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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul üyesi Halûk Berkol; İstanbul ma
hallî seçimlerinde kazanan Adalet Partili üyele
rin tutanaklarının iptali konusuna temasla; ka
nunların, demokrasinin temel prensiplerinden 
olan ve milletin iradesini ifade eden seçim so
nuçlarının değişmesine mahal bırakmıyacak şe
kilde tanzimi hususuna bütün partilerin ve üye-
rin eğilmelerini istedi, 

istanbul Üyesi Tekin Arıburun; Gümrük gi
riş kapılarında çalışan gümrük memurlarının 
giyimlerinin pejmürdeliğini beyanla, bunlara 
verilen giyim eşyalarının artırılması gerektiğini 
belirtti. 

Ankara üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; istanbul 
mahallî seçimlerinin son durumuna kanunları
mızdaki eksikliklerin sebebolduğunu, yargı orga
nında kusur aramanın yerinde olmadığını söy
ledi. 

Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyon süresinin bir ay uzatılması 
hakkındaki yazısı okundu ve ka vul olundu. 

İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanun hü
kümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Koope
ratifine tahsis olunan arsanın müddet bakımın
dan istirdadı gerekirken bahsi geçen kanunun 
12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre temdidi 
yapıldığına ve bu yüzden belediyenin büyük za
rara uğratıldığına dair iddialar hakkında Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
görüşüldü. 

8 Ekim 1968 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,40 ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiîi 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, halen yiirürlükte olan ni
zamnamelere dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/508) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, Haziran ayı içinde Kıbrıs'ta öldürülen 
iki Türk'e dair yazık soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/481) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, yabancı memleketlere giden işçilerin 
ailelerine dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/482) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğl'.ı'nun, 29 Nisan gençlik gününü 
anms toplant-r-'na dair yasıl?, sora önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/483) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Se-
lâhattin özgür, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'e 
karşı harekette bulundukla??. iddiasiyle tutukla
nan Öğrencilere dair yazılı sora öner.gesi, içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/484) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, hükümet konaklarına dair 
yazılı soru. önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/485) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunanı met
ni (Millet Meclisi 1/511, 2/636; Cumhuriyet 

Senatosu 1/908) (içişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

TEKLİF 
2. — 4753 sayılı Kanuna bir madde eklen

mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/437; Cumhuriyet Senatosu 2/251) (Tarım, 
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Malî ve İktisadi işler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve iskân, Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri, 
Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'm yasama do
kunulmazlıkları hakkında Başbakanlık teskere
si (3/711) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

RAPORLAR 

4, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi g-ereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1986 faaliyet 

yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Reha
bilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/898) (S. Sayısı : 1142 ye 
ek) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15̂ 00 

BAŞKAN — Başka-ıvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cunîmı-başkaırnca S. üye), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi acıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. 

4, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Vumhurbaşkar.inca Seçilen Üye Vahap 
Güveng'in kapanmış bulunan Antalya Akış Tek
stil Fabrikası işçilerinin ve ailelerinin acıklı du
rumları ve Fabrikanın Devlet tarafından işle
tilmesi suretiyle bu duruma nihayet verilmesi yo
lundu bir formül buhınmasmı istiyen demeci. 

9 aydır kapalı bulunan Akis Fabrikası ve iş
siz kalan işçilerle ilgili olarak gündem dışı gö
rüşeceklerdir. buyurunuz efendim. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

i Yüce Senatonun kıymetli vakitlerini alma-
BAŞKÂN — Sayın Vahap Güvenç ve Sayın ı mn maksadı Antakya'da kurulu ve işletmeye ka-

Muslihittin Yılmaz Mete gündem dışı söz iste- j patıhmş bulunan Akis Tekstil Fabrikasında ça-
mişlerdir. Her ikisine de sos vereceğim. Sıra j lisan 800 işçinin perişan durumunu dile getir-
Sayın Vahap Güvenç'te. I mek ve Hükümetten bu yürekler acısı duruma 
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âcil bir çare bulmasını istemekten ibarettir. Olay 
sadece 800 isçiyi değil aileleriyle birlikte 4 000 
vatandaşımızı ilgilendirmektedir, önümüzdeki 
kış aylarında anılan vatandaşlarımızın daîıa da 
perişan bir duruma düşmesinin önlenmesi için 
konu üzerine hassasiyetle eğilinmesi gerekmek
tedir. 

Sayın senatörler, yüksek huzurlarınızda ko
nuyu anahatları ile anlatmakta fayda buluyo
rum. 800 işçinin çalışmakta olduğu Antakya 
Akis Tekstil Fabrikası Çevrenleri T. ö. Ziraat 
Bankası, Türkiye iş Bankası ve Akbanktan fab
rika ve müştemilâtlarını ipotek etmek suretiyle 
40 milyon liraya yakın kredi almışlar ve bu kre
diyi başka maksatlarda kullanarak çocukları vf. 
diğer yakınları adına Antakya dışında yeni te
sisler kurmuşlardır, isimlerini saydığım banka
lar fabrikanın borçlarını tesbit edilen vâdeler
de ödiyememesi üzerine 31 Ocak 1968 tarihinde 
fabrikaya el koymuşlar ve fabrikayı işletmeye 
kapatmışlardır. Bu surette fabrikaya yıllar yılı 
hayatlarını vakfetmiş 800 işçi ücretlerini ala 
maz duruma düştükleri gibi kıdem tazminatları 
yıllık ücretli izin paraları ve sair haklarını da 
elde edememek durumuna düşmüşlerdir, işçile
rin üyesi ublundukları Tekstil Sendikasının 
Hükümet ilgilileri nesdinde yapC:<a müracaat
lar üzerine Ziraat, İş ve Akbank temsilcilerin
den müteşekkil olarak kurulan komisyon fabri
kanın satılması suretiyle borçların tahsili veya 
müştereken işletmeye açılması hususunda muta
bakata varacak bir formüle ulaşamamışlardır. 
Yani ilk günlerden beri fabrikanın kısa zaman
da tekrar faaliyete geçeceği haberleri bugüne 
kadar uzamış ve aradan geçen 9 aylık müddet 
üç bankanın anlaşarak ÜIT dâvayı sonuca bağla
masına kâfi gelmemiştir. 

Sayın senatörler, Antakya'dan aklığımız ha
berler işçilerin ve ailelerinin artık tahammülle
rinin kalmadığını ortaya koymaktadır, insanla
rı açlıkla karşı karşıya bıraktığımız takdirde 
hâdiselere zemin hazırlamış oluruz. Birtakım 
formaliteler sebebiyle 4 000 vatandasın dilen
ci durumuna düşürülmesine kimsenin seyirci ka-
lamıyacağma inanamıyorum. Zira anılan işçi
ler bakkal, kasap, fırın ve berber gibi esnafa 
borçlanmışlar, idameyi hayat edebilmek için ev
lerinde tava, tencere hattâ yatak, yorgan gibi 
eşyalarını satmak zorunda kalmışlardır. İçle

rinde bu acı duruma tahammül edemediğinden 
kalb kırizi geçirerek ölen olmuştur. Akis Fab
rikasının 800 işçisi halen mer'i olan mevzuat 
muvacehesinde başka bir işe de girememektedir. 
Zira iş akdinin işçi tarafından feshi sebebiyle 
kıdem tazminatları tehlikeye girmekte ve işçilik 
hayatlarının istikbaldeki yegâne garantisi de 
yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunmak
tadır. 

Anılan fabrika işvereni bankalara olan bor
cu dışında vergiden dolayı Maliyeye işçi ve iş
veren hissesi primlerinden dolayı da Sosyal Si
gortalar Kurumuna 7,5 milyon lira civarında 
borçlu durumdadır. 

Değerli arkadaşlar Anayasamız kamu yara
rının gerektirdiği hallerde Devletleştirmeyi ön
görmektedir. 9 aydır bir hal şekline bağlana
mayan bahis konusu olayda kamu düzeni büyük 
ölçüde yaralar almaktadır. Fabrikanın Devlet 
tarafından işletmeye açılmasını sağlıyacak bir 
formülün bulunmasında kamu yararı bulunmak
tadır. Bu suretle hem 4 000 vatandaşın yüzünü 
güldürmüş olacak, hem de istihsalini durdur
mak suretiyle memleket ekonomisine katkıda 
bulunamaz hale gelmiş bir tesisin tekrar hizme
te açılması sağlanabilecektir. 

Hükümetten bu konu ile çok acele olarak il
gilenmesini ve gözlerini Ankara'ya çevirmiş 
ümit içinde dâvalarının sonuca bağlanmasını 
bekliyen vatandaşlara kış girmeden önce müj
deli haberler vermesini bekliyorum. Derin say
gılarımla. (Alkışlar) 

2. — Adana Üyesi Muslihitiın Yılmaz Mete'
nin, Çuko Birlik ile Sümerbankın pamuk alımı 
ve nebati yağ fabrikalarının çiğit almaması 
karşısında pamuk ekicilerin içine düştükleri 
güç duruma, çiftçi ve küçük tüccarın himayesi 
için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair 
demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Mste, 
buğday ekicilerinin dert ve dileklerinin dile 
getirilmesiyle ilgili bir görüşme yapacaktır. 
Buyurunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
huzurunu fazla işgal etmemek için Ticaret Oda
sı Başkanı, Ziraat Odası Başkanı ve Çiftçi Bir
liği Başkanı, üç şahsın imzaladığı bütün A^a-
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na Senatör ve mületvekillerme gönderilen bir 
yazıyı okuyacağım. 

«Kütlü piyasasının açıldığından bu yana 
esasen bütün Hükümet sözüne rağmen bir tür
lü belirmiyen kütlü fiyatları, - bilmiyen arka
daşlarıma söyliyeyim; kütlü tâbiri çekirdekli 
pamuk anlamına gelir. Çekirdeği ayrılmamış 
pamuk, toplandığı haldeki durumu - bir türlü 
belirmiyen kütlü fiyatları bu yıl ortadan ta
mamen kalkmış, yüzlerce araba Ceyhan so
kaklarında alıcı bulamıyarak sahipleri bir yılın 
alınteri mahsullerini köylerine geri götürmek 
zorunda kalmışlardır. Çuko - Birlik sözde mu
bayaa ediyorum diye kütlü arabalarını 2 - 3 
gün süre ile kapısında bekletmektedir. Sü
merbank pamuk piyasasına girdim, pamuk 
alacağım teranesi ile 6 - 11 ay arasında vadeli 
teklif etmekte, âdeta müstahsılla alay etmek
tedir. Nebati yağ fabrikatörleri dünyanın hiç
bir ekonomik sisteminde izah edilemiyecek bir 
durum dokunulmazlık içinde türös kurarak bir 
kilo dahi çiğit almamakta ve her türlü teklif 
©dilen satış şartlarına karşı da birkaç gün son
ra depolarımıza çiğit de koymıyacağız diye 
memleket ekonomisine telâfisi imkânsız bir 
darbe daha indirmeye hazırlanmaktadırlar. 
Bütün bu alım satım zincirinin kopmuş halka
ları sebebiyle her gün 300 - 500 çiftçi ve tüccar 
bonosunun protesto edildiği gerek banka kayıt
larından ve gerekse noter (kuyudatından anlaşı
lacaktır. Yarının daha çok karanlık olacağı 
aşikârdır. Bu durum karşısında binlerce Çu
kurova çiftçisi, tüccarı çok ümitsiz bir durum
da meselenin vuzuha kavuşmasını beklemekte
dir. Son defa ilginizi beklemekteyiz. 

Saygılarımızla. 

Ticaret Odası Başkanı, Ziraat Odası Başka
nı ve Çiftçi Birliği Başkanı.» 

Muhterem arkadaşlarım, hemen birçoğumuz 
bu konuda mektup ve telgrafla haberdar edil
dik. izmir bölgesinin pamuk ekicilerinin bir 
yürüyüş yapacaklarını gazetelerde okudum. 
Türkiye'nin her tarafında pamuk eMcilerinin 
şu günlerde büyük bir dert içerisinde olduğu
nu müşahede etmiyen hiçbir arkadaşım yoktur. 
Bunlara cevabolarak biz parlak nutuklardan 
başka bir şey görmedik. Çiftçilerle beraberiz, 
çifçiden yanayız. Taban fiyatı tesbit ettik. Yok 
arkadaşlarım böyle bir şey. Ben, 5 - 1 0 gün 
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I evvel Adana vilâyetinde idim. Maliyetinden 
ucuz satılmaktadır pamuk. Konuyu derinleme
sine işlemiyeceğim, kendim de çiftçiyim. İyi 
bildiğim bir konudur. Sizlerin huzurunuzu faz
la işgal etmiyeceğim. Yalnız bütün muhterem 
arkadaşlarımın ve bilhassa Hükümet üyelerinin 
bu işle ilgilenmelerini, biran evvel vakit geç
meden bu işe çare bulmalarım istirham edece
ğim. Hepimiz artık birçok şeyleri öğrendik. 
Tam müstahsil küçük çiftçi malını toplar, pa
muğunu toplar, buğdayını hasadeder fiyat dü
şüktür, büyük tüccarın eline geçer. Küçük 
tüccarın eline geçse keşke, o da şu M; hima
yeye muhtaç durumdadır. Ama büyük tüccarın 
eline geçer. Ondan sonra fiyatlar birden bire 
çok yükselir. Bugün Sümerbank Adana'da alı
ma girmemiştir. Size huzurunuzda söylüyorum, 
zapta geçecektir bu sözlerim. Bir ay sonra bir-

I buçuk ay sonra Sümerbank bugünkünden çok 
daha yüksek fiyatla tüccarın elinden pamuk 
almaya başlıyacaktır. Bu nedir arkadaşlarım? 
3 - 5 şahsı himayeden başka hiçbir şey değil
dir. istirham ediyorum, bu yolu bırakalım ar
tık. Sayın Tarım Bakanı çalışmaya uğraşıyor 
ama hüsnüniyetlidir, Ticaret Bakanı çok hüs-
nüniyetlidiır ama bu hüsnüniyet kâfi gelmez ar
kadaşlarım. Parlak nutuklar kâfi gelmez. Çift
çinin getirdiği, kaçak getirdiği, çiftçinin dene
diği bir Meksika menşeli buğdayın hasadında 
gidip halay çekmek bir imâna ifade etmez. Ger
çekten bu memlekete hizmet etmek istiyorsak 
realiteleri görelim, gerçeği görelim. Küçük 
çiftçinin, ortahalli tüccarın dertlerine biran 
evvel ellerimizi uzatalım, yoksa bütün Ege çift
çisi, Çukurova, Antalya çiftçisi kan ağlıyor 
arkadaşlarım, inşallah bir nebze dahi olsa bu 
sözlerimin bir tesiri olur ümidiyle hepinizi say
gıyla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, görüş
mek istiyorsunuz, buyurun. 

TARIM BAKANI BAHRİ BAĞDAŞ (Kon-
\on Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; gündem dışı söz alan Sayın Adana 
temsilcisi şahsım hakkında fconusmaraıs ol
saydı söz almıyacaktım. Fakat Adnna'daki Mitlü 
fiyatlarının veyahut çiğit fiyatlarının tanzi
mini esas alarak bir kornısma yarttı. içinde 
de çiftçinin getirdiği, çiftçinin elinin emeği 

I olduğu, yani bir nevi boşuna gidilmiş, Ada-

526 — 



C. Senatosu B : 64 8 . 10 . 1968 O : 1 

na'da halaylar çekilmiş, propagandalar yapıl
mış şeklinde bir de arka fikrini ortaya koy
du. Kütlü fiyatları, çizgiler üzerinde çalış
malarımız vardır. Sayın Ticaret Bakanı bu 
konuda* gereken tedbirlere tevessül etmiş
tir. İnşallah eskiden olduğu gibi 40 kuruşa 
biz pamuk ne ektirip ne de sattıracağız, 
mağdur etmiyeceğiz. Biz Adana çiftçi
sinin hangi ölçüler içinde ziraat yap
tığını şu heyetin aşağı - yukarı hep
si hatırlar. Adana'da 40 kiloluk, 50 kilo
luk, 70 kiloluk kütlülerin de olduğunu da 
biliriz. Adana'da Seyhan nehri taşıp kütlü 
pamuğun 15 Mayıstan 20 Mayıstan sonra 
ekildiğini de biliriz. Bunların hepsini bilen 
kişileriz. Biraz fazla ileri gidilmemiş olsay
dı konuşmıyacaktım. 

Meksika buğdayına gelelim. Türkiye'de 
Meksika buğdayını ilk defa müdafaa eden 
bir teknisyenim. Sene 1961, 1962, 1963, 1964 
Millî Hububat Komitesinin âzasıyım. Sene
lerden beri Çukurova'da ve Ege'de behema-
hal Meksika menşeli buğdayların elimizdeki 
floransanm ve karakılçığın j ene tik vasfını 
kaybettiğini Adana'mn Ege'nin Çukurova'nın 
geniş ölçüde pamuk sahası olduğu gibi bir 
hububat sahası olduğunu da geçmişten Doğu 
Anadolumuzdan diğer illerden a?lık harmanı 
olarak görünen Adana'mn bu potansiyelin
den istifade edilmesinin Rzımgeldiğini tek 
bir arkadaşım vardı, Sadettin Adapazarı'nda 
isim veriyorum, o da yalnız ilk icadedildiği 
birkaç çeşidini biliyordu. Espikası biliyordu. 
Bu arada üç kiloluk, dört k'loluk bir to
humla Can Eliyeşil ismindeki bir çiftçinin 
Adana'da getirip bir Amerikalı tarafından 
getiriltip ektiğini ileri sürerek bizim Hükü
metimizin Meksika buğdayı politikasını, pa
muk çiğitlerini veya kütlü f:yatlannı baha
ne ederek geniş ölçüde aldığımız neticeleri 
küçük düşürmeyi hedef tutuyorsa o küçük düş
memiştir. O gitmiş bizim evi bulmuştur. Ki
min hangi ölçüde ne hizmet ettiği de art& 
milletin takdirine kalmıştır. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 
Muhakkak. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Muhakkak olan bir şey ama halay 
çekmek meselesine gelince; şu kürsüde yine 
gündem dışı konuşan sayın bir senatörün 

dertlerine cevabolmak üzere çıktım dedim 
ki, o zaman hiç sahip değildi, hiç çiftçiler 
getirmemişti, o zaman bütün buğdaylar ku
rumuştu, neticesiz kalmıştı, Adana çiftçisi 
yüz milyonlarca lira zarara duçar olmuştu, 
şimdi de Hükümetin hiçbir dahli yokmuş 
gibi, bizim teknik görüşte bizim hiçbir hiz
metimiz yokmuş gibi çiftçi getirmiş ekmiş. Bun
ların başında halay çekeceğine git orada 
çiğitleri tanzim et şeklinde işi ufaltmak da 
her halde demogojiden ileri gitmiyecektir. 

