Anadolu Ajansı İdare Meclisi üyeliklerine, 
Marksist olduğu bilinen Ahmet Kahramanı, yine 
Marksist olduğu bilinen Emin Karakuş'u, ılımlı sol
cu Kemal Aydar'ı, CHP İstanbul İl İdare Heyetin
den Erdoğan'ı, Sayın Rahşan Ecevit'in himayesinde 
bulunan Aytekin Yıldız'ı getirmiştir. 

Anadolu Ajansında bu şekilde teşekkül eden CHP 
Marksist fraksiyon ittifakı, ilk iş olarak, yıllarını 
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Anadolu Ajansına vermiş bulunan değerli basın men- I 
suplarını baskı ve terörle işten uzaklaştırmış, emek- I 
liye zorlanmış; hiçbir gerekçe göstermeksizin, işle- I 
rinden kovulan gazetecilerin kıdem tazminatları, ka- I 
nunlar ve toplusözleşme hükümleri hiçe sayılarak, 
bugüne kadar tam ödenmemiştir. 

CHP İktidarının Anadolu Ajansı işgalcileri, bu I 
milli müessese kadrolarını, terörist, Marksist eylem- I 
lerle doldurma yolunu tutmuşlar, bir daha dönme
mek üzere yurdumuzdan kovulan sansürü hortlata
rak, uygulamaya başlamışlardır. 

Sayın arkadaşlar, sansürcü Ecevit İktidarının, I 
Milli Mücadelenin sesi olan Anadolu Ajansına san- I 
sürü ne ölçüde kuUandı'klarını, uzun bir araştırma I 
sonucu elde ettiğimiz birkaç rakamı yüksek huzurla
rınıza getirmek istiyorum araştırmamız, 1 Nisan 
1978 - 30 Kasım 1978 arasını kapsamaktadır. 

Araştırmamızda, TRT bültenleri, Hürriyet, Milli
yet, Tercüman, Günaydın ve Yeni Asır Gazeteleriy
le, Anadolu Ajansı bültenlerinde yer alan siyasi ha
berler, polis ve adliye haberleri esas alınmıştır. 8 ay
lık araştırmamınızın sonucu, sansür'yönünden, san- I 
sürlü iktidar yönünden çok korkunçtur. Bu süre için
de 765 adet haber gazetelerde yer aldığı halde, Ana
dolu Ajansı bültenlerine sokulmayarak, sansür edil
miştir; 1 325 adet haber, özden yoksun edilerek, bül
tene girmiş; 947 adet haber, tahrif edilerek, bazı ila
veler yapılmak suretiyle bültene alınmış; 1 735 adet I 
haber de, erkerr saatlerde verilmiş olmasına rağmen, 
gazetelerde yer almamasını sağlamak için, kasten, 
basın organlarına geç intikal ettirilmiş; sansür edilen 
haberlerin çoğunu muhalefet partilerine mensup söz- I 
cülerin beyanları teşkil etmiştir. I 

İşte, bu iktidar, bunlara karşı, bu Anadolu Ajan
sının tahsisatına 100 milyon ekleyerek ödüllendirmiş
tir. işte, basın hürriyetinden yana olduğunu yıllardan I 
beri dilinden düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi I 
iktidarının, hükümet dizginlerini ele geçirir geçirmez I 
uyguladığı sansür, bu hür basın düşmanlığı, Anado
lu Ajansında yaptığı baskı, terör ve huzursuzluk öy- I 
le yüksekliğe erişmiş ki, hatta ılımlı Cumhuriyet 
Halk Partili gazeteciler dahi buna isyan etmiştir. 

Devleti enforme eden milli müesseselerden birisi 
de Basın Yayın Genel Müdürlüğüdür. Ecevit'in mu
halif yıllarında özel basın müşaviri olan Orhan Kol-
oğlu, bu milli müessesenin başına getirilmiş; Devlet
ten ziyade 'kendisini özel olarak enforme edilmeye 
memur kılınmıştır; bu milli müessese de, tıpkı Ana- I 
dolu Ajansı gibi, Devletin değil, Cumhuriyet Halk I 
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Partisi iktidarının yayın organı haline sokulmuştur. 
Yıllarını bu müesseseye vermiş bulunan basın - ya
yıncılar bir tarafa itilerek, gerek üst kademelere, ge
rekse yurt dışı temsilciliklerine, mesleki ehliyeti ol
mayan, lisan bilmeyen, aşırı solcu militanlar atan
mıştır. Bu tarihi milli müessesemiz de, birkaç bülten 
yayınlanmaktan öte atıl duruma getirilmiş; kadrolar, 
militanlarla şişirilmiş, bir yıl içinde bu tarihi müesse
senin gösterdiği faaliyet, Sayın Rahşan Ecevit'in sa
hibi bulunduğu Umut Gazetesinde yayınlanan, Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun makalelerini «Eko
nominin Onarım Yılı» adı altında, Başbakan Ecevit' 
iin şiirlerinin de îngilizceye tercüme edilerek kitap ha
line getirilmiş olmasıdır. (MHP sıralarından «Bravo, 
büyük hizmet!» sesleri). 

Bu iki kitabın da, Basın Yayın Genel Müdürlü
ğünün temel görüşleriyle bağdaşır tarafları bulunma
maktadır. Bu milli müessesemiz de, Ecevit iktidarı
nın partizan tutumu yüzünden, Devleti enforme et
me görevinden uzaklaştırılmıştır. İktidarın partizan 
tutumuyla TRT'yi de Ecevitleştirmiş, bugün iktidarı 
savunan TRT'den başka bir kuloğlu kalmamıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, Anadolu Ajansın
da uyguladığı sansür metodunu, gerek TRT haber
lerinde, gerekse çeşitli programlarda maharetle uygu
lamıştır. Anadolu Ajansındaki baş sansürcü Aytekin 
Yıldız, TRT İdare Meclisli üyesidir. 

İki aya yaklaşan bir süre içerisinde Milliyetçi Ha
reket Partisi yöneticilerinin beyanları, basın toplantı
ları, bildirileri ile İlgili haberlerden 5 - 6'sı televizyon 
haberlerinde, hem de saat 23.00 sıralarında yer ala
bilmiştir. Bir POL - DER'in, bir TÖB - DER'in, bir 
DİSK'in, bir MEM - DER'in, bir Mühendis Odası
nın haberine, Milliyetçi Hareket Partisinden daha 
çok yer verilmiştir. TRT korsan yayınları bir kena
ra bırakılsa bile, her kademedeki yayını ile, Cumhu
riyet Halk Partisini bile geride bırakarak, aşırı sola 
kaymıştır. O kadar sola kaymıştır ki, çeşitli Mark
sist bölücü akımlar tarafından Türk Devletinin tah
ribe çalışıldığı bir dönemde, her haberini ince eleyip 
sık dokuyarak vermek zorunda olan TRT'nin film 
ve programlarında, maalesef, a§ırı sol ideolojik me
sajlar verir durumdan kaçınmamıştır. 

TRT, sıkıyönetim ilan edildiği gün, sıkıyönetim 
komutanlarının bildirilerini haber bültenlerinin so
nunda; spor ve hava durumu haberleri verildikten 
sonra verilmek suretiyle, âdeta sıkıyönetim ilanına 
ve komutanlarına karşı bir tavır takınmıştır. TRT, 
Devletin milli müesseselerine karşı âdeta harp kara
rı almıştır. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanıyoruz ki, 
Anadolu Ajansında Basın Yayın Genel Müdürlüğün
de, TRT'de her kademede baskı yapan, sansür uy
gulayan, Anayasayı, kanunları ihlal eden ve hiçe sa
yan her kim olursa olsun, mutlaka adalet önünde 
hesap verecektir. 

TRT'nin anarşiyi, terörü, bölücülüğü, mezhep kış
kırtıcılığını önleyici, barış havası yaratıcı, kardeşliği 
pdkleştirici yayınlar yapması gerekirken, tam aksini 
yaptığı maalesef örnekleriyle sabit olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu Bakanlığın zimmetinde 
bir de güzel Antalya'mızın Kemer sahilleri var. Bu
radaki vatandaşların, tapulu olduğu söylenen mülkü, 
Devletle millet karşı karşıya gelip, çatışma şekline 
getirilmiş ve yıkılmaya başlanmıştır. Yıkıldığına, yı
kılacağına bir şey dediğimiz yok ama vatandaş demiş 
ki, «Devlet burayı turizm için kullanacaksa biz 
Devlete hibe ediyoruz.»! 

BAŞKAN — 2 dakikanız, var Sayın Doğan. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Vatandaşın 

bu jesti karşılanmalıydı ve vatandaşa buraların kar
şılığında başka yerlerde arsa, emlak verilebilmeliy
di, 

Aziz arkadaşlarım, yıkılmıştır tamam; kabul edil
memiştir, o da tamam; ama hepsi yıkılır veyahut da 
hiçbiri ve maalesef, Antalya Belediye Başkanının 
kardeşinin evi yıkılmamıştır; yine, % 80'i Cumhuri
yet Halk Partililerin olan 20 Evler Kooperatifi yıkıl
mamıştır; yine, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partili 
olmakla tanınan bir profesörün de evi yıkılmamış
tır. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Danıştay 'kararı 
var, Danıştay. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) - - Şimdi aziz 
arkadaşlarım, gerek Kuzey Fransa ve gerek İspanya 
Bask bölgesi, bu tip, küçük ev tipi otellerle kalkın
mıştır. Yatak yokluğundan şikâyet ediyoruz ve on
dan sonra, hazır binaları yıkıyoruz. Bunların maliye
tinin 12 milyar lira olduğu söyleniyor. Yazık değil 
mi milli servete? 

Değerli milletvekilleri, bu Bakanlığın, bu Hükü
metin neresinden tutarsan tut, sallanıyor. Böyle bir 
icraatı, tahribatı kabullenmek mümkün değildir. Uh
delerine tevdi edilen kutsal emanetlere riayet etme
yenler, yaptıkları her kanunsuzluğun hesabını mut
laka bir gün verirler. 

Kısa da olsa, Milliyetçi Hareket Partisinin fikir
lerini huzurlarınızda arz etmiş bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Dur

muş Ali Çalık; buyurun. 
Sayın Çalık, süre 20 dakika; sizin de, aşmamanı

zı rica ediyorum. 
CHP GRUBU ADINA DURMUŞ ALİ ÇALİK 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisli Grubunun görüş ve düşüncelerini 
belirtmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Kurula 
saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, turizm bugün, ekonomimiz
de, salt ekonomik değerinin yanında, çağdaş toplum 
gelişmesinin, siyasal, ekonomik, sosyal boyutları içe
risinde etkileyen ve dışa açılan bir faktör olmuştur. 
Ülkemizde iç turizm kısa bir zamanlama içerisinde 
başlamış, yoğunlaşmış ve her alanda olduğu gibi çar
pık, kötü bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu sonuç, ülke
mizin altyapısına büyük darbeler vurmuş, Türk eko
nomisini tahrip etmiş, tüm ülke halkını, diğer kay
naklarda olduğu gibi, kapsamı dışında bırakmıştır. 

Doğadan hakkı olmayanlar, hakkı olanları bu ül
ke imkânlarından uzaklaştırmışlardır. Bu kısa döne
min içinde, Adalet Partisinin övgülerle sahip çıktık
ları yapıtları doğal karşılıyoruz; yalnız, kötü sonuç
larıyla ülkeye zarar veren gelişmeleri de, sahibi ol
maya kendilerini davet ediyoruz. 

Kitle turizmi, bazı politikacıların veya yandaşla
rına verilen, bu geri kalmış ülkemizin kıt kredileri
nin hiçbiri, yerinde kullanılmamış veya çok azı kul
lanılmıştır. Bunun doğal sonucu, krediler, arsa spe
külasyonlarına, aracılık ve tefecilik hareketlerine, 
arazi kapatmalara yönlendirillerek, ülkemizin yüzler
ce kilometrekarelik denizlerinin kenarlarının duvar
larla ördürülmesi suretiyle, güneş ve doğal kaynakla
rımız mahkûm edilmiş; çok az kişi zengin edilmiş; 
halk ise, bu azınlık tarafından örülen bu duvarların 
arkasında bıraktırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülke turizminin geneline bak
tığımız zaman, Türkiye'de kent nüfusu yılda ortala
ma !% 4.9 artarak, dönem sonunda, toplum nüfusun 
c/c 43.6'sına yükselmiş; böylece, kentlerde yaşayan 
yaklaşık 2C| milyonu aşkın insan, prensip olarak, üc
retli tatil sisteminden daha çok yararlanmakta; ya
kın ve uzak çevresi tatili sisteminden kolay bilgi sa
hibi olmaktadır; kültür olanakları artmakta ve tu-

70 — 



M. Meclisi B : 61 

nzm içinde gerekli alt ve üst yapıdan daha çok ya
rarlanmaktadır. Böylecek, kişi başına gayri safi mil
li hâsıla yanında hızlı kentleşme, turizm talebinin 
itici gücü olmaktadır. 

Gerçekte bu gelişmeyi Türkiye'de çalışan kişinin 
verimliliğini artırması ve halkın kültür ve refah dü
zeyinin geliştirilmesi açısından alumlu karşılamak 
gerekir. Ancak, yurt içinde ve yurt dışında olsun, tu
rizm talebinin, ülkenin ekonomik çıkarları doğrultu
sunda düzenlenmemesi ve belirli bir disiplin altına 
alınmaması, ülke çıkarları açısından uygun olmayan 
bir yöntem geliştirilmiştir geçmiş 'iktidarlar dönemin
de. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik gelişme, Tür
kiye'min de üye bulunduğu OECD ülkelerinde turizm 
talebinin artmasına yol açmış; üye Akdeniz ülkele
rinin, turist çeken ülkeler arasındaki yeri kuvvetlen
miştir. Türkiye turizminin 1976 yılı sonundaki ye
ri, turist çeken bazı ülkelerle karşılaştığında, elde 
edilen gelir büyüklüğü sıralamasına göre en düşük 
düzeyde kalmıştır. 

Turlizm konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına eleştiri ve önerilerimizi getirirken, kendi 
iktidarımızdaki halka dönük önerilerin gerçekleştiril
mesi için de, Turizm Bakanlığının dikkatle izleyici
si olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 1978 
yılı içinde alınan önlemlerle, turizm alanında iilk kez 
olumlu sayılabilecek bir noktaya geldiğimizi görüyo
ruz. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma döneminde, ko-
na'klama tesislerimin, amaçlanan hedeflere ulaşama
ması ve ekonominin diğer sektörlerinde olumsuz et
kileri, turizm sektörünün gelişmesine ilişkin uzun 
vadeli hedefleri ve sektörün bütün alt sektörlerini, 
genel organizasyonunu ve bu organizasyonun ulusal 
ekonomi içinde diğer sektörlerin gelişme hedefleriy
le tutarlı olarak, mekânla ilişkisini belirleyen bir tu
rizm sektörü anaplanı bugüne kadar maalesef hazır-
lanamamıştır. Bu nedenle, fiziksel planlar, bu çalış
maların belirttiği çerçeve içinde, gerekli kademeler 
ve ölçekler itibariyle, acele ele alınmasını bekliyo-
ruz^ 

Kitle turizmi, ülkenin altyapısı ve turistik üst ya
pısına paralel olarak geliştirilmelidir. Altyapı ve tu
ristik üst yapı, kitle turizminin gereklerini karşılaya
cak düzeye gelmesi için, her türlü olanakların zor
lanmasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, arazi ve diğer doğal kaynak
lar yeniden üretilemeyeceğine göre, çevreyi koru
mak amacıyla turizm fiziksel planlaması, ülkede ara-
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zi kullanma sistemiyle bütünleştirilmelidir. Turistik 
kaynakların taşıyabileceği maksimum kapasiteyi de
ğerlendiren fizilsel planları tamamlanmış bölgelerde 
saptanacak ve altyapı tesisleri bu alanlara çekilerek, 
denetim ve teşvik araçları, plan kararları doğrultu
sunda bütünleştirici çalışmalara dönülmesini bekli
yoruz. 

Sektörlerarası yatırım dağıtımını ve arazi kulla
nımını dengeleyerek, çevre kirliliğini önlemek ve 
halkın dinlenme rekreasyon gereksinimini karşılamak 
amacıyla, sanayi gelişimine paralel olarak nüfusu 
yoğunlaşan yöreler ile, doğal ve tarihsel sitler ve öz
gün mimarisi olan yerleşme merkezleri kapsamına 
alınarak, çalışmaların bu yönde oluşması eylemlerini 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak izleyeceğiz. 

Konaklama tesislerinin, kitle turizminin ve mo
dem turizmin ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için, teş
vik edilecek yatırımların dinlenme, spor, eğlence ve
saire kolîektif ihtiyaçları karşılayacak yeni üniteleri 
içeren kompleksler olmasına özen gösteren bir çalış
manın Turizm Bakanlığınca yeniden ele alınmasını 
memnuniyetle bekliyoruz. 

Turizm Bakanlığının turizm politikası, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planındaki ilkeler doğrultusun
da kitle turizmine dönük çalışmalara çok dikkatli bir 
şekilde özen gösterilmesinin, Türk halkının doğal 
kaynaklardan daha çok yararlanma olanaklarının 
sağlanması yolundaki tüm çalışmalara yardımcı olma
yı, hatta istemeyi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşlerimizi sıralarken, 
sektör dışı sorunlara da bakmayı görev biliyoruz. 
Belli bir sosyal ekonomik düzeye gelmiş olan toplu
mun bilgi ve görgüsü, yeniliklere adaptasyonu, tu
rizmin benimsenmesinde, buna ilişkin hizmetlerin gö
rülmesinde, turizm aktivitesinin artışında etken ol
maktadır. 

Harcanabilir gelir artışı, iç ve dış turizmi artıran 
bir faktördür. Bu faktörün etkisiyle, büyük şehirle
rin, turist gönderen yöreler olarak önem kazandığı 
görülmektedir. Şehirleşme olgusunun yoğunlaşması 
trafik sorunu, kalabalık ve gürültüden kaçarak, ses
siz ve sakin bir yer arama, iç turizm hareketlerinin 
artmasına neden olmaktadır. Buna rağmen, turizm 
olayına ilişkin tedbirlerin geçmişte sadece dış turizm 
taleplerini karşılamaya dönük olması, iç turizmin ge
lişmesine büyük ölçüde engel olmuştur. Sosyal ve 
ekonomik gelişmenin her bölgede aynı oranda olma-
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yışı, turizm olayının yoğunlaşacağı yerlerinin seçi
minde, üzülerek ifade etmek isteriz ki, bugüne kadar 
gözönünde tutulmamıştır. Eğitimin, kırsal alanlarda, 
kentlere göre düşük olması, temizlik, sağlık ve dav
ranış gereklerinin biilinmeyişi veya yerine getirileme-
yişi, turizm yatırımlarının dağıtımında bugüne kadar 
dikkate alınmaması, turizmde, ülkemizde büyük dar
boğazlar yaratmıştır. 

Sayın miilletvekilleri, muhalefet partilerinin son 
günlerde, kıyı yağmacılığını iktidarda korumuş ol
duklarını, şimdi de savunduklarını üzülerek gördük. 
Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu, kıyı yağmacılarına karşı çıkmakta ve 
çıkanlara, Bakanlığın daha etkin bir mücadele ver
mesini istemekteyiz, Mücadelenin sadece belirli bir 
bölgede kalmayıp, yağmacılığın geliştirildiği her böl
gede sürdürülmesini istiyoruz. Her türlü yıkım, ka
mulaştırma hareketini, halktan yana gelişme gördü
ğümüz sürece, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak, kendi Bakanımızın izleyicisi, takip edicisi ol
mak, bizim için bir kaçınılmaz görev olacaktır. Cum
huriyet Halk Partisi, bu konudaki düşüncelerini, hal
kımıza, geçmişte ve şimdi açıkça iletmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi günlerce kamuoyunu 
ilgilendiren Anadolu Ajansı konusuna değinmek is
tiyorum. Muhalefet, yaklaşık 11 aydır ağzına bir sa
kız almış çiğniyor; işgal ve baskın sakızı. 31 Mart 
1978 günü, hemen her gün çiğnenen bu sakıza göre, 
Anadolu Ajansı basılmış ve Hükümet yanlıları tara
fından işgal edilmiştir. 

Bu sav, tamamen yalandır. Aslında, 31 Mart 
1978 tarihinde, Anadolu Ajansının, yıllardır devam 
eden işgaline son verilmiştir. 

Nedir Anadolu Ajansı konusu? Anadolu Ajansı", 
eskii yönetimin üzerinde, 31 Mart 1978 günü Genel 
Kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurulda, gündem
deki konular tek tek görüşülmüş, karara bağlanmış
tır. Azınlık sultasının sona ereceğini ve Ajansın ger
çek sahibi paydaşların kuru gürültüye papuç bırak
mayacaklarını anlayan eski Genel Müdür ve yönetim 
kurulu üyeleri - bir kişi hariç - toplantıyı sabote et
mek için, Genel Kurulu terk etmişlerdir. Ancak, ya
sallara tam uygun olarak, Genel Kurul, çalışmaları
nı tamamlamıştır. Esasen, o tarihe kadar Anadolu 
Ajansı, Şirket Anasözleşmesinde gösterilen paylar 
ve paydaşlar dışında oluşturulan bar yönetim kurulu 
tarafından idare ediliyordu. Genel Kurula, Hazine 
ve Samet Ağaoğlu ile Fatma Aliye Gülger'den baş
ka kimsenin katılması söz konusu değildi; çünkü, 

paydaşların çoğunluğu vefat etmiş ya da topıaıuikt-
ra katılmaları e*ki Genel Müdür tarafından engel
lenmekteydi. 

Anadolu Ajansında yapılan işlem ise, aslında, 
Adalet Partisi devrinde Maliye Bakanlığı Teftiş Ku
rulunda dile getirilen işlerdir. Bu rapora, zamanın 
Maliye Bakanlığı «olur» demiş; şimdi sızlanmaların 
nedeni, salt, Anadolu Ajansı tarafsızlığı ya da yöne
timin öl değiştirmesi değil; Anadolu Ajansının eski 
Genel Müdürü ve bir kısım paydaşların sultasının 
kaldırılarak, Ajansın, yurt içi ve yurt dışı haberci
lik ilkelerine ve kamuoyu oluşturma işlevindeki tu
tarlılığın sindirilememesindedir. 

Sayın milletvekilleri, işgal ve baskından söz eden
ler biliyorlar ki, eleştirdikleri genel kuruldan alınan 
kararların iptali ve yeni yönetimin, görevinden ihti
yati tedbir yoluyla durdurulması hakkında eski yö
netim kurulu tarafından dava açılmıştır. Ankara 
Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi, eski yöneticile
rin tüm iddialarını reddederek, genel, kurulun yasa
ya ve anasözleşmeye uygun olarak yapıldığını kabul 
etmiştir; bu konuda bir tek mahkeme kararı vardır; 
o da bu içeriktedir. Mahkeme kararına saygı duy
mayanlar, istedikleri kadar şamata yapmaya devam 
etsinler, bugünkü aşamada durum şudur: Anadolu 
Ajansının, bir kısım Cumhuriyet Halk Partili millet
vekilleri tarafından basıldığı iddiası, mahkeme kara
rıyla kabul edilmemiştir. Kaldı ki, parlamenterlerin 
her konuyla ilgili gelişmeleri izlemeleri de onların 
görevleridir. Muhalefetin, Anadolu Ajansının işgal 
edildiği yolundaki sürekli beyanlarını mahkeme ka
bul etmemiş ve işgal iddialarını kaldırmıştır. Mahke
me, bir kısım Kamu İktisadi Kuruluşlarının, yapılan 
pay devrinin de yasal Olduğunu kabul etmiş. Muha
lefetin, eski Yönetim Kurulu ve eski Genel Müdürü 
hangi nedenle savunduğunu anlamak kolaydır; şunun 
için kolaydır; Eski Genel Müdür Atilla Onuk, göre
vinden alındıktan sonra, Ülkü Ocakları Genel Kuru
lunda ülkücülerden yardım dilenen kişidir. Adalet 
Partisinin ve muhalefetin başının koltuğunun altın
da beslenen bu kişinin hezeyanları, onları tahrik et
mektedir. Eski dönemde Anadolu Ajansının tarafsız 
olduğundan, tarafsızlığının şimdi bozulduğundan söz 
ediliyor; buna çocuklar bile güler. Ajanstan çıkarı
lanların şimdi ne yaptığını belirtmek, onların ne ka
dar tarafsız olduklarını ortaya koyar. Bakınız, eski 
yöneticilerin niteliklerine, şimdiki görevlerine; Atil
la Onuk, halen Adalet Partisi yayın organı olarak ça
lışan Son Havadis Gazetesinin yazarıdır; Ajansın es
ki Genel Müdür Yardımcısı, halen Adalet Partisi 
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Genel Merkezinin Basın Müşaviridir, Turgay İçöz; 
Ajansın eski tçhaberler Müdürü, merak ederseniz, o 
da Milliyetçi Hareket Partisi Basın Müşaviri olarak 
görevini sürdürmektedir; Milliyetçi Hareket Partisi 
Kars milletvekili eski adayıdır. 

'Sayım millefcvefki İleri, gördünüz mü ne kadar tıa-
rafsızjlarmış!. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — «MiiiİyejçV do 
hemişerilm, miiliydtçi. 

DURMUŞ ALİ ÇALİK (Davamla) — M i d y e c 
iliği öğnenjiiyjoırılıar Sayın Kaibaldayı. 

Kemdi döneminde Ajanısın, pahasını kendi yarları
na har vurup, hartaian savuran Ikişji, şpmldi işçi yanlı
sı sözler; eldiiyor, yaziyor ve yazdırıyor; işçi haklarını 
ağızlanıınıa allaımiaıyacalk kfi'ş.i-1'er, şimdi kabadayılık tas
lıyor siizi kastetmiyorum. 

Ajansta çaliişanlliariın, içinddkli kişilerin, aciz olan 
ve yulardır süren rnalli durumlanı birlkaç gün evvel 
yapılan toipllulsözıleşlmıeyllie sona erimişidir. Biriilkrnbş bıü-
tün haklarımı vermen, çalışanlara irtsanca bir 'yaşama 
sağlayacak ücreti veren, yeni yönetimdir; bu yöneli
me maddi olanakları sağlayan da blizi'm iktidar ım.ız-
dır. Kıdem, tazminatları konusunda durum aynidir; 
'kendi kıdem tazminatını, çaktırmadan, bir çırpıda 
alan Atilla Onuik, Ajanstan ayrılan 1Q kişimin kıdem 
tazminatlarının 1/4'ünlü öderwş, 'bazılarınikini hıi? 
verımiömlişfcir. Yeni yöındcim, devraüdığı ağır borç yü
küne rağmen, milyonlarca lira tutan bu aiki kıdem 
tazminatı borçlar inin hepsini ödemiştir; Atilla Onuık 
devrinde Ajanstan ayrılanların tek kuruş alacakları 
kalmamıştır. Anadfolu Ajansında haksızlıklar dlönami 
sona erimiş, yemi yönetimle bkükte, halkça bir düzen 
içerisinde Türk halikına, işlevini sürdü nmıktedir. 

Sayın rnliletvaklillerli, Anadolu Ajansı, ilk kez yeni 
yönjefcümlle ıgerçdk işlevime kavuşmuştur, Adalet Paıiüi-
sinin bildirilerini yayınlayan bir organ olmaktan çık
mış, tam bir tarafsızlık içinde, mlihi halber ajansı ni-
t'dliiğine kavuşmuştur. Bu yüzdendir ki, saygınlığı, iç
te oıMuğu kadar, dışta da her geçen gün artmaktadır; 
Nitdkjiım,, son zamanlarda birçok yabancı halber ajan
sı, ikili işlbirlliği içlin Anadolu Ajansına başvurmuşlar
dır, 

iBAŞKAN — Sayın Çalılk, iki dakikanız var efen
dim.. 

ıDURMUŞ ALİ ÇALİK (Devamla) — Bi l iyo
rum dfanjdiım, 

Ajanism, bu yıl içlinde t'dkmik teçhizatını modern-
leştlirieoeğinıe, yemi girişimler yapacağına ve kurucu
su Büyük Atatürk'ün em!al!erinin en etkin biçimde 
gerçekleşti reoeğine in anıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçemizin Tüıik Ulusuna ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı olması dileğiyle, Yüce Kurula saygılar sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edetirn Sayın Çalık. 
ISöz sırası Mi'llü Selamet Parllisi Grü'ou adına Sa

yın Hüseyin Erdal'da, buyurun efendim. 

Sayın Erdal, süreniz 20 dalkikadır; aşmamanızı ri
ca ediyorum. 

IM'SP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üıyelerfi; 
Turizm ve Tanıtana Bakanlığının 1979 MafJi Yılı 
IBütçeisi üzerinde Milli Selamet Partici Grıılbu ad:nia 
söz alınmış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi 
saygıyla selaim!lyorüm. 

ıDeğerlü arkadaşlarım, yurdumuz, dünyanın en gü
zel bir ülkesidir; Üç tarafı denizle çevrili, her türilü 
doğal güzidlliği, tarilhfi zenginliği, dini esesileriyle süs
lenmiş bir imci gibidir. Bu bajkıimldan, biz, turizm ve 
tanıtma yönümden, dünyanın en şanslı bir mjilletiyiz. 
Bize bu ülkeyi bırakan; atalarımızı şükranla yâd edi
yoruz. Alla)h omlardan nazı olsun; ama, görüyoruz 
kli, bu cennet vatajndan gereği kadar istifade ddeime-
rrişjiz; ibuıgüme kadar «turizm» deyince, «ıtanıtma» 
deylince, bardağın içinıddfci rakıdan başlka bir şeyi dü-
şünimarnişliz. 

'Değerli arkadaşlarım, her karış toprağını şehit 
kamuyla sulayan atalarımız, bir zaman gelecek kıi, bu 
rn!illetin balkanı olan Turizm, ve Tanıtma Bakanı iç
kili gazinioHanda resim çeMlirecdk, jçkji fiyatını ayarla
yacak diye düşünlseıydi, bize bu vatan için. şehit ol-
mazdi. 

'Değerli arkadaşlarım, devlet adamı ciddi olur, biz 
ciddi devlet adamı istiyoruz; İngiltere'de, b.'r skandal-
dan dolayı hülkümdt istifa etmliışitir; bugün Turizm 
ve Tanıtma Balkanının yaptığı sikamda!., ondan aşağı 
(değildir; o balkımdan, bu hareketlerinü tasvip etmiyo
ruz; en azımdan, istifa etmesi lazım. Kaldı k(, bütçe 
getiriyor, «©ize para vetlin, daha çok gazinoda geze
yim, daha çok bu mjiltıti sarihoş yapayım» diye biz
den para işitiyor. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Selâmet Partisi Griuibu 
olarak, hele devldt adamının 'bu tip harekötllerirıin 
ikanşısınjdalyız. Bir devldt adamının, bu hardketterfin 
yanından, dahi gdçrnıemıesi lazım. O balcımdan, tenıkjt-
l'erlilmiiz acı olacak, Sayın Balkan inşallah bundan son
ra o hareketleri yapamaz. 

Oeğeriıi arikadaşlarım, bu ilki cüm|leyle Sayın Balka
nın neler yapacağını size anlatmış oluyorum;. O hal-
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de, Sayın Balkanın bu icraatından da memlelkete ha
yır gelteceğini taihımjin eitrnıjiyfonum. 

•Tuırüsit na'sıft gelecek,? Biz, «tuıii'sit» deyuıce, «lür-
(kiyaye gelen bir şajhıs» deyunice, bunu yalnız gazino-
larlda eğlenen, otelilleride yatan, insan öîamalk kalbul eder
sek, kjijmjse gelmjez ve bugün Tüjrlkiye'ye eğer turtjst is-
tfiiyoırsialk, bu dü|şlüınjce|deın sıyrılmaya irnıeciburıuz, İs-
llaım ülkelerlinden turist getirmeye miedburtuz. Çün'ktü, 
m'örrielkıeltJilmiiHde ÎSlaımıi eserler çolkltur ve bu İslami 
•eserleri büz tajni'tımafk suretiüylie o injsanlan getıiıülJz. 
Nasıil bu mlemleketten Suufdi Araibisitan'a giıderdk 
Hajc fanazjiyfâsfinü 'yiajpıiyo'rlsalk,, oralardan MüsılümainOar 
da gelirler ve İsitanlbul'da çdk kıyımieiJi caımıileiûmfeli 
zfiiyıaflet ederler, Türlkjilye'njin her Iköşesindie zJyarıeıi; 
edilecek: dlimi eserHeniirmizii görüiırtler ve Cennet gübi or-
tmajnllılk, b|ölgelerilrn|izde, sajhllllerd'e dinteniirler, isltOalhalt 
-edenler; işıte o şdk|i!d|a tutrii'st getıirimllş düuruz. 

.Hefplinlizjiını dilk|k|altllelr)iine arz, ediıyorulm, 1975'ide İn-
ıgiterjelda ilkjtüsadti krizjden sonra birçolk esnaf, tüc
car dülk!kMHaırMi<a aıyfötii kertiıme ve haldlllsi şerif yazmış
larıdır ve tezgâhtar olaralk da, Arapça biten ıkimıse-
ıBeri çalıştırmışı and ir: Niçlin? «EfenidCım, bu MüsSu-
man Arapları gdCireltim buraya, bunlara mail satalım, 
parıa kazanalım, İngiltere'yi rnjaiddii yönden kıurtara-
liirm» dedilMidri içlin. Bu da btiızje ibret ve örnek olmıuyor. 

Arikjaldalşllair, büz Ma gdDinice, dliğer arap ülkeleri 
tilçiim dini ve tarihi bağlarla bağlı olduğumuz ülkeler 
diyoruz; ama saygıya, hürmete gelince, onları bıra-
Ikııp, btiır AvlrupalıınM peşlinlde kioşuyjoruız. İşte, bu 
yaptığımızın) acı neticesini şftmfdli görüjyortuz. Binlerce, 
onlbinjteıloe IkaMyon, mı;n)ibü's ve diğer vasıtalar alkar-
yaJkılt ista|siy|oınJla!nnda bökiyor; ndden? Akaryaikıt yo!k 
dliıye. Biz;, zamanında bu insanları itmıesöy'diJk, buıgün 
biziim; alktayalkıltımız olfulrldu. Yaptığurruz bu fcüyülk 
İhataları göflmıemidkfte ısrar ederselk bir gün, el'imLZ ko-
luımjUZ bağlı kaHimaya mıalhküm oluruz. Bu bakımdan, 
Turizm, ve Tanıtıma Balkantığının çok büyük göreıv-
lerii vardır, 

Değerli arkadaşlarım, hatifi Turizm Baikanllığı ne
reye bir tatil sii'tesü yapıyor, nereye bir motel, otel 
yapıiyor; nerede güzel hizmetler yapılıyor turistler 
(için, iç turizm için? Gösteremezler. 

Arikladalşllair, evvdla biz yollarda canımızı koruya-
rajk biir yertden bir yere ıgidemliyoruz, can ernni'yöli-
miz; yök, mail emıniiyelfcimfrz yolk. 

iç turizm, turizmin 2/3'sini sağlıyor, dış turizm 
de 1/3'sini. 2/3'sini iç turizmden elde eden Turizm 
Bakanlığı, acaba şu anda bütün hareketlerin, vasıta
ların durduğunu görmüyor mu? Bundan dolayı bir 

çalışması var mıdır? Yoktur. Buraya bir bütçe geti
rir, edebiyat yaparlar. Biz iş istiyoruz, laf değil, iş; 
buraya terleyip geleceksiniz. Ondan sonra da, «Yok 
atom * santralına karşıyız» diyorsunuz; enerji yok. 
Atom santralına karşısın, arabanın dumanına kar
şısın, şuna karşısın, buna karşısın; ondan sonra çıkı
yorsunuz, «Biz turizm geliriyle döviz sağlayacağız 
da, ithalat yapacağız, Türkiye'yi kurtaracağız» di
yorsunuz. 

Enerjiyi desteklemiyorsunuz; bu milletin milli ve 
manevi değerlerine sahip olup turist çekmiyorsunuz. 
Avrupa'ya mı uyuyorsunuz? Neyiniz, hangi tesisiniz 
Avrupa'dak'i tesislere uyuyor? Ona da uyamıyorsu
nuz; yani hiç kimseye uyamadan geliyorsunuz; «Biz 
Bakanız, Hükümetiz» diyorsunuz. Bu şekilde bakan 
olmaz, bakanlık da olmaz, o bakımdan, aklımızı ba
şımıza almaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlar, ulaşım meselesi çok mühim
dir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri buraya 
çıkıyorlar, «Efendim, neden karayolu yaptık, ne lü
zum vardı buna? İşte, bu karayoluna çok akaryakıt 
gidiyor da, dövizimiz buraya geliyor; ondan sonra 
memleket fakir kalıyor, geri kalıyor...» Eee, herkes 
evinde, köyünde kalsın, yolları da yapmayalım, tu
riste de ihtiyaç yok, dövize de ihtiyaç yok, oturalım. 
Öyle mi istiyorsunuz? Yol yapılacak Türkiye'de, baş
ka çaremiz yoktur. Türkiye'nin arazi durumu, her ta
rafa demiryolu yapmaya müsait değildir; topoğrafik 
yapısı bakımından yapamazsınız; mecbursunuz, kö
ye kadar, şehirlere kadar yol yapmaya. Burada aley
hinde konuşuyorsunuz, ondan sonra ne yapıyorsu-
nu? İşte, elinizdeki Devlet Demiryolları; milleti kit
le halinde öldürüyorsunuz; niçin öldüğünü dahi söy
leyemiyorsunuz. Gördük, şu bir buçuk ay içinde beş 
altı tane kaza olmuştur; nerede devlet? Vatandaş kit
le halinde ölüyor, nasıl öldüğünü dahi tespit edemi
yor. Kitle taşımacılığı bu ise, biz bunu kabul etmiyo
ruz. Yani, siz milleti kitle halinde öldürme planını 
kuruyorsunuz. Böyle şey olmaz. 

O bakımdan, bir şey söylerken, öbür taraftan da 
çaresini getireceksiniz. Hani, demiryollarını yapın 
bakalım, nerede demiryolları? Yapılmıyor; ihale edi
lenler dahi durdurulmuştur. Müdafaa ediyorsunuz; 
ama, çıkın hiç olmazsa başlanan demiryollarını yap
tırın. Turist zaten karayolunda gezemiyor şimdi, can 
emniyeti yok; belki, «Trenle giderim» der ama, tren
le de öyle. Nasıl turist gelecek buraya? Gelsin de bu
rada ölsün mü, size para bırakacağım diye? Hayır, 
hiç kimse canım sokakta bulmamıştır. Bir turist, Av-
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rupa'dan gelen şahıs bu kadar akılsız değil; Türkiye' 
ye gelsin de, ölsün burada... Can emniyeti yok, mal 
emniyeti yok, bir yerden bir yere gidemiyor; bir de 
ayrıca başka türlü hareketler; ondan sonra gelip bu
rada edebiyat yapıyorsunuz. Bu laflarla hiç bir yere 
gidemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz Milli Selâmet Partisi 
olarak, turizme çok ehemmiyet verilmesine inanıyo
ruz; ama nasıl ehemmiyet vereceğiz? Turist Türki
ye'ye iki inanç, iki görüşle gelir; yani, birisi Avrupa' 
dan, diğeri îslam ülkelerinden. Avrupa'dan gelen tu
ristin yattığı yere, oturduğu yere, onun durduğu yere 
İslam ülkesinden gelen bir şahsı koyamazsınız. O hal
de siz, mutlaka - siz diyorum, yani size Devleti bı
rakmış değiliz de, öyle oldu, özür dilerim - Devlet 
olarak, mutlaka bu iki grubu düşünmeye mecburuz. 
İslam ülkesinden gelen bir topluluk, nasıl yaşar, ne 
yer, ne içer, nasıl ibadet eder, nereye gider?» bunu 
planlayacağız; böyle bir tatil köyü kuracağız. 

Avrupa'dan gelen bir şahıs nasıl - ama zannet
meyin ki, oradan gelen turistlerin hepsi içki içer, eğ
lenir; alakası yok, hiç böyle bir şeyle itham etmem -
yaşar, onlara göre de bir hizmet getirmeye mecburuz 
ki, rahatlıkla «Ben Türkiye'ye gidersem şu imkânları 
sağlarım, orada rahat ederim, huzur içinde üç gün, 
beş gün dururum, gelirim» diyebilsin ve gelsin. 

Hangi birine ne cevap veriyoruz? Hiç birisine 
cevap veremiyoruz. 

Bir de tanıtma kısmımız var. Arkadaşlar, biz Tür
kiye olarak neyimizi tanıtıyoruz? Hangi tarihi eser
lerimizi, hangi tarihi şahsiyetlerimizi, hangi yöreleri
mizi nasıl tanıtıyoruz? İki küsur milyar liralık bütçe 
getiriyorsunuz, bunun hepsi kırtasiyeye gidiyor, tanıt
ma diye bir şey yok; tanıtamıyoruz; ama burada 
kendi reklamınızı gayet iyi yapıyorsunuz. O bakım
dan, kendi tarihimize dönük, kendi tarihi, milli, dini 
eserlerimizin tanıtmasını yapacağız. Yalnız İstanbul' 
daki eserleri tanıtsak, orayı görmek için gelen tu
ristler bize çok fazla döviz bırakır. Hiç bir şey yap
mıyoruz, gelen şahsa. Aslında, bütçedeki bazı yazı
lara göz attım, Türkiye'de turist en fazla 7,2 gün kalı
yor. Niye Avrupa'da 15 gün kalıyor? 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere Sayın Erdal; 
toparlayınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — E, adam gelip 
buradan biran önce kaçmaya çalışıyor. Çünkü geli
yor, ne doğru dürüst yatak buluyor, ne doğru dü
rüst ihtiyaçlarını gideriyor; ne istediğini alabiliyor, 
ne de bir yere gidip bir şey görebiliyor; «Biran ön

ce gideyim» diyor ve çekip gidiyor; buraya gelen şa
hıs gitmeyi düşünüyor, kalmayı değil; kalıcı bir te
sis kuralım ki, gelen, kalmayı düşünsün. Turizm Ba
kanlığının bu yönde çalışması lazım. Neden 3 gün, 
5 gün duruyor da 15 gün durmuyor? Onu araştırın 
bakalım. Tabii, şimdi şu anda bir turist gelse Tür
kiye'ye, ne yapacak? Bir yerde kalacak; eğer bir 
yefde mazot bulabilirse; hemen, acele Türkiye'yi 
terk edecek; kalmaz tabii. O bakımdan, mutlaka ka
lıcı, turistin kalıcı olduğu tesisleri yaparsak, işte tu
rizm o zaman gelişir, turist o zaman gelir. Biz, «Tu
rist» deyince, yalnız gezen insan değil, birçok tari
hi yerleri, eserleri, gelip tetkik eden, günlerce kalan 
insanlar var; bunları nasıl barındıracağız? Birçok yer
lerde tarihi kalıntılar var; dört bin, beş bin yıl ön
ceden, bir devlet yıkılmış onun eserlerini, gelmiş tet
kik ediyor. Onun kalmasını sağlayabiliyor muyuz? 
Hayır. 3 - 5 tane otel düşünmüşüz; muayyen yerler
de bundan başka bir şey göremiyoruz; bunu mutla
ka bırakmalıyız. Türkiye'yi bilmeliyiz, Türkiye'yi 
ve maalesef, en yakınımızla, şurada 50 kilometre yere 
dahi gidecek yolumuz yok; nereden gideceği dahi 
belli değil. Biz de senelerden beri Turizm Bakanlı
ğı ve Bakanlık kurmuşuz, öyle geliyoruz, konuşup, 
konuşup gidiyoruz. Aturup, Turizm Bakanlığı, sa
bah, akşam, gece gündüz bu işleri yapmaya mecbur
dur. Yaparsa yapar, yapmazsa, «Bu görevi yapamı
yorum; memlekete turist getiremiyorum» der, bıra
kır görevini, başkasına verir; yoksa, televizyonda, 
gazetelerde reklâm yapmakla, resim çektirmekle, çıp
lak kadınlarla resim çektirmekle bu iş olmaz. «Ben 
şeytanın dahi üzerine binerim» demekle turist gel
mez. Bunlar, yakışmayan şeyler, şu Meclis kürsüsün
de söylenmeyecek şeyler; ama mecburum söylemeye; 
bir Bakan böyle hareket ediyor. «Evvelâ tuvaletten 
başlayacağım» diyen Bakan, sonra, biraz evvel din
ledik ki, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü
nün, Eyfel Kulesindeki bir eğlenceye Turizm Bakan
lığı para vermiş. Nasıl şey bu? Nereden başlayıp, 
nereye gidiyorsunuz? Bu kadar süratli gidemezsiniz. 
O bakımdan, gerçeklere eğilmeye mecburuz, 

Sözlerimi toparlıyorum. 
Milli Selâmet Partisi Grubu olarak, kısa da ol

sa, görüş ve temennilerimizi bildirmiş bulunuyoruz. 
İnşallah, Turizm Bakanlığı, ikaz ettiğimiz yönde ken
dini toparlar; gerçekten bu memlekete turist getir
me ve memleketi, milletimizi tanıtma yönüne girer, 
hayırlı hizmet yapar; temennimiz budur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder; Yüce Meclise, 
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Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (MSP, 
AP, CHP, MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Adalet Partisi ve gruplar adına son söz; Sayın 

Erol Yeşilpınar. 
Buyurun Sayın Yeşilpınar (AP sıralarından alkış

lar) 
AP GRUBU ADINA EROL H. YEŞİLPINAR 

(fzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1979 yılı Büt
çesi hakkındaki partimin görüşlerini sizlere sunmak 
üzere huzurunuzda bulunmaktayım; öncelikle, par
tim ve şahsım adına hepinizi saygılarımla selamla
rım. 

Geçen yıl yapılan bütçe müzakereleri sırasında 
Adalet Partisinin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
ait görüşlerini siz sayın milletvekillerine grup sözcü
sü olarak yine ben aktarmıştım. Bu sözcülüğüm sı
rasında sizlere, turizm ve tanıtmanın, ülkemizin iç 
ve dış ekonomisindeki öneminden bahsederek, sıra
sıyla hava, kara, deniz ulaşımlarından, konaklama 
tesislerinden, bu tesislerin sorunlarından seyahat acen
teliğinden, . bu sektörün sorunlarından, toplu taşıma
cılık ve toplu taşımacılık ve toplu turizmcilikten, yat 
ve yat limanı turizmciliğinden, kruvaziyer turizmci-
liğinden, iç ve dış turizmimizi engelleyen kıyı yağma
cılığından, ülkeye döviz sağlayan turizm sektörüne, 
ihracat sektöründe olduğu gibi vergi iadesi yapılma
sının gerektiğinden bahsetmiş, tenkit ve önerilerimi
zi ortaya koymuş idik. 

Bir yıl geçmesine rağmen, aynı istekleri Halk 
Partisinin sayın sözcüsü de bir bir ve alt alta sırala
dılar. Demek ki, ortada hiçbir şey yok, olmamış; 
kendisine, bu tespitleri için teşekkür ederiz. 

Ayrıca, biz, geçen sene, Anadolu Ajansı konusun
da büyük tepkilere yol açan ve Halk Partisine sa
taşıldığı iddiasıyla aleyhine söz alınan görüşlerimizi 
ileri sürmüştük. Bu konuda o gün devlet memurunun 
ve devlet kuruluşlarının mutlak tarafsızlığına inan
mamış olan yeni Halk Partisi, Devleti, partisine ta
şıma sevdasına düşmüştür; yeni Halk Partisi için asıl 
olan, partidir, partizanlıktır, parti emrinde kuruluş
lar ve parti emrinde memurlardır. Yeni Halk Parti
si, milli, tarafsız olan hiçbir şeye tahammül edeme
mektedir. 

Milli mücadelenin şerefli sesi olan Anadolu Ajan
sını solun sesi yapma çabasına düşmüştür; çirkin, 
çarpık ve partizan tertipler ve baskınlar peşindedir; 
Anadolu Ajansını kapıkulu ve yandaşı yapmak iste- | 
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mektedir. Devlete ait müesseseler üzerine baskı, ter
tip ve politik oyunlar düzenleyerek, Devleti ele ge
çirmek istemektedir. 

Demiştik, o günden bugüne geçen zaman da bizi 
haklı çıkarmıştır. Durumu sonradan açıklayacağım 
yüksek düzeydeki bir memurun görevden alınması 
sonucu, Danıştaya gitmesiyle ortaya çıkan davaya 
bir savunma gönderen Sayın Bakan Alev Coşkun, 
bakınız savunmasında ne diyor: «Bir hükümet de
ğişikliğinde bütün yönetici kadronun istifa etme
si ve yerlerine yeni gelen hükümet tarafından yeni 
ve kendi siyasal fikrine uygun memurların tayin edil
mesi gerekir. Israrda yarar yoktur.» diyor Sayın Ba
kan. (AP sıralarından «Vah, vah» sesleri.) Biraz son
ra da aslından okuyacağım efendim. 

İşte, hem geçen bir yıllık zaman içinde devlet 
memurları üzerinde Halk Partisi tarafından partizan
ca oynanan çarpık oyunlar ve hem de Sayın Bakanın 
Danıştayda bulunan bu savunması, bizleri haklı ol
duğunu ortaya koymaktadır. Güneş balçıkla, bazı 
gerçekler de gerçek dışı beyanlarla örtülemez. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Siz yine buyurunuz, sataşmadan söz isteyiniz ve 
gerçek dışı beyanlarınızı ardı ardısıra sıralayınız; bi
zim kesin ve gerçek olan fikirlerimiz bunlardır. 

Turizm ve tanıtma alanında geçen yıl sıraladığı
mızı ve halkın temsilcileri olmamıza rağmen, hiç na
zara alınmayan tenkit ve önerilerimizi ve Anadolu 
Ajansı hakkında söylediklerimizi, zaman kaybetme
mek için, sözle tekrarda yarar görmüyoruz ve Sayın 
Bakandan, geçen yılın 115 nci Birleşimine ait Mec
lis tutanaklarını tekrar okumasını rica ediyoruz. Za
ten bu tutanakta, Sayın Bakanın cümle sonlan «Cek» 
ve «Cak» ile biten konuşmasında ileri sürdüğü hiç
bir konu da, bir yıl geçmesine rağmen, gerçekleşme
miştir, ilk adımı dahi atılmamıştır. 

Tekrar ve satır satır okumasında yarar bulmak
tayız. Çünkü tenkit, öneri ve sözlerimizi aynen tek
rarlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, turizm ve tanıtma alanın
da biz, bu yıl yapılması gerekip de, yapılmayan iş
ler yerine, yapılmaması gerekip de yapılan bazı çar
pık işler üstünde durmak istiyoruz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Sayın Bakan Alev Coşkun, 10 ncu Turizm Da
nışma Kurulunda yapmış olduğu konuşmada, 1978 
yılında turizmden 175 milyon dolar döviz kazanıl
dığını açıklamışlardır; Sayfa 14. Sayın Bakan bu ra
kamı nereden çıkarmıştır? Bilemiyoruz. Ama biz 
de bu konudaki araştırmalarımız sonucu ortaya çı-
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kardığımız gerçekleri sizlere sunmakta yarar 
görmekteyiz. Sayın Bakanın hesabına ve ko
nuşma metninin 14 ncü sayfasındaki ifa
desine göre, «1978 yılında turizmden 175 milyon do
lar net gelir sağlanmıştır.» Verilen bu rakamın ya
nında (OECD anlayışı ile) ibaresi bulunmaktadır. 
OECD anlayışına göre, «Turizm döviz gelirleri ge
niş kapsamlıdır ve çok detaylıdır. Bu anlayışın içine 
ulaşım gelir kalemleri ve sportif temaslara ait gelir 
kalemleri bile dahildir. 

Turizmin döviz giderleri de aynı kalemlerden olu
şur. Turizmin döviz gelir ve giderlerinin hesaplanma
sında bir de İMF anlayışı vardır. İşte, bu İMF anla
yışına göre, ulaşım gider kalemleri, sportif gider ka
lemleri ve bunlara benzer daha bir yığın gider kale
mi, yapılan hesaba dahil edilmez. Yani, turizm ge
lirlerinin ve giderlerinin tespiti hususunda bu iki 
yöntem uygulanmaktadır dünyamızda; bunlardan bi
ri geniş kapsamlı olan OECD anlayışı, diğeri de dar 
kapsamlı olan ÎMF anlayışıdır.» İşte herkesten ken
disini daha akıllı zanneden Sayın Bakan Alev Coş-
kun'un inkâr kabul etmez dehası bu noktada devre
ye giriyor ve ustaca, rakamlar çarpıtılarak, gerçek
ler gizlenmeye çalışıyorlar., 

Ne bilsin ken'disi gibi açıkgöz geçinen bir İz
mirlinin, Bakanlığının bütçesinde partisinin grup 
sözcüsü olacağını ve bu oyunun farkına varacağını. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yani, Sayın Bakan ülkemizin 1978 yılı turizm 
gelirlerini hesaplarken, geniş kapsamlı OECD anla
yışını, giderlerini hesaplarken de dar kapsamlı İMF 
anlayışını kullanıyor; netice olarak da, aradaki fark 
büyüyor ve bizim kesin tespitlerimize göre, 1978 yı
lının başa baş olan turizm gelir ve giderleri, 175 mil
yon dolar net gelir olarak ortaya çıkıyor. Böylece de, 
Sayın Bakan, kamuoyunu ve bizleri aldattığını zan
nediyor ve de Mecliste ve Turizm Danışma Kuru
lunda yakayı ele veriyor. 

Bu hesap yanlıştır. Bu hesapla Sayın Bakan, el
mayla, armutu, alt alta koyup toplamakta büyük bir 
hüner göstermiştir. Bu hüneri nedeniyle kendisini kut-
layamayacağız. Çünkü, ilkokul çocuklarının dahi ga
yet iyi bildiği gibi, elmayla elma, armutla armut alt 
alta konup toplanır. 

Bu hesabın dahası da var, bu hesabın gerisi de 
var. Sayın Bakan, Türkiye'den Kıbrıs'a gidenleri 
de yurt dışına gitti gibi göstermekte bu konuşmasın
da, tüm kısıtlamalara rağmen Hac ve turistik tüm 
kısıtlamalara rağmen «Dışa giden ülke vatandaşların-

I da önemli bir azalma olmamıştır» diyebilmekte ve 
I dövizle çıkış yapanların aldıkları dövizi, daha çok 
j yerli turiste bölerek, bunu da hesabın içinde bizle

re yutturmaya çalışmaktadır. Fakat Kıbrıs Federe 
Devleti yayınladığı bir bildiride, Türk turistlerinden 

i 1978 yılı içinde 1 milyar lira gelir elde ettiğini açık-
- layınca, Sayın Bakanın yaptığı hesap büsbütün çar-
I pılmıştır. Çünkü, ülkemize ait olan bu döviz gideri, 

harcama olarak 40 milyon dolar yapmaktadır. Tet-
I* kiklerimiz neticesi yapılan hesapta, bu rakamın gi

der kalemi olarak yer almamış olduğu hususunu tes-
I pit etmiş bulunmaktayız. 

I Ayrıca, bu hesapta, Türkiye'den çıkanların ula-
I şım araçları harcamalarının, OECD anlayışının gi-
I der hesaplamalarına göre harcamalarının, sivil ha

vacılık hizmetleri karşılığı yabancı hava şirketlerinin 
götürdüğü döviz miktarlarının ve çeşitli yabancı uçak 
şirketlerinin dış hatlar taşımacılığı karşılığı olarak, 
kısa adı IATA olan Beynelmilel Sivil Hava Taşıma 
Birliğinin kliring kasasına, yani takas havuzuna 
1978 yılı içinde ödenen döviz giderlerinin dahil edil
memiş olduğunu kesin olarak öğrenmiş ve tespit 

I etmiş bulunmaktayız. 

I Değerli milletvekilleri, 1978 yılında ülkemizin 175 
I milyon dolar gelir sağladığı hususu gerçek dışıdır; 
I dayanaksızdır, yanlıştır, uydurmadır. Yapılan hesaba 
I ait rakamlar, bilerek özünden saptırılmıştır ve askı-
I dadır. 

I Sayın Bakan kendisini başarılıymış gibi gösterebil-
I mek için bu aldatmacalı yolu seçmiş; hem bizleri, 
I hem kamuoyunu hem 10 ncu Turizm Danışma Ku-
I rulunu ve hem de basın mensuplarını yanıltmaya 
1 kalkışmıştır. Tekrar ediyoruz, yaptığı hesap yanlış-
I tır; şayet, «bu hesap doğrudur^ diyen olursa, oturur, 
I hesabı baştan ve birlikte yaparız. 

I İşte, bu hesap neticesidir ki, turizm sektöründe 
de 1978 yılında plan hedefleri gerisinde kalınmıştır. 