Saygılarımla. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkanım, burada bir sataşma yok 
mu? Ben hakaretamiz bir şey söylemedim. 
Böyle de bir niyetim yok. îstihvap da etme
dim. Bana kendisi art fikir ortaya attı diye 
sataştı. 

BAŞKAN — Sayın Mete, gündem dışı siz 
bir konuşma yaptınız. Gayet güzel. Sayın Ba
kan da aynı şekilde güzel bir cevap verdiler. 
Verilen bu cevapta sataşma dolayısiyle söz 
mü istiyorsunuz? 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 

Evet. Tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Ne söylemek suretiyle sataş-
dığını söylüyorsunuz? 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 
Efendim, «burada art fikrini ortaya attı» 
dedi. Zabıtta vardır. îyi niyetli bir insana 
«art fikir ortaya attı» dediler. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; be
nim sözlerimden belki yanlış bir anlam çıkar
mış Sayın Bahri Dağdaş, özür dilerim. Ben ne 
halay çekmeyi ne çalışmasını hafife almadım. 
Yalnız bunlarla memleket meseleleri halledile
mez dedim. Halbuki art fikir ortaya attı diye 
hiç de hoş olnryan bir beyand? bulundular. 
Ümit ederim ki, kendisinde bir hakaret kasdi 
olmasa gerek. Çünkü açık sözlü insanların art-
fikirleri olmaz. Her fikrimi olduğu gibi söyle
rim. Huzurunuzu işgal etmemek için bir çok ko
nulara girmedim ben. Şimdi Sonara buğdayın
dan bahsederler. Peki buyururlarını ki, Sonora 
buğdayını Tarım Bakanlığı etüt etti, tetkik, 
etti, incelettirdi, ondan sonra getirdi diye. Böy
le söylemiyor. Vaktiyle diyor ben komis\unday-
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dım da falan. Netice? Tarım Bakanlığının etüt 
ettiğini, Tarım Bakanlığının bunun denemesini 
yaptığını, ondan sonra Türkiye'ye hangi türü
nün yararlı olduğunu görerek getirttiğini be
yan ediyorlar mı? Edemezler. Çünkü ben demin 
burada ismini söylemedim ama, nereden bilmi
yorum mevzuu bildiğim için biliyor, Can Eliye-
şü isimli bir fabrikatör çiftçi bu buğdaydan 50 
kilo Türkiye'ye getirtti, 25 kilosunu kendisi de
nedi, 25 kilosunu Adana'da İzzettin özgürsoy 
isimli o zaman çiftçi, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Başkanı olan zata verdi o denedi. Bu 
denemenin sonunda müspet sonuç alınca İzzettin 
Özgül ay şahsan çalışarak 60 ton Sonora buğda
yı getirtti, Meksika buğdayı getirtti, çeşitli tür
dür, ben biliyorum, 5 türdür, belki 6 türdür, 
daha fazla türleri de olabilir, Türkiye'ye gelen
leri söylüyorum, ihtisasım dışında. Bu 60 ton 
geldi. Onlar dağıldı, onlar ekildi ve Türk çift
çisine Tarım Bakanlığı hiç bir deneme yapma
dan benim başımda berberliği âdeta öğrenmek 
için dağıttı, tonlarca buğdayı 20 bin ton buğday 
zannediyorum, Sayın Bakan daha iyi bilir. Çün
kü öteki buğdaylardan alman neticeler iyi imiş, 
ayrıca geçen defa ben bu konuda konuşurken 
Sayın Bahri Dağdaş oradan fena mı dedi, ben 
getirtmediniz dediğim zaman, fena mı dedi, özel 
teşebbüsle işbirliği dedi. Bugün de burada çıkı
yor. Bana isnatta bulunuyor diyor, biz getirtti
ğimiz halde diyor. Değil efendim. Kendileri ge.-
tirtmediler. Bilâhara yani bizim başımızda bâ
zı özel teşebbüs sahibi, yani şahıslar, özel bir te
şebbüs yok, şahıslar deneme yaptıktan sonra 
Tarım Bakanlığı 20 bin ton gibi buğdayı geti
rip bir çok insanları felâkete duçar kıldı. Bir 
çok insanlar hiç mahsul alamadılar muhterem 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mete, münhasıran ko
nuşmanız size isnadciuııan fikre dair olacaktır. 
Çünkü gündem dışı söz istediniz. Size rahatlıkla 
ben söz verdim. Şimdi size tekrar söz veriyorum. 
İsnadedilen bir fikir varsa lütfen o husustaki 
sözünüzü söyleyiniz. 

MUSLÎKÎTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Teşekkür ederim. Fakat bu konuya temas 
ettiği için söylüyorum. Ben bunlara hiç temas 
etmemiştim ki.. Yani Sayın Bakan konuşurken 
temas etmediğim bir konu hakkında bana cevap 
veriyor da, kendisinin temas ettiği bir konu 

hakkında ben kendisine cevap verirsem bu çok 
mu? Müsaade edin de sözlerimi tamamlıyayım. 

Bunları böyle söylemek ve hattâ hasadında 
yani halay çekmeyi hafife aldığım gibi söyledi, 
öyle bir şey yok. Hasadındaki sevince iştirake 
hakkı yok dedim, sadece. Onu ima etmek istedim. 
Biz uğraştık, biz didindik, bir kısmımız binler
ce, yüz binlerce liralık zarara girdik, bir kısmı
mız iyi mahsûl aldık ve neticede de sevincimize 
Sayın Bahri Dağdaş iştirak ediyor. Bir Türk 
olarak iştirak eder. Bir vatandaş olarak iştirak 
eder ama bir Tarım Bakanı olarak politik mâ
nada iştirak hakkı yok. Arkadaşlar, bu sonra 
buğdayı muvaffak olursa, bundan sonraki etüt
lerinde muvaffak olursa kendilerini takdir ede
rim, bundan evvelkinde hiçbir hissesi yoktur. 
Ve bundan dolayı da burada konuya temas 
eden bir arkadaşınıza ard fikirli diye tarizde 
bulunmaya hiç hakkı yoktur. Hele hiçbir za
man art fikrim olmamıştır, Öteki sözümü yan
lış anlamışsa özür dilerim. Yani nutuk çekmiş
tir, halay çekmiştir, bunlarla mesele hal olmaz 
derken hafife alır bir tarzda konuşmadım. Ama 
hakkı yoktur, bu ard fikirli sözünü de hiçbir 
zaman kabul etmem kendileri de beni az çok ta
nır zannediyorum, muhterem arkadaşlarımın ta
nıdığı gibi. Huzurunuzu fazla işgal ettim, özür 
dilerim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşmek mi isti
yorsunuz. Bakanlar ve Hükümet temsilcileri sı
raya tabi değillerdir, buyurun efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, elbette ki, Sonora buğdayı vesilesiyle, 
<<• halay çekmeyi» getirip kütlü fiyatları ve çiğit 
fiyatiariyle irtibat kurdurulunca şimdi kendi
leri tavzih ettiler ben art niyetle söylemedim 
dediler, kötü niyetim yoktur dediler. Ben de bu
nu irtibatlandırdığım için acaba kütlü fiyatia
riyle Meksika buğdayının arasında ne münase
bet vardı, halay meselesi ileri atıldı diye, bu mâ
nada ifade etmiş bulunuyorum. Sözümü kendi
leri ard düşünce ile söylemediklerini ifade et
tikleri için ben de bu sözümü geri alıyorum. 
Ancak bir şartla, çizmeden yukarı çıkmak yok. 
Ben ziraat Yüksek Mühendisiyim tamam mı? 
Birincisi bu. Eğer Millî Hububat Tohumu Ko
mitesine iştirak ettimse yani af buyurun kuş 
dedim, karga dedim, bülbül dedim. Bu mânada 
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kullandım. Türkiye'de - demin de tavzih ettim -
senelerden beri espigaz ve diğer tohum variye-
teleri Samsun ve Adapazan'nda denemeleri 
alınmıştı ben de o zaman bir teknisyendim, bü
tün yine çiftçilerin, bütün dünya çiftçilerinin 
ziraat konusunda neşrettikleri her türlü dııMi-
ıkasyonu takibeden bir ziraat mühendisiyim. 
Alınan neticeler bizde belli idi. Ekolojik şartlar 
da belli idi, hepsi de malûmdu. 80 ton buğday
dan bahsettiler; ben müsaade ettim, ben getir
dim. Neye istinaden? Aldığım denemelere isti
naden. Yapılan tecrübelerin rakamla tecrübesi
ne istinaden. Şimdiye demiş, oyna demiş, yerim 
dar demişti. Ben bunu Yüksek Plânlamada Bi
rinci Beş Yıllık Plân hazırlığında da ileri sür
düm. Bunların hepsi birer vakıa. Bunu bütün 
Ziraat Vekâletinin teknisyen kadrosu bilir. Yüz-
binlerco sarar verildi, diyorlar. Bakın aynı şe- j 
yi ispat edip konuşuyorlar, ama o:.~ tarla tarla | 
gozdik, 375 kilodan aşağı -buğday yok. 250 kilo- j 

lıık "bnğdaylor da var. -O da nerede biliyor mu
şunla sayın senatörler, Karaisalı'da, şu meyilde, 
resimler çektirdik. Orada da 50 kilo buğday 'alı
yorlar. Şimdi sorarım, Adana'nm en fevkalâde 
senevi vasatisi 180 kiloyu geçmemiştir. 130 kilo 
Floransa •Tnığdayıaı geçmemiştir. 250 kiloluk, 
200 kiloluk rekolteleri zarar şeklinde ifade bu
yuruyorlar ama bunun yanında kahir ekseriyet
teki tarlalar 600 - 700 - 800 veya 1 350 kiloya 
kadar buğday verdi, bu da bir realite. Mesele 
şunu kimin getirip veya kimin getirmemesi. 
20 000 tonluk bir denemenin ki deneme denir 
mi buna, üretime geçilmenin mesnetsizliği tec
rübe edilmeden, adaptasyonu yapılmadan bunu 
da ifade ettiniz çok defalar. Şimdi diyorum ki, 
size cüretiniz varsa buyurun Adana'ya deyin ki 
ekmeyin bu buğdayı siz zarar 'ediyorsunuz. 
saygılarımla. (Alkışlar) 

ÎÎIT.3LİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bahri Bey biz yaptık bunu. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu
nun; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
hususunda Karma Komisyoncu hazırlanmış olan 
raporun, görüşülmesine, hazırlanan program ge
reğince, 10 Ekim 1968 Perşembe gününden iti
baren başlanmasına dair kararı, 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları vardır. Okutuyorum : 

Genel Kurula 
Danışma Kurulunun 2 Ekim 1068 tarihli top

lantısında alınan 6 numaralı karar ilişiktir. 
Yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Nevşehir 

i. Şevki Atasagun 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Karar No. : 6 
Karar Tarihi : 2 Ekim 1968 
1. — 12 . 5 . 1964 gün ve 468 sayılı Kanu

nun" 3 ncü maddesi ve içtüzüğün 92, 93 ncü 
maddeleri gereğince, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin denetimi hususunda Karma Komisyo
nun hazırlamış olduğu raporun, bilanço, kâr 
ve zarar hesapları üzerinde görüşmenin ilişik 
program esasları dairesinde 10 Ekim 1968 ta
rihinde başlaması, 

2. — Genel Kurulda Danışma Kurulu söz
cülüğünü Sayın Ömer Ucuzal'ın yapması, 

Kararlaştırılmıştır. 
Başkan Başkanvekili 

i. Ş. Atasagun S. Atalay 
Başkanvekili Başkanvekili 
M. ünaldı M. Zeren 

Kâtip Kâtip 
Ö. Ucuzal S. Artukmaç 

Kâtip Kâtip 
H. Atmaca Âdil Ünlü 

idare Âmiri idare Âmiri 
N. Seyhan S. özgür 
A. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkanı Başkanı 
Ş. Kayalar F. Gündoğan 

M. B. Grup Kontenjan Grupu 
Başkanı Adına 

F. özdilek Z. Tüzün 
BAŞKAN — Kararı okutuyorum. 

Danışma Kurulu Kararı 
Karar No. : 6 
Karar Tarihi : 2 Ekim 1968 
Sayın üyeler : 
a) 12 . 5 . 1964 gün 468 sayılı Kanunun 

3 ncü maddesi ve içtüzüğün 92 ve 93 ncü mad
deleri gereğince Kamu iktisadi Teşebbüsleri-
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nirı denetimi hususunda Karma Komisyonun 
hazırladığı raporun blânço kâr ve zarar he
saplarının üzerinde görüşme bu program esas
ları dairesinde yürütülecektir. 

b) Genel Kurul 10 Ekim 1968 Perşembe 
gününden itibaren çalışmalarına bu program 
gereğince devam edecektir. 

c) Günlük program tesbit edilen gün ve 
saatten evvel biterse bir sonraki güne ait pro
gram müzakereye alınacak ve saat 19 a kadar 
devam olunacaktır. 

e) Sayın üyelerin söz kayıtlan programda 
tesbit edilen mevzulara aidolmak üzere bir gün 
önce çalışma saatleri içinde bizzat Başkanlık 
Divanında görevli nöbetçi kâtip üyelere müra
caatla söz sırası alacaklardır. Bilgilerinize su
nulur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

— BAŞKAN — Program üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Sayın Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin murakabesini yapabilmek için 
Yüksek Murakabe Heyeti raporlarının elimize 
ulaşması lâzımdır. 1965 te de öyle oldu, Yük
sek Murakabe Heyeti raporları ki, murakabe
nin esası oradadır, Meclis adına, Hükümet adı
na murakabeyi bu heyet yapmıştır. Ve bu he
yetin ne dediğini bilmeden bir murakabe yap
maya şüphesiz imkân yoktur. Ama, 1965 te de 
bu raporlar elimize gelmeden öyle bir müzake
reye başlamıştık ve o vakit de arz etmiştim 
büyük bir çapta böyle bir murakebe tam bir 
murakabe değildir, şekli birşeyden ileri geçe
mez. Bugün de görülüyor ki, bu raporlar da
ğıtılmamıştır. Sadece bunları komisyon gör
müştür. Komisyon bu raporların mündereca-
tını aynen bize getirdiği rapora intikal ettir
miş olduğunu sanmıyorum. Böyle olunca biz
lerin de bu murakabeyi yapabilmemiz için bu 
rano^tan tetkik etmek imkânını elde etmemiz 
lâzımdır. O vakit dendi M, Meclis üyesi sayısı 
kadar yoktu. Zannediyorum 300 - 350 kadar 
rakordu (yetirmeye imkân yoktur, sanıyorum 
ki, bir tedbir alınmıştı, gruplara ikişer takım 
verilmişi. Bu defa da yine hiç olmazsa grup
lara iM.sae-'" +skraı verilsin, ayrıca yine birkaç 
takım da bütün üyenin emrine amade burada 

tutulsun ve tetkik etmek istiyenler müracaat 
etsinler böylece murakabe yapmak imkânı bu
lunur. Aksi halde bu murakabe bir resmî ge
çitten başka birşey olamaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın sözcü cevaplıyacak mısınız? Buyurunuz. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulunun İM 
Ekim günü almış olduğu kararı biraz evvel 
dinlediniz, muhterem Ferid Melen arkadaşımı
zın yerinde görüşlerine iştirak etmemeye im
kân yoktur. Mesele hakikaten mühim, ciddî ve 
kabarık bir mevzu. Ama bu mevzu Danışma 
Kurulunuzda enine boyuna incelendi, netice 
itibariyle buradaki çalışmalarımızı tanzim eden 
içtüzüğümüz hükmüne bağlı kalmak mecburi
yetini hissetti, içtüzüğümüzün 92 nci madde
sinde gayet sarih hüküm vardır. Bu hüküm 
karşısında başka türlü Danışma Kurulumuzun 
bir karar vermesine de imkân bulamadı. 92 nci 
maddeyi aynen okuyorum» Dağıtımdan iki tam 
gün geçtikten sonra Genel Kurulda görüşme
lere başlanır» Şimdi dağıtım daha evvel yapıl
mış olsa içtüzüğün bu sarih hükmü karşısında 
bir sayın üyenin şu gün dağıtılmıştır, bugün 
görüşmelere başlanması tüzüğün bu maddesi 
gereğince mecburdur, derse başka bir güçlükle 
karşı karşıya kalmak ihtimalini düşünerek Da
nışma Kurulumuz almış olduğu karara göre 
bugün raporlarını dağıtmıştır. Bugünden itiba
ren seçecek iki tam gün geçtikten sonra da 
"Perşembe günü görüşmelere başlanacaktır. 
Yalnız Danışma Kurulu toplantısında kolay
lık olsun diye de gruplara raporlardan birkaç 
•sn.ret verilmiştir. Bilmiyorum belki arkadaşım 
torna muttali olmadılar efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Yerimden arz 

edeyim, ben tarihe itiraz etmedim, 18 nde baş
lamasın demedim, Yüksek Murakabe Heyetinin 
^morları ki, bu murakabeye esas olan rapor
a d ı r . bunları da birer takım hiç olmazsa grup-
•̂•*a verilsin, birkaç takım da burada emre 
.̂"nade tutulsun, tetkik etme imkânı bulunsun 

Vmu rica ettim. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi Karma Komis
yonunuz çalışırken bütün gruplardan teşekkül 
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eden bu karma komisyon raporları arkadaşla
rımıza tevdi edildi. Tahmin ederim ki, grup
larda bunlardan vardır ümidindeydik. Ama 
böyle bir şeye ihtiyaç hissedilirse bunu temin 
eder, etmez komisyonunuz getirecektir efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Melen bu hususa ben de 
cevap vereyim, istemiş olduğunuz raporlar 
gruplara verilmiştir, gruplarda bulacaksınız, 
yani bugün verilmiştir veya verilmek üzeredir. 

FERİD MELEN (Van) — Bu ana kadar bize 
verilmedi. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Okunan programı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. Birleşik toplantısı 9 . 10 . 1968 
yarınki Çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır, 
bilgilerinize sunarım. 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Reha
bilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/898) (S. Sayısı : 1142 ye 
ek) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve plân Komisyonu Baş
kanı Sayın Lûtfi Tokoğlu «ilişik 1142 ek sıra 
sayılı kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. Müstaceliyeti sebebiy
le bütün işlere takdimen gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini» teklif etmektedir. Şimdi tasarının gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesi hususundaki teklifi oylarınıza sunu
yorum. önceliği kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

(i) 1142 S. Sayılı basmayazı 4 . 7 . 1968 
tarihli 59 ncu Birleşim, 1142 Ek S. Sayılı bas
mayazı ise bu birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Sayın Sağlık Bakanı, buradalar; Sayın Ko
misyon Başkanı buradalar. Raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Raporun tümü üze
rinde söz istiyen sayın üye? 