I Burada sırası gelmişken şunu belirtmek istiyoruz: 
I 1978 yılında kalkınma hızı sıfır olmuştur. 
{ Bu sıfırın patenti Halk Partisinin bir sayın sena-
I törüne aittir ve bu söz sayın senatör tarafından ilk 
I defa Halk Partisi müşterek Grubunda sarf edilmiş

tir. 
I ı 
i Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla konuşan 
j Halk Partisi sayın sözcüsünün, bunu bilmemezlikten 
' gelerek, Adalet Partisi Grup sözcüsü Sayın Kara-
^ ca'yı ve Sayın Genel Başkanımızı hedef alan söz

lerini, maksatlı ve gerçek dışı olarak nitelendiriyo
ruz. (AP sıralarından alkışlar) 
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Kıymetli arkadaşlarım «Halk Partisi 14 aylık I 
partizanca yönetimi sırasında Devleti ve Devlete ait I 
kuruluşları partisine taşıma sevdasına düştüı» demiş- I 
tik. Bu düşünüşümüzü örneklendirmek ve kanıtla- I 
mak için, Merkez Bankasından, Türk Standartlar I 
Enstitüsünden, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru- I 
mundan, Kredi ve Yurtlar Kurumundan, Ziraat I 
Bankasından, Tarım Satış ve Tarım Kredi Koopera- I 
tifleri Birliklerinden ve Anadolu Ajansından bahset- I 
mek yeterlidir sanırız. I 

Anadolu Ajansı baskını hazırlandığı döneme rast- I 
layan geçen yılki bütçe müzakerelerinde, bu müesse- I 
senin milliliğine nasıl gölge düşürüldüğünü, parti I 
komiserlerinin bu müesseseye nasıl yerleştirildiğini ve I 
Atatürk çizgisinden nasıl saptırıldığını geniş olarak I 
anlatmıştık; bugün ise, Bakanlık içindeki önemli bir I 
görevi ele geçirip, buraya bir parti militanını yerleş- I 
tirebilmek için yapılan partizan manevrayı anlatmak I 
istiyoruz. I 

Bu olay, zaman zaman Sayın Bakanı da zor du- I 
rumda bırakan Müsteşar Yardımcısı Kemal Baytaş I 
olayıdır. Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinden, I 
neden gösterilmeks zin alınan Baytaş, bu haksız ve I 
yasa dışı işlem aleyhine Danıştaya başvurarak, yürüt- I 
meyi durdurma kararı almıştır. Ancak, geçtiğimiz I 
ekim ayı başında Danıştay tarafından karar Bakan- I 
lığa tebliğ edildikten hemen sonra, Bakan Alev I 
Coşkun, bu kararı uygulamamak için, Baytaş'ın 25 I 
yıla yakın Devlet hizmetini de hiçe sayarak, bir ba- I 
hane ile kendisini müstafi saymış ve işine son ver- I 
mistir. Bunun üzerine, Müsteşar Yardımcısı Kemal I 
Baytaş tekrar Danıştaya başvurmuş, bu haksız işle- I 
mi de iptal ettirerek, yeni bir yürütmeyi durdurma I 
kararı almıştır. Bunun yanında, idari yargı dışın- I 
daki yargı organlarına da başvurarak, Bakanın, ken- I 
dişi hakkında söylediği bazı söz ve girişimlerinin de I 
yasa dışı ve gerçek dışı girişimler olduğunu tespit I 
ettirmiştir. I 

Değerli milletvekilleri, seçim otobüsünün üstü da- I 
hil, buldukları her yüksek yere çıkarak, yasalara say- I 
gıdan, Danıştay kararlarına saygılı olmaktan, olur S 
olmaz bahseden samimiyetsiz kişiler tarafından, Da- I 
nıştay'a başvurarak yürütmeyi durdurdu diye, Dev- I 
lete 25 yıl hizmeti olan bir memur, acımadan kapı I 
dışı edilmek istenmiş ve kesintisiz 6 ay müddetle pa- I 
rasal hakları ödenmeyerek, mahrum bırakılmıştır. I 
Bu mudur sizin yasalara saygınız; bu mudur sizin I 
Danıştay kararlarına saygınız; bu mudur sizin, ha- I 
yatını idame ettirebilmek ve çoluk çocuğuna nafaka I 
götürebilmek için, emeğinden başka sergileyecek J 
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serveti olmayan devlet memuruna, fikir emekçisine 
beden emekçisine saygınız?.. (AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve bu mudur sizin in
saf ölçünüz? İnsanın ağzından istemeyerek şu iki ke-
limecik dökülüyor: Yazıklar olsun. (AP ve MHP sı
ralarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütçenin senatodaki mü
zakeresi sırasında Sayın Bakan Alev Coşkun, son Da
nıştay kararından sonra Kemal Baytaş'ı görevine iade 
ederek, yasal kararı uygulayacağını ifade etaiştir. 
Devlet memurluğu müessesesi ve Danıştay adına te
şekkür etmeye ve Sayın Bakanın biraz gecikmiş de 
olsa, yasalara karşı saygı çizgisine gelmesinden dola
yı da, memnuniyetimizi ifade etmeye ve bu saygının 
devam etmesini ricaya hazırlanıyorduk. Ancak, ka
mu Yönetimi dersi okuttuğunu ve tezini Danıştay 
kararları üzerine verdiğini, her fırsatta gururla ve sık 
sık ifade eden sayın Bakan Alev Coşkun, Baytaş'ı, Ba
kanlık binası dışında, personelden uzak, bir masanın 
dahi zor sığabileceği, telefonu dahi olmayan bir odaya 
atıp, 'tecrit ederek, kendisine görev, yetki dahi verme
den ve asli görevini, son seçimlerde Rize'den Halk 
Partisi adayı olmuş bir Bakanlık Müşavirine de vekâ
leten deruhte ettirerek, Danıştay kararını kendisine 
yakışır bir formül ve hüner ile, bilimsel bir biçimde 
uygulamanın eşi görülmez örneğini vermiştir. 

Şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bütün bunları 
söylemekle, kişilerin değil, hukukun - Sayın Muam
mer Aksoy hukukun - makamların, görevlerin, yasa
ların, fikirsel ve bedensel emeğin ve devlet memur
luğu müessesesinin şeref ve onurunun müdafasını 
yaptığını belirtmek isteriz. 

Kürsüye gelip ne cevap verirseniz veriniz, ceva
bınızın aksini kanıtlayacak her türlü yasal belgeye 
sahibiz. İşte bunlardan yalnızca bir tanesi; Bakınız 
Sayın Bakan Alev Coşkun, Danıştay'a gönderdiği 
19 . 7 . 1978 tarih ve 638/13752 sayılı savunması
nın. 3 ncü sahifesinin 3 ncü, 5 nci sahifesinin 2 nci 
paragraflarında ne diyor, aynen okuyorum: «Hükü
met değişikliği vükübulmuştur. Bir politika değişik
liği bahis konusudur. Yeni bir program uygulana
caktır. İdarenin, hukuktan ayrı bir varlık taşıdığı 
açıktır - burasını tekrar okuyorum, «İdarenin hu
kuktan ayrı bir varlık taşıdığı açıktır.» 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Allah Allah. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — «... Hu

kuk kuralları, idarenin iradesi yerine geçemez. Hu
kuk kuralları, idarenin ifadesi yerine geçemez. Yöne
tici üst kadro... - beyler burasına dikkat buyurunuz-
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yönetici üst kadro, her bakan değiştiğinde, yeni ba
kana ellerinde istifa mektuplarıyla giden kişilerden 
oluşmalıdır ve 'bakan, bakanlığında kendi ekibini kur
malıdır» diyor müdafaasında Danıştay'a karşı Sa
yın Bakan. 

Değerli milletvekilleri, «idarenin hukuktan ayrı 
bir varlık taşıdığı açıktır ve hukuk kuralları, idarenin 
iradesi yerine geçemez» demek, «Danıştay'a ne gerek 
var?» demekle eşdeğerlidir. Danıştay kararlarının uy
gulanması hususundaki anaprensip ile, devletin de
vamlılığı prensibini hiçe sayan ve bu temel prensip
lere balta vuran, çarpık bir mantığın ürünü olan bu 
ifadeler, Danıştay dosyasında aynen mevcuttur. 

Halbuki, değerli milletvekilleri, Halk Partisi mu
halefetteyken, 2 saatte alınan yürütmeyi durdurma 
kararları için, böyle düşünmüyordu. Halk Partisi yarın 
muhalefete düşerse, bu görüşünü muhafaza edecek 
midir? Devlet kadrolarına, 14 ayda partizanca yer
leştirdiği 68 000 parti militanı hakkında yapılacak olan 
yasal işlemlere karşı, aynı biçimde düşünecek midir, 
düşünebilecek midir? Bunları bugünden öğrenmek 
hakkımızdır. 

Şimdi sizlere çok önemli bir konuyu sunmak isti
yorum. Ülkemizin turizminin fiziksel planlamasının 
yapılması hususunda beş altı yıldan bu yana sürdü
rülen çalışmalar sonucu hazırlanan Bergama - Dikili 
- Çeşme - Karaburun - Edremit - Ayvalık ve bir
çok yerin 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planları ve 
Seferhisar - Dilek Turizm Gelişim Projesi, İmar ve 
îskân Bakanlığınca şartlı olarak paraflanıp, gerekli 
düzeltmeler yapılmak üzere Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına iade edilmiştir. Yani bu proje ve planlar, 
halen imar tasdikinden geçmemiş ve imar planlarına 
geçirilmemiştir. Hal böyle iken, evvelce tasdikten 
geçmiş olan Köyceğiz ve Van rekreasyon çalışmala
rıyla birlikte, bu proje ve planlar da, 500 bin lira 
sarf edilerek bastırılmış, kalın sarı kitaplar haline 
getirilmiş ve dağıtımı yapılmıştır; hatta Turizm Ban
kasının Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Karma 
Komisyonundaki müzakeresi sırasında Sayın Bakan 
Alev Coşkun tarafından üyelere takdim edilmiş ve 
dağıtılmıştır, bende de var. Yeni, tmar ve İskân Ba
kanlığınca henüz onaylanmamış olan turizm proje ve 
planları artık herkesin malumudur. Bugün için basit 
bir arazi durumunda olan herhangi bir kara parçası, 
bu planlarda turizm kredisine öncelikli saha duru
mundadır. Bu sahalar ileride büyük yatırım kredisi 
alacaklardır. Sayın Bakan kendisini, bir şeyler yapı
yormuş gibi gösterebilmek için, bu proje ve planları 
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açıklamış ve dolayısıyla büyük para sahiplerini arsa 
ve arazi spekülasyonuna itmiştir. Bu planlarda önce
likli turizm sahası olarak görünen arazilerden, bu
gün bu arazilenn sahibi durumunda olan köylü 
mehmet ağanın haberi yoktur; haberi olan ise, bu ara
zileri bugünden ucuza kapatmaya başlamıştır. Buna, 
spekülasyon yoluyla, Devlet eliyle fert zengin etmek 
denir. (AP sıralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

Fakat bu hata Devletin değil, Devleti temsil eden 
Sayın Bakanındır. Bunu önlemek ve bizim iktidar
larımız tarafından başlatılan bu olumlu planlama ça
lışmalarının aksaksız sonuca ulaşabilmesini sağlamak 
için, bu proje ve planların, imar planlarına bağla
nıp, tasdikleri yapılıncaya kadar dağıtıldıkları yerler
den toplatılması ve saklanması gerekir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Atı alan üs-
küdan geçti; sen Fransa'ya geç. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kadro 
cetvelinde bugün, ait olduğu barem derecesi üzerin
den bir Özel Kalem Müdürü bulunmaktadır. Halen 
bu kadro boştur boştur ama, Sayın Bakanın bir Özel 
Kalem Müdürü vardır; fakat bu müdür 24 bin lira 
aylıkla sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır; ik
ramiye ve fazla mesaileriyle birlikte eline ayda net 
30 bin lira para geçmektedir. Koskoca bir vilayetin 
tüm sorunlarını üstlenmiş olan bir valinin ayda 10 
bin lira, herhangi bir bakanlıkta gece gündüz deme
den çalışan bir müsteşarın ayda 9 bin lira, ülkenin 
güvenliğini teslim ettiğimiz ordu mensuplarımızdan, 
örneğin bir tümgeneralin ayda 14 bin lira, mahkeme
lerimizde adalet dağıtan bir hâkimin ayda 13 bin lira 
ve tüm yan ödemeleriyle birlikte, ülkeyi yöneten ka
nunlara damgasını vuran siz sayın milletvekillerinin 
ayda 25 bin lira aldığı bir ülkede, mevcut kadrosu 
boş tutularak, kendisine sözleşme ile ayda net 30 bin 
lira ödenen, askerliğini dahi yapmamış olan bu Özel 
Kalem Müdürünün diğer özel kalem müdürlerinden 
farkı nedir acaba? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Militan o, militan. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Bakanlıklarımızda ancak ihtisas sahibi 
kişiler, sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu 
Özel Kalem Müdürünün hiçbir ihtisası yoktur. Böyle 
yasa dışı bir yola neden gidilmiştir; bunu öğrenmek 
hakkımızdır. Bu kişinin derhal, boş olan özel ka
lem müdürlüğü kadrosuna tayini yapılmalıdır ve söz
leşmesi feshedilmelidir. Kadrosu karşılığı net aylığı 8 
bin liradır; fakat ayda net 30 bin lira almaktadır. Şu-
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nu herkes iyice bilmelidir ki ve bellemelidir ki, siya
sal entrikayla değil, halkın özgür ve demokratik ira
desiyle partim tekrar iktidara geldiği gün, 30 bin lira 
ile 8 bin liranın farkını teşkil eden 22 bin lirayı, ça
lışılan ay miktarıyla çarparak, elde edeceğimiz meb
lağı, bu çarpık ve yasa dışı sözleşmeye imza koyan 
kişilerden takır takır alacağız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Şayet varsa, her bakanlık
taki, buna benzer tüm çarpık ve haksız işlemlerin pa
rasal menfi sonuçları üzerine cesaretle gideceğiz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlayacağım 
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınıyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla)' —. Son bir 

konu ele alacağım; çok önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere 1 153 166 li
ralık bir suistimali açıklamak istiyorum. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı, daha doğrusu Sayın Bakan Alev 
Coşkun, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun
da gösterilen meblağları aşan ödemelerde «Maliye 
Bakanlığının müspet görüşünün alınması» yolundaki 
hükmüne rağmen, bu müspet görüş alınmadan, mer
kezi yurt dışında, Paris'te bulunan Cipa - press fir
masına 1 153 166 lira para ödemiştir. Fotokopileri 
elimde bulunan, bu usulsüz ve suistimal kokan öde
meyi siz sayın milletvekillerine bu belgelerden sun
mak istiyorum. 

Turizm ve Tanıtma , Bakanlığı 21 . 6 . 1978 ta
rih 470 - 4600 - 11686 sayı altında Maliye Bakanlı
ğına yazdığı yazı şudur, aynen okuyorum: «Bakan
lığımızın yurt dışında yürütmekte olduğu tanıtma 
faaliyetlerinde ve Sayın. Başbakanımızın resmi ziya
retlerinde yabancı ülkelerde açılması istenen sergi
lerde kullanılmak üzere, merkezi Paris'te bulunan Ci
pa - press Ajansının hazırlamış olduğu 70 ayrı fotoğ
raftan oluşan, 20 takım 50 - 60 santimetre boyundaki 
hazır sergi fotoğrafları, parası Türkiye'de Türk Lirası 
olarak ödenmesi kaydıyla Paris Müşavirliğimizce sa
tın alınması işlemine esas olacak Bakanlığınız görüş
lerinin ivedi olarak bildirilmesini arz ve rica ederiz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun A. 
Selçuk Bakkalbaşı 

Müsteşar Yardımcısı 

Bu yazının hemen ardından, Maliye Bakanlığı
nın görüşü de beklenilmeden, 26 . 6 . 1978 günü 
(elindeki belgeyi göstererek) şu elimdeki, nakit te
diye işlemlerine ait verile emri - Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan Bey bu usulü ihdas 
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ettiler, şöyle ben de göstereyim - nakit tediye emir
lerine ait verile emriyle bu para, yani 1 153 166 lira, 
sanki bu firma yerli bir firmaymış gibi, ı% 15 sto
paj vergi ve 'P/c 5 damga resmi kesilerek, bakiyesi 
ödeniyor. Esasında, bu firma yerli değil, .yabancı bir 
firmadır. Maliyede vergi kaydı ve vergi hesap kayıt 
numarası yoktur ve de 1 153 166 liranın vergi oranı 
da % 15 değil, büyük ve milyonu aşan bir meblağ 
olduğu için en az % 60'tır. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi Sayın Ye-
şilpınar? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Burada bir vergi kaybı ve hatta vergi kaçakçılığı 
söz konusudur. Bu ödemeden bir hafta sonra 3.7.1978 
tarih 113315-57/19688 No.'lu Maliye Bakanlığı ceva
bı ve görüşü, 7 . 7 . 1978 günü Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığına geliyor ve 18561/6175 muhaberat 
numarasıyla evraka kaydediliyor; Maliye Bakanlığının 
bu konudaki görüşünü yansıtan mektup ise şöyledir, 
aynen okuyorum : «Merkezi Paris'te bulunan Cipa -
press, bir yabancı kuruluş olduğundan ve yurt dışın
da bulunan bir firmadan, bedeli Türkiye'de Türk pa
rası olarak ödenmek üzere alım yapılmasına ilişkin 
bir hüküm, yürürlükteki yasalarda bulunmadığından, 
herhangi bir yasaya dayanmayan böyle bir alımın 
yapılması olanaksızdır. Bilgilerinize ve gereği arz ve 
rica olunur. 

Maliye Bakanı adına Erciş Kurtuluş Müsteşar 
Yardımcısı.» Yani, ödeme cinsi, yasalarda bulunma
maktadır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yeşilpınar. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim, bağlıyorum. 
Herhangi bir yasaya dayanmayan böyle bir alı

mın ve ödemenin yapılması imkânsızdır. Öyleyse, ke
sin sonuç; Bu ödeme, yasa dışıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu olay, bu ödeme mil
yonluk bir suuistimaldir, görevi kötüye kullanma
dır, nüfuz suiistimalidir; görevi savsaklayarak, dev
let parasını ve imkânlarını çarçur etmektir; yağma 
hasanın böreğidir. Türk Ceza Kanununun ilgili mad
delerinde karşılık cezalan bir bir sıralanmaktadır. 
yazılmaktadır. İlgililere, Maliye Bakanına, Sayıştay 
Başkanlığına - ki bu Nisan ayında Sayıştaya gidecek 
tir bu belge - halkçı Başbakanımız Sayın Ecevit'e ve 
siz sayın milletvekillerine milletin kürsüsünden ih
barda bulunuyorum. Bu yasa dışı ve Bakanlıkta bir
kaç yetkili memurun karşı çıktıkları için başını yi
yen, böyle bir ödemeye göz yuman ve imza koyan bir 
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Bakan, işgal ettiği Bakanlık koltuğunu derhal terk et
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar lütfen, çok rica 
edeceğim artık... 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim, bitti efendim bitti. 

BAŞKAN — Hayır, o kadarının okunmasına 
müsaade edemem; bağlayınız lütfen. 

EROL H. YEŞtLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

KİT Karma Komisyonunda, 250 liralık borç ta
kıntısı nedeniyle ilgili genel müdürlerine üzerine üze
rine giden Halk Partili milletvekillerini göreve çağı
rıyoruz. Haydi, fırsat bu fırsat, gösterin halkçılı
ğınızı. Bu ve buna benzer konularda seçim mey
danlarında yüce halkımıza, «çalmadık, çaldırmaya
cağız, yemedik yedirmeyeceğiz, ezmedik ezdirmeyece
ğiz» diye diye Meclise gelen milliyetçi, vatanperver, 
ülkesever Halk Partili milletvekilleri, bu tip işlem 
yapan bakanlarınıza sizleri mücadeleye çağırıyoruz. 

Ve de, 1979 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe
sinin milletimize, memleketimize, turizmimize hayır
lı olmasını diliyor; hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. (AP, MHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar. 
Gruplar adına... 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi mi söz istiyor
sunuz? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 üyeye söz verme 
durumumuz var; lehte Sami Gökmen var... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (İzmir) — Şimdi söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi söz istiyorsunuz, buyurun. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Bu kürsüye, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi dolayısıyla partilerinin görüşlerini savunmak 
için çıkan değerli parti sözcüsü arkadaşlara teşekkür 
ederek söze başlamak istiyorum. Hangi partiden olur
sa olsun, getirdikleri meselelerden dolayı, yaptık-
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lan eleştirilerden dolayı sadece demokratik sistemin 
bir gereği olarak teşekkür ediyorum; Sayın hemşerim, 
biraz önce konuşan Adalet Partisi Sözcüsü Erol Ye
şilpınar, genç milletvekili arkadaşımıza da teşekkür 
ediyorum; çünkü, bazı konularda bana açıklama ola
nağı vermiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, turizm olayının, turizm ol
gusunun önemini birçok kez vurguladık; birçok kez 
bu konuda rakamlar verdik ve dünyanın en fazla 
gelişmeye müsait olan bir sanayi kolu turizmden 
bahsettik. 1950 yılında 25 milyon olan uluslararası 
turizm trafiğinin ve hareketinin 1978 yılında 260 
milyon kişiye çıktığı ve 1950 yılında 2,5 milyar do
lar olan harcamaların 1978 yılında 60 milyar dolara 
ulaştığını belirttik. Bunun manası, turizm sektörünün 
önemini ortaya koymaktı; bunun amacı, dünyada 
uluslararası turizm gelirlerinin hiçbir sanayide ol
madığı bir biçimde 1% 355 oranında arttığını ifa
de etmek içindi. 

Değerli arkadaşlarım, bir büyük sosyal bilimci ve 
ekonomist, yaptığı araştırmaların sonunda, 2 »000 yı
lında turizmin en büyük değilse bile, en büyük sa
nayilerden biri olacağını kitaplarında vurgulamıştır. 
Bu tasarım, 200 değişken yanında, özellikle, kentleş
me, nüfus artışı, boş zamanların ve gelirlerin artma
sı, ulaşım ve iletişim olanaklanndaki olası gelişme
ler, uluslararası ilişkilerin yaygınlaşması, ucuz çarter 
seferleri, sendikaların taleplerine bağlı olarak maaş
lı sürelerin artması gibi faktörlerin yanında 200 fak
törü bir araya getirilp, kompitürlerden çıkararak el
de edilen ve tüm dünyadaki son 50 yıllık sektörler 
arası gelişmenin her sektöründeki trentlerini ve ge
lişmelerini nazarı dikkate alarak elde edilen bir araş
tırmanın sonucudur ve bu araştırmanın sonunda, 
«2 000 Yılında Dünya ve «200 Yıl Sonra Dünyada
ki Sanayi ve Sektörler» diye yazılan büyük araştır
ma kitaplarında, turizmin, 2 000 yılında, en büyük 
değilse bile, en büyük sanayilerden biri olacağını vur
gulamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten 1970 - 1975 yılla
rı arasında aile birimlerinin uluslararası turizm har
camalarına baktığımızda, Ortak Pazar ülkelerinde ai
le birimlerinde bu harcamaların j % 161, Amerika 
Birleşik Devletlerinde % 62, Japonya'da % 340, Ba
tı Almanya'da 'f/c 193 olduğu görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada bugün çeşitli ül
kelerin durumlarını gösteren çeşitli gruplaşmalar, 
çeşitli klasifikasyonlar söz konusudur; kimilerine gö
re, «gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler» gruplaşması 
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yapılmaktadır. Bu gelişmişlik düzeyinin ne olduğu, 
tabii, ayrı bir sualdir. Kimilerine göre, sanayileşmiş, 
sanayileşmekte olan veya sanayileşmemiş ülkeler kla-
sifikosyonu yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu klasifikasyonlara, bu 
gruplaşmalara artık yeni bir gruplaşma, bilimsel bir 
gruplaşma ortaya çıktı; o da, turist üreten ülkelej, 
turist kabul eden ülkeler gruplaşması. Akdeniz ^ül
kelerinin, turist kabul eden ülkelerin kümeleştiği bir 
havuz olduğunu görmekteyiz ve bu havuzun yanında 
sınır olarak Türkiye'nin yer alması ve Türkiye'nin bu 
2 000 yılma kadar en büyük sanayilerden biri olacak 
olan turizmden büyük yararlar sağlaması beklen
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun nasıl yapılacağı, na
sıl geliştirileceği, artık bugün bir bilim haline gel
miştir ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bundan ön
ceki plansız, programsız döneminden arındırılarak, 
1978'de bu konular üzerinde ciddiyetle duran ve bu 
konulara eğilen bir Bakanlık haline gelmiştir. 

Geçiş dönemi politikasıyla, Dördüncü Beş Yıllık 
Plana uygun politikalar saptanması, projeler saptan
masıyla, bu planların ortaya konması gerçekleşmiştir. 
Biraz önce konuşan Sayın Yeşilpınar da, 11 ciltlik, 
çıkardığımız bu ürünü buraya getirmekle bunu da 
kanıtlamış bulunuyor. Gerçi kendisi konuyu başka 
açıdan alarak getirmiştir; ona da ben biraz sonra 
cevap vereceğim. 

-Değerli arkadaşlarım, Sayın üyelerin zaman fak-
töTiü'nJü dülşiüddlüğüm için, turizm. slis'toemıl'nım artolk, biir 
bilimsel konu olan derbeder yönetimle değil, bilimsel 
bir biçimde yönetilmesi, sistem anlayışıyla yönetilme
si gerelken •tatilimin meselelerini ve yenli gelişmeferOm 
burada sergilemeyi bırakıyorum; değerli arkadaşla
rımın öne sürdüğü fikirlere kısa kısa cevap vermek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi 
Sözcüsü Sayın Mehmet Doğan'ın yaptığı konuşma
ya teşekkür ederim. 

Bu arada, Eyfel Kulesi konusundaki sorularına 
ve getirdiği hususlara işaret etmek istiyorum. Eyfel' 
Kulesi konusunda Sayın Doğan, 15-20 milyonluk bir... 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — 14 milyon. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (Devamla) — ... 14 milyonluk bir masraf 
ve harcama yapıldığını söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım muhalefet, tabii tatlı bir şey 
ve değerli arkadaşlarım, konular üzerinde çalışılmaz-
sa, ciddi olarak durulmazsa, sonuçlar, tabii, talih
siz beyanlarla ortaya çıkar. 

Eğer, izlin verirseniz, konuyu 'ben, kisa kısa, Mec
lisin zabıtlarına ve tarihe geçecek bir biçimde vur-
gulayım, 

Biz, Fransa'nın Paris şehrinde, «Binbir Gece» ta
nıtma programı ile ilgili olarak, Eyfel Ku'ldsinde ya
pılan ve Eyfel Kulesinde 25 gün 'süren gösterilerle 
•ilgili olarak bir faaliyete girdik. 

Değerli arkadaşlarım, artık, dünyada tanıtma un
suru, bizim, zannedildiği gibi, dışarıda hürolarımızın 
yaptığı ufak tefek 'broşürlerden çıkmıştır. Bugün dün
yada modem tanıtma usulleri, dolaylı dolaysız pro
paganda yolları vardır. Bugün turist, turizmden 'bü
yük gelirler elde eden ülkeler, Yanıltmalarını ve tu
rizm reklamlarını, 'kiraladıkları ve yüksek paralar öde
yerek programlaştırdıkları reklam firmalarına yaptır-' 
maktadırlar 

Biz, Eyfel Kulesinin imajından da yararlanarak, 
burada ne gibi faaliyetlerde bulunduk? Bakanlık ola
rak elimizde bulunan ve maaişlarını her ay ödediği
miz, halk oyunları topluluğunu, 'bir yöneticisi da
hil, 21 kişilik bir grubunu gönderdik. Grubun harcı
rahı, 210 187,50 liradır. Dış Seyahat Harcamaları 
Vergisi dahil olmak üzere, tüm toplamı 630 562,50 li
radır. Halk Oyunları Topluluğunun 20 kişilik uçak 
biletleri Türk Hava Yollarından alınmıştır ve Türk 
Hava Yollarının^ 50 tenzilatı ile alındığı için, tutarı 
133 927 Türk lirasıdır. Bu arada, Türk müziği eki-
ıbi, ses teknisyenleri TRT ekibi, yöneticiden oluşan 
toplam 25 kişilik uçak biletleri de, % 50 indirimli, 
Bakanlığımızca sağlanmış, bunun da tutarı 167 408 
Türk lirasıdır. Faaliyete katılan kafilenin - Bakanlı
ğımız Halk Oyunları Topluluğu dışında kalan kişiler 
için, bizimle hiçbir ilgisi yoktur; sadece Bakanlığıma 
ait 21 kişinin - harcamaları bizim tarafımızdan yapıl
mıştır ve m tüm faaliyetler için harcamanan para, 
931 897,50 liradır. 

Değerli arkadaşlar, alınan sonuçlar: Byifel Kule
sinde, o Eyfel Kulesinin imajından da yararlanılarak, 
her gün Fransa'da program yapılmıştır. Unutmayınız 
ki, Eyfel Kulesinde yapılan program, Türkiye'nin tam 
manasıyla en ağır koşullarda bulunduğu, bir taraftan 
«Geceyarrsı Ekspresi» filminin devamlı olarak Tür
küye aleyhinde oynatıldığı; bir taraftan, Türkiye'de
ki terörüst hareketlerin, bizi dalüma yaralamak iste
yen ve bizim aleyhimizde propaganda yapan ülkeler 
tarafından dünya kamuoyunda ve gazetelerinde de
vamlı olarak işlendiği bir zamanda yapılmıştır. Eyfel 
Kulesinde toplam 4 bin kişiye gösteri yapılmıştır. Ey
fel Kulesindekü salonlanndaki bu 25 günlük gösteri, 
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o derece başarılı olmuştur ki, bunun üzerine Fransa'
nın, Paris'in ünlü OJimpiye Salonunda, bu Devlet 
Halk Dansları Topluluğunun bir gösteri yapması is
tenmiş ve Türk ekibi orada 2 bin kişiye gösteri yap
mıştır. Ayrıca, yine Kongre Sarayında ilk defa, Pa
ris'te, Bakanlığımızın Halk Oyunları Ekibi 7 bin ki
şiye gösteri yapmıştır ve bu gösteriler büyük ilgiyle iz
lenmiştir; ekibimizin ayakta alkışlanışı gazetelere ka
dar geçmiş ve çeşitli yerlerden, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına, gerek oradaki Türklerden, gerekse bu ko
nularla ilgili ciddi yazarlardan, Bakanlığımıza ciddi 
yazılar gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Eyfel Kulesi sadece bunun
la kalmadi; Eyfel Kulesi önünde, Devlet Halk Dans
ları Karadeniz Ekibi, Anadolu Ekibi halka açık hava 
•gösterileri yaptı ve bu gösteriler yapılırken, Fransız 
Televizyonu bunları aldı, filme aldı ve Fransız Te
levizyonunda 12 - 13 - 14 Şubat tarihlerinde Türkiye 
imajı, Devlet Halk Dansları gösterildi. 

Şimdi gelelim bunun kısa kısa sonuçlarına. Değer
li arkadaşlarım, şu gördüğünüz Pariscoupe isimli bir 
mecmuadır; bu mecmua, Fransız gazetelerine göre, 
kamuoyu işlerini Dilen arkadaşlar bunu bilirler, Fran
sa'nın. en çak satan mecmuası. Sebebi ne? 

EROL H. YEŞÎLPINAR (izmir) — Eğlence 
mecmuası, 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Dinle, biz de se
ni dinledik. Bu, tütünde bildiri dağıtmaya benzemez. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Yeşilpınar, tabii ki, eğlen
ce mecmuası; bir şey değil, iddiamız yok, doğrudur 
efendim, 

Arkadaşlar, bu mecmua, büyük küçük, zengin 
fakir, Fransa'daıki her aileye giriyor; Peşin olarak 
bütün herkes bunu bilir. Sebebi şu; Sayın Yeşilpı
nar doğru söylüyorlar, bir eğlence mecmuasıdır ve 
bu Paris'teki bütün sinemaların, büıtün televizyon 
programını - bir haftalık, hangi kanalda ne var -
tiyatroları, kabareleri, hepsini verir ve bir tek ka
nal olmadığı için, birkaç kanal olduğu için, aileler 
de bunu alırlar, «o gece naniği sinema var, hangi 
program var?» ona göre televizyonlarını çevirirler; 
onun içim, küçük büyük, zengin fakir, her yere 
girer bu. 

Bakın, 23 Ocaik tarihli Eyfel Kulesiyle ilgili bü
yük bir yazı ve bu yazı burada yer almış, methe
diyor. Değerli arkadaşlarım, bu mecmuaya sadece 
bir sayfası için ödeyeceğiniz frank, döviz - bunu 
hesaplamanızı rica ediyorum - bunun bizim uzman-
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larımız tarafından yapılan reklam değeri, 10 000 
dolar olarak hesaplanmıştır. 

Yine 21 Ocak tarihli L'aureur gazetesinde prog
ramla ilgili övücü yazılar çıkmıştır. Bunlar, rek
lamlar 'iki çeşittir; siz reklamı verirseniz, vatandaş 
o reklama bakmaz; yazı başkadır: bunlar, daha di
rekt, daha etkili program, daha etkili reklamdın 
Bunun da 5 000 dolar üzerinde olduğu, bizim uz
manlarımızın tahminine göre yapılmıştır. 

Televizyonda, Fransız Televizyonunun 3 ncü 
kanalında her pazar yayınlanmak üzere çekim ya
pılmıştır. 5 hafta süreyle yayınlanacak ve en so
nunda bir saati bulacak bu program gerçekleşecek
tir ve bunun değerinin, televizyondaki birkaç sani
yelik reklamlın ne kadar büyük meblağlara baliğ ol
duğunu düşünürseniz, değerini bir kere daha siz 
de takdir edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca Paris Belediyesi, 
bu Eyfel Kulesindeki «1001 Gece ve Türk Gecesi» 
için bütün reklam kulelerine 10 000 adet afiş bas
tırmıştır ve bu afişler Paris'in sokaklarında yer al
mıştır. Onun için, bunun tüm reklam değerinin 
2,5 milyon Türk Lirasının üzerinde, 325 bin frank 
değerinde olduğu çok basit hesaplarla yapılmakta
dır. Bizim yaptığımız tüm harcamalar, Sayın Do
ğan, sadece 931 837,50 liradır. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Bakan, 
Eyfel Kulesini 25 gün parasız mı verdiler? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Efendim, orası beni ilgilendir
mez. Ben 931 837,50 liradan bir kuruş fazla para 
ödemedim. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Bakan, 
Eyfel Kulesini 25 gün size parasız mı verdiler? Bu 
kadar parayı kim ödedi peki? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Doğan ve Sayın Yeşilpınar, Özel Kalem Müdürüm
le ilgili bazı hususları öne sürdüler; savunma hakkı 
olmayan bir kişinin burada mahkûm edilmesi çok 
ilginç bir olaydır. 

Sayın Özel Kalem Müdürüm için dağıtılan basın 
bülteninde, Sayın Doğan «20 yaşında bir gençlik 
kolu üyesii» diyor. 

Kendisi 1935 doğumlu olduğuna göre, herhalde 
41 - 42 yaşında olması lazım. Ankara Hukuk Fa
kültesi mezunudur. Ankara'da değil; ama 1957 -
1962 yılları arasında Giresun'da Gençlikkolu Başkan-
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lığı yapmıştır; doğrudur. 1963 yılından beri, 15 
yıl süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev 
yapmıştır. Saiyın Yeşitlpınar, burada savunma hak
kı olmayan - fakat sözler iniz zabıtlara geçliyor - bu 
arkadaşım Meclisten kavulmamıştır; bu arkadaşım 
Meclisten istifa ederek, berim özel kalemime gel
miştir. 

Size verilen bilgilere - eski müfettişsiniz - dük -
katle eğilmenizi çok rica ediyorum; söze yakışmı
yor. 

İçişleri, Dışişleri, AET Karma Komisyonu ye 
Araştırma komi siy onlarında görev yapmıştır, 15 
yıl Mecliste çalışmıştır, şerefli bir insandır. Aldığı 
para, eline geçen para, Mecliste çalışsa idi elline 
geçecek paradan daha azdır. Malum, biliyorsunuz, 
Mecliste çalışan arkadaşların ilave bazı hakları var
dır, elline geçen para 9 600, nettir. 

Değerli arfkadaşlarım, Anadolu Ajansı konusun
da çok çeşitli sözler edildi; Saiyın Doğan, Sayın 
Yeş/ilpınar bu konulara dokundular. Baskınlar, iş
galler... 

Arkadaşlar, bu konuda ben fazla bir şey söy
lemek isteniliyorum; çünkü, bu konuda söylenecek 
her şey söylendi. Anadolu Ajansının kongresi yapıl
dı; kongresinin aleyhine, yenli seçilen yöneticiler 
aleyhime maîikemeye gidildi, mahkeme bütün delil
leri, bütün sorunları, bütün hukuki meseleleri teker 
teker gözden geçirdi ve kongrenin yasal olduğuna 
karar verdi, açılan davayı reddetti, ve halen dava, 
Yargıtaydadır, onun için meselenin içine fazla gir
miyorum; yalnız, inanıyorum ki, bu konuda de
vamlı olarak kamuoyu ters yönlere doğru aksettiril
mektedir ve artık bundan böyle, zannediyorum. Ana
dolu Ajansı hakkında bir beyaz kitap çıkarmak ge
rekecektir. 

Yine, değerli MHP Sözcüsü arkadaşımız; kıdem 
tazminatları üzerinde durdu. Ne yazık ki, bu se
kilideki yanlış bilgilerle, tabii yanlış beyanlar orta
ya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz eski yönetimden, 20 
mtilyon Türk Orası civarında kıdem tazminatı öden-
miemiş emekçilerin, kıdem tazminatını . devraldık. 
Bugün sadece bunun 3 255 380 lirası kalmıştır öden-
memiş, hepsi ödenmıiştir ve marttan sonra da bu 
geri kalan ödenecektir. 

Sayın MHP Sözcüsü, Anadolu Ajansının san
süründen bahsetti, «Sansür yapıyor^ dedi; «Bizim, 
Milli Hareket Partisünıin haberlerini vermiyor» dedi. 

Anadolu Ajansı tam manasıyla tarafsız bir bi
çimde çalışmaktadır. Habere göre, zaman içinde 
haber yermektedir ve işin ilginç tarafı şudur ki, Ana
dolu Ajansının haberlerinin yüzde çok büyülk bir 
kışımı, mıaıhalefet gazeteleri ve Son Havadis tara
fından da kulanılmâfctadır. 

/ Şurada, bakın, 16 Şubat tarihli bir Anadolu 
Ajansı Bülteni var elimde - Anadolu Ajansı, haber 
değeri olan her şeyi vermek zorundadır ve veriyor -
Bu haber bülteninde de, Türkeş'in, Anadolu Ajan
sına verdiği özel demeç varidin 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Ben rakamlar 
verdim Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Antal
ya Kemer sahilleri konusunda yine, izin verirseniz, 
yanlış bilgiye dayanan tenkitlerde bulunduğunuzu 
ifade etmek isteyeceğim. 

Tapulu herhangi bir arazinin üzerindeki bina 
yıkılmamıştır. Buradaki bulunan 210 villa, orman 
arazisi, Hazine arazisi ve Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan, Devletin dahi hiçbir biçimde 
bina yapamayacağı kumsallar üzerinde yapılmış olan 
binaların yıkım karandır ve Türkiye'de turizm değer
lerini korumak, ülkemizde 1605 saiyılı Yasayı ilk 
kez uygulatabilmek mücadelesini verdıiğiimdbn# dolayı 
da, burada, huzurunuzda ve konuda yaptığınız 
tenkitler içim de size teşekkür ediyorum; çünkü ba
na böyle bir açıklama fırsatı vermiiş oldunuz. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — 40 mil
yonum arazisi o. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devalmla) — Orası halkın arazisidir. Kendi 
tapulu arazileri üzerinde villalar yapabilir, o villa
ların eğer turizm değeri varsa, kamulaştırılması ge
rekebilir; ama buradaki yapılar İmar Yasasına ay
kırıdır; buradaki yapılar, 1605 sayla Yasaya aykı
rıdır; buradaki yapılar, Hazine, orman arazisi üze
rine yapılmış yapılardır ve biz bunları, bu kıyıları, 
o yapılardan temizlemenin mücadelesini vermişiz
dir; vereceğiz. 

Dediğiniz doğrudur, bazı evlerin yıkılması dur
muştur. 

Bu, Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı ver
mesinden dolayı durmuştur; ama bu konuda da hu
kuk mücadelesi sürmektedir. Orada bulunan yapı 
kimin olursa olsun - isiter Cumhuriyet Halk Parti
li, ister Adalet Partili Hazinenin, beytülmalın, or
manın arazisi üzerindeki yapılara müsaade etmeye-
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ceğiz ve bu mücadelemize devam edeceğiz. (CHP 
sıralarında «Bravo» sesleri) 

Anadolu Ajansı konusunda fazla durmuyorum; 
çünkü, Sayın Durmuş Alî Çalık bu konuda gereğin
ce malumat verdi Ve gereğince durdu; gerekli cevap
ları verdi. 

Değerli arkadaşlarını. TRT'nün, bildiğiniz gibi. 
Bakanlığımla ilgisi yoktur; TRT özerk bir kuruluş
tur ve Anayasa çerçevesi içerisinde görev yapmakta
dır. 

Yeri gelmişken, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına, yönlendirici ve konuları 'içerikferiyle or
taya koyucu bir konuşma yaptığı için Sayın Durmuş 
A l Çaılık'a teşekkür etmek istiyorum. 

Milli Selamıet Partisi Sözcüsü Sayın Hüseyin Er
dal arkadaşımızın, İslam turizmi için söylediklerine 
bu kürsüden aynen ıkaıtılıyorum. Türkiye, sadece 
Batıya dönük bir turizm değil; Türkiye, Batı Doğu, 
Güney ve Kuzeye dönük, her taraftan turist çöke
cek bir ülke haline gelmeli ve bunu yürütmelidlir. 

Şu kadarını söyleyebilirim. Sayın Erdal; ilk kez, 
islam ülkeleri ile, Arap ülkeleri ile temasa geotliık. 
Halen Turizm Bankasının İstanbul'daki Sheraton 
Oteline Arap ülkelerinden kafileler halinde turist ge
tiriyoruz ve Türkiye iyi para kazanıyor. 

Gelelim broşür meselesine... Size şimdi, üzenin
de minare olan, Arapça yazılı broşürü bugün hediye 
ediyorum^ Yıllardan beri ilk kez basılıyor; ayrıca, 
bu Arapça afişlerin ve broşürlerin basılması devam 
edecektir. Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon halin
de, İstanbul'da, İslam Ülkeleri Turizm Fuarını 
organize ediyoruz ve Ekim 1979 da bu fuarı gerçek
leştireceğiz. 

Ayrıca, size şu kadarını söyleyeyim, Türkiye'de 
bulunan, ülkemizde bulunan «Mukaddes Emanetler» 
broşürünü hazırlamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ

KUN (Devamla — Sayın Erol Yeşilpınar'ın yüksek 
memurların çekilmesii konusundaki sözlerine şu 
şekilde cevap vermek istiyorum. Modern devlet an
layışının bir sonucudur bu. Eğer bu konuda daha 
fazla malumat sahilbi olmak isterlerse, bu konuda 
Sayın Demürel'in çok sözleri var; onları - gerek Mec
lis zabıtlarından, gerekse basından -• söyledikleri 
sözleri istiyorsanız,, ben size bir dosya halinde gös
terebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erol Yeşüpınar, 
maalesef talihsiz beyanlarda bulunmuştur. Kendisi, 
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur; he
sap biİr, muhasebe bilir; fakat sanıyorum ki, gereik 
OECD, gerek İMF rakamları konusunda büyük yan
lışlıklara düştüler. 

OECD anlayışına göre, Türkiye 11 ayda, 1978'de 
172 000 000 dolar kâr etmiştir; 1976*da 23 000 000 

dolar zarar; 1977'de 60 000 000 dolar zarar; 
1978'de, OECD anlayışına göre, 172 000 000 dolar 
net kâr; IMF anlayışına göre, 123 588 000 dolar 
nçt kâr etmiştir; zatıâlinize tüm bunları gösteren, 
bütün bu tabloları gösteren bir dokümanı gönderi
yorum. ^ 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Hacıların kı
sıntılarından o. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Zamanım olmadığı için detay
lara fazla giremiyorum. Benim konuşmamdan bah
settiğinizle göre, bu konuda beriim konuşmamda 
uzun satırlar bulacaksınız Sayın Yeşilpınar. 

Geteffim Sayın Yeşilpınar'ın getirdiği, müsteşar 
yardımcısı olayına. 

Müsteşar Yardımcısının özlük hakları korunarak, 
657 sayılı Yasanın tüm getirdiği koşullar koruna
rak, kendisi müşavirliğe atanmıştır; Danıştaya- git
miştir, Danıştaydan yürütmeya durdurma kararı al
mıştır; Danıştay kararı uygulanmıştır. 

Size şu kadarını söyleyeyim, bu sözlerimin za
bıtlara geçmesinden de gurur duyuyorum, biz Ana
yasaya saygılıyız; idarenin hiçbir eylem ve işlemi
nin yargı denetiminden ayrı tutulamayacağı ilkesine 
yürekten bağlıyız; Danıştaya saygımız vardır. 

Gelelim Sayın Yeşilpınar'ın önünde bulunan sarı 
kitaplara; 1/25 000 ölçekli planlar. 

.«Bunların onaylanmış, onaylanmamış olması; 
'bunları ilan etmişiniz, spekülatörlere yol açıyorsu
nuz;» gibi şeyler söyledil'er. 

Sayın Yeşdlpınar, şuna emin olabilirsiniz, biz 
spekülatörlerin spekülasyonlarını durdurmanın mü
cadelesini veriyoruz; biz, Turizm Banlkasında ya
pılan kredi yolsuzluklarını durdurmanın mücadelesiM 
veriyoruz. 

Sizin ele aldığınız sarı kitaplar, maalesef, üzü
lerek söylüyorum, benim seçim bölgemden gelmiş 
bir arkadaşımsınız, üzülerek söylüyorum, bu plan
lar, sadece jeolojik, iklimsel, topoğrafiik ve ekono
mik noktaları verir. Gizli kalmış planlar, gizli kal
ması gereken planlar yoktur; haritalar vardır... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Nasıl olur 
efendim? 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamda) — Tetkik etmenizi rica ediyorum 
beyefendi. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim Sayın Ye
şilpınar. Süz söylediniz söyleyeceğinizi. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — ... Arazi kullanımı yoktur ve 
hiçbir kimseye dağıtılmamıştır. Kamu kuruluşları
na, hizmete özel olarak verilimliştir. Zaitıâlinizlin 
de onları görmeniz doğaldır; Kamu İktisadi Teşeb
büslerine vermişizdir. 

Gelelim Sayın Yeşilpınar'ın, «nüfuz suiistimali, 
görevi kötüye kullanma» gibi çok ağır tabirlerle or
taya getirdiği konuya. 

Değerli arkadaşlarım, tüm dünyada sergiler dü
zenleyerek, olumlu kamuoyu oluşturmak amacıyla 
bir teşebbüse girişilmiştir. Öyle bir şey yapmalı ki, 
Türkiye'nin bine yakın resmi bir araya getirilmeli 
ve bu resimler bütün dünyada (Moskova'da, Oslo'da, 
Bon'da, Brüksel'de, Lahey'de, New Yonk'dia sengile-
nebifaıeli. Bunun için, hem rengi güzel olmalı, hem 
de taşunalbilme kabiliyeti olmalı, ağır olmamalı; çün
kü, bunlar uçakla gidecektir. 

İşte, (Resim göstererek) sizin sözünü ettiğiniz re
simler budur., 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 4 dakika geçti sü
reniz; bağlamanızı rica edeceğim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bu resim, gram alarak çok ha
fiftir, renk olarak çok güzeldir. Eğer bu resmi ben 
dışarıda yaptırmaya kalksaydım döviz ödeyecektim; 
maalesef, bugün Türkliye'deki teknik, bu resmi bu 
şekilde yapamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 50 X 60 boyunda resimler, 
1 400 adetten fazla. Bunun için ne yapmışız? Bir 
komisyon kurmuşuz, komisyon tetkik etmiş, rapo
runu vermiş ve çok olumlu karşılamış; bunun üzerine 
biz bu resimleri almışız. Size şu kadarını söyleyeyim 
yalnız, 1976 yılında da sizin Bakanınız, aynı şirket
ten, aynı usullerle resim değil ama, diya dediğimiz 
ufak diyalar almış, 381 bin Türk lirası ödemiş. 

Tarihini vereyim size, tetkik edin müfettiş olarak: 
7 . 6 . 1976. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Ben biliyo
rum onu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — 1977 Mart. Haziran ayın
da da 21 265 Türk Liralık alınmıştır. 

EROL H. YEŞİLPINAR (izmir) — Maliyenin 
«olun» u var onda. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — Değerli arkadaşım, Maliye 
konusuna gelince; Maliye Bakanlığına yeni bir yazı 
yazdım: Bu konuda herhangi bir usulsüzlük var 
mıdır? Alacağım cevaba göre hareket edeceğim. Eğer 
usulsüzlük varsa, komisyonları da, orada çalışanları 
da, hepsi hakkında takibata geçerim. 

Yalnız, size, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 265 
sayılı Yasasının 29 ncu maddesini hatırlatırım. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı acil işlerde, hatta ihaleye bile 
çıkmaya gerek görmeden, Türkiye'nin tanıtılması ge
rektiği zaman ve özel olarak böyle işlere girebilir ve 
ödemeler yapabilir; 2490'a tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum tamam
layın efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sa
yın Başkanımın ricasını kabul ediyorum; sizlerin za
manınızı fazla suiistimal etmek istemiyorum. 

Konuşan bütün arkadaşlarıma, Erol Yeşilpınar 
dahil, tüm parti sözcülerinin yaptığı konuşmalara ve 
eleştirilere teşekkür ederim; saygı duyuyorum. 

Hepinizi saygılar ve sevgilerle selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakika Sayın Bakan... 
Sayın Doğan, Sayın Öcal, Sayın Çatalbaş, Sayın 

Yeşilpınar, Sayın Ege... 
Başka soru soran sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Doğan. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
ben Sayın Bakandan, Eyfel Kulesine ödenen kira 
olarak sormuştum; sanatçıların veya folklorcuların 
seyahat masraflarını sormadım. 

Ben demiştim ki, konuşmamda, Eyfel Kulesini 
Mister Jean Gress isimli bir Ermeni işletiyordu. On
dan, bu kiraya katılış ve 14 milyon liranın ödeni
şini sormuştum; Sayın Bakan buna temas etmedi. 

2 nci olarak, ben, Anadolu Ajansından atılan kişi
lerin tazminatlarının tamamını, dememiştim; bir kısmı 
ödenmemiştir demiştim. Sayın Bakan da bunu doğ
ruladı. 

3 ncü olarak, Washington Basın Ataşeliğine ata
ma işlemini sormuştum; ona da Sayın Bakan cevap 
vermedi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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TURtZM VE TANİTMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — Sayın Başkanım, sorulara 
cevap veriyorum. 

1 nci sual; Bakanlığımda, sözünü ettiğim paradan 
başka herhangi bir maksatla, herhangi bir şey için, 
Eyfel işi için bir kuruş para ödenmemiştir, kira da 
ödenmemiştir. 

2 nci soru : İşten çıkan kişilerin kıdem tazminat
larının, 20 milyondan 17 milyonu ödenmiştir; geri 
kalanı da ödenecektir. 

Washington Basın Ataşeliği konusunda: Basın ata
şeliğine atanacakların yönetmelikleri vardır; bu yönet
meliklerin çerçevesinde, çeşitli kuruluşlardan da izin 
ve bilgi alınarak, onların da muvafakati alınarak 
yapılmış bir işlemdir; Sayıştayın da bu konuda mu
vafakati vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Öcal. 
SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Sayın Baş

kan, soracağım suallerimin sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi rica ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı Turizm 
Bankası Yönetim Kurulu üyelerine, yasa ve yönetme
lik hükümleri hiçe sayılarak, 19 . 6 . 1975 tarih ve 
165 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 1968 -
1976 yılları arasında izin kullanılmadığından hareketle, 
zamanın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerine, 
ileri sürülen izin ücretleri karşılığı olarak kaç yüzbin 
lira ödenmiştir? 

Ödenen bu ücret hukuka uygun mudur? Hukuka 
uygun değilse, ödenen bu izin ücretlerinin tekrar geri 
alınması için ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Ödeme yapılan kişiler kimlerdir? 
2. Yine Turizm Bankasınca 1977 yılı sonuna 

kadar 7470 sayılı Turizm Bankası Yasası, tüzük ve 
yönetmelik hükümleriyle, 440 sayılı Yasanın ilgili 
maddeleri - tabiri caizse • rafa kaldırılarak, 84 kişi 
ve şirkete, toplam 410 milyon lira usulsüz olarak 
kredi ödemesinde bulunulduğu görülmüştür. 

Yasalara göre muacceliyet kesbeden bir durumun 
dosyalarda sabit olduğu iddia edildiği halde, zama
nın yöneticileri çeşitli yollara başvurarak, avans öde
me şekillerinde, usulsüz ödemelere devam etmişlerdir. 
Bu durumun ise, Anayasa Mahkemesinin 8 . 10 . 1974 
gün 7/41 sayılı Kararına aykırı olduğu bir gerçek. 

Bu durumda : 

— 87 
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A) Bankaca kredi açılan bu 84 kişi ve firma 
hangileridir? 

B) Yasalara aykırı olarak ödenen 410 milyon 
lira kredinin, kredi dağılımının, firmalara ve kişilere 
göre ayırımı nedir? 

C) Yasalara aykırı işlemlerde bulunan yönetici
ler hakkında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

* Bunların cevaplandırılmasını istiyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — Sayın Başkanım, konu de
rindir. 

1 nci soruya şu cevabı veriyorum: Getirilen konu 
doğrudur. Konu, Teftiş Kuruluna sevk edilmiştir. 

2 nci konuda, 84 kişi ve firmanın 410 milyon 
Türk Lirası aldığı ve bu 84 dosya hakkında takibata 
geçilmediği saptanmıştır. 

Dosyalar hakkında takibata geçilmiştir; hepsi hak
kında hukuk yollarına başvurulmuştur. Bu dosya
ların tek tek isimleri ve miktarları, takdir edersiniz 
ki, yazılı cevaba vabestedir; yazılı olarak cevaplandı
racağım. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan aşağıda sorulan sualleri
min, aracılığınızla cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Kısa ve uzun vadeli proje ve planlara bağlı ola
rak, 150 bin yataklı Batı Akdeniz Projesi; Side Pro
jesi; Marmara bölgesi fiziki planlanması; Çanakkale 
- Balıkesir şeridi fiziki planlanması projeleri konmuş 
ve bunlarla ilgili altyapıtları ve hava meydanları, li
man tesisleri ve yat limanları inşaatına geçilmişti. 
Yine, bu kuruluşlara bağlı olan; İzmir liman tesisi; 
Kuşadası, Bodrum yat limanları; İzmir - Kaklıç, 
Muğla - Dalaman havaalanları; İzmir - Muğla - Mar
maris - Datça asfalt yolu; İzmir - Muğla - Fethiye 
asfalt yolu; Edirne - Çanakkale asfalt yolu çalışma
ları ne safhadadır? 

İkinci sorum : Ülkemize gelen turislerin, eğitim 
noksanlıkları ve tesislerin bulunmaması sebebiyle, 
özellikle giriş kapılarımızdaki, karşılanamayan ihti
yaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla, konaklama 
eğlence, dinlenme tesisleri, otel vesair kuruluşlar ya
pımına ne zaman başlanacaktır? 
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Yine, turistin yiyeceği ve içeceğini sağlamak ama
cıyla, gıda endüstrisi, meşrubat sanayii, otelcilik en
düstrisi, seracılık gibi, geliştirilmiş olan girişimler ne 
zaman bitecektir? 

3. Turistik bölgeler otomatik telefon haberleş
mesi tesisleri ne durumdadır? 

4. KİT Komisyonunda Sayın Bakandan ve Ba
kanlığın değerli temsilcilerinden, Gümüşhane iline ait, 
özellikle Çoruhaklanı - Torul - Harşit - Kürtün ve 
Şiran turistik değerleri üzerinde bazı istirhamlarım 
olmuştur. Bugüne kadar en ufak bir cevap alama
dım; bu hususu da bir defa daha arz etmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Bakanlığınızla ilgili sorulara lütfen. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (Devamla) — Sayın Başkan, konu detaylı 
olduğu için yazılı olarak cevap vermeye izininizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN ~ Yazılı cevap verilecektir. 
Sayın Yeşilpınar... 
Yalnız, arkadaşlarımızdan, zamanımızı da nazarı 

itibara alarak, gerekçesiz ve kısa sorular rica ediyo
rum. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, 2 sorum var. 

Bir tanesi, demin açıkladığım belgelerin, Bakan 
parafından yaptırılacak soruşturma neticesinin bana 
yazılı olarak bildirilmesini istiyorum. 

İkinci sorum : Sayın Bakanın, otellere dönük bir 
fiyat listesi verilmesine karşı olduğunu ve bunun hak
kında bir de genelge yayınladıklarını öğrendik. 

Şimdi soruyorum: 1979 yılı için herhangi bir 
otele dönük fiyat listesi verdiniz mi, vermediniz 
mi? 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (Devamla) — Birinci soruya yazılı olarak 
cevap istendiği için, yazılı olarak vereceğim. 

İkinci soru : Otellerimize biz, fiyatları Türk pa
rası olarak veririz; burası Türkiye'dir.' Türk parası 
geçer. Ancak, otellerin, turizm mevsiminde dışarıdan 
gelecek turisterle ilgili fiyatlarının saptanmasında, 
yaz aylarında, örneğin 1978 Ağustos ayında, önü
müzdeki 1979 yılının fiyatları konusunda genelgeler 
yayınlarız. Bu genelgeler, genel hukuk prensipleri 
mahiyetindedir ve herkesi bağlayan hukuk normları 
biçimindedir. Bu genel sistem içerisinde yayınladı

ğımız genelgede, kendi kapasitesinin % 50'sini kendi 
olanaklarıyla dışarıya pazarlayan otellerin, yabancı
lara pazarlayan otellerin, fiytlarını döviz olarak ver
mesini istedik, Türkiye'ye daha çok döviz girmesi 
için. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Verdiniz mi 
vermediniz mi? Elimde bir fiyat listesi var, altında 
Sizin imzanız var. Siz bana bir belge gönderdiniz, 
ben de size bunu veriyorum; buyurun efendim. 
(İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar kürsüye gele
rek elindeki kâğıdı Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun'a verdi) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Böyle usul 
yok efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Ne müna
sebet, o bana gönderdi de.... 

Buyurun efendim, altında imzanız var... 

BAŞKAN — Bu arada, Sayın Bakan ile Sayın 
Milletvekilinin dostlukları var sadece. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — . . . ve bir 
broşürdür, bir liste değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatiâliniz soruyu ce
vaplandırdınız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bir broşü
rün altında bir Bakanın imzası . . . Her yere imza 
atmayın Sayın Bakan; Bakanlık koltuğunu küçültü
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Önünüze 
gelen yere imza atmayın. 

Yalnız, geriye isterim o broşürü. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın - ister yazılı, is
ter sözlü olarak - Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

Trakya girişinde, Avrupa'dan karayoluyla ülkemi
ze gelen turistlerin, Trakya'daki turizm bölgelerin
den ve tarihi eserlerden yararlanmaları için, bugüne 
kadar geçerli bir düzenleme yapılmamıştır. 

Bu bakımdan, Sayın Bakanımız, 1979 yılı içinde 
ülkemizin büyük döviz gereksinimi de geçerli oldu
ğuna göre, ne gibi önlemler almayı düşünüyorlar? 

İkinci sorum; geçmiş yıllarda gördüğüm, Yuna
nistan'dan turist gemileriyle, küçük hacı olmak üzere, 
Kuşadaşına gelen turistlerden belli bir ücret alınmı
yordu. Bu kişiler direkt oradan geliyorlar, belli 
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araçlarla Efes'e gitmek suretiyle kendilerine göre 
hacı oluyorlar ve tekrar dönüp gidiyorlardı. 

Daha iyi bir döviz bozdurma sistemi veya bir 
miktar döviz alma sistemi düşünülüyor mu? Bunu 
rica ediyorum. 

Üçüncü sorum : Üzülerek söyleyeceğim, Türki
ye'de turistin, ülkemizin en güzel yerleri olan yerler
de temizlik meseleleri iyi halledilememiştir. Bu ko
nuda - özellikle tuvalet v. s. konularda - bu sene çok 
daha dikkatli önlem alınması gerektiğine inanıyorum. 
Ne gibi önlemler düşünüyorlar? Bunu da yazılı ola
rak cevfplandırırlarsa çok memnun olurum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 

COŞKUN (Devamla) — Yazılı olarak cevap vere
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir de yazılı soru vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemi Turizm ve Tanıtma Ba

kanının yazılı olarak cevaplandırmasına delaletinizi 
saygıyla arz ederim. 

~- Mardin 
Abdürkadir Timurağaoğlu 

Yazılı soru : 
--- 1. Mardin ili, Merkez köyü (Dara, Oğuz) mezkûr 
yerde eski, tarihi saray, su deposu ve ambar gibi eser
ler mevcut olup; ilgilenilmediği kanaatindeyim. 

Ayrıca, ' 
2. Gercüş ilçesi Hasankeyf nahiyesinde eski 

eserler mevcuttur. 
a) Bunlar hakkında bugüne kadar ne yapılmış

tır? 
-- b) Neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap istemiş
tir; takdir sizin. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV 
COŞKUN (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TURÎZM VE TANITMA ^BAKANI ALEV 

COŞKUN (Devamla) — Saygılar sunarım efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — teşekkürler. 
Değerli üyeler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bütçesi üzerinde bir lehte, bir aleyhte, iki sayın üye
ye söz vereceğim. 