Sayın Hazer Buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bir müddet önce 
Yüksek Heyetinizce incelenmiş ve komisyona 
iade edilmiş bulunan bu kanun tasarısı, ka
nun tekliif hiçbir yeni esas eklenmeden hiçbir 
mukni sebep gösterilmeden tekrar Yüksek Hu
zurunuza getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, konu bir bakıma 
çok enteresan, bir bakıma da çok tehlikeli bir 
konudur. Enteresanlığı devlet sistemi içinde 
bugüne kadar tatbik yeri bulmuş olan hüküm
leri altüst etmesi, tehlikeli olanı da mesele hak
kında ileri sürülecek'görüşlerin yanlış tefsir 
edilmesi ihtimalinin çokluğudur. Türkiye'de 
yıllardan beri iki yeni müessesenin kuruluşu 
için tartışmalar yapılmış, propogandalar ya
pılmıştır. Bunlardan birisi sosyalizasyon hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi, bir diğeri de Full -
time tatbikatı. Bu getirilen teklif bu iki mü
essesenin de, bu iki sistemin de aleyhine ve bu 
iki sistemi de çalışmaz bir duruma getiren hü
kümler ihtiva etmektedir. Bu konuya böyle te
mas edince Sayın Bakanın sağlık hizmetleri 
hususunda gösterdiği çabayı takdirle takibeden 
bir arkadaşınız olarak buna nasıl razı oldukla
rını da cidden öğrenmek istiyorum. Bir taraf
tan sosyalizasyonu uygulamak ister, bir taraf
tan Doğuya doktor göndermek isterler, bir 
taraftan Tıp Fakültesi dâhil bütün sağlık ku
rullarında Full - Time'in gelişmesini, genişleme
sini, uygulanmasını, yayılmasını isterler, bir ta
raftan da bunun % 100 zararlı bir tedbire evet 
derler. Bunu anlamak benim için mümkün ol
mamıştır. 

Arkadaşlar, kısaca arz edeyim konu şudur; 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlara döner 
sermayeden bir ödenek verilmektedir. Halen 
yürürlükte bulunan kanunlara göre meselâ bi
rinci derecede maaş alan bir doktor 2 700 lira 
maaşını alacak, 2 500 lira kesintisiz bir tazmi
nat alacak, bir de maaşının % 60 ma kadar ki, 
o da 1 600 küsur lira tutar, prim alacak yani, 
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bunların tutarı 6 - 7 bin küsur no ise tutuyor, 
bunları alacak, Tabiî bunların vergiye tabi 
olanları var. Şimdi getirilen sistem şu, bu % 60 
prim kaldırılsın; bası doktorlar ihtisaslarına 
hürmeten gelon hastalardan nıeF&i saatleri dı
şında alınacak primlerden ne hasıla oldo edilir
se onun yansım alsınlar. Yani bugüne kadar 
yürütülen usullere göre 25 - 30 bin lira alan 
doktorlar varmış Bunları, bu ödenekleri, bu 
istihkakları Sayıştayda bir mukavemetle kar
şılaşmış, bunu bertaraf etmek için böyle bir 
kanun getiriliyor. Bu kanun evvela Anayasanın 
ruhuna, esprisine aykırıdır. Malûm bulunduğu 
üzere Anayasamız tefsin kaldırmıştır. Bilhas
sa malî hükümlerin geriye islemesi bizim sis
temimizde kabul olunmryacak bir uygulamadır. 
Bir başka nokta da bugüne kadar malî eistera 
içinde benim hatırlıyabildiğim kadarı ile hiç
bir ödenek, hiçbir istihkak mütehavvil esas
lara da bağlı yürütülememiştir. Yani maa~ın 
% 50 si, % 100 ü. % 20 si olur ama ne hasılat 
sağlanırsa onun yarısı diye bir usul yoktur bi
zim malî sistemimiz içerisinde. Bu durumda ne 
olacak?.. Fakir olan ve saat dörtten sonra özel 
doktora gidemiyan vatandasın doktordan isti
fade imkânını kısıtlayıcı bir tatbikat olacaktır. 
Bilirsiniz şimdiye kadar doktorun muayeneha
nesine gitmeden hastaneye kabul edilmek im
kânı azdır. Bunu bertaraf etmek için Full - Time 
tatbik edildi, Devlet hastanelerinde fakir - zen
gin farkı gözetilmeksizin herkes aynı imkânlar
dan faydalansın dendi. Şimdi ne olacak? Mu
ayenehanenin yerine, saat dörtten sorrra gel 
usulü cari olacak ve fakir fukara yine bu Bcv-
let imkânlarından. Devlet vasıtalarından isti
fade edemiyeeek, Ayrıca doktor muayenehane
leri devlet hastanelerine nakledilmiş olacak. 
Cidden çok kıymetli doktorlar vardır. Bunlar 
dışarda çalışırlarsa, bunlar özel muayenehane
lerinde kakrlarsa çok kazanabilirler, kazana çak
tır da, bunlar için sinterıi yıkmaya bizim gücü
müz yok. Kanun bunlara imkân verrrktir, ister
lerse dışarda muayenehanelerini d:vam ettirseb 
lirler. Binaenaleyh Türkiye'de bugüne kadar cari 
olan bu sistemin yetersizliğinden şikâyet eden
lerin adedi çok azdır. Bir kaç muhterem, ihtisas 
sahibidir, buna itiraz edenler. Bunların basıla
rım ben şahsan dışardan da ianırıuu ihtisasları 
ile tanınmış muhterem zevattır. Fakat bu muh-

ı terem zevatın bilmesi lâsımgelen bir cihet var 
j arnadaşiar. 
i 
j Türkiye'nin sosyal şartlarını, bugünün ge-
j üşen ihtiyaç ve isteklerini de nazara almaları 
j lâzımdır. Sokaktan gelen sesleri hep beraber 
; dinlememiz lâzımdır. Onların da bu seslere ku-
I lak vermesi lâzımdır. Türkiye'de Devlet kad-
| roları içinde çalışan ve ayda 300 lira alanlar 

vardır. Arkadaşlarım, üçyüz liranın on misli 
fasla olan ücretleri 20 misline çıkarıyor. Onu 
da kâfi görmüyor, belki 30 misline çıkacak bu 
uygulama kabul edilirse, Bu kanun kabul edi
lirse o saman biz sokağa ne diyeceğiz? O za
man sosyal adalet ilkesine inandığımızı nasıl 
ispatiıyaeağız? Ve o zaman bu sistemi niçin 
yıktığımızı nasıl vicdanımıza izah edeceğiz. 
Ben şahsan bunların izahını istiyorum ve bu
nun için bu kanunun başından itibaren aley
hinde, yine aleyhinde bulundum. 

Yapılacak bir şey var. Eğer çok büyük za
ruret varsa bu 2 500 lirayı artırsınlar veya 
% 60 şı % 80 e çıkartsınlar. Ama. mütehavvil 
bir esası Türk malî sistemi içinde getirmesinler. 
Biliyorum, denecektir ki bunlar döner serma-
yeden ödenecektir, bu Devlet bütçesinden öden-
miyecek sanki. Döner sermaye başka bir kay
naktan geliyor. Döner sermayede Devlet im
kânları içinde hâsıl olan bir imkândır. Devlet 
kadroları olmasa, Devlet hastaneleri olmasa bu 
döner sermaye de bu kadar teşekkül etmez. 
Benim hayret ettiğim bir başka nokta da şudur; 
bu kanun evvelce Yüksek Huzurunuzda konuşu
lurken itiraz eden, muhalif kalan arkadaşların, 
şimdi bilhassa Komisyon üyesi arkadaşlarıma 
eliyorum, hiçbir yeni esbap dermeyan etmeden, 
fikirlerinden dönmüş olmalarının sebebini anla
madım. Biliyorum yanlıştan dönmek bir fa
zilettir diyecekler, ama yanlıştan dönmek de
ğil bu. Madem ki bunda yeni bir esasa göre 
fikirlerinden rücıı etmişlerdir, bunu da Yük
sek Heyetinize de hiç olmazsa bir vesika içinde 
ulaştırmaları lâzımgelir. (Esbabı mucibede 
vardır, orada, sesleri) yoktur. Esbabı mucibe 
Full - time'in aleyhinde hükümler getiriyor. 
Yani bu Full - time lüzumsuzdur, bunlar zaten 
Full - time'den doğmuştur. Bunu diyorsunuz, 
bir taraftan Hükümet, bir taraftan dokterlar, 
hastaneler, gençlik hepsi Full - Tima genişlete
lim, yani tam günü her yere yayalım diye uğ-
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raşır, bir taraftan da Full - time lüzumsuzdur 
diyorsunuz siz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu getirilen 
kanun teklifi her bakımdan mahzurludur. Çok 
çalışan, çok iyi çalışan doktorları tatmin etmek 
lâzım. Sayın Bakan Amerika'ya gitti, Alman
ya'ya gitti, doktor getireceğim diye, uğraşıp 
dururlar. Onlar için bir yeni tedbir düşünmü
yorlar. Ama birkaç kişi burada Full - time için
de tutabilmek için bu aşırı teklife razı oluyor
lar, bunu umumilestirin. Başka sahada adama 
70 liralık kadro veremiyoruz, Sağlık Bakanlığı 
doktorla hizmete girmek istiyenlere bu yok 
ben doktorsuzum, Doğu'ya doktor gitmez. Ar
kadaşlar bir aylık münavebe tatbik ediyor, 
Sağlık Bakanlığı. Doğu'ya git sen daha yeni 
mütehassıssın. Bir aylık müddetle git, Doğu'nun 
filân hastanesine, filân sağlık ocağına git ça
lış gel. Bir ayda gidecek, ne yapacak bu arkadaş 
îşte bu tedbirler o esasta alınmalı idi. Yani sos
yalizasyonu tam uygulama istikametinde ol
malı idi. 

Full - time tam, uygulamak istikametinde 
alınmalı idi, o zaman ben de bununla beraber 
olurdum. Faka/t istisnai birkaç kişi için bir 
kanım getiriliyor ve bu kanun makabline teşmil 
edilmek isteniyor. Anayasanın da ruhuna ay
kırı. Sayıştay gibi bir kazai merciin görüşüne de 
•aykırı olarak bir hüküm burada kanunlaştırıl
mak isteniyor. Ben Komisyondan, Sayın Bakan
dan rirîa ediyorum, bu kanunu tekrar geri al
sınlar, hiç olmazsa umumi efkârda tasvip göre
cek bir hale koyduktan sonra getirsinler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELÎ (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım, benim mevzuum değil, ama 
bu konuda söz almam ve beni buraya tahrik 
eden sebep ikidir. Birisi, kendi grupumuzda 
vaktiyle geçen bir hâdiseye sahidolnıam, İkinci
si, koridorlarda kanunun çıkması için arkadaş
ların birbirini kovalaması ve hele bir üçüncüsü 
de, sıralardan inerken lehte konuş diyen sesler. 
Muhalifim arkadaşlar, bu kanuna. 

Muhalifim, noktai nazarım olarak doktorlar
la iyi geçinmek lâzımdır. Mebus, senatör hasta
sını yatırır, itibarlı olur memleketinde. Biz iti
barı bir tarafa bıraktık arkadaşlar. Doktorlar
la iyi geçinmek doğru, ama hakkın hakikatin ya

nında onunla iyi geçinirsek belki daha ilerde bi
raz daha artabilir. Hepsi için söylemiyorum, çok 
iyi insanlar var ama, istisnai bâzı muameleler 
veya duyduğumuz - bunun sıhhatini tâyin etme
den, tesbit etmeden duyduğumuz - hâdiseler be
ni buraya getirdi, Bir gün grupumuzda konuşu
yoruz-, bir hâdise doiayısiyle iki memur müra
caat ediyor, hastanenin isminden de bahsetmek 
istemiyorum, diyorlar ki, 2,5 ay sonra senin mu
ayenen ve röntgenin yapılacak. Öğleden sonra 
saat 3 te gidiyor dediğimiz şimdi bu tazminat
tan ilâve para verdiğimiz döner sermayenin şeyi 
ile gidiyor, yarın gel derhal muayenen yapıla
caktır deniyor Sayın Vekilim de bunu bilir bi-
vm grubumuzda var, sonra birçok yerlerde çok 
âlicenapları var arkadaşlarım hepsi için katiyen 
bövle şey aklımdan hatırımdan geçmez. Hepiniz 
bilirsiniz realite bu, zaman zaman doktor mua
yenehanesinden geçmeden hastaneye yatanınız 
kaç kişi var. Hakikat bu. O halde bunlara top
tan" bir çare bulmak lâzım. Bugünkü şartlar al
tında, bugün sayın üstadımız Hazerdağlı'nm ifa
de ettiği gibi maaş zait tazminat zait saat 3 ten 
sonra temin ettiği hizmetin karşılığında getir
diği. gelirin % 60 ı. Arkadaşlar bunun bir tavan 
ve tabanını tesbit etmek lâzımdır. Eğer bir dok
tor 100 000 lira kazanırsa bunun 50 000 ini ona 
vermek... Nereden kaşanıyor arkadaşlar?. Dev
letin yardımı ile hastanesinden. Devletin geliri 
ilo Devletin parası ile yaptırılmış, yatırılmış te
sisin ona temin ettiği yardımın, teşkilâtın kolay
lığı neticesinde kazanıyor. Çok rica ederim bu 
kadar 100 000 lira kazanan doktorlara hitabedi-
yorum aynim bakalım hastaneden kaç lira ka
zanırsınız. Evet kabiliyetine hizmetine, mükte-
ssbatına memleketteki, isim yapmış haklı ola
rak şöhret yapmış insanlara teşekkür borcumuz 
var, ama temin ettiği şeylerin dayanağı orasıdır. 
Oradan giderken sen doktor hastaneden kazana
cak, bütün alet ve edevatı kullanacak, 100 000 
lira kazanacak, 50 000 ini ver diyeceksiniz. Kaç 
bin kişi bunlar, kaç kişi arkadaşlar, 5 - 10 kişi
dir. 10 kişi için kanun gelmez. Eğer toptan dok
torları tatmin etmek lâzımgelirse, doktorları bu 
memlekete bağlamak lâzımgelirse bir kanun ge
tirsinler fazla verelim, 3 misli diyelim, 4 misli 
diyelim ama yüzde yüz kazandığınızın yarısını 
verelim olmaz. Nitekim yarın, bir gün saat 3 ten 
sonra sabah gideceksiniz meşhur doktorlar in-
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miyecek aşağıya, iner mi? îner mi 20 kâğıda, 
yukarda 2 000 Hira var, saat üçten sonra 4 000 
lira var, yarısı da benim, ben iner miyim aşa
ğıya? İnmem arkadaşlar. Ben de olsam inmem. 
Kim inerim derse bilmiyorum çok idealist olma
sı lâzım veya kendisini mesleke bağlamış olması 
lâzım. (A. P. sıralarından «ben inerim» sesleri) 
şahsi konuşuyoruz, şahsi konuşuyorum, belki 
bir tane iner, istisnaları var. Belki de bizimki
lerin hepsi inebilir ama inmiyen de olabiir. Ka
nunu çıkarırken muayyen insanlara, muayyen 
kimselerin istifade etmemesi için bir kanun çı
karılması lâzımgelir kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bir tavandan sayın üstadım da 
bahsetti. Bugün Anayasada dahi mebus ve sena
tör maaşları, böyledir diye, böyle küçük bir şe
yin içine girmek istemiyorum, ama diyor ki ora
da en yüksek memur maaşını geçemez diyor. De
mek ki, onun espirisinde bir hat vardır, tavan 
vardır, taban ve tavan vardır, ben tavanı bura
ya bir misli diyelim, iki misli diyelim 8 000 kâfi 
gelmiyor, 18 000 diyelim ama yüzde yüz kazan
dığının yarısını verir gibi bir metni kabul bu 
Anayasanın espirisine de sayın üstadımın da bu
yurduğu gibi muhallif olur. Bendenizin mâruzâ
tım budur, affediniz, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, meseleye kendi mes
leki yönümden bakmıya imkân yoktur. Ama, 
bir talihsiz tasarı olarak tatilden evvel huzuru
nuza geldi bu tasarı. Birkaç arkadaşımız birta
kım şüphe ve tereddütleri esas olarak ele alıp 
tasarının aleyhinde bulundular. 

Değerli arkada şiarım, tasarı 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde meydana gelen bir ihti
lâfı ortadan kaldırmak için getirilmiştir. 