Lehte, Sayın Sami Gökmen, buyurun efendim; 
süreyi aşmamanızı rica edeceğim. 

SAMÎ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere 
söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin topyekün kal
kınma politikasında geniş ölçüde, o ülkenin doğal 
kaynaklarının büyük etkinliği vardır; başka bir de
yişle, bir bakıma, bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
politikasını bu doğal 'kaynaklar belirler. Türkiye, ne 
yazık ki, bugüne değin kendi öz kaynaklarına yöne
lik bir anapolMka izleyemelmiştir. Kişisel düşüncele
rime 'göre, Türkiye'de sosyo - ekonomik politikaya 
yön verecek en önemli etken, bence turizmdir; çün
kü, Türktfye^de en zengin kaynak, bitmez tükenmez 
kaynak, turizmdir. Turizmden yana, yerle gök arasın
da ne yaratılmışsa, bunların hemen hepsini Türkiye'
de bulmak olanaklıdır. Turizmin anakaynakları olan 
tarih, Türkiye'de bütün zenginliliyle vardır doğa, 
bütün 'güzelliğiyle vardır; deniz, kum, bütün olanak
larıyla Vardır. O bakımdan, Türküyetyi Mk turizm 
ülkesi olarak görmek ve Türkiye'nin' kalkınmasını bu 
açıdan ele almak, 'bence en önemli ekonomik ve po
litik bir karar olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, turizmin şimdiye değin bir
çok tanımı yapılmıştır veya turizme değişik açılardan 
bakılmıştır. 'Bana göre ve Türkiye için turizm, daha 
çok döviz gelirini artırmak ve ödemeler bilançosuna 
katkıda bulunmak için bir araç olarak kullanılmalı
dır 

Değerli arkadaşlarıim, yaklaşık 5 milyar dolar dış 
borcu olan bir ülkede bu turizm hareketi küçümsen
memelidir; hatta bir zamanlar 70 cente muhtaç bir 
'Hazinesi olan bir ülkede, bu turizm 'hareketleri asla 
küçümsenmemelidir, 

Değerli arkadaşlarım, bu bakimdan, Türkiye, bu 
bitmez tükenmez öz kaynağına yönelerek, turizm 
planlamasına" makro düzeylerde bakmak zorundadır. 
Bugüne değin turizm 'hareketlerine Türkiye'de bu açı
lardan bakılamamıştır; hatta çok yakın zamanlarda 
turizme hükümetler, «turizm belki döviz getirir, ama 
ahlak götürür» açısından bile bakabilmişl'erdir. Tu
rizme bu açıdan baktığınız zaman, onun planlaması
nı, onun uygulamasını da yapamazsınız. O yüzden, 
Akdeniz yayı içerisinde, turizm olanakları yönünden 
en geri kalmış ülke Türkiye'dir, en Çok olanağı olan 
ülke Türkiye^dir; fakat turizm hareketleri, olanakları 
yönünden en zayıf ülke Türkiye kalmıştır. 
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'Değerli arkadaşlarım, ma'kro düzeyde bir turizm 
planlamasında ve bir turizm örgütlenmesinde başlıca 
3 sistemin göz önünde bulundurulması gerekir; bun
lar konaklama, tanıtma ve ulaşımdır. Değerli arka
daşlarım, bunun birisini bir başkasından ayrı tutmak 
mümkün değildir; birisini yapar da, birisin/i ihmal 
ederseniz, o ülkeye turizmli getiremezsiriiz. Ülkenin 
her yerine ,en iyi olanaklarla konaklama teisMerini 
getirebilirsiniz; fakat tanıtamadığınız zaman, bunun 
hiçbir kıymeti kalmaz; tanıtma sisteminli geliştirebi-
İrsİnfe, dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıtabilir
siniz; fakat konaklama olanaklarını hazırlayaımadığı-
nız zaman, bunun hiçbir kıymetli kalmaz; ulaşım hiz
metlerini ihmal ettiğiniz zaman, yine turizmin bir bo
yutunu ihmal etıtiğin'iz için, toplu bir sistem olan tu
rizme yararlı bir hizmet yapma olanağını yapmamış 
olursunuz, 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyen'in bu makro dü
zeydeki turizm planlamasını yapmasına olanak sağ
layacak, özellikle Akdeniz kıyı'sındaki ülkelerin ba
şarılı deneyimleri vardır; bunlardan yararlanılabilir. 
Bodrum'dan, îstanköy'e ve Rodos'a baktığınız zaman, 
Türkiye'de turizm örgütlenmesi ve planlanimasi: yö
nünden birçok şeyleri öğrenmeniz olanaklıdır. Bod
rum'un hemen dibindeki adacıkta uçaklar, âdeta ora
ya inmak İçin havada sıra bekler; oysa Bodrum'da o 
güzel kıyılar hâlâ turizm yönünden kendisine uzatı-
lecek 'bir altyapı yoktur. , 

Değerli arikadaşlarım, Sayın Bakanın, Türkiye'de 
turizm örgütlenmesine ve planlanmasına yönelik ba
zı girişimleri vardır; bu girişimlerin hızlandırılmasını 
(beklemekteyim; bu girişimlerin uygulama alanına dö
nüştürülmesini bdklemökteyim, özellikle kendi seçim 
bölgem olduğu içlin, Köyceğiz projesinin artık, bir 
efsane olmasını, bakanlıklarda sadece bir odada kal
masını arzu etmemekteyim, Köyceğiz düzeyinde uy
gulanmasını beklemekteyim. Çünkü - Sayın Bakanım 
da gayet iyi bilmektedir ve çalışmaktadır bunu tak
dirle karşılıyorum - büyük ölçüde turizme açık olan 
Dalaman Havaalanı Eküm 1979'da trafiğe açık ola
caktır; ama bugün Dalaman Havaalanının çevresin
de, Köyceğiz çevresinde bir tek turiste hizmet edebi
lecek bir alatyapı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç temennimi 'belirttik
ten sonra, Sayın Turizm Bakanı arkadaşınla, bugün
kü uygulamalarıyla ilgili olarak bazı önerilerde bu
lunmak istjiyorum; bunlardan birisi, Turizm Bakanlı
ğına ait olan tatil köylerinin, vakit geçirilmeden, bu 
turizm sezonunda mutlaka dış turizme açılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye'nîn çok 
ivedi ve zorunlu olarak dövize muhtaç olduğu bir za
manda, özellikle Turizm Bakanlığına ait tatil köyleri
nin iç turizme açılmasını hiç yararlı bulmamaktayım. 
Bakanlığımızın, yurt dışında temsildlikleri, büroları 
vardır. Bugünden (itibaren, bu tatil köylerimiz tanıtı
labilir ve 'buralar tamamen üç turizme kapatılarak, 
önemli bir döviz kaynağı yaratılmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan Mirler, Eylül 
ayının başında Marmaris'te uluslararası bir turizm 
semineri açıldı. Eylül ayı, Marmaris'te turizmin en 
güzel olduğu bir mevsim olmasına karşın, Marmaris 
Tattil Köyü bomboştu. 

Yurt dışında, Bakanlığımıza ait tanıtma büroları
nın sürekli çalışarak hem yazın, hem 'kışın bu tatil köy
lerinin, özellikle Bakanlığa afflt olan tialtill köylerinin 
tanıtılması, doldurulması ve diş turizme açılmasıyla, 
döviz gelirine hizmet etmesi yönünden çok yararlı ola
cağı kanaatini taşımaktayım. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Gökmen. 

SAMÎ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ikindi önerim şu olacaktır : Özellikle Antalya 
kıyılarda Kemer bölgesinde, kamuya ait, Hazineye 
ait, ormana ait arazide yapılmış olan binaların yıkıl
ması yerine, bunların kamulaştırılması ve kamuya açıl
masının daha yararlı olacağı kanaatim taşımaktayım 
ve Sayın Bakanın bu konuyu bir kez daha gözden ge
çirmesinde yarar görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bir önerim şu olacaktır : 
Özellikle kıyı kentlerimizde ve kıyı bölgdierimizde pan
siyonculuğa önem verilmesi; pansiyonculuğun para
sal yönden, plan yöününden, eğitim yönünden destek
lenmesinde büyük yarar görmekteyim. 

Turizm Bakanlığının yetkilisi arkadaşlarım çok 
iyi bilirler ki, bugün başta Marmaris olmak üzere, 
Bodrum ve Datça'da iç ve dış turizmi, konaklama 
yönünden, büyük ölçüde Devlet tarafından yapılmış 
yatırımlar değil, özel kişilerin yaptığı yatırımlar de
ğil, halkın, oradaki köylünün, oradaki yurttaşın ken
di olanaklarıyla kendi yağıyla kavrularak yapmış ol
duğu pansiyonculuk kurtarmaktadır. Devlet eliyle 
ve özellikle Turizm Bakanlığı eliyle bu pansiyoncu
luğun desteklenmesinde büyü yarar görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Turizm Bakanlığı Bütçesi
nin, Turizm Bakanlığının değerli temsilcilerine, ülke
mize ve Türk turizmine hayırlı olmasını diler, şahsıim 
adına hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen. 
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Sayın üyeler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
Bütçesi üzerindeki işlemlerin tamamlanmasına pek 
az zaman kalmıştır. Bu işlemlerin tamamlanacağı 
zamana kadar sürenin uzatılması için onayınızı ala
cağım: 

Uzatılmasını isteyenler... İstemeyenler... tşlem bi
tene kadar süre uzatılmıştır. 

Aleyhte, Sayın Yahya Uslu, buyurun efendim. 
Sayın Uslu, sizden de, süreyi taşmamanızı rica 

ediyorum. 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
1979 Yılı Bütçesinin aleyhinde konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum.! 

Günlerdir, bütçe üzerinde konuşmalar oluyor, 
görüşler sergileniyor, güzel temenniler, millet ve mem
leket içtin çıkış yolları serdedi'liiyor, tenkitler, temen
niler yapılıyor; fakat, herkes yine bildiğini okuyaca
ğa benziyor. Şahsen, bunların beyhude söylendiği 
kanaatindeyim. Bütçeyi tatbik edeceklerde ciddiyet 
olmalıdır. Kuruluşunlda ciddilik olmayan Hükümetin, 
bütçesinde dMdi olması beklenemez. 

Sayın Bakan, grup sözcülerine cevap verirken, 
turizm hakkında söylediklerini burada sergilediler; 
biz de dinledik. 

Siz, seçkinler, seçilmişler, neve, nereye nasıl hiz
met ettiğinizi düşünmek zorundasınız. Milli iradenin 
temsilcisi olarak Hükümeti de bu temsilciliğin görev 
anlayışı irerisinde, denetime tabi tutmalısınız; vicdan
lar süzmeli, mantık işlemeli, akıl, izan ve sezgiler ça
lışmalı, düşünce ve şuur egemen oIimalMır. Bu nokta
dan hareketle, Turizm ve Tanıtma Bakanını analize 
tabi tutalım, Hükümeti analize tabi tutalım, söyledik
leriyle, yaptıklarının farklı olduğunu göreceksiniz. 
îşte, ciddi bulmadığımız ve menfi bulduğumuz, bun
dan dolay Mır. 

Sayın Bakan, bizatihi kendisi menfidir. Turizme 
karşı tavrıyla, hareketiyle, tutumuyla, hatta fikri ya
pısıyla - tabiri caizse - ofsayttadır; hani Hakkı Gür
büz sağ olsaydı, bu Sayın Bakanı Hükümet takımın
dan hemen atardı; o kanaatteyim. 

Halbuki, «Turizm - tanıtma» tabirinin içinde men
filik yaşamaz; güleryüzlülük, iyi davranış, nezaket, 
sempati, bu Bakanlığın anatemelidir. 

Böylesine karakteristik formasyon isteyen bir Ba
kanlığa, tutup; her haliyle, sayılan değerlere ters 
düşen bir zatı getirirseniz, sonra turizmden hayır bek
leyemezsiniz; bu, nehri tersine akıtmaya benzer; akar 

mı? Akmaz. Öyleyse, Türkiye'ye turist de akmaz:, 
döviz de akmaz; ancak, bitli, ekmeği sırtında, eroini 
koynunda olan turistler akın eder. Zaten Sayın Ece-
vit Hükümeti, işe göre kişi değil, kişiye göre iş ve
rerek kurulmuştur; içinde müstesnalar, devlet adam
lığı ciddiyetinde olanlar hariç. Bu Bakanlığın icraa
tı, turizmdeki tavrı,, hükümet kuruluşunda ilân edi
len deklaresyona benziyor. Hani neydi, ne oldu? Şim
di eksantrik biz miyiz, değil miyiz veya esas eksantrik 
kim? Dinleyen mi, yazıp imzalayan mı? 

Değerli milletvekilleri, turizm bugün, kalkınan ül
keler için, başarmasını bilen ülkeler için, kalkınma
da en büyük imkân ve etkenlerden birisidir; petrol 
kadar, altın madeni kadar kıymete haizdir; yurdu
muzdaki turizm potansiyeli ise, nadir ülkelerde bu
lunan kıymet hacmine haizdir, Kıyılarıyla, deniziyle, 
tarihi yerleri, içmeleri, ılıca yerleriyle, topyekûn, coğ
rafi güzellikleriyle, turizme müheyya bir memleket
tir Türkiye; sanki turizm cennetidir; bu hususta her-
şeyimiz var; ancak, politikamız yok. 

Sayın Bakan, 1978 yılını, turizmin altın yılı ola
rak ilan etmişti. Hani nerede? Ne getirdiniz, kaç lira 
döviz sağladınız? Övünecek yatırımlarınız var mı? 
Eser bıraktınız mı? Turizme dönük ne hizmet getir
diniz? Evet; eserleriniz var: Kıyı yağmacılığı, eşe 
dosta dağıtım; gayri resmi; bütün kıyılarımız dele-
gekondularla süslü. Memleketinize bakın Sayın Ba
kan, izmir'e bakın; Karşıyaka, Bostanlı, Güzelyalı 
ve Urla'ya doğru bütün kıyılara bakınız; kıyılar san
ki çöplük. Evet, Karşıyaka'nın bir kıyı kısmını izler
seniz, bir, otomobilinizle gidiniz geliniz Bostanlı'ya 
doğru, bakınız. Bu mu yaptıklarınız? Kıyı kalmadık
ça, güzelim deniz dolduruluyor; doldurulup, yeni kı
yılar açılıyor... 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Uslu; topar
layın lütfen. 

YAHYA USLU (Devamla) — ... Ve yeni kıyı
lar çıkarılmaktadır da, ve herkesin gözü önünde. Bir 
gün denizi tüketeceksiniz neredeyse. 

Meseleye yurt açısından ve devlet gözlüğüyle bak
mak lazımdır; yoksa sonuç sizi affetmeZj 

Derhal bir turizm planlamasına gidilmelidir; tu
rizme çekicilik getirilmelidir; dört mevsim turizmini 
geliştirmeli; hem iç, hem de dış .turizme dönük ted
birler alınmalıdır., 

Turizm için geniş, yaygın propagandaya ihtiyaç 
vardır; ama sayın Bakanlık, turizm yerine Cumhu
riyet Halk Partisinin propagandasını yapmaktadır. 
Türkiye dışta tam manasıyla tanıtılmamaktadır. Bil-
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hassa bu Hükümet Zamanında, uzman ekipler yerle
rinden alınmış alakası olmayan, sadece CHP'li ol
maktan öte başka vasfı bulunmayanlar işbaşına ge
tirilmiştir. Adalet Partisi zamanında yapılan plan
lar vardır; o planlar kaldırılmış; halbuki bunlar, tu
rizm için yazılmış en geçerli reçetelerdir. Bunlar, en
kazın içinde vardır; arayın, bulun onları, uygula
yın. 

Sayın milletvekilleri, turizm, bir inanç işidir. Mad
di ve manevi değerlerden turizmi ayırırsanız, yürü
mez; kültür ve sanattan da turizmi ayıramazsınız; 
ayırırsanız, netice alamazsınız. 

Peki Sayın Bakan, burada bir sualim var: Ma
neviyatın, îslami ahlâkın turizmde geçerli olduğuna 
inanıyor musunuz? Kültür ve sanatı, turizmle yoğur
mayı düşünüyor musunuz? 

Acaba, turistlerin hayran hayran bakakaldıkları 
ibadethanelerde hiç namaz kıldınız mı? Turistleri 
etkilediği ve tüylerini ürperttiği kadar, bu ibadetha
neleri hiç gördünüz mü? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Uslu, vaktiniz 
geçti. 

YAHYA USLU (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim, bağlıyorum, bağlıyorum; iki cümlem var. 

Bu ata yadigâri, haşmet ve maneviyat fışkıran 
ulu camilere turizm yönünden yapılması gereken hiz
metleri tespit edip, götürdünüz mü? 

Turizm Bakanlığı böylesine çok yönlü düşünen 
bir kafa yapısı ister. Saz salonuna gidip; niyaz mec
lislerinden haberdar olmazsanız, turizmden bir şey 
bekleyemezdiniz; beklerseniz, beyhude zahmet olur. 

Sayın Hükümet ve sayın bakanlar, yetkilerini, 
parti hesapları için kullanmamalıdırlar, burada bunu 
söylemek istiyorum; bu, hakka ve hukuka riayet de
ğildir. Aldığı vazifeleri de yerinde ve hakkı ile icra 
etmelidirler. Şayet bir gün hakkıyla icra etmeyecek 
olurlarsa, bir gün onları da sigaya çekecekler çıka
bilir; hatırlatırım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
Değerli arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca

ğım: 

C) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Geneil yönetim ve destek hiz
metleri 54 311 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Ülke Turizminin geliştirilmesi 2 0ıl4 443 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 6 070 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım : 

Basın « Y«yın Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 484 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden- • 
ler... Kabul etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Devlet Enformasyon hizmetle
ri 222 116 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir, 

Böylece, Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı 1979 Ma
li Yılı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SAB-
Rt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Basın -
Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi bölümünde bir yan
lışlık oldu. Müsaade ederseniz onu arz edeyim; dü
zeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tekrarlarız Sayın Tığlı; hangisi? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SAB
RI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 111 nci bö
lüm yanlış okundu. Karma Bütçe Komisyonunda ya
pılan değişiklik değil, daha önce sunulan kısım okun
du. O bölümü Komisyonumuz artırmıştı, artırılmış 
şekli oylanması gerökiyor. 

BAŞKAN — Basımda mı hata var efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SAB-
Rİ TIĞLI (Kastamonu) — 111 nci bölümün karşrlığın-
daki rakam değiştirilmiştir; değişik şeklin oylanma
sı lazım. 

BAŞKAN — Son şeklini bize gönderin efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SAB-

Rİ TIĞLI (Kastamonu) — Efendim, Karma Komisyon 

raporuna ilave edilmiştir, gönderiyorum Sayın Baş
kan; diğerleri doğrudur, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümleri için tekrar onayı
nızı alacağım, bir yanlışlık olmuş; özür dileriz efen
dim. 

Buyurun, 
Bölüm Lira 

111 Devlet Enformasyon hizmetle
ri 262 116 000 

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

Diğer bölümler, daha önceki oyladığımız şekil
dedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi böylece 
Yüce Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Bakanlığa, Bakanlık mensuplarına ve ülke
mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Birleşime, saat 21.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.12 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Ali Fuat Eyüboğlu 

DÎVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), trfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyortTm. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DeVam) 

Ç) ENERJİ VE TABİİ KA YNAKLARBAKAN-
L1Ğ1 BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programımıza göre, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Bütçe üzerinde söz alan üyelerin isimlerini sunu
yorum : 

Grupları adına : MSP Grubu adına Sayın Abdur-
rahman Unsal, MHP Grubu adına Sayın Ali Gürbüz, 

CHP Grubu adına Sayın İsmail Akın, AP Grubu adı
na Sayın Selâhattin Kılıç. 

Şahıslan adına : Lehte; Sayın Adnan Keskin, Sa
yın Hasan Ali Dağlı, Sayın Altan Tuna, Sayın Sami 
Gökmen, Sayın Nizamettin Çoban, Sayın Çağlayan 
Ege, 

Aleyhinde : Sayın Ali İrfan Haznedar, Sayın Mü
fit Bayraktar, Sayın Mustafa Rona, Sayın Mehmet 
Emin Dalkıran, Sayın Recep Özel, Sayın İbrahim To
puz, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Şener Battal, 
Sayın İbrahim Vecdi Aksakal. 
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Üzerinde : Sayın Ali Ak, Sayın Mehmet Çatalbaş, 
Sayın Turgut Artaç. 

Söz sırası, MSP Grubu adına Sayın Abdurrahman 
Ünsal'da; buyurun Sayın Unsal, söz süreniz 20 da
kika. 

MSP GRUBU ADİNA ABDURRAHMAN UN
SAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1979 Mali Yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Milli Selamet Partisinin 
görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, şahsım ve Gru
bum adına, Yüksek Heyetinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yurudumuzun maden, petrol gibi yeraltı 
servetlerini, su ve toprak gibi tabii kaynaklarını ka
mu yararına göre planlamak üzere, 25 . 12 . 1963 ta
rihinde kurulmuş son derece önemli bir Bakanlığımız
dır. TEK, DSt, MTA, Elektrik işleri Etüt İdaresi, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TKİ, Etibank, TPAO, 
Perkim ve Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Bakanlığa 
bağlı dev kuruluşlardandır. 

Bakanlığın çalışmalarım şu gruplar altında topla
mak mümkündür : 

Genel enerji kaynaklarının meydana getirdiği, 
hidroelektrik, termikelektrik, kömür, petrol, uranyum 
gibi enerji kaynaklarının geliştirilmesi. 

2. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi. 
3. Alüminyum, bakır, çinko gibi, demir dışın

daki ana hammaddelerin üretilmesi şeklinde gruplara 
ayırmak mümkündür. 

1 nci maddede ifade edilen genel enerji kaynakla
rının durumuna ve halihazırda ne kadarının geliştiril
miş olduğuna şöyle bir göz atalım. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamızda bugün bir mem
leketin enerji tüketimi, o memleketin refahının bir 
ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir memlekette nü
fus başına ne kadar enerji tüketimi var ise, o memle
ketin refah seviyesi o derece yüksektir. 

1976 yılının rakamlarıyla Türkiye'de ve dünyada 
şahıs başına ne kadar elektrik enerjisi tüketildiğini kı
saca arz ediyorum1 : Norveç'te şahıs başına elektrik 
enerjisi tüketimi 18 553 kilovat/saat, Amerika Bir
leşik Devletlerinde 9 911 kilovat/saat, Sovyetler Bir
liğinde 485, Bulgaristan'da 3 562, Romanya'da 2 649, 
Yunanistan'da 1 948; dünya ortalaması 1 660 
kilovat/saat. 1977 Türkiye'si - 1978 hemen hemen ay
nıdır - 497 kilovat/saat. 

Biraz evvel arz ettiğim, dünya devletlerine ait ra
kamlar 1976'nındır, bizimki ise 1977'dir; yuvarlak 
olarak 500 kilovat/saattir. Dünya ortalamasının 1/3' 

ünden daha az, Balkan komşularımızdan da bir hay
li az, Yunanistan'dan hemen hemen 4 defa az, Bul
garistan 5 mislinden daha fazla elektrik üretmekte 
ve tüketmektedir; fakat, «Türkiye'ye hangi noktalar
dan geldik?» ona da göz atmakta fayda var. Biraz 
evvel arz ettiğim 497 rakamı bir bakıma küçük ol
makla beraber, bir bakıma da küçümsenmeyecek bir 
rakamdır. 

1961'de Türkiye'de şahıs başına elektrik enerjisi 
tüketimi 105 kilovat/saat, 1973'te 327, 1976'da 462, 
1977'de 497, 1982'lerde 728, 1987'lerde 1 090, 1995'ler-
de 1 896; bu rakam, Bulgaristan'ın 1976 rakamından 
çok daha küçük, Yunanistan'ın 1976 rakamlarına 
denk gelen bir rakamdır. 1995'lerde, eğer program
larda öngörülen değerlerde enerji yatırımları tahak
kuk ettiği takdirde, 1976 Yunanistan'ına 1995'te an
cak ulaşmak kabil olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, şahıs başına olan mik
tarı verdikten sonra, Türkiye'de muhtelif senelerde 
hidro elektrik veya termik, topyekûn üretilen enerji 
miktarları hakkında da kısaca malumat vermek iste
rim. 

1970'te 8 milyar kilovat/saatlik bir enerji üretimi
miz dolayısıyla bu kadarlık bir tüketimimiz var. 

1971'de 9 milyar, 1972'de 11 küsur milyar, 1973' 
te 12 küsur, 1974'te 13 küsur milyar kilovat/saat, 
1975'te 15,5; 1976'da 18 milyar, 1977'de 21 küsur 
milyar ve 1978 senesinde 21 600 000 000 kilovat/sa
at enerji üretmişiz. Dikkat buyurulursa, küçümsene
meyecek bir gelişme, bir artışı da ifade etmektedir. 

1978 üretimimiz kâfi gelmediği için, keza 1977'de 
de böyle idi, enerji kısıtlamasına gidilmiş ve 1978'de 
bir taraftan, dışarıdan enerji ithal edilmiştir; Bulga
ristan'dan 621 milyon kilovat/saat enerji ithal edil
miştir ve 1979'daki enerji açığı da aynı şekilde Bul
garistan'dan ve tahmin ediyorum kısmen de Sovyet
lerden ikmal edilecektir. 

1980'lerde 28 milyarlık bir ihtiyaçla karşı karşıya-
yız; 1982'lerde 39,5 milyar kilovat/saatlik enerjiye, 
1987'de 70 milyar, 1990'da 78 milyar, 1992'de 117; 
1995'te 123; 2000 yılında tahminen 183 milyar kilo
vat/saat enerjiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu ener
jiyi nasıl temin edeceğiz? 

Değerli arkadaşlarT hidrolik kaynaklardan ve ter
mik kaynaklardan olmak üzere halihazırda enerjiyi 
temin ediyoruz ve bu kaynaklarımızı da ilerideki ihti
yaçlarımıza göre inkişaf ettirmek üzere, yıllık ve beş 
yıllık programlara aktarılmış bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hidrolik kay
nakları, hidrolik potansiyeli, elektrik enerjisi yönün
den, bilhassa Avrupa ülkeleri arasında da küçümse
nemeyecek bir miktardadır; elektrik potansiyeli 100 
milyar kilovat/saattir; biz, sularımızın ekonomik 
olanlarını inkişaf ettirdiğimiz, develope ettiğimiz tak
dirde, senede 100 milyar kilovat/saat enerji elde et
mek mümkündür; halihazırda 8,6 milyar kilovat/sa
atlik bir kısmını ancak üretebiliyoruz. Bunun mana
sı, sularımızın ancak % 8,6'sını istifadeli hale getir
miş durumdayız; demek ki, % 90'nın üzerindeki kıs
mından henüz istifade etmemekteyiz. 

Bilhassa petrol fiyatlarının 1973'ten sonra 4 - 5 
katına yükselmiş olmasından dolayı, petrole dayalı 
olan enerjiyi artırmak, santraller kurmak gücünden 
artık mahrum bulunuyoruz. Öncelikle, milli kaynak
larımızı, bilhassa hidrolik kaynaklarımızı geliştirme
ye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Türkiye'de kömü
re dayalı linyite dayalı enerji kaynaklarımız da var
dır. Bunlardan da halihazırda % 20'si civarındaki 
kısmını ancak kullanabiliyoruz, % 80'lik bir potan
siyel açığı var. Onları da süratle geliştirmeye, ikmal 
etmeye mecburuz. 

Biraz evvel arz ettiğim rakamlar, 1995'lerde 123 
milyar kilovat/saat, 2000 yıllarında 183 milyar mer
tebesine varan şu ihtiyaçları esasen kendi kaynakları
mızı, hidrolik ve termik kaynaklarımızı ve petrol kay
naklarımızı '-p/c 100 geliştirmiş olsak dahi bu açığı 
kapatmamız mümkün değildir; bunu başka kanallar
dan temin etmek mecburiyeti vardır; bu da nükleer 
santrallerle ancak, mümkün olabilir. Dolayısıyla, bir 
taraftan da nükleer enerji temin edecek nükleer sant
rallere gitmek mecburiyetinde olduğumuzu da, yeri 
gelmişken ifade etmek isterim. Ancak, çok yeni ve 
ileri derecede bir teknoloji isteyen ve dışa bağlı olan 
bir enerji türüdür bugün için. Memleketimizde uzun 
müddet ihtiyacımızı karşılayacak miktarlarda uran
yum madeni tespit edilmiş durumdadır; mesela, bu
lunduğu yerleri kısaca arz edeyim: Salihli - Köprü
başı bölgesi; Uşak - Güre - Fakılı bölgesi; Çanakka
le - Ayvacık - Küçükkuyu bölgesi; Aydın - Koçarlı -
Küçükçavdır bölgesi ilahiri... MTA'nın yaptığı tes
pitlere göre, 4 bin tonun üzerinde bir rezerv tespiti 
yapılmıştır. Memleketimizde bunların zenginleştiril
mesi tesisleri yapılması halinde dışarıya bağımlı ol
mayacak bir durum ortaya çıkacaktır ve memleketin 
35 - 40 senelik ihtiyaçlarını bu kaynaklarımızdan te
min etmek mümkündür. İleride de, şu anda tespiti bel
ki mümkün olmamış olan; fakat ileride belki birtakım 
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yeni rezervlerin tespit edilebileceği, bulunabileceği 
ümidini de taşımaktayız; çünkü, memleketin maden 
bakımından tam bir envanterinin yapılmadığı mey
dandadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de 
yıllara göre yerli petrol üretimi ve topyekûn petrol 
tüketimine de göz atmakta fayda var. 1965'lerde 1,5 
milyon ton civarında yerli petrol üretimimiz vardır; 
1966'da 2 milyon ton; 1967'de 2 752 000 ton; 1968' 
de 3 milyon küsur; 1969'da 3,6; 197ö'te 3,5; 1971'de 
3,4; 1972'de 3,3; 1973'te 3,5 milyon ton; 1974'te 3,3; 
1975'te 3,09; 1976'da 2,59; 1977'de 2,71, 1978'de 2,72 
milyon ton yerli üretim yapılmış durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, 2 dakikanız var efen
dim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Buna 
mukabil, petrol ürünleri tüketimi ise bunun çok çok 
üstündedir. 1970'te 8,5; 1973'te 11 milyon ton, 1974'te 
11,7 milyon ton; 1975'te 12,9 milyon ton; 1976'da 
14,4 milyon ton; 1977'de 16,7 milyon ton, 197&'de 
17 298 000 ton petrol tüketmişiz. 1977'de 2 723 000 
ton yerli üretime mukabil, 1978 içerisindeki topye
kûn tüketimimiz, 17 298 OOO'dir. 1973'ten sonra 
petrol fiyatlarındaki büyük artışlar, ki 1973 senesin
de ihtiyacımız olan petrole 275 milyon dolar vermi
şiz. 1974'te 800 milyon dolarlık bir ithalat. 1977'de 
1,5 milyar. 1978'de 1,5 milyar civarında. 1979'da da 
2 milyar veya 2 milyarın üzerinde, ki bir döviz kar
şılığında memleketin ihtiyacı olan petrolün ithal edil
mesinin gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye enerji tüketiminin c/c 50'si petrolle karşı
lanmaktadır. 1978 yılında 17 298 000 ton olan petrol 
tüketiminin % 84'ü ithal yolu ile sağlanmıştır. Bu se
beple diğer bir çok memleketlerde olduğu gibi, bizde 
de petrol temini büyük mesele olmakta devam etmek
tedir. Bu darboğazdan kurtulmanın en önemli şartı, 
öncelikle kendi petrol kaynaklarımızın daha ciddi bir 
şekilde aranıp bulunması ve işletilmesiyle mümkün 
olur. Halbuki Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü
nün 1978 yılındaki etüt ve sondaj faaliyetleri ve pet
rol üretimi, 1977 yılına nazaran artış kaydedeceğine, 
tersine azaldığını görmekteyiz. İstihsalde 7,8'Iik bir 
azalma olmuştur. Kuyu adetlerinde de aynı şekilde 
küçümsenmeyecek bir azalma olduğunu görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bağlayınız lütfen, süre
niz doldu efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, petrolün tüketildi
ği sahalar olarak, % 41 oranında ulaştırmada, <r/c 23 
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sanayide, i% 20 ısıtmada - büyük şehirlerde bilhassa -
% 10 aydınlatmada, i% 6 tarımda kullanılmaktadır. 
1978 yılında 17 milyon ton hampetrol kullanmışız, 
bunun % 84'ünü döviz vererek veya borçlanarak it
hal etmişiz ve bu 17 milyonun % 20'sini de yakarak 
ısınmışız. Bu miktarın karşılığı, yani apartmanlarda 
ısınma için kullanılan hampetrolün, fuel-oilin karşı
lığı olarak takrioen 350 milyon dolar ödenmiştir. 

Döviz temin edememe yüzünden, bugün en haya
ti ilaç hammaddelerini de, kalkınmamız için son de
rece önemli olan sanayi ve diğer yatırımların ihtiyacı 
olan dövizi teminde büyük zorluklarla karşı karşıya 

-iken, bir senede takriben 350 milyon dolarlık dövizi 
büyük şehir'erde, lüks apartmanların kalorifer kazan
larında yakıp ısınıyoruz. Bu ne hüzün verici bir man
zaradır. 

Değerli milletvekilleri, milletçe içine itildiğimiz bu 
israftan vazgeçmeye mecburuz. Hangi iktidar olur
sa olsun, bunun için gerekli tedbirleri almaya mec
burdur. Kaloriferli dairelerde yaşamak şöyle dur
sun, eline kömür, hatta odun dahi geçemeyen ve tar
lada kullanılması gerekli hayvani gübreyi kışın yakıt 
aarak kullanan milyonlarca vatandaşımızın bulun
duğunu, hatırdan çıkarmamak lazım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, iki dakikanız geçti. 
ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, zamanım bitti, Sayın Başkanın 
müsamahasına sığınarak bir iki cümle ile mahalli bir 
derdi aktarmak isterim: 

Aşağı Fırat Projesi 200 milyarın üzerinde yatırımı 
gerektiren bir projedir ve 20 milyon dönüm araziyi 
sulayacaktır. Bu projenin kilit ünitelerinden bir ta
nesi olan Karababa Barajı, Adıyaman vilayetine son 
derece yakın bulunrriaktadır. Rezervi büyük çapta 
Adıyaman vilayetinin verimli arazileri üzerinde te
şekkül etmektedir. Devlet Su İşleri mütehassıslarının 
yaptığı tespitlere göre, yarım milyon dönüm arazi 
Adıyaman topraklarında su altında kalmakta, bir ka
zası sulara gömülmekte, 54 köyü tamamen su altın
da kalmaktadır. Buna rağmen bu ilimiz, sulama te
sislerinden istifade edememektedir. 

Sayın Bakandan geçen dönemde de istirhamda 
bulunmuştuk. Büyük bir anlayış gösterdiler. Ancak 
semeresini göremedik. Tekrar Sayın Başkanın vası
tasıyla kendilerine şu mahalli talebi iletiyorum. Bu 
büyük tesisin şantiye ve baraj site tesislerinin nehrin 
her iki tarafında yapılmasında hiç bir teknik zaruret 
yoktur, imkânlar aşağı yukarı aynı durumdadır. Hiç 
olmazsa bir kaç yüz milyon mertebesindeki bu tesis

lerin, nehrin, bu araziyi sulamadığı kesimde yapılma
sını bilhassa istirham ediyorum. 

Bakanlığın bütçesinin bakanlık mensuplarına ve 
bütün memlekete, milletimize hayırlı olması temen
nisiyle Sayın Başkana ve Yüksek Heyetinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
İkinci söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 

adına Sayın Ali Gürbüz'de. Buyurun Sayın Gürbüz. 
Sayın Gürbüz süreniz 20 dakika, sizin de süreyi 

aşmamanızı önemle rica ederim. 

MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığı bütçesini, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına açıklamak üzere yüksek huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce, Heyete saygılar 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz yerüstü ve yeraltı 
madenleri bakımından zengin kaynaklara sahiptir. 
Bize düşen görev, bu maden cevherlerini en iyi şe
kilde işletebilmek ve değerlendirmektir. Akarsuları-
mızdan gereği kadar faydalanıp istifade etmektir. Ül
kemizin tez elden kalkınabilmesi laf ile değil, bu ba
kanlığımızın tasarrufuna bağlı olan madenleri, ülke
nin ve milletin istifadesine sunmak ile mümkündür. 
Üzülerek arz edelim ki, Türkiye'miz bugüne kadar 
yeterince ne akarsularından istifade edebilmiş, ne de 
kendi özkaynakları olan madenleri değerlendirebil-
miştir. Çünkü işletmeciliğim'iz çok ilkel, Nuh Nebi' 
den kalma usullerle yapılmakta ve sorumlularımız ise, 
işi ciddi tutmamaktadır. 

Bir misal vermek istiyorum : Ülkemizin tüm hid-
ro - elektrik potansiyeli yaklaşık olarak 100 milyar 
kilovat/saat civarında tahmin edilirken, ancak bu ucuz 
ve kıymetli enerjinin sadece % 8'inden istifade edil
mekte, geri kalan akarsularımız denizlere dökülmek
te, boş yere heba olup gitmektedir. En ucuz enerji 
kaynağı olan sularımızın % 92'si israfa uğramakta, 
yeni tabir ile savurganlığa terk edilmektedir. Halbuki 
Fransa, İtalya, Norveç ve benzeri ülkelerde akarsula
rın % 92'sinden istifade edildiği bilinmektedir. 

Basında son çıkan haberlere göre 1977 yılında 
üç büyük santral, Tunçbilek 1 - 2 ile birlikte (Seyit-
ömer 3) devreye gfirmiş ve CHP iktidarına işler halde 
teslim edilmiştir. Bu üç santralı CHP iktidarı gereği 
gibi işletememiş, ancak % 60 - 65 kapasite ile çalış-, 
tırmış, mazeret olarak da fuel-oil bulamadığını kö
mür bulamadığını göstermemiş ama, mazeretin te
melinde bu yatmaktadır. Böylece 4,5 milyar kilovat/ 
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saat elektrik üreten Ambarlı Santralı 1978 yılında 800 I 
milyon kilovat/saat eksik üretim yapmış, dolayısıyla 
devlet milyarlarca lira zarara uğramıştır. 

Enerji Bakanı Sayın Deniz Baykal, Bakan olduğu 
günün ilk haftasında Günaydın Gazetesine verdiği 
bir demeçte : «Kaddafi ile olan dostluk Türkiye'nin 
petrol sorununu çözecek ve ülke rahat bir nefes ala
cak» demiştir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sen Günaydın Ga
zetesinin sözüne inanıyor musun? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bilmem, söylemese-
lerdi veya tekzip etselerdi, çıkmadı. 

Tarih : 4 . 1 . 1978. 
Aynı lideri gibi hayalci olan Sayın Bakan, «Dost

luk başka alışveriş başka» olduğunu dahi bilememiş, 
Türkiye'yi gaz, benzin, mazot, fuel-oil sıkıntısına so
karak kilometrelerce kuyruklar oluşturup, elektrik 
santrallarını dahi işletememiştir. 

Şu elimdeki belge 48 yaşında ve beş çocuklu bir 
işçimizin kuyruktan kuyruğa koşarken can verdiğini 
gösteriyor. Önce bir kilo et almak için iki saat bekle
miş zavallı vatandaşımız, bir kilo eti getirmiş, ondan 
sonra da sigara kuyruğuna girmiş, sigara kuyruğuna 
daha sırası gelmeden ayakta can vermiştir. Bunu çer
çeveletip, evlerinizin şöyle kıymetli bir yerine asarsa
nız, hangi sene iktidar olduğunuzu hatırdan çıkarma
mak 'için çok lüzumlu bir vesika olur. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — İçmeyiversin si
gara. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Kömür ve fuel-oil 
bulamayan CHP iktidarı, enerji üretimi için hidrolik 
santrallara yüklenerek Keban, Hirfanlı, Sarıyer ba-
rajlarındaki suları boşaltmış, bu üç barajdaki su se
viyeleri 4 - 4,5 m'etre civarında düşmüş, 1979 yılında 
tarım sektörünün sulama imkânları elinden alınmış 1 
ve ülke 1979 yılında tam bir çıkmazın içine girmiştir. 
Bu beceriksizliğin temelinde yine CHP iktidarının 
partizanca memur tayinleri, uzman sürgünleri, işin 
ehlinden gayrıya teslimi gelmektedir. Onu da şu gör
düğünüz yüzlerce isimli ve kendileri CHP örgütlerin
den, bakanlıktan imzalı vesikalarla ispat etmem hu
zurunuzda her zaman, her an mümkündür, arzu eden 
arkadaşıma bir bir göstermek mümkündür. 

Bunlardan bir tanesi Ankara Milletvekili Sayın 
arkadaşımız Önder Sav, TEK'e birtakım liste gönder
miş, almış olduğu cevapta : «Göndermiş olduğunuz 
listedeki arkadaşların tamamının işi görülmüştür. Bil
gilerinize arz olunur, hürmetler sunulur.» denilmek
tedir. I 
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Yine Manisa'dan CHP il başkanının göndermiş 
olduğu listenin tamamı uygulamaya alınmış; «Örgü
tümüzün en sağlam, en kuvvetli bir elemanıdır, elden 
kaçırmak doğru değil. Derhal tayininin yapılmasını 
rica eder, saygılar sunarım» derken; arkasından gel
diği gün mektup geriye çevrilmiş cevaplanarak ki, 
«Derhal örgütümüzün sağlam kişisinin işi yapılmış
tır» diye. O da buradadır. Yalnız şu görmüş olduğu
nuz listede (elindeki listeyi göstererek) 620 tane isim 
vardır değerli arkadaşlarım. 

Yine Sayşn Bakanıma şunu, içinde yaşamış oldu
ğumdan dolayı arz etmek isterim. Bir ay kadar önce 
Bakanlığa gittim... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne işin var se
nin orada? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Giderim ben; bizim 
bakanlığımız çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Ege, kürsüde her konuşana 
mutlaka bir cevap yetiştirecek misiniz efendim? Ken
dinizi böyle bir yükümlülükle her halde... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Tipini beğenme
dim arkadaşın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bakanın randevu
sunu beklerken, k'i, emin olun gerçektir, çünkü CHP' 
li bir arkadaşımı şahit olarak gösteriyorum, özel ka
lem müdürlerinden bir tanesi başka bir yere telefon 
etti. (CHP sıralarından «Nereye?» sesleri) İmar ve 
İskân Bakanlığına, açık söyleyeyim... Elinde telefon, 
diyorki, «Antalya'nın Manavgat ilçesinde bilmem 
falan ormanda bulunan şahıslar, evleri yapılı kişiler, 
MHP'hler, Sayın Bakanın emirleri var, onları ordan 
derhal atıp, bilgi olarak bize bildireceksiniz, Sayın 
Bakana arz edeceğim» dediler. Ben zannetmiyorum 
Sayın Bakanın bundan haberi olsun, ama Bakanlık 
bu hale girmiştir. Ülkenin zarar ve ziyanı da, «İkti
dar, CHP'nin elinden çıkmasın» dan dolayıdır. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Bakanın bil
gisi olmadan olmaz. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bakanın da tabii 
ki, bilgisi olmadan bu işin yapılacağına kani değilim. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Keşke yapsa se
vineceğiz ama... 

BAŞKAN — Sayın Şenses... 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Lütfen bulunduğu

nuz makamların hakkını verirseniz, hem CHP'nin, 
hem ülkeriin, hem milletin, hem de sizin mutlaka 
menfaatiniz olacaktır. Yoksa, falan köydeki adamla
rı atacaksınız, Sayın Bakan da bilgi bekliyorlar, ne-
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ticeyi bize bildireceksiniz diyen kişiler hem sizi, hem t 
bizi, hem de bu ülkeyi, hem bu insanları yardan ata
caklardır ki, zaten onun için tam uçurumun kenarı
na gelmiş bulunuyoruz. Eğer yalan diyorsanız, Sivas 
Senatörü Temel Kitapçı yanımdadır. Vesika sağlam, 
inkârı kabil değil. Çünkü o arkadaşımız da sözünden 
veya şahitlik yapacağı bir durumdan dönecek bir kişi 
değildir. 

Sayın m'illetvekilleri, 1963 yılında kurulmuş olan 
bu Bakanlığımız henüz gençtir. Ancak bunlar Sayın 
Bakanımıza mazeret değildir, ben bazı şeyleri açıkla
mak için söylüyorum. Bazı eksiklikleri olabilir, an
cak vakit geçirmeden tepeden tırnağa teçhizatlandı-
rılarak, imkânları artırılıp, bütün madenlerimizi çı
kartıp, işletebilir hale getirebilmelidir. 

Enerji Bakanlığı önce kendisi enerjiye kavuştu
rulmalı, en kısa zamanda ülkenin hizmetine koşmalı
dır. 

Ülkemiz kendine yetebilecek akarsulara, her türlü 
maden cevherlerine sahiptir. Varlık içinde yokluk 
çeken bizler, yeter artık diyerek kendimize gelmeli, 
biran önce derlenip toplanmalıyız. 

Bugüne kadar akarsularımızdan gereği kadar fay-
dalanamadığımızı baştan söyledim, işi tembelliğe 
terk edip, tarlalarımızın başında akan suları bırakıp 
• istismar değil, gerçeği söylemek iç/in söylüyorum -
yağmur duasına çıktık. Bu Adana'da olmuş... Ziya 
Paşa Adana'da vali iken, kuraklık olmuş. Halk Ziya 
Paşayı da yanlarına alarak yağmur duasına çıkmış
lar, önlerine Ceyhan Nehri gelmiş. Suyu gören Ziya 
Paşa, «Bu su, şu gözünüzün önünde boşa akıp gider
ken, ben yağmur duasına çıkmaya haya ederim, tar
lalarınızı sulayın» demiş. 

tslam dininin hakiki veçhesini, kendisi göster
miş; doğrudur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başbakan da, 
karlardan enerji elde etmeye çalıştı. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Ben bunu, şunun 
için söylemek istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin petrole dayalı 
enerji politikası, ülkeyi tehdit eden boyutlara ulaş
mıştır. Kim ne derse desin, tedbir alınmadığı, ileriye 
dönük köklü girişimlere gidilmediği takdirde gelece
ğimiz, iç açıcı değil, karanlıktır. 

Dünya âleme, yedi düvele el açmadan kurtulma
mıza bu kafayla hiç imkân ve ihtimal yoktur; siz de 
açarsınız, biz de açarız, başkaları da açar; bu şartlar 
böyle devam ederse, akarsulara siz de bakarsınız, biz 
de bakarsak, her zaman elimiz açıkta kalır. 
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Demirel'in bak
tığı gibi. 

ALİ GÜRBÜZ (Defamla) — Yapılan hesaplara 
göre, 1982 yılında ülkemizin tüm ihracatı, ithal ettiği
miz akaryakıtımızı, petrol ithalatımızı ancak karşıla
yacak durumdadır. Bu gidişe, mevcut israfa ülkenin 
dayanacak ne gücü, ne takati vardır. Şehirlerimiz 
araba yığını halini almış, geçitler kapanmış, cadde
ler geçilmez hale gelmiştir. 

Hükümetten, derhal acil tedbirler almasını, israfa 
dönük ekonomiyi, önlemesini, şehir içi nakliyeciliğine 
yeniden yön vermesini, taksi dolmuşçuluğuna bir ça
re bulmasını, özel otomobil durumunu, şehir içi ula
şımını - tüm belediyelere yardımcı olarak - otobüs, 
tranvay işletmeciliğine dönüştürülmesini sağlayıcı ted
birler almasını, çare olarak görmekteyiz. 

Şehir içi trafiğini hafifletip akaryakıt israfını ön
leyici tüm önlemler vakit geçirmeden alınmalı; kara
yolu taşımacılığına mutlak surette çare bulunmalıdır. 

Sayın Bakan, bu şartlar böyle devam ederse, ister
seniz evinize gitmeyin, masanızın üstünde yatın, gece 
gözünüze uyku da girmesin; yine de bu israfın, bu 
gidişin arkasından dertlere derman olmaya, çare bul
maya, arkadan yetişmeye imkân ve ihtimal yoktur. 
Ne Kaddafi ile olan dostluğunuz sizi kurtarır, ne de * 
başkalarıyla el sıkışmak bu memleketin derdine der
man olur. Bu, bir çıkmazdır. 

Sayın arkadaşlarım, zamansız otomobil montaj 
sanayii, ülkenin belini kırmıştır. Yarar yerine zarar, 
kâr yerine felaket getirmiştir. % 30 nispetinde ihraç 
etmek kaydıyla kurulan otomobil sanayii, tüm üreti
mini yerli pazar, hazır müşteri, zahmetsiz kazanç sa
yesinde Türk piyasasına sürmektedir. Yüzümüzü yı
kamaya su bulamazken, her biri bir kişi taşıyan bu 
kadar vasıtaya benzini ve yedek parçayı nereden bu
lacağız? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Onu AP'lilere sor. 
ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Beyefendi, bunların 

şimdi sözünü etmeye lüzum yok. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Eski ortakları
nıza sorun. Bize ne soruyorsun; montaj sanayiini biz 
mi kurduk? 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben sizi ikaz etmeye sı
kıldım artık. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Siz çare buluyor
dunuz; memleketin dertlerfne derman olanlar sizler
diniz; işçilere ev, işi olmayana 'iş, aşı olmayana aş, 
apartmanı olmayana apartman, arabası olmayana 
araba siz veriyordunuz, umut sizdiniz. 
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Bunların hiç birini yapmadınız, üstelik böyle bir j 
şey eğer varsa sizin en büyük kabahatin'iz, en büyük 
suçunuz; akıllı insanları gördüğünüz zaman utanma- I 
nız gereken bir hadise vardır : İşçi kardeşlerimizi 
bu beğenmediğiniz yerli otomobil sanayiine döviz 
karşılığı araba sattırmak suretiyle 5 - 1 0 kişiye bir 
seneye yakındır hizmet ediyorsunuz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Milyonlar vu
ruldu. I 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Hangi kabahati ki
min üzerine atıyorsunuz? Kimin suçunu kime yük- I 
İtiyorsunuz? I 

İşçiden döviz alıyorlar; 17 bin marka araba veri- I 
yorlar; dövizin resmi fiyatı 13 küsur lira, piyasada I 
23 - 24 lira; işçiye hizmet ediyor CHP'li arkadaşla- I 
rımız. Hizmeti, kuyruktan kuyruğa giderken can ver
mesine vesile oluyor. Onun için zaten ölenlerin resim- I 
lerini gösteriyoruz. I 

Kimsenin kimseye söz söylemeye hakkı yok ama, I 
CHP'nin dut yemiş bülbüle dönmesi, hatalı gitmesin- I 
dendir. Türkiye'de ne kadar kuruluş varsa, ne kadar I 
resmi da'ire varsa, ne kadar dernek bulunuyorsa, dağ I 
başındaki çoban dahi CHP iktidarını destekledi, bir I 
şeyler bekledi. I 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Dağlara bile «Baş
bakan Ecevit» yazdılar. I 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — O koalisyonlar, 
MC dönemi dediğiniz beğenmediğiniz iktidarlar, ça- I 
tal kazıktır. I 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Bizim enkazlar 
bile yetmedi. I 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Enkaz dediğinizin 
ne kadar para ettiğini siz burada söylüyorsunuz. I 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, siz Enerji ve Tabii I 
Kaynaklar Bakanlığı üzerindeki görüşünüzü belirt- I 
meye devam ediniz efendim. I 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ... 2 milyar bilmem 
ne kadar dolar olduğunu siz ifade ediyorsunuz. Ne I 
ektiklerinizi sattınız, ne ambarlarınızı boşaltıp para 
ettiniz. Bunların hiç birini yapmadınız. İşi laf ebe- I 
ligine vererek, güzel cümleler kurarak, onun yanına I 
da biraz milletin anlamadığı sözler ilave ederek, aca- I 
ba ne dediler? I 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 2 dakikanız var, to- I 
parlayınız efendim. I 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. I 

Türkçeyi sadeleştirmek için CHP'nin çabası yok, I 
dediğini anlamasınlar diye milleti tuzağa düşürme I 
çabası vardır. Yoksa, biz sizden daha Türkçüyüz. | 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Dil uydurmacılığı. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Elbette budur. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — O kadar. (CHP 

sıralarından gülüşmeler) 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bütün mesele ka

bahati çaktırmamak. 

Değerli arkadaşlarım, milyarlara varan dövizlimi
zi; keyfi, tamamen havai, lüzumsuz, yüzde yüz ülke
nin zararına yönelik petrole veremeyiz ve buna se
yirci kalamayız. Bugün dahi ihracatımızın % 85'ini 
benzin, mazot, fuel-oil ve ona benzer dıştan ithal et
tiğimiz akaryakıta vermekteyiz. Buna bir çare bul
mak, ülkenin menfaati açısından şarttır. Yoksa bu 
bir kör döğüşü. Siz bize alt taraftan bağırma çağır
ma, bizim de burada bir kaç cümle söylemekle bu 
milletin derdine derman olmamıza imkân yok. Akıllı 
olup zarar varsa dönmek, kâr varsa yolumuza devam 
etmek için, elimizi vicdanımıza koymanın zamanı gel
miştir. 

Ülke hem sizin, hem de bizim. Ne siz bizi bu 
memleketten çıkarabilirsiniz, ne de biz size bir şey 
söyleyebiliriz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Türk Milletinin 
vatanı. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) —, Elbette ki, Türk 
Milletinin vatanıdır; bu vatana hizmet, hepimizin 
görevidir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

ALİ KİRCA (Malatya) — Bu lafını beğendim iş
te. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Elbet beğeneceksi
niz, haklıyız. 

Sataşmaya, sözleri kesip zaman harcatmaya hiç 
gerek yoktur. 

Sayın Başkanım, zaıâlinizle ilgili olduğu için, bi
raz da kısa olmak kaydıyla bir önemli mevzuyu açık
lamak istiyorum. 

23 . 3 . 1978 tarihinde Günaydın Gazetesinin 2 nci 
bölümünde yayınlanan, fosfat yatakları hakkında il
ginç bir araştırma yazısını aynen okuyorum : 

«İşte bir israf örneği daha. 
Fosfat yatakları işletilmediği için, Türkiye her yıl 

30 milyon dolarlık fosfat ithal ediyor.» Başlığı ile 
başlıyor. «Hammadde ithal edilmediği için fabrika
ların durduğu ve ülkemizin çok ciddi bir gübre soru
nu ile yüz yüze geldiği şu günlerde, Türkiye'nin do
ğal kaynaklarını yeterince kullanıp kullanmaması so
runu yeniden güncellik kazandı. İlgililerden sağladığı
mız bilgilere göre, fabrikalarda gübre üretmek için 
her yıl 1 milyon ton fosfat ithal eden ve tonuna 30 
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dolar ödeyerek yılda 30 milyon dolar gibi önemli 
bir döviz kaynağını yurt dışına aktaran Türküye, Ma
zıdağı fosfat yataklarından hemen hemen hiç yarar
lanmamaktadır. Uzun yıllardan beri Mazıdağı ya
taklarında fosfat vardı - yoktu şeklinde boş tartış
malarla zaman yitiren Türkiye, gübre sanayiinde bile 
montajcı diye adlandırılan ham ve yardımcı maden
leri dışardan ithal eden fabrikaların kurulmasına bü
yük teşvikler verirken, Mazıdağ'daki yatakların re
zerv miktarını bile saptayamadı. Ve yurt içinde 7 mil
yon ton gübre üretir hale gelen Türkiye, yılda 1 mil
yon fosfat da dışardan almak gibi, gübre sanayiini 
bağımlı duruma soktu. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Eti bankın çok 
sınırlı çalışmaları sonucunda sembolik anlamda üre
tim yapılan ve kaderine terk edilmiş olarak bırakılan 
Mazıdağı fosfat yataklarının, tenor bakımından mil
yonlarca dolar ve döviz harcayarak ithal ettiğimiz 
fosfata eşit değerde olduğu ilgililerden habersiz ola
rak saptandı. Yarı Devlet kuruluşunda olan Gübre 
Fabrikaları Anonim Şirketi, geçen yıl Mazıdağ'dan 
yol bile yapılmadığı için çok güç koşullarda getirdiği 
100 ton fosfatı kendi laboratuvarlarında tahlil ettirdi 
ve çok olumlu sonuçlar aldı. Kendisiyle konuştuğu
muz Gübre Fabrikaları Genel Müdürü Orhan Eren, 
Mazıdağı fosfatlarının içindeki tenor oranı % 28 ile 
% 32 arasında değişiyor ki, bu bizim ithal ettiğimiz 
fosfat ayarındadır. Bu yataklardan aldığımız fosfatla 
ürettiğimiz gübreden çok olumlu sonuçlar aldık. Eğer 
şayet her yıl dışarıya 30 milyon dolar ödeyen Türki
ye, 110 milyon dolar yatırım yaptığı takdirde, her yıl 
30 milyon dolarını dışarıya göndermeme gibi kârlı bir 
duruma geçecektir» diye de, araştırmanın sonunda 
arkadaşımız cümlesini bağlamıştır. 

Bu hususun üzerinde durulmasını diler, bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz eder, cümlenize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İs

mail Akın. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Akın, süreniz 20 dakikadır; bu süreyi aşma

manızı rica ediyorum. 
CHP GRUBU ADINA İSMAİL AKİN (Afyon-

karahisar) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Ta

bii Kaynaklar Bakanlığının 1979 mali yılı Bütçesini 
inceleme, eleştirme ve önerilerimizi sunmak üzere, 
Cumhur-iyet Halk Partisi Grubu adına huzurunuzda
yım. Şahsım ve Grubum adına saygılarımı sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülkemizin 
enerji ve petrol politikasını tespit etmek, doğa ola
naklarını halkımızın hizmetine sunmak için kurulmuş, 
ekonomi ve sanayimizin gelişmesinde önemli bir yeri 
olan bir bakanlıktır. 

Sayın milletvekilleri, enerji ve petrol sorunu dün
ya ülkelerinin üzerinde durduğu en büyük sorundur. 
Petrolde OPEC ülkelerinin son yıllarda aldığı 4 - 5 
kat zam kararı, iran'da günlük üretimin 6 milyon va
rilden 1 rriilyon varile düşmesi sorunun artmasına ne
den olmuştur. Bir başka neden de, milyonlarca yılda 
oluşmuş, doğa tarafından oluşturulmuş petrol, taşkö
mürü ve linyit gibi maddelerin tükenebil'irliğidir. Ge
lişmiş dünya ülkeleri bir yandan petrol zammı ile dı
şa ödedikleri fazla dövizi sanayi ürünlerini fazla fi
yatla satarak göreceli olarak enerji dengesi sağlamaya 
çalışırken, diğer yandan da özkaynaklarına dönerek 
enerji üretmeyi planlamıştır; hidroelektrik santrallar 
kurarak ileriki yıllarının enerji sorunlarını şimdiden 
düşünmeye, tartışmaya, planlamaya başlamışlardır; 
hatta nükleer enerji santralları kurma çalışmalarına 
başlamışlardır. 

Türkiye, ekonom'isi dışa bağımlı bir ülke olduğun
dan, bir yandan petrol zammının verdiği sıkıntı ve 
petrole fazla döviz ödeme durumunda, diğer yandan 
pahalıya sanayi ürünleri almak durumunda kalmış 
ve 1976, 1977, 1978 yıllarına döviz ve enerji darbo
ğazına girerek ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin enerji darboğa
zına"̂  döviz darboğazına gelmesinde kuşkusuz, dünya 
petrol ve enerji sıkıntısının payı büyüktür. Enerji ve 
petrol sıkıntımızın bir başka çok önemli nedeni de, 
geçmiş hükümetlerin enerji ve petrol politikasında 
sorunlara, gerçekçi, uzun vadeli, ileriye dönük yakla
şım sağlayamamasıdır. Bozuk, plansız, dışa bağımlı 
politik tercihlerle izlenen enerji ve petrol politikası, 
ülkemizi bugünkü durumuna düşürmüştür. Zaten 
geçmiş hükümetlerden biz fazla bir şey de beklemi
yorduk. Geçmiş hükümetlerin bu politikasını doğal 
buluyoruz; onlar bu politikayı uygulayacaklardı, bu
na zorunlu idiler; bunu biliyoruz. «Bu yanlış politi
ka neden yapılmıştır» tartışmasını başka zamana bı
rakıyorum. 

Bizim amacımız, geçmişin yanlışlıklarını gözönü-
ne sererek, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü
metinin ve onun Enerji Bakanının aynı yanlışlığa 
düşmemesi için bazı örnekler vererek, önerilerimizi 
sunmaktır. 

1972 yılında petrole verdiğimiz döviz, 125 mil
yon dolar. Aynı yıl dışsatımımız 850 milyon dolar 

— 100 — 
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idi. Yıl 1977; petrole ödediğimiz döviz 1 700 000 000 
dolar. Dışsatımımız ise 2 milyar dolar civarında. 
1972 yıllarında da, 1978 yılları düşünülse idi, elek
trikte üretimin % 50'si petrole bağlanmazdı. Düşü
nün ki, 4,5 milyar kilovat/saat enerji üreten Ambar
lı Santralımız günlük 270 bin dolarlık petrol tüketi
yor. Türkiye, 1978 yılı başlarına kadar, petrol bağ
lantılarını oluşturmuş bir ülke değildir; rafinerileri 
tam kapasite ile çalışmıyor. ATAŞ Rafinerisi zaman 
zaman üretimi durduran bir rafineri; ATAŞ ekono
mik ve politik baskısını sürdürüyor. 

Şimdi Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların yatı
rımlarından bir kaç örnek vererek 1970'in enerji po-
litikasını inceleyelim : 

Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santralı; başlama ve 
bitiş tarihleri 1968 - 1976. Halen üretime geçememiş
tir. 1982 yılında üretime geçmesi' düşünülüyor. İlk 
maliyeti 765 milyon lira idi, şimdiki maliyeti 4 mil
yarı geçti. 

Oymapınar Hidroelektrik Santralı; 1971 yılında 
projelenmiş, 1978 yılında bitmesi gerekiyordu. MC 
Hükümeti 1982 yılında bitmesini öngörmüş. İlk pro
jelendirildiğinde maliyeti 1 156 000 000 lira idi, şim
diki maliyeti 8,3 milyar lira olmuş. Bu projenin çok 
önemli bir yanı daha var, Seydişehir Alüminyum Fab
rikalarına enerji sağlayacaktı. Seydişehir Alüminyum 
Fabrikasıyla Oymapınar Hidroelektrik Santralı aynı 
yıllarda bitsin diye projelendirilmişti. Şimdi Seydişe
hir Alüminyum Fabrikası projenin gecikmesinden 
dolayı astarı yüzünden pahalı ürün vermekte, 1/3 ka
pasite ile çalışmaktadır. 

Karababa Baraj ve Hidroelektrik Santralı; 1975 
yılında projelendirilmiş 1983 yılında bitecekmiş, son
ra bitimi 1987 yılına alınmış. İlk maliyeti 2 milyar 
465 milyon lira idi, şimdiki maliyeti 38 milyar Türk 
lirası olmuştur. 

Karakaya Hidroelektrik Santralı; 7,5 milyar kilo
vat/saat elektrik üretecek güçtedir. 1971 yılında pro
jelendirilmiş, 1976 yılında bitecekmiş. MC Hükümeti 
1984 yılında bitmesini öngörmüş. İlk maliyeti 2 mil
yar 497 milyon lira idi, şimdiki maliyeti 20,1 milyar 
olmuş. Karakaya projesi planlandığı süre içinde dev
reye girseydi, Türkiye'nin bugünkü elektrik sıkıntı
sı olmayacaktı. Politik tercihler, günlük aldatıcı poli
tika gereği yılda 50 baraj, 100 gölet, 1 000 kuyu po
litikası, Türkiye'yi bugünkü darboğaza ve enerji sı
kıntısına sürüklemiştir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, Hasan Uğurlu 
ve Oymapınar Hidroelektrik santrallarının en kısa 
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zamanda devreye girmesini sağlayınız. Türkiye'nin 
bugünkü olanaklarıyla planlamanın ayırdığı paraları 
vurucu gücü olan Karababa ve Karakaya projelerine 
yönlendirerek, bu iki dev kuruluşa yükleniniz. 

Sayın milletvekilleri, bir iki örnek de Türkiye 
Kömür İşletmeleri tesislerinden vereceğim. 

Tunçbilek : Yılda 5 450 000 ton kömür üretimi 
verecek; bu kuruluşumuz 1968 yılında projelendiril
miş, 1973 yılında bitirilmesi öngörülmüş, henüz işlet
meye açılmamıştır. İlk maliyeti 789 milyon lira olan 
bu projenin, şimdiki maliyeti 1 milyarın üzerindedir. 

Soma : Yılda 1 350 000 ton linyit verecek bir te-
sisimizdir. 1968 - 1973 yılları arasında bitirilmesi ge
reken bu proje, sonradan revize edilerek 1978 yılına 
bırakılmıştır. İlk maliyeti 145 650 000 lira olan bu 
projenin, 1976 maliyeti 165 650 000 liradır. Soma ve 
Tunçbilek tesislerimizin bugünlerde işletmeye açıl
ması sevincimizi artırmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Ko
misyon... 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, size bir kahve" 
ısmarlamama müsaade eder misiniz? Hiç değilse, siz 
salonda bulunmadan evvel, belki görüşmeleri bitire
biliriz efendim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Komisyon yerine 
otursun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın'a bir kahve ıs
marlamak istedim efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Lütfen görevinizi 
yapın Sayın Başkan, ne demek? 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Burası kahve
hane mi Sayın Başkan? Bu ne laubalilik, burada kah
ve içilir mi? (CHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Komisyon yerinde 
otursun. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Ahmet Sayın. Ko
misyonu değiştirdik efendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Burası kahve
hane mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim, biliyorum. Eğer Sayın 
Ahmet Sayın'ın sinirleri fazla yorulmuşsa, biraz is-
tirahati tavsiye ettim efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

AHMET SAYİN (Burdur) — Sizi göreve davet 
ediyorum. Lütfen görevinizi yapınız. 

BAŞKAN — Ben de görevimi yaptım Sayın Ah
met Sayın, buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Komisyon, Mecli
sin görevlileri tarafından temsil edilir Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Akın. . 
İSMAİL AKIN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 

Türkiye Elektrik Kurumunda da durum bundan 
farksızdır. Oradan da bir iki örnek vereceğim. 

Seyitömer Termik Santralı : 150 megavatlık ener
ji verecek bu projenin 1970 - 1973 yılları arasında 
bitirilmesi planlanmış, ilk maliyeti 445 350 000 lira, 
şimdiki maliyeti 2 milyara ulaştı. 

Milliyetçi Hareket Partili sözcü arkadaşımız, 
Tunçbilek Termik Santralını Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetine işler vaziyette teslim ettiklerini, bi
rinci ve ikinci ünitesinin işlediğini, Cumhuriyet Halk 
Partili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının bunu 
işletemediğini söyledi. Değerli arkadaşlarım, halen, 
bu tesislerin kati kabulü dahi yapılmamıştır. İlk ma
liyeti 1 208 000 000 lira olan Tunçbilek Termik Sant
ralının 1976 birim fiyatına göre maliyeti 4 100 000 000 
liraya çıktı. 

Soma Termik Santralı : 1972 - 1976 yılları ara
sında bitirilecek şekilde projelendirilmiş, sonradan 
1980 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. İlk maliyeti 
383 milyon lira, şimdiki maliyeti 4 760 000 000 lira
dır. 

Sayın Bakandan Soma Termik Santralının hemen 
işletmeye açılarak, elektrik kısıntılarına son verilme
sini rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sıraladığım bu örnekleri ço
ğaltmak mümkün. Özkaynaklara yönelmeden Türki
ye'nin nasıl döviz ve enerji sıkıntısına sürüklendiğini 
anlatmaya çalıştım. Rantabl yatırım, 6 yılda gerçek
leşen yatırımdır, 6 yılı geçen yatırımlar, projeleri ya
pılıp süresi içinde tamamlanmayan 1 5 - 1 6 yılda ta
mamlanan yatırımlar, Türkiye'yi bugünkü çıkmaza 
sürüklemiştir. Bu, ekonomiye hizmet yerine, ekono
miyi öldürmektir. 

Türkiye'nin üçte ikisi karanlık içinde, sanayimiz 
bol miktarda enerji tüketecek düzeyde bile değil iken, 
halen enerji sıkıntısı içindeyiz. Türkiye'de adam ba
şına 15 kilovat/saat elektrik düşmekte, üretimimiz 
22 - 23 milyar kilovat/saat civarında. Komşu ülkele
rimizde adam başına bizim 5 - 6 katımız kadar enerji 
düşmektedir. 

Ülkemizin yerüstü suları 100 milyar kilovat/saat
lik enerji potansiyeline sahiptir. 6 - 7 yıl sonra 46 
milyar kilovat/saatlik enerji üretmek zorundayız. 
Enerji gereksinmemiz 12 - 13 yıl sonra 90 milyar 
kilovat/saata yükselecek. Önümüzdeki 6 yılı, 1 2 - 1 3 
yıl sonrayı düşünmek zorundayız. Hemen gereksin
memiz olan enerjiyi temin etmek v& 5 - 6 yıl sonraki 

gereksinmelerimizi planlamak, hem de 13 yıl sonraki 
gereksinmelerimize nasıl çareler bulacağız; bunu dü
şünmek, tartışmak, projeler hazırlamak durumunda
yız. Yoksa 6 yıl sonra, 10 yıl sonra enerji bunalımın
dan bizler sorumlu oluruz. 

Ülkemizde fuel-oil ile enerji üretimi çok pahalı 
olmaktadır. Hidroelektrik santralları ile elektrik üre
timinde çok geç kalmışız. Hidroelektrik santrallarla 
üretim yapan ve ülke enerjisinin 1/4'ünü veren Ke
ban'dan başka santrallarımız, küçük, cılız ve yurt eko
nomisinde katkısı azdır. 

Termik santrallar, hidroelektrik santrallar, nükle
er santrallar düşünmek zorundayız. Ülkenin gereksin
melerine, olanaklarına ve bu tesislerin faturalarının 
durumuna göre projeler yapmak zorundayız. Kısa va
deli çözümlerde termik santrallar; uzun vadeli çözüm
ler için hidroelektrik santrallar ve daha uzun vadedeki 
gereksinmelerimiz için nükleer santrallar kurma ça
lışmalarına hemen başlamamız gerekmektedir. 

Soma, Yatağan, Afşin ve Elbistan termik santral-
larının hemen işletmeye açılması düşüncesi sevindiri
cidir. Madenlerin, Devletleştirme Yasasının 1978 yı
lında çıkarılması ve yasalaşması, bu santrallarımızın 
işletmeye açılmasında kolaylık sağlamıştır. Maden
lerin Devletleştirme Yasasına karşı olanlar, enerji so
rununun çözümünü istemeyenlerdir. Bu yasa çıkma
saydı, termik santralların kurulmasında cesaretle adım 
atılmayacak, enerji kaybına uğranacak, özel sektör
den pahalıya kömür alınacak, fuel-oillü santralların 
masrafına yakın masraflar yapacaktık. Maden yasası 
uygulandığında, her maden ocağı devletleştirildiğinde 
halkımızın yüzü gülmektedir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Akın. 
İSMAİL AKİN (Devamla) — 1978 yılında 1977 

yılına göre 1 milyon ton fazla kömür üretilmesi, bü
yük kentlerden Ankara'nın kömür sıkıntısı çekmeme
si, Bakanlığımızın başarısıdır. Bu başarının kırsal böl
gelere de önümüzdeki yıllarda ulaşacağı ümidinde
yiz. 

Sayın milletvekilleri, insanlarımızın gereksinmele
rini karşılayabilmek, ihracatı artırabilmek için, su
lanabilir topraklarımızın sulanması çabasında olma
lıyız. Sulamaya ayrılan para en kısa zamanda tarım 
girdilerini çoğaltmakta, ihracata büyük ölçüde katkı
da bulunmaktadır. Ülkemizde 25,6 milyon hektar ta
rım arazisi vardır. Bu arazilerin sulanabilir bölümü 
8,5 milyon hektardır. 

Bugünün Türkiye'sinde 2,5 milyon hektar arazi 
sulanmaktadır. Bu plan döneminde 650 bin hektar 
yerin sulanması hedef alınmıştır; bu yetersizdir. Bu 
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gidişle 46 yıl sonra sulanabilir arazilerimizin tama
mını sulayacağız. Bu ise tarım girdilerini azaltacak, 
ekonomiye zarar verecektir. Ayrıca 1979 yılı Bütçe
sinde 13,3 milyar Türk lirası, büyük su işlerine ayrı
lırken, küçük su işlerine sadece 9 milyon Türk lirası 
ayrılmıştır. Küçük su işleri projesinin transferlerle 
beslenmesi görüşündeyiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
Devlet Su İşleri harcamaları tarımda % 41,2, enerji
de •% 28,2, hizmetlerde i% 12,8 gerçekleşmiştir. 1978 
yılındaki DSİ programında % 95 gerçekleşme bu 
plan dönemindeki başarımızın müjdecisi olmuştur. 
DSİ makine parkının 1978 yılında % 39 yenilenmesi 
önümüzdeki yıllarda çağ dışı makinelerin parktan 
çıkarılması ve emanet usulüyle projenin gerçekleşme
si ümit ve dileğindeyiz. 

Sayın Bakan, her yıl Kıbrıs kadar kültür topra
ğımız denize dökülmektedir. DSİ programında eroz
yon önleyici bir şey göremedik. Ayrıca DSİ sulama
larının kooperatiflere ve kuruluşlara verilmesini öner
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, daha önceki sözlerimizde 
Türkiye'nin üçte ikisi karanlık demiştik. Türkiye'de 
35 995 köy var, 11 259'unda elektrik yanıyor, üçte 
ikiden fazlası karanlık. Her yıl 2 bin köye elektrik 
vereceğiz diyen MC hükümetlerinin yutturmacaları-
nın sonucu bu işte. Bugünkü üretimin % 1,5'u köy
lere verilmektedir, insaf edelim, % 4 - 5'ini köylere 
verelim. 

1979 mali yılında Bütçe Plan Komisyonundan 
4 milyar lira köy elektrifikasyonuna ayrılmıştır. Hu
zurunuzda Bütçe Plan Komisyonu Başkan ve üyele
rine şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız Sayın Akın. 
İSMAİL AKIN (Devamla) — Sayın Başkan, o 

arayı istirham ediyorum kullanmak için. 
BAŞKAN — Mümkün olduğu kadar çabuk bağ

layınız efendim. 
İSMAİL AKIN (Devamla) — Türkiye köyleri 

yalnız karanlıktan kurtulmakla kalmayacak, ileriki 
yıllarda küçük işletmeler gelişecek, sulamalar arta
cak, elektriğin getirdiği hizmetle köydeki insanımı
zın yaşama düzeyi yükselecek, beyni gelişecek, çağ
daş düşünceli insanlar daha da çoğalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, daha önce de kısaca dokun
duğumuz gibi Türkiye 1978 yılına petrol bağlantısı 
olmayan bir ülke durumumda girdi. Libya ile 3 mil
yon tonluk anlaşma, Başbakanın Libya gezisiyle 4 
milyon tona, 1980 yılı için 5 milyon tona yükseldi. 
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1978 yılına kadar Irak boru hattından petrol ak-
mamıştır. Irak, petrolünü Basra körfezinden veri
yordu. Bu boru hattının borçlarını taksitlerle biz 
"ödüyorduk. 1978 yılı çalışmalarımızla Irak petrol 
boru hattından petrol akıtoıaya 'başladık. Böylece 
petrole ödediğimiz dövizin önemli bir bölümünü 
buradan temin etmekteyiz. 1978 yılı başında Irak, 
Türkiye'ye petrol satmaz olmuştu, birikmiş 270 mil
yon dolar borcumuz vardı. Irak'la anlaşmayı Cumhu
riyet Halik Partisi Hükümeti sağladı, 1979 yılına 
petrol bağlantısı olan ülke durumunda girdik. 

Türkiye'nin petrol üretimi 1969 yılından başla
yarak 1977 yılma kadar hep azalmıştır. 1969'da 
•% 55 yerli üretim sağlarken, 1977'de yerli üretimi
miz % 19'a inmiştir. 1978 yılında 33 günlük greve 
karşın 1977 yılından daha fazla petrol üretilmiştir. 
Yerli üretim yapan kendi kuruluşumuz TPAO, 1978 
yılının başına kadar 3 400 varil günlük ürötimi 1979 
yılı başlarında 8 100 varile çıkmıştır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Akın, üç dakika
nız geçiyor efendim, bağlayınız sözünüzü lütfen. 

İSMAİL AKIN (Devamla) — Peki Sayın Başka
nım. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, geç
miş hükümetlerin dışa bağımlı, petrole dayalı gün
lük politik tercihlerle ileriye yönelik olmayan dağı
nık projeli, mutlu azınlığın hizmetinde enerji poli
tikası yerine bir yıllık Hükümetimiz zamanında ener
jide özkaynağa yönelik, petrolden vazgeçerek kö
müre dayalı dağınık projelerin belli noktalarda 
odaklaşmasını sağladık. Askeri boru hatlarını sivil 
hizmetlerde kullandık. Madenleri devletleştirme ya
sası çıkardık, köy elektrifikasyon alanında gerçekçi 
bir uygulama ile yılda 5 bin köye elektrik verilmesini 
planladık. 

Sayın Bakan, yerli lastik sanayiinin gelişmesi, 
Pet - Kim ürünlerinin daha da artırılarak halkımızın 
gereksinmelerine sunulması, Orta Anadolu rafineri
sinin tez hizmete geçmesi dsiteğindeyiz. Başarılı çalış
malarımızın devamını istiyoruz. Halkımızın yararına 
attığımız her ilerici adım, enerji ve petrolde dışa 
bağımlılığın azalması, sizi daha da başarılı kılacak
tır. 

Size, Bakanlığınız ve kuruluşları personeline başa
rılarının devamını diler, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Se-
lâhattin Kılıç'ındır. Buyurun Saynı Kılıç. (AP sıra
larından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Kılıç, buyurunuz. 
AP GRUBU ADINA SELÂHATTÎN KILIÇ 

(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Ada
let Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclisin de
ğerli üyelerine, Grubum ve şahsım adına, saygılarımı 
arz ediyorum. 

1978 yılı, zincirleme başarısızlıklar ve olumsuz 
rekorlar yılı olarak, Türk ekonomisinin nisbi olarak 
büyümediği ve fakat küçüldüğü bir yıl olmuştur. 

Hiç şüphesiz bir yatırım ve üretim kuruluşu olan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da bu olum
suzluktan hissesini almaması mümkün değildir. Hat
ta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet
leri, rakamlarla ifade edilebildiği için, daha açık 
bir şekilde bu başarısızlığı ifade etmek mümkündür. 
Sözle, takdir ölçüleriyle bunları tevil etmek mümkün 
değildir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, uzun süren mu
halefet yılları içerisinde, tabii kaynaklar alanını, sol 
sloganların eğitim alanı olarak seçmiştir. Söyledikle
riyle yaptıklarını karşılaştırma suretiyle neticeye çok 
daha çabuk ulaşmamız mümkün olacaktır. Kadere ba
kınız ki, bu sol sloganların kaynak yaratmayıp, kay
nak yeyici olduğu; verim fikrinden yoksun olduğu, 
ülkenin dertlerini ve meselelerini istismar ettiği, slo
gan sahiplerinin elinde iflasıyla, 13,5 aylık icraat
tan sonra ortaya çıkmıştır. 

Evvela, 1978 yılındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının yatırım oranını halledelim. 

Sayın milletvekilleri; elimde birbirinden farklı, 
bir hafta ile 10 gün arayla hazırlanmış iki belge var. 
Bunlardan bir tanesi, Bütçe Komisyonu raportörleri
mizin Aralık ayının ikinci haftasından sonra, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarında ya
tırım oranlarını tespit ettikleri bir belgedir. 

İkinci belge, 31 Aralık 1978 tarihini, yani bu bel
genin hazırlandığından 10 ile 15 gün sonra hazırlan
mış DPT yatırım belgesidir. Burada yatırım oranları, 
her kuruluş için nasıl farklıdır, göreceksiniz. 

Buradan bir neticeye gelmek istiyorum. Bakınız, 
Türkiye Elektrik Kurumunun bütçe yılı 31 Aralık'ta 
biter. Bütçe Komisyonu raporunda, yatırım oranları
nın -% 90 oranında gerçekleştiği yazılıdır. Ama 5 nci 
ve 8 nci sayfasında 31 Aralık tarihli DPT raporunda 

% 65,5 yazılıdır. TPAO için % 96,6 yazılıdır Bütçe 
raporunda, DPT raporunda >% 74,6 yazılıdır. Petrol 
Ofisi |% 75,2, ;% 63,4 yazılıdır, Karadeniz Bakır İş
letmeleri ı% 85, ı% 74 yazılıdır. 

Niçin bu detaya girdim? 
Gerçekte Devlet Su işlerinin 10 aylık faaliyetle

ri DPT raporunda % 62, fakat 2 ayı da içine alan 
Bütçe Komisyonu raporunda i% 95'dir. Bu da, gerçek 
dışı bir tahmindir. 10 ayda ı% 62 yapacaksınız, Ocak 
ve Şubatta, iki ayda 1/5'i kadar, .kış ayında % 50 da
ha faaliyet sarf edeceksiniz. Aynı şey MTA'da var
dır. MTA'nın gerçekleşme oranı, Bütçe raporunda 
•% 100 yazılı, DPT raporunda % 75 yazılıyor. 
EÎEt'ninki % 96 yazılı, gerçekte DPT raporunda 
% 55,3 yazılıdır. 

Şimdi, evet, Bütçe raporları bir süre önce hazır
landığı için bir tahmin zorunluluğu vardır. Ama tah
min zorunluluğu, rakamları şişirme hakkı demek de
ğildir. Sayın Genel Başkanımız bütçenin tümü üze
rinde müzakere yaparken burada, Türkiye'nin 1978 
milli gelirlerinin j % 3 artmadığını, i% 3'ün altında 
sıfıra yakın arttığını iddia etti. Bu gerçek. Tahmin
leri, rakam şişirmesi halinde kullanma, sadece Ener
ji Bakanlığında değil, sadece yatırımlarda değil, üre
timlerde de yer almıştır. Gerçekten Türkiye'nin yıl
lık milli geliri 1978 yılında sıfıra çok yakın bir şekil
de artmıştır. Nüfusu da % 2,5 arttığına göre, Türk 
ekonomisi 1978 yılında nisbi olarak nüfus artışı 
kaale alınmak suretiyle küçülmüştür hükmü, mate
matik olarak ortaya çıkar. 

Evvela neden, neden bu yatırımlar son derece 
düşük gerçekleşti? Bizim fazla bir şey ilave etmemize 
hiç lüzum yok. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatının 
30 Kasım 1978 tarihli raporunu açıyorum. Ne diyor 
rapor? «İç para sağlayamadık, dış para sağlayama
dık, kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayamadık, 
demir sağlayamadık, çimento sağlayamadık»... Mad
deler uzuyor. Peki niçin hükümetsiniz? Bunları söy
leye söyleye iktidar olmanız mümkündür, ama bun
ları söyleye söyleye iktidarda kalmanız mümkün de
ğildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Siz kendi
nize 3 ay vade biçmemiş miydiniz ekonomik mese
leler için? 3 ay içinde ekonomiyi düzelteceğiz, anar
şiyi bir günde - polemiğe girmek istemiyorum - ama 
Türkiye'de hükümet kimdir, belli değil. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Biziz. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sizseniz, bu 

meseleleri halletmek için geldiniz. Hükümet yeri icra 
yeri, sızlanma yerj değildir. Böyle sızlanarak hükü
met kalamazsınız. 
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Dahası var sayın milletvekilleri, bakınız, dahası 
var. Bakınız 4 ncü sayfada ne diyor? Sayın Bakanın 
bilhassa ıttılaına arz ediyorum. Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığında ne oranda olmuştur bilmem, 4 
ncü sayfada fiziki gerçekleşme: c/c 71 para harca
dınız ,ama bu parasal gerçekleşme; fiziksel gerçek
leşme bunun çok altında. Biz söylemiyoruz, DPT 
söylüyor: «Fiziki gerçekleşmelerin nakdi harcamala
rın oldukça altında kaldığı ve program hedeflerine 
ulaşamadığı gözlenmiştir.» İlave ediyor: «Fizik ger
çekleşmelerin düşük olmasının başlıca nedenlerinden 
biri de, yatırım ödeneklerinin cari harcamalar için 
kullanılmış olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 'bunun üzerinde durmayacak 
mısınız? Yani milletin karşısında, Meclisin karşısın
da, biz şu 'kadar yatırım yapıyoruz diye rakamları 
ifade edeceksiniz, yıl için gelecek, bu rakamları alıp 
cari harcamalarla kullanacaksınız Bu, bir skandaldir. 
Ben DPT raporlarında bugüne kadar böyle bir ifa
deye raslamadım. Nasıl oluyor da yatırımlar için ay
rılmış olan para milletin, Meclisin huzurunda taahhüt 
edilen bu ödenekler, cari harcamalara, gerçek tabiriyle 
militan beslemelere harcanabiliyor? 

GÖNGÜR HUN (Sakarya) — Milletin işi mühim 
değil; militanların, komünistlerin beslenmesi mühim. 
Bunlarla komünistleri besliyorlar. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — O halde ba
kınız, 1978 yılını özetleyelim. 

Yatırımlar, planlı dönemin en yüksek oranında 
gerçekleşebilmiştir. Üretim hedeflerinden birkaç ta
nesi hariç, hiç birisine tam olarak ulaşılamamıştır. 
Hatta bazı üretim hedefleri, üretimde ulaşılan rakam
lar 1977 rakamlarının da çok gerisindedir. 

Sonra 17 baraj ve hidrolik bir iki santral ve 29 
sulama tasfiye edilmiştir. Bu, feci bir şeydir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Aynı 
kararname sizde de çıktı. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Tasfiye edil
medi .Mesele tasfiyesidir, kararı değil; Sayın Süley-
man Bey. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Aynı
dır efendim. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Her neyse. 
Şimdi, yeni hiçbir önemli iş ihale etmeyeceksiniz. 

yatırım hedeflerini en düşük seviyede gerçekleştire
ceksiniz, üretim hedeflerinin hiçbirisi gerçekleşmeye
cek ve bunun adına «kalkınma» diyeceksiniz. 

Bitmedi sayın milletvekilleri, hem Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan, hem diğer bakan

lıklara bağlı olan KİT'ler 1978 yılı içerisinde öldürü
cü zamlar yapmışlardır. 

Hazindir, KİT'lerin ürettikleri mallara ve hizmet
lere öldürücü zamlar yapılmış olmasına rağmen, K İ P 
lerin zararları artmıştır. Ve böylece bir taraftan va
tandaş bu mallar ve hizmetler için fazla para öder
ken, bir taraftan da vergisiyle, yatırıma dönüşmesi 
gereken vergisiyle KİT'lerin zararlarını kapatmak du
rumunda kalmıştır. Böylece 1978 yılı, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının Türk vatandaşına çifte ceza 

„ kestiği bir yıl olmuştur. 
YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Barajlar ki

ralı yaptı. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Personel po

litikası; doğrusu bu acı sözleri söylemek istemezdim 
mademki ülkenin gerçeklerini tartışmak zorundayız, 
milletten aldığımız görevi, vicdan huzuru içerisinde 
veya bildiğimiz istikamette yapmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığında uygulanan personel politikası, tümüyle 
ideolojik bir kadrolaşmaya dayalıdır. Devir, devir... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Nasıl oluyor, 
yani 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Örneğin? 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Misalini de 

vereyim: 
Devir, devir masadan başlamış, masa mühendisi 

olmuş, masa memuru olmuş, ama her devirde kabi
liyetini ispat etmiş insanları tasfiye ettiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Demek ki, 
sizin zamanınızdan kalmış. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yerlerine 
kimleri getirdiniz? Solcu, daha çok solcu olanları 
yerlerine getirmiş gayreti içinde oldunuz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ondan önce ko
mandolar vardı, onlardan söz edin 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Tecrübe ve 
li'yakat yerine, örgüte daha çok bağlılık, tercih sebebi 
oldu. «Örgüt ve örgütten» sözü, «örgüt böyle isti
yor», «filan örgüttendir» sözü, Enerji Bakanlığında 
çok konuşulan ıbir söz haline gelmiştir. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Örnek ve
rin. 

BAŞKAN — Rica ederim, sayın hatibe müdahale 
etmeyin, lütfen. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Arkadaşımız 
misal istedi. Sayın Bakan'a dosyalar dolusu misal 
vereceğim. Ama birkaç misali Cumhuriyet Halk Par-
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tili değerli arkadaşımın huzurunda ifade ederken, 
fazla islimlere girdiğim intihamın uyanıdırılmamasına 
'bilhassa gayret sarf edeceğim. 

Anarşik eylemlerden Deniz Gezmiş olayında 18 
seneye mahkûm olmuş İrfan Uçar, Nükleer Santral-
lar Güvenlik Mühendisidir. (AP sıralarından «Vah, 
vah» sesleri) Evet. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onlar öl
sünler mi, aç mı kalsınlar yani? 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Misal iste
diniz, veriyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onlar bu 
memlekette çalışmasınlar mı? Sizin işe aldıklarınızın 
da isimlerini verin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Misal iste

diniz, veriyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Onları da 

siz buyurun verin. 
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Elazığ İl Başkanı, 

Hazar Santralındadır ve lojmanda oturur. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Allah, Allah. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet. Adı 
Mehmet Yıldırım'dır. 

Hasan Yüksek, TEK'in elektrik ekiplerinden bi
rinde işçidir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aç kalsın, 
aç kalsın. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hayır kal
masın. 

Bunu, anarşik eylemlerden, bölücülükten mahkûm 
olanların öncelikle ve bir özel özenle işe alındığının 
misali olarak veriyorum. Yoksa, o vatandaşlarımız 
aç kalsın diye değil. Ama, özel bir himayeyi de halk 
etmemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu kâğıttan bir şatodur, bu 
organizasyon, kâğıttan bir şatodur. Birgün birisi ge
lecek, bunu üfürecek ve bu şato yıkılacaktır, bugün 
de uzak değildir. 

Diskleştirme en insafsız ölçülerde devam etmek
tedir. 1976 Eylül'ünde Aliağa ve İPRAŞ'ı kanun
suz grev yaptıkları mahkemece sabit olduğu için bazı 
işçilerin görevlerine son verilmiştir. Sayın milletve
killeri, biz 31 Mart 1975'te hükümet olduk. Hadise 
Eylül 1976'da, yani 17 ay sonra vaki oldu. Bu 17 ay 
içerisinde, ne Karadeniz Bakır İşletmelerindeki Disk 
Şubesine, ne İPRAŞ'daki Disk Şubesine, ne Aliağa' 

daki Disk Şubesinin herhangi bir işçisine herhangi 
bir telkinde bulunmadık, gözünün üstünde kaşm 
var demedik. Vakta ki bu hadise cereyan edinceye ka
dar ve mahkeme kararı ile bunların suçu sabit olun
ca TPO ve İPRAŞ idaresi bunların işine son verdi. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ali Elverdi'nin 
mahkemeleri mahkûm etti onları. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi bu 
işçiler geri alınmıştır. Niçin? Yani kanunları yargı 
organının kararlarıyla zorlayanları, bozanları tekrar 
işe almak, anarşiyi ve kanun zorlayıcılarını mükâ
fatlandırmak değil de nedir-? 

Mesele 'burada da bitmiyor. Bir hicranımı Yüce 
Meclisin huzurunda söyleyeceğim. Sayın Bakanın 
konuyu bilip bilmediğini bilmiyorum, bu benim için 
bir hissi meseledir de. Ben uzun yıllar Devlet Su 
İşlerinde Altıncı Bölgede Mühendis olarak çalıştım. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Be
raber çalıştık. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet. 
İnanınız ki, bu defa Devlet Su işlerine gittiğim 

zaman, siyasi eğilimlerini hiç bilmediğim, sormadı
ğım Yenice İşletmesinden savak işçileri, Mihmandar 
İşletmesinden savak işçileri, bölge bahçesinin bekçileri, 
şoförler, bahçivanlar ve özellikle Makine Başmühendis
liğinin Atölyesinde çalışan işçiler-evet açıkça söylüyorum 
ve aramızda ne memurken, ne bakanken bir tek siyasi 
laf konuşmadığımız bu insanlar ıstırap içerisinde gel
diler; ayrı ayrı geldiler, toplu geldiler ve Disk'e geç
mek için akla alınmadık tazyiklere maruz kaldıklarını 
söylediler. Eee böyle bir yere varamazsınız bununla, 
varamazsınız bununla bir yere. 

Elektrik mevzuunda CHP ile hesaplaşmamıza ge
rek var. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi bizim 
elektrik politikamızın yanlış olduğunu ve komşuları
mızla mukayeseler vererek de bu yazılı iddialarını is
patlamak istediklerini görüyoruz. 

Biraz evvel değeri! arkadaşımız Sayın Akın da 
buna benzer şeyler söyledi.̂  Plan konuşmalarında da 
bu oldu, Sayın Maliye Bakanı da söyledi. Hay hay, 
geliniz bir rakamlara bakalım canım, rakamlar ya
lan söylemez, rakamlar taraf tutmaz. Cumhuriyet 
Halk Partisi 27 yıl iktidar oldu, 1923 - 1950. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — El insaf. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Adam ba

şına 790 milyon kilovat - saat enerji hedefine ulaş
tınız. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hâlâ orada 
mısın? 



M. Meclisi B : 61 23 . 2 . 1979 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Adam ba

şına 45 kilovat - saat. Ondan sonraki... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz o zaman 

bizde idiniz. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Öyle idi 

de... 
BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rahatsız oluyor

sanız, kuliste 'istirahat edebilirsiniz, rica ediyorum. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Kar

su, sadece sizi üzmek istemiyorum. İsmet Paşa'nın 
son konuşmalarını okumaya ihtiyacınız var galiba. , 

İkinci 27 senede 21 m#yar kilovat - saate çıkmış
tır. Birinci 27 senenin 27 katı, yani Cumhuriyet Halk 
Partisinin 27 senesi' elektrik üretimi bakımından De
mokrat Partinin ve Adalet Partisinin bir senesine an
cak mal olur. (AP sıralarından alkışlar) Eğer, Cum
huriyet Halk Partisi ikinci 27 senede iktidarda kalsa 
idi, 1977'de 790+790=1 580 000 000 kilovat - saat 
enerji patentine, hedefine ulaşırdı. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne)' — Bu 
hesap yanlış. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Ama bizim 
ulaştığımız hedef, 21 milyar. Hatta bunun içerisinde 
ihtilaller var, bunun içerisinde sizin olumsuz rekor
larınız var. O itibarla, çok teorik olmaya gerek yok. 
Adalet Partisi ve Demokrat Parti, Türkiye'de elek
trik enerjisini sizin 27 yılda artırdığınız 27 katı artır
mak imkânını bulmuştur. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Kılıç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. ' 

Sayın milletvekilleri, şu mikrofonun hafızasız olu
şundan faydalanan arkadaşlarımız oldu Plan konuş
malarında. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, Sa
yın Hikmet Çetin hükümet üyesi olarak, Sayın Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı geldiler «1978 yılı içerisin
de % 8, c/f 10, ıC/r 11 elektrik üretimini artırdık»1 de
diler. 

Şimdi Türkiye Elektrik Kurumunun 1978 yılı ra
porunu okuyorum : 

«1977 yılında 20 564 000 kilovat - saat, 1978'de 
21 594 000 000 kilovat - saat,» Artış % 5. Bulgaris
tan'dan alınan elektrik hariç, onu da katarsanız c/c 5.4. 
Peki geçen sene neydi? % 12. Evvelki sene neydi? 
% 18.3. Daha evvelki sene neydi? % 16.5. 

Cumhuriyet Halk Partisi, elektrik üretiminde olum
suz rekorların sahibidir ve bu rekorunu da 1978'de 
kırmıştır. 1961'de % 7 Cumhuriyet Halk Partisinin 

zimmetinde kayıtlıdır. 1974'de % 8,5, o zamanki en 
düşük rakamdır, Cumhuriyet Halk Partisinin zimme
tinde kayıtlıdır ve bu minimumlar rekorunu Cum
huriyet Halk Partisi 1978'de bir kere daha kırmıştır 
ve i% 5'tir. 

Mesele burada da bitmiyor. Bakınız TEK rapo
runun 1 nci sayfasının son cümlesi ne diyor? Bu her
kese açık... 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sen de varsın o de
virlerde, kontenjandan gelmiştin. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hayır 1978'i 
konuşuyoruz. 

Şimdi Türkiye'deki elektrik üretimi kendi kaynak
larımızdan % 5 artmış olmasına rağmen, TEK sant-
rallarındaki elektrik üretimi artışı % 3,5 olmuştur. 
Diğerleri nereden arttı? Beğenmediğiniz Çukurova' 
dan arttı, otoprodüktörlerden arttı oran itibariyle. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Keban'ın sa
vakları neden çalışmıyor? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, bir hususu iddiayla ifade ediyorum. Be
nim iddia etmeme gerek yok, TBK raporunun 2 nci 
sayfasında 5 nci maddesinde, yakıt durumunu açık 
açık söylüyor? Hem kömürsüzlükten, hem yakitsız-
lıktan Ambarlı, Hopa gaz türbinleri çalıştırılamamış
tır. 

SÜLEYMAN ŞABRİ ÖZNAL (Edirne) — Pet
rol yok? 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Seyitömer 3... 
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Petrol 

yok? 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bir daha ik

tidar olur ve sizin iktidar olmanız ihtimali belirirse, 
size 600 bin ton değil; 6 milyon ton petrol bırakmayı 
taahhüt ediyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

E, kendi kendinize bulamayınca evvelki iktidar ne 
yapsın? Devredeceğiz. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Suları 
barajlarda niye tutmanıdız? Yanlış politika, yanlış... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi... 
(CHP sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vur
ması) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler... 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Seyitömer 

3... (Gürültüler) Tunç'bilek B/I ve nihayet 1977'nin 
sonunda tecrübe çalışmasına başlayan Tunçbilek B/2' 
yle Türkiye Cumhuriyeti; kömür sağlayabilseydiniz. 
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fuel - oil sağlayabilseydiniz, elektrojen grupları için 
motorin sağlayabilseydiniz 2,5 milyar kilovat/saat da
ha fazla enerji üretmek mümkündü. 

Mazeretiniz yok... (CHP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sular 

akmıyor Beyefendi? 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üye, artık çok 

fazla müdahale ediyorsunuz. Beni başka türlü davran
maya mecbur edeceksiniz. Rica ediyorum. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Siz petrol 
bulamazsanız niye hükümet oldunuz? Bırakın, bulan
lar olsun. 

Sayın Başkan, bu mevzu çok uzar. Gerçekten söy
leyebileceklerimin ancak 1/3'ünü söyledim, ama daha 
başka vesilelerle buluşacağız. 

Üç, beş kelimeyle de köy elektrifikasyonuyla son 
1979 ne olacak? 1979 ne olacak, bu husustaki görü
şümü arz etmekle bitireceğim. Affınızı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, zamanınız geçti, lütfen 
bağlayınız. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bitiriyorum. 

Sayın Başkan, Üçüncü Beş Yıllık Planın 5 yılın
da, 5 000 köye elektrik götürülmesi hedefi alınmıştır. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlayan 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümetinin ifadesiyle 
sabittir ki, bu 5 000 hedefi aşılmış, ve 6 683'e ulaş
mıştır. Biz yılda 2 500 köye elektrik götürme hede
fini, 5 yılda 5 000 olmasına rağmen, kendimiz vazet
tik. Hem kendimizi, hem administrasyonu sıkıştıra- > 

rak büyük hedeflere ulaşmak için vazettik ve bu he
defe çok yaklaştık. 

1977 yılında elektriğe kavuşturulan köylerin sayı
sı 2 017'dir. Derece derece artmış. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Sayenizde 
karanlığa gömüldük. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Peki siz, 
1978 yılının başında 4 500 - 5 000 köy inşaatı de
vam ederken, yani daha avantajlı durumda iken, bir 
kısmı küçük bir emek ile, küçük bir gayretle bitmek 
üzere iken, tesisleri yarı inşa halinde teslim aldığınız 
halde, bu avantajınıza rağmen, 1978 yılı içerisinde 
1 640 köye elektrik ulaştırabildiniz. Niye geri gitti
niz? «Döviz bulamadık, iç para bulamadık, direk 'bu
lamadık», bunlar bir iktidarın mazeretleri olamaz. 
O zaman iktidara layık değilsiniz derler size. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — KİT'lerdeki 
konuşmanızı gösteririm sonra. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kılıç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bağlayayım 
Sayın Başkanım. 

Sayın Karsu, ben KİT'te konuşmadım. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Geçen sene 

Bakan iken yaptığın konuşma. 
BAŞKAN — Rica ediyorum beyler. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 1979 ne ge

tirecek? 1978'den tevarüs ettiği huyları aynıyla geti
recek. 1978 kuyruk yılı, 1979'da daha uzayacak. 

Daha bu akşam radyoda, bir sayın yetkilinin be
yanatını dinledik. Motorinin dışında hiçbir akaryakıt 
türünün sıkıntısı çekilmiyormuş. Beyefendiler, siz 
milletle alay mı ettiriyordunuz Allah aşkına? Şura
dan Amerikan Büyükelçiliğinin önünden gidiniz 
Shell ve Mobil var, sorun bakalım 4 tanesi de ben
zin yok diyor. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Niye 
Amerikan Büyükelçiliği? 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hayır, ta
rif oldu diye yakından verdim. Tarif için söylüyorum, 
alınmayın. (AP sıralarından gülüşmeler) 

YAKUP USLU (Manisa) — Çin Elçiliği deyin. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Peki Çin 

Elçiliği, Çin lokantası. 

Şimdi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın 
müzakerelerinde ifade ettik. Planın hedefleriyle planın 
ödenekleri çelişkilidir. Özellikle tarım ve enerji sektörü 
için. Yani, o koyduğunuz ödeneklerle, o hedeflere 
ulaşamazsınız. 

Ayrıca 1979 dilimi, ölümü komşuluğa atar gibi 
1980 - 1981 ve daha ileriki yıllara asılı yükü aktar
mış. Bu bir yatırım dilimi değil, yatırım kabuğu gibi 
ve 1979 Enerji Bakanlığının Bütçesinin bir özelliği 
de 1978 Bütçesinin % 11 daha iş yapma gücü bakı
mından eksik oluşudur. Daha doğrusu, Enerji Ba
kanlığı kurulduğu günden beri, toptan eşya fiyatla
rının artışı, yani paranın değer kaybetmesi, buna kar
şılık bütçelerin yükselmesi, daima zait olarak gel
miştir; hatta 1978 buna dahil. İlk defadır ki, Enerji 
Bakanlığına bağlı kuruluşların bütçeleri, enflasyon 
oranının altında kalmış, yani % 11 dalha 1978 Büt
çesinden küçük olmuştur. 

Mesele sadece % 11 ile olsa, zamlar geliyor, de
valüasyon eli kulağında deniliyor; ama herhalde zam
ların geldiği bir gerçek. Daha bugün kâğıt başladı, 
PTT zammı yılbaşında başladı. O halde, bu bütçenin 
bir miktarını da Şubattaki Marttaki zamlar alıp gö
türecek, o halde ortaya 1978*in belki yarı gücünde, 
belki % 60 - 70 gücünde bir bütçe kalacak. 
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SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Siz
den vergi alacağız. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 1978'den 
kim memnundu ki, şimdi ondan daha küçük bir yıl 
karşılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç süreniz bitti, tamamla
yın lütfen. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, sürenizi 5 dakika geç

tiniz. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, Sayın Başkana teşekkür ederim. Gerçek
ten müsamaha ettiler. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sabah benim 
«•özümü kestiniz, müsamaha etmediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size de 4 dakika süre tanımıştım Sa
yın Karsu. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, yaşayanlar görecektir, kuyruk yılı, ıstı
rap yılı 1978, 1979 yılında aranır hale gelecektir. 
1978'i yaşayanlarımız için bu ihtimali düşünmek dahi 
tüyler ürperticidir. 

Beni sabırla dinlediğinizden dolayı, Yüce Mecli
sin değerli üyelerine grubum ve şahsım adına saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Lehte Sayın Adnan Keskin, buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, de
min bana bir kahve ikramında bulunmak istediniz, 
çok teşekkür ederim; fakat benim de bir istirhamım 
var, şu anda Divan üyelerinden birisi yoktur, lütfen 
görevinizi yapınız. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, ben sadece si
nirleriniz bakımından söyledim, ihtiyacınız yok, ben 
sözümü geri alıyorum efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ben de sizden is
tirham ediyorum, lütfen görevinizi yapın. 

BAŞKAN — Tamam efendim, biliyorum, Divan 
tamamlanacaktır, devam ediyor görüşmelerimiz. 

Buyurun Sayın Keskin. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
50 baraj öyküsüyle yola çıkanların, belli bir plan 

ve program disiplininden esinlenmeyen, ülke ve çağın 
gerçekleriyle çelişen tutumlarının doğal sonucu, eko
nomik ve sosyal çalkantılar içine itilen ülkemizin 
tüm sorunlarının temelinde yatan enerji kıtlığını bün-

I yesinde topladığı diğer üretici sektörlerle birlikte çöz
me işlemini üstlenen Enerji Bakanlığı Bütçesi hak
kında kişisel görüşlerimi sunacağım. Sorunların ne
den kaynaklandığını saptayıp betimliyerek, yeni 'bir 
yaklaşımla sağlıklı çözüm yöntemlerini yakalayabil
di klerini, olumsuz koşullara rağmen geride kalan yıl
daki uygulamalarıyla kanıtlayan Bakanlık mensupla
rını kutlarken, tümünüze saygılarımı sunarım. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Yüce 
Meclise sun. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Siz çok çağ 
gerisi kalmışsınız, biraz daha eğitilirseniz yetişirsiniz. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Keskin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; politik uğraşta bilimsel verilere, ciddi araş
tırmalara dayalı rasyonellik kokan tercihleri bir ke
nara itip, öyküler anlatarak, boş bulunan her çuku
ra harç koyup, günü kurtaracak palyatif önlemleri 
sarsılmaz doğrular gibi sunanların krallık savları da, 
önlemleri gibi güncel olur. Üretimin durmsı, işsizler 
ordusunun oluşması, dış ticaret açığının milyarlara 
ulaşması pahasına ülkemizde de bitmiştir kralın öy
küsü. Hem de, resmi kayıtlardaki sözleri, ülkenin 
içinde bulunduğu çıkmazı, içtenliğini kanıtlayan eski 
bir Cumhuriyet Halk Partilinin Cumhuriyet Halk Par
tisini suçlama pahasına, bitmiştir kralın öyküsü. 

Ecevit Hükümeti, anlatılacak öyküleri bittiği için, 
boş gördüğü çukurlara temel atamamadan ötürü te
dirgin olanların engellemelerine, karanlıkta bıraktığı; 
enerji gereksinimi fazla olmayan, yeni oluşan sanayi 
kuruluşları düşük kapasitede çalışan; petrolü, mühen
dislik hizmetleri, makine ve tesisatıyla dışa bağımlı 
hala getirilen Türkiye'yi aydınlığa kavuşturup düz
lüğe çıkaracaktır. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Yaptık 
diyeceksiniz, şikâyete hakkınız yok. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Yirmi yıl ev
vel sorumlusu olanlar da geldi buraya. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Yahya'nın ver

gi iadesi götürdü petrolü, bulamıyoruz, ne yapalım. 
Yaşadığımız karanlık tablo bir veya birkaç yıl

da oluşmamıştır. 10 - 15 yıl evvel uygulamaya konu
lan politikaların ürünüdür. Enerji sektörünün kendi
sine özgü yapısı, yanılgıların somutlaşmasını gecik
tirdiği için günümüzde ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
sektörde yeni bir tesisin devreye girmesi, kabarık iç 
ve dış ödeme gücünü gerekli kıldığı gibi, mühendis
lik hizmetleriyle birlikte uzunca yapım yıllarını içer
mektedir. ^ n 
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Dış ödeme gücü sınırlı, olanakları kıt ülkelerde, 
bu sorunlar ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Rasyonel
likten uzak bir yaklaşım ile kıt olanakların, planı, 
projesi yapılmamış sahalara dağıtılması halinde, baş
lanılan tesislerin tamamlanması için gerekli olan süre 
bir veya birkaç kat artmaktadır. Uzayan zaman sü
reci içerisinde doğan maliyet farkı, başlanılanların ve 
yenilerinin devreye sokulmasını olanaksızlaştırmak-
tadır. 

Ülkemizde de rakamlar dizeleyerek, büyük Tür
kiye imajı yaratmaya heveslenenler, bu yanılgıya sü
rüklenmişlerdir. Sınırlı, mali, ve teknik olanaklar da
ğıtıldığı için, özkaynaklara dayalı rantabl tesislerin 
devreye girmesi gecikmiştir. Gecikmelerin yarattığı 
enerji boşluğu, krallık savlarıyla ortaya çıkanların, 
bu savlarına gölge düşürmemek için uyguladıkları 
ikinci bir yanlış politikayla kapatılmaya çalışılmış
tır. Yapımı biraz daha çabuk olan petrole dayalı te
sisler oluşturulmuştur. Bu tesisler oluşturulduğu için 
Sayın eskisEnerji Bakanının misal olarak gösterdiği, 
Amerikan Elçiliğinin yanındaki Petrol Ofisi bayiin-
de petrol bulunamamaktadır. 1972*de bitirilmesi ön
görülen Oymapınar, 1974"te bitirilmesi saptanan As-
lantaş, 1977'de üretime geçmesi beklenen Karakaya, 
Adıgüzeller, Afşin - Elbistan projeleriyle günde 270 
bin dolarlık petrol tüketen Arribarlı Santralı, bunun 
somut kanıtlarını oluşturmaktadır. 

Özkaynaklara dayalı bunlar ve benzeri tesislerin 
devre dışı kaldığı için 7 milyar hektarlık tarıma el
verişli arazinin 2 milyon hektarı sulanabilmekte, De
nizli - Baklan, Kars - İğdır, Hatay - Amik ovalan 
gibi, milyarlarca liralık artık değer yaratabilecek olan 
ovalar susuzluktan kavrulmaktadır. 100 milyar kilo
vat/saatlik enerji üretebilecek kapasitedeki özkaynak 
rezervlerimize rağmen, ı% 34'ü dışa bağımlı 20 mil
yar kilovat/saatlik enerji üretebilmekteyiz. 

Enerji üretiminde işlerlik kazandırılan bu kısa gö
rüşlülük, sağın eylemde evrensel oluşunun gereği pet
rol üretimine sanayi ve ulaşım sektörlerinde yansı
mıştır. Günümüzde ve gelecekte ciddi bir sorun olma 
niteliğini koruyacak olan petrol bunalımı, eylemde 
ulusçuluktan uzak kalmanın acı ürünüdür. 1954 yı
lında çıkarılan Petrol Yasasıyla petrol politikamız 
yabancı ellere terk edilirken, ulusal kuruluşumuzun 
gelişip serpilmesi engellenmiştir. Mali ve teknik ola
naklarla donatılmayan ulusal kuruluşun etkinliğinin 
kırılması, üretim düşüklüğü sanayi ve ulaşım sektö
ründe izlenen yanlış politika ise, petrole olan gerek
sinmenin artışı gerçeğini getirmiştir ülke gündemine. 
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Petrole dayalı enerji, sanayi ve ulaşım sektörüyle 
dışa bağımlı kılınmış bir Türkiye gerçeği mevcut. 
Petrol ve türevlerindeki fiyat artışlarının yatırım ve 
ara mallara yansımasından doğan sıkıntıların, dışsa
tım olanakları sınırlı bir ülke durmaktadır önümüzde. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, 2 dakikanız var. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Keskin, ik

tidar sözcüsüsün unutma; 1,5 senedir ne yaptığınızı 
anlat. 

BAŞKAN — Sayın Tercan... 
ADNAN KBSİKN (Devamla) — 1,5 yıldır Yah

ya'nın ve sizin pisliklerinizi temizledik. 

ESAT KIRATLIOGLU (Nevşehir) — Beyefendi, 
bırak Yahya'yı, sen konuşacağmı konuş! Ne yapa
caksın Yahya'yı? 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Elemanına sa
hip ol. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sinirlenmenize 
gerek yok. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Evvela oradan 
laf atan odur. Sinirlenmene gerek yok Sayın Kırat
lıoğlu. 

BAŞKAN — Siz görüşmenizi tamamlayınız Sa
yın Keskin. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ayıp
tır yahu ayıptır. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Ayıbı senden 
öğrenmeyeceğiz, evvela grup üyeni sustur. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Sayın Keskin... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

susturun da sataşmasın. 
BAŞKAN — Sizin, aşağıdan laf atan her üyeye 

söz yetiştirme mecburiyetiniz yok ki Sayın Keskin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Efendim, aşa
ğıdan laf atıyorlar, laf atmasınlar. 

BAŞKAN — Ben yatıştırmaya çalışıyorum, ikaz 
ediyorum; siz lütfen Genel Kurula hitap ediniz. So
nunu alamazsınız Sayın Keskin, öyle bir şey yok za
ten. 

Buyurun efendim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — 2,5 milyarlık 

dışsatım gücüne karşılık petrole 2 900 000 000,yatı-
rım ve aramallarına 7 milyar dolar ödeyerek kalkın
masını sürdürebilecek bir ülkedir teslim edilen. Böy
lesine karanlıktır, «Büyük Türkiye» öyküsüyle, tril
yonları içeren rakam mistisizmi arkasına gizlenen 
taiblo. 
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Sayın üyeler, Ecevit Hükümeti, enerji sorununu 
yeni bir yaklaşımla ele almıştır. Dağıtılan teknik ve 
mali kaynaklar, baraj yapımında tercih nedeni olan 
su depolama unsuru da gözönüne alınarak, büyük 
kapasiteli tesislere teksif edilmiştir. Yılların birikimi, 
idari ve dış ödeme sorunları çözümlenerek, ayrılan 
kaynakların verimli biçimde kullanılması gerçekleş
tirilmiştir. 

Ulusumuzun bağrında bir yara olarak duran ATAŞ 
Rafinerisi, yöneticilerinin sorumsuz tutumu karşısın
da ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği önlemler alına
rak, bu kuruluşu milli ekonomimize kazandıracak 
çalışmalara başlanmıştır. 

tik kez, askeri amaçlar için kurulan petrol boru 
hatlarının, sivil taşımacılıkta kullanılmasını sağlaya
cak adımlar atılmıştır. 

Ulusal kuruluş Peltrol Ofisinin çalışmadan yeni
den düzenlenerek, iç dağıtımın büyük çoğunluğu, bu 
kuruluş aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan 
yeni kurum ve çalışma yöntemleriyle halkımızın ısı 
gereksinimi başarılı bir şekilde çözümlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, enerji darlığının, petrol fi
yatlarında irademiz dışında oluşan yükselişlerin ya
rattığı sorunlar, gelecek yıllarda da karşımıza çıka
caktır. Gelecek yılların getireceği olumsuz etkileri 
durdurabilmek için daha rasyonal ve sektör önlemlere 
gereksinme vardır. 

ıBAŞKAN — Bağlayınız Sayın Keskin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım; kesintileri de eklerseniz, sanırım süre
sinde bitireceğim. 

Ekonomimizin tümünü içerecek bir koordinasyon
la petrol tüketimini kısıcı önlemlere işlerlik kazandır
ması gerekmektedir. 

Enerji üretiminde, mühendislik hizmetlerini de 
içeren dışa bağımlılığı kıracak girişimler, zaman ge
çirmeksizin yapılmalıdır. 

Artık değer yaratmada, kırsal kesimde yaşayan hal
kımızın ekonomik, sosyal ve kültürel değişimini hız
landırmada etkili ve sağlıklı bir araç olan sulama pro
jelerine ağırlık verilmelidir. 

Yıllardır siyasal nutuklara malzeme olarak kulla
nılan köy elektrifikasyonu, tüm ülkeyi kapsayacak 
biçimde çözüme kavuşturulmalıdır. 

Bu yıl yürürlüğe konulan, Madenlerin Millileştir
me Yasasının uygulamalarını genişleterek, doğal kay
naklarımızın verimli biçimde işletilmesi, gerçekleşti
rilmelidir. 

Sıraladığımız ve yeni oluşan koşulların geliştire
ceği sorunların çözümüne ilişkin önlemlerin Bakan
lıkça alınacağına olan inancımı vurgularken, 1979 
yılının aydınlık dolu olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 

Sayın üyeler, aşağıdan müdahale edildiği zaman, 
aynı üye kürsüye geldiğinde aşağıdaki arkadaşların
dan şikâyetçi oluyor; hoş olmadığını hep beraber ya
şıyoruz. Çünkü, biraz önce Sayın Keskin, oturduğu 
yerden mütemadiyen müdahale ediyordu. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır. (CHP ve AP 
sıralarından karşılıklı müdahaleler ve gürültüler) 

Rica ediyorum sayın üyeler. Şu saate kadar ga
yet güzel giden görüşmelerimizi başka bir noktaya 
çekmeyelim, lütfen. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1979 Mali Yrlı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bütçesi dolayısıyla grup
ları adına, ya da şahsen görüşlerini dile getirmiş 
olan Millet Meclisinin değerli üyelerine teşekkür 
ederek, sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın miletvekilleri, enerji sorunun özel bir önem 
taşıdığı dönemde Bakanlığımız bütçesini görüşüyo
ruz. Hiç kuşkusuz içtenlikle ifade etmeliyim, gönül 
böyle bir ortamda, böylesine ciddi bir dönemde böy
le bir Bakanlığın Bütçesi görüşülürken, daha temel 
sorunların, daha soğukkanlı bir biçimde ele alınma
sını, eleştirilmesini, değerlendirilmesini dilerdi. Böyle 
bir tartışmayı yapabilecek çok yetenekli Millet Mec
lisi üyelerinin bulunduğunu ve bir kısmının da söz
cü olarak biraz önce buraya çıkmış olduğunu ya
kından biliyoruz. Böyle bir tartışmanın ilkel pole
mikleri körükleme yerine, anlamsız bir sürtüşmeye 
katkı yapma yerine, ülkemizi ve hatta dünyayı çok 
yakından ilgilendiren çok ağır, ciddi sorunlar kar
şısında Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu çözüm 
alternatiflerini, yaklaşım yollarını değerlendirmeye, 
eleştirmeye, tartışmaya dönük o düzeyde bir yakla
şımı burada görmek isteı'dik. Bu üzüntümü içtenlikle 
söyleme hakkını, Sayın Başkanın bana bağışlamasını 
diliyorum. i 
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Değerli arkadaşlarım, dünya bir büyük enerji .bu
nalımı yaşıyor. Türkiye, bu bunalımdan büyük öl
çüde etki altında bulunuyor. Ülkemiz, dünya ortala
masının altında enerji tüketen bir ülke. Pek çoğu az 
gelişmiş, bağımsızlığını daha yeni kazanmış Afrika 
ve Asya ülkelerinde yüz milyonlarca yaşayan insan
lar da dalhil olmak üzere, milyarlarca insan arasın
da nüfus başına düşen ortalama genel enerji mikta
rının altında bir enerjiyi yurttaşlarımıza sağlayabili
yoruz. Dünyada kişi başına düşen enerji miktarı, 
2 069 kilogram eşdeğeri taşkömürü. Türkiye'de kişi 
başına düşen enerji miktarı 743 kilogram eşdeğeri 
taşkömürü. Suriye'den sonra geliyoruz. Suriye'nin 
744. Türkiye kalkınmak zorunda olan bir ülke. Kal
kınma, en temel tanımıyla enerji tüketimini artırmak 
demek. Türkiye, dünya ortalamasının altında enerji 
tüketen bir ülke, enerji tüketimini artırmak zorunda 
olan bir ülke. Bu 743 kilo taşkömürü enerjinin % 60'ı 
dışarıdan geliyor, ithal ediyoruz; % 60'ını dışarıdan 
alıyoruz, % 40'ını ancak içeriden yerli olarak kar
şılayabiliyoruz. Ve 743'ü dünya ortalamasına ulaştır
mak için önce 2 069'a, sonra Türkiye'nin dünyada 
hak ettiği yeri alabilmesini sağlamak için 3 bine, 
4 bine, 5 bine çıkartmak zorundayız. Bunu mümkün 
olduğu ölçüde yerli kaynaklardan, özkaynâklardan 
sağlamak zorundayız. Böylesine devasa sorunlarla 
karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemdeyiz. 