Şimdi, sosyalizasyonu önlüyor, Full - Time-
den beklenen gayeye vasıl olmamanın çaresizliği
ni ortaya koyuyor. Bir kısım şahıslar için bu ka
nun çıkarılıyor gibi iddialar ileriye sürüldü, fi
kirdir hürmet ederiz. Ancak ortada bir realite 
ile memleket karsı karşıya bulunuyor. Muhte
rem arkadaşımız Mehmet Hazer'in de beyan et
tiği gibi, Sayın Sağlık Bakanımız Türkiye'deki 
vazifesini bırakarak duyduğu mecburiyet karsı
sında memleketimizde yetişen kendi evlâtlarımızı 
gidip yabancı diyarlardan toplayıp getirmek 
gayreti içine girdi. Şimdi tasarının metninde 

gayet açık ve sarih; diyor ki Fuil - Time hiz
meti yerine getirilecek, saat 16,00 da müddet 
bittikten sonra özel ücretli hastaların tedavisi, 
ameliyatı ve sair sıhhi hizmetlerinin karşılığını 
da çalışan ihtisas sahibi doktorlardan döner 
sermaye istifade etsin ve dolayısiyle döner ser
mayeden ücret alan mütehassıs doktorun da 
elbette kazanması lâzımdır. Kanun tahdidet-
miş, Full - Time, 2 500 lira maaşından fazla bi
rinci derecede maaş alan bir mütehassısa im
kân sağlamış 7244 sayılı Kanun, yüzde 60 ı ge
çemez diye bir tavan tesbit etmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bâzı arkadaş
ların ifade ettiği gibi mütehassısların para ka
zanmaları yolunda bir zümre için kanun çıkarı
lıyor değil. Aslında bu doktorlar beşten sonra 
da ihtisaslarının memlekete yararlı hale gelme
si için gider, özel hastanelerde de çalışır. Full -
Time tabi ise saat 16,00 dan sonra hastaneden 
çıkar, özel hastaneye gider bu hizmeti yine ifa 
öder ve buradan kazanacağı parayı kazanır. 
Ama bu şu tasarının getirdiği hükümde imkân 
bağışlarsanız, saat 16,00 dan sonra çalıştığı has
tanede gelecek özel ücretli hastalara kendisini 
tahsis ettiği takdirde, kazanılacak paradan hem 
Devlet, hem de kendisi istifade edecektir. Şim
di benim basımdan geçti, üç yıl evvel Hacet
tepe Hastanesinde tedavi gördüm. Tedavi gör
düğüm sırada asistan olarak çalışan doktorla
rımızın ihtisaslarını bitirdikten sonra ziyaretle
rine gidip kendilerini aradığım zaman ben bun
lardan, dört asistandan ikisinin Amerika'ya git
tiğini öğrendim. Beyin cerrahi mütehassısı ol
muşlardı bunlar. Ama birtakım hissiyatın al
tında kendilerini yabancı diyarlara atmışlardır. 
Memleketimizde gayet az olan ihtisas erbabı 
olan mevzularda imkân vermek mecburiyetin
deyiz. Yetişen iyi cerrahlalrımızın ve operatör
lerimizin memleketimizi terk etmesinde evet 
Anayasanın hükmü budur gibi bir fikir ortaya 
atılıyor, Full - Time zedeleniyor, sosyalizasyon 
imkânı ortadan kalkıyor gibi fikirler geliyor 
ama bir de ihtisas sahibi hekimlerden istifade 
etmesine de bu memleketin hakkı vardır. Bu 
kadar ihtisas erbabı haline gelmiş ve aranan bir 
doktor haline gelmiş olan insanların da saat 
16,00 dan sonra hastanede yapacağı hizmet 
karşılığı alınacak ücretin de muayyen bir kıs
mını bu doktora vermekte bir zararımız yok-
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tur. Ben dışarıda özel olarak çalışıp para ka
zanan insanları itham etmek istemiyorum ama 
yüzde yüz kazancın burada yüzde yüz vergisini 
de Devlet alarak birtakım imkânın da içerisine 
girmiş oluyor. Dışarıda 3 - 5 - 10 bin liraya 
bir ameliyat yapılır, acaba bunun yüzde yüz 
doğru dürüst vergisi veriliyor mu verilmiyor 
mu gibi bir ithamın altında kalmasın diye dok 
tor, kazandığı, patranın kuruş kuruş vergisi de 
kesilir, hissesine düşen yüzde elliyi de ver
mekte memleket bir zarar görmez. Kaldı ki fa
kir, zencin değil, aralında özel ücre+i nefsinde 
kabul etmiş vatanaşlarımız, gidip bu doktorla
rın saat 16,00 dan sonraki hizmetinden fayda
lanacaktır. Burada benim şalhsi kanaatime gö
re ne kanun mahzur getirecek, ne de mevcut 
düzeni bozacaktır, ne de Anayasanın şu veya 
bu hükmüne muhaliftir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztiürkçme. buyurunuz. 

RİFAT öZTÜRKHt>TE r istanbul) — goyın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, hâdise ne S<*-
ym Haberin arz ettiği Gribi, ne de So-vm D e 
veli arkadaşımızın arz ettiği gibi değildir. Ev
velâ bu Yüce Senatoda buna benzer iki tan* ka
nun 1044 ve 1054 sayılı Ankara ve Diyarbakır 
Tıp Fakültelerinde çalışan hekimlere ait aynı 
esasa uygun iki tane tasarı muhterem organı
nızda kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. «Geriye 
dönüş oluîr mu, Anayasaya aykırıdır gibi sözü
ne» gelince, yine bu Yüce Senato, hatırlıya-
cağı veçhile bendeniz tenkid etmiştim, bir Sa
yıştay Kadro Kanunu geldiği zaman da efen 
dim siz bu kadroları geriye nasıl isleteceksiniz 
diye Hükümetten sordum ve bunun imkânı 
olabildiği beyan edildiğine göre Sayıştay giM 
hesap üzerinde titiz duran kadroları rahatlıkla, 
inceleyen bir müessesenin, kadro kanunu geri
ye islediğine göre bu gibi kammlaırın geri isle
mesinde bir mâni yoktur kanaatindeyim, nite
kim bu kanaati sizler de kabul ettiniz, daha 
önceden bu gibi kanunları' kabul buyurdu
nuz. Hâdiseyi müsaadenizle bir iki kelime ile 
izah etmek isterim. 

HeT)i-"i*in malûmu olduğu, veçhile 209 sayılı 
bir de Döner Sermaye Kanunu vardır, bu ka
nunun Sağlık Başkanlığı da kendi teşkilâtında 
bulunan hekimlerin ve sağlık personelini teş

kil etmek üzere 641 sayılı Kanun getirilmiştir. 
Bütün durum bu 641 sayılı Kanunun 4 ncü ve 
5 nci maddelerinin tatbikatman doğan aksak
lıktır. Bu aksaklık bu kanunun tatbikine ait 
yönetmelikte de rahatlıkla belirtilmediği için 
bâzı sağlık müesseseleri kanunun 4 ncü ve 5 nci 
maddelerini diğer müessselerde tatbik ©dilen şe
killerden ilham almak suretdyle kabul ettiler. 
Bâzılarının tatbikatı ayrı ayrı olduğu için aynı 
teşkilâta bağlı müesseselerin yanlış tatbikatın
dan doğan bir hatanın tashihi babında gelen 
bir kanundur. Bu bir tefsir kararı değildir. 
Bu bir kanundur. Mer'i bir kanunun 4 ncü 
maddesinin daha rahatlıkla anlaşılması bakımın
dan getirilmiş bir kanundur. Bu itibarla şim
di 5 nci madde ne idi, 641 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesi? Döner sermaye gelirinden ayrıca mun
zam prim verilmesini öngörmüştür. Bu verilen 
primlerin 4 ncü maddesi istisna hükmüne tabi 
olduğuna ait sarahat yok. 4 ncü madde nedir? 
4 ncü maddede 2 500 lira âzami tazminat veril
mesi tavan, hududu, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
caddesinin 2 nci fıkrasında istisna edilmiştir. 
4 ncü maddede bu istisna kabul edildiği halde 
5 nci maddede sarahat olmadığı için bu sara
hati rahatlıkla temin bakımından 6441 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine daha açıklık verilme
di hulusunda verilen bir tasarıdır, teklif ye
rindedir ve büyük bir yarayı saracaktır. Avru-
nada'ki. hekim arkadaşlarımız rahatlıkla bu ka
nundan sonra Anavatana dönme imkânını bu
lacaklardır. 

Sosyalizasyonla bunun alâkası yoktur, 
muhterem arkadaşlarım. Yoktur. Sosyalizas
yon bölgelerine her hekim müracaat etti Si za
man rahatlıkla tâyin edilebilir. Ama Full -
Time tabi olan hastaneler bir eğitim hastanesi
dir. Bu eğitim hastanelerine her önüne srelen, 
ihtisas yapmış hekim arkadaşlarımız tâyin edi
lemez. Bunların şartları var. bunlar bir jüri 
önünde imtihan vermesi lâzım. Bu itibarla 
«^vali^ısyonla. Şark'ta, Garp'ta sosyalizasyon 
behrelerinde hekim bulamayacağız, bütün bu 
hekimler, Full - Time tabi olan döner serma
yeye tabi olan, tazminata tabi olan hastanelere 
döneceklprdir denirse, bu büyük bir hatadır. 
Çünkü bu eğitim hastanelerindeki arkadaşlar 
uzun kademelerden geçecek Anadolu'nun mü-
taaddit yerlerinde başhekimlik yapmış olacak, 
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büyük ihtisas sahibi olacak, ondan sonra jüri j 
önünde imtihana tabi olacak ve ondan sonra 
ihtisas hastanelerine girme imkânını bulacaktır. 

Bu itibarla maruzatım, tasan gayet yerin
dedir. Kabul edildiği takdirde büyük bir yara 
sarılmış olacaktır, Türkiye rahatlıkla ilmî ka
riyeri hah hekimleri de bulma imkânını bula
caktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür. 

SELÂHATTİN ÖZG-ÜE (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan sayın senatörler; memleketimizde 
senelerden beri münakaşası yapılan konular
dan birisi de doktorların Türkiye ihtiyacına 
kâfi gelmediği ve memleketten dışarıya gitme
leri mevzuudur. Sağlık Bakanlığı gerek halk 
sağlığı bakamından gerekse doktorları memleket 
içinde istihdam etmek için büyük bir çalışma ve 
çaba içindedir. 

Arkadaşlar, çok güzel konulara temas bu
yurdular. Bunların başında sosyalizasyon ve 
Full - Time mevzuları üzerinde durulmuş ve 
başlatılmış olan mevzular., fakat gayet geniş, 
gayet vüsati fazla olan konular ve memleke
timizde bağlatılmış bulunmaktadır. Ne derece
de muvaffak olacağımız, ne derece bunları ge-
nişlete-ileceğimizi ileride hâdiseler gösterecek
tir. Şimdi sayın arkadaşlarımız bu önümüzde
ki konular gayet açık ve sarihtir. Bunun üze
rinde fazla münakaşa etmeye ve sübjektif ko
nulara girmeye hiç lüzum yok. Biliyorsunuz 
ki, bugün dünyada araştırmalar büyük mas
rafları icabettirmektedir. Hattâ Avrupa dahi 
iler" araştırmalar için, araştırma merkezlerine 
har;adığ: paralan amorte etmemektedir. Bü
yük tıbbi vakalarda, büyük cerrahi vakalar
da tim halinde çalışılan yerlerde yüksek ih
tisas erbabına ihtiyaç vardır. Devlet bunları 
nasıl tutabilsin? Önümüze gelen tasarı bu gi
bi arkadaşları vazife basında tutabilmek, halk 
sağbğını idame ettirebilmek ve onlardan yarar
lanabilmek içm getirilmiş bir taşandır ve bir 
ihtiyacın karşılığıdır. Sureti katiyede Meh
met Hazer arkadaşımın söylediği gibi bun
lardı?, sosyalizasyonla alâkası yoktur. Çünkü 
sosyalizasyona her doktor gidebilir, bir pra
tisyen de gidebilir fakat Full - Time girecek 
olan arkadaşlar ihtisaslaşmış hekim halinde I 
çalışan hem kendilerine hem Sağlık Bakan- | 

J lığına, hem de millete, halka hizmetlerini ve
rebilen arkadaşlardır. Ve bu çok yerinde, isa
betli bir tasarıdır. Bunun ne Anayasaya ay-
kılığn., kişileri himaye ettiği, özel zümrelere 
çıkarılan kanunla bir alâkası yoktur. Kaldı 
iri arkadaşlarım bu konuyla bir alâkası yok 
ama söylemek mecburiyetindeyim, biz bura
da çok kıymetli harika çocuklarımız için ve 
bâzı özel şahıslar için özel kanunlar çıkardı
ğımız oluyor ki bu kanunla hiçbir alâkası yok-

I tur sırf halk sağlığına hizmet etmek ve mem
leketteki kıymetli elemanları memlekette kal
ması için getirilmiş bir kanundur. Kabule şa
yan bir kanundur. Hepinizi saygiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Halen 5 sayın üye konuşmuş 
bulunmaktadır. S^ada Sayın Şakir Ağanoğ-
lu, Sayın Faruk Kınaytürk, Sayın Yiğit Köker, 
Sayın Ferid Melen, Sayın Lûtfi Bilgen de kayıt
lıdırlar. 

Şimdi söz sırası Sayın Şakir Ağanoğlu'nda-
dır. Buyurun. 

A. ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; Full - Time uygulaması memleketimizde 
sağlık hizmetlerini daha yararlı, daha verim
li kılmak üzere bir tecrübe merhalesidir. Her 
tecrübenin olumlu, faydalı tarafları vardır, 
noksan, yetersiz tarafları vardır. Full - Time 
ııygııIamaE'nda olumlu neticeler almaktayız. 
Döner sermaye bir taraftan hastanenin nok
sanlarım alet, edevat, ilâç malzeme imkânla
rını kolaylıkla temin ediyor, diğer taraftan yi
ne bu döner sermayeden hekimler faydalanı-
yo:'. En uygulamada mühim bir noksan, mühim 
bir aksaklık görülmüştür. Halen müzakere 
etmekte olduğum kanun bu eksikliği kısmen te
lâfi edecek bir mahiyettedir. Mevcut bir tahdit 
kaldırılıyor. Bir misalle arz edeyim. Full - Time 
tabiî bir hastanede hekim muayenehanesini ka
patmıştır. Hariçle ilgisi yoktur. Sabahın sekizin
de gelir, akşam 4 te mesaisi biter. Ama iş var
sa çalışmaya devam edecektir. Ameliyat var
sa devam edecektir. Saat 4 te, veya beşte bir 
ameliyata giriyor, bir ekip iş icabı 9, 10, 11, gece 
yarısına kadar çalışıyor. Önemli bir ameli-
y?.tdır, 5 kişilik, 8 kişilik bir hekim heyeti 

I hemşire, hastabakıcı çalışmıştır, operasyondan 
I 5 bin lira alınmıştır, hasta seve seve vermiş-
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tir. ama alman bu paradan hekimin, hemşire
nin, hastabakıcının hakkını veremiyoruz, bir 
hakikat vardır, vermiyoruz. Bu kanım bu 
engeli kaldıracaktır. Alman ücretten yüzde 
ellisini hastane alacak, yüzde ellisini de ilgi
liler haklı olarak paylaşacaklardır. Tabiî ver
gilerini de vereceklerdir. Böyle bir uygula
mada hekim çok para kazanıyor, çok para ka
zanacaktır şeklinde bizim veya başkalarının 
kıskançlığını çekmemelidir. Hak ediyorsa he
lâl olsun. Bu uygulama noksan olan hastane
lerimizin noksan olan imkânlarımızın en geniş 
ölçüde kullanılmasını sağlayacaktır. Hekim de 
bir insandır. İhtisasını mümkün olduğu ka
dar çok değerlendirerek karşılığını almak is
ter. Gece yarısına kadar çalışıyorsa, o malze
meyi, .erimde 8 saat değilde 10 saat, 18 saat de-
ğerlendiriyorsa o çatı altında bu memlekete 
daha çok hizmet ediyorsa helâl olsun ona ve
relim. 

Komisyonda bâzı tereddütlerimiz olmuştur. 
Bendenizde Bütçe Plân Komisyonu üyesi ola
rak bâzı konularda tereddütlerimi ifade et
miştim. Meselâ demiştim ki, hekim saat 4 ten 
sonra ki mesaisinden fazla ücret alacak diye 
acaba saat 4 e kadar tam mesai yapmaz mı? 
Hekim de bir memleket evlâdı, bir ihtisas er
babıdır. Full - Time'daki hekim muayenehane
sini kapatmıştır. Dışarıda bir ümidi yoktur. 
sabahleyin sekizde vazifesine gelip gömleği
ni. giyince mutlaka servise girecektir ve bü
tün gün gayretiyle çalışacaktır. Eğer çalışmaya
cak olursa, bu devlet teşkilâtında az çalışan 
memurlar da vardır. Bunların müeyyidesi baş
ka kanunlarda aranır. Bu itibarla hekim 
Fnll - Time de ancak para kazanacağı saat
lerde çalışır diğer saatlerde çalışmaz diye 
bir endişe katiyen hatırımıza gelmez, gel-
miyecektir. Diğer bir ihtimalde Full - Time 
uygulanan hastanelerde daha çok kazanç var
dır diye hekimlerimiz daha çok teveccüh ede
cek, diğer hastanelerimiz hekimsiz kalacak. 
Bu ihtimalde düşünülemez. Nihayet kadro 
meselesidir, 20 hekim çalıştıran bir hastane 
50 hekim yerleştirenleyiz. İhtisas erbabı kim
selerin çalışacağı yerler bellidir. Kadro me
selesidir. Diğer hastanelerin hekimsiz kalma
sı bu konu ile beraber düşünülemez o ayrı 
bir meseledir. 

Bu kısa maruzatımla kanunun, halen yü
rürlükte olan bir sistemin noksanını telâfi ede
ceği için çok acilen çıkarılması gerektiğine 
inananlardanım. Çünkü bu sistem uygulanıyor 
ve bir kısım hekimlerimize bu tediye yapılı
yor. Çalıştırdığı ekiplere, gece yarılarına ka
çlar çabşan hekimlere haklarını ödüyorlar, 
ama biraz da kanunsuz ödüyorlar endişe için
dedirler. Biran evvel kanun çıksın da onlar 
da bu huzursuzluktan kurtulsunlar. Çok muh
terem arkadaşlarım, elbette ki bu kanun Tür
kiye'nin sağlık problemini halledecek topye-
kûn bir kanun değildir. Türkiye'nin sağlık 
problemlerinin daha iyi bir yola girmesi için 
mutlaka sağlık sigortasını gerçekleştirmeye 
rıeoburuz. Bütün vatandaşları bu sigortaya 
sokmaya takatlari ölçüsünde prim ödetmeye 
ve toplanacak imkânlarla memleketin her ta
rafında yeni hastaneler açarak ve her taraf
ta srğîık hizmetindeki hekimlerimizi Full - Ti
me'a sokmaya mecburuz. Bu bakımdan bu tat-
•^kat ilerisi için müspet bir tecrübe tatbika
tıdır. Full - Time geliştirerek onun imkânlarını 
prt-rarak bir gün Türkiye'nin her tarafında 
her vatandan sağlık sigortasına girmiş, hasta
nesi bedava, hizmetleri bedava halinde gör-
•^o7' bejimizin arzusudur. Kanunun biran ev
vel cıkmasmı arzu edenlerdenim. Teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Halen sayın 6 üye konuşmuş 
oldular. Sayın Ömer Hocaoğlu müzakerelerin 
kifayetini teklif etmektedir. Sırada Sayın Fa-
ruk Kmaytürk, Sayın Yiğit Köker, Sayın Fe-
ı-'d Melen, Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Suphi 
Gürsoytrak kayıtlı bulunmaktadırlar. Şimdi 
kifayeti okutup oylarınıza sunacağım: 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır müzakerelerin kifa

yetini. arz ederim. 
Trabzon 

Ömer Hocaoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı, kifayet takririni oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. Sayın Bakan buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Full -
Time Kanunu vesilesiyle muhterem arkadaşları-
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mm serd ettiği giizel fikMer karşısında gerçek
ten huzurunuza minnettarım, teşekkürlerimi arz 
ederim. Bu fikirlerden elbette büyük bir şekil
de istifade edeceğiz. Bu kanun hakikaten ente
resandır, Sayın Hazer arkadaşımızın dediği gibi 
gerçekten enteresandır. Çünkü Türkiye'de sağ
lık hizmetlerine yeni bir zihniyet getirmektedir. 
Bu zihniyet, fazla çalışan hekimin, fazla çalışan 
personelin takdir edilmesidir. Fazla mesai yapan 
hekime primi ile, fasla hastaya bakan hekime 
primi ile takdir etmek hakkını getirmektedir. 
Ama bu kanım asla tehlikeli değildir. Çünkü 
bundan evvelki devrede de biz buna benzer bir 
tatbikatı buradan geçirmiş ve kabul etmişizdir. 
İşte Ankara Tıp Fakültesi Fıül - Time Kanunu, 
Diyarbakır Full - Time tatbikatı, Silâhlı Kuv
vetlerde tıp personeline verdiğimiz FuU - Time 
ve Sosyal Sigortalardaki Full - Time tatbikatı 
ve bunun dışında Haeettepede hepsinden evvel 
tatbik edilmekte olan Full - Time kanunları. 
îşte bu prim esasına bu tazminat esasına istina-
deden ve doktoru vazifesine bağlıyan kanunlar
dır. Muhterem arkadaşlarım, Bakanlık olarak 
senelerden beri üzerinde durduğumuz bir mesele 
var, bu mesele hekimle hasta arasında madde 
alış verişini kökünden kaldırabilmektir. Çünkü 
hekim arasına giren bu madde hekimin asil olan 
duygularını bozmakta ve hekime karşı muayyen 
bir cepheyi yaratmaktadır. Onun için sosyali
zasyon tatbikatı getirilmiştir, sosyalizasyon tat
bikatı içinde işte bu vardır. Onun için sosyali
zasyon tatbikatı dışında full - time tatbikat bul
muştur ve esas İkinci Beş Yıllık Plân içinde sos
yalizasyon tatbikatı dışındaki bütün tedavi mü
esseselerinde full - time'm uygulanması talebe-
dilmektedir, derpiş edilmiştir. Arkadaşlarım bu 
kanun daha evvel burada görüşülmüştü ve ko
misyon geri almıştı. Arkadaşlarım dediler ki, 
komisyondan niye aynen geldi. Komisyon beni 
huzurlarına davet etti, orada müzakerelerini 
yaptık her halde kendilerini ikna etmiş olmalı
yım ki, tekrar huzurlarına aynen gelmiş bulun
maktadır. Kısaca bu getirdiğimiz kanunun size 
safahatını nakletmek isterim. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı tedavi kurumlarında 
ve rehabilitasyon tesislerinde döner sermaye imT 
kânını veren 209 sayılı bir Kanunumuz vardır. 
Bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 
641 sayılı bir Kanun getirilmiştir, 641 sayılı 