Türkiye'nin enerjisinin % 60'nı dışardan ithal et
tiğini söylemiştim. Yurt dışından enerji ithal etmek 
artık olağanüstü güç hale gelmeye başladı. Ne şu ik
tidar yüzünden, ne bu iktidar yüzünden; ne falan 
başbakan, ne filan başbakan yüzünden. Bir olgudur 
karşımızdaki: Türkiye, dışardan enerjiyi artık daha 
yüksek fatura ile ithal etmek durumundadır. 

1972 yılında Türkiye 124 milyon dolara petrol 
ihtiyacını ~ karşılayabiliyordu. O zamanki ihracatı
mız 885 milyon dolardı. 885 milyon dolar ihracat, 
124 milyon dolar petrol faturası, yani % 14'ü ile ih
racatımızın petrolümüzü satınalabil'iyoruz. Beş yıl 
geçti aradan 1977'ye geldik, 1977 yılında Türkiye'nin 
petrol faturası 1,5 milyara çıktı, 124 milyon dolardan 
1,5 milyar dolara. Türkiye'nin ihracat olanağı 885 mil
yon dolardan, 1 milyar 700 milyon dolara çıktı. Bu 
124 milyon dolardan 1,5 milyara çıkan petrol fatu
rası, aslında 1972'de ithal ettiğimiz petrolün 2 katı 
petrol için ödediğimiz fatura idi. Petrol miktarı 2 ka
tına çıktı, ihracatımız aşağı yukarı 2 katı arttı, buna 
karşılık petrol faturamız 8 katı kadar artma durumun
da oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türkiye'yi çevreleyen 
temel olaylardır. Türkiye, bu tablonun-içinde enerji 
tüketim oranını yükseltmek zorunda olan bir ülke
dir; bunun olanaklarını, yollarını, yöntemlerini bul
mak zorunda olan ülkedir. Enerji fiyatı artmıştır, 
enerji fiyatındaki artış dünyanın çeşitli ürünlerinin 
fiyatını artırmıştır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerin 
Türkiye'ye sattıkları malların fiyatını artırmıştır; ama 
Türkiye'nin ihraç ettiği malların fiyatı ise, o ölçüde, 
o oranda kesinlikle artmamıştır. Böylesine bunalım
lı bir dönemde Türkiye'de enerji sorununu ele alma
ya gayret ediyoruz. 

Bu ortamda Türkiye'nin izlemesi gereken politi
ka ne olmalıdır? Bunun konuşulmasını isterim. Bu 
konuda muhalefet partisi yöneticilerinin, sözcülerin 
görüşlerini dinlemek isterim, öğrenmek isterim. Ne 
öneriyorlar, ne yapsın diyorlar Türkiye'ye? Enerji tü
ketim oranımızı, tüketim miktarımızı nasıl artıralım, 
hangi yollarla artıralım? Ne yapalım diyorlar? Bu 
konuda biz, bu güçlükleri devralmış bir Hükümet ola
rak-; belli bir politika koymaya çalıştık; bir yıldır bu 
politikayı uyguluyoruz. Bu politika çok güç koşul
lar altında formüle edilmiştir ve uygulanmaktadır. Ne
dir bu politikanın esası, onu size ifade etmeye çalı
şacağım: 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ifade ettiğim gibi 
önce tükettiği enerjiyi artıracaktır. 

Bu enerjinin içerden karşılanan kısmını büyüte
cektir. Ancak o takdirde zaten artırmamız, sürekli bi
çimde bu büyümeyi idame ettirmemiz mümkün ola
bilir. Bunun için yerli kaynaklara yönelmeye çalıştık. 
Türkiye'de enerjinin % 53'ü, % 54'ü petrolden 
sağlanıyordu, Petrolün % 85'i ise dışardan sağlanı
yordu. 1978 başında Türkiye'nin enerji yapısı içinde 
petrolün yeri % 54, linyitin yeri % 11 idi. Petrolü 
dışardan alıyorduk, linyit içerde idi. İçerden üretebi
leceğimiz linyit enerjisinin % ll'î, dışardan getirmek 
durumunda olduğumuz ham petrol % 54'ü. Ham 
petrol serbest satılıyor, herhangi bir kısıtlamaya ta
bi değil. Evlerin fuel-oil'le ısıtılması iç'in özel kam
panyalar açılıyor, kredi kolaylıkları getiriliyor, sağla
nıyor. Fuel-oil'e dayalı santrallar kuruluyor, şeker 
fabrikaları, çimento fabrikaları, sanayi kuruluşları 
linyite değil, fuel-oil'e dayalı olarak kurulsun diye 
özendirme politikaları uygulanıyor. 1978 başına ka
dar Türkiye'nin izlediği enerji politikasının temel 
çerçevesi bu idi. Bunun tersini yapmaya çalıştık. 1978 
başında hampetrole dayalı değil, yerli linyite dayalı 
bir enerji politikasını alabildiğince geliştirmeye gay-
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ret ettik. 1978 yılının sonunda, bir yıllık uygulamanın 
sonunda tablo şudur: Ham petrol oranı % 54'ten 
% 53'e düşmüştür. Linyit oranı % 11 'den % 12'ye 
çıkmıştır. Önemli bir değişiklik değildir, bir büyük 
olay değildir; ama sağlıklı yönde, mütevazı, önemli, 
ciddi bir adımdır. Bundan sonra bu yönde devam edil
mesi gerektiğine inanıyorum. İzlenmesi gereken poli
tika, Türkiye için işte bu politikadır. Petrolü azalta
cak, linyiti, yedi kaynakları, hidrol'ik kaynakları geliş
tirecek bir politikadır. Bunun yapılması gerektiğine 
inanıyorum. 1978 yılında elimizden geldiğince bunu 
uygulamaya çalıştık. 

Böyle bir politikanın çök özel güçlükleri vardı. 
Linyite dönük iddialı bir program (hazırlanmış değildi. 
Linyit üretimini artırmak değil, 1977 düzeyinde ger
çekleştirmek dahi, olağanüstü güçlüklede karşı karşı
ya idi. 1978 başında göreve geldiğimizde, Türkiye'nin 
linyit üretiminin % 90'ndan fazlasını sağlayan Garp 
Linyitleri İşletmesinde 20 milyon metreküp dekapaj 
yapılmamış, duruyordu. 1977 yılının dekapaj görevi 
yerine getirilmemişti. Bu, 1978 yılında, oradan Tür
kiye'nin linyit üretimini çok büyük ölçüde olumsuz 
etkileyecek bir tablo yaratıyordu. 1978 başında dev
raldığımız tablo linyit açısından bu idi. Garp Lin
yitleri İşletmesinin dekapajları yapılmamıştı. Linyiti 
geliştirmek istemedikleri için yapılmamıştı demiyo
rum. Linyite düşman bir anlayış işbaşındaydı, onun 
için dekapajı yaptırmamıştı demiyorum, ama gereken 
ağırlık ve önem verilmemişti. Türkiye'nin döviz dar
boğazı kendisini göstermeye başladığı için, 1̂ 77 yı
lında, Garp Linyitleri İşletmesinin makine parkının 
% 75'i çalışamaz durumda, mefluç durumda, yedek 
parçası olmadığı için, aleti aracı olmadığı için, las
tiği olmadığı için takozda bekliyordu. Garp Linyitle
rinin makine parkı mefluç, elbette onun sonucu ola
rak yapılması gereken dekapaj da yapılmamış durum
daydı. Bir küçük olay gibi değerlendirilebilir, belki 
ama genel enerji politikasına yaklaşım önceliklerini 
sergilemesi bakımından anlamlı görüyorum, önemli 
görüyorum. 

Bunun üzerine yürüdük, özel bazı yöntemlerle yü
rüdük ve 1978 yılında linyit üretimini 1 milyon to
nun üzerinde artırmak olanağını bulduk. Önemli bir 
olaydır, değerli arkadaşlarım lütfen kabul buyursun
lar. Bir milyon kendi başına belki önemli değildir, 
ama 20 milyon metereküplük bir dekapaj açığıyla 
devaralınmış bir kömür işletmeciliği tablosu karşısın
da önemlidir. Kamu kes'iminin makine parkının yeter
siz kaldığı yerde, özel kesimin çalışamayan makine 

parkını seferber ettik. Onları göreve çağırdık ve 20 
milyon metreküplük dekapaj açığını kapattık ve 1 
milyon metreküplük linyit üretimi, 1 milyon tonluk 
linyit üretimi artışını gerçekleştirdik. 

Değerli arkadaşlarım, Şubat ayının sonuna doğru
yuz. Bir haftadır, 10 gündür, 15 gündür kömür ko
nusunda size başvurmuş bir tek yurttaş hatırlıyor mu
sunuz? Kömür konusunda bir şikâyetin bir süreden 
beri dile getirildiğim" hatırlıyor musunuz? (CHP sıra
larından «Bravo» Sesleri, alkışlar) 

1978 başında iktidara geldiğimizde, haftalarca bu 
sorunla s'izler meşgul oldunuz, bizler meşgul olduk. 
Anakaramda geçen yıl dağıtılan kömürün 2 katına ya
kın kömür bu tarihte dağıtılmıştır. Kömür konusun
da kimsenin özel bir şikayet söyleyecek durumu An
kara'da kesinlikle yoktur. Ankara'da.. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın Bakan. 
Erzurum'da?.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kömür ala
cak ama, parası yok. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENZ BAYKAL (Devamla) — Ankara'da Türkiye 
Kömür İşletmeleri (bir süreden beri stok oluşturma
ya yönelmiştir. Dağıtım sorunu artık bitmiştir, stok 
oluşturmaya, stok artırmaya başlar hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu enerji politikasının 
öncelikleriyle ilgili olarak anlayışımızı ve mütevazi 
de olsa uygulamamızı ifade etmek için dile getirmiş 
bulunuyorum. 

1978 yılında Türkiye 21 600 milyon kilovat-saat 
elektrik enerjisi üretti. 621 milyon kilovate-saat Bul
garistan'dan itehal ettik, 22 200 milyon kiloVat-saat 
Türkiye'de enerji tükettik, elektrik enerjisi tükettik. Bu 
elektrik enerjisi tüketirrri hiç kuşkusuz yüksek değil
dir; 1977 yılına göre % 5,4'lük bir artışı temsil et
mektedir ve % 5,4'lük bir artış, hiç kuşkusuz yüksek 
•bir artış sayılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, elektrik enerjisi üretiminde
ki artış, ya yeni tesisin devreye girmesine bağlıdır, ya 
da mevcut tesislerin daha etkin, daha verimli kullanıl
masına bağhdı. 1978 yılında hiçbir yeni tesisin devre
ye alınmasını mümkün kılacak bir icraat mirasını 
devralmış değildik. 1978 yılında herhangi bir tesisin 
devreye alınabilmesi olanağı yoktu, bunun sonucu ola
rak mevcut tesisleri daha verimli, daha etkin bir bi
çimde kullarıma durumunda olduk. 

1978 yılında 1 321 000 000 kilovat-saat kısıntı ke
sinti uygulatıldı, 1978 yılında ürefim artışı, 1977'ye 
göre 1 028 000 000 kilovat-'saattir. Bu üretim artışı-
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nın tamamı, hidrolik ve termik tesislerin daha verim
li kullanılmasından gelmiştir. Hidrolik tesisler % 8,8 
daha verimli çalışmıştır, termik tesisler % 10,4 daha 
veriîmi çalışmıştır ve bunun sonucu olarak da 
1 028 000 000 kilovat-saat bir üretim artışı gerçekleş
tirilebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında hidrolik tesis
lerimizin sularının tüketildiği, kurutulduğu iddiası: 
Bu iddiayı daha önce Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler yapılırken ifâde etmiş olan eski Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel'e yakıştiramıyordu. Bir 
gerçeği dile getiren bir iddia değildir. Hidrolik tesis
lerimizin su düzeyi, geçmiş yıllardan çok daha iyi du
rumdadır, bu bakımdan herhangi bir sorun söz konu
su değildir, bir sıkıntı kesinlikle söz konusu değildir. 

Gene 1978 yılında, eski Enerji Bakanının burada 
ifade ettiği gibi, kömür bulunmadığı için Seyitörner, 
Tunçbilek tesislerinin kullanılmadığı, değerlendirile
mediği iddiası kesinlikle doğru değildir. Her iki sant
ralin de bol miktarda kömür kullanma olanağı mev
cuttur.. O santrallerin tam verimli kullanılamadığı 
doğrudur; çünkü, daha tam kullanılma noktasına gel
miş değildir; daha Tunçbilek'in kabulü yapılmış de
ğildir, kabulü tamamlanmış değildir. 

Termik santrallerin tam verimli bir kullanma du
rumuna gelebilmesi için uzun bir deneme döneminin 
geçmesi gerekiyordu. Tunçbilek ve Seyitörner sant
rallerinin ihale biçimiyle, yapım şekliyle ilgili ola
rak ortaya atılabilecek öylesine eleştiriler vardır ki, 
o santrallerin derli toplu, verimli bir çalışma duru
muna hâlâ gelememiş olmasında, şaşılacak herhangi 
bir noktayı kesinlikle görmediğimi ifade etmek isliyo
rum. 1978 yılı o santraller üzerinde yoğun bir çalış
ma yılı olmuştur, bu yıl başından itibaren o santral-
ter düzenli bir çalışmayı gerçekleştirecek noktaya ulaş
mışlardır. Bu tablonun yarattığı olanakları önümüz
deki günlerde değerlendireceğiz ve bunun gerçekleş
tirdiği olumlu haberleri bir süre sonra verebilece-
giz. 

üeğerli arkadaşlarım, 1979 yılında iletim hatlarıy
la ilgili olarak da bazı yeni diddi hazırlıklarımız var
dır, bu konuda da Millet M edişinize bilgi vermek is
tiyorum., 

Türkiye'de enerji sorunu üretim tesisi sorunu ola
rak konuşulur; halbuki iletim tesisleri, bunun en az 
üretim tesisleri kadar önemli bir parçasıdır ve Türki
ye'de özellikle ağırlık taşıyan, önem taşıyan bir par
çasıdır. 1979 yılında 3S0 kifovatlik sistem olarak Ha-
sanoğlu- Çarşamba ve Çarşamba - Amasya - Kaya
başı irtibatını kuracağız. 
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l Keban - Elbistan, Elbistan - Osmaniye irtibatı yi
ne 1979 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Babaeski -
İstanbul irtibatı da gene kurulacaktır. Bu 3S0 kilovat
tık iletim tesislerinin tamamlanması sonucu Hasan-

j uğurlu tesisi devreye alınabilecektir, ürettiği enerji en-
terkonnekte şebekeye aktarılabilecektir, Elbistan ci
van daha iyi beslenebjlece'kiir ve bir süre sonra 1981 
başında Afşin - Elbistan'ın üretime geçmesiyle birlik
te o üretim'i enter'körmekte şebekeye aktarabilecektir. 
Bulgaristan'dan 620 milyon kilovat-saatin ürerinde 
bir elektrik enerjisi almak imkânı sağlanacaktır ve 
gene 1979 yılında 1.54 kilovatlık sistemle Tatvan - Er
gin, Tatvan - Erciş irtibatının kurulması sonucu Van, 
enterkonnekte şebekeye bağlanabilecektir. 

1978 yılında iki önemli trafo merkezi faaliyete 
geçti. 380 154 kilovotlük bir trafo merkezi 150 NVA' 
bk, Gölbaşı ve Keban, şimdi Kayseri'yj de tamamla-

| maya çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak Orta Anado-
j lu daha iyi bir enerji beslenmesi tablosuna ulaşabi

lecektir. Ayrıca 1978 yılında Gümüşane ve Muş ılle-
j rimiz ulusal şebekeye dahil edilmiştir; 1979 yılında 
| da, Van ve Hakkâri illerimiz dah'il edilecekleridir. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılında izlemeye çalış
tığımız politika, bir yandan yerel kaynakları harekete 
geçirme, petrole bağımlılığı azaltma politikası ile, öte 
yandan da bîr başka politikayı uygulamaya ve haya
ta aktarmaya gayret ettik. 

Bu politika şu idi : 

1978 başında Türkiye, enerji kuruluşları olarak 
Devlet Su İşleri, Türkiye Eiektrik Kurumu Ve onunla 
ilgili diğer kuruluşlar olarak yüzlerce büyük projeyi 
sırtlanmış durumda idi. Kuruluşların kendi güçlerini 
aşan zamanında gerçekleştirmeleri kesinlikle müm
kün gözükmeyen yaygın b'ir proje ağı bu kuruluşların 

1 üzerine yıkılmıştı ve bu kuruluşlar bu projelerle Tür
kiye'nin enerji sorununu çözmeye çağrılmışlardı. Bu, 
bir müteahhidin kendi' işgücünü aşan, kapasitesini 

j aşan, işin altında ezilmesi durumunda olduğu gibi bir 
durum yaratıyordu. Düşündük k'i, Türkiye'nin enerji 

I sorununa bir an önce etkili bir çözüm bulabilmesi için 
I kuruluşların, altından kalkabilecekleri gerçekçi, ge-
j çerli proje hedeflerine dönük olarak seferber ediîme-
| leri gereği vardır, bunu yerçekleştirmeye gayret ettik. 
I Yaygın bir proje ağından, belli odaklar etrafında 

] bu kuruluşların çabalarını toparlamaya ve vurucu, 
sonuç verici noktalara doğru onları yönlendirmeye 
gayret etmek. 

] Değerli arkadaşlarım, yüzlerce projenin altında bo-
] ğulan kuruluşlar, bu tablonun sonucu olarak görevie-
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ririi hiçbir zaman zamanında yerine getiremiyorlardı. 
Sıradan ortalama bir enerji projesi 8 yıl, 10 yıl, hatta 
12 yıl gecikebiliyordu. Bir enerji projesinin 10 yıl, 12 
yıl gecikmesinin ekonomiye faturası, o projeyi zama
nında gerçekleştirmek için gösterilmesi gereken çaba 
ile kesinlikle karşılaştırılamayacak kadar büyüktü. Ne 
yapıp yapıp, zamanında projeleri devreye sokacak bir 
çalışma içinde olmalıydık ve projeleri gerçekleştirile
bilecek projeler olarak makul bir sayı içinde tutma
ya gayret etmeliydik. Bunu gerçekleştirmeye çalıştık. 

Bir kısım fanteziler «50 baraj yapacağım, 1 000 
kuyu açacağım» anlayışının sonucu, ekonomik olma
yan, rantabl olmayan, tamamen politik, yöresel ya
rarlara, çıkarlara selam verme anlayışının ötesinde 
bir geçerlik taşımayan bir anlayışla (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Devlet Su İşleri, Türkiye 
Elektrik Kurumu, verimsiz, etkinlikten uzak ve Tür
kiye'yi enerji bakımından büyük bunalımlarla karşı 
karşıya bırakacak bir tablonun içine itilmişlerdi. 10 
yıl gediken proje.. 

Değerli arkadaşlarım, düşünebiliyor musunuz? 20 
yıldır, zamanında devreye girmiş bir projeye tanık 
olma mutluluğunu Türkiye yaşayamadı. 20 yıldan be
ri bir tek enerji projesini, temel atarken ilan ettiğimiz 
tarihte devreye alamadık ve Türkiye simidi 1,5 milyar 
kilovat-saat kısıntı, kesinti uygulayan bir ülke duru
munda. Seydişehir Alümniyum Fabrikalarını çalıştı-
ramayan bir ülke durumunda. Proje durumundan ba
karsanız, yüzlerce proje elimizde hazır; ama bitmesi 
gereken proje yok; bu yıl yok, gelecek yıl yok, on
dan sonra yok. Bu yanlış bir anlayış, ters bir anlayış 
diye düşündük, siz doğru olduğuna inanabilirsiniz, 
saygı ile karşılarım; ama inanmıyorum, öyle olmadı
ğını düşünüyorum da onu ifade ediyorum. Siz de ak
sini ifade edebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım şunu yapmaya çalışıyoruz: 

Oüşün-dük ki, Türkiye'de enerji sorununu çözebil
mek iç'in öncelikle, bir an önce devreye alınabilecek 
tesisleri tamamlayıp devreye almak gereği vafdır. Bun
ların başında Tunçbilek ve Seyitömer tesisleri gelir. 
Tunçbile'k B-2 ve Seyitömer 3. 150'şer megavatlık 
bu iki ünite. Bu iki üniteye dönük çabalarımızı 1978'de 
etkin bir biçimde görürdük ve 1979 başıhdan itiba
ren verimli bir çalışma düzen'inin içine sokmaya baş
lardık, bunun başarılı sonuçlarını bir süre sonra hep 
beraber alacağız. 

Tunçbilek ve Seyitömer dışında termik santraller 
arasırida bir tercih yapalım dedik. Yığınla termik 
santral var; kimisinin anlaşması yapılmış, kimisinin 
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kısmen kredisi bulunmuş, kimisinin hiçbir şeyi yok, 
kimisinin istimlaki yapılmış, kim'isi programa bir isim
le geçmiş, kimisinin kati projeli daha hazır değil; 
bunları bir kenara bırakalım; anlamlı, önemli, ciddi 
olanları seçelim ve onları gerçekleştirmeye yöneldim 
dedik. 

Gerçekçi gördüğümüz projeler şunlardır: Afşin -
Elbistan, Som B ve Yatağan; üç tane termik proje 
ayırdık 1978 yılı için. 1979*da yenilerini katacağız bu
na ve bu üç termik projeye dönük etkili bir uygula
mayı yürütmeye gayret ettik. 

Değerli arkadaşlarım, 1972\İe Afşin - Elbistan 
başlamıştı. 1972 ile 1977 arasında Türkiye Elektrik 
Kurumu Afşin - Elbistan projesi içlin 5 640 000 000 
lira harcamıştı. Biz sadece 1978 yılında 5 320 000 000 
lira harcadık. 1978'de harca'dığımız para programın 
% 134'ü; 1977'de Afşin - Elbistan'a harcanan, 1977 
hedefinin % lOO'ünün altındadır. Bunu yapmaya ça
lıştık; bu önemlidir dedik. Bir devreye girerse Afşin -
Elbistan, Türkiye için büyük kurtuluş olur. Bir yıllık 
gecikmesi korkunç bir kayıp getirir; zamanın'da girme
si olağanüstü yarar sağlar. Bunu mutlaka gerçekleştir
meliyiz diye düşündük ve buna dönük bir çalışmayı 
gerçekleştirmeye gayret ettik. 

Değerli arkadaşlarım, Afşin - Elbistan'da 7 mil
yar 800 000 000 kilovat - saat elektrik enerjisi var; 
1978'de 1.3 milyar açığımız var. Afşin - Elbistan'da 
7,8 milyar kilovat - saat güç var; bir yıl geciktimi 
7,8 milyarı bir yıl kullanamayacaksınız demektir. 
Türkiye'nin şimdi 22 milyar kilovat - saatlik enerjisi 
var; c/c 40'ını ya zamanında sokacaksınız, ya sokma
yacaksınız. Afşin - Elbistan'ı böyle bir anlayışla ele 
almayacağım, aynı zamanda şu, şu, şu, şu santral-
ları da gerçekleştireceğim hevesi içine, temel atma 
anlayışı içine kendimi kaptıracağım, Afşin - Elbistan 
l yıl, 2 yi!, 3 yıl gecikecek ve sonra Türkiye'de ener
ji darboğazı var, bunalımı var; nereden geliyor diye 
şaşacağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışı uygulamaya ça
lıştık. Soma, Türkiye'nin toparlanabilecek, bir an ön
ce devreye sokulabilecek ve sokulması gerekli pro
jelerinden birisi; 165 megavatlık iki ünite; 1 milyar 
980 000 000 kilovat - saat elektrik enerjisi üretebile
cek bir termik tesis. Buna önem verdik, bunu hızla 
gerçekleştirmeye gayret ettik. 

1977 yılında Soma B tesisi için ödeneğin % 38.6'sı 
gerçekleştirilmişti, harcanmıştı; 1978'de c/c 48.8'ini 
harcadık;.bu anlayışla harcadık. O miktar parayı bel
ki siz de harcayabilirdiniz ama, siz başkalarına da-
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gittiniz, dağıttığınız için sonuç alamadınız. 1978'de 
% 148'ini harcadık, siz % 38'ini harcamıştınız. 1972 
ile 1977 yılları arasında 5 yılda Soma Termik Sant
ralına harcanan para 659 970 000 liraydı. 1978'de 
1 860 000 000 lira harcadık; 3 katını harcarık; bu 
politikanın sonucu olarak harcadık. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yatağan için de ay
nı politika uygulanmıştır; Yatağan'da da bu anla
yışla uygulama sürdürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, hidrolik tesislerle ilgili 
olarak da birkaç cümleyle görüşlerimi anlatmak is
tiyorum. Aynı tablo orada da vardır. Yığınla proje 
50 baraj yapacağız denilmiştir, Keban'ın 2 nci dört
lü ünitesini kurmaya dönük hiçbir ciddi adım atılma
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir süre önce 1978 başında 
dünyada nadir rastlanan bir olayı yaşadık; Keban'ın 
dolu savak çalıştığını, yani elektrik enerjisi üretsin 
diye orada toplanmış olan suların, elektrik enerjisi 
üretmek üzere değil, Gençlik Parkında şan olsun di
ye atılan havuzdaki sular gibi ne'hire boşaltıldığını 
tespit etmek için dünyanın çeşitli yerlerinden televiz
yoncular geldiler, filmler çektiler. Milyarlar harcayıp 
baraj kurmuşsunuz, Türkiye'de elektrik enerjisi bu
nalımı var, pirizi fişe sokmuyorsunuz orada duru
yor, başka pirizler imal etmekle uğraşıyorsunuz. Tür
kiye o, 1 600 000 000 kilovat - saatlik elektrik ener
jisi üretecek Keban'daki birikmiş suyu, elektiriğe dö
nüştürmeden nehre akıtma durumunda kalıyor. Bir 
savurganlıktır, bir yanlış politikadır, diye düşündük. 

Değerli arkadaşlarım, buralarda bu politikalar 
tartışılır, buralarda bu politikalar konuşulur. PoRI-
kamızı söylüyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya siz ne yaptınız 
Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Anlatayım anlata
yım. İzin verirseniz Sayın Sayın, anlatayım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendi yaptıklarını 
anlat. (AP sıralarından gürültüler) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım... (AP sıralarından gürültüler)' 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sayın. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Keban'la ilgili olarak ne yaptığımızı soruyor 
Sayın Sayın. 

j 23.6.1978 tarihinde elektrik teçhizatını kapsayan 
ihaleyi yaptık, kredi olarak yaptık ve Aralık 1978 ta-

j liftinde kredi anlaşması ve teçhizat satın alma sözleş-
I mesi imzalandı. Sözleşme tutarı, 44 milyon Fransız 
I Frangı ve 32 milyon Türk Lirası dış ödenek ihtiya-
j cinin tamamı karşılandı. 

Batardo kapakları, havalandırma, asansör ve mü-
! teferrik teçhizat yurt içinde yapılmak üzere Mayıs 
| 1978'de ihaleye çıkarıldı. 47 S00 000 lira. Yerli 

imalatçı tarafından iş programına göre hızla yürütül
mektedir. Trafolar ve bilimum elektrik teçhizatı hep 

j bunlar... 
j KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Bu adam kar

dan elektrik üretecek. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bir 

sus be, bir sus be. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, rica ediyorum, mü

dahale etmeyin. 

I ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — . . Keban'ın 2 nci 

j dönemi içindir. Dışalım olarak Haziran 1978'de bir 
Fransız firmasına 44 milyon Fransız Frangına ihale 
edilmiştir ve bu işin dış para gereksinmesinin tamamı 
karşılanmaktadır. 1979 Ocak'ından beri, yani 1 ay
dan beri Keban'ın 2 nci üniteleri monte edilmektedir. 
Montaj faaliyeti başlamış ve hızla yürütülmek
tedir; bir an önce bunu devreye sokmaya çalışıyo-

I ruz. 
1,6 m'ilyar kilovait-saat elektrik enerjisi var. Ba

rajı yapmışız, suyu tutmuşuz, her şey orada, ama 
75 - 80 milyon dolar harcamadığımız için; başka yer
lere 200 - 300 milyon dolar harcayıp oraya harca
madığımız için Türkiye enerji darboğazında. Bunu 
aşmaya çalışıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Ayvacık barajı Temmuz ba
şında su tutmaya başlıyor. 29 Ekim 1979'da Ayvacık 
barajından üretilen elektrik, ulusal şebekeye aktarıla-

j çaktır. Her sorunu çözülmüştür, başarılı bir şekilde 
yürütülmektedir. 

Aslantaş, gene öncelikli hidrolik projelerimizden 
Aslantaş projesinin de jeneratör türbin ihalesi 2 Ma
yıs 1978'de tamamlanmıştır. Yüzde yüzün üzerinde 
1978'de yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. 560 
milyon kilovat-saat elektrik enerjisi üretecek ve su
lama olanağı getirecek bir önemli tesistir. Düzenli 
bir biçimde yürütülmektedir. 

Oymapmar barajı, önem verdiğimiz, ayakta tut-
I maya çalıştığımız bir proje. Oymapınar barajının 
i 96 milyon Mark'lık ve 1,8 milyar Belçika Frank'lık 
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kredilerini bulduk, ihalelerini yaptık, anlaşmalarını 
tamamladık. Hızla Oymapmar barajı da yoluna so
kulmuştur, yürümektedir, gerçekleştirilmektedir. 

Altınkaya barajının derivasyonunu ihale ettik. 
Bir süre sonra temelini atacağız, baharla birlikte. 
Altınkaya barajının kredi sorununu bu yıl başında 
çözeceğiz. 700 megavatlık 1,6 milyar kilovat-saatlik 
elektirik enerjisi üretebilecek bu barajı da önemli, 
ciddi bir baraj olarak yürütme kararındayız. İzliyo
ruz. 

Karakaya barajı da en temel projelerimizden bi
risi, 7,5 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretebile
cek bir büyük tesis; bunun da önemle üzerindeyiz. 
208 milyon dolarlık bir kredi açığı var. Bu kredi 
açığını bir an önce çözmenin hazırlıkları içindeyiz. 

Değerli arakdaşlarım, elektrik enerjisi darboğazını 
çözmeye dönük bu proje dağınıklığını ortadan kaldı
racak projeleri odaklayacak, Türkiye'nin kısıtlı ola
naklarını en verimli şekilde kullanmaya dönük bir 
politika anlayışı içinde yönlendirmeye gayret ettik. 

En temel politika ilkemiz olarak da linyit kömür
cülüğünü ayağa kaldırma uğraşını sürdürüyoruz. Tür
kiye'de linyit kömürcülüğü son yıllara kadar bir Garp 
Linyitleri İşletmesinden ibaretti. Üretimin % 90'ı 
orada yapılıyor, Garp Linyitlerinin dışında bir şey 
yoktu. Şimdi de buna biz yenilerini ekledik. «ELİ» 
diye bir şey ekledik; Ege Linyitleri İşletmesi. Doğu 
Linyitleri İşletmesi, Orta Anadolu Linyitleri İşletme
si, Alpagut - Dodurga Linyitleri İşletmesi, bir süre 
sonra Bursa - Orhaneli, Çanakkale - Çan, Sivas -
Kangal İşletmelerini de buna ekleyeceğiz. Tekirdağ -
Saray'da bir işletme kurduk. Soma - Deniş'te aynı 
şekilde. Milas - Sekköyde, Konya - Beyşehir'de, Mar
din - Silopi'de yeni yeni işletmeleri harekete geçir
dik. 

Değerli arkadaşlarım, linyitin gerçekten ayağa 
kaldırılması lazım. Bu büyük enerji darboğazında 
ülkemizin temel kaynaklarından birisidir. Bir büyük 
zenginliğimiz var; 5,5 milyar ton linyit rezervi var 
bugünkü bulgulara göre. Süratle artar, süratle geli
şir, kesinlikle inanıyorum. Onu orada uyur bıraka
rak dışarıdan petrol arama durumundan Türkiye'yi 
kurtarmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız geçti, 
lütfen bağlayınız. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Çimento fabrikala
rımızı, şeker fabrikalarımızı petrole dayalı olarak 
kurma anlayışından süratle uzaklaşmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, petrol bakımından ülkemi
zin içinde bulunduğu durumu yakından tanıyoruz. 
1954 yılında çıkarılan Petrol Yasasının bir anlayışı, 
bir umudu vardı. 1954 Petrol Yasası düşünüyordu ki 
Türkiye'de zengin petrol yatakları, kaynakları var
dır. Yabancı sermaye Türkiye'ye bir gelebilirse, çağ-
rılabilirse, onun gücü vardır, teknolojisi vardır; se
ferber eder olanaklarını ve Türkiye'deki petrolü Suu
di Arabistan'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi aya
ğa kaldırır. 1954 Petrol Yasasının bu umudu 30 yı
la yalkın bir süreden beri, 25 yıldan beri deneniyor, 
yaşanıyor. Bu umut gerçekleşmemiştir. Türkiye'de 
petrol sorununa 1954 ruhu ile yaklaşarak çözüm bu
lunamayacağı artık kesinlikle ortaya çıkmıştır. Tür
kiye petrolüne onun içinde bulunduğu özel sorunla
rı, güçlükleri, karmaşayı dikkate alarak yaklaşmak, 
ona dönük bir anlayışı formüle etmek ihtiyacı kesin
likle vardır. 

1978 başında biz 600 bin ton hampetrol stoku 
devralmışız, bunu ifade ediyor sayın sözcüler. Önce 
bu, 6 aylık hampetrol stoku olarak söylenmişti. Sa
yın Demirel buradaki konuşmasında «3 aylık petrol 
stoku devrettik» dedi. E. Türkiye'nin 1 5 - 1 7 milyon 
tonluk yıllık tüketimi içinde 600) bin tonun yüzde ka
ça tekabül ettiğini bilecek tecrübeye sahip çok arka
daşım vardır burada. Kesinlikle Türkiye anlamlı bir 
petrol stoku devralmış değildir. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Sayın Başkan, bağlı
yor mu bu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Petrolle devraldığı
mız şudur: 320 milyon dolar Irak'tan borç devral
dık. Sadece petrol borcu devraldık; petrol devralma
dık; petrolün borcunu devraldık. Bir BOTAŞ dev
raldık, tek damla geçmiyordu. Irak bize petrol sat
maya en elverişli bu ülke, Türkiye'ye tek damla pet
rol satmıyordu. Bunlara dönük, bu sorunları çözme
ye dönük bir yaklaşım ortaya koyduk. Bugün o 10 
milyarın üzerinde yatırımla gerçekleştirilmiş olan 
BOTAŞ verimli bir işletme olarak Türkiye'de kulla
nılmaktadır. 1978 yılında 38 milyon dolar Türkiye' 
ye döviz kazandırmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kim yaptı BO-
TAŞ'ı, kim yaptı? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1979 yılının Ocak 
ayında, sadece Ocak ayında 8,5 milyon dolar taşıma 
ücreti Türkiye'ye getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha fazla müsama
ha etme imkânımız yoktur, lütfen bağlayınız. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, sulama konusuna verdiğimiz önemi de, Sayın 
Başkan müsamaha gösterirse, 1 dakika daha ifade 
etmek istiyorum. 

Sulama konusu Türkiye'nin en temel konuların
dan birisidir. Bir büyük darboğazdayız. Dövizimiz 

- yok, ekonomik kalkınma için sağlam manivelalar 
bulmaya mecbur bir ülke durumundayız. Bu tablo 
iiçiride Türkiye'nin kullanabileceği önemli kaynaklar
dan birisi sulama potansiyelidir. Türkiye'de 28 mil
yon hektar tarıma açık arazi var. Bunun 8 milyon 
hektarı sulanabilir durumda. 2 milyon hektar civa
rında şu anda Türkiye'de arazi sulanıyor. % 30'u 
bile tam değil. Türkiye'de 6 milyon hektar sulanma
ya elverişli suyu bekleyen, eğer su gelirse verdiği ürü
nün 5 katını, 6 katını verebilecek toprak var. Bu 
toprağı gerekli verime kavuşturmak için, sulama ko
nusuna özel bir ağırlıkla eğilmek zorundayız, bu an
layıştayız, 1978'de bunu uygulamaya çalıştık, 1979' 
da da bunu yürüteceğiz. 1978 yılında önemli bazı su
lama ihalelerimizi ifade etmek istiyorum. Baklan 
Ovası sulaması 122 bin hektar dönüm sulayacak 168 
mülyona. Samandağ sulaması, 21 bin dönüm sulaya
cak. 119 bin dönüm sulayacak Amik - Kırıkhan su
laması. Kars - Arpaçay sulaması, Bergan sulaması, 
Uluova sulaması, Palu - Kovancılar sulaması, Kay
seri - Ağcaşar sulaması, Niğde - Bozkır sulaması, 
Yulkanceyhan - Göksu sulaması; 9CfCı bin hektar bir 
milyon hdktar sulamaya dönük 1 912 000 000 liralık 
bir ihaleyi, 1978 yılı içerisinde tamamladığımızı ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kılıç buradaki ko
nuşmasında yatırım gerçekleşmeleri arasında Devlet 
Planlama... (AP sıralarından, «Saat, saat Sayın Baş
kan») sesleri). 

BAŞKAN — Bağlıyorlar efendim, bağlıyorlar. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Kılıç 1978 
yılındaki yatırım gerçekleştirmeleri konusunda Dev
let Planlama Teşkilatıyla diğer resmi kuruluşlar ara
sındaki rakam farklılıklarına dikkati çekti. Sayın Kı
lıç, bu farklılıkları değerlendirecek anlayıştadır. Han
gi ölçülerin hangi kuruluşlar tarafından kullanıldığı
nı, tanım farklılıklarının nereden geldiğini, gerçekleş-
tirilmıiş olup da, müteahhide ödenemediği için, ta
hakkuk ettiği halde tediye edilemediği için, doğan 
farklılıkların nereden geldiğini sanıyorum biliyordur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü kesmek zo
runda beni bırakmayın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, «ütfen efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Size ayrıntılarına 
girmeden, sadece şu iki rakamla bu konudalki iddia
lara cevap vermek istiyorum. 1977 yılı sonunda 
36 900 000 000 gerçekleşmişti yatırım, gerçekleşmesi. 
1978 yılında 50 471 000 000 lira gerçekleşmiştir. (AP 
s-ıralarından gürültüler). 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gösterdiği
niz anlayışa teşekkür ederim. Çalışma yöntemimizin 
koyduğu sınırlar içerisinde bu önemli soruna ilişkin 
görüşlerimi dile getirmeye gayret ettim, Sayın Baş
kana ve Yüce Meclisin değerli üyelerine gösterdik
leri sabır ve anlayış için yürekten teşekkürlerimi su
narım. 1979 Yılı Bütçesiyle Bakanlığımıza 90 milyar 
Türk Lirasına yakın bir kaynak emanet edilmliştir. 
Bu kaynağın, içerisinde bulunduğumuz ortamda taşı
dığı önemi değeri çok iyi biliyorum. Yüce Parlamen
tomuzun bu kaynağın her kuruşunu gereken duyar
lılıkla gereken anlayışla benim ve değerli arkadaşla
rımın kullanacağı konusunda tam bir güven içerisin
de olmasını diliyorum. 

Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıra
larından, «ıBravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
rular var eferidim. 

ATTMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Soru değil, tutumum hakkında söz 
istiyorsunuz, peki. 

Soru sormak isteyen sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : Sayın Tercan, Sayın Dağlı, Sayın Barutçu, 
Sayın Dalkıran, Sayın Çakmakçı, Sayın Şerefoğlu, Sa
yın Kelleci, Sayın Ablum, Sayın Hun, Sayın Ataöv, 
Sayın Sayın, Sayın Külâhlı, Sayın Ak, Sayın Akçal, 
Sayın Efeoğlu, Sayın Çatalbaş, Sayın Öcal, Sayın Bay
raktar, Sayın Haznedar. Başka soru sormak isteyen 
arkadaşımız?.. Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Önce yazılı soruları Sayın Bakana yöneltiyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarakk cevaplnadı-
rılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İsmet Sezgin 
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Aydın - Ortaklar sulama kanalıyla, Baltaköy regü
latörü, Aşağı Menderes Havzasında taşkınları önle
yecek şeddelerin yapımına ne zaman başlanacaktır? 

Bu bütçeyle adı geçen işler için konulan ödenek 
miktarı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Sezgin yazılı ola
rak cevap verilmesini rica etmiş efendim. 

İkinci yazılı soruyu okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasının temi
nini arz edenim. 

Manisa 
Yahya Uslu 

1. Adalet Partisi Hükümetleri zamanında askeri 
NATO boru hatlarından sivil maksatlı dağıtım hiz
metlerinde yararlanılması için 14 yerde sivil depo 
inşasına başlanmış ve 1977 sonunda c/c 90'ı ikmal edil
miş bu boru hatları 1978 yılı içinde hizmete girecek
tir. 1978 yılı içinde yalnız Çukurhisar'daki hizmete 
sokulmuş; Adalet Partisinin bu projelerine sahip çı
kılmış ve bu, propaganda meselesi yapılmıştır. Diğer 
13 sivil depo neden hizmete sokulmamıştır? Ne za
man hizmete girecektir? 

2. Hissi ve partizan bir zihniyetle sudan sebep
lerle birtakım Petrol Ofisi bayilerinin feshedildikleri 
veya müddeti biten bayiliklerin yenilenmediği ve bun
ların 95 cvarında olduğu söylenmektedir. Doğru mu
dur? İptal nedenleri nedir? 

3. Resmi ve askeri akaryakıt teslimatlarının par
tizan bir düşünceyle bazı bayilerden alınıp, başka ba
yilere verildiği, hatta bunlar içinde bu işleri yapama
yacakların bulunduğu dahi söylenmektedir. Doğru 
mudur? 

4. Petrol Ofisinde genel müdür muavini,, daire 
başkanı, şube müdürü, bölge müdürü, bölge müdür 
muavini seviyesindeki personelin merhametsiz, gad-
darane bir şekilde tamamının değiştirildiği, partizan
lığın odacıya, şoföre, sıradan memura kadar indiril
diği söylenmektedir. Doğru mudur? 

5. Sudan sebeplerle partizan bir düşünce ile 60 
kişinin iş akdinin feshedildiği, yerlerine militan kişi
lerin alındığı söylenmektedir. Doğru mudur? 60 kişi
nin iş akdinin feshedilmesinin nedenleri nedir? 

6. Memur statüsünde olması gereken bazı yerle
re, partizan bir düşünce ve adam kayırmak için yük
sek ve astronomik yevmiye ile işçi statüsünde perso
nel alındığı söylenmektedir. Doğru mudur? 

7. TKİ, 1978 yılında 1977'ye göre teshin için 95 
bin ton daha az linyit dağıtımı yapmıştır. Bu yıl An
kara'ya geçen yıldan 200 bin ton daha fazla linyit 
verildiği, yetkililerce ifade edilmiştir. Böylece geriye 
kalan 66 ilimiz, 1978 yılında 1977'ye nazaran takri
ben 300 bin ton daha az linyit almış olmaktadırlar. 

a) 1978 yılında hangi iller ve ne miktarda 1977'ye 
kıyasla daha az linyit almışlardır? 

b) Bakanlığınızın onayından geçen bu dağıtım 
programını sosyal adalet ilkelerine uygun buluyor 
musunuz? 

8. Manisa iline bu sezonda ne kadar kömür ve
rilmiştir? 1977 - 1978 sezonunda ne verilmişti? 

9. Soma Kömür İşletmesince verilen kömür ba
yiliklerinin Cumhuriyet Halk Partili il, ilçe, idare ku
rulu üyelerine verildiği doğru mudur? 

10. Aliağa Rafinerisinde çalışan işçilerin DİSK'e 
bağlı olanlarına ücret yükseltilmesi yapıldığı halde, 
DİSK dışı işçilere bu haktan yararlanma imkânı ve
rilmemiş. Doğru mudur? Hakça düzen bu mudur? 

BAŞKAN — Sorular bu kadar Sayın Bakan, bu
yurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
NATO boru hatlarının değerlendirilmesiyle ilgili ola
rak bir soru soruldu. 

Bu, gerçekten Türkiye'nin önemli bir konusu. Tüm 
NATO ülkelerinde askeri amaçlarla boru taşımaya 
dönük bir şebeke oluşturulmuştur. Türkiye dışındaki 
NATO ülkelerinin tamamında bu şebeke sivil amaç
larla da kullanılmaktadır, sadece Türkiye'de kullanıl
mamaktadır, 

1960'tan sonraki hükümetler bu sorunun önemini 
kavramışlar ve buna dönük bazı çalışmalar yapmış
lardır. Fakat ne yazık ki, 1978 yılına kadar bu çalış
malar sonuç verecek bir aşamaya ulaştırılmamıştır. 

NATO boru hatları Türkiye'de Batı Anadolu'da 
ve Doğu Anadolu'da iki ayrı şebeke halinde kendisini 
gösterir. Antalya'dan çıkan bir boru hattı çeşitli ka
lınlıktaki borularla ta İstanbul - Haramidere'ye ka
dar uzanır. Aynı şekilde İskenderun'dan yola çıkan 
bir boru hattı da Horasan'a, Erzurum'a kadar gi
der. Bu boru hatları münhasıran askeri amaçlarla kul
lanılıyordu, askeri amaçlarla kullanılan kısmı ise ka
pasitesinin % 15'i civarında ortaya çıkıyordu. Kul
lanılabilecek % 85'e yakın bir kapasite, kullanılma
dan duruyordu. 

Bu konuyu bir an önce çözümlemek amacıyla, 
Hükümet kurulduktan sonra bazı girişimler yaptık ve 
bu girişimlerin sonucunu kısa bir süre içinde alabil-
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dik. Bu sorunun çözümlenmesi için gereken bazı şey
ler vardı. Bu boru hattının belli noktalarındaki motor 
gücünün takviyesi gerekiyordu. Daha çok akaryakıt 
taşınacağı için, o akaryakıtı taşımaya muktedir bir 
güçle takviyesi gerekiyordu. 

Aynı şekilde yeni depoların tesis edilmesi, tank
ların kurulması ve Bayındırlık Bakanlığını, Milli Sa
vunma Bakanlığını Genelkurmay Başkanlığını, Pet
rol Ofisini aynı zamanda ilgilendiren bu karmaşık ko
nunun bir eşgüdüm içinde ve kısa bir süre içinde so
nuçlandırılması gerekiyordu. Bunu 1978 yılı içinde 
tamamladık ve ilk kısmını izmit ile Eskişehir - Çu-
kurhisar arasındaki kısmını işletmeye aldık. 14 ayrı 
noktada daha yapılması gereken işler vardır. Tank
ların tamamı inşa edilmiştir. 147 500 metreküplük bir 
depo kapasitesi yaratılmaktadır, ihale edilmiştir, in
şaatı sürmektedir. Bunun sonuçlanmasıyla birlikte, bu 
boru hatlarının tamamını değerlendirmek durumunda 
olacağız. 

İkinci soru, Petrol Ofisinim uygulamalarıyla il
gili olanak sorulrnuşitur. Petrol Ofisi 1978 yılı içinde 
yeni sıoruınıiariıa karşıllaşmışıtır. Yabancı petrol şir
ketlerinin petml dağıtım işimin belli yörelerde askı
ya. alma kararı için© girmesi sonucu, Petrol Ofisi 
daha büyük bir göreivi yerine getirmek durumunda 
kalmıştır. Burnun sonucu olarak da Türkiye'de dağı
tılan akaryakıtın % 70 civarımda olan bir kısmını 
sadece Petrol Ofisi dağıtmak durumunda olmuş
tur. 

Beyaz üründe Petrol Ofisinin hissesi % 55'di, 
1978 yılında % 70'e çıktı. Siyah üründe % 42 idi, 
% 52'ye çıktı, madenli yağda da % 32'den, % 36'ya 
çıktı.; 

Bu görevimi bayilik ağını geliştirerek güçlendi
rerek yerine getiırebilrnişitir. 460 yeni bayilik için 
'izin talebi vardır, 222 transfer talebi vardır, 23 de 
sırada beklemekte olmak üzere 245 tane Petrol Ofi
sine geçmek üzere başvuru yapılmıştır. 

Bu arada Petrol Ofisi yeni bir uygulamamın içi
ne girmiştir. Hepimiz yakımdan biliyoruz, Petrol 
Ofis bayilikleri Türkiye'de siyasal iktidarı kuram un
surlardan birisi olarak mütalaa edilmiştir. Siyasal 
iktidarın etrafındakii belli çevreleri desteklemek üze
re bu kaymak sistemıatik olarak kuManılimıştır. 

1978 yılında bayiliklerim bu durumumu ortadan 
kaldırmak için sistemli bir politika uyguladık, res
mi tesfcîiaıt tekellerimi ellinde bulunduran imtiyazlı 
grubu etklisliz hale getirmek üzere bazı girişimler yap
tık, resrrti teslimat tekellerini dağıttık, daha adalet

li bir biçimde resmi teslimat yapma durumunu ger
çekleştirdik. 

Yine 1978 yılı içinde bayilikleri kişilerden çok, 
kuruluşlara aktarmaya gayret ettik, kooperatiflere 
ve yerel yönetimlere öncelik verdik. Bugün hakkâ-
ri'den Tekirdağ'a kadar pek çok ilimizde belediye
ler, Petrol Ofis baylili oluşiturmalktaldırlar, bir kıs
mını da oluşturmuşlardır. Bu gelişmeyi destekleye
ceğiz, geliştireceğiz, belediyelerin falan kişimin, fi
lan kişinin şu Enerji Bakanının arkadaşı, şu Başba
kanın dostu, şu iktidarın destekçisi faliam kişinin, 
filan kişinin değil; halka hizmet edecek kamu ku
ruluşlarının, yerel kuruluşların eline bu olanakları 
dağıtmaya gayret edeceğiız, bu politikamızı sonuma 
kadar sürdüreceğiz. (CHP sıralarımdan «Bravo» ses
leri) 

Bu uygulaımıamızım Adalet Partisi çevrelerimde ra
hatsızlık yaratmasını anlayışla karşılamadığımı ifade 
etmek isterim. Adalet Partili arkadaşlarımın da bu 
uygulamamızı desteklemelerini, bir avuç resmi teslimat 
tekelimi elinde bulunduran dost Petrol Ofisi bayileri
nin yararına değil, Türk halkınım yararıma burada 
dile getirmelerimi bekleriım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

GALİP ÇETİN (Uşak) — İzmir Petrol Ofisimi 
temizledin, dama ne istiyorsun? 

ENERJİ VE TAfitî KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Üçüncü bir soru; 
Soma'da partililere bayiilk verildiği, kömür tevzi 
olanağı tanındığı. Bu, doğru değildir, böyle bir uy
gulamamız kesimlikle söz konusu değildir. Bu ola
nakları verirken, partili midir, değil midir; bu 
soruyu sormak bizim anlayışımız değildir; bunu bir 
kez de burada açıkça dile getirmek istiyorum. 

Aliağa'da DİSK'e bağlı sendikaların üyelerime 
özel bir ücret artışı verildiği suçlaması burada ya
pıldı. Bu suçlamayı yapan arkadaşımun Aliağa ko
nusunu burada açmaya nasıl cesaret edebildiğine şa
şıyorum. 

Hangi ortamda, hangi koşullarda Aliağa'da sen
dikal iktidarın hangü olağan dışı zorlamalarla, hangi 
ayıp yöntemlerle nasıl el değiştirildiğini hepimiz bili
yoruz. 1978 yılında Ankara'dan tezgâhlanıp bir kı
sım işçiyi işten attırarak, çeşitli tertiplere kurban 
ettirerek, yetkisiz kişilere orada karargâh kurdur -
tup, silahlı insanlarla da onu destekleyip, Aliağa'da 
iktidarı değiştirme müoadelesimfi bir işgal operasyo
nu gibi yürüten insanların; elbette gün gelip olağan 
koşullar işlemeye başlayınca, burasının eski demok-
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ratıik doğal yapısı içine dönmesinde huzursuzluk duy
malarında şaşılacak bir şey yokitur. 

1974 ve 1975 yılında kimse zorlamadan Alüağa'daki 
işçiler, sendikalarını seçmişlerdi. Sonra zorlama île 
sendilka değiştirildi. O zorlama ortadan kalkınca, 
elbette işçiler kendi demokratik halklarını kullanarak 
sendikalarını belirlediler ve ona göre de işlem ya
pıldı. 

Ankara dışındaki illere daha az kömür verildiği 
iddiası kesinlikle doğru değildir. Ama bu iddianın 
bu şekilde böyle yapılmasından memnuniyet duyu
yorum. Şunun için memnuniyet duyuyorum. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Benim 
evimde kalorifer yanmıyor, sen onun hesabını ver 
önce. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu Mecliste soru 
sormanın bir yöntemi vardır beyefendi; soracağınız 
sorulan yazılı olarak buraya verirseniz, cevabını 
alırsınız. Sorulan sorulara cevap verirken, yeni so
rularla bu cevabı bertaraf etmeye teşebbüs etmenizi 
hayretle karşılıyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan, sorulara 
cevap verin siz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sordunuz, ceva
bını dinleyiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bun
lar sorulara cevap mı? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Soruyu soracaksı
nız, cevabı vermeyeceğim... Ya da cevabı verirken, 
onu soruyla bozmaya kalkacaksınız, lütfen sükû
netle bekleyin; ya soru sormayın, ya da cevabını din
leme sabrını gösterin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler, rica 
ediyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Doğu Anadolu'ya 
daha az kömür verildiği iddiası, bir önemli gelişme
dir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyorum; şunun 
için memnuniyetle karşılıyorum: Bir süre önce bu
rada kömür durumu konuşulurken, Doğu Anadolu 
diye ayrılmıyordu. Türkiye'deki kömür durumuyla 
ilgili gelen değerlendirmeler yapılıyordu. Şimdi gö
rüyorum ki Adalet Partili arkadaşlarım Ankara'yı 
gözden çıkarmışlardır. Ankara'da kömürün başarı
lı dağıtıldığını, dolaylı olarak burada İtiraf etmek
tedirler. Yalkında Doğu Anadolu'yu da itiraf ettire-
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ceğiz size. Doğu Anadolu'da da kömürün esık'isin-
den çok daha iyi dağıtıldığını, siz de tescil etme du
rumunda kalacaksınız. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Kömürü daha iyi üreteceğiz, daha 
iyi dağıtacağız. 

Bu yıl da, esas olarak Doğusunda, Batısında, 
Türkiye'min çok yerinde kömür, geçmiş yılarla kar
şılaştırılamayacak düzeyde yüksek üretilmiştir, bir 
milyon tonluk üretim artışından Hakkâri, 1977'de 
aldığının 2 katı, 3 katı kömür alarak, Kars, 1977'de 
aldığından çok daha fazla kömür alarak, Erzurum, 
1977'de aldığından çok daha fazla kömür alarak, 
Ankara gibi, yurdun diğer yerleri gibi, istifade et
miştir.; 

1978 yılında 60 kişinin iş akitlerinin fesheddlimesi 
suretiyle görevden atıldığı ve yerine militanların alın
dığı gibi bir soru soruldu. Bu sorunun nereyle iligili 
olduğunu ben anlayamadım. Eğer hangi işletmeyle 
ilgili olarak sorulduğunu sayın soru sahibi aydınla
tacak olursa, yardımcı olmaya gayret ederim. So
ruda, izleyebildiğim kadar, nerede 60 işçinin işten 
atıldığına dair bir aydınlık 'yoktu. Benim bilebildi
ğim kadarıyla, bize bağlı kuruluşlarda böyle bir 
işletme, böyle bir uygulama yapılmamıştır. Hangi 
işletme için bu söz konusudur, bunu ifade ederler
se gerekli cevabı veririm. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarımızın beM soru tekniğinde ge

rektiği şekilde hareket etmemiş oldukları bir vakıa
dır ama, Sayın Balkanın da bu sorulara kısa ve açık 
cevaplarla yetinmesini, mümkünse rica edeceğim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Sayın? Usul, diyor
sunuz, usulün ne olduğunu bilimiyorsunuz. Önce 
usul öğreniniz, buyurun yerinize. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Efendim, soru sa
hiplerini aramanız lazımdır. Sahibinin bulunmadığı 
soruları Bakana yöneitmemdisiniiz. Bu bir usulsüz
lüktür. İsmet Sezgin burada yoktur, sorularım 
Bakana nasıl yöneltirsiniz? Bu da bir usulsüzlüktür. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, bu türlü usul-
sükiük isteminizi, «soru yönündeki usulsüzlük» de
seydiniz, benim cevabım böyle olmazdı. Sayın Ah
met Sayın; b\x hususta haklısınız. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Dinlemeden 
cevap veriyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, zatıâliniziıı müda
halesi ne oluyor? Zatıâliniz avukat mısınız ayrıca? 
Var mı bir vekâletnameniz? Rica ederim, ben muha
tap olurum. 

GALÎP ÇETİN (Uşak) — Sayın Başkan, sen böy
le konuşamazsın. 

BAŞKAN — Sayın üye meramını bana anlatabi
lir efendim. Rica ederim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Dinlemeden 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Olabilir efendim; ben de yanlış an
lamış olabilirim. Sayın üyeden özür diledim, mesele 
kapandı. Yeni bir şey çıkartmanıza ne gerek var? 
İnsaf ediniz. Her biriniz bir taraftan konuşurken be
nim de yanılmam muhtemeldir tabii. 

Sayın arkadaşlarım, sayın soru sahiplerini, Sayın 
Ahmet Saym'ın belirttiği gibi arayacağım. Burada 
yoksa, usule göre soruyu tevcih etmem mümkün de
ğil. Teşekkür ederim efendim. 

Sayın İrfan Binay'ın sorusu; Sayın İrfan Binay, 
burada. Soruyu okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 
Saygılarımla. 

Çanakkale Milletvekili 
İrfan Binay 

Halen seçim bölgem olan Çanakkale'nin Çan ilçe
sinde faaliye't göstermekte olan linyit ocakları, dev
letleştirme programına alınmış mıdır? Bu ocaklarda 
birer adet mühendis görev ifa etmektedir ve Marma
ra bölgesi dışında Ege ve İç Anadolu bölgesinde hi
tap edecek bir üretim kapasitesiyle çalışmaktadırlar. 
Şimdi Sayın Bakandan soruyorum : 

1. Aldığım bilgiye göre, bu bölge için şu anda 
görevlendirilmiş mühendis sayısı 24'tür. Devletleştir
me sonunda mühendis sayısının ne olacağını merak 
etmekteyim. Acaba 2 - 3 mühendisin gördüğü işi 200, 
300 mühendise mi gördüreceksiniz? Yoksa bizim de
yimimizle israf, sizlerin deyiminizle savurganlık örne
ğini vermek istiyor musunuz? 

2. İşletmeye açılmamış ocaklar olurken, rantabl 
bir şekilde çalışan ocakları, binlerce vatandaşımıza iş 
temin ettiği, yüzbinlerce vatandaşımızın enerji ihti
yacını karşıladığı ve devlete milyonlarca lira vergi 
ödedikleri için mi faaliyetlerinden alıkoyacaksınız. 

3. Halen bu bölgelerdeki ocaklarda harfiyat işi 
yapan müteahhitlere ton başına 20, 30 TL. ödenir
ken, devlet elindeki ocaklarda hafriyat kırmalarına 

50, 60 TL. ödenmektedir. Sayın Bakan siz buna top
raklan alıp millete vermek mi, yoksa KİT'lerdeki gibi 
milletten alıp şahıslara, firmalara vermek mi dersi
niz? Teşekkürlerimle.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Madenlerin devlet
çe işletilmesini öngören yasa uygulamasıyla ilgili ola
rak Sayın Binay soru sormuştur. Bu yasa çıktıktan 
sonra gerekli ve önemli bazı adımlar atıldı. Şimdi 
yasanın uygulama noktasına gelmiş bulunuyoruz. 
Yasa çıktıktan sonra, devletçe işletilmesi öngörülen 
alanlara birer gözetim mühendisi gönderildi. Bu mü
hendisler aradaki işletme şartlarının kamu yararına 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemek gö
reviyle yasa gereğince gönderilmişlerdi. Orada bir 
gözetici olarak bulunuyoıiadı. Arkasından takdir ko
misyonları kuruldu. Takdir komisyonları görevlerini 
büyük ölçüde yaptılar ve hâlâ yapmaya devam edi
yorlar. Şu anda devletçe işletilmesi öngörülen ocak
larla ilgili olarak yapılan çalışmaların sonucunu size 
sunmak isterim : 

21 sahayla ilgili olarak takdir raporu hazırlan
mıştır. Kömür konusunda 21 sahayla ilgili olarak ra
por gönderilmiştir. 10 saha için tazminat ödenmesi 
söz konusudur. Geri kalan sahalar için herhangi bir 
tazminat ödenmeyecektir. Ödenecek tazminat kömür 
için bu 21 sahada, daha doğrusu tazminat ödenecek 
10 saha için ödenmesi söz konusu olan para mikta
rı 115 344 258,48 TL. dır. Asfalt itle ilgili olarak 9 
sahanın raporu tanzim edilmiştir, 3'ü için tazminat 
ödenecektir; 6'sı için bir tazminat ödenmesi söz ko
nusu değildir. Ödenecek tazminat, 53 893 299,15 TL. 
dır. 

Bor tuzu için 5 sahanın raporu tanzim edilmiş
tir; 5 sahada da tazminat ödenecektir. 11 961 498,06 
TL. ödenecektir. (AP sıralarından «Sayın Başkan 
bunların sorularla alakası yok» sesleri). 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
tatmin edici cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Sayın Binay, sorularınızda tatmin 
olmazsanız, tekrar yazılı olarak Sayın Bakana yönel
tirsiniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Cevap bitmedi Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baican. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Demirle ilgili ola-
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tak 16 sahanın raporu tanzim edidmiştir. 6 saha için 
ödeme yapılacaktır, ödenecek miktarda 2 230 134.22 
TL. dır. Çan alanında, Çanakkale'nin Çan ilçesinde 
linyit yataklarının devletçe işletilmesi için de gerekli 
girişimler yapılmıştır. 

Taıko Maden Anonim Şirketine ait Çanakkale -
Çan'daki kömür alanı, 197 saha numaralı aılan dev
letçe işletilecektir, 9 801 074 TL. tazminat buraya 
ödenecektir; tebligata çıkarılmıştır, işlemleri sonuç
landırılmaktadır. 

Bu, devletçe işletme tartışmasını, belli bir konuda 
somut biilgi almak amacıyla değil; ama, belli bir si
yasal değerlendirmeye ilişkin görüşlerini ifade etmek 
üzere sayın soru sahibi burada dile getirmiştir. An
layışla karşılıyorum; ama bu görüşleri paylaşmadığı
mızı çeşitli defalar ifade ettik, tekrar ediyorum : Dev
letin kömür alanına girmesi bizim deyimimizle sa
vurganlık, kendi deyimleriyle israf olmayacaktır. Tam 
tersine, bir israfa, bir savurganlığa son verme olana
ğını bize getirecektir. 

İddiamı açık söylüyorum : Özel kesimin 1978 yı
lında elindeki linyit yataklarından ürettiği kömürden 
daha fazlasını 1979 yılında aynı yataklardan biz üre
teceğiz. İddiamız budur, hazırlığımız budur, buna dö
nük bir çalışma içindeyiz, Devletin kendi elindeki iş
letmelerde aldığı sonuç ortadadır ve geçen yıl aldığı 
sonuç. Özel kesimin işletmekte olduğu alanlarda da 
bunu gerçekleştireceğiz. Orayı bir istihdam kapısı 
gibi kullanma anlayışında kesinlikle değiliz. Bu ko
nudaki girişimlere de fırsat vermeyeceğiz. Gerek iş
çi, gerek mühendis olarak, o işletmenin en verimli 
şartlar altında kullanılması için, gereken ölçünün öte
sinde bir istihdam imkânı yaratmayacağız. Çünkü 
inanıyoruz ki, devlet anlayışı, devletçilik anlayışı dev
lete ait kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını 
öngörür. Orayı bir istihdam kapısı gibi kullanma an
layışı, bizim anlayışımız ve uygulamamız değildir. O 
bakımdan sayın soru sahibinin herhangi bir tered
düt içinde olmasına gerek ve neden yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım, sorularınıza Sayın Bakanın 

belki sizin istediğiniz şekilde cevap vermesi mümkün 
olmayabilir, bölki verilmemiş olabilir; ama soruyu 
siz soruyorsunuz, bakan cevaplandırıyor. Cevaplan
dırmanın hududunu tayin etmek de mümkün değil
dir. Bu bakımdan, tatmin olmadığınız soruları başka 
bir vesile ile yazılı olarak Sayın Bakana yöneltmek 
mümkündür efendim. 

Sayın Ahmet Sayın, efendim biraz önce ikaz et
tiğiniz şeydeki işlemde yalnız Sayın İsmet Sezgin'in 
sorusunu Sayın Bakana burada yokken yöneltmişim. 
O da yazılı cevap istemiş, ondan sonraki cevaplan
dırmada Sayın Uslu buradaydı. Başkanlık İçtüzüğe 
uygun işlem yapmıştır. Yine de ikazınıza teşekkür 
ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Özür dilerim Sa
yın Başkan. Ben bir hususu hatırlatmak babında 
size söyledim, herhangi bir şey için kabul etmeyin. 

BAŞKAN — Yine de teşekkür ediyorum. Başkan
lığın İçtüzüğe uygun işlem yaptığını belirtmek iste
dim ben de. İyi niyetinizi biliyorum Sayın Ahmet 
Sayın. 

Sayın Hidayet Çelebi?.. 
HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Buradayım Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buradalar. 
Sayın Hidayet Çelebi'nin sorularını yöneltiyo

rum : 
«Sayın Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek iste

diğim 3 sualime aracı olmanızı dilerim. 
Kars 

Hidayet Çelebi 
1. Bakanlığınıza bağlı Türkiye Kömür İşletme

leri Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 
Elbistan - Doğan Maden Sitesi Su Şebekesi ihalesi
ne her türlü şartı yerine getiren müteahhitler girmek 
istemişler; fakat kendilerine giriş belgesi verilmemiş
tir. Giriş belgesi verilenlerin özellikleri nedir? Ve bu 
imtiyazı nasıl izah ediyorsunuz? 

2. Bunun sonucu olarak 25 milyon liralık su şe
bekesi, İller Bankası fiyat birimlerine göre hesapla
narak {C/f 25 zamla verilmiştir. Halbuki İl - Bank ta
rafından yapılan su şebeke ihalesi tenzilatlı verilir
ken, % 25 zamlı ihaleyi ne ile izah ediyorsunuz? 
Bunda, 1 nci sualimle arz ettiğim imtiyazlı oluşun 
rolü var mıdır? 

3. Bu konuda şikâyetlerin bildirildiği TKİ Ge
nel Müdürü, durumu inceletip cevaplayacağını söyle
mesine ve aradan koca bir ay geçmesine rağmen, 
hiçbir cevap alınamamıştır. Bu ihmalin sebebi ne
dir? Bunda ihaleye giren imtiyazlıların korunması 
gayreti mi gizlidir? 

Bu sorulandaki sonuçların tarafıma bildirilmesi 
için lütfen aracı olmanızı saygılarımla dilerim.»ı 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak ce
vaplandıracağım efendim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlıı?.. 
ABDÜLKADİR TİMURAĞAOĞLU (Mardin) 

— Buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu'nun sorularını 

yöneltiyoruz : 
«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin ilgili Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanınca cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ederim. 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

1. Mardin ve ilçelerindeki köylerden bazılarının 
1976 - 1977 programına alınan ve direkleri dikilen 
yerlerin elektriği hâlâ gelmemiştir. Mardin merkez 
köyleri, Nusaybin köyleri, Cizre köyleri, idil köyle
ri, Silopi köyleri, Midyat köyleri, Gergös köyleri, 
Savur köyleri, Ömerli köyleri, Mazıdağı köyleri. Bun
lar hakkında ne düşünülüyor ve ne zaman neticele
necek? 

2. Mardin Ovasının sulaması için, devlet su ka
nalı ile, Diyarbakır Dicle suyundan Mardin Ovasına 
kadar mesafesi 80 kilometre olmaktadır. Devletin en 
önemli geliri olacak kanaatindeyim. Mardin iline bağ
lı. 

3. Nusaybin ve Cizre ilçeleri arasında petrol ara
ması için önem verilmesi. Bu sahalarda petrol çık
ması ihtimali çok kuvvetlidir. Çünkü karşıda Suri
ye'de çok kuvvetli çıkmıştır. Bunun için Bakanlık 
ne düşünür?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Behiç Tozkoparan?.. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Buradayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tozkoparan'ın sorularını oku
tuyorum : 

Sayın Başkanım, aşağıdaki sorularımın Enerji 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasının temininii ri
ca edeceğim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

Behiç Tozkoparan 

1. 1978 yılında 40 -. 50 bin dekar yüksek verim
li Cumhuriyet çeşidi buğday ekilisi, Aydın merkez, 
Koçarlı, Söke, Germencik ovalarında taşkın suları 

tarafından harap olrnuş ve pamuk ekilisi 20 - 3C! gün
lük gecikme ile yapılabilmiştir. Çiftçiler büyük za
rarlara uğramıştır. Aydın merkez, Koçarlı, Germen
cik, Çine ovalarında sulama altyapı tesisleri ne za
man yapılacaktır? 

2. Söke'de devam eden sulama tesisleri tamam
lanmadan 1978'de durmuştur. Yapılanlar da taşkın 
sularıyla bozulmaktadır. Daha büyük zararlara uğ
ramadan, yapılanların tamamen bozulmaması için 
ne düşünüyorsunuz? 

3. Büyük Menderes nehrinin ve bu nehre kavu
şan yan derelerin, yıllarca önce sulama projeleri ya
pılmış olmasına rağmen, bu yapılamamıştır. Bunlar 
için ne düşünüyorsunuz? 1979'da 1978 yılı gibi mi 
olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak ce
vaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Sayın Gaflip Çetin?.. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Buradayım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Galip Çetin'in sorularını oku
tuyorum efendim : 

«Sizden evvelki hükümet zamanında ülkemizde 
petrol bulunması ihtimalleri araştırılmış ve 30 yıl 
vadeli bir arama programı geliştirilmiş ıidi. Bu prog
rama göre 300 bin metreden başlayarak artan bir 
tempo ile yılda 5 milyon metre sondaj yapılması ve 
böylece 30 yılda 30 bin kuyuda 90 milyon metre son
daj yapılması programlanmıştır. Bu programın bir 
gereği olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın 24 adet yeni sondaj kulesi satın alması mukave
leye bağlanmıştı. Kredili olarak alınacak bu kulele
rin 4 adedi hazır ve 1978 başında; 12 adedi de 1978 
içlinde teslim edilecekti. 

1. Sondaj kuleleri Türkiye'ye gelmiş midir? Ge-
tirilmediyse bu programdan vaz mı geçilmiştir? 

2. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafın
dan, 1974 yılında 60 kuyuda 104 bin metre sondaj 
yapmışken, 1975'de 66 kuyuda 112 bin metre, 1976' 
da 88 kuyuda 142 bin metre, 1977 yıllında 96 kuyu
da 160 bin metre sondaj yapmaya ulaştırılmıştır. 

1978 yılı programı 3CD bin metreyken, 60 kuyu
da ancak 100 bin metre sondaj yapılabilmiştir. Bu 
durumda petrol aramak ve bulmak hususunda ne dü
şünüyorsunuz? 
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3. 19yı yılında evvelki hükümet zamanında Ho
ra gemisiyle yapılan sismik etütler neticesi, Saroz 
Körfezinde üç yerde sondaj yapılmasını gerektiren 
olumlu neticeler alınmıştı. Saroz Körfezinde sondaj 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yeni 
imkânlar vererek petrol aramalarında hamle yaptı
ramadığınız, hatta gerilediğiniz; işlemekte olan tesis
leri işletemediğinize göre, petrol aramalarında ve sa
nayide özel sektörden yararlanmayı düşünüyor mu
sunuz? 

5. Saroz Körfezindeki petrol arama sondajları
nın bugüne kadar yapılamamasının, Yunanistan'la 
Ege Denizi konusunda yapılan müzakerelerle ilgisi 
var mıdır? Bakanlığınız bu sondajla ilgili olarak Baş
bakanlıktan veya Dışişleri Bakanlığından herhangi 
bir talimat veya telkin almış mıdır? 

Uşak 
Galip Çetin 

BAŞKAN — Son soru hariç, diğer sorularım Sa
yın Bakana yöneltiyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı alarak cevap vereceksiniz. 
Yazılı olan sorular cevaplandırılmıştır. Sözlü so

rulara geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Cemal Tercan, zatıâlilerinizin so

rularını alalım.. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan şu suallerimin cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

1. Petrol alanında 1978 yılında ithal edilen ham-
petrol İran'dan 6 300 000 ton, Irak'tan 1 600 000 
ton, Libya'dan 2 200 000 ton olarak gerçekleşmiştir. 
Iranla devamlı petrol alımı konusunda bir anlaşma 
olmadan bu kadar büyük miktarda bir mubayaa ya
pılmasının sebebi nedir? 

2. Irak'tan boru hattı anlaşması gereğince, 10 
milyon ton, Libya'dan 3 milyon ton, anlaşmalarla al
ma hakkımız varken, alınmayış sebepleri nelerdir? 

3. İrandan alınan petroller için ödenen fiyatlar, 
Irak ve Libya fiyatlarına göre daha pahalı mıdır? 

4. Takriben 6C0 milyon dolar veya 15 milyar 
lira tutan bu önemli mubayaa hangi usullerle yapıl
mış, kim tarafından tasviplenmiş ve herhangi bir 
kimseye Türkiye Petrolleri tarafından ve satıcılar ta
rafından komisyon ödenmiş midir? 

Sayın Başkan bu suallerim petrol konusuyla ilgi
liydi. Başkaca suallerim var, emrederseniz hepsini 
sorayım, Sayın Bakan isterlerse tek tek sorayım? Hep
sini sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Petrolle ilgili suallerinizi Sayın Ba
kan cevaplandırsın, ondan sonra tekrar devam ede
lim Sayın Tercan. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Petrol alımlarımız 
bilindiği gibi kısmen çeşitli ülkelerden ülke düzeyin
de yapılmış anlaşmalar gereğince gerçekleştirilmekte; 
kısmen de piyasa koşullarıyla firmalardan yapılan 
bağlantılarla sağlanmaktadır. 

İran menşeli petrol, İran Hükümetiyle yapılmış 
bir siyasal anlaşma sonucu alınan petrolü göstermiyor. 
6 300 000 ton İran'dan gelen petrol bir siyasal an
laşma sonucu değil; İran menşeli o petrolü satma 
yetkisini taşıyan şirketlerle yapılmış anlaşmalar so
nucu gerçekleşmiştir. 

Irak'tan 1 600 000 tonluk bir petrol alımı, ifade 
edilmektedir. 10 milyon ton petrol almamızı öngö
ren anlaşma, BOTAŞ Anlaşmasıyla burada ifade edil
miştir. Bu, Irak'ın Türkiye'ye bir anlaşma yapılması 
halinde, 10 milyon tona kadar petrol satabileceğini 
öngören bir genel çerçeve anlaşması niteliğindedir. 
Yoksa, her yıl Irak'ın Türkiye'ye 10 milyon ton pet
rol satmasını öngörmemektedir. Bu çerçevenin ger
çekleştirilebilmesi için, ayrıca her yıl İrak Hükümeti 
ile bir anlaşmanın yapılması gerekmektedir. 1978 yılı 
Ağustos ayında böyle bir anlaşma yapıldı, 1 200 000 
tonluk bir hampetrolü Irak'ın Türkiye'ye satmasını 
öngören bir siyasi hükümetler arası anlaşma gerçek
leştirildi ve onun öngördüğü petrol ithalatı da tamam
landı. 

Libya'dan da yine 3 milyon ton petrol alınması 
olanağı vardır. Bu 2 200 000 ton olarak gerçekleş
miştir. 

İran'dan alınan petrolün hangi usullerle gerçek
leştirildiği soruluyor. Petrol Yasasının öngördüğü 
usullerle ve 1977 yılında, 1976 yılında, 1975 yılında 
uygulanan yöntemlerle gerçekleşmiştir. O bakımdan 
hsrhangi bir sorun söz konusu değildir. 

Bir tasdik mercii yoktur. Petrol Yasasının öngör
düğü fiyat, tasdik makamları tarafından verilen tas
diklerin genel çerçevesinde bu anlaşmalar yürümek
tedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tercan, sorularına kadığınız yerden devam 

ediniz. 
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CEMAL TERCAN (İzmir) — Efendim, sualle
rimiz zabıtlara geçecek şekilde net soruyorum; Sayın 
Bakanımın da cevaplan aynı şekilde zabıtlara geçi
yor. Gayet tabii ki, daha geniş zeminlerde, sualimin 
Sayın Bakan tarafından verilen cevaplarını ariz amik 
konuşma imkânı bulacağım. Zaman kısıtlıdır, sual 
soruyoruz, verilen cevabı da tespit edip geçiyoruz. 

Şimdiki suallerim, rafineriler hakkındadır : 

Ülkemizdeki rafinerilerin toplam kapasitesi, 1978 
yılında 16 400 000 tondur. Yıl boyunca, rafinerilerde 
işlenmiş olan hampetrol ise 12 800 000 ton olmuş, 
yani 3 600 000 kapasite atıl kalmıştır. Bu atıl ka
pasitesinin 1 100 000 tonu İzmir İPRAŞ, 2 500 000 
tonu Mersin ATAŞ rafinerilerinden olmuştur. 

Sualim : 1. Hampetrol ile petrol ürünlerinin fi
yatları arasında, ton başına 30 dolar fark vardır. 
Türkiye'de mevcut kapasiteyi tam olarak çalıştırma-
yıp, yerine petrol ürün ithal ederek, takriben 3,5 mil
yon ton için 100 milyon dolar veya 2,5 milyar TL. 
niçin zarara sokulmuştur? Müsebbipleri kimlerdir? 
Ne muamele yapılmıştır bu kişiler hakkında? 

2. Mersin ATAŞ Rafinerisi, kapasitesinden 2,5 
milyon ton daha az hampetrol işlemiş, yani ham
petrol ithal etmemiş ve yalnızca ülkemizde üretilen 
hampetrol işlenmiş. Yabancı şirketlerin sahip olduğu 
bu rafinerinin, tam kapasite ile çalışmamasının se
bepleri nelerdir? 

Sayın Başkanım, burada bir parantez açıyorum, 
daha açıkça ATAŞ Rafinerisi 1978 yılında % 45 ka
pasite ile çalışmışsa, anlaşmaya göre, ilgili firma 
ile yapılan anlaşmaya göre, rafinerinin tam randı
manla çalıştırılmaması halinde, Devletimizin yabancı 
şirket hisselerini alma hakkı doğor. O hak, 13 aydır 
niçin kullanılmamıştır. 

3. Bir ba'şfca sualim- 'ki bu suallerim Sayın Balka
nın yaptığı konuşmalardan esinlenerek 'hazırladığım 
sorularıdır. Tdspit için 'hazırladım. 

•'Keban'ın ilave 4 tribününün ihlale tarihinin Ni
san 1976 olduğu doğru mudur? 

Türkiye'de, Türkiye Kömür İşletmelerince linyitte 
ve taş'toömüüde ülke çapında ısıtmaya dağıtılan kömür, 
1976 yılına göre 1978 yılında ne kadar olmuştur? 
Yani, genel dağıtımı soruyorum. Sayın Bakana ko
laylık olsun diye söylüyorum: Linyitte, ülke çapında, 
95 bin ton, taşkömüründe 112 bin ton, 1978 yılında 
1977 yılına göre daha az dağıtım yapılmıştuır. Sualimi 
soruyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sual İleriniz bitmiştir, değil mi Sayın 
Tercan?., 

Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1978 yılı içinde ulu
sal rafineriler tam 'kapasite ile kullanılmıştır. Batman, 
İzmir ve İPRAŞ rafinerileri tam kapasite ile kullanıl
mıştır. 1978 yılında Türkiye'deki 'kurulu rafineri gü
cü içinde kullanılmayan, ATAŞ'in yarı'sına tekabül 
eden miktarıdır, burada bir açık yaşanmıştır. 4,4 mil
yon tonluk bir kapasitesi vardır. Bu o düzeyde kul
la nılamam iş tıı*. 

ATAŞ'ın '1978 yılı içinde değil, 1977 yılının ikinci 
yarısından 'itibaren düşük kapasite ile, yarıya yakın 
bir kapasite ile çalıştığı bilinmektedir. 1977 yılında 
Türkiye'nin içine girmeye başladığı döviz darboğazı 
nedeniyle ATAŞ ortağı şirketlere hampetrol ithalatı 
için gerekli döviz tahsisinin yapılamamış olması kar
şısında, bu şirketler petrol tedariki mükellöfliyetlerini 
döviz tahsisi şartına bağladıkları için, bu uygulamayı 
sürdürmüşlerdir. Rafineriyi tam kapasite ile çalıştır
mak için hampetrol ithalatı cihetine gitmemişlerdir. 

ATAŞ'ın tam kapasite ile çalışmaması konusunda 
Sayın Tercan'ın ifade ettiği düşüncelere teşekkürleri
mi sunarım. Gerçekten bu rafinerinin, Türkiye dışa
rıdan daha pahalı petrol ürünü almak durumunda 
iken çalışamamasına, çalışmamasına göz yummak 
mümkün değildir, bunu haklı bulmak mümkün de
ğildir. Bu sorunun biran önce çözülmesi gerektiği an
layışını sorudan çıkardım, bu anlayışına teşekkür ede
rim. Bunun gereğini en kısa zamanda yerine getirme
ye gayret ediyoruz. Kendisine müjdeli haberleri bir 
süre sonra verebileceğimi sanıyorum. 

Keban'ın dörtlü ünitesinin 1976 Nisan ayında iha
le edilip edilmediğini sordular. Bu soruyu soracağı 
yerde, bunların projelerinin 1971 yılında yapılıp ya
pılmadığını da sorabilirdi. Bizim sorunumuz proje
nin yapılıp yapılmadığı, İhalenin yapılıp yapılmadığı 
değil, o dörtlü ünitenin imalatına, inşaatına, monta
jına fiilen geçilip geçilmediği, bu konuda gerekli ham
lenin yapılıp yapılmadığı... 

NURİ BAY AR (Sakarya) — İhaleyi o zaman ya
parsın, montaja şimdi geçersin. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) —- 1976 yılında ihale 

yapılmış; ihalenin gerektirdiği ödemelerin hiçbirisi 
yapılmamış. İhale yapılmış ama, ödeme yapılmadığı 
idin imalata geçmemiş. Sayın Bayar, şu anda imal 
ediliyor o parçalar. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sual benim değil. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

, DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sizin yerinizden 
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yaptığınız müdahaleye cevaben söylüyorum. İhalenin 
yapılmış olması hiçbir şey ifade etmez. İhaleyi yapar
sınız; karşılıklı şartlara1, girmiş's»inizdir, siz bir miktar 
döviz ödeyeceksinizdir; o dövizi ödediğiniz andan iti
baren 'karşı tarafın mükellefiyeti başlayacaktır. Siz dö
vizi ödemezseniz, o ilk teminatı yatırmazsanız - ki 
yatırılmamıştır, 1978 yılına kadar ya'tırılmamışitır -
onun İmalatına geçmezler. 

Keban'ın dörtlü ünitesi için böyle olmuştur. Sov
yetler Birliğinden alacağımız enerji için gerekli olan 
trafonun /Avusturya'da üretimi konusunda aym şey 
olmuştur. İhalesi yapılmıştır, ama trafo üretimine ge
çilmemiştir; % 10'u olan 150 bin dolar civarındaki 
bir para yatırılmadığı için o trafonun üretimi gerçek
leştirilmemiştir. İhale ortada, ama üretim yok; para 
yatırılmamış, yatıyor, muattal duruyor. O ihale ya
pılır, 10 yıl daha, 1978 başına kadar yapılmış olan 
uygulama aynen sürdürülürse, 198!8'e kadar sürdürül-
se 'Keban'dan o sular akmaya devam eder, onaya o 
dörtlü ünite yine monte edilmez. Onun için sorun 
ihale sorunu değil; evet, 1976 yılında itele yapılmış, 
ama o ihalenin gereğini yerine getirmek için, o iha
lede altına attığımız imzanın öngördüğü mükellefiyet
leri uygulamak için hangi adım atılmıştır? O konuda 
söyleyebileceğiniz birşey var mıdır? Bir döviz tahsi
si yapılmış mıdır, bir ödeme yapılmış mıdır, imalatına 
geçilmiş midir?.. 1978 yılında bunlar yapıldı, imalatı 
parça parça tamamlanmakta; 1979 başından itibaren, 
o bir yılda yapılan üretim Türkiye'ye ithal edildi, mon
taj ameliyesi 1979'da başladı. İfade etmeye çalıştığım 
buduf. 

Linyit üretimi bakımından 1976 yılıyla karşılaştı
rılamayacak kadar yüksek bir düzeydeyiz; 1977 üreti
mi 1976'dan daha yüksektir, 1978 üretimi de 1977'-
den daha yüksekti r. 

Taşkömürünün dağıtılması, konusunda Sayın Ter
can'ın sorduğu sorunun bir haklılığı vardır, önemli bir 
noktadır. Sayın Tercan ifade ediyor ki, «1976 yılında 
biz teshin amacıyla daha çok taşkömürü dağıttık, 

1978 yılında siz bol kömür dağıttık diyorsunuz, 
ama söyleyin bakalım 1976 yılındaki kadar taşkömü
rü dağıtabildiniz mi? Diyor. 

Çok haklı bir soru, itiraf ediyorum 1978 yılında 
biz 1976 yılındaki ısınma amacıyla dağıtılan taşkömü
rü. kadar taşkömürü dağıtamadık. Dağıtmamız gerek
tiğine inanmıyoruz. Türkiye İskenderun Demir Çelik 
Fabrikasını çalıştırabilmek için, kok üretmek için 
Amerika 'Birleşik Devletlerinden taşkömürü ithal et
mek zorunda iken, linyitle elde edeceği ısınma ihti

yacına taşkömürü tahsis ederek, Karadeniz bölgesin
den başka bölgelere cevap verme yolunu tutacak ülke 
durumunda değildir. Yanlış bir uygulama idi, onun 
için taşkömürünün teshin amacıyla kullanılmasını ya
saklamaya çalıştık, orayı kestik, münhasıran sanayiye 
doğru aktarmayı tercih ettik, yeğledik, onu uygula
dık. O nedenle, gerçekten 1978 yılında tesin ama
cıyla dağıtılmış taşkömürü miktarı daha düşüktür, 
öyle olması lazımdır, sıfıra indirilmesi lazımdır. 
Türkiye taşkömürü ile ısınacak ülke durumunda de-
ğjildiı'. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Halk Dağlı, zatıâliriizin sorularını alayım 

efendirnj 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın 

Başkan, aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını saygıyla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana)' — Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başta gelen göre
vi, tabii kaynaklarımızın geliştirilmesi ve yurt ekono
misine katılmasıdır. Tabii kaynalklanmızın en önem
lileri ise maidenlerimizdir. Madenciliğimizin gelişjtü-
riîmedi için evvelemirde yer altında olanın bilinmesi 
ve nasıl üretileceğinin tespit ©dilmesi lazımdır, ©unun 
da yolu sondajdır. 1978 yılında yapılan sondajlara 
(bakıldığında, hem 1977 yılına ıgore, hem de programı
na göre çok geri olduğu görülmektedir. Maden Tet
kik Arama Ens'titösü 1977'de '1*60 bin metreye muka
bil 1978'de 140 bin metre, Türkiye 'Petrolleri 160 bin 
metreye mukabil 100 bin metre, Türkiye Kömür İş-
Idfmeleri 100 Bin metreye mukabili 78 bin metre. Top
lam olarak bu 3 aramacı müessese 420 bin metreye 
mukabil, 328 bin metre sondaj yapmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, gerekçesi bu kadarla 
kafi herhalde, soruya geçiniz ültfen, 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Bu 3 mü
essese 1978 programına göre 600 bin metre sondaj 
yapmaları gerekirken 328 bin metre, yani % 51 ger
çekleşme sağlayabilmişlerdir : 

a) 'Madenlerimizin gelişfcirlmes5, yeni enerji kay
naklarının bulunması bu faaliyetlere bağlı olduluna 
göre, nasıl bir tedbir düşünüyorsunuz? 

b) Devlet müesseseleri bunu yapamadığına göre, 
bu işleri özel sektöre yaptırmayı düşünüyor muşu
nu? 
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Soru 2. - Silifke'nin Ak'kuyu mevkiinde kurulma
sı kararlaştırılmış ollan ilk nükleer santralın yer seçi
mi kafan 1975 yılında kesmleştlirilmiştir. Müşavir 
mühendislik anlaşması 1975 yılında yapılmıştır. Nük
leer santraller içlin gerekli olan önlisans 1976 yılında 
alınmıştır. Önproje ve ihale şartnameleri 1976 yılında 
hazırlanmış ve ihaleye çıkarılmıştır. Nükleer paket, 
tribün, jeneratör paketi ve yakıt temini ihalelerine 
'ait teklifler Ağustos 1977'de alınmış ve ilk değerlen
dirmeleri yapılmıştır. Maliye Bakanlığının mutaba
katı beklenen ihalelere : 1 Amerika, 2 İsveç, 1 ingil
tere, 1 İtalya, 1 isviçre firması teklif vermiştir. Ara
dan 12 ay geçtüği halde ihale sonuçlandırılamamış ve 
nükleer santralın tamamlanması daha şimdiden 2 yıl 
gecikmiştir < 

a) Bu tekliflerin değerlendiriknesi ne zaman ger-
çekleşt'irilip ihale kesinleştirilecektir? 

b) Alınmış olan hu teklifler değerlendirme saf
hasında iken, Sayın Başbakanım kendi seyahati için 
olumlu intibaı yaratmak gayesiyle, İsveç ten nükleer 
santral alacağını beyan etmesi Devlet ciddiyetiyle ka
bili telif midir? 

c) İhalenin değerlendirmesi devam ettiğine gö
re, böyle bir beyan, ihale komisyonundaki kamu gö
revlilerini etkileyebilir mi? Böyle bir beyan, ihaleye 
fesat karıştırmak iddiasını doğurabilir mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, Tür
kiye'de maden sondajı yapma konusunda özel sektö
re bir yeni imkân tanınmasına ihtiyaç yoktur, gerek 
yoktur. Maden Yasası, maden aramak isteyenlerin ken
di sondaj imkânlarını istedikleri ruhsat sahalarında ya 
da ruhsat sahibi olmasalar da istedikleri sahada kul
lanmasına olanak vermektedir. Bu bakımdan bir ye
ni düzenleme gereği duyulmamaktadır. 

Silifke'nin Akkuyu mevkiinde kurulması planlan
mış olan nükleer santralla ilgili olarak durum, sayın 
soru sahibinin de sorusunda ifade ettiği gibi, ihale 
safhasındadır; 15 Marta kadar yeni şartları yerine ge
tirmek üzere taraflar çağırılmışlardır. Alınacak tek
lifler değerlendirilecek ve sonuç açıklanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Bakan. 
Sayın Dalkıran, sıra zatıâlİnizde. 
Yalnız sayın arkadaşlarım, soru sormak elbetteki 

arkadaşımızın kendi kabiliyetine kalıyor; ama İçtüzü
ğe uygun olmasını da rica ediyorum. 

Buyurun. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan şu sorularımın 
cevaplandırılmasını rica ediyorum : 

1. Türkiye'de 'bir ampul sıkıntısı var; ampul sı
kıntısı had safhadadır ve Türk standartlarına da uy
gun yapılmıyor. Sayın Bakanla alakalı değil bu hu
sus, Sanayi Bakanıyla alakalı. Ancak, Türkiye'de bir 
de volfram vardır, yani tunsten dediğimiz ampulün 
içerisindeki yanıcı maddeyi temin eden unsur. Bu volf
ramdan İstifade edemiyoruz. Uludağ'daki volfram 
madeninin kapasitesi ne durumdadır Tungsten teli 
yapmayı düşürtüyorlar mı? Sanayide birçok müessese 
Var ampul yapan, bunlara lüzumlu olan bakırı ve
rebiliyorlar mı? 

2. 1979 yılı Bütçesinde «Özel otomatik ödeme
ler No. 67»'de kayıtlı olan bir husus var: Bu husu
sa geçmeden evvel, daha evvel 11 nei madde ite Be
lediye Gelirleri Kanununda hükümler getiriyor; ES-
HOT, EGO dahil olmak üzere, TEK'e bağlı olan 
müesseselerin, TEK'in borcunu öteki müesseselerin 
ödemesini. Ama otomatik ödemeler kısmımda, bizim 
daha evvel buradan çıkarmış olduğumuz hüküm, ak
tarma getiriyor yani Türkiye Elektrik Kurumu, TEK, 
mafi yükünü, her 'sene «Özel Otomatik Ödemeler» 
adı altında bütün belediyelere yeşil ışık yakıyor : 
«Borçlarımızı ödemedik, biz nasıl olsa 1979 borçla
rıyla terkin ederiz» gibi. Bu, Devlet anlayışına uygun 
mudur, mali politikaya uygun mudur? 

3. Sayın Bakan, az evvel, Türkiye'de sulama mev
zuunda 8,5 milyon hektarlık bir sulama sahamız ol
duğunu beyan etti. Teknik bakımdan Dördündü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının hedefleri içerisinde, ilkele
ri içerisinde 13,5 milyon hektarlık bir sulama saha
mız olduğu, plan konuşmalarında burada ifade edil
mişti. Bunun 1,5 - 2,5 milyon hektarı sulanabilir du
rumda halen. Ama anlıyorum ki, Sayın Bakan, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü elinde olduğuna gö
re, demek ki, diğer kurumla, yani Toprak Su ile ko
ordinasyon noksanlığı var. Eğer, 8,5 milyon hektar 
ise TürküyeMe sulanabilecek arazi, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı yanlış beyan ©diyor yahut da Sa
yın Bakana yanlış beyanda bulunuyorlar. 

Ayrıca bunu sorarken şunu ifade ediyoruz... 
BAŞKAN — Buradan hangi soruyu soruyorsunuz 

siz, çıkarttığınız soru nedir Sayın Dalkıran? Bu 2 ra
kamdan hangisi doğrudur mu demek işitiyorsunuz? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Evet, 
bu 2 rakamdan hangisi doğrudur? 
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BAŞKAN — Tatmam. Gayet kısa yolu varken 
bu kadar dolanmanızı anlayamıyorum; buyurun. (CH 
P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Siz 
anlayasınız diye sormadım, ben anlamak için sordum. 

BAŞKAN — Buyurun, teşekkür edenim, biz de 
anlamış olduk Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Saygı 
gösterirseniz ben de saygı gösteririm. Herhalde kafa
dan atmıyoruz Sayın Başkan, okursunuz. Bunlar plan
dan» 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, ben size son derece 
müsamaha ediyorum. Size bu soruları bu şekilde sor
durmam ve dinlemem. Soru, gerekçesiz, (kısa ve net 
olacaktır. Böyle soruyorsanız devam ediniz, yoksa 
oturunuz efendim. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Çok rica ediyorum; müsamahayı da şey yapıyor
sunuz, 

Buyurun, 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Bur

sa - İznik - Boyalıca - Dırazali arasındaki sulama te
sisleri 1979 programı içerisinde yok, Dördüncü Beş 
Yıllık Planda da yoktur. Rantı çok yüksek olan bu 
sulamayı yapmayı düşünüyor musunuz? 

Garbi Anadolu'da santral güç olarak gür kaynak
lar yoktur. Bursa havalisinde Adırgat Çayı dediği
miz çayın üzerinde bir Karaca bölgesi vardır. 500 
mlilyon kiloyatsaatl'iktir. Bunun üzerinde bir santral 
yapma düşünceniz var mıdır? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNALAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Volfram üretimiyle 
ilgili olarak bir soru soruldu. Türkiye'de Bursa'daki 
volfram teslisleri ne yazık ki bugün kapasitesinin ön
gördüğü üretimi yapabilecek durumda değildir, o 
ihale hâlâ getirilebilmiş değildir. Teknolojik bazı 
flötasyon yönteminin güçlüklerinden gelen bazı so
runları vardır. Bunları aşmaya çalışıyoruz. 1978 yı
lında ilk defa olarak % 52 tenörlü şelüt üretimini 
gerçekleştirdik ve bir miktar İhraç ettik, yurt dışına 
ihraç ettik. Çünlkü % 50'nin üzerinde bir üretim son 
zamanlara kadar gerçeikleştirilemiyordu. Bunu önem
li ve ilk bir aşama olarak değerlendiriyorum. 

Tunsten üretimüne, volfram üretimine ve volfra
mın sanayide, ampulde kullanılmasına geçmeden 
önce öyle sanıyorum ki, volframı konsantre volfram 
olarak, şelüt olarak güvenilir bir biçimde sürekli ola
rak: üretir noktaya gelmek zorundayız. Bu konuda 
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I 'çalışmalarımız sürüyor. % 52 tenörlü şelM üretmeyi 
başardık. Onu standart hale getirmeye çalışıyoruz. 

7,5 milyar lira civarında belediyelerin 1979 yılın
da Türkiye Elektrik Kurumuna elektrik borcu tahak
kuk edecektir. Ne yazık ki, son yıllarda belediyeler 
Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçlarını ödeme-

I me yoluna başvurmuşlardı ve bunun sonucu olarak da 
Türkiye 'Elektrik Kurumu yatırım gücü çok büyük 

I ölçüde zaafa uğruyordu. Üzüntü Verici bir tablo
dur; ama, bir olgudur, bir gerçektir. Karşı karşıya 
'bulunduğumuz bir tablodur. Bunu haklı bulmak, an
layışla karşılamak belki söz konusu değildir; ama, 

I buna çare bulmak durumunda olduğumuz kanısında
yım. Belediyelerin böyle bir uygulamaya niçin baş
vurdukları konusu üzerinde düşünülecek olursa, bel
ki bazı açıklamalar yapılabilir; «belediyelerin mal 
olanaklarının kısıtlı olması onları bu konuda bir ih
malin içine sürüklemiştir» diye belki düşünülebilir. 
Nedeni ne olursa olsun Türkiye'nin en önemli eko
nomik faaliyet alanında 7,5 milyar lira civarında bir 

I yatırım kapasitesi eksikliğinin yaratacağı bunalım 
takdirlerinizin kolaylıkla içindedir. Bunu ortadan 
kaldırmak için ne mümkünse yapılması gerektiğine 
'inanıyorduk ve son Belediyeler Yasasında belediye-

I lere, tatmin edici olmasa da belli bir ölçüde yeni ma
li olanaklar getirilince, bu mali olanaklar içinde Tür
kiye Elektrik Kurumuna olan borçların ödenmesini 

I güvence altına alacak, eski yanlış alışkanlığın bir ge-
I lenek haline dönüşmemesini sağlayacak bir önlem 
I getirme gereğini duyduk. O nedenle buna başvur-
I duk. Elbette gönül ister ki, malumu ilan durumun

da olan böyle bir hükme gerek kalmadan da beled'iye-
I 'Herimiz borçlarını ödeyebilsinler, ödesinler. Fakat 

uygulama bu olmadığı için böyle bir güvenceyi ara
mak durumunda kaldık. 

'8,5 - 9 milyon hektar civarında sulanabilir arazî 
tanımıyla Beş Yıllık Plandaki 13 milyon hektar civa
rındaki sulanabilir arazi tanımı arasındaki farklılık 
konusuna gelince: 

I Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar sabit rakam
lar değildr. Ekonomideki genel gelişmeye, teknolöji-

I deki gelişmeye, belli bir sulama alanının rantabilite-
I sinin diğer ekonomik parametrelerdeki değişmeye bağ-
I lı olarak ortaya çıkacağı dikkate alınırsa, bugün 8,5 
I mlilyon hektar diye verilmiş olan sulanabilir arazi mik

tarının 5 yıl sonra daha yukarı bir alana çıkması 
I mümkündür. Bugünkü ekonomik ölçülerle sulan-
I ması ekonomik bakımdan uygun değil diye düşündü-
I ğümüz, pompaj gerektirecek, aşırı maliyet, masraf 
1 doğuracak olan belli alanların da 3 yıl, 4 yâ, 5 yıl 
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sonra ekonomük açıdan uygun bir biçimde sulanması 
mümkün hale gelebilir. O nedenle bunların hepsi ge
çici hedefler olarak mütalaa edilmelidir. 8 , 5 - 9 mil
yon höktar oranı, rakamı Devlet Su İşlerinin bugün-
'kü ekonomik verilerle sulanabilir, sulanması müm
kün ve dkonorn'İk bakımdan uygun diye düşündüğü 
allan miktarını ifade etmektedir. Bunun 2 milyon 
hektar civarında olan kısmı halen sulanmalktadır, 
ifade etltüğiniz gibi, 1 milyonu Devlet Su işleri sulama
sı, 1 milyon kadarı da halk sulaması olaraik. 

Yatırım önerisi olabilecek 2 tane konuyu burada 
dile getirdiler. 1979 Programında bu konuda bir ka
rar söz konusu değildir; ama bu soru üzerine konu 
ile ilgilenip, durumu daha yakından incelemeye gay
ret edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Barutçu. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Sayın Ba
kandan şifahi olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Bu meyanda, Sayın Bakanın bundan önceki soru
ları şifahi olarak cevaplandırmasını takdirle karşılı
yor ve bendeniz de aynı anlayış içinde, sorularımın 
şifahi olarak Sayın Bakanca cevaplandırılmasını is
tirham ediyorum. 

1. EKİ ile Türkiye Maden işçileri Federasyonu 
arasında yapılan toplusözleşme esaslarına göre, yev
miyeli elemanların bir 'başka servise görev nakli tek 
taraflı yapılamamaktadır. Hal böyle iken, TKÎ'in 
en büyük kuruluşu olan Ereğli Kömürleri îşletrne-
sinde, yevmiyeli elemanlar rızaları dışında başka gö
revlere sürülmektedirler. Bu durum tarafımdan da 
bizzat tespit olunmuştur. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum : 
1. EKİ yetkilileri bu elemanları hangi dayana

ğa müsteniden ve kanunsuz olarak başka görevlere 
intikal ettirmişlerdir? 

2. Bu görevlendirmelerde partizan görüşlere ve 
Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yan
lış değerlendirmelerine öncelik verilmiş midir? Ve
rilmemiş ise, işçi olarak ve yevmiyeli olarak Adalet 
Partisi Zonguldak İşçi Kolu Başkanı, diğer kurul 
üyeleriyle, Adalet Partisi Zonguldak Merkez ilçe 
ikinci Başkanı Halit Aygün ve diğer birçok elema
nın rızaları dışı ve hiçbir kafeatıaltleri olmaksızın baş
ka yerlerde usulsüz ve anlamsız görevlendirilmeleri
nin sebepleri nelerdir? 
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2. Ereğli Kömürleri işletmesinde, 1 Mart 1978 
tarihinden itibaren emekli olan 3 bin civarında işçi* 
nin halen kıdem tazminatları ödenmemiştir. Bundan 
aylarca evvel Yüce Meclisimizde bir vesile ile gün
dem dışı yaptığım bir konuşmaya Sayın Bakanın ver
diği cevapta, bu arkadaşların kıdem tazminatlarının 
hemen ödeneceği ifade olunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, sözünüzü kesece
ğim, sorunuzu da keseceğim, kusura bakmayın. Çok 
rica edeceğim, bakın 15 arkadaşımız daha soru sor
mak için sıradadır. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sorularımı 
sorayım. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim, lütfen efendim. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bu arkadaş

larımızın kıdem tazminatlarının ödenmemesinin se
bebi nedir? Ödemeler ne zaman yapılacaktır? 

3. Ereğli Kömürleri İşletmesinde 1 Ocak 1978 
den itibaren istihsalde t>ir büyük değişiklik olmadığı 
malumlarıdır. Buna rağmen EKİ'nin son bir yıl için
de binlerce insanı işe aldığı da bellidir. Acaba Ocak 
1978'den itibaren EKl'ne kaç eleman alınmıştır? işe 
alınmaya bir itirazım yok; zira Türkiye'de büyük 
bir işsizlik sorunu vardır; fakat Zonguldak ilimizde 
onbinlerce Zonguldak insanı açıkta, aç, susuz, işsiz 
dolaşmakta iken, alınan insanların büyük bir bölü
münün Sayın Bakanın hemşehrileri veya Zonguldak 
ili dışındaki militanlar tarafından doldurulması bir 
raslantı mıdır; sebepleri nelerdir? 

4. Sayın Bakan, konuşmasında barajlardan uzun
ca bahsettiler. Bu barajlar Adalet Partisi ve Mil
liyetçi hükümetler topluluğu zamanında başlatıl
mıştır. Sayın Bakan bu meselelerden bahsederken, 
Adalet Partisi ve milliyetçi partiler hükümetlerine en 
azından teşekkür etmeli idi. Nezaketine ve kibarlı
ğına son derece inandığım Sayın Bakan, bir unut
kanlık eseri olarak mı teşekkür etmemişler, yoksa bu 
barajların Adalet Partisi ve diğer milliyetçi partiler 
topluluğunun eseri olduğunu nefsine ve partisine ye-
dirememişler midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, Tür
kiye bir hukuk devletidir. İdarenin her türlü işlemi 
yargı denetimine açıktır. Ereğli Kömür İşletmelerin
deki tasarruflarla ilgili olarak herhangi bir kuşku 
varsa, Sayın Barutçu'nun herhangi bir kuşkusu var
sa, bu konuda her türlü olanak açıktır. Orada toplu 
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sözleşmeye ve İş Yasasına aykırı herhangi bir uy
gulamadan benim haberim yoktur. Böyle bir uygu
lamanın var olduğunu düşünüyorsa Sayın Barutçu, 
bunu bana intikal ettirebilir, yetkili diğer organlara 
intikal ettirebilir; elbette gereği kesinlikle yapılır. 

Kıdem tazminatı ödeme konusunda elimizdeki 
olanakları kullanıyoruz. Bu konuda arzu ettiğimiz 
kadar hızlı davranmak olanağına, ne yazık ki sahip 
olamadık. Ama gerekli anlayışla, gerekli öncelikle 
konunun üzerinde durduğumuzu ifade etmek isti
yorum. 

l/Ocak 1978'den itibaren binlerce insan alındı 
dedi. Benim bildiğim kadarıyla, 1978 yılı sonu itiba
riyle, EKÎ'deki çalışan işçi sayısı 1977 sonundan yük
sek değildir. Yani görevden ayrılanların yerine, ay
rılanlar kadar atama yapılmamıştır. Orada bir istih
dam fazlalığı olduğunu biliyoruz. Bunu azaltmaya ça
lışıyoruz. Böyle bilinçli bir politikanın içindeyiz. Bu 
konuda Sayın Barutçu bir yanlış istihbarat içinde 
olabilir, bunun şaşılacak fazla tarafı yoktur; ama 
bakarız, bunu düzeltebiliriz. Fakat, Sayın Barutçu' 
nun Zonguldak'ta göreve alınanların Bakanın hem
şehrileri olduğunu ve Bakan tarafından oraya gönde
rildiği konusundaki değerlendirmesini kendisine uy
gun görmediğimi burada ifade etmek istiyorum. Sa
yın Barutçu'ya kesinlikle ve açıklıkla söylüyorum. 
Ereğli Kömür İşletmesine istihdam edilmek üzere bir 
tek kişiyi, hemşehrim ya da başka bir tek kişiyi gön
dermiş değilim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sorular cevaplan
dırılmıştır. 

Sayın Çakmakçı, zatıâlinizin sorusu, alayım efen
dim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Suallerimi arz 
ediyorum Sayın Başkan. 

Türkiye Elektrik Kurumunun Kuruluş Kanunun
da % 8 kârlılık esasına göre çalışması öngörülmüş
tür. 1978 yılında ortalama fiyatı 70 kuruş olan elek
trik 1 Temmuz 1978'de 79 kuruş, 1 Ekim 1978'de 
835kuruş, 1 Ocak 1979'da 87 kuruş olmuştur. Bir yıl
da 3 defa zam yapılmasına rağmen, Türkiye Elek
trik Kurumu 1978 yılında 3 milyar liradan fazla za
rar etmiştir. 3 defa zam yapılmasına rağmen, kâr 
edemeyen kuruluşta ne gibi bir işlem yapılmıştır, bu 
zararı önlemek yönünden? 

Gelişmekte olan ekonomimizin... 
BAŞKAN — Birinci sorunuz bu? 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antafya) — Evet Sayın 
Başkan. 

2. Gelişmekte olan ekonomimizin sağlığı bakı
mından, elektrik fiyatlarının ekonomimizi altüst ede
cek kadar artırılmasını Sayın Bakanımız mahzurlu 
bulmuyor mu? Bunu önleyici herhangi bir tedbir 
düşünüyor mu? 

3. Devlet Planlama Tekilatının 30.11.1978 ta
rihli «Büyük Projelerin Durumu» hakkındaki ra
porunda, müteahhitlere ödeme yapılamamasından 
ötürü büyük yatırımların aksadığı, yavaşladığı belir
tilmektedir. Bu konuda tedbir alınıp ödemeler zama
nında yapılabilmiş midir veya bu rapordan sonraki 
zaman içerisinde ödeme yapılabilmiş midir? 

Ödemelerin zamanında yapılamamasından ötürü 
yatırım maliyetlerinde artış olmuş mudur? 

Bir başka sualim; Cumhuriyet Halk Partisi sayın 
sözcüsü, yılda 5 bin köye elektrik verilmesinin plan
landığını ve tatbikatına geçildiğini ifade ettiler. Bu 
durumda 1978 yılında kaç köye elektrik bağlandı? 
1979 yılında kaç köye elektrik verilecek? Yılda 5 bin 
köye elektrik getirildiğine göre, Türkiye'de hangi yıl
da elektriksiz köy kalmayacak? 

Suallerime devam ediyorum Sayın Başkan. 
Su ve toprak kaynaklarımızın geliştirilmesiyle gö

revli bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ku
rulduğundan bugüne kadar çok büyük hizmetler ver
miş bir müessesemizdir. Mazide yaptığı ve ülke hiz
metine sokulan eserlere her adımda rastlamak müm
kündür. Devlet Su İşlerini tekrar eski canlılığına ka
vuşturmak ve ülkeye yeni eserler katmak üzere 
1975 - 1976 - 1977 yıllarında önemli hamleler yap
tırılmış ve bir yılda münferit yükseklikte 50 baraja 
başlatılmış idi. 1978 yılında 17 adet baraj veya hid
roelektrik santrali ile 29 adet sulama ihalesi tasfiye 

.edilmiştir. Bu, ülkede her sene 150 bin hektar arazi
nin sulanması hedefini önemli ölçüde aksatacak bir 
tasarruf olmuştur. 

Sual : Tasfiye edilen bu işlerden kaç adedi ye
niden ihale edilerek inşaatlarına gidilmiştir? 

2. Tasfiye edilen bu işlerden bazılarının emane
ten sürdürüldüğü öğrenilmiştir. Hangi işler emaneten 
yaptırılmaktadır? Emaneten yapılan bu işlerde nasıl 
bir inşaat hızı elde edilmiştir? İhale edilmeyen bütün 
diğer işlerin de emaneten devam ettirilmesi düşünülü
yor mu? 

Tasfiye edilen baraj, hidroelektrik santrali ve su
lama işlerinin bitini tarihleri ne olacaktır? Başlan
gıçta öngörülen zamanda bitirilecek midir? Gecikme 
olacaksa, bu gecikmenin maliyete tesiri ne olacaktır? 
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Sayın Bakan, konuşmasında 50 adet barajın bir 
kısmının politik gayelerle başlatıldığını ifade etti. Po
litik gaye ile başlanılan veya projesi politik gaye ile 
yaptırılan barajların isimleri nelerdir? Bu barajlar 
inşa edilip bittiği zaman anladığımız teknik manada 
baraj görevini yapabilecekler midir, yapamayacaklar 
mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABÎt KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın 
Çakmakçı TEK'nun % 8 kârlıkk ilkesini, maliyet ar
tışları nedeniyle gerçekleştiremediğini, satılan elek-
elektriğin birim fiyatında bir artış sağlandığı halde 
yine de kârlılığın söz konusu olmadığını ifade etti. 
Sayın Çakmakçı'nın bu konuya gösterdiği ilgiyi mem
nuniyetle karşılıyorum ve TEK'nun % 8 kârlılık uy
gulamasını gerçekleştirecek bir fiyat artışı konusunda 
bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 

Gene Sayın Çakmakçı, Devlet Planlama Teşkila
tının yatırımların aksadığını belirttiğini ifade etti. Bu 
konuda gerekçe olarak, Devlet Planlama Teşkilatının 
ödemelerin zamanında yapılamamasını gösterdi ve bu 
konuda bir tedbir alınıp alınmadığını belirtti. 

1977 sonunda yatırımcı kuruluşlar müteahhitlere 
belli bir ölçüde borçlu idiler, 1978 yılı içinde bu borç 
durumu devam etmiştir, zaman zaman artarak devam 
etmiştir, içinde bulunduğumuz mali koşulların gerek
tirdiği biçimde, gerçekten de bu müteahhitlerin iş 
yapma gücü üzerinde olumsuz bir etki yapmıştır, bir 
kerçektir. Elimlizdeki olanakları kullanarak bunu gö
ğüslemeye gayret ediyoruz. 

5 bin köye elektrik planlaması konusu : 1978'de 
ne kadar köye elektrik götürüldü, 1979'da ne kadar 
köye elektrik götürülecek? 

1977 sonunda 11 159 köye elektrik götürülmüştü, 
35 bin küsur köyden 11 159'una. 1978 mali yılının 
sonunda 13 016 köye elektrik götürülmüş olacaktır. 
Birkaç gün sonra 13 016'ya çıkacaktır. 1978 mali yılı 
sonunda, 1 Mart 1979 tarihi itibariyle 1 941 köye 
elektrik görürmüş olacağız. 1978 mali yılında elektrik 
götürülen köy sayısı 1 903 idi. 1977 - 1978'de 1 903 
köye, 1978 - 1979'da 1 941 köye elektrik götürülmüş 
olacaktır. 

Elektriklendirme konusunda bir ciddi hamleye ih
tiyacımız olduğu çok açıktır. Türkiye'nin köylerinin 
yarısından fazlası karanlıkta, bunu anlamak mümkün 
değildir, kabul etmek mümkün değildir. Türkiye bu 
sorunu çözebilecek durumdadır. Gerekli yeterli elek

triği üretiyoruz, o elektriği götürecek teknik olanak
lara sahibiz. Bütün mesele siyasi iktidar mihrakları
nın bu konuya gereken önemi vermesi, belli kaynak
ları tahsis etmesi ve konuyu ciddiyetle takip etmesi
dir. Bunun yapılması halinde Türkiye'de elektriklen
dirme kampanyasının süratle sonuç verebileceğine 
inanıyorum ve bu konuda atılacak adımların yarata
cağı olumlu sonuç, harcanacak olan çabayı fazlası ile 
haklı kılacak durumdadır; o nedenle buna büyük 
önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Beş Yıllık Plan, 2 500 köy hedefini ortaya koy
muştur, bu hedef kesinlikle yeterli değildir, kabul 
edilebilir değildir. Biz her hangi bir resmi belgeden 
almamış olmakla beraber, kendimizi, 5 bin hedefine 
dönük olarak örgütlemeye çalışıyoruz. Bunun büyük 
güçlüklerini arkadaşlar anlatıyor, biliyoruz, o güçlük
leri aşmaya gayret ediyoruz. 1979 yılında 5 bin köye 
dönük bir uygulama ile aynı sonucu alacağımızı hep 
beraber göreceğüz, 

Önemli olan şudur : 2 500 hedefine razı olmamak. 
2 500 hedefi kabul edilebilir hedef olmaktan çıkmış
tır. 2 500'ü hedef alıyorsunuz 1 903'ü gerçekleştiri-
yorsunuz. 5 bini hedef alınız; 4 bin gerçekleştiriniz, 
3 500 gerçekleştirin, 4 500 gerçekleştirin; ama artık 
alınması gereken hedef 2 500'lerde değildir, bu yıl 
5 bindir alınması gereken hedef, gelecek yıl belki da
ha da yüksektir, yüksel olmalıdır. Türkiye'nin köyle
rinin yarısından fazlasını 1979 yılında karanlıkta ya
şamaya razı etmek mümkün değildir, hiçbir ekono
mik, politik gerekçesi de yoktur. Tüketeceği elektrik 
genel elektrik tüketiminin % 1,5'u % 2'si. % 1,5; 
% 2 elektriğimizi 20 bin köye, 25 bin köye ayırama-
yacağız ya da o 20 bin köye elektrik götürmek için 
yılda 4 milyarı, 5 milyarı ayıramayacağız; mümkün 
değildir. Verdiğimiz 5 bin kadronun devlete maiyeti 
nedir, bu ortadadır. 