Kanunun birinci maddesi hekimlere 2 500 lira 
tavan olmak usare bir tazminat vermektedir. Ar
kadaşlar bu tazminat seyyanen bütün hekimlere 
tatbik edilmemektedir. Başhekimin, servis şefi
nin, ve ondan sonra da bakanlığın bir takdir 
hakkı işte bu 2 500 liraya varan bu tavana bir 
merdiven şekilde uzanmaktadır. 641 sayılı Kanu
nun bir beşinci maddesi var. Bu beşinci madde
de mesai saatleri dışında müessese içinde veya 
müessese dışmda ha^ta bakımı ve hasta tedavisi 
ile meşgul olan arkadaşlara muayyen nisbette 
bir primi de öngörmektedir. 641 sayılı Kanun, 
1065 yılında Meclislerden çıktı. Bu kanuna göre 
Maliye Bakanlığı Sa ;pk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesi tarafından 
müştereken hazırlanan bir yönetmelik Bakanlar 
Kuralımdan geçti. 2 . 11 . 1965 tarihinde bu 
yönetmelikle tatbik mevkiine konuldu. Kanun 
17 ay tatbikatta kaldı, bu arada sorumlu bir 
sayman Sayıştaya biz istizahta bulundu. O isti
zah üzerine Sayıştay 7244 sayılı Kanunun mua
fiyeti içine 641 sayılı Kanunun birinci maddesi
ni koydu ama, primi öngören beşinci maddeyi 
alamazlar dedi, «Ancak birinci derecedeki maa
şın % 60 ından yukarıya geçemez» dedi. Bunun 
üzerine biz bütün teşkilâtımıza Sayıştaym bu 
tefsiri karşısında buna uyulması tamimini yap
tık. Ve bu uyulmada 15 müessesede tatbik edil
mekte olan Ful - Time müessesesi başındaki bu-
r"i?an. arkadaşlarımız büyük bir zimmet altına 
girdi. Ayrıca Ankara Hastanesinde ve Ankara 
Numune Hastanesinde bâzı mütehassıs arkadaş
lar, servis şeflerimiz Bamştaya müracaat ede
rek tehiri icra kararı aldılar. Bu tehiri icra ka
rarı alınmakla tefsir kararından evvelki tazmi
nat ödemesi kendilerine hâlâ devam etmektedir. 
Ayrıca müracaat edip de tehiri icra kararı ala-
mıyan veya müracaat edemiyen bâzı arkadaşları
mız da bu tazminatı almanın dışmda kaim tef
sir talebine uyma zaruretinde kaldı. Bu suretle 
aynı müessese çatısı altında âdil olmıyan, den
gesiz bir ödemede bulunulmaya başlandı. Ar
kadaşlarım bunun üzerine biz Maliye Bakanlığı 
ile başbaşa verip bu mevzuu ciddiyetle ele aldık 
ve işte huzurunuza böyle bir kanun tasarısı ile 
gelmiş bulunuyoruz, Bu. Full - Time'm arkadaş
larım esas gayesi nedir? Esas gayesi, hekimi 
bütün mesaisi ile evvelâ müesseseye bağlamak
tır. Döner sermayeyi takviye etmek, ayrıca yal
nız hekimi değil, diğer personele de verdiği fazla 
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mesai ücretleriyle himaye etmektir. Bu bakım
dan Mehmet Hasar arkadaşımıza bilhassa şunu 
ifade etmek isterim. Sureti katiyede birkaç kişi
yi içine alan istisnai bir kanun değildir, Aded 
vereyim, istifade eden 497 hekim, yet£r:neı\ kim
yager arkadaşımız dişçi arkadaşımız eczacı ayrı
ca bunun dışında da 1 500 kadar yardımcı sağ
lık personelidir. Ve yine Mehmet Hasar arkada
şımın dediği gibi sureti katiyede astronomik 
rakamlar burada mevzuubahis değildir ve bugün 
samiin lojasında olan bir hekim arkadaşımız var 
bu kanundan en fasla istifada eden bir arkada
şımdır, istanbul Göğüs Hastalıkları Cerrahi 
Merkezinin Başhekimidir. Açık kalb ameliyatı 
yapmakla şöhret bulmuş bir arkadaşımızdır, si
diği para 6 000 liradır. Bu bakımdan 20 - 30 bin 
lira gibi astronomik rakamlara sureti karyede 
ulaşmış değiliz. Keşke ulaşmış olsak bu arkadaş
larımız alsa biz de onun getirdiği parayı döner 
sermayemize katahilsek, Arkadaşlar ayrıca dö
ner sermayenin imkânı içine girmekle biz; bir 
sene içerisinde 4,5 milyon lira para ile müessese
lerimize ilâç almışız, eihas azminiz, gıda yardımı 
yapmışızdır. O müessesenin birçok rauaraflarura 
iştirak etmişizdir, bu bakımdan da g~nal bviH:çC' 
ye ayrıca yardımcı olmaktadır va -urati kariy-?.. 
de bu kanun genel bütçeye bir yük tan:•'•.:.'! ; t-u: 
nıektedir, bunu huturunuzda ifade etmek isle
rim. Arkadaşlarım bu sistemin aksak tarafları 
yok mu? Elbette ki, var. Biz de bunları düzelt
mekle meşgulüz. Bugün bütün doktor arkadaş
larımıza sunduğumuz anketlerin cevapları gel
mektedir. 

Arkadaşlarımız birçok güzel noktalara temas 
etmişlerdir. Bu elbette ki, nazarı itibara alına
caktır. Ama benim 1,5 seneden beri uyguladığım 
bir hususu bilhassa açıklamak isterim. Arkadaş
lar maalesef oluyor, bâzı mütehassıs arkadaşla
rımız, bu Pull - Time Kanununun saat 16 dan 
sonraki mesaisinden istifade edebilmek için po
likliniğe girmemektedirler. Biz şimdi bütün dok
tor arkadaşlarımıza, mütehassıs, şef, mütehassıs 
muavini bütün arkadaşlarımın mutlaka polikli
niğe inip mesai saatleri içinde hastalara bakma
larını mecbur tuttuk. Ama o arkadaşımız saat 
16 dan sonra gelen hastaya tabiî ki. çakacak. 
Ayrıca, yüksek prim ve tazminat veren bu has
tanelere birçok izdiham olmuştur, bunu kabul 
ediyorum ve bugün yine full - time sistemi tat
bikatı içinde bulunan birçok hastanelerimiz ger-
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| aaktarı kadrolarının üzerinde bir personele sa
hiptir. Ama, biz bunun için de tedbirimizi aldık. 

i "7 a haa'-anslari full - time cüsım olmadın standart 
! kadrolar içinde tesbit ederek almış bulunuyo

rsa V2 l u gibi hastanelerden ayrılacak ölüm yo-
j lu ile, tekaüt olmak ile istifa ile ayrılacak bü

tün arkadaşlarımızın kadrolarını buradan kal-
] diriyorum ve Anadolu'ya intikal ettiriyoruz. Mer-
l b/vn Faruk AvanoMu arkadaşımızın da kadrosu 
i ' . ° 
i "^ baykaca iptal edilmiş ve bu kadro da Anado-
i l:<.'ya irtakal ettirilmiştir. Arkadaşlarım full -
| kma muvakkat bir tatbikattır. Full - time, sos-
| vak.aasyon ilerledikçe sosyalizasyon içinde kay-
• bulacaktır ve sosyalizasyon her gittiği yerde tam 
I •H'"-"=';;:- hâkim olacaktır. En iyi sistemi hu-
I ,_.:.r,,..,v.^^ -v~'-rar ediyorum, sosyalize sağlık hiz-
! m^t'dir, Ikaa bunu bizzat gerek Amerika'da ve 
j g-T'k^s îv.p'J tere 'de çok yakından müşahede et-
İ aak b,drmmaktayım. Sosyalizasyon gelinceye 
I kadar Full - Time'i bütün desteğimizle tatbik 

c:k::eğiz ve biz sosyalizasyonu da kısa zamanda 
i i"üt"iu Türkiye'de uygulamanın hazırlıkları icin-
! ckyiz, Bu natırlıklar da ayrıca belki huzurunu-
| i", gakcsğiz, yardımınızı rica edeceğiz, bu mev-
j "•-.'1- a ki d-r'okle nenimi hassaten rica ediyorum, 
| k-maia" bu v::dle ile saygı ile selâmlıyorum. 
i • . ' ; . !:--r-: .a:*j 

j >\.TF7p-'HT 11A7JZR (Kars) — Bugün Danış-
I tay:-, vi^.üaa kadar giden en çok prim alan 
' o okta dar k:~a lira almışlardır? 6 bin lira mı-
i aka yoksa daha fasla mıdır?. 
i • A^LIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
i VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 

I h fasla prim alan hekimin senelik ortalaması 
6 bin lirayı geçmemektedir, o da Yüksek Huzu-
rrnuzda bulunan sayın arkadaşımızdır... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Belki ar
tırma olabilir, en çok alan ne kadardır, en fazla 
alan ne kadar almaktadır? % 60 şı ne kadardır? 

SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Nihayet on-

j bin lirayı geçmemiştir. 

HÜKMET HAZER (Kars) — 25 000 lira 
| C'k"1"'; '̂""I"!U d''rV'k';: •' 

{ S^J.JK Vi"i SOSYAL YAEDÎM BAKANI 
| V:üBAT Mi ÖZKAN (Devamla) — Hayır. 
i 7 *77rA?T — Sayın Köker buyurun. 
| V'taâT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
I Sakkk Bakanlığı eğitim, hastanelerinde tatbik 
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edilen özel poliklinik müessesesi diğer eğîiim 
hastanelerimizde, meselâ Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde veya Sosyal Sigortalar lüzumu
nun eğitim hastanelerinde tatbik ediliyor mu? 
Bu hususta Sayın Bakanın bir bilgileri varsa 
bunu istirham ediyorum. 

ikinci sualim de, bu bahsettiğim Gülhane As
kerî Akademisi ve Sosyal Sigortalar Korumu 
hastanelerinde ekseriyeti üniversitede profesör
lük payesi almış, çok deeğrîi hekimlerimizden 
bu hak esirgenirken makable de şâmil edilmek 
suretiyle Anayasaya aykırı olarak bu peki!de bir 
kanun getirilmesi Sayın Bakanın ifade ettikle
ri şekil Sayıştaym vizesine katılmak maksadına 
mı matuftur, yoksa başka bir maksat mı var
dır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKÂÎTI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri rd"iHet vekili) — 
Muhterem arkadaşlarım; Sosyal Sigortalarda 
ve Silâhlı Kuvvetler top korurda Frdl - Time 
tatbikatı uygulanmaktadır. Esasen biraz ev
vel izah ettiğim gibi, Yüce Meclislerimin sureti 
katiyede üniversitelerden bu hakkı almış değil
dir. Esasen Ankara T'p Fakültesi. Diyarbakır 
Tıp Fakültesine de aynı şekilde böyle bir kanun 
kabul edilmiş ve tatbikata da geçilmiş bulrn-
maktadır. 

BAŞKAN — İkinci soruları. 

SAĞLIK VE SOSYAL YABDIH BAKAFI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
lar, Sayıştay vizesi kanuni bir muamelenin nok
sanlığından ileri gelmektedir. Biz kanunu bu 
boşluğu doldurmak için huzurunuza go-rkmis 
bulunuyoruz. Bunu da huzurlarım s da ve sizle
rin yardımı ile gerçekleştirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet oylandı, Saym ]?-•-.•• 
da konuştu, son söz bir saym üyenin, ° '^r-
Kmaytürk konuşmak istiyor musunuz?, B u y -
run, 

ÖMER FARUK KINAYTÜEK (Burdu.:) — 
Muhterem Başkan, Senatonun değerli üyeleri: 
tasan hakkında muhalif, muvafık arkada~k;mu 
konuştu. Sayın Bakan da konuştu. ümided:*yo-
rum ki, bu görüşmeler karssmıda birçok auka-
4aslarımın tereddütleri sâil oldu. Bendeniz bir 

hebim olarak bâz: noktalan, lüzumlu gördüğüm 
l i r iki noktayı size aydınlatmakta fayda um
dum ve böylece yine en küçük mânadaki tered
düdü olan değerli senatör arkadaşlarımın bu 
tereddütlerini izale edebiiirsem tasarının çıkı
sında Yüce Senatonun bir huzur içerisinde çık
mış inancını ve bu inancını sağlamaktan duya
cağım bahtiyarlığı belirtmek için söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; tatilden evvel bu ta
sarı daha ileri münakaşalarla geri bırakılmıştı. 
Esas tasarıda da var, üç nokta üzerinde durula
rak geri bırakılmıştı. 

Birisi. Ful! - Time tatbikatında aksaklıklar 
var. Saym Bakan ifade etti, bu aksaklık doğru
dur, giderilmesi için çalışılmaktadır. Bu ayrı. 

İkinci-'; bu tatbik edilirse Ful! - Time hasta
nelerinde, Full - Time ile çalışan hastanelerde fa
kir hastalara bakılmaz, Bu iddia edildi. Değer
li arkadaşlarım, bu düşünce, beni mazur görün, 
biraz doğru, olmadıkı kamsmdavm. Full-Time 

| hastanelerinde yine Sayın Bakan arkadaşım ve 
j diğer arkadaşlarımızın bâzıları izah ettiler, her 
I hekim gidemez. Bir jüri huzurunda seçilen 
i hekimler girer ve bunlar eğitim hastanesidir. 
| Binaenaleyh bu eğitim sistemine göre çalışan bu 
I hastaneler de muayyendir \Te yine Sayın Bakan 

arkadaşımın dediği gibi. döner sermayeye bu şe
kilde çalışan hastaneler yardımcı olmaktadır ve 
döner sermaye artımı ile de soruya cevap veri
yorum, fakir hastaların % 75 ine bedava olarak 
bakılmıştır. Full - Time hastanelerine müracaat 
eden zenginlerden tarifeleri üzerine alman para
lardan fakir hastalar, müracaat eden poliklinik
lere ve hastanelere müracaat eden ve hastane
lerde yatan fakir hastaların % 75 i bakılmıştır 
gibi bir endişeye mahal yoktur. 