O nedenle bu konuya önem verilmesi gerektiğine 
inanıyorum ve bunu elimden geldiğince gerçekleştir
meye gayret ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular eevaplandırılmışitır. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Anltiaİya) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan öteki sorularımla lütfederlerse yazılı ola
rak cevap versinler efendim, zira henüz tamamının 
cevaplarını alamadım. 

BAŞKAN — Tamamı, Sayın Bakan cevap veril-* 
meyen sorulara da yazılı cevap vereceklerdir efen
dim. 
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Sayın Şerefoğlu, buyurun efendim. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sa
yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Biraz evvel Sayın Bakanın konuşması sırasında 
Afşin - Elbistan Termik Santralına ehemmiyet verdi
ğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

1. Dış kredisi halledilmiş olup 90 bin ton mal
zeme de, işyerine getirilmiş olarak devredilen bu iş
lerin 1978 Mart ayında başlaması gereken montaj iş
leri hala başlamamış ve malzeme hava şartlarının tah
ribatına terk edilmiştir. 

Bu malzemeden ne kadarı kullanılmaz hale gel
miştir? Bundan dolayı 3 ve 4 ncü ünitelerin gecikme 
ihtimali var mıdır? Bunlardaki zararın miktarı nedir? 

2< TEK, iç ve dış finansman sıkıntılarından do
layı yatırımlarını yürütemiyor. Ne gibi tedbirler al
mayı düşünüyor Sayın Bakan? 

3. TEK raporlarında işyerlerinde güvenlik so
runları olduğundan bahsediliyor. Bu sorunlar neler
dir? Ne gibi tedbirler alıyorsunuz? İşyerinde güven
lik sağlanmış midir? 

4. Zonguldak Kömür İşletmelerinde 1970'lerde 
25 - 30 bin işçi çalışırken ve 4,5 milyon ton kömür 
üretilirken; 1978'lerde 50 bin işçi çalıştığı halde 4,2 
milyon ton kömür üretildiği basında ifade ediliyor. 
Bunun sebebi nedir? Gereken tedbir alınıyor mu? 

5. 300 bin dekar araziyi sulayacak, elektrik üre
tecek ve aynı zamanda taşkınlara mani olacak çok 
yönlü Orta Ceyhan Menızelet ve Kandili barajları
nın programa göre 1978\le IhaMeni gerekiyordu. 
1'979'a gediğimiz halde bu ihalelerden hiçbir haber 
yoktur. Sayın Bakan, ne düşünmektedir? 

6. Sayın Bakan bu yaz Afşdn - Elbistan termik 
santralının inşaatlarını teftişe gittiğinde Elbistan'da 
hangi sloganlarla karşılanmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Son soru Sayın Bakanın görev hu

dutları dışındadır, bu bakımdan yöneltmiyorum. Di
ğer soruları cevaplandırınız Sayın Bakan. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Şahsıyla ilgili. 

BAŞKAN — Ama görev konusu dışında Sayın 
Şerefoğlu, 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Afşin - Elbistan'da 
açıkta bırakıldığından dolayı zarara uğramış bir mal
zeme, kullanılmaz hale gelmiş bür malzeme yoktur. Bu 
nedenle 3 ncü ve 4 ncü ünitelerin gecikmesi diye de 

bir şey söz konusu değildir. O böyle bir söylentidir; 
belli çevrelerin yaydıkları bir söylentidir. Böyle bir 
olayla karşı karşıya değiliz. 

İç ve dış finansman güçlükleri karşısında olduğu
muz, Türkiye Elektrik Kurumu olarak, doğrudur. Bu 
finansman güçlüklerini aşmaya gayret ediyoruz. Eli
mizdeki finansman olanaklarını da en verimli, en et
kili şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 

Çeşitli işyerlerinde güvenlik sorunları olduğu so
rusuna gelince : Bu da doğrudur. Ülkenin bütününde, 
Başkentte, çeşitli büyük kentlerde güvenlik sorunu 
varken, işyerlerinde bunun olmamasını düşünmek 
söz konusu değildir. Bazı işyerlerinde bu sorunlar 
daha yoğun bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Belli uy
gulamalar oraları belli terör mihraklarının eline tes
lim etmiştir. Bu tabloyu değiştirmeye gayret ediyo
ruz. Çok büyük ölçüde başarılı olduğumuza inanıyo
rum. 1978 yılı içinde Seydişehir bir terör mihrakı ol
maktan çıkmıştır; Aliağa Rafinerisi bir terör mihrakı 
olmaktan kesinlikle çıkmıştır; Karadeniz Bakır İşlet
meleri aynı şekilde çıkmıştır; Bakanlığımıza bağlı ku
ruluşlarda oldukça geniiş bir özgürlük, can güvenliği, 
huzur, anayasal ilkelerin işlerlik kazanması uygula
ması sağlanmıştır. Bunu da bundan böyle sağlamaya 
gayret edeceğiz, 

1970'lerde 25 bin kişiyle üretim yapan Zonguldak 
havzasının 1978'de 50 bin kişiyle aşağı yukarı aynı 
üretimi yaptığı iddiası, uygun bir karşılaştırma değil
dir. Niçin 1970'i alıyorsunuz, 1977'yi almıyorsunuz? 
Niçin 1976'yı almıyorsunuz? Zonguldak havzasında 
bir aşırı istihdam bulunduğu doğrudur. 

1977 yılında bu aşırı istihdam vardı; 1978'de var
dı. Bu aşırı istihdam baskısını kaldırmaya çalışı
yoruz. Hangi şartlar altında bu aşırı istihdamın, 
1970'den 1977'ye kadar oluştuğu incelenmeye muh
taçtır. Biz 1978 başında devraldığımız Zonguldak 
havzasının istihdam baskısını azaltmaya, işgücü ve-
rimliliiğni, prodüktivitesini artırmaya gayret ediyoruz. 
Bu politikayı bilinçli olarak götürüyoruz. İşten ay
rılanların yerine aynı sayıda insan atamamaya çalışı
yoruz. Ancak mutlak ihtiyaç bulunması halinde is
tihdam yaratmaya gayret ediyoruz. 

197? sonunda oluşmuş olan istihdam tablosu ger
çekten üzüntü vericidir. Hem adam başına prodük
tivite çok düşmeye başlamıştır, hem de maden oca
ğında çalışan işçi sayısı sabit kalırken, onların yarat
tığı servet üzerinden haksız paylar alan ve gereksiz 
istihdam niteliğinde ortaya çıkan yerüstü istihdam 
durumu bir ur gibi, tek yanlı, olanğanüstü gelişme 
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göstermiştir, bir çarpık tablo oluşturmuştur. 1977 
sonuna doğru oluşmuş olan bu tablqyu 1978 yılı için
de kesinlikle ağırlaştırmadan tedavi etmeye gayret 
ediyoruz. 

Orta Ceyhan - Menzelet projesi 1979'da ihale edi
lecektir. Bunun 1978'de niçin ihale edilmediğini sor
dunuz; bundan önceki Sayın Çakmakçı'nın sorula
rıyla bu da aynı paralelde. Bir noktaya arkadaşla
rımın dikkatini çekmek istiyorum: Bir barajın prog
rama alınması, o barajın yerine getirilmesine yetmiş 
olsaydı işlerimiz çok kolaydı. O zaman yapacağımız 
tüm işler belli projeler hazırlayıp, o projeleri yatı
rım programlarına almak, plana almak ve ondan 
sonra da öngörülen sürenin geçmesini beklemekten 
ibaret kalırdı. Ama gördüğümüz olay şudur : 

Bizim programa alma süratimizle, devlet olarak, 
yatırımcı kuruluşlar olarak projeleri programa alma, 
yatırım programına, icraat programına alma sürati
mizle onu gerçekleştirme süratimiz arasında bir boş
luk var. Bu boşluk sonucu her yıl el atılmış, ama 
tamamlanmamış proje havuzu hızla gelişyor. Bu yan
lış bir olaydır. Bunu değiştirmek lazımdır. Onun 
için 50 baraj demiydim, illa 50 baraj demekle fazla 
bir yere varılmaz. 

Bir Karakaya Barajı yapınız, o Karakaya Barajı 
100 tane baraja bedel olur. Ondan sonra başka ba
raj yapmayınız, bir tanesini yapabilirseniz onu yapı
nız. Karakaya Barajının gerek su depolaması bakı
mından, gerek enerji üretimi potansiyeli bakımından 
getireceği, 40 tane, 50 tane barajın getireceğine be
del olabilir. Onun için ne kadar çok projeye baş
larsak, ne kadar çoğunu programa alırsak, progra
ma aldığımızın ne kadarını ihale edersek, o kadar iyi 
iş yapmış olmayız. 

Yapılması gereken isabeti tespit edip, elimizdeki 
olanakları en iyi şekilde dağıtıp gerçekleştirirsek bunu 
yapmış oluruz. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi, 
1978 yılında biz, yayılma yaklaşımı yerine odaklama 
yaklaşımını uygulamaya çalıştık. Bunun sonucu ola
rak da yeni projelere açılma konusunda daha tered
dütlü davrandık. Eldeki projeleri toparlamaya yö
neldik. 

1979 yılı içinde Menzeleti ihale etmeyi düşünüyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kelleci, buyurun efendim. 
MUHAMMET KELLECÎ (Amasya) — Sayın 

Başkanım, yüce delaletinizle aşağıdaki sorularımın 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istirham 
ediyorum. 

Ülkemizin yıllık akaryakıt tüketimi hızla art
makta ve bunun ikmal edilebilmesi için büyük mik
tarda döviz sağlamak gerekmektedir. Bu yükü azal
tabilmek için ülkedeki rafineri kapasitesini tüketime 
paralel olarak arttırmayı hedef alan evvelki Hükümet, 
4 yeni rafineriyi programlamış ve inşaata başlatmış
tır. 

Bunlar ÎPRAŞ, Rafinerisinin 8 milyondan 12 mil
yon tona tevsii, îzmir Aliağa Rafinerisinin önce 5, 
sonra 10 milyon tona tevsii, Orta Anadolu'da 3 mil
yon tonluk ve Karadeniz'de 4 milyon tonluk yeni 
rafineri inşaatıdır. 

İPRAŞ Rafinerisi inşaatı yürütülmekte iken. Or
ta Anadolu Rafinerisinin kredisi halledilmiş ve inşa
atına başlanmış iken, Aliağa tevsii ile Karadeniz Ra
finerileri ise kredi görüşmeleri neticelenmiş ve söz
leşme imzalanmak üzereyken... 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, Adalet Partili arka
daşlarımla nedense lisan bakımından anlaşamıyoruz. 
Halbuki aynı kuşağın insanları olduğumuzu zanne
diyorum. Çok rica ediyorum. Gerekçeyi kabul ede
ceğim, ama çok kısa olmak kaydıyla. Ama siz ic
raatları koyuyorsunuz Sayın Kelleci. Kabul edersi
niz ki böyle mümkün olmaz. Çok rica edeyim soru-
ya geçiniz. 

MUHAMMET KELLECÎ (Amasya) — Sayın 
Başkanım, ancak bundan sonra soracağım. Mual
lakta soru sormak mümkün değil ki? 

BAŞKAN —• Ama Sayın Kelleci, çok uzun ve ic
raatlara dayalı bir gerekçe değil, gayet kısa bir gerek
çeyle de soruya girebilirsiniz efendim. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Şu şu 
diyerek sormakla bir anlamı olur mu Sayın Baka
nım? Bakınız gerekçenin içinden çıkıyor sorular efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kelleci. 
MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Soru; 
1. Toplam 19 milyon ton kapasiteleriyle yılda 

600 milyon dolar kazandıracak olan bu rafinerilerin, 
bugünkü durumları nedir? 

2. Programlarına gör» ne kadar gerçekleştiril
miştir? 

3. Seçim çevrem olan Amasya Eraslan, yani 
Yedikır Barajının tamamlanması ne zaman için prog
ramlanmış ve 1979 bütçesinde ne kadar yatırım tes
pit edilmiştir? 

4. Amasya Yeni Çeltek İşletmesi 1978 yılma 
kadar günde 500 ila 600 ton üretim yapar iken, 1978 
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yılından bu tarafa 50 - 60 tonluk üretim yapar du
ruma düşmüştür. Hatta işletmenin başına müdür 
olarak gönderilen mühendisler istifa ederek ayrılmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu milyonlarca lira za
rara sebep olan işletmeyi devletleştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'deki rafi
neri projeleri ilgili kuruluşların programına göre 
götürülmektedir. İPRAŞ'ın tevsii, 13 milyon tona 
tevsii; Aliağanın 5 milyon tona tevsii ve Orta Ana
dolu projeleri yatırım programlarımızdadır, yürütül
mektedir. 

Amasya Yedikır Barajını Devlet Su İşleri emane
ten götürmektedir. Ciddiyetle takip ettiğimiz, sahip 
çıktığımız bir projedir. Bir gecikme söz konusu de
ğildir* Gayet iyi durumdadır. Yakından ilgiyle izli
yoruz. 

Gene, Amasya Yeni Çeltek Linyit İşletmesi 500 -
600 tondan 50 - 60 ton üretime düşmüştür dediler. Bir 
yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için açıklama
lıyım. Yeni Çeltek, Türkiye Kömür İşletmesinin, 
kamunun bir işletmesi değildir. Bir özel işletmedir. 
Bu özel işletmede üretim gerçekten son yıllarda üzün
tü verici biçimde düşmüştür. Bu üretimin düşmüş 
olması orayı bizim devletçe işletmemiz için bir 
gerekçe değildir. Yeni Çeltek İşletmesinin devletçe 
işletilmesini öngörmüyoruz, düşünmüyoruz. Amas-
yaldaki Yeni Çeltek İşletmesinin devletçe işletilme
sini öngörmüyoruz. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Eski 
Çeltekçi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — İkisi de efendim. 

Yeni Çeltek İşletmesine ait sadece Şırnak'taki as-
faltit yataklarını devletçe işleteceğiz. Onun bir - iki 
gün önce kamuya intikali tamamlanmıştır; fakat 
Amasya'daki Yeni Çeltek İşletmesini devralmayı 
öngörmüyoruz. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Ablum, zatiâlinizin soruları efendim. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

'Başkan, şu suallerim'in Sayın Bakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletinizle istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — 1) 

Tunçbilek - Seyitömer bölgelerinde kömürle termik 
santrali işletmelerine Doğu illerimizden işçi namıyla 
yüzlerce kimsenin getirildiği doğru mudur? Bunlar 
nerelere ne unvan ve görevle getirilmiştir? Adetleri 
nedir? Bunların Kütahya iline getirilmesi bir plan 
ve program tatbiki gereği midir? 

2. Bu bölgedeki işletme ve tesislerde, özellikle 
vasıfsız işlerde, öncelikle o bölge halkının ve hele he
le işletme ve tesisler dolayısıyla mülkü ve arazisi 
elinden alınanların çalıştırılması en tabii bir yol ol
duğu halde, bu lazimeye riayet edilmeden Doğudan 
işçi getirilmesinin sizce bilinen bir gerekçesi var mı
dır? 

Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek, Domaniç, Emet 
bölgelerinde bulunan o bölge evlatları iş bulamaz
ken, Doğudan işçi getirmek suretiyle bölge halkının 
bir nevi cezalandırılmasının sebebi nedir? Yoksa, bir 
ideolojik örgütlenmenin bir gereği midir? 

3, Kütahya - Emet - Pozantı - Çavdarhisar kasabası 
topraklarını sulayarak ürün artımı sağlamak amacıyla 
yapılmasına karar verilen ve ihale safhasına geldiği 
halde, 1,5 yıldan beri ihaleye çıkarılamayan barajın 
ihaleye çıkarılmaması sebebi nedir? Yoksa Sayın 
Bakanın deyimiyle bu bir yöresel selam mıdır? Çün
kü Nisan ayında yapılan belediye seçimleri dolayı
sıyla Sayın Bakanın Kütahya'ya gelen Kabine arka
daşları bu barajın en kısa zamanda ihaleye çıkarıl
masını ifade etmişlerdir. 

Bir diğer sual : Akaryakıt tüketiminin azaltılma
sı düşünülmekte midir? Eğer sualimin cevabı evet 
ise, genel üretim ve ekonomik gelişmemize sekte ver
meden ne şekilde ve ne ölçüde azaltmayı düşünmek
tesiniz? Bunu fiyat mekanizmasıyla mı, yoksa getire
ceğiniz zorunlu tahditlerle mi gerçekleştirmeyi plan
lıyorsunuz? 

Bir başka soru : Yeni akaryakıt kaynağı bulabil
mek için yabancı petrol firmalarına, şimdiye kadar-
kinin dışında özel bir yöntem tatbikini düşünüyor mu
sunuz? 

Bir sualim daha var. Demin, Sayın Bakanın iza
hatı sırasında, «Kömür sıkıntısından şikâyet eden, 
edilen var mı?» buyurdular. Ona cevaben ve aynı 
zamanda bir soru, Kütahya, Dumlupınar, Çamköy, 
Altıntaş, Aslanapa, Emet gibi kasaba ve kazalardan 
devamlı olarak bizlere her gün, kömür yetmezliği şi
kâyeti gelmektedir. Sayın Bakanın bunlardan habe
ri var mıdır? Varsa, ne gibi bir tedbir getirmeyi dü
şünmektedirler? Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı cevap istemiştir Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hemen vereyim 
efendim. 

Tunçbilek - Seyitömer bölgesine Doğu illerinden 
işçi sevk edildiği... 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, yazılı rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim önemli bir 
soru, grubun bilgisine sunuldu, izin verirseniz bura
da ifade edeyim. 

NURİ ÇELİK YAZICJOĞLU (Çankırı) — Tak
dir Sayın Bakanındır, sizin değil. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, takdir sizin de 
müdahaleniz değildir, değil mi? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Bakanındır takdir hakkı, onun değil. 

BAŞKAN — Gayet tabii; Bakan kullanıyor efen
dim, takdirini de biliyor Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI, 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Tunçbilek - Seyit
ömer bölgesine Doğu illerimizden yüzlerce kimsenin 
işçi kisvesi altında sevk edildiği, bir ideolojik örgüt
lenmenin parçası olarak mı bunun düşünüldüğü» bi
çiminde bir soruyu üzüntüyle burada dinledim. 

Türkiye demokratik bir ülkedir. Herkesin her yer
de iş arama hakkı vardır. Önemli olan işletmelerin 
işçi alırken belli kriterleri tercihli olarak belli bölge
lerin aleyhine kullanıp kullanmadıklarıdır. Bakanlığı
mıza bağlı kuruluşların hiçbirisinde yöresel herhangi 
bir ölçünün kesinlikle kullanılmadığını ifade etmek 
istiyorum. Ama Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
ekonomik koşullar, belli yörelerden insanların iş ara
mak üzere ortaya çıkmasına ve iş bulabileceklerini 
umdukları yörelere akmasına neden olmaktadır; bu 
her yerde vardır, her bölgede vardır. Bu olay karşı
sında böyle kuşkulu bir tavır takınmanın çok sakın
calı olacağını ve uygun düşmeyeceğini ifade etmek 
istiyorum. Bir ideolojik örgütlenmenin parçası ola
rak belli yörelerden işçi kisvesi altında insan aktar
ma politikası bizim politikamız değildir. Her yerde, 
kimsenin doğum yerine, iline bakmadan, yeteneğine, 
niteliğine, ihtiyacımıza bakarak iş veririz. Bu anla
yışla yürütürüz, sizin de bu anlayışla bakmanızın uy
gun düşeceğini ifade etmek istiyorum. 

Çavdarhisar Barajı ile ilgili olarak düşüncelerimi 
genel olarak ifade etmiştim. Özel olarak da, 1979 ya-

I tırım programı içerisinde bu barajla ilgili olarak ge
reken yapılacaktır. v 

«Tüketimi azaltmak üzere akaryakıtta ne gibi ted
birler alınıyor? Fiyat mekanizması işletilecek mi?» 
deniliyor. Fiyat mekanizmasıyla tüketim azaltmak 
söz konusu değildir; darlık şartları içerisinde işleyen 
bir ekonomide, fiyatı değiştirerek tüketimi kısmak 
mümkün değildir, geçmiş deneyler de bunu ortaya 
koymuştur. Tabii bu «fiyat üzerinde oynanmayacak» 
demek değildir. Bu, fiyat üzerinde bu anlayışla oy
namak doğru değildir, başka anlayışla elbette fiyat
la ilgili olarak gerekli girişimler yapılabilir. Ama, o 
girişimlerin tüketimi azaltacağını ummak doğru de
ğildir. Tüketimi azaltmak için de bu karne usulleri
nin dışında uygulanabilecek başka bazı önlemler var
dır. Enerjinin akılcı kullanımı kavramını ortaya at
tık, bu konuda önlemlerimizi hazırladık, bunlar eleş-

I tirinize açıktır. 

I Yabancı şirketlerden petrol tedarik etmelerini sağ
lamak üzere özel bir girişim yapmayı düşünmüyoruz. 
Kütahya'daki kömür yetersizliği sözü çeşitli gerek
çelerle açıklanabilir. 1977'nin şartları içerisinde bili
yorsunuz büyük kömür karaborsası vardı. Bu kömür 

I karaborsası, belli merkezlerden, üretim merkezlerin
den tezgâhlanıyordu. O olayın çeşitli uzantılarının 
size şikâyet halinde getirilmiş olmasını anlayışla kar-

I siliyorum. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan soruları cevaplandır-
I mıştır efendim. Cevaplandırılmayan sorular da ya-
I zıh olarak cevaplandırılacaktır. Sayın Ablum. 
I Sayın Hun, buyurun efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Barajdan yalnız 

I elektrik mi üretiliyor? 
I BAŞKAN — Sayın Tercan, rica edeyim, haklısı-
I nız, arkadaşlarımız öyle değerlendirebilir, siz öyle de

ğerlendirebilirsiniz. Soru sorma sahibinin soru sorma 
hürriyeti gibi. Sayın Bakanın da istediği gibi cevap 
verme üslubu vardır efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
I Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
I kal tarafından cevaplandırılmasını dilediğim aşağıda-
I ki sorularımı arz ediyorum : 

Türkiye'yi bağımsızlık sloganlarıyla bağımlılıktan 
I kurtarma kavgası yapılan ve buna en büyük güç ve 
I mesnet teşkil eden, Türkiye'yi yeraltı ve yerüstü zen-
I ginlikleriyle, bağımlılığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
| Kaynaklar Bakanlığı her zaman için malzeme kılın-
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mıştır. Geçmiş iktidarların Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanları hükümet oldukları bu dönemlerde itham 
edilmişlerdir. Acaba Sayın Bakan bugün deruhte et
tiği ve mesuliyeti paylaştığı bu Bakanlığı bağımlı mı 
görmektedir? Bu nedenle, 22.12.1978 günü radyo
nun 13.00 haber bültenlerinde Sovyet Rusya'dan 
- tercümanlarıyla dahil - 3 petrol uzmanının Türki
ye'deki petrol meselelerinin halli için Türkiye'ye gel
diği anons edilmiştir; bu hususta geniş yorum da ya
pıldı : 

a) Ülkemize bugüne kadar, bu ve benzeri başka 
uzmanlar geldiğinde böylesine yayınlar yapılmış mı
dır? 

b) Bu 3 uzmanın yaptığı çalışmalardan ne so
nuç alınmıştır? 

c) 25 senedir kurulmuş bulunan Türkiye Petrol
leri AO'ında bu uzmanların işini yapacak Türk mü
hendisleri var mıdır, yok mudur? 

d) Türkiye'nin 1/25 000 ve daha büyük ölçekli 
haritaları bu uzmanlara verilmiş midir? 

Sayın Başkan, suallerim devam edecek. 
Eski hükümetlerin enerji politikasının olmadığını 

geçmiş bir televizyon programında yakinen takip et
tim, partimiz de takip etti ve televizyona da müra
caatımız olmuştu. Sol Hükümetin yayın organı olan 
ve tek yönlü kamuoyu oluşturan bu televizyonda es
ki hükümetlerin enerji politikası olmadığı ifade edil
miştir. Acaba, Sayın Bakan bu beyana iştirak ediyor
lar mı? 

1977'de, 1978'de enerji açığı vardır, 1979'da 2 
milyar kilovat/saate yaklaşan bir enerji açığından 
bahsediliyor ve Sayın Bakan da bunu gizlememek-
tedir. Şimdi, bugünkü Hükümet Başkanı Sayın Ece-
vit bir radyo televizyon konuşmalarında Türkiye 
enerji ihtiyacını karlarla, karların suyuyla temin 
edileceğini ifade etmişlerdi. Tabii anlayışınız bakı
mından soruyorum. Acaiba, Türkiye'de kardan ener
ji istihsal edilecek kadar bu sene kar yağışı olmuş 
mudur (CHP sıralarından gülüşmeler) Bu hususta 
Bakanlığın bir proje çalışması var mıdır ve hangi saf
hadadır? 

Eğer bu noktada bir fikir verilemiyorsa, diğer so
ruma geçiyorum. 

Akaryakıta dayalı, süratle temin edilip, kurulabi
lecek santrallar olarak ve böylece şiddetli elektrik sı
kıntısını gidermeyi düşünüyorlar mı? 

3. Bu yola gidilmediği takdirde, Bulgaristan ve 
Rusya'dan elektrik ithal etmeye devam edilecektir. 
Akaryakıt santralını dışa bağlı gördüklerine göre, 
elektrik satın almayı nereye bağlı göreceklerdir. 

BAŞKAN — Bu tarz soru sormaya devam ettiği
niz takdirde, ben de, «bu soruların sorulması İçtü
züğe uygun mudur?» diye size bir soru yöneltmek 
zorunda kalacağım Sayın Üye. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, sual
lerimde 'bir yanlışlık mı var? Affınızı istifham edi
yorum. 

Şimdi bir hususu öğrenmek istiyorum. Acaba bu 
beyanlar yanlış mı, yalan mı? Kardan elektrik istihsal 
edileceğini Sayın Bakan ifade etti mi, etmedi mi? 
Bu hususta bir çalışma yapılıyor mu, yapılmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Hun, Sayın Hun, ben; «Bu 
sorunuzu sordunuz, siz İçtüzüğe uygun olduğuna ina
narak mı soruyorsunuz?» diyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Saym Başkan, eğer 
İçtüzüğe aykırı ise sözümü kesersiniz. 

BAŞKAN — Tamam, ben de bu bakımdan İkaz 
ettim. Sorunuz tamam oldu mu efendim? 

GÜNGÖR HUN -(Sakarya) — Efendim, anlaşa
mıyoruz, ne soru soracağımı bilemiyorum, yani sual 
sorma hakkım bağımlı olarak ifade ediliyorsa... 

BAŞKAN — Gayet tabii bağımlı mütalaa edili
yor, selle müsellemlik yok Sayın Hun, bu işte. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Gereğini siz ya
pın, ben Başkan değilim. 

BAŞKAN — Buyurun, siz sorun ben sorularını
zı ona göre yönelteceğim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 5 
bin köye elektrik götürüleceği iddia ve ifade olun
muştu. Bir CHP'li sayın milletvekili Yüce Meclisin 
çatısı altında Meclis zabıtlarına geçirttiği bir konuş
mada, köye götürülen bu elektriği, elektrik sanayiinin 
Türk köylüsünü sömürü aracısı olarak mütalaa etmiş 
idiler. Acaba şimdi Sayın Bakan kendi Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubundan bir sayın üyenin bu beya
nını, bu ithamını kabul ediyorlar mı? Bu 5 bin köye 
elektrik götürme yarısıyla çok daha köylünün sömü
rülmesine sürat mi hazırlıyorlar? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, hastaneye gönderin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Üye Sayın 
Başkanlığa muhataptır, Sayın Başkanlık da gerektiği 
zaman ikazda bulunuyor. 

Buyurun Sayın Hun. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Saym Başkan, 

Rus uzmanlarıyla, Rus teknolojisiyle Türkiye'de pet
rol aramaları öngörüldüğü ifade ediliyordu. Acaba, 
kendi teknolojisini yeterli bulmayarak Amerikan tek-
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nolojisini kendi ülkesine getiren Rusya'nın, çağın 
şartlarını terk ederek geliştireceğimizi iddia ettiğimiz 
petrol aramasında bu Amerikalının Rusya'da uygu
ladığı teknoloji bizim ülkede de düşünülüyor mu, dü
şünülmüyor mu? . 

Batman Petrol Ofisi Depo Müdürlüğünde bayiler 
dışında şahıslara siyah mal satılmıştır. Doğu'ya tah
sis edilmekte olan, (bilhassa Ağrı ilinin 102 köyünün 
ihtiyacını gidermek için Batman'da gazyağları koope
ratif kanalıyla mı dağıtılmıştır? Bu aracılığı yapan 
kooperatifin temsilcisi aldığı bu gazyağlarını ihtiyaç 
sahiplerine intikal ettirmiş midir? 

Batman'da tanker şoförlerinin uyguladıkları gre
vin sebebi nedir ve nasıl bir çözüme kavuşturulmuş
tur? 

Bu hususların Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve istirham ediyor, teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 nci soru ve 2 nci 
sorunun (a) şıkkı soru olarak yöneltilmiyor. 

Diğer soruları cevaplandırınız efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

«Bağımsızlık sloganlarıyla işbaşına geldiniz. Şim
di enerji bakımından dışa bağımlı olduğumuzu düşü
nüyorsunuz. Sovyetler Birliğinden 1978 yılı Kasım 
ayında 3 petrol uzmanı geldi, böylece bağımlı hale 
geldik mi?» diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu bağımlılık kavramı çok 
uzun bir kavram, gecenin bu saatinde konuşulacak 
durumda değil tabii. 

Yalnız kısaca şunu söylemek istiyorum : «Türki
ye'nin çeşitli amaçlar için hangi yabancı uzmanı kul
landığı o kadar önemli değildir, yabancı uzmanı han
gi statü içinde kullandığı önemlidir. 

Sovyetler Birliğinden 3 uzman gelmiştir. Bu uz
manlar Sovyetler Birliği adına Türkiye'de petrol 
faaliyetinde bulunmak üzere gelmemiştir. Sovyetler 
Birliği adına ya da herhangi bir Sovyet şirketi adına 
Türkiye'de petrol aramak üzere gelmemiştir. Türki
ye'nin ulusal petrol kuruluşu olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı adına, onun petrol aramacılığı faa
liyetlerinde yardımcı -olmak üzere gelmiştir. 

Bu amaçla uzman kullanmak, ulusal kuruluşun 
bir yabancı uzmanı kullanmış olması, herhangi bir 
ulusal kuruluşun bünyesinde bir yabancı uzmanın 
bulunmuş olması ülkeyi, o yabancı ülkeye bağımlı 
kılmaz; ama Sovyetler Birliği kendi adına Türkiye'de 
petrol aramak için gelecek olursa, ya da Sovyet şir

ketleri Türkiye'nin ulusal yararlarının dışında kendi 
şirket yararlarını düşüneceklerini açıkça ilan ederek 
Petrol Yasasının koyduğu çerçeve içinde gelip faali
yet gösterecek olurlarsa durum biraz daha karma
şıktır. Yani o Sovyet uzmanları Mobil'in, SheH'in uz
manları değildir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının adına belirli yetkilerle faaliyette bulunmak 
üzere, onlar tarafından çalışma yapmak üzere görev
lendirilecek insanlardır; bu fafkı dikkatinize sunarım. 
(CHP sıralarından «'Bravo* sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer soruları cevaplandırıyor mu
sunuz? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Cevaplandırıyorum 
efendim. 

Yine aynı şekilde bir yanılgı kendisini akaryakıt 
konusunda gösteriyor. «Akaryakıta dayalı santral kur
mayı düşünüyor musunuz?» diyorlar. Hayır düşün
müyoruz; «Düşünmüyorsanız Sovyetler Birliğinden, 
Bulgaristan'dan elektrik almaya devam edecek misi
niz?» diye soruyorlar. Evet edeceğiz. «Edecekseniz 
yabancıya bağlı, dışa bağlı diye fuel - oile dayalı sant
ral kurmuyorsunuz; ama Sovyetler Birliğinden elek
trik, alıyorsunuz, böylece oraya bağlı oluyorsunuz» 
diyorlar. 

Burada da bir kavramın aydınlığa kavuşturulması 
lazım. İçinde bulunduğumuz ortamda günün ekono
mik tablosu içinde bir ülkenin bir başka ülkeyle mal 
ve hizmet alışverişinde bulunmamasını talep etmek 
geçerli, haklı bir anlayış değildir. 

Günümüz otarşik bir anlayışla ekonomilerin yön
lendirileceği ülkelerin ortaya çıkamayacağı, işleye
meyeceği gerçeğini göstermiştir. 

Bura'da dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 
Madem otarşik değiliz, mademki, mal ve hizmet alış
verişinde bulunacağız başka ülkelerle, öyleyse fuel -
oil'e dayalı santrallar kuralım... Hiç alakası yok, bam
başka bir sorun. 

Fuad-oil'e dayalı santrala karşı çıkmak, ki göbe
ğimizi başkasına bağlamış oluyoruz, fuel-oil Türkiye' 
de çıkmıyor, dışarıdan geliyor, dışarıdan gelen mala 
dayalı santral kurmam anlayışından çıkmıyor. Fuel -
oiî pahalıdır. Türk ekonomisi fuel - oil'e dayalı sant
ralı ayakta tutacak güçte, takatüa değildir; sorun bu
radadır. 

Ambarlı günde 300 bin dolar yakıyor; daha doğ
rusu, 2 ay önceki fuel-oil fiyatlarıyla 300 bin dolar 
yakıyordu, bugünkü fiyatlarla çok daha yükseğe çık-
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ti. Her gün Ambarlı'yı çalıştıracağım diye 400 bin 
dolar veriyorum. Keban Santralı bugünkü şekliyle ve 
bugünkü 4 ünitesiyle aynı üretimi veriyor, tek kuruş 
oraya yabancı para ödemiyorum. 

Türkiye 885 milyon dolar ihracattan 2,2 milyar 
dolar ihracata çıktı. 2,2 milyar dolar ihracat; 2 milyar 
dolar petrol faturası. Bu bağımsızlığı elbette ortadan 
kaldırır. 

Bir ülke ihraç ettiğinden daha fazla ayakta kal
mak için yatırmak, tüketmek durumunda ise, eko
nomisi böyle işliyorsa bağımlılık burada vardır ve 
fuel-oil buradan yanlıştır. 

Fuel-oil meselesi kesinlikle yabancı malı ülkeye 
sokmama anlayışından çıkmıyor, fuel-oil'e muhale
fetiniz, fuel-oil'e dayalı santralın Türk ekonomisini 
gelecekte altından kalkamayacağı büyük yüklerin al
tına sokacak, Timur'un beyaz filini beslemek zorunda 
kalan kasabanın haline Türkiye'yi sokacak bir poli
tika olarak gözüktüğü için, fuel-oil tüketimine dayalı, 
onu geliştirecek, o anlayışta elektrik santralı üretimini 
sakıncalı gördüğümüzden karşı çıkıyoruz. Yoksa, fuel-
oil'e yabancı düşmanlığı, kısenofob'ik (xenoptıoble) 
anlayışlarla karşı çıkıyor değiliz, bu söz konusu de
ğildir. 

Batmıan'da tanker şoförlerinin direnişi çözülmüş
tür. Arada bir anlayış farklılığı vardır. Bu anlayış fark
lılığı ortadan kaldırıldı. Şimdi orada servis yapılmak
tadır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Daha sorularım 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizin suallerinize Sayın Bakan bu 

kadar takdir etti, böyle cevap verdi. 

ENERJt VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Başkanın koyduğu 
çerçeve içinde bunlar var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sorularım bitme

di efendim. 
BAŞKAN — Sizin istediniz gibi cevap verme zo-

runluğu yoktur efendim. 
NURİ BAYAR (Sakarya) — 'Bu kadar keyfe ma-

yeşa idare olmaz. 
BAŞKAN — Keyfe mayeşa ne oluyor? 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Arkadaşın sorduğu 

suali yargılıyorsunuz; «Ben tenevvür etemedim» di
yor arkadaşımız, «Sorulmamış farz ediyorum» diyor
sunuz. Buna hakkınız yoktur. 

I BAŞKAN — Gayet tabii hakkım var; İçtüzüğü 
okursanız, hakkım olup olmadığını görürsünüz. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Yok efendim, keyfe 
mayeşa yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Hiç öyle değil Sayın Bayar, bilakis, 
tam İçtüzük hükümlerine uygun idare ettiğim için işi
nize gelmiyor belki efendim. (CHP sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar) Hiç kimsenin isteğine göre de bu
rada idare eetmek mecburiyetinde değilim. Kendi 
bildiğim'e ve doğru olana inandığım şekilde idare 
ederim. Ben, İçtüzük hükümlerine uygun olmayan, 
Sayın Bakanın Bakanlığıyla ilgili olmayan soruyu 
yöneltmiyorsam, bu, keyfe mayeşa idare değildir ki 
Sayın Bayar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 14 tane soru sor
dum, 3 tanesine cev#p verdi Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Hun, Sayın Bakan sizin soru
larınızı böyle cevaplandırdı. Eğer cevaplandırıldığına 
kani olmadığınız sorularınız varsa, bu sorularınızı tek
rar yazılı olarak Sayın Bakana yöneltebilirsiniz, ce
vabını alırsınız. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Meselenin mahiyeti 
değişiyor Sayın Başkan, bu beyanınızla. Onun için 
keyfe mayeşa idare ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Neden Sayın Bayar? 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Tatmin olmadıysa-

nız yazılı sorun, diyorsunuz. 
BAŞKAN — Gayet tabii Sayın Bayar, siz yıllar

dır bu Parlamentodasınız, Sayın Bakana, «Şöyle şöy
le cevap vereceksiniz» deme imkânı var mıdır veya
hut da bağlayabilir misiniz? 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, mahi
yet değiştiriyorsunuz. Benim, Sayın Bakanın cevap 
tarzına itirazım yok, takdir hakkına karışmıyorum. 
Ama siz m'üdahale edip, «Bu suali soramazsınız, bu 
suale cevap vermesine izin vermem» diyorsunuz. Mil
letvekilinin, bu kadar tahdidi olarak, görev yapması
nı imkânsız hale getiremezsiniz, diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, ben belirttiğim gibi, 
İçtüzüğe uygun olmayan ve görevi ile ilgili olmayan 
soruyu yöneltmemiekte, bir Başkan olarak yetkiliyim. 
Yaptığım da bunun dışında bir şey değildir efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Ataöv?.. Yok. 
Soru düşmüştür efendim. 
Sayın Ahmet Sayın, buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum, bu hu
susta yardımlarınızı is'tİrîıam ediyorum. 
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Sayın Başkan, soracağım soruyla ilgili olarak Mec-
li Başkanlığına bir soru önergesi verdim, cevap aldım, 
tatmin olamadım. Gündem dışı konuşma yaptım, ce
vap alamadım. Bu yüzden Sayın Bakanın cevaplandır
ması dileğiyle sorumu arz ediyorum. 

Sayın Bütçe Plan Komisyonu Başkanı, Kurban 
Bayramını tebrik ekinde, milletvekillerine birer adet 
de telefon rehberi göndermiştir. Bu rehberi DSt 
matbaasında bastırdığı üzerinde yazılıdır. 'Bu rehber
den acaba Sayın Bakanın haberi var mı? Bu rehberin 
masrafları kim tarafından ödenmiştir? Sayın Komis
yon Başkanı tarafından mı, yoksa Enerji ve Tabii 
kaynaklar Bakanı tarafından mı? Ayrıca rehberin 
Bakanlar Kurulu listesinin altında CHP Genel Mer
kezi, telefon; 28 31 20 numarası yazılıdır. Balkandan 
şunu sormak istiyorum: • 

Üyesi olduğunuz Ecevit Hükümeti acaba 36 ncı 
Bakanlık olarak yeni bir CHP Genel Merkezi Bakan
lar Kurulu mu kurmuştur? 

Sorum budur. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, bu sorular Sa

yın Bakanlığın görevi ile ilgili midir efendim? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gayet tabii efen
dim. 

BAŞKAN — Göreviyle ilgiliyse yönelteceğim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — DSl Matbaasında 

basılmıştır. Sayın Bakan da Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakamıdır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Öyle diyorsanız yönelteceğim, peki 
efendim. 

Sayın Bakan, Sayın Ahmet Sayın'ın takdiri bu 
imiş, buyurun. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — DSİ Matbaasında 
basılacak matbanın hangi sitatü içinde basılacağı belli 
hukuk kuralları içinde tanzim edilmiştir. Bu hukuk 
kurallarını ihlal eden bir yön varsa bu Bakanlığa in
tikal ettirilir, gereği yapılır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Külahlı zatıâlinizin sorusunu alayım efen

dim. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

tavassutunuzla Sayın Bakandan aşağıdaki soruları
mın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Yalnız, suallerime başlamadan evvel, s'izin sabrı
nız da tükendi, arkadaşların sabrı da tükendi.. 

BAŞKAN — Benim için söz konusu değil Sayın 
Külâhlı, haklısınız. 

i CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — ... Bütçenin ba-
I şıridan beri burada birçok Sayın Bakanları dinledik. 
I Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı aşağı yuka

rı 2 saate yakın bir zamandan beri büyük bir sabırla, 
anlayışla suallerimize cevap verdi, bu gayretin içinde
dirler. Beğenelim veya beğenmeyelim ben kendilerine 

I evvela teşekkür ederim. 
I Sayın Başkanım suallerim şunlardır : 

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi-
I mizin, kalkınmamızın temeli olan enerji ve doğal kay

makların değerlendirilmesi konusuyla yükümlü bir 
Bakanlıktır. Bu Bakanlığın teşkilât Kanunu yok. Bu 

I. Bakanlığın teşkilât kanununun olmaması bugünkü 
enerji darboğazının sebeplerinden birisi midir? Teş-

I kilât Kanununun çıkarılması konusunda ne gibi ça-
I lışmalar yapmışlardır? 

I 2. Bulgaristan ve Rusya'dan elektrik alınıyor. Bu 
normal bir hadisedir. Herhalde Enerji Balkanı da 
memnun oluyorlar. Daha önce bu konuda Cumhuri-

I yet Halk Partisinin sitemlerine maruz kalmış bir hü
kümetiz. Suriye'den elektrik alınması konusu hangi 
safhadadır? 

3. Kesintisiz bir elektrik slstem'i mı düşünürler 
I Sayın Bakan yoksa Fuel - oil, şuradan elektrik, bura-
I dan elektrik, ki bugün birçok sanayi tesisleri duru

yor, birçok fabrikalar duruyor, birçok fabrikalar ener
ji kesintisi dolayısıyla ibırakın fuel - oil santrallarını 
dizel motorları, dizel jenaratörleri almak durumuna 
gittiler. Sayın Bakanın enerji konusunda bugün fuel -
oil darboğazı karşısında birinci derecede öncelik ver
diği konu nedir? 

4. Termik santral kurulamayacak kadar küçük 
kapasitede ve çok düşük kapasitede olan mesela 10 
milyon ton, 20 milyon ton rezervleri olan işletmeler 
var. Bunları da devlet işletmesi olarak işletmeyi dü
şünüyorlar mı? Bu konuda görüşleri nedir? Asgari 
kapasite var mıdır, yoksa en küçük işletmelere, linyit 
işletmelerine kadar inmeyi düşünüyorlar mı? 

5. Orhaneli ve Çan Termik Santralıları, biz, Or
haneli Tefmik santralının temelini atacaktık; fakat o 
hükümet zamanında, bizim Hükümet zamanında ye
tişemedi bu. Aradan 14 aya yakın bir zaman geçti. 
Ruslar'dan kredi temin edilecekti, kredi anlaşması im
zalanmış mıdır? Bugüne kadar bu iş neden gecikmiş
tir? Kaç üniteli termik santral düşünülmektedir? Çan 
Termik Santralı konusunda en son karar nedir? 

6. Nükleer termik satttrallar konusunda Sayın 
Bakanın son enerji kongresindeki konuşmalarını din-

j ledim. Kendileri iyi bir anlayış içindedirler tebrik ede-
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rim. Yalnız Turizm Bakanı ile bir ihtilaf halinde
dirler. Bu ihtilaf Hükümet bünyesi içinde halledil
miş midir? Ayrıca Birinci Nükleer Santrala ilave ola
rak İkinci bir nükleer santralın süratle kurulması lü
zumuna inanıyorlar mı? 

7. Türkiye Elektrik Kurumunda Sayın Bakan 
birtakım tasarruflarda bulundular, camiadan birta
kım arkadaşları yeni görevler verdiler. İşbaşından 
ayırdıkları arkadaşlar da değerli arkadaşlardır. Bun
lar, enerji konusunda ülkemizin vazgeçemeyeceği ele
manlardır. Şimdi sorun, Türkiye'de enerji konusunda 
birinci sorun, teknik eleman sorunudur. Simidi Hükü
met olarak doktorlara Tam Gün Yasası ile birtakım 
haklar verdiler; hâkimlere, valilere birtakım haklar 
verildi. Teknik personel konusunda, Sayın Bakan aca
ba teknik personele Bakanlık bünyesinde tutabilmek 
için birtakım yasal öneriler, yasal teklifler düşünüyor
lar mı? 

8. Sayın Bakanın yılda 5 bin köye elektrik veril
mesi projesine, fikrine yürekten katılıyorum. Şimd'i 
b'ir sene sonra tabii bunun rakamını göreceğiz. Ben 
şahsen 4 bin köye ulaşabilirlerde kendilerini tebrik ede
ceğim. Bu mevzudaki darboğazları yenme hususun
da acaba ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Eğer 4 bin 
köye ulaşabilirlerse kendisini tebrik edeceğim. (CHP 
sıralarından «Bu soru mudur?» sesleri) 

BAŞKAN — Bu konudaki tedbirleri nelerdir de
mek istiyor Sayın Külâhlı. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bakanın bu 5 bin 
rakamı konusunu ben bin tane tenzil ediyorum, 4 bin 
rakamına ulaşabileceklerine inanıyorlar mı? 

9. Sayın Bakanın tutum ve davranışına ters dü
şen bazı dedikodular duyuyoruz. Efendim, birtakım 
işçileri DÎSK'e kaydırmak istiyormuş, birtakım müte
ahhitleri şu işçileri, bu işçileri alsın gibi birtakım zor
lamalara tabi tutuyormuş; bu gibi dedikodular duyu
yorum. Şimdi işçilerin şu veya bu sendikada olma me
selesini Türkiye'nin enerji meselesiyle ne dereceye 
kadar ilgili mütalaa ediyorlar? Bu konudaki fikirleri
ni, düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Bunun doğru 
bir hareket olduğuna inanıyorlar mı, yoksa bu mevzu-
daki şeyler hakikaten söylenti midir, dedikodu mu
dur? 

10. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım, bugün 
Türkiye'nin en mühim meselesi, ki anarşinin üstesin
den gelinir, Türkiye'de her şey olur, rejim de değişir, 
şu olur bu olur, her şey olabilir TürkiyeMe; ama Tür-
kiyeMe hangi hükümet işbaşına gelirse gelsin, Türki
ye'nin enerji meselesini halletmeye mecburdur. Han

gi rejim işbaşına gelirse gelsin bu meseleyi halletme
ye mecburdur. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım ve Sayın Bakan, 
Türkiye Elektrik Kurumunun maddi sıkıntılarını, 
maddi meseleleri; belediyelerin borçları meselesi var
dır. Türkiye Elektrik Kurumu yatırım yapamamak
tadır. Kaldıracağız diyoruz, enerji yok. O itibarla Sa
yın Balkanın Türkiye Elektrik Kurumunun bu sıkın
tıları konusunda düşünceleri nelerdir, görüşleri ne
lerdir? 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bakanlığın bir teş
kilat yasasına sahip olmadığı doğrudur. Bu konuda 
Bakanlığımız bünyesinde yıllardan beri sürdürülmek
te olan hazırlıklar vardır. Parlamentonun çalışma or
tamı elverişli noktaya gelince teşkilat yasasını Parla
mentoya aktaracağız. 

Suriyerden elektrik alma konusuyla ilgili oldukça 
ileri düzeyde hazırlıklarımız vardır. Suriye ile bir pro
tokol imzalanmış, durumdadır. Bu bağlantıyı Türki
ye için en uygun olacak koşullar altında ve zamanla
ma içinde gerçekleştirme konusunu izliyoruz. Uygun 
göreceğimiz noktada bunu canlandırabilecek durum
dayız. Bir protokol vardır. Türkiye'nin Suriye ile de 
bir erterji irtibatı kurmasının ilke olarak uygun ola
cağı, yararlı olacağı kanısındayız. 

Sayın Külâhlı, «Enerji konusunda hangi ilkeyi 
önec'ilkle ele aldığımı» soruyorlar. «Olmayan enerji 
en pahalı enerji değil midir? Enerjinin olmadığı bir 
ülkede, olmadığı bir ortamda fuel - oilden olmuş, 
şundan olmuş, bundan olmuş tartışması biraz anlam
sız, biraz lüks kaçmıyor mu?» diye düşünüyorlar, ifa
de ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaklaşımın cazip gelen 
bir tarafı vardır. Gerçekten, olmayan enerji en paha
lı enerjidir diye düşünülebilir ve soruna öyle yaklaşı
labilir. Yalnız bu yaklaşımın yanıltacağı, bazı sakın
caları vardır, ona dikkati çekmek istiyorum. 

Heîe bir noktada enerji yok ise, mademki olmayan 
enerji en pahalı enerji olduğuna göre, artık bir rantabl 
enerji araması anlamsızdır denilirse, en pahalı ener
jiye saplanarak bir süre sonra içinden çıkılmaz du
rumlara doğru girebiliriz. Şu artda enerjimiz yok; 
ama enerjimizi var kılmak zorundayız, ülke için en 
uygun koşullarla Var kılmak zorundayız. Hangisi ise 
onu gerçekleştirmek zorundayız. Yoksa bir süre son
ra içinde bulunacağımız durum gerçekten içinden çı-
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kılmaz bir durum olabilir. Kendimizi bir büyük ka
pana, bir kısır döngüye kaptırmış duruma düşebili
riz. 

Şu anda Türkiye 1,3 m'ilyar, 1,9 milyar civarında
ki 1979 için ortaya çıkabilecek enerji eksiğini fuel-oille 
kapatmaya başlayacak olursa, enerji üretim yapısını 
tersine oluşturmaya başlar. Bu oluşmanın sonucu ile 
giderek dana büyük baskılar altına girer ve sağlıklı 
çözümleri üretemez duruma doğru sürüklenebilir. 
Türkiye için temel sorun enerji üreltimini artırmaktır. 
Enerji üretimini nasıl olursa olsun artırmak değildir. 
En sağlıklı yapı içinde artırmaktır. Ülkenin genel kı
sa ve uzun dönemli yaralarına en uygun çözümler 
içinde artırmaktır. Hidrolik kaynakların daha % 10' 
unu kullanamamışız, termik kaynaklar tamamen bir 
kenara itilmiş duruyor; devamlı bu baskı altında yan
lış bir yola giriyoruz. O yola girdiğimizden dolayı da 
termik ve hidrolik kaynakları geliştirecek takati oluş-
turamıyoruz, giderek artık bir çıkmazın içine yu
varlanıyoruz. 

O nedenle ben şu andaki çözüme kısa vadeli çö
züm bulabilir diye, oluşturabilir diye gaz türbinlerine 
ve fuel-oil türbinlerine itibar etmenin çok yanlış ola
cağını düşünüyorum. Sıkıntımızı yaşayalım, görelim 
o sıkıntı karşısında geçerli çözümü arayalım, bula
lım, uyguluyalım ve o çözüme bir daha mecbur kal
mayacak bir uygulama içine girelim diye düşünüyo
rum. Üretim artmalıdır. Türkiye'nin sorunu budur; 
ama sağlıklı biçimde üretim artırılmalıdır. 

Orhaneli Çan konusu: Orhaneli ile ilgili kredi an
laşması imzalanmıştır. Harekete geçirilecek noktaya 
getirilmiştir. Sovyetler Birliği ile geçtiğimiz günlerde 
sonuçlandırılmıştır. 

Nükleer santrali ar konusu, Turizm Bakanı ille ih
tilaf; böyle bir şey olamaz; yani bir hükümetin içinde 
kimsenin kişisel takdiri önemli değildir. Türkiye'nin 
Devleti nasıl işleyeceği ortadadır. Alınmış karar
lar vardır, herkes kendi kişisel düşüncesini istediği 
yerde ifade eder; ama devlet belli ilkelere, belli ka
rarlara, belli uygulamalara göre işler, yürür. Bu nük
leer konuda da aynen öyle olacaktır. 

TEK'de teknik personel sorunu sadece TEK için 
değil, Devlet Su İşleri için, sadece onun içinde değil, 
tüm kamu kuruluşları için çok temel bir konudur; 
Türk Devletinin temel sorunlarından biridir. Bugün 
üniversitede okumuş bir yüksek mühendis 6 bin lira 
7 bin lira ile göreve başlamaktadır. Yanında çalışan 
sürveyan 18 bin lira, 20 bin lira alabilmektedir. 18 bin, 
20 bin lirayı haksız demiyorum; ama bir mühendisin, 
yeraltında çalışan, madende çalışan bir mühendisin 6 

'bin lira, 7 bin lira alması gerçekten, anlayışla karşıla
nacak bir durum değildir. Türkiye'nin en temel sorun
larından birisi bu teknik personel konusunu çıkarmak
tır. Bu konuda Hükümetimizin bir hazırlığı var. 1979 
yılı içinde bir sonuca bağlayabileceğimizi umuyorum, 

«5 bin köye elektrik; 4 bin olursa tebrik ederim» 
diyor. Teşekkür ederim. Elimizden geleni yapmaya 
çalışacağız. Bir mistik, bir rakam koymuyoruz; ama 
ölçüleri genişi etmek, daha ileri hedeflere doğru yü
rütmek gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Elimiz
den geleni yapacağız. Anlayışına, müsamahasına te
şekkür ederim. Sayın Küla'hlı'nın. 

«Çeşitli dedikodular geliyor» diyor. Dedikodu
dur, itibar etmemesini rica ederim. Çok şey söylenir. 
Sendikal İhtilaflara bizim Bakanlık olarak, benim si
yaset adamı olarak müdahale etmem sözkonusu ol
maz. Kendi anlayışım vardır, kendi düşüncem var
dır, kendi tercihlerim vardır; ama bir Hükümet yet
kilisi olarak, görev başındayken, sendikalar arasında 
bir ayrım yapma hakkını taşımadığıma kesinlikle ina
nıyorum ve uygulamamı da bu anlayışla yürütmeye 

"gayret ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan lütfen yerinize oturunuz, diğer soru

ları yerinizden tevcih edeceğim efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — İzin verirseniz, bu
rada sorular bitinceye kadar kalayım. 

BAŞKAN — Mademki süz öyle arzu ediyorsunuz, 
buyurunuz. Uzun zamandan beri ayakta kaldığınız 
İçin söylemiştim. 

Sayın Ali Ak, sorularınızı sorunuz. Efendim 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, aşağıdaki su

allerimin delaletinizle Sayın Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

1) Sayın Bakan konuşmalarında Rusya'dan ge
len petrol uzmanlarının geliş sebeplerini biraz evvel 
izah ettiler Bu izahtan aşağıdaki sual çıkıyor: 

ıBugün Rusya bile, memleketindeki petrolünü bul
mak için, Amerikalı uzman ve Amerikan teknolojisini 
Rusya'ya çağırırken, Sayın Balkanın Rusya'dan 
uzman çağırmasındaki sebep acaba nedir? Rusya' 
nın bile bu husustaki ithisaslarını kabul ettikleri Ame
rikalı uzmanları niçin çağırmamışlardır veya ileride 
çağırmayı düşünüyorlar mı? 

2) Silifke Göksu nehri üzerinde daha önceki 
hükümetler tarafından yapılacağı beyan edilen Gı-
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ravga ve Gezende barajları ne zaman yapılacaktır? Bu 
husustaki çalışmalar ne safihadadır, öğrenmek istiyo
rum. 

3) 1978 başında 8 termik santral, halen inşada 
ve her türlü ihaleleri yapılmış, keza her türlü kredi
leri sağlanmış 'idi. Bunların hepsine aynı derecede 
ehemmiyet verilmeyişinin sebebi acaba nedir? Mese
la, Sayın Bakanlığın güçleri mi yetmemiştir veya o 
barajların ihtiyaçlarına inanılamamış mıdır? Halbu
ki bunların hepsine olan ihtiyacın birbirinden daha 
hayati olduğu 'izahtan varestedir. 

4) Şu anda Akdeniz bölgesinde sera örtüsü ola
rak kullanılan naylon sıkıntısı had safhadadır. Zan
nederim bu hususta Sayın Bakanlığa, daha evvelden 
intikal eden birçok müracaatlar malümuâlleridir, 
Binlerce çiftçi aileyi mağdur eden bu sıkıntıya niha
yet verecek bir tedbir düşünüyor musunuz? Yoksa, 
binlerce çiftçi ailesinin sefaleti ilanihaye devam mı 
edecektir? 

Keza 1978 senesinde PET-KİJJM tarafından sera 
örtüsü naylon imalinde kullanılan PVC madde
lerinden ne kadar ithal edilmiştir? Bunların ne ka
darı, nerelere, hangi firmalara, hangi şartlarla tahstis 
edilmiştir? 

5) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafın
dan bazı kömür yaltaklarının araştırılması ve etüdü 
için Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsüne, 
astronomik ücretlerle, kömür sahalarının araştırılma
sının verildiği malumlarıdır. Bu araştırmalar sadece 
Batı Anadolu'daki sahaları kapsamakta, Doğu'ya yö
nelmemektedir. Halbuki, iklim bakımından daha faz
la kömüre ihtiyacı olan Doğu bölgesine, her yıl bin
lerce kilometreden büyük miktarda kömür sevk edil
mektedir. 

Daha evvelki hükümet • zamanında bu konuda 
önemli teşebbüslerde bulunulmuş, Yozgat - Sorgun, 
Erzurum - Balkaya, Van - Erciş ve Şırnak ocakları iş
letmeye açılmış; Erzurum - İspir ve Oltu ocakları etü
düne başlanmış Mi. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Soru mu yani? 
BAŞKAN — Sayın Doğan, tecrübeli parlamen

terlerimiz bile soruların ne olduğu konusunda burada 
tartışma açınca, yeni arkadaşlarımızla bu toleransı gös
teriyoruz. Yıllar yılı milletvekilliği yapıyor, soru nedir 
bilmiyor. 

Buyurunuz devam 'ddin'iz Sayın Ak. 
ALÎ AK (İçel) — Bu durum muvacehesinde : 
1) TKÎ - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Ens

titüsü (HÜTE) protokolü içinde 'Doğu bölgelerindeki 

kömür ocaklarının etüd ve araçtırmalarıhın yaptırıl
masını düşünüyorlar mı? 

2) Yukarıda saydığım ocaklardan 1978 yılında 
ne kadar üretim yapılmıştır? 

3) Doğu bölgesinde yukarda saydığım ocaklar
dan başka yeni kömür ocağı üretime, yani istihsale 
açılmış mıdır? 

Sayın Başkanım, diğer bir soruma geçiyorum. 
Şu anda elimde gösterdiğim (tegraf, seçtim bölgem

den daha dün gelmiştir. Mersin Ziraat Odasından 
dün gelen bu telgrafta, Çukurova bölgesinde mazot, 
benzin ve diğer akaryakıt sıkıntısının had safhaya gel
diği ifade ediliyor. Birçok çiftçilerin, traktörlerini tar
lalarda bıraktıkları beyan ediliyor. Bu durumda bölge
mizde, tarımdan beklenen milli hâsılanın tahakkuku
nun mümkün olmadığının beyanı izahtan vareste ol
sa gerektir. 