Üçüncü konu, Full - Time hastaneleri tatbik 
edilir ve bu özel kanun çıkarsa sosyalizasyon 
bölgelerine hekim gitmez. Bu iddia da yanlış
tır arkadaşlarım. Sosyalizasyon bölgesine Full -
Time'da çalışan hekimler gitmemektedir. Arz 
ettiğim gibi bunlar eğitim hastanesidir ve özel 
ihtisas sahibi hekimler burada jürilerle seçil
mektedir. Oraya da giden doktorlar, müte-
hassastır, her sınıf mütehassıs hekim oraya git
mektedir. Beni mazur görsünler Sayın Hazer 
arkadaşım, orada henüz modern âletlerle çalı
şan, hiç olmazsa bölge hastaneleri teşekkül 
etmediğine göre özel ihtisası olan arkadaşları-
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mızı, meselâ bir neroşirujen mütehassısını, bir 
kardialog arkadaşımızı oraya gönderirsek, beni 
mazur görsün, orada oturur. Binaenaleyh eği
tim hastanesine seçilen arkadaşlarım sosyali
zasyon bölgelerine gidecek değildir. Eğer bun
lara özel kanunu çıkarmaz ve bu imkânı Yüce 
Heyetiniz sağlamazsa Amerika istemektedir. 
Sayın Bakan arkadaşım açıkladı, Haydarpaşa 
kalb cerrahisinde çalışan arkadaşım dedi, he
piniz tanırsınız ben de ismini vereyim; Sayın 
Siyami arkadaşım ve onun ekibi yine Profesör 
Ümit arkadaşım. Hazakatle, dirayetle Sayın 
Bakan arkadaşım çalışarak dedi, ben de bir 
noktayı ekliyeceğim, yalnız çalışmak kâfi de
ğil, tıp her gün, hattâ her saat yeni bilimler 
ekliyen bir ilim dalı olmuştur. Hattâ o kadar 
(ki, her uzvun şubeleri ihtisas haline gelmiştir. 
Binaenaleyh Sayın Bakan arkadaşımın sözüne 
bir şey daha eklemek lüzumunu duydum. Bu
günkü son neşriyatı gerek amelî, gerekse na
zari tatbik eden ve muvaffak olan bu gibi has
tanelerdeki değerli arkadaşlarımıza bugün Ame
rika 5 - 10 bin dolar vermektedir, işte hekim
ler böyle gidiyor arkadaşlar. Ve bu arkadaşım, 
iftiharla Türkiye'nin medarı iftiharı olarak 
söyliyebilirim ki, Avrupa'da ilk defa, Türki
ye'de bir kalbin noksan olan üç deliğine ilk 
defa olarak Türkiye'de üç kapak takmak gibi 
büyük bir başarıdır ve muvaffak olmuştur. 
Avrupa'da henüz yoktur arkadaşlar. Binaen
aleyh Amerika'da 12 tane yapılmıştır. Bu ar
kadaşı ve onun ekibini bugün Amerika davet 
etmektedir. Biz bu hizmeti bu gibi arkadaş
lara vereceğiz, herkes almıyacak, Sayın Ha-
zer arkadaşım müsterih olsun. 24 kişidir. Ve 
bugün Sayın Bakan arkadaşım izah etti, tehi
ri icra kararı alanlar. Binaenaleyh biz bu ka
nunu Yüce Heyetin acilen çıkarmasına taraf
tarız. Hekimlik, mühendislik ve diğer bütün 
ilim dalları her gün yeni neşriyatı gerek amelî, 
gerek nazari tatbik ederek hastalarımızı Av-
rupaya gönderme ve dövizleri önleme bahtiyar
lığına ulaşırsak ümidederim ki bu arkadaşlara 
vereceğimiz para çok değildir. Kaldı ki bu 
parayı yine pek çok arkadaşımın izah ettiği 
gibi 8 ile 16 dan sonra yani mesaiden sonra 
yapacakları mesai içerisinde alacaklar ve 
% 50 sini de yine müesseseye bırakacaklardır. 
Binaenaleyh ayrıca müesseseye kâr getirecek 
olan bu kanun üzerindeki, arkadaşlarımın te

reddütleri ümidederim ki zail olacaktır. Bu şe
kilde hepiniz çok iyi takdir edersiniz ki, nasıl 
iş gücünü öldünmiyeiim diye bar bar bağırıyor
sak, ilim gücünü de mesaiden sonra, işleri 
hallolamıyan hastaların hizmetine koşan bir 
arkadaşımızı bu hizmetten uzak tutmak, takdir 
edersiniz M, Yüksek Heyetinizin kabul edece
ği bir görüş değildir. Binaenaleyh, mesaiden 
sonra, 16 dan sonra verilecek bu ücret, doğru
dan doğruya dışardan alınan bir hastanın, yine 
arkadaşımızın buyurduğu gibi çok fahiş para 
değildir, arzusu ile vereceği paranın % 50 si 
müesseseye, % 50 si de arkadaşımıza kalacak
tır. Gönül ister ki bütün hekim arkadaşlarım 
yani yeni buluşlarla Tiirkiyenin medarı iftiha
rı olsun. Arkadaşlarım, Yüce Senatonuzun içe^ 
risinde bir Senatör arkadaşımızın, istanbul 
Senatörü Şevket Akyürek'in hanımı kalb has
talığından muztariptir. İsviçre'ye, Fransa'ya, 
ingiltere'ye götürmüş ve orada yapılabilecek 
ameliyatların daha iyisinin Türkiye'de yapıla
bileceği inancı gerek kendisinde, gerekse ora
daki hekimler tarafından telkin edilerek Tür
kiye'ye getirilmiş, bugün Haydarpaşa Hastane
sinde bahsettiğim değerli ellere teslim edilmiş
tir. içte döviz kaynaklarını da koruyacak ve 
tedavi olmak için G-arp memleketlerine koşan 
hastaları Türkiye'de tedavi etmek bahtiyarlı
ğına ulaşacak bu gibi bilgin arkadaşların ge
rek ilmî kabiliyetlerini ve gerekse mesailerini 
lütfedeceğiniz bu gibi küçük bir yardımla da
ha değerlendirme imkânına ulaştırırsak Tür
kiye'de ilim adamları ve beynelmilel şöhretler 
yapacak çok güzide arkadaşlarımız vardır. Bi
naenaleyh, bu konu üzerinde ne kadar konuşul
sa yeridir, huzurla buna Yüce Senatonun müs
pet oy vereceğine inanır, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Şimdi maddelere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum.' Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Sayın 
Lûtfi Tokoğlu tarafından ivedilik talebedilmek-
tedir. ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı ivedilikle görüşlecektir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştirme «Rehabüitas-
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yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenımesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 641 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 4. — 1 nci maddede adı gecen per

sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 
lirayı geçemez. Bu tazminat ile 5 nci madde 
gereğince ödenecek primler 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üyeler : Sayın Mehmet Hazsr, Sayın Lütfi 
Bilgen. Sayın Hazer buyurunuz. 

MEHMET HAEEÎt (Kara) —• Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Bakanın ve diğer arkadaş
larımın mütalâalarını dinledim. Fakat bunla
rın hepsi muhterem olmakla beraber bar denişin 
dermeyan ettiğim esasları hiçbirisi cevaplandır
mış olmuyor. 

Bir defa muhterem arkadaşlarım bu birinci 
madde bir haşivi ihtiva etmektedir. Hekimlere 
verilecek tazminatın 2 500 lirayı geçmemesi 
kaydı zaten özel kanunda vardır. Burada faz
ladır, burada kaldırılmak istenen bu % 60 pri
mi kaldırıp ne kazanılırsa onun yüzde 50 sinin 
verilmesi hükmünü getirmektedir. Binaenaleyh. 
2 500 lira kaydı fazladır. 

Esasa geliyorum, muhterem arkadaşlarım 
bilirsiniz ki, birinci madde kanunun tümü ve 
esas esprisini ihtiva eder. Bilhassa bu kanunun 
birinci maddesi kanunun heyeti umumiyesini 
esasını cemeden bir hüküm getiriyor. Burada 
isminden bahsedilen bâzı muhterem doktorları, 
mütehassısları ben şahsan tanımıyorum, ama 
şöhretlerini biliyorum ve hizmetlerini takdir 
ediyorum. Ümidederim ki, isterdim ki, bunla
rın ismi ortaya atılarak böyle bir kanunun çık
ması esbabı temin edilmesin. Onların hizmetle
rini sadece para ile yapacak, sadece kazanç esa
sına dayatacak insanlar olmadığı inaneında3/ım. 
Benim şahıslarla, filân şahsın fazla kazancı, fi
lânın az kazancı ile ilgim yok. Bir arkadaşımız, 
Sayın Ağanoğlu kıskançlık filân gibi bâzı şey
ler de karıştırdılar. Kıskançlıkla da hiçbir ilgi
si yok. Çünkü hiçbir doktorla ihtilâf halinde 
değilim ve hiçbir doktorun ihtisası nisbetinde 

i veya hiçbir hizmetlinin, hiçbir çalışanın çalış-
<- - 3 3 

| ması nisbetinde kazanmasının da aleyhinde de-
j ği'inı. Bilâkis onları orada tasvibetmenin lehin-

deyi.m. Yalnız getirilen sistem sakattır. Getiri
len sistem çelişmeleri ihtiva ediyor. Getirilen 
sistem kim ne derse desin sosyalizasyona zarar 

i vericidir. Ben Full - Time'in aleyhinde değilim. 
Bu, Full - Time'ı öldürücü bir sistemdir. Full -
Time, tam mesai yapmak ve bu mesaiyi vatan-

j daşlar arasında ayırım yapmadan uygulamayı 
gerektirir. Halbuki bu, mesai saati dışındaki 
müracaatları ezel sisteme tabi tutan ve Full -
Time dışına çıkan bir sistemdir arkadaşlar. Ar
kadaşlar döner sermaye kolay kullanılıyor, 
bir bakıma döner sermaye Parlâmentonun yet
kide müsaadesi alınmadan yürütülen bir ver-
ci ^temidir. Bu itibarla bunlar efendim za
ten döner sermayeden ödeniyor, ne oluyor 
yani deniyor. Döner sermaye aslında bir yanlış 
tatbikattır. Mesai ücreti verilmelidir. Bu çok 
er kaması lâsımgslanlerin aylıklarını artırma
lıdır. Ama bütün bunlar bir esasa bağlanmalı, 
yani ne kazanırsa bunun yüzde ellisini vermek 
hatalıdır. Yani bir şahsı Devlete ortak etmek
tir, İD ev! et bunlara ücret veriyor; ister döner 
sermayeden verir, ister bütçeden verir. Nereden 
okırsa olsun bu verilen ücret bir hizmet karşılı
ğıdır. Halbuki bu ortaklıktır, kazanç ortaklı
ğıdır, Şirket hüviyetini ihtiva eden bir yoldur. 
Ne kadar kaşanırsan bunun yarısını alacaksın; 
kasanama,zsan, ne yapalım alamıyacaksm. Bu 

O itibarla Sayın Bakandan bir şey istirham 
demeğim, bir yanlış tatbikat olmuş, Sayıştay 

bunu tazmine hükmetmiş ve tazmin edilmesi 
lâsımgelir kanaatine varmış ve buna bir çıkar 
yol bulmak için böyle bir kanun getirmemeli idi, 
Ziden birkaç ödeme imiş, onlar yerinde tashih 
edilebilir, bu ödemeler azmış; bunlar tashih edi-
lebı-ırd', Sğer doktorları Full - Time'a tam hiz
met:) t-?/::vik etmek maksadını güdüyorsa, bun-
"ara • 'i;:im cari sistemlerimize yani, bütçe esas-
""..•.;.:': -e malî hükümlere uygun bir tatbikat 
^ivy:-Giydiler, Bu yanlış bir yoldur. Ne kadar 
ka?ar-insan o kadar alacaksın, yarışı da davet 

i edecek; a'-*"! kıskançlıklar o saman doğacak 
l Bundan istifade etmiyen doktorların seslerini 
| o zaman duyacaksm-.z ve nitekim şimdiden du-
• yamaktadır. Bazı doktorlar bunun aleyhinde-
İ dir arkadaşlar. Benim tanıyabildiğim doktorla-
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rnı büyük bir kısmı i;unun aleyhindedir ve bun
ların içinde vaktiyle burada milletvekilliği ya
pan arkadaşlarımız da vardır. Halen Ankara'da 
sağlık müesseselerinde mesuliyet makamında 
oturan insanlar vardır. Binaenaleyh, ben na
zari konuşmuyorum, hissî konuşmuyorum, tet
kik ve tahkik ediyorum ve inandıklarımı söylü
yorum. Sosyalizasyona zararlı bir yoldur, Ful! -
Tımeyo aykın bir tatbikattır. Bu itibarla o da 
tehlikelidir. Sayın bakan tehlikeli, değildir dedi
ler, Tehlikelidir ve bilinci madde yine tehlikeli 
bir hüküm getirmekte, lüzumsuz bir hüküm ge
tirmekte. Bundan sonra gelen madde ise büsbü
tün tatbik edilemiyccektir arkadaşlar. Bunu 
maliyeciler kolay kolay tatbik etrniy elektir, bu 
geçici maddeyi. Ve yarın Anaya raya aykırılık 
bakımından da bu kanun iptal edilebilir, Ba bir 
tedbir değildir. Bu tedbiri tam olarak yapabil
mek için bunu baştan iyi düşünmeli ve çalıdan 
insanları, teşvik görmesi l&zııngelen insanları 
ibrtısasmdan istifade edilmesi lâzımgelen insan
ları da şimdiden düşünmeliyiz. 

Sayın Emaytürk «efendim burası bir ihtisas 
merkezi değil, bir eğitim merkezidir. Buraya an
cak jüri ile tâyin olunur, başkaları giremez. 
Canım, başkaları giremez ama işte buraya gel
men ;.n yolunu herkes anyacak. Şu halde bu im
tiyazlı bir rj:mra, brcabediyor, Her imtihan vere
bilen, her jürisinin önünden geçebilen buraya 
gelebilir. Bu hakkı ist iyen ve fakat bu hakka 
ka^u-amıyanlar da müşteki olur ve daima da 
bu hb-metin aleyhinde olur. Hizmet görülebil
mesi için lâzım ama bu kâfi değildir. Zararlı 
bir uygulamamn kapırrm ağıyoruz, ileride l u r u 
yine kendi elimizle krrpamak istiyeeeğiz ama, 
na~ıl kapanacak onu bilmiyorum. 

Bu itibarla bu kanunun bu haliyle çıkmama
sını bir kere daha rica ediyorum ve takrir ver
medim, çünkü bakanımız konuşlular, hükümet 
te t as vib ettikten sonra çıkması ihtimali kuvvet
lenmiştir, biliyorum ama benim fikirlerim buna 
karşı olduğa için muhafaza ediyorum; bu kanu
nun arz ettiğim esaslarda tashih görmek üzere 
geri alınmasını tekrar istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, ben tümü üzerindeki görüşme
ler için söz almıştım, fakat teamüle aykırı ola
rak sayın bakan söz aldılar ki o zaman kifayet 
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I takriri verilmiş idi. Benim söz hakkım bakı kal-
] malıyiı. Artık tümü üzerinde görüşme bittiği 

için ben madde kısmında arz edeceğim. 
841 sayılı Kanunda sosyal adaleti zedeliyen 

bir madde var. Kanunun çıkarılması ile beraber 
bu sosyal adaletsizliğin, de giderilmesi gerekir. 
Hastanelere işi düşen herkes bilir ki, hastane
lerin yükünün büyük bir kısmını asistanlar çek
mekledir. İlini oradan başlamaktadır. 641 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde der ki : «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edilecek 
döner sermayeli kurum ve hastanelerde çalış
tı: ılacak tabip (asistanlar hariç) diş tabibi, mes
lek okulları ve saire. 

Şimdi bu primlerden asistanlar faydalandırıl
ın ayacaktır. Yalnız mütehassıs elemanlar fay
dalandırıl acaktır. Halbuki bu primlerin hakka
niyetle dağıtılabilmesi ve hastanenin yüzünün 
ağartılabilmesi için bu primlerden asistanların 
da maaşları nishetmde faydalanması gerekir. 
Bugün asistanlar büyük şehirlerde ihtisaslarını 
yapmak mecburiyetindedirler, ve bir ev parası 
kaışîhğmda ücretle çalışırlar. Elbette asistanlı
ğında geçinecek parası olmayacağı için, Anado
lu'da pratisyen hekim olarak çalışan kimseler 
de ihtisas için dört, beş sene parayı biriktirmek 
zorunda kalırlar ve Anadolu'da çalışan hekrm-
ler para biriktiriyor isnadı altında kalırlar. Bu
nu önlemek için asistanların da bu primlerden 
faydalandırılması, geçimlerinin garanti altına 
alınması ve onların verimliliklerinin de artırıl
man gerekir. Ben bunun için söz aldım ve onun 
:ebn de Vu maddedeki «asistanlar hariç» ivarrjr-
ni kaldıran ve paragrafın sonuna «asistanlar da 
maaşları rdsbetinde prim alırlar» ibaresini ihti
va eden bir ve iki numaralarla göstermiş olduğu 
önergelerimi takdim ediyorum, bunları da yazılı 
olarak sunuyorum. Mâruzâtım bu kadardır, he
pinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN - - Sayın Melen, 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; maddenin tetkikinden 
de anlaşılacağı gibi, bu kanun ne Full - Time, 
ne de tazminat esasını, Full - Time'ı kabul eden
lere verilecek tazminatı ne de prim esasını yeni
den ihdas eden getiren bir kanun değildir. Ar
kadaşlar tümü üzerinde konuşurken arz ettiler, 
öyle olsa idi şahsan benim de mülâhazam ola
caktı. Nitekim komisyonun birinci müzakere-
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sinde sosyalizasyon bölgesi düşünülmediği için 
bu kanuna muhalif kalmıştım. Bilâhara ikinci 
müzakerede anlaşıldı ki, bu esasların sosyali
zasyona büyük bir zarar verdiği vâki değildir. 
Zarar vermiyecektir. Ama aslında bizatihi bu 
Full - Time sosyalizasyona zarar vermiştir. Bu
nu kabul etmek lâzımdır. Sosyalizasyon bölgesi 
ihdas edildiği zaman bidayette hekimlere de 
diğer personele farklı bir ücret verildiği ioin 
cazip gelmiştir. Birçok hekimler gitmişler ve mu
kavele ile bağlanmışlardır. Fakat arkasından işçi 
Sigortalarının aynı miktarda ücret vermesi ve 
bâzı hastahanelerde Full - Time'in kabulü üze
rine aynı ücretlerin Batı'da, büyük şehirlerde 
hastahanelerde alınması imkânı bulununca köy
lerde, sosyalizasyon bölgelerinde bulunan he
kimler mukaveleleri biter bitmez bu taraf
lara akmışlar ve sosyalizasyon bölgesi maale
sef sosyalizasyondan beklenen gayeyi gerçek
leştirecek bir vaziyetten çıkmıştır. Faraza be
nim seçim çevremde 22 hastane vardır, zannedi
yorum ki, ildeki hastahane ile birlikte 23 olması 
lâzımdır. Doktor sayısı yüzü aşması lâzımdır, 
kadrosuna göre yüzden fazla doktor olması lâ
zımdır. Bugün ya 6 ya 7 dir, yanılmıyorsam. 
Hattâ son aylarda oralarda doktor mevcudel-
duğunu gösterebilmek için muvakkat vazife 
ile birer ay vazife ile bir nevi tenezzûhe gider 
gibi bir doktor gönderilmekte ve gelmektedir. 
İstanbul veya Ankara'dan bir doktor bir ay 
müddetle doktorluk yapıp dönmektedir, iş, 
böyle bir münavebeye de girmiştir. Bu sebeple 
bu kanun görüşülürken hakikaten sosyalizas
yon bölgesi mevzuunun da düşünülmesi lâzım
dır, halledilmesi lazımdır. Burada Sağlık Ba
kanının bizi hiç olmazsa ümide düşürecek bir 
beyanda, bir vaitte bulunması lâzımdır. Aksi 
halde bu sosyalizasyon mevzuunu bir tarafa at
mak lâzımgelecektir. Yalnız arz edeyim; şüp
hesiz bu kanunun müzakeresinden istifade ede
rek bu mevzuu dile getiriyoruz. Doğrudan doğ
ruya bu kanunun, faraza bu anda okuduğumuz 
bu maddesinin sosyalizasyona bir tesiri, menfi 
bir tesiri de olmıyacaktır. Zaten Full - Time'm 
kabulü ile sosyalizasyon meselesi bu hale sokul
muştur. Full - Time sistem olarak girdiğine gö
re ve halen uygulandığına göre, artık bu Full -
Time içinde bir maddenin tashihi, vasiyeti faz
laca değiştirmiyecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, burada mevzubahso-
lan şey vaktiyle bu kanun kabul edilirken, 
Full - Time kabul eden hastaneler iki şeyi ka
bul etmiştir: Full - Tinıe'ı kabul eden hekimler 
için tazminat ve prim. Tazminatta bir tavan 
kabul edilmiş bu kanunda. Fakat ıtrini için bir 
tavan kabul edilmesi unutulmuş, ihmal edil
miş veya lüzum görülmemiştir. Bu anda lüzum 
görülmemiş olduğunu kabul etmek lâzım çünkü 
vâzıı kanunu unutmakla itham etmeye imkân 
yok. Lüzum görülmemiştir; tatbikatta bu sırıt-
mıştır. 7244 sayılı bir kanunumuz vardır. Bu 
umumiyetle ek ödenekler için bir tavan tesbit 
etmiştir. Aslî maaşın yüzde 60 şmı aşamaz de
miştir. Bu kanun tatbik edilince bu işlemez ha
le gelmiştir. Bu madde bu sistemi işler hale ge
tirmektedir. Yalnız arkadaşlarımın haklı oldu
ğu bir nokta var. Ben de iştirak ederim. Bu 
Full - Time'ı zedeliyen bir hükümdür. Bunu 
kabul etmek lâzımdır. Full - Time deyince tam 
çalışma, bir yere kendisini verme, bütün me
saisini bir yere vermesi meselesidir. Fakat bu 
bütün mesaiyi bir yere vermeyi reddeden he
kimi saat 4 ten sonra kendi hesabına çalışır 
hale getirmektedir. Bir istisna olduğunu da ka
bul etmek lâzım. Ama Sayın Bakanın görüşüne 
ben de iştirak ediyorum. Full - Time'ı dahi bu
gün bir merhale, geçici bir merhale olarak ka
bul etmek lâzım. Eğer biz sosyalizasyonu veya
hut da Sigorta Hastaneciliğini temin edebilirsek, 
ki yapabileceğimiz şey budur. Sosyalizasyon 
için, Sigorta hastaneciliği için meccanen olma
sını hayal etmemek lâzım. Bu devletin bütçe
sini tamamiyle verebilecek olsanız dahi karşıla
yamazsınız. Nihayet Sigorta hastaneciliği dü
şünülebilir. O sistem bir sosyalizasyonu getir
diğiniz takdirde geçici olarak yürütmekte oldu
ğumuz bu rejim de ortadan kalkacaktır. 

Arz ettiğim gibi, bu madde mevcut bir vazi
yeti tashihten ibarettir. Daha doğrusu daha 
evvel kanun metninin iyi tanzim edilmemiş ol
masından doğan bir durumu tashihten ibaret
tir. Bu şekilde kabul edilmesinde ben şahsan 
mahzur görmüyorum; saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bu müzakeresini 
yaptığımız kanunun 1 nci maddesi doktoru. 
müessesesine bağlamak bakımından büyük 
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faydalar getirecektir. Elbette ki doktorun 
daima müessesesinde kalması ve hastanın em
rinde hasır vaziyette olması hastanın bir nevi 
teminatı mahiyetinde olacaktır. Çünkü, bil
hassa âcil vakalarda doktor ve güvenebildi
ği doktor daima hizmetinde bulunmuş olacak
tan Bu kanunun Full - Time ve sosyalizasyonu 
baltalaması, ona zarar vermesi de söz konusu 
olamaz. Çünkü ayrı ayrı konulardır bunlar. Bu 
durum daha çok eğitim müesseselerinde uy
gulanır ve doktorla hastayı daima karşı kar
şıya getirecek ve hastanın hizmetinde daima 
doktor bulunduracak bir sistemi getirmekte
dir. Aslında bizi ilgilendiren doktorun çok 
kazanmasa olmamalıdır. Bizi daha çok ilgilen
diren doktorun yararlı çalışıp çalışmaması ve 
vicdani kanaatlerine vicdanının sesine daya
narak, dinliyerek hizmet edip etmemesi, ya
rarlı olup olmaması bizi ilgilendirir. Yararlı 
olduğu, müddetçe doktorun daha çok kazan
masını gönülden arzu ederiz. 

Diğer bir husus, doktor bu kanunla daima 
hastanede kalacaktır. Alacağı ücret de elbet
te Sağlık Bakanlığının tesbit edeceği ücret ol
duğu için özel hastanelerden veya özel mua
yenehanelerden daha düşük olacaktır. Bu ba
kımdan da vatandaşın lehine bir tatbikat ola
caktır. Suiistimal yapılır iddiası veya şüphe
si de varidolamaz. Zira hangi şart altında olur
sa olsun vicdanının sesini dinliyen her görev
li sunstimal yapabilir. Yeter ki suiistimali ön-
liyecek kontroller ve vicdani terbiye, millî 
duygunun bu hizmet edecek kişiye verilmesi 
gerekir. Bu yönleriyle kanunun faydalı ola
cağı kanaatiyle müspet oy vereceğimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi üze
rinde söz istiyen başka sayın üye...? Yok. Sa
yın Lûtfi Bilgen bahsettiğiniz önergeleri tas-
hihan gönderiyor musunuz? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen iki önerge

sinden bir tanesini geri almıştır. Mevcut bir 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci mad

desinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Madde 4. — 1 nci maddede adı geçen per
sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 li

rayı. geçemez. Asistanlar da maaşları nisbetin-
de tazminat ve primden faydalanırlar. Bu mad
de gereğince ödenecek primler 7244 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükme 
tabi değildir. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÛTFİ 
TOKOĞLD (Kocaeli) — Muhterem Başkan, 
fikrin asaletine bütün gönlümüzce iştirak et
mekteyiz. Bu sebepten dolayı mesele komis
yonumuzda müzakere edilirken Sayın Bakan
dan aynı mahiyette olmak üzere sualler sorul
muştur. Sayın Bakan, Full - Time tatbikatının 
anketler tarikiyle düzeltilmesi hususunda te
şebbüse geçtiklerini, asistanlara da bu tazmi
natım verilmesi hususuna taraftar olduklarını 
ve yeni bir kanunla Muhterem Büyük Millet 
Meclisi huzuruna çıkacaklarını ifade ettiler. 
Önergede de arz ettiğim veçhile bu kanun 
müstaceldir. Bu sebepten dolayı ivedilik ve 
öncelik teklifi takdim etmiş bulunuyorum. 
Bu sebeple bu haklı takriri kabul ettiğimiz 
anda kanun tasarısı Millet Meclisine intikal 
edecek ve ne zaman çıkacağı şüpheli bir hal 
alacaktır. Hükümet bu hususa değinmiş ve yeni 
bir kanunla bu hakkı tanıyacağını vadetmiş 
olması karsısında bu takrire komisyonumuzun 
iştirak edemiyeceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılmıyor. 
Takrir sahibi bu izahat muvacehesinde takri
rini geri alacak mı? Israr ediyor mu? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — izah edebilir mi
yim 

BAŞKAN — Buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, Sayın 
Bakamımız da bu mevzuda yeni bir (tasan ha
zırlamak üzere olduklarını söylediler, biraz 
evvel şahsan. Fakat bu müstacel bir kanun, ka
bul ettik ama bugün kömür parasını veremi-
yen, ev kirasını ödiyemiyen asistanların duru
mu da daha âcil olsa gerek. Bu kanun görü
şüldüğü şu sırada bu şekilde çıksın, mesele 
halledilsin, mesele bundan ibarettir. Ben bu
nu arzu ediyorum, teklifim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Hükümet 
ne diyor? 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Yeni tasarı hazırlıyoruz, onun için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyoırsunuz ve bunu (ayrı
ca getireceğinizi vadediyorsunuz. O halde tak
riri bir kere daha okutup oylarınıza unacağıan. 

(içel üyesi Lûtfi Bilge'nin takriri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şiımdi maddeyi okutup oylarınıza sunuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 641 sayılı Kanuna aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde — 6 . 7 . 1965 tarihinden iti
baren 5 nci madde gereğince personele veril
mesi gereken primlerden 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki miktarı 
geçtiği için kesilenler istihkak sahiplerine öde
nir. Kesilmeksizin yapılan ödemeler geri alın
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye? Sayın Yiğit Köker, buyurunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; geçici madde ile 
1965 yılının Temmuz ayından beri yapılan usul
süz tediyelere meşruiyet kazandırılması öngö
rülmekledir. Biraz önce Sayın Bakanın da 
burada izah ettikleri veçhile, 6 Temmuz 1965 
tarihinde meriyete giıren 641 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi maalesef bâzı âmiri italar tara
fından yanlış tefsir edilmiş ve bu yüzden de 
hakları olmadığı halde bâzı kimselere 7244 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki âmir hükmüne rağmen maaşlarının birin
ci derecedeki Devlet memuru maaşının % 60 ı 
nisbetinde ödeme yapılması iktiza ederken bu 
kanuni hüküm yerine getirilmemiş ve bu ra
kamın üzerindeki 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre Devlet me
murlarına maaşlarından gayrı ödenecek prim 
ve benzeri ödemelerin miktarı 1 620 liradır, 
bâzı âmiri italar bu lâzimeye riayet etmemiş
ler ve bu suretle de Sayıştay bu âmiri italar 
hakkında zimmet çıkarmış bulunmaktadır, önü

müze getirilmiş bulunan -tasan ile bâzı âmiri 
italara çıkarılmış, Sayıştayca çıkarılmış zim
metleri affetmek gibi bir durumla Yüce Sena
to karşıkarşıya getirilmektedir. Hem de na
sıl üç yıl evveline dönülmek suretiyle makable 
teşmil edilecek hükümlerle Sayıştay tarafından 
çıkarılan zimmetlerin affı cihetine gidilmekte
dir. Şimdi ben çok muhterem arkadaşlarıma 
bir noktayı hatırlatmak istiyorum ve diyorum 
ki; Sayıştay her gün ya kanunların yanlış tat
bik edilmesi sebebiyle veya yanlış uygulama 
sebebiyle yüzlerce, binlerce âmiri itaya, muha
sibe zimmet çıkarmaktadır. Bilmiyorum, Hak
kâri'deki bir orman kâtibinden, istanbul'daki 
bir sağlık müdürüne kadar mütaaddit kimsele
re zimmet çıkarmaktadır. Eğer Yüce Senato bir 
atıfet gösterecek idi ise, bu mevzuu makable 
teşmil edilecek bir hükümle değil, bir malî 
af getirilmek suretiyle, Senato bu hakikaten 
büyük hizmet gören ve muhtelif arkadaşları
mın da ifade ettiği gibi bu kadar ilmî ootorite 
olan zevatın zimmetlerini bir malî af kanunu 
ile affetmek mümkün idi. Eğer Yüce Senato 
geçici maddeyi bu şekilde kabul eder ve ma
kable teşmil edilen hükümlerle kanun getiril
mesinin mümkün olabildiğni tescil ederse, 
bundan sonra birçok makable teşmil edilmiş 
hükümleri ihtiva eden kanunlar Yüce Senato
ya gelecektir. Emsal teşkil edecektir. Onun 
için istirham ediyorum, lütfediniz bu geçici 
maddeyi kanun metninden çıkaralım, bu husus
ta bir de takrir takdim ediyorum, iltifatınızı 
rica ediyorum efendim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ueuzal 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 2,5 saate yakın 
bir zamandan beni bu tasarının müzakeresi yapıl
maktadır. Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 
bu noktaya temas eden arkadaşlarımız oldu, ve
rilen cevaplarla da anlaşıldı ki, vaktiyle 209 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve bâ -
zı hükümler getiren 641 sayılı Kanun vaz'edildiği 
zaman 641 sayılı Kanunun dördüncü maddesi 
7244 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki hükmü kaldırmıştır. 

Yani değerli arkadaşımın ifade buyurduğu 
gibi 1620 liralık miktarı 2500 e çıkarmıştır. Aka
binde de yine beşinci maddesinde saat 16 dan 
sonra yapılan çalışmalardan elde edilecek para-
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nın % 50 sini pirim olarak çalışan personele 
vermeyi de kabul etmiştir. Şimdi geçici ikinci 
madde, benim kanaatime göre, yeni bir hüküm 
getirmiyor arkadaşlar. 641 sayılı Kanunun beşin
ci maddesindeki hükmün Sayıştay tarafından 
tefsire tabi tutulması karşısında vaktiyle çalışıp 
hak kazanan insanların hakkını teslim etmek 
içindir. Yoksa benim kanaatime göre makable 
teşmil edecek bir hüküm vazetmiyorsunuz. Onun 
için endişe edilecek hiçbir tarafı yoktur. Sayın 
Bakan da burada izah buyurdular. 641 sayılı Ka
nunun vaz'mdan sonra yaptığım tamimlerle ça
lışan arkadaşlara bu primler ödenecektir diye 
çalışanla hastaneler arasında bir hukukî durum 
ihdas edilmiştir, böyle bir hakla kabul eden per
sonel de çalışmış, bu hizmetinin karşılığında ka
nunun meydana getirdiği hakka sahibolmuştur. 
Ama aradan geçen 17 ay sonra bir itiraz üzerine 
böyle bir tefsirle karşılaşılmış. Şimdi Sayıştay 
bu kanun hükmünü tefsire kalkamaz ama, 7244 
sayılı Kanunun bu hükmü bâtıldır diye bir şart 
çıkınca ortaya mecburen bu tasarıyı getirmişler
dir. Tasarı benim kanaatime göre yeni bir hü
küm vaz'etmiyor. Eski hükmü yeniden ipka edi
yor. Yalnız ihtilâfı ortadan kaldırıyor. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye. Buyurun 
sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu madde gerçekten bir
çok arkadaşları endişeye .sevketmiştir. Acaba bir 
haksız iktisaba vesile mi oluyoruz endişesine ka
pılmışlardır. Ben de sayın Ucuzal gibi mütalâa 
ediyorum. 

Bir defa bu madde bir arkadaşımızın biraz 
evvel işaret ettiği gibi, bir zimmeti affetmekte 
olan veya ortadan kaldıracak bir madde değildir. 
Bilâkis, bir hakkın mevcudiyetini yeniden te-
yideden, teslim eden bir hükümdür ve tasarı 
bu maksatla gelmiştir. Vaktiyle bundan evvelki 
Anayasamızda bir tefsir müessesesi mevcuttur. 
Eğer, bu müessese kalkmamış olsa idi burada 
bir tefsir kararı ile karşı karşıya bulunacaktık 
ki şüphesiz bizden bir tefsir istenecekti. Tefsir 
müessesesi kalkmış olduğu için, Hükümet, zanne
diyorum, bu şekilde bir madde getirmeye mec
bur kalmıştır. Sayın Ucuzal'm da işaret ettiği gi
bi, bilhassa mühim olan nokta budur. Çalışanlar, 

I bir defa hükümet, tatbikatçı olan bakanlık bu 
maddeyi geniş şekilde anlamış. Yani, pirim için 

] tavan mevcudolmıadığı kanaati ile uygulamış 
ve ödmeler yapmış hattâ. Ve sonra çalışanlarla 
yapılan mukavelede de bu esas caridir. Yani pi
rim aldığı 'takdirde pirim için bir tavan mevcud-
olmıyacaktır. Pirimin yarısına istihkak kesbe-
decektir. Ve çalışan da mukaveleyi yaparken ve
ya müessesenin şartlarını kabul etmek de bir mu
kavele hükmündedir. Girerken bu esası göz önün
de bulundurarak girmiştir. Bu sebeple bu maddeyi 
bu hükmü hakikaten bir zimmeti affetmek gibi 
bir hüküm olarak anlamamak lâzımdır ve ko
misyonumuz böyle anlamamıştır. Bir yanlış tat
bikatı daha doğrusu bir boşluğu dolduran bir 
hüküm getirmiştir ve bu bakımdan yerindedir 
ve tereddüde de sebep yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bu mad

denin tatbikatını Bitlis'te Hazine avukatı oldu
ğum devirde ben de gördüm. Hakikaten bir tef
sir hatasından doğmuş olarak muhtelif doktor
lara muhtelif sağlık personeline tazminat öden
mişti. Bunun gibi muhtelif vilâyetlerde de aynı 
vaziyet vardı. Fakat bunu zannediyorum, ba
kanlık veya Sayıştaym bir tamimi üzerine dok
torlara zimmet çıkardılar. Bu şu manâya gelir. 
Evvelce mevcut kanun maddesi muhtelif teşek-

I küllerde muhtelif şekillerde tefsir edilmiş ve say
manlarca ödemeler hususunda bu hataya düşül
müştür. Demek ki, evvelce mevcut ve mer'i olan 
641 sayılı kanunun bu konudaki maddesi bu taz
minatın vazıh şekilde verilmiyeoeğini tavzih et
memiş. Bu tavzih edilmediği için de bir ödeme ya-

I pılmıştır. Fakat bilâhara Sayıştaym tefsir ka-
I rarı üzerine bu durum meydana çıkıyor ve muh-
I telif personele zimmet çıkarılıyor. Esasında ma

lûm olduğu üzere bu zimmeti ödeyecek kişi veya 
I mükellefi olan kişi, ödemeyi yapan muhasiptir. 

ödemeyi yapan muhasip, tabiîdir ki, parayı alan 
I şahsa rücu durumundadır, ilk evvel doktorlara 
I veyahut personele tebligat yapıldı. Tebligat üze-
I rine her birine şu kadar bin lira borcunuz var

dır, yanlış bir ödeme yapılmıştır bunu iade edin, 
I dediler. Sayıştaym bu tefsirinin bir görüş me-
I selesi olduğu kanısındayım. Zira, kanunun muh-
I telif kademelerde, muhtelif mercilerde tefsiri 
I değişik olabilir. Kanunda vuzuh olmadığı için 

bu hataya düşülmüştür. Benim kanaatimce eğer 
| muhterem heyetiniz de lütfeder lehte oy kulla-
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nırsa bir hatayı önleme veya evvelce yapılmış 
bir hatayı düzeltme mahiyetinde bir sonuoa var
mış olacaktır. Bu sebeple kanunun lebinde oy 
kullanılmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN Şimdi görüşen sayın Kürümoğlu 
ile beraber dört sayın arkadaşımız ikinci mad
de üzerinde görüşmüş oldular. Başka söz istiyen 
sayın üye yok. Sayın Köker'in takririni okutu
yorum: 

Başkanlığa 
Geçici maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, sayın Ferid 
Melen'in vazıh izahlarına istinadederek bu tak
rire katılmıyacağımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılmıyor, 
Hükümet? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri M. V.) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. Maddeyi tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Madde: 2 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Cebe oylamaya geçme
den evvel usule dair bir itirazınız mı var? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Bundan ev
velki oylamada lebinde oy kullananlar dendi. 
Arkasından aleyhinde oy kullananlar soruldu. 
Fakat neticeleri sayılmadı. Ve dolayısiyle an
laşılamadı. 

BAŞKAN — Böyle bir tereddüde katılmış 
olmamakla beraber, her hangi bir şüpheyi izale 
etmiş olmak için bu takriri bir kere dalıa oyla
makta mahzur görmüyorum. 