Bu durum muvacehesinde, acaba Sayın Bakanı
mızın, Bakanlığa yeni geldiği zamanlarda - gazeteler
den okuduğumuz üzere - Akden4zdeki bazı akaryakıt 
tankerlerini telsizle çevirip, akaryakıtların Türkiye'ye 
temin edildiği gibi, bugün bizlere yine telsizle Akde-
n'izMe gezen akaryakıt tankerlerinin birini veya birka
çını telsizle çevirtip, Çukurova bölgesindeki akaryakıt 
sıkıntısına nihayet verilmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Amerikalı uzman
ları Sovyetler Birliği kendisi kullanıyor, biz niçin Sov
yetler Birliğinden uzman çağırıyoruz?» diyor Sayın 
soru sahibi. 

Amerika'dan çok uzman var, bir de Sovyetler Bir
liğinden çağıralım dedik. Üstelik Sovyetler Birliğin
den gelecek olan uzman, dediğim gibi Amerikan Hü
kümeti adına, ya da Amerikan şirketi adına gelen 
Amerikan uzmanı durumunda değildir. TPAO adına 
hizmet verecektir. 

'Sovyet uzmanları Hindistan^da çalışma yapmışlar
dır ve Hindistan'da petrol bulunmasına yardımcı ol
muşlardır; daha önce başka ülkelerin uzmanları pet
rol yok demişlerdi. Türkiye'de böyle bir çalışmanın 
yapılmasında, sanıyorum sakınca yoktur. Çok yaban
cı, ülkemizde çok çalışma yaptı. Sovyetler Birliği de 
3 tane uzmanını göndersin, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı adına onları çalıştıralım. Buna niye bu 
kadar önem veriyorsunuz, anlayamıyorum? 
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«8 ttermi'k santral ihale edilmişti, her şeyi hazırdı, 
niye götürülmedi» diyor soru sahibi. Konuşmamda 
buna yeteri derecede cevap verdim. Santallar arasın
da hangi anlayışla kaynakları tahsis politikasını izle
diğimizi ifade ettim. Yeni Ibir açıklamaya gerek gör
müyorum. 

Soru sahibi, «Naylon silkintisi had bir durumda» 
diyor. Bu herhalde birkaç ay önceki gezisinden aldığı 
izlenim olmalıdır. Şimdi (böyle ıbir durum söz konusu 
değildir. 1978 yılında İlk defa olarak, çiftiçi naylon 
örtü açısından herhangi bir sıkıntı içine düşürülme-
m'işitir. 6 bin tonun üzerinde naylon örtü, koopera
tifler eliyle ve serbest piyasanın yarı fiyatına, çok 
etkili bir biçimde dağıtılmıştır. Bu bakımdan her
hangi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu sanmı
yorum. 

«Batı Anadolu'da kömür çalışmaları yapılıyor, Do
ğu ihmal ediliyor» diyor. Bu da doğru değildir. Doğu 
Anadolu'da Aşkale ocağı, biliyorsunuz 1977 yılındaki 
Hükümet tarafından kapatılmıştı, 1978 yılında onu 
açtık; Aşkale Ocağı faaliyete geçirilmiştir. 

Doğu Linyitleri işletmesini kurduk. 
Şırnak'taki asfaltit yatakları biirkaç gün önce ka

mulaştırılmıştır. Oraya çok iyi bir şekilde gireceğiz. 
Doğu'daki Sorgunldaki, Yozgat'taki kaynakları ka-
mulaştıracağız. Doğu Anadolu'daki kaynakları değer
lendirme bakımından çok etkin bir çalışma içinde ol
duğumuzu söyleyebilirim. 

Mazot bakımından sıkıntı olduğu doğrudur. Cid
di bir konudur. Sadece Türkiye'yi değil bütün dünya
yı ilgilendiren bir konudur, ilk defa olarak Amerika' 
dan Avrupa ülkelerine kadar dünyanın çok çeşitli ül
keleri benzin (bayilerinde «(Benzin yok» tabelalarını 
asma durumunda kalmışlardır. Uluslararası 'bir bu
nalım yaşıyoruz. Bu bunalımı daha ciddi b'ir termino
loji içinde değerlendirmek ve ele almak gerektiğine 
inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Akçal, buyurun efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, ben gün
lük bir olay üzerine sual sormak 'işitiyorum. Petrol 
Ofisi depolarından ve acentalarından akaryakıt veril
memesinden dolayı armatörlere ait bir hayli tanker ve 
yük gemilerinin istanbul Limanında bir haftadan be
ri bağlı olarak hareketsiz kalmakta olduklarından, de
nizyolları filomuza ait şülep ve 'yük gemilerinin bir 
kısmının da aynı sebeplerle istanbul Limanında bek

lediklerinden bahisle şikâyetler almaktayım. Bu şikâ
yetler doğru mudur? 

Riğer sorum: Limanda akaryakıt almak üzere 
bekleyen gemilere akaryakıt verilememesinin sebebi 
nedir? Limandaki Petrol Ofisi depolarında ve acenta-
larında akaryakıt bulunmamakta ise, bu yokluktan do
layı kimleri mesul görmektesiniz? Akaryakıt yoklu
ğundan dolayı gemilerimizin seferlerini aksatmama
ları için gereken tedbirleri süratle almak imkânına 
sahip misliniz? Bundan sonra bu kabil olaylara mey
dan verilmemesi için ne g'ibi tedbirler alınacaktır? 

ikinci sualimi evvelce yazılı olarak Sayın Bakana 
arz etmiş ve cevap almıştım. KİT Komisyonunda ay
nı mevzua temas ettim, cevap aldım; fakat hâlâ bir 
çalışma görmemekteyim mıntıkamda. Olay şudur: 
Çayeli'min Madenköyünde zengin bakır, çinko ve ka
lay madeni vardır; MTA 34 milyon ton olarak tespit 
etmiştir; fakat arama çalışmaları bitmemiştir, rah
min edilmektedir ki 50 milyon tonu dahi aşacaktır. 
Tenörü yüksektir, % 4 olarak tespit edilmiş bulun
maktadır. Bu şekilde bir bakır madeni Btibank elinde 
yoktur ve işletil'ememektedir. Bil'iyorsunuz ki Etibank' 
in bakır madeni ocakları, hesaplarını zararına kapat
maktadırlar. Ama bu maden çok zengin bir maden. 
5 sene evvel, Cumhuriyet Halk Partisinin 1973'deki 
iktidarı devresinde Sayın Kayra tarafından işletme ta
lebi reddedilerek bu Maden Btibank'a verilmiştir. Eti
bank 5 seneden beri mahallindeki istimlak işlerine bi
le hâlâ başlamamıştır. Sayın Bakan bana yazılı olarak 
Verdikleri cevapta gayet tatminkâr, bu işin üzerinde 
süratle durduklarını ve yakın bir zamanda işletme 
hazırlıklarına başlanacağını bildirmekte idiler. Sayın 
Ecevilt.-

R A Ş K A N — Siz sorunuzu sorun bu konuda. 
İZZET AKÇAL (Rize) — (Sayın Bakana hatırlat

mak için izah ediyorum. 

Sayın Ecevit seçim sırasında, 5 Haziranda, Rize 
halkına ilan etti: «Sizlinle beraber bu zengin madeni 
işleteceğiz» dediler. Ben şimdi Sayın Bakandan soru
yorum: Burasını ne zaman işletmeye açacaksınız ve
ya hazırlık safhasına başlayacaksınız? Maruzatım 
bundan ibaret efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Akçal'ın, 
motorin sıkıntısıyla ilgili olarak ifade "ettiği tablo 
belli bir ölçüde gerçeği yansıtıyor. Kaynakları, ne
denleri konusunda bir uzun değerlendirmeye gerek 
yok, hepimiz biliyoruz. Şu sırada niçin dünyada böy-
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le bir bunalım var? İran birkaç aydan beri içine gir
diği siyasal kargaşa dolayısıyla 6 milyon varil kadar 
olan günlük üretimini 1 milyon varile düşürmüştür. 
Bu 5 milyon varillik fark dünya piyasasını büyük öl
çüde, olumsuz bir yönde etkilemiştir. Bu üretim dü
şüklüğünün yanısıra çeşitli spekülatif çalışmalar yü
rütülmektedir. Dünya petrol piyasasında uzun yıllar
dan beri görülmemiş olan bir arz talep dengesizliği 
vardır. Bunun sonucu olarak bir büyük sıkıntıyı dün
ya yaşamaktadır. Amerika'da aynı tablo vardır, Avru
pa ülkelerinde aynı tablo vardır. Bu Türkiye'ye de, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu özel güçlükler dolayı
sıyla daha da artmış olarak aktarılmıştır. Önümüz
deki günlerde bunu etkisiz kılacak bazı önemli giri
şimlerimiz var; 'bugün 20 bin tonluk bir gemi geliyor. 
bir gün sonra bir 20 bin itonluk daha gemi geliyor. Bu 
ayın içinde 60 bin ton civarında bir motorin ithalatı 
gerçekleşecektir. Bunun nispi ferahlık getireceğini 
umuyorum. 

R'ize - Çayeli bakır yaıtaklarıyla ilgili olarak S.ıyın 
Akçal'ın ısrarlı 'ilgisini saygıyla ve memnuniyetle karşı
lıyorum. Bu konunun dikkatli bir takipçisidir kendisi, 
Etibarik'ın oradaki yatakları elde etmiş olmasından 
dolayı bir üzüntü içinde olduğunu biliyorum; fakat 
bu üzüntüsünde haklı bulamıyorum Sayın Akçal'ı. 
Gerçekten oradaki maden yatakları Etibank'a 'intikal 
ettirildikten sonra, bir entegre proje halinde, bütünüy
le ve ciddi bir biçimde girebilmenin şartlarını oluştur
mak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Bu fizibilite 
çalışmalarının sonuçlandırılmasııyla birlikte oraya 
önemli, iddialı bir büyük yatırım hamlesi başlayacak
tır. Bu konudaki görüşlerimizi daha önce de ifade 
ettik Sayın Akçal'a; şimdi onları tekrar etmenin öte
sinde yeni bir unsur belirtecek değilim. Btibank ba
kır konusuna yeni bir anlayışla yönelecektir, KBİ 
ile Etibank arasındaki ikiliği de ortadan kaldırmaya 
çalışacağız. Bakırı bir kompleks örgütlenme içinde, 
bir şemsiye altında toparlamaya gayret edeceğiz. Tür
kiye'nin temel konularından birisidir bakır ve Rize -
Çayeli bu bakımdan da en önemli yataklardan birisi
ni oluşturmaktadır. Biliyoruz, üzerindeyiz, fizibilite 
çalışmaları da yürütülmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saıyın Efeoğlu, buyurun. 
ZEKÎ EFEOĞLU (İzmir) — 1. Sayın Bakan

dan sorum şu : Bugün mevcut rafinerilerin tam kapa
site ile çalıştırılmaması devleti yılda veya ayda kaç 
milyon lira zarara uğratıyor? 

2. Sayın Ecevit Libya'ya gittiğinde, yılda 3 mil
yon ton aldığımız petrolün 4 milyon tona çıkarıla
cağını bildirdiler. Ecevk'in bu gezisinin yanı sıra Yu
nan Hariciye Bakanı da Libya'ya g'itti. Yunan Harici
ye Bakanı Libya'ya gittiğinde Yunanistan'a yılda kaç 
milyon ton petrol satın alma imkânını elde etti? 

3. AP iktidarı, «Hora» adlı gemi ile Ege Denizin
de petrol araması yapmış ve bu arama sırasında CHP, 
Hora Gemisini bütün dünyaya «'Balıkçı teknesi» diye 
tanıtmıştı. Dün balıkçı teknesi dediğiniz Hora Gemisi 
şu anda nerededir ve ne maksatla kullanılmaktadır? 

4. CHP'nin karşı çıktığı, Irak - Türkiye petrol 
boru 'hattı yılda kaç ton petrol akıtıyor ve Türkiye 
bu boru hattından yılda kaç milyon lira döviz elde 
ediyor? 

5. Sayın Bakan, «Petrol Ofisi bayiliklerini iptal 
ettim» dedi, «Açılmamasını istedim» dedi. 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ile Köy İşleri 
Bakanı Alı Topuz ve bazı CHP milletvekillerinin İz
mir'de açtıkları petrol ofisi kimindir? 

6. CHP Kütahya Milletvekili Nizamettin Co-
ban'ın kömür ocaklarına kaç milyon lira kıymet bi
çilmiştir? 

Nizamettin Çoban'ın Türkiye Elektrik Kurumu'na 
olan borcu, 2,5 milyon lira olan borcu tahsil edilmiş 
midir? Ayrıca Çoban'ın Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
olan milyonlarca liralık borcu kim tarafından ödene
cektir? 

7. Devlet eliyle işletilen kömür işletmelerinin yıl
lık zararı nedir? Devletin işlettiği kömür işletme
lerinin Devlete kaç milyon lira yılda zararı olmakta
dır? 

Sayın Bakan'a son bir sual soruyorum: 
Sayın Bakan, demin arkadaşların suallerini yanlış 

anladı. 
Türkiye, Rusya'dan 3 tane petrol uzmanı getirti

yor, normaldir. Yalnız, Rusya, Amerika'dan kendi 
toprakları İçerisinde petrol aratmak için, Amerika'dan 
petrol uzmanı getirtti, kendi memleketinde petrol 
aratmak için. Rusya, Amerika'dan petrol uzmanı ge
tirirken, bizim Rusya'dan petrol uzmanı getirtmemi
zin amacı nedir? 

Sayın Bakan'dan bunları soruyorum; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Nizamettin Çoban'ın, kömür işlet

meleriyle ilgili sorusundaki sayın üyenin, sadece bu 
kömür işletmelerine ne kadar para ödendiği yolun
daki soruyu yöneltiyorum; diğer soru, soru sahibinin 
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Bakanlığa yönelttiği konularla ilgili değildir, -şahısla 
ilgilidir. 

©uyurun, 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Rafinerıilerin çalış-
mamâsından dolafyı Türkiye'nin zarar miktarı sotrul-
du. Bu, bazı varsayımların kjalbul ediiimeslime bağlı olan 
ırajk, değişebilecek bir ra!k;aım)dır: Ham petrolü kaçtan1 

andığınıza bakar, kaçtan halm petrolü hesalba katıyor
sunuz, ham pıdtnolüln yerine dışarıdan aldığınız ürıünlü 
•kaça alıyorsunuz, bu aradaki fark o zararı oluştura
caktır. Ham petrol fiyatı ve ünün fiyatı konusunda, 
bıir belirlilik götıiıtnedan bir zarar hesalbı yapmak 
mümkün değildir. Fakat keşlin olay şudur ki, her 
ülke haim petrol işleyerek ürümlü kendisi elde eldecek 
olursa, bu daha yarardı, daha kârlı bir işlem olur. Bu
nu yalpamialdığı ölçlüde de bir zarar siöz konusudur. 

Libya'dan 3 milyon tonluk bir ham petrol alma 
olainağılmız var. Salyın Başjbakanın yaptığı gezi sonu
cumda bu 3 milyon tonluk ham petrol alimia olanağı-
mız 1979 yılının iklimdi yarısı için 4 milyon tona çı
kartılmıştır. Yani, 1 milyon ton artırılmış olmaktadır. 

'Boru hatltının çalışımaSınjdan dolayı 1978 yılında 
38 milyon dolar sağfllaldık. 1979 yılının Ooaık ayınldla 
8,5 milyon dolar geldi. Yanli 1979 yılında, tam kapa
siteye yakın bir durumda, 35 mlil'yon ton civarında 
yıllık bir halm petrol taşuma kapasitesi ölçüsünde iş-' 
îeltıtıilk Iboıru hattını. Bunu sürdürmemiz halinde, olduk
ça yüksek bir gel'M BOTAŞ'tan sağlayalbileceği'mizii 
ulmıuıyortuım, 

İzmir'die bir süre önce, basına da intikal etmiş 
olan ve çeşitli bakan arlkajdaşlanmın katıldığı Petrol 
Of isli baylil'iği. açma törfönıi, sanıyorum oradaki bir 
kiooperaltitf, 'bir Petrol Ofis Bayiliği açıyordu; bir rast
lantı olarıalk; oralda bulunan Bakan arkadaşlarıım da 
buna kjatıllm;işlar!dı. 

ZEKİ EFBOĞLU (İzmlir) — Şahımlara aiit, koo
peratife değil, şajhıslara ajit. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Davamla) — Kooperatifti efen-
Idim, kooperaitfiıfltii; Badlemler] Küoperaltliifiiydi ©fen̂  
idim,, köiopeıia(tilfe alütifci. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben oradayım,, 
şahıs şıirlkeitıiıyldli. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Çoban'a aiit 
olduğu söylemen Gediz'deki kömür sahaları kalmiu-
laştirılacıak alan içimdedir. O alanla ilgili talkdir ko
misyonu raporu henıüz Baifcanlığınııza intikal etltıiril-
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memişitıir. Bu rapor inltika! ettirildikten somna ödene
cek olan miktar belli oliaoalkjtır. 

(SoMyöt uzjmıanMıılyla iligül'i Olarak,. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmlir) — Türiktiye E*ek)tr!ik 

KurulmMnıa olan borcu tajhsil eldilmliş mlidiir? (CHP SH 
ralarımidain glüröMiiler) 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — lora memuru 
mu Salyın, Balkanı,? 

ZEKİ EFEOĞLU ı(İzniir) — Çoban'a ait 2,5 mlil-
yon lira tultarınıda bir borç.. 

'BAŞKAN — Evet efenldim, Salyın Balkan cevap-
lantdırınıjz o kısmı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Böyle bir borçtan 
(haiberjitm yokjfcur, bunu öğrenmem hallimde gereğiinli 
elbette yapacağum. 

Sovyet uzmanlarıyla ilgili olaraik açılmış olan tar
tışmaya yenli bir unsur eklemeye gerek gö:nmliiyoru;m, 
aynı görüşlerii tartışmakta bir yarar yok, bunu ifade 
ettik. 

Bir ülkenin bir başka ülkeye uzman göndermesi 
o ülkemin uzmanlarının hiçbir işe yaramaması anla
mına gelmez. Almanya'da Japon uzmanlar vardır; 
ama*,, bu Alman uzmanların hiçbir işe yaramadığı 
gibi bir düşünceye kesMilkle dayamak yapılmaz. Sov
yetler Birliği Amter[ikfan uzmanlarını kıenidftsli kullanır, 
Amerfikla mjülmlkıün olsa bazı alanlanda Sovyet uzman; 
larını kullanmak ister. Haltta bazan kullanır, fiıilenı 
kulilanldığı vartiirJtir. Yanli önemli oton uzmanın milli
yeti değil, uzlmanan önlemlidir, kjilm|lliğ,;!dlir. Bir Sovyet 
uzmanım Tüırkiiye'dlekji petrol atlamalarımla katkı yapan 
mjalyacağını ilke olarak kajbul etmeyi anlayaimniyoruim< 
Bu anlayışsızlığımı tekrar ifade ederek cevap vermek 
işitiyorum, 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ZEKİ EFEOĞLU (tamir) — Horıa Gemisi? 
BAŞKAN — Sözlü olaraik cevap verilmeyen hu

suslara yazılı olarak cevap verilecektir. 
Sayın Çatal'baş, zaitıâliimiain sorusunu alalını efen

dim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşjbanje) — Sayım 

Başkanım, aşağıdaki sorularımın Sayın Balkan tara-
fınidan: cevapîanldırtrnasımı saygılarımla arz ederim., 

Önce KİT Komisyonunda arz -ettüğüm gibli Gü-
mülşjhanle'niiriı Hud!r,a deresinde 91,5 karbon ihtiva, 
dden ve blülyülk rjezıervi olduğu MTA tiaiporlarınida sap
tanan Kuşalkk'ajya Dağı kömür ocaklarının, maden
leri Devlet elliyle İşletme Yasası çıktıktan sonra ne 
zaman ele alınacağının bıeiirftilmesi? 
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İkjindi sor'u|m|: Üikemıizlim ön ön'elmli sorunu Sayın 
Bakjanıimızım da izah buyurdlulkiları gibi sulama sorumu-
ıdjur. ©unum uzun vaddde ancak sulara altın kelepçe 
ıvulruıltmıaikla çözjüımlllefnıeiaeği görüişlünldeiyirn,. 1978 yı
lında plan konuşmaları kitabının 844 ncü sayfasında 
yer aılatı 117 bin hdkjtıar araejiniin sulanjmaisını amaç
layan, Erızlilnicaın - Terlcain, Edirme - Güloğlu, Edlime -
ıKayıldtelmliır, Anlkjara - Alsarftepe, Yozgaıt - YaptaHtı, 
Kajyserli - Ktijltlepte, Ntiğjde - Bıazjkjuırit, Salmlsun - Hasan 
Uğurdu suliairn̂ lalrımım bitdçeği ifaide bu^unükıuştur. 
Acaba bunların 1978 yılında hangileri bitirildi? Bi
tirilemeyenlerde yatırımları gerçekleştirme oranı ne 
İkadandır? 

Yenli ayini sayfada ifa|de edilen ve 79 bin ddkar 
arajzjiıyy, suilalma faıaÜyjeitılıerii içindle Eğrjidir Gölü tak-
vüyâsıi, Şarlki'Şjlia - Yapı Aılı'tıin, Kortkuteli - Aşağı Köp-
nüçaJy, Osnuanicılk - Kumbaba, Çorum - Samandağ, 
Yujkjairı, Yelşlİlinmalk BıMmeıi Merhale, Aşağı Tbıhima 
iM'efdüJk, Korkuteli Aşağı Köprlüçıay, Güimlüşhan© Bay
burt - Zeyli; burulardan halnıgileri 1978 yılı içinldle1 

bitiidldii? 
Saiyım Balkan karanlılkıtıaj olan Türk köyümün 5 biı 

mimlin tajkıriiıben ellektirjiğe kavuşacağını müjdialeidıiler. 
LKönJdliıtöniirDe Yücıe Meclisin huzurumda teşekkür edi-
«yıorium. Malkro düzeyde bumun 6 - 7 bime çılkarılmasiı 
çalıişimıalarıimım gerçıelkleşmlelsi içlin burada gölslüerldlilkteni 
büyük dnerjiiyi imşaJllah çahşjmalarımda da beMliyor vıe 
löşdklkülr ddliyortiim. 

Son sorum: Doğu ilenimde 10 yıldan beni küçülk 
esnafa sanayi kömürü olarak verilen birer ton kok kö
mürü vardı. Özellikle Gümüşhane Bayburt, Erzincan, 
üCaıtelta bu kömürler bu seme verilemedi. Küçük ösnaf 
bu yönldan üreKiimleılimi gereği gibi yapamadıliar. Ül-
<ke ökıomomıisli balkıimınjdam kaynak kaybı olduğu bir 
gerÇekltür.-

Van - Halklkârpi, iılleni enlteı̂ koınmldklte sistemi me za
man bağlanacajk? 67 iiım|iız|den sadece bu 2 ilimiz 
Ikaıldı, bunlarım 1979 yılında bitmıesli düşümiülmdkfe 
imidir? 

©ir sonum var; ÇEAŞ halklkınldadıır. Çukurova 
Eldkjtdk Anionjrp, Şkikldüi (ÇEAŞ) 20| semeyii aşkın ter 
sünddir Adama ve îçiöl Menimde elekltrjilk üırelfcip, dağı
lan bir şirkettir. 7 500 ortaklıdır. 'Bölgenin elektrik 
lündtimlinıe çok; büiyülk, katkılıları mlevclutitur. TEK'ten 
2 kjulruış daha ucuz eldktrjilk saltan, ddvleıtlten herhamigi 
bir yarjdılm aJlmaldan kjenldli kjemdine yaftırım yapan ve 
ıgerşçielklleşibinetn, bir yönlü ile bir ölçtükle kaiynialk, üreten, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla üre-
ıtii'mlilnden satışına kaldiar hâr şeyi devldt denjdternıimdıe 

olan bir şirlkteftıtir v|e 1977 yılı vergisi 200 milyon lira
dır. Büıylüjk ortağı TEK olan bu şjirjköt üzjeninlde Tica
ret Balkanjliğı tarafımdaln son zamanlarda bazı tesşdb-
büsler yalpıllmıılşti'r. 1 Mart 1979*da teşebbüs yen'ile-
necdfctir. Ortaklarım şirketin umıuımli heyet toplantısı
na kaitıbnlallariını emgefliemıek, içlin Ticiar|dt Balk|am!lığuv 
ca her tlüirflü mjüışkjülalt, yalsaları Hiçe sayarak ortaya 
kbnıulmia|kfcadır. 

BAŞKAN — Köoperjaıtifle ilgili m;i soruyor!su-
nuz Saiyım, Çaltalbaş? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gü|rmüşjhane) — Bu bas
kın teşdblbülsllerinlden, Saiyım Balkan, haberimiz var mı? 
Sizlin bilgimiz ve mlüsaalddnjizile mli yalpıHmialkltadır? 

Bu teşebbüslerden umulan yarar nedir? ÇEAŞ'ı dev
letleştirmeyi düşünüyor musunuz; yani Çukurova 
Elektrik Anoniirjh Şirketinin devletleştirilmesine katı-
lıyor musunuz? 

Son sorum Sayın Başkanım. 
Elbistan - Afşin, Yatağan, Seyitömer, Karakaya, 

Oymapınar, Korkuteli, Hamşit (Kürtün), Doğan-
kent, Günyüzü, Hoşat, Erciş Koçköprü, Mercan, Tun
celi Tohma, Yüksek Karababa; bunların ne zaman 
bitirileceğini öğrenmek istiyorum. Gerekirse Sayın 
Bakanın sorularıma yazılı cevap verebileceğini... 

Bir de Sayın Akın konuşmalarının birinde, «Ma
denleri Devletleştirme Yasası» dendi. Madenlerin Dev
let Eliyle İşletilmesi Yasası mı? Zannediyorum ko
misyonlarda çok tartışma oldu. Bunun bir daha tu-
tanaiklara geçmidsi lâzım. 

BAŞKAN — Neyi tutanaklara geçiriyorsunuz, siz 
soru soruyorsunuz efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Bu saat
te tabii sizin de hakkınız Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bırakınız hakkımı 
da, zatıâliniz hakkınızı doğru kullanınız. Bu son so
runuzu anlayamadım ben Sayın Çatalbaş, o bakım
dan soruyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bütçenin c/c 61 yatı
rımlarını ilgilendiren Bakanlıktır. Sabah da olsa Sa
yın Bakana yüksek delaletlerinizle önemli bulduğu
muz bu Bakanlık için soru tevcih edeceğiz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —' Gayet tabii tevcih edeceksiniz de... 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Akın'ın konuşmaları içinde, yasanın adını, «Maden
leri Devletleştirme Yasası» olarak bahsetti. Bu yasa
nın adı, Madenlerin Devlet Eliyle İşlenmesi Yasası 
mıdır, yoksa Akın'ın bahsettiği yasa mıdır? Bunların 
zabıtlara geçmesini istedim. 
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bu nehir sularının Türkiye'de yoğun biçimde kullanı
mını amaçlayan bir diğer proje inşa edilmediği sürece 
devam edilecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayraktar, buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş

kan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Soru 1. — 1978 yılında 1977 yılına göre 95 bin 
tan linyit, 112 bin ton taş kömürü az dağıtılmıştır. 
Ankara'ya daha çok dağıtım yapılmış olduğuna göre, 
bu fazlalık hangi 'Merin kontenjanından kesilmiştir? 

Soru 2. — Doğu illerinde linyit sıkıntısı çekil
mektedir. Bunun gerekçesi nedir? Tedbir neden alın
manı ıştır? 

Soru 3. — Güney ilterimlizdle su motorlarıyla ilaç 
motorları çalışmamaktadır, mazot sıkıntısından dolayı. 
Böyle önem taşıyan iller pilot bölge olarak seçiilmıiş-
midliır; seçilmemesinin nedeni nedir? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak cevap
landıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Öcal, buyurun. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemini sürdürüyoruz 
Sayın Çoban. 

Buyurun Sayın Öcal. 

SELAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan konuşmasında, gerek barajlar ve gerek
se santrallar üzerinde uzun uzun açıklamalarda bu
lundular ve burada diğer suallere verdiikleri cevaplar 
içinde, elektrik enerjisinin şu andaki darboğazda ol
masından dolayı da yeni barajlara ihtiyaç olduğunu 
belirttiler ve bunların başında 7,5 milyar kilovatsaat 
dolayında elektrik üretimi yapacak Karakaya Bara
jından bahsettiler. Ancak, geçmişteki yapılan inşaat
lardan dolayı bir su rejimi meselesi söz konusu ol
muştu, Irak'la. Acaba sözü edilen Karakaya Bara
jının yapımı nedeniyle Fırat Nehrinin su rejimi ne ola
caktır? Bunun Irak' etkileyeceği düşünülmüş müdür? 
Bu konuda açıklama rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bilindiği gibi, 1 800 
megavat gücündeki Karakaya Hidroelektrik Santralı 
Projesi, enerji amaçlı bir üniite olması nedeniyle daha 
önce Keban Barajının gerçekleştirilmesinde olduğu 
gibi, Fırat sularının daha düzenli bir duruma getiril
mesi suretiyle, ülkemize ve diğer kıyıdaş ülkelere bü
yük katkılarda bulunacak, ülkelerimizin refahını artı
racaktır. Kuşkusuz bu denli büyük boyutlara ulaşan 
baraj yapımlarında, ilk dolum aşaması büyük önem 
kazanmaktadır ve bu olgunun bilinciyle, dolum sıra
sında Fırat Nehri sularının gereksinmelere uygun bi
çimde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle 
Karakaya Projesinin yapımı, baraj gölünün ilk dolu
mu ve işletme dönemlerinde, Fırat Nehrinden, Bire
cik'te yapılacak ölçümlerle salınacak suyun aylık or
talaması saniyede 500 metreküpün altına inmeyecek 
ve salınan suyun bu miktarın altına düştüğü aylarda
ki fark ise, izleyen ay içinde tamamlanacaktır. Kuş
kusuz bu uygulamaya olağanüstü hidro meteorolojik 
koşullar ortaya çıkmadığı ve Fırat Nehri üzerinde ve 

Diğer bir soru ; geçen yıl da sormuş olmama rağ
men Sayın Bakan bu soruma cevap vermıemiştitr. Ba
kanlığa bağlı üretim yapan tesislerde sabotajlar ya
pılmış mıdır? Söz konusu sabotajların aşırı solcular 
tarafından yapıldığı söylenmektedir. Bu doğru mu
dur? 

Bir başka soru; Söz konusu sabotajların üretikn-
dbki dolar değeri nedir? MaHiyertteki dolar değeri ne
dir? Bunların hesabı yapılmış mıdır? 

Bunların cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Buyurunuz Sayın Haznedar. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, benim sormak istediğim soruları arkadaşla
rım sormuşlar, Sayın Bakan gerekli cevaplan ver
di ğıi için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Saiyın Haz
nedar. 

Soru sorma işlemi ve cevaplandırma işlemi tamam
lanmıştır. Buyurunuz Sayın Balkan, teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, bir konuda açıklama yapmak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çoban, nedir? 
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NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Dışarıda 
bulunduğum bir sırada değerli Adalet Partisinden bir 
milletvekili arkadaşım şansımla ilgili Sayın Bakana 
soru yöneltmiş, TEK'na hir kuruş borcum olduğunu 
veya herfaanigi bir hesabım olduğunu ispat ederse, 
gösterebilirse ben buraıda miletvekiMiğinıi bırakırım. 
Aynı arkadaşım defalarca aynı şekilde, zabıtlara geç
mesi içlin söylüyor... 

BAŞKAN — Sayın Çoban, beni dinler misiniz? 
Bir daıkika. Gayet tabii, hiçbir arıkadaşıımızın hiçbir 
arkadaşın haysiyetini rencide etmeye hakkı yoktur, 
arkadaşlarımız bu hususta da titizdirler. 

Yalnız, Sayın Bakana bir soru yöneltti, bunda 
istenmeyerek belki zatıâlinizin ismi bahsedildi, şah
sınızla ilgili sorular da Sayın Bakana yöneltilmedi, 
görevliyle ilgili olanlar yöneltildi efendim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Bir kişi
nin, diğer bir kişinin haysiyetiyle oynamaya hakkı 
yoktur. Kasıltlı soruyorlar Sayın Başkan. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında iki kelimelik söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Satyın Sayın, İçtüzüğü bildiğinizi ifade 
ediyorsunuz; gerçekten de bilebilirsiniz bir millet
vekili olarak, hatta göreviniz de. Yalnız İçtüzüğü 
lütfen iyice okuyunuz, tutum konusu var mıdır, yok 
mudur? Bunu ondan sonra tartışalım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bana kahve ısmar
ladınız, o baıbta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Söz vermeyecek 

misiniz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir konu yok 

çünkü Sayın Sayın Zatıâlnize yaptığım bir espriyi 
eğer anlayamadı iseniz, bunu başka türlü şey yaptıy
sanız, ne yapayım? 

Son olarak, aleyhte Sayın Ali İrfan Haznedar, 
buyurunuz. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gecenin bu saatinde 
sizleri fazla oyalamadan ve bu geç vakitte fazla ko
nuşmadan meselemi anlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bumdan evvel vermiş ol
duğum Gensorumda Sayın Enerji Bakanı Deniz Bay-
ıkal bey bazı sorularımıza, maalesef, ya kendisine 
verilen malûmatlar eksik olduğundan veyahut kendi 
üslubu içinde bunu böyle izah etmek ihtiyacını his
setmiş bulunuyorlar. Bu meseleyi kısaca izah etmek 
mecburiyetinde kaldığımı ve bu meselenin ne oldu
ğunu yine kısaca anlatmama müsaadenizi rica ediyo
rum, 

Muhterem arkadaşlarım, Gensorum münasebe
tiyle TKİ Kurumunun Hacettepe Üniversitesi Tek
noloji Enstitüsüyle yapmış olduğu protokol anlaş
masına gerek olmadığını ve bir pahalı proje oldu
ğunu, dolayısıyla bu projeyi oraya vereceğine MTA 
tarafından yapılmasını ve MTA'nın bu gibi fizibilite 
raporlarını, hatta jeolojik aramaları, sondajların hep
sini yapmaya muktedir, kuvvetli, içinde doktoru, do
çenti bulunan, hatta dünyamızda sayılı enstitülerden 
'birisi olan MTA Enstitümüzce yapılmasını buraıda 
kendilerine arz etmiştim ve Umumi Heyete de bunu 
bildirmiştim. Fakat aldığımız cevapta Sayın Bakan: 
«MTA yalnız sondaj yapar, kömürün kalınlıklarını 
bulur, bir metreyi bulur, iki metreyi bulur, üç met
reyi bulur, ondan sonra MTA buradan çeker gider, 
bunun fizibilitesi başkalarına yaptırılın» demişlerdi. 

Ben şimdi kendilerine kısaca okumak istiyorum: 
Burada Gensoru hakkında konferans çöken, Sayın 
Bakan Deniz Baykal maalesef 2804 sayılı Kanunla 
kurulan MTA Enstitüsünün görevlerini ya bilrniiyor-
lar veyahut da bilmek istemiyorlar. 

Bakınız, 2804 sayılı MTA, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü Kanununun 2 nci maddesinde ne denili
yor : «MTA Enstitüsünün başlıca vazifeleri; 

Memleketimizde işletmeye elverişli maden ve taş 
ocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen ma
den ve taş ocaklarının daha faydalı suretle işletilme
lerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve bu
na muktazi ve müteferriı bulunan arama ameliyatı, 
fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve fenni tec
rübeler yapmak, harita almak, plan, mürtesem, mak
talar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite 
hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri 
görmek ve memleketin madenlerinde ve maden sana
yiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, usta
başı ve mütehassıs işçi yetiştirmektir.» 

Onlar diyorlar ki, «MTA Enstitüsü fizibilite etüt
leri yapamaz.» Bunu Yüce Mecliste söylüyorlar, her
kesi inandırdıklarını da zannediyorlar. Hatta MTA' 
nın yaptığı fizibilite raporlarından size örnekler de 
vermek isterim, yanımda da getirdim, yapılmış bazı 
raporlar da var. Bunları kimin yaptığını da ayrıca bu
rada size bildirmek istiyorum. 

Demek ki, MTA Enstitüsü yalnız sondaj yap
makla görevli bir müessese değil, memleketin yeraltı 
servetlerini en iyi şekilde değerlendirmeye sahip, kıy
metli, uzmanlaşmış, bilgili, tecrübelidir; hatta TKİ 
Kurumunda da aynısıdır, Etibank işletmelerinde, Eti
bank Genel Müdürlüğünde de aynı elemanlar mev
cuttur ve Etibank da kendi fizibilte raporlarını ken-
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dişi yapar, hatta sondajlarına varıncaya kadar kendi
sinin yapması mümkündür. 

Yani, bu güzel müesseseler, teknik elemanlarla 
dolu, bilgili, kabaliyetli gençlerimiz varken biz bun
ları bırakıyoruz, geçiyoruz, Hacettepe Üniversitesi 
Teknoloji Enstitüsüne getiriyoruz, Maden Mühendis
leri Odasının yaptığı hesaplara göre 2,5 milyar, bizim 
yaptığımız hesaplara göre 25 milyar, açık bonolu, sor
gusuz sualsiz jeolojik haritalardan fizibilite raporla
rına kadar buraya yaptırılmasını, buraya verilmesini 
asla bir teknik eleman olarak kabul edemiyorum ar
kadaşlar. 

Burada kıymetli elemanlarımız varken ve hepsi de 
bunu yapacak kabiliyetteyken buraya neden vermiyo
ruz da paralarımızı götürüp oraya döküp ve Hacet
tepe Üniversitesine vermeye gayret gösteriyoruz? 
Bunu gene sordum ve gene tekrar osoruyorum. Bu
nun yanında, ülkenin, Türkiye'nin en bilgili eleman
ların bulunduğu id'dia ediliyor ve deniyor ki, bunun 
elinde o kadar güzel elemanlar var ki bu elemanlarla 
biz bu işleri yapıyoruz. 

Hayır arkadaşlarım, bunda 1 - 2 tane eleman var, 
bir profesör bilmem kim bey, bir de onun yanında 
çalışan kâtip. Elemanlarını MTA'dan, Türkiye Kö
mür İşletmelerinden, Etibank'tan ve piyasada serbest 
çalışan arkadaşlarımızdan sağlıyor. Çünkü yevmiyesi 
çok yüksek, biraz evvel arkadaşlarım da burada söy
lediler; maden mühendisi arkadaşımız yerin altında 
6-7 bin liraya çalışırken, böyle Hacettepe Üniversi
tesinin Teknoloji Enstitüsünde çalışacaklar, Sayın Ba
kanın kendi beyanıyla 27 500 net, bizim yaptığımız 
hesaplara göre en azından 40 hin, 50 bin net para 
alacak. Buna ne gerek var, bu savurganlığa ne gerek 
var arkadaşlarım? 

Onun için bunun üzerinde ehemmiyetle duruyor
dum ve diyorum ki, Türk mühendisleri ve kendi bün
yesinde bulunan bu müesseselerin bu işi yapacakları
na kaniim. Nitekim TKt Müessesesinin yaptığı fizi
bilite raporlarından birkaç tanesini size göstereyim. 
işte Sivas - Kangal kömür yatağı açık işletme pro
jesi. Bakın, şu kalınlığa... îşte bunu kendi bünyesin
de bulunan TKt Kurumunun kıymetli mühendisleri 
yaptı arkadaşlarım ve buna ancak kendi ücretleri, ya
sanın tanıdığı kendi paraları verilmiştir. 

Bunun yanında yine, Muğla - Yatağan - Eskişehir 
kömür yatağı, termik santralına göre yapılmış fizi
bilite raporu. Bir üçüncü eseri ki, hepsini getirmemize 
lüzum da yok, Çanakkale - Çan Linyit Havzası ve 
bunları TKt kendi bünyesi içinde yapmış. Bursa Or-

haneli'nin hem sondajlarının hem fizibilite raporları
nın 1973 senesinde yine MTA'nın kıymetli elemanları 
tarafından yapılmış raporları mevcuttur. 

Şimdi Sayın Bakanımız buraya geliyor, diyor ki, 
«MTA yalnız sondaj yapar» diyor. Olamaz arkadaş
larım. Hatta geçenlerde yeni gelen Sayın Genel Mü
dürleri Profesör Nezihi Canitez şöyle bir çalışma 
programı hazırlıyor ve bu programda, planlama 
grubu, izleme bürosu, proje destek bürosu, proje 
önerme ve oluşturma yönetimi ve proje yöneticileri 
ve uygulama diyor. 

Okumak istiyorum size. Yani niçin bunun üzerin
de hassasiyetle duruyorum; acaba Sayın Bakana 
MTA'nın çalışmaları hakkında iyi bilgi mi verilmi
yor, yoksa bu bilgiler veriliyor da kendisi mi bunun 
üzerinde ehemmiyetle durmak istemiyor? 

Yanında Etibank gibi muazzam bir müessese var, 
tamamen teknik elemanlardan oluşmuş bir müessese; 
yanında bir TKt var, yanında bir MTA var; bura
daki çalışan arkadaşlarımızın kim olduklarını mı 
bilmiyorlar? Ben de burada yaptıklarını size ispat 
ediyorum, 

Şimdi arkadaşlarım, diyor ki, Sayın Profesör Ne
zihi Canitez : Büyük ölçüde dairelerarası katılımı ve 
eşgüdümü - bak buraya da girmiş bu eşgüdüm - ge
rektiren projelerle işbirlik kazandırmak üzere Maden 
Etüt Dairesi, Endüstriyel Hammaddeler Dairesi, Pet
rol Jeotermal Enerji Dairesi, Radyoaktif Mineral Kö
mür Dairesi, Jeoloji Dairesi ve Fizibilite Dairesi ol
duğunu» söyleyip duruyor, burada. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi bura
da kısa kesmek İstiyorum ve daha da fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. 

Şimdi gelelim diğer meselelerimize. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, arkadaşımız usul içe
risinde kalarak devam ediyor. 

Buyurun efendim. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlarım, raporları okumaya falan ge
rek yok; ben sizi fazla rahatsız etmek istemiyorum ve 
bu meseleyi burada bırakmak istiyorum. 

1978 yılında birçok ihaleler yapıldı ve bundan da 
bahsedildi; dekapajların yapıldığından bahsedildi ve 
1977 yılında Yatağan var Muğla tarafında; Sivas'ta 
Kangal var; Bursa Orhaneli Var; taa Adalet Partisi 
devrinde başlamış, hala ha yapılıyor ha yapılacak... 
Ne zaman yapacağız arkadaşlar? Sene geçmiş. Çık
tınız bu kürsüye, «yapmadınız» dediniz; tamam yap-
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madik, yetiştiremedik, belki kâfi gelmedi; ama siz 
yapın beyler, getirin... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — 70 
centle mi yapacağız? Para mı bıraktınız? Yahya'ya 
git-

BAŞKAN — Rica ediyorum. Yani niye müdahale 
ettiğinizi, nereye müdahale ettiğinizi siz de bilmiyor
sunuz;. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım tahmin ediyorum, tahmin ediyo
rum; onları yapmak gene bize nasip olacak. Gene bize 
nasip olacak bunları yapmak, hiç merak etme. 

Muhterem arkadaşlarım oralarını geçelim. Şimdi 
kömür meselesine gelmek istiyorum bir nebze de, kı
saca. Bu seneki yakıt kömürü mevzuuna gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Yah
ya'ya git, Yahya'ya. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Çok 
rica ederim yahu. Bu meseleye girme, gene havayı 
bulandırma. Şurada tatlı tatlı konuşuyoruz, kötü de 
bir şey söylemiyoruz; meseleleri anlatmaya çalışıyo
ruz, 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayin Haznedar... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Yani illa 
kızdıracaksın da, ben de kalkıp Müezzinoğlu mu di
yeyim yahu; yahut filan arkadaşı mı diyeceğim? 
Yapmayın rica ederim, biraz edepli ve hayalı konu
şalım 2,9 milyon metreküp dekapaj ihalesi Adalet 
Partisi zamanında yapılmıştır ve bunu yapılmamış 
gibi burada Sayın Bakan imalı bir beyanda bulundu
lar. Halbuki 1977 senesinde 2,9 milyon; 1978 yılında 
16 milyon metreküp dekapaj ihalesi yapılmıştır. El
bette yapılacaktır bunlar; ama orada az yapıldı da 
burada çok yapıldı gibi laflara hiç gerek yok kanaa
timce. Nihayet mesele, memleket meselesidir; kömür 
meselesidir ve enerji meselesidir. Ben bu kadar yap
tım, sen bu kadar yaptın; yok efendim öyle değildi 
böyleydi; bunlara lüzum yok. 

Sayın Bakan, güzel üslupla meseleleri getiriyorsu
nuz; ama hep «cek» ve «cak» larla uğraştınız burada. 
İşte bunu umarım ki böyle yapacağız, ümit ediyorum 
ki önümüzdeki sene bunu böyle edeceğiz, hep 
«ceğiz», «cağız» gidiyor. 

1978 Bütçe Plan Komisyonunda yaptığınız konuş
malar burada, bunların suallerini biraz evvel arka
daşlarım sordular; bakıyorum ki hiçbirisi yapılma
mış. Ama 1978 programında ne kadar güzel anlatmış; 
insan o kitabı alıp yiyesi geliyor, zevkinden dört köşe 

oluyor; o kadar güzel anlatmış ki, o kadar güzel öz 
Türkçe ile ifade etmiş ki, hayran ©ldum; kendisini teb
rik ederim. Ama gel gelelim 1979 yılının Şubat ayında 
yapılan hiçbir şey yok. Havada bulut, sen de bunu 
unut; bu hesaba gelmiş bu mesele. 

Muhtelif projeler; sulamalar, barajlar, ocaklar, 
bunların dekapajı, fizibilite raporları; bunlar böyle 
gelip gidiyor. 5 tane santral kurulacak; bir tanesi 
Bursa'da kurulacak; şurada Beypazarı var, canım. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar zatıâliniz devam 
ediniz, 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Haysi
yeti var şu Meclisin. Biraz buna hürmet edin arka
daşlarım, çok üzülüyorum. Ben eski bir siyasiyim; 
Demokrat Parti zamanından beri milletvekilliği yapı
yorum, zindana girmişim ben; ama böyle bir muhab
bet görmedim ben. Daima iyilik gördük Meclislerde, 
saygı ve sevgi gördük arkadaşlarımızdan. Ama bakı
yorum burada bunun dışında herkes bir şey söylü
yor. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin gözü bu
rası. Türk Milletinin, demokrasinin kalbi burası. Bu
na iman edeceğiz, Allah'a taptığımız gibi tapacağız 
Meclisimize. Buna hürmetkar olalım, haysiyetlerimi
zi, şereflerimizi birbirimize ufak tefek sataşmalarla 
yaralamayalım. Bunlardan büyük üzüntü duyuyorum 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar, 
devam ediniz. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, Sayın Bakanımız zaman zaman, sevgili 
ve Sayın Bakanımız zaman zaman televizyonlarda, 
«Ankara'da kömür boldur. İsteyen kömürünü alabi
lir. Telefon edin o gün kömür gelecektir» diyor. Ta
bii mutlu azınlığı burada ihya ediyorsun ve illere ver
diğin kömürlerin tahsislerinden kesiyorsun. Tabii ki 
Ankara'ya vereceksin. Ankara Türkiye'nin kalbi, in
sanın da kalbi. Evvela mideden geçirmek lâzım mese
leyi. Çünkü Ankara münevver bölge, yetişmiş bölge. 
Eğer burayı tatmin edersen, bu dalga dalga Türkiye' 
ye yayılır. 

«Sayın Deniz Baykal geldi, Türküye kömür içine 
garkoldu» diyecekler tabii. Ankara'dan çıkar Türki
ye'nin her sesi. Her şey Ankara'dan çıkar ortaya. 

Şimdi 160 bin ton kömürü getirdin koydun. Allah 
razı olsun. Getirdi, ama Batı'da, Doğu'da - biz diye
miyoruz buna Şark olarak alıştık tabii, sizin gibi Do
ğu, Batı falan da diyemiyoruz, ama diyeceğiz tabii -
buralarda kömür sıkıntısı var. Benim bölgem kömür 
bölgesi arkadaşlarım, Kütahya. Belediye reisleri her 
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hafta kömürümüz yok diye şikâyet ediyorlar. «Biz 
gidemiyoruz vermez diye Sayın Bakan. Sokmaz belki 
bizıi oraya» diye, vallahi söylüyorum. (CHP sıraların
dan «ayıp ayıp» sesleri) Şerefsizim, söylüyorum, gel
miyoruz sana, çünkü kovarsın. 

DURMUŞ ALİ ÇALİK (Konya) — Gidin efen
dim, gidin. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Ver
mezsin, çünkü biz Adalet Partiliyiz. Ama biz de ne 
diyoruz : «Sen git Nizamettin Çoban'ı bul, o Deniz 
Baykal'ın iyi arkadaşıdır. O size kömür verir» diyo
ruz. Arkadaşım gitmiyor, «Kömürsüz kalırım git
mem» diyor ve biz de gidip kendisinden rica edemi
yoruz. (CHP sıralarından gürültüler) Ama sizin par
tinize mensup belediyelere oluk oluk, kamyon kamyon 
kömür geliyor. Kıskanmıyoruz, zarar yok, soğuktan 
ölürüz gene de istemeyiz, yeter ki hakkımızı versin 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, 4 dakika geçti lüt
fen efendim. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz 
evvel Sayın Deniz Bayka! şöyle bir beyanda bulun
dular; Sayın Süleyman Demire! ve eski Enerji Ba
kanı Sayın Selâhattin Kılıç Beyin barajların suyunu 
kullandığını ve suların da eksildiğini beyan ettiler; fa
kat Sayın Baykal cevaplarında «Katiyen böyle bir 
şey yoktur» dedi. Sular tam dolmuştur, böyle bir şey 
yoktur.» 

Şimdi ben size aldığım rakamları veriyorum : Ke
ban Baraj İşletmesi programından 6 metre düşmüş
tür. Bu suyu kullandınız. 1979'u düşünmüyorsunuz. 
Demirköprü, TEK buradadır sorabilirsiniz, eğer bir 
yanlışlığı varsa ben kabul ediyorum yanlışlığı, 6 met
re düşmüştür. Sarıyar 4 metre düşmüştür, Kemer 2 
metre düşmüştür ve 1979'un su hakkını 19'78'de ye-
mişsinizdir. Eğer bu rakamlarda bir yanlışlık varsa, 
muhterem zevat buradadır, TEK'in ilgilileri, DSİ, on
lara sorabilirsiniz. (CHP sıralarından «yeter» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, kestim bitiriyorum, hiç 
merak etmeyin. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Onların 
konuşma hakkı yok. 

ALI İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Sataş
maya gelirseniz, cevaba hazırım ha. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım, sizleri rahat
sız etmek istemiyorum. Beni dinlediğiniz için geç sa

atte, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyor, iyi gece
ler diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınızı alacağım. 

Ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan'jğı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 71 5C9 CCC' 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
isletilmesinin sağlanması 5 445 342 00,0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 22 456 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(I)-316 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

4. — 1979 Yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

ı Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/234; 

I C. Senatosu : 1/609) (M. Meclisi S. Sayısı : 316; C. 
Senatosu S. Sayısı : 870) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

I Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
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işaretli cetvelde gösterildiği üzere 27 102 225 000 — 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum : 

A — CETVELÎ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 437 459 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt satın 
alınması, destek hizmetleri 2 346 890 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 İşletme ve onarım 1 175 230 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 18 724 129 000 
-BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 1 856 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını- I 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 461 161 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtila- I 
mayan transferler 1 100 446 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını- I 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetveliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. | 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 27 102 225 000.— lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan cetveli 
okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 722 751 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel gefirler 26 379 474 C00* 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

• • > 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğün

ce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işareti; cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara alt formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1979 mali yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütle
rin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardım
lardan temin olunan proje kredileri için, 1979 mali 
yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul Belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sı
nırlı oluşu hakkındaki hüküm 1979 mali yılında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları 

inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve tevsii 
ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hat
larının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek 
miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı 
(A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı 
ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka

mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma 
ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elek
trik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel son

dajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin 
mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, 
su, çimento analizleri ve model deneyleri, yaptırıl
ması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devtet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harca
mayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki 
ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

!bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin ya
pım, bakım, onarım ve (işletilmesi ile ilgili ihalelere 
katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütlerin 
gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, işletme 
ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası ile bunlara iliş
kin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleş
tirmeye yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10, ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
. Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Tasarı açık oylamaya tabidir, bilahara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

5. — 1979 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 : 1/235; 
C. Senatosu : 1/610) (M. Meclisi S. Sayısı : 317; C. 
Senatosu S. Sayısı : 871) (1) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum : 

Petrol tşleri Gene] Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Gertel Müdürlüğüne 
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiğ üzere (33 546 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

A CETVELf 

Bölüm 

101 

Lira 

23 692 COÜ 

8 204 000 

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

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hak
ların verilmesi kontrol ve de
netim hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlanma
sı ve akaryakıt istikrar fonu 
hizmetleri 957 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştin 

(1) 317 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 693 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

1 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(33 546 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) 'cetvelini okutu
yorum : ' 

B — CETVELİ 

Lira 
Gelir 
Türü 

2 

3 

Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

50 000 

33 496 000 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul-edilmiştür. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Petrol İşleri Genel. Müdürlüğünce 

1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile

cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım 
gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgili program, altprogram faaliyet veya proje
lerine ödenök kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Ta

bii Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oylamaya tabidir, bilahara açık oy

larınıza sunulacaktır. 
Enerjii ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 

Bakanlığa, Bakanlık mensuplarına, Ulusumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Programımızda bulunan konuları bugün saat 
10.00'da görüşmek üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapan ma Saati : 03.25 

»>©<< 
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MİLLET MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

61 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1979 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

ıSUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEME YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Kanma Koımlilsyonıu RaporU ile 1979 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısınjda Yapılan Değişikliğe Dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Kanma Komis
yonu Raporu (M. Mertlisi: 1 /20'8; C. Senatosu : 1/583) 
(M. MiecM S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı: 
844) (Dağıtma tarühü : 15 . 2 . 1979) 

X 2. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komliisyonu Raporuna Dair Ç. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı: 
868) (Dağıtma .tarihi : 14 , 2 . 1979) 

X 3. — 1979 Yılı Hudud ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisli : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S, Sayısı : 869) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 , 1979) 

X 4. — 1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başjkanlılkları Tezkereleri (M. Mec
lisi: 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu S. Sayısı: 870) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1979) 

X 5. — 1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi: 
1/235; S. Senatosu : 1/610) (M. Meclisi S. Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

X 6. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar-

. ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başikanli'kları Tezkereleri 
(M. Meclisi: 1/236; C. Senatosu: 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi: 14 . 2 . 1979) 

X l._ — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C. Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S, Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873 (Dağıtma tarihi: 
14 . 2 . 1979) 

X 8, — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14 , 2 , 1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/209; 
C. Senatosu: 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 292; C. Se
natosu S. Sayısı : 845) 

X 2. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu: 

1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Senatosu S. Sa
yısı : 846) 

X 3. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi: 1/211; C. Senatosu : 
1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu S. Sa
yısı : 847 

X 4. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesli Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M, Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 

(Devamı arkada) 



1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu S. Sa
yısı: 848) 

X 5. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 
1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senatosu : 
S. Sayısı: 849) 

X 6. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 
1/589) (M, Meclisli S. Sayısı : 297; C. Senatosu S. Sa
yısı : 850) 

X 7. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi: 1/215; C. Senatosu : 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) 

X 8i — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/216; Q Senatosu: 
1/591) (M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Senatosu S. Sa
yısı : 852) 

X 9i — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 
1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Senatosu S. 
Sayısı : 853) 

X 10. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/218; C Senatosu : 
1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Senatosu S. Sa
yısı : 854) 

X 11. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Taisarısı (M, Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sayısı : 
855) 

X 12. - 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M.w Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 
1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Senatosu S. Sa
yısı : 856) 

X 13. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 
1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C. Senatosu S. Sa
yısı : 857) 

X 14. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 
1/597) (M, Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senatosu S. Sa
yısı : 858) 

X 15. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/223; C. Se

natosu: 1/598) (M. Meclisi Si Sayısı : 306; C. Sena
tosu S. Sayısı: 859) 

X 16. — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 
1/599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Senatosu S. Sa
yısı : 860) 

X 17., — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/225; 
C. Senatosu : 1/600) (M. Meclisi S. Sayısı : 321; 
C. Senatosu S. Sayısı: 861) 

X 18. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversi
tesi Bütçe Kanunu Tasarısı (Mi Meclisi : 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; 
C. Senatosu S. Sayısı: 862) 

X 19. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (Mi Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 
1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Senatosu S. Sa
yısı : 863) 

X 2a — 1979 Yuk 19 Mayıs Ünliveırsitesli Bütçe 
Kamunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu: 
1/60)3) (M. Meclisi S. Sayısı : 3i!0j; C. Senatosu S. Sa
yısı : 864) 

X 21, — 1979 Yılı Sdşuk Üniversltesii Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisli : 1/229; C. Senatosu : 
1/604) (M. Meclki S. Sayısı : 311; C. Senatosu S. Sa
yısı : 865) 

X 22. — 1979 Yılı KarayoMian Gendi Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meülisi : 1/230; C. fite* 
ınatosu : 1/605) (M. Mecfei S. Saiyıısı : 312; C. Sena
tosu S. Sayısı: 866) 

X 23. — 1979 Yılı Beden Teıfbiıyesıi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kamunu Tasıarnsı. (M. Meclisli: l/23il; 
C. Senatosu: 1/606) (M. Meclisli S. Sayılsı : 3;13; 
C. Senatosu S. Sayılsı: 867) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-
RÜŞİMELER 

'6 
SÖZLÜ SORULAR 

•7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
(X) Açık oylamaya tabi işler. 



mn«n =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 316 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 

1/234; C. Senatosu : 1/609) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 870) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 , 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7013-1/609 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . 1 . 1979 gün ve 1/234-40 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 145 

Kabul : 102 
Ret : 43 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1979 
Esas No. : 1/234, C.S. 1/609 

No. : 103 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1979 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasansı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

» • • • « 





mnen, , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 317 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 

1/235; C. Senatosu : 1/610) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 871) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 , 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7014-1 /'610 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4.1.1979 gün ve 1/235-39 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1979 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilımştlr. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ: 147 

Kabul : 104 
Ret - : 43 

Bütçe Karana Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 r 1979 

Esas No. : 1/235, C. S. 1/610 
No. : 104 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2X919 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasansı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli ola
rak gönderilmiştir^ 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ MiMetvekıM 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

»»•«< 





Donan : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 315 
loplanh : 2 

1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkere

leri (M. Meclisi : 1 / 2 3 3 ; C. Senatosu : 1 / 6 0 8 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 869) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7030-1/608 

BÜTÇE K A R M A KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 . 1979 gün ve 1/233-52 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1979 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 131 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

111 
19 
1 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/233, C.S. 1 /608 

No. : 102 

8 . 2 . 1979 

M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 rî . 1979 tarihli ve 37 nci Birleşiminde aynen kabıü edilen 
«1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel "Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 