(Yiğit Köker'in takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmemiştir. Şim
di okuttuğum maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde BÖZ istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde iki sayın üye
ye söz vereceğim, lehte ve aleyhte. Söz istiyen?. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Cumhuri
yet Senatosunca da kabul edilmiştir. Yurdun 
sağlık dâvası için hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şimdi gündemin normal mad
delerine geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek 
sayın üye?.. Yok. Sayın Karavelioğlu burada
lar, gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öziürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek 
saym üye?.. Yok. Sayın Öztürkçine buradalar. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla-
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cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Sayın Özden yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artırılma
sına dair Millî Savunma Bakanından sözlü soru
su (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı?. 
Yok. Sayın Atmaca buradalar. Gelecek birleşi
me kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gür soy Irak'ın, ikili anlaşmalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek 
sayın üye?.. Yok. Sayın Gürsoytrak buradalar. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, ders aracı fiyatlarının artı
şına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/456) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. 
Yok. Sayın Atmaca buradalar. Gelecek birleşi
me kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Sayın Ekrem Özden?.. Yok. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaVın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Balkanından söz
lü sorusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. Sa
yın Ucuzal?.. Burada. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/501) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Sayın Oğuz Bekata?.. Yok. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, IIolanda'ya satılan çaya 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/502) 

BAŞKAN — Sayın Gümrük Bakanı ve sayın 
soru sahibi?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından birleşimi 10 EMm Perşembe günü saat 
15.00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.40 

m** 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, ambar zararlıları ile mücade
leye dair Başbakan, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Ticaret, Dışişleri ve Tarım bakanlıklarından olan 
sorusu ve Başbakan Süleyman D emir el'in yazılı 
cevabı (7/464) (1) 

(1) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın ya
zılı cevapları 30 . 9 . 1968 tarihli 61 nci Birle
şim tutanağı sonuna bağlıdır. 

T. C. 
Başbakanlık 2.10.1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77 - 240/7426 

Konu: Adana Senatörü Mu
kadder <Öztekin'in yazılı soru 
önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 21 . 6 . 1968 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/464-9165/993 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana "Üyesi Mukad
der Öztekin'in Başbakanlığa yöneltmiş olduğu, 
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«Ambar zararlıları ile mücadeleye» dair 
15 . 6 . 1968 tarihli yazılı ısoru önergesinin ce
vabı, üç nüsha olarak, ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Mukad
der Öztekin'in, «Ambar zararlıları ile ışıklan
dırma suretiyle mücadele» hakkındaki yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi iskenderun Si
losundaki Gobalt - 60 tesisleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında teşkil edilen teknik ko
mitenin ışınlanan gıda maddelerinin tüketime 
zararsız olacağı hususunda kesin bir kanaatin 
açıklanmasını mümkün görmemesi ve bu se
beple de adıgeçen bakanlığın Türkiye Atom 
Enerjisi Komisyonuna, «ışınlanan buğdayların 
tüketime verilmemesi kaydiyle bu tesislerin ça
lışmaya başlıya bileceğini» bildirmesi, ışınlan
dırılacak buğdayların ihraç imkânının da bu
lunmaması sebebiyle kullanılamamıştır. 

2. Bahis konusu projenin uygulanmamış 
bulunmasından dolayı her hangi bir resmî açık
lama yapılmasına lüzum görülmemiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Kaplan* m, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Biga kaz asındaki toprak dağıtımına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye ve Köy İşleri 
bakanlarından sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. 
Turgut Tokcr'în yazılı cevabı (7/456) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Biga kazasmdaki ECE Gölü kurutulmasın
dan sonra yapılan toprak dağıtılmasında 73 yıl
dan 'beri köy tüzel kişiliğine aidolan gelir payı
nın hesaba katılmadığı ve kanal açan köylünün 
hakkının verilmediği yolundaki iddiaların esa
sının Maliye ve Köy İşleri bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla, 

T. C. 
Köy İşleri Bakankğ 

Müüteşarbk 
Sayı : 3103-18930 

Konu : 
lan'm önergesi 

2 . 10 . 196S 

Tabiî Senatör Kadri Kap-

Gıımliiıriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 8 . 1S38 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

9135/859 - 7/453 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap
larım Biga ilçesi - Yeniçiftlik sınırları içinde 
bulunan Ece gölü arazisinin dağıtımına dair, 
Maliye Bakanlığı i b bakanlığım tarafından ya-
SÎII olarak cevaplandırılmasını istediği soru 
önergesinin, bakanlığımı ilgilendiren kısmının 
cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

'uîüiıııriyet 

Kadri Kaplan 
Tabiî Senatör 

Senatosu Tabiî üyesi Kadri 
Eaplan'ın Biga ilçesi Yeniçiftlik sınırları içinde 
bulunan Ece gölü arazisinin dağıtımına dair, 
Maliye Bakanlığı i1 e bakanlığım tarafından ya
zılı olarak cevaplandır;İmasını istediği soru 
önergesinin bakanlığımı ilgilendiren kısmının 
cevabıdır. 

Biga ilçesinin Yeniçiftlik köyü sınırları için
de buluna:?, ve köylü!erce 7 090 dönüm kadar 
kısmı kurutulan Eo3 gölü arazisinin, mülkiyet 
durumu ihtilâfb bulunduğundan 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine 
göre hak sahibi olacak muhtaç çiftçilere dağı
tılmak üzere bu güne kadar Toprak Komisyo
nunca ele alınmamıştır. 

Arazinin hukukî durumunun 763 sayılı Tapu
lama Kanunu hükümlerine göre kesinlikle belli 
edilmesi amaciyle halen Biga Tapulama Müdür
lüğünce çalışmalar yapılmaktadır. 

Tapulama çalışmaları tamamlandıktan sonra 
dağıtılabilecek nitelikte hazineye ait kültüre 
elverişli bir arazi elde edildiği takdirde Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu uygulanabilecek
tir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Vyesi 31 u-
kadeler Öztekin'in, Yakapınar ve Geçitli köyle
rinin içme sularına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/465) 

550 



G. Senatosu B : 64 8 . 10 . 1968 O : 1 
18 . 6 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

Mukadder öztekin 
Adana Senatörü 

Adana merkez ilçesine bağlı Misis bucağının 
Yakapmar ve Geçitli (Misis ve Havraniye) köy
lerine ait köy içme suları tesisleri hangi tarihte 
ikmal edilmiştir. Kaç liraya mal olmuştur ve 
halen ne durumdadır? 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 2.10.1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 3404 - 13931 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyssi Mukadder öztekin'in önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21.6.1968 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/465-970/991 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukadder 
öztekin'in, Yakapmar ve Geçitli köylerinin içme 
sularına dair, Bakanlığıma yönelttiği yazılı so

ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz 
ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin'in, Yakapmar ve Geçitli köylerinin 
içmesularına dair Köy İşleri Bakanlığına yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Adana - Merkez - Misis bucağına bağlı Ya
kapmar ve Geçitli (Misis ve Havraniye) köyle
rinin içmesuyu tesislerinin : 

a) Birinci keşfi 498 000 Tl. dır. 
b) İşe, 19 . 9 . 1962 tarihinde başlanmış

tır. 
c) İş, 31 . 12 . 1962, tarihinde bitirilmiş

tir. 
İnşaat emanet ve püremanet olarak iki saf

hada tamamlanmıştır. 
d) Kesinhesap sonuçlarına göre inşaat, 

408 599,79 Tl. na maflolmuştur. 
e) İnşaatın bugünkü durumu : 
İsalenin iki dere geçiti ve çok engebeli bir 

I araziden geçirilmesi nedeniyle bâzı kısımlarda 
| arızalar meydana gelmiş, 2 000 Tl. nakit ve 
| 3 500 TU. boru olmak üzere, cem'an 5 500 Tl. 
j lık bir onarımı icabettirmistir. 
I Halen gerekli onarıma başlanılmış olup, 
| kısa zamanda ikmal edilecektir. 



C. Senatosu B : 64 8 . 10 . 1968 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 10 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Kara.veTİ'oğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztıirkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza, dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/482) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdien'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma. 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

4. — Cumhuriyet. Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, erat harçlıklarının artırıl
masına dair Millî Savunma Bakanından1 sözlü 
sorusu (6/454) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/490) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm1, ders aracı fiyatlarının ar
tışına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/456) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul köylerine yapılan 
yardıma dair İçişleri Bakanından, sözlü sorusu 
(6/466) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
söz'lü sorusu (6/500) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına' dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/501) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Holânda'ya satılan caya 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/502) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 7 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1142 ye ek 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esen-
lestirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hak-
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/454; Cumhuriyet Senatosu 1/898) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 633) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5670-1/454 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞNA 

Millet Meclisinin 12 .4 .1968 tairihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivediliMe görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba<kankğına bağlı sağlık kurumları ile esen-
leştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayıh Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sayıh Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 8 . 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 633) 

ISosyal İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/989 

Karar No. : 9 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonulmııza havale buyurulan 'Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığına 'bağlı sağlık 'kurum
ları ile esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkınldaki 209 sayılı 
Karnına bâzı maddeler elklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü (maddesinin (değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici 'bir ımaldde eklenmesine dair kanun tasarısı fcdırdsyonumuzun 25 . 6 . 1968 ta
rihli toplantısında tetkik ve <mlüzakere eldiMi. 
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Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da 

uygun mütalâa edildiğinden mteızlkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul eldilen 
şekli ile aynen kabul e>dilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi gidilmek üzere 
Yüksek Başjkanlığa sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü Burdur Traibzon 

Muğla İzmir F. Kınaytürk R. Zaloğlu 
1. Karaöz M. Bozoklar 

Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Isıtan V. Güvenç 

(I) 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 2 . 7 . 1968 

Esas No. : 1/898 
Karar No. : 81 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 'bağlı sağlık (kurumları ile esenleş-
timme «Rehabilitasyon» tesislerine verilectek döner sermaye 'hakkındaki 209 sayılı Kanuna nâzı 
'maddeler efelenmesinle, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 'bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının, 16 . 4 . 1968 tarihli ve 5670 sayılı yazıları ile Cumhuriyet İSenatoısu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 Teimlmuz 1968 tarihli 'birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri 
de hazır nulunduklan halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli kurum ve 
hastanelerde çalıştırılan person'ele, 641 sayılı Kanunun 5 nci ımaddesi gereğince ödenecek primle
rin, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü (maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne tabi tutulmamasmı öngörmelk-
tedir. 

'209 sayılı Döner Sermaye Kanununa *641 sayılı Kanunla yapılan ıekle, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli kurum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, 
yardımcı sağlık personeli ile eczacı, biyolog, kimyager, kimya lisansiye, kimya mühendisi ve Vete
rinerlere, her ay maaşlarına munzam olarak ve tavanı 2 500 lirayı geçmemek kaydı ile bir tazmi
nat verilmesi kabul edilmiştir. Yine, söz konusu kanunun 5 nci maddesi ile de, günlük çalışma 
saatleri dışında çalışacaklara, döner sermaye gelirinden ayrıca munzam bir prim verilmesi derpiş 
edilmiştir. 

641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi yukarda belirtilen personele verilecek âzami 2 500 lira
lık tazminatı, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasından istisna ettiği halde; 
5 nci madde gereğince verilecek primlerin de bu istisnaya dâhil edildiği kanunda açıklanmadı
ğından ve bu konudaki yönetmelikte ide bu husus 'belirtilmediğinden, primlerin tediyesinde, 7241 
•sayılı Kanunun 3 ncü mddldesinin 2 nci fıkrası hazan göz önünde tutulmuş, bazan tutulmamıştır. 
Bu suretle, uygulamada (bir çelişme meydana gelmiş hulunmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1142 ye ek) 
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Bu çelişmeyi ortadan kaldırmak ve ilgililerin günlülk çalışma saatleri idışmda özel çabalan ile 
yapacakları fazla mesainin vte elmdklerinin karşılığı olan primlerin de 7*244 sayılı Kanun!daki 
talkyüde tabi tutulmamasını temin etmek imaksadiyle hazırlaınmış bulunan talsarı komisyonumuz
ca uygun mütalâa loluntmuş ve foeniimisenımiştir. 

II - Millet Meclisince kaibul ddilen 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca ıda aynen ka
bul Edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hulusunda istemlde bulunul 
ması Ida kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz eidilmek üzere Yükslek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu rapodda Başkan ve Sözcü Kâtip Tabiî Üye 

Sakarya Uşak S. Karaman 
O. Salihoğlu M. F. Atayurt | \ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın Trabzon 
R. Üner î. C. Ege A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon Van Yozgat 
ö. L. Hocaoğlu Sosyalleştirme bölgesi bu aralda î. Yeşilyurt 

düşünülmediği dçin muhalifim. 
F. Melen 

n 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 7 . 10 . 1968 

Esas No : 1/898 
Karar No : 87 

Yüksek Başkanbga 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında, Komisyonumuzun 
2 . 7 . 1968 tarihli ve Esas 1/898, Karar 81 sayılı raperu, Genel Kurulun 4 . 7 . 1968 tarihli 59 ncu 
Birleşimindeki müzakerelerinde Komisyonumuzca geri alınmakla, Komisyonumuzun 7 . 10 . 1968 

tarihli Birleşiminde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı da hazır bulunduğu halde yeniden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Döner sermaye sisteminin uygulandığı müesseselerde çalışan personele 641 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi uyarınca ödenecek primlerin, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki takyide 
tâbi tutulmasını öngören ve Genel Kuruldaki müzakereleri sırasında ileri sürülen görüşleri de
ğeri emdirmek maksadiyle bir defa daha incelenmek üzere geri alınan kanun tasarısı, Komisyonu
muzca bütün yönleri ile ve özellikle sayın üyeler tarafından yapılan tenkidlerin ışığında yeni
den tetkik edilmiş bulunmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1142 ye ek) 
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Oenel Kurulda ileri sürülen iddialar genel olarak şu noktalarda toplanmaktadır. 
1) Fulü - Time 'm tatbikatında aksaklıklar görülmektedir. . 
2) Fakir hastalar sağlık hizmetlerinden gereği kadar faydalanamamaktadır. 
3) Full - Time tatbikatı m/uvacehesinde, hekimler, sosyalizasyon bölgelerine gitmiyeceklerdir. 
Komisyonumuzca, yukarda ifade edilen endişeler yönünden yapılan incelenmeler sonucunda, şu 

hususları tesbit ejdilmiş bulunmaktadır. 

1. — Full - time tatbikatında görülen aksaklıklar konusundaki iddialar, tasarının ihtiva ettiği 
hükümler ve getirdiği prensiplerle ilgili görülmemiştir. Ancak, komisyonumuzdaki müzakereler 
sırasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, mevcut aksaklıkların tashihi ve noksanların gideril
mesi hususunda çalışmalar yapıldığını, yurt çapada tertiplenen bir anketten elde edilecek sonu
ca göre gerekli tedbirlerin alınacağını ve özellikle hasta - hekim ilişkilerinin memleketimiz şart
larına daha uygun bir hale getirileceğini ve bu ilişkilerdeki maddi rabıtanın ortadan kaldırıla
cağını beyan etmişlerdir. 

2. — Özel hastalardan alman paralar söz kmusu müesseselere büyük gelir temin ettiğinden, 
özel hastaların çok bakıldığı hastanelerde döner sermaye kolaylıkla karşılanabilmekte ve dolayı-
siyle daha fazla sayıda fakir hastanın muayene ve tedavisi imkân dahiline girmektedir. Nite
kim, Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanımın izahatından anlaşıldığına göre, bugün döner sermayeli 
hastanelerde tedavi edilenlerin yüzde 75 ini faldı vatandaşlar teşkil etmektedir. Bu itibarla tasarı
nın, fakir vatandaşın sağlık hizmetlerinden yaı arlanmasını engellememekte, blâkis fakir vatan
daşa daha geniş ölçüde hizmet imkânı bahşetmekle olduğu kanaatine varılmıştır. 

3. — Full - time uygulanan müesseseler ile sosyalizasyon bölgesinde çalışacak hekimlerin sı
fatları farklılık göstermektedir. Full - time şistimi, eğitim hastanelerinde tatbik edilmekte ve 
standart kadrolu bu müesseselere tayinler, jüriler marifetiyle yapılmaktadır. Esasen, özel ihti
sasları olan kişileri sosyalizasyon bölgesine göndermenin kabil olmadığı da uygulama vesilesiy
le anlaşılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, Full - time sistemi kurulmasaydı ve hekimlere bu 
imkânlar sağlanmasaydı, bugün Full - time uygulanan müesseselerde çalışan hekimlerin çoğunun 
sosyalizasyon bölgesi yerine batı ülkelerine gidecekleri de bilinen bir gerçek olduğu cihetle, 
Full - time tatbikatının, dış ülkelere giden hekim sayısını azalttığını ifade 'etmek mümkündür. 

Bu itibarla, mütehassıs elemanların yurt içinde kalmalarını sağlamak bakımından, full - time 
sistemi ve diğer batı ülkelerinde de uygulanmakta olan özel prim müessesesi zaruri olarak görül
mektedir. 

Bu mülâhazalarla, full - time tatbikatı muvacehesinde, hekimlerin bu sistemin uygulandığı mü
esseselere iltifat edecekleri ve buna karşılık sosyalizasyon bölgesine hekim göndermede güçlükle
rin ortaya çıkacağı yolundaki görüşleri benimsemek Komisyonumuzca mümkün görülememiştir. 

Yukarıda arz edilen mütalâalar muvacehesinde ve daha önce Yüce Meclisçe kabul edilen 1044 
ve 1054 sayılı kanunlarla Ankara ve Diyarbakır Tıp Fakültelerine tanınan hakkın, döner serma
yeli kurumlara da tanınmasını öngören ve yurdumuzda sağlık hizmetlerinin istenilen ölçüler için-
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de yürütülmesini ve halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma seviyesinin yükseltilmesini sağlamak 
yönünden isabetli telâkki olunan tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiş
tir. 

G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Talbiî tiye 

L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydm İstanbul Manisa 
R. Üner î. C. Ege H. Berkol O. Karaosmanoğlu 

Ordu Trabzon Van Yozgat 
Söz hakkımı mahfuzdur. Ö. L. Hocaoğlu F. Melen İ. Yeşilyurt 

Ş. Koksal 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurum
ları ile esenleştirme «Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek-
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — 1 nci maddede 
adı geçen personele verilecek 
tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat ile 
5 nci madde gereğince ödene
cek primler 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmüne tabi değildir. 

MADDE 2. — 641 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı geçici mad
de eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 6.7.1965 
tarihinden itibaren 5 nci mad
de gereğince personele veril
mesi gereken primlerden 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki miktarı 
geçtiği için kesilenler istihkak 
sahiplerine ödenir. Kesilmeksi-
zin yapılan ödemeler geri alın
maz. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye bakanları 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurum
ları ile esenleştirme «Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek-
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurum
ları ile esenleştirme «Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek-
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunu ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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