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Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Y:ğU Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Saî-
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Senato Araştırması isteyen önergesi. (I G/27) 610 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
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İk Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözîü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 
18 . 7 . 1974) 610 
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Haili! Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından söziü sorusu. 
(6/52) (Veriliş tarihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 
Taksim Meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözüü sorusu. (6/59) (Veriîiş tarihi : 
30 . 6 . 1975) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 

610 

610 

611 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğhı'nıuı, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun 1963 yılından bu yana sigorta
l a r d a n tahsiü ettiği prim miktarına dair soru 
önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet 
Mahir Abium'un yazılı cevabı. (7/631) 611:613 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhuı baş
kanınca SeçIEen Üye Fethi Çelikbaş'm, İstanbul 
Gaziosmanpaşa ilçesi Arnavutköy'deki Hazi
ne arazisine dair soru önergesi ve Mahiye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/666) 613: 

614 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi ÇeL'kbaş'ın, Efes ve 
Topkapı sigaralarına dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekeî Bakanı Orhan Öztrak'ın ya-
ı\\ cevabı. (7/667) 614:615 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün. 1976 yılında yurt dışına 
çîksn döviz miktarına dair soru önergesi ve 
Maüye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı 
cevabı. (7/679) 615:616 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakanhğa bağh Toprak ve Tarım Reformu 
Müsîeşarhğı tarafından hazırlanmış oian yönetmelik 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonuiâ görev bölümüne dair tezkeresi Ge
nel Kurulun blîgisine sunuda. 

Lice'de depremden sonra yap:?an konuüar hak-
kıiîila kurulan Araştırma Komisyonu Başkanhğinm; { tezkereleri kabul edildi. 

— 576 — 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinier'e 
aç ğa alınanlar hakkında kurulan Araştırına Komis
yonu Başkanlığının; 

Komisyonlarının görev süreiermin 18 . 1 . 1977 
taıîhiîtden itibaren ikişer ay daha uzaîıhnasma dair 
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Anaycra ve Adalet Komisyonu Başkanlığınım, 
26 . 6 . 1973 tarihlî ve 1779 sayılı Kanunim bir dana 
görüşüiraek üzere Cumhurbaşkanınca ikinci kez geri 
gönderme yetkisinin olup ©iinadığım incelemek üze
re kuru!^cak karma komisyona katılacak üyelere 
dair tezkeresi okundu, Komisyon Başkanının teklifi 
üzerine tezkere Komisyona geri veriidi. 

Bingöl Üyesi Mehmet Biigin'isı, Türk - Irak pet
rol boru haltının açılış töreni için Irak'a gidemediğin
den harcırah tahakkuk ettirilmemesine dair önerge
si Gene! Kurulun bilgisine sunu'du. 

Lâle Oraîoğîu'nun kaçakçıhk nedeniyle çarptırıl
dığı cezrinin inzibatî ve cezaî bütün neîiceieriy'ie a?fı-
na dair kanun teklifinin (S, Sayısı : 646) gündemde
ki bütün işîere takdlnıen önce'ik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak, maddeleri kabul cdIMi ve tü
mü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonucunda tek
lifin kabul olunduğu bildirildi. 

10/24, 10/27, 10/50 numara!ı Senato Araştırmacı 
isteyen önergelerin görüşü'meleri, önerge sahipleriy
le iFgiîi bskaniann Genci Kurulda hazır bulunmama
ları; 

10/53, 10/62 numara'ı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmeleri ifgiü bakanların Genel Ku-
ru'da hazır bulunmamaları nedeniyle ' önerge sahip
lerinin istemleri üzerine ertelendi. 

Cumhuriyet Scnsîosu Kars Üyesi Sırrı Ata'ay'ın, 
Kars iîinde temeli atıian Şeker Fabrikasına dair Se
nato Araşhrraaai isteyen (10/55); 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayıi Öner' 
in, DîSK'e bağü işçilere yapılan baskı hakkında Se
nato Araştırması isteyen (10/56); 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Cz-
iüık'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve bu ku-
ıx;mT,ann durumdan hakkında Senato Araştırması is
teyen (10/53); 

Önergeler: göriişiüerck, l î 'cr kişiden müteşekkil 
birer Araştırma Komisyonu kurulması kabuî edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Oz-
türk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/60) görüşülerek, araştırma yapıî-
ma?ı ve önergenin evveke kurulmuş bulunan (ÎO/59) 
numrraii Araştırma Komisyonuna havalesi kabul 
edildi. 

Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Kanununa 
bnğiı cctveîi'erde değişiklik yapılması hakkında, ka
nun tasarısının (S. Sayısı : 648) görüşülmesi, Komis
yonun ve Hükümet yetkilerinin Genel Kurulda bu-
üunmaması nedeniyle ertelendi. 

25 . 1 . 1977 Salı gür.ü saat 15.00'te toplanı'mak 
üze-;e Birleşime saat 17.10'da son verildi. 

ba?;kan 
BaşkraıvckiH 

Rahmi Erdem 

Diı. an Üyısi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsai'm, Siret-i Nebi Konferansına dair yazîîı 
soru önergesi, Başbakanhğa gönderilmiştir. (7/682) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him öztürk'ün, Göibaşı Lisesinde cereyan eden bazı 
oisyiara dair yazılı soru önergesi, Baj bakanağa ve 
Mi'iî Eğitim Bakanağına gönderilmiştir. (7/683) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumluıvbaşka^înea 
Seçilen Üye Hüsamettin ÇeFebi'nin, Dema-ı Su Ürün
leri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin çalışma' 

Esrma dair yazdı soru önergesi, Mai:ye Bakaninğı ve 
Ticaret Bakanağına gönderilmiştir. (7/684) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıidız'ın, TRT Genel Müdürüne dair yszkiı soru 
önergesi. Miiiî Eğitim Bakanağına gönderilmiştir. 
(7/685) 

5. — Camhuriyei Senatosu Erzurum Üyesi Iliîmi 
Nc'bnntoğkı'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Yu
karı Sivri Köyü Muhtarına dcir y£zı!ı s:oru önergesi. 
Adaiet Bakanhgma gönderilmiştir. (7/636) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar reddoiu'îîan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Etatkli P im Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/299; C. Se-

Ssndığt Kanununun 32 nci maddesine h"r fıkra ek- nsto?u : 2/109) (8. Sayısı : 647'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
knmesine dair kanun tekiiti ile Miilet Mecüsince tzılhl : 24 . 1 . 1977) 

— 577 — 
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2-, — Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla ka
tılma payı srm'msîîiası hakkında karnın teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunsa metni ve Cumhuriyet 

Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra-
porkrı. (M. Meclisi : 2/9; C. Senatosu : 2/111) (S. 
Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1977) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Erteni 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çeîebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirko! (Uıfa) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 25 nei Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yagildı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Suphi Karaman'in, Güvenlik ör
güde rinde yapılan işkenceler hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Kir gündem dışı konuşma isteği var
dı.,', okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son yıllarda ülkemizde günlük olayların günde

mine giren işkence konusu, bugünedek, basında, ka-
maoyunda ve Parlamento kürsü ve komisyonlarında 
yapılan sayısız uyanlara rağmen yine de sürüp git
mektedir. 

Bkkaç gün ence güvenlik örgütlerinde yapılan iş
kenceye alî bir dineni açıklamak üzere, Cumhuriyet 
Senatosunun ilk oturumunda gündem dışı 10 dakika
lık bir konuşma yapabilmeme müsaadelerini saygı iîe 
rica ederim. 

Suphi Karaman 
C. Senatosu Tabiî Üyesi 

BAŞKAN — Tabiî Üye Sayın Suphi Karaman, 
buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yarasalar karanlığı sever. Çünkü, aydınlık, bol 
ışik yarasanın yaşam koşu'lanyîe organlarının duyar-
îığıyie, bir hayvan olarak içgüdülerini çalıştırmadaki 
alışkanhklarıyle çelişki teşkil eder. Doğa, yaşam ko
şullarını yarasalar üzerinde böyle dengelemiştir. Ay
dınlıklar ufukların ötesine gömülünce, gündüzler ge
ceye dönüşünce, işte o zaman yarasaların günlük ha
yatı başlar. 

Oysa insanlar, en verimli işlerini aydınlıkta üre
tirler, uygarlığı aydınlıklarda geliştirirler. LTygarhkla, 
karanlıkları aydınlığa dönüştürürler. Kara ruhlular, 
karanlık düşünceliler, uygarlıktan nasibini alamayan
lardır. Bunlar da karanlığı severler. Uygarlıktan na
sibini alamayan yarasa kılıklı karanlık severler, tari
hin her döneminde, insan haysiyetinin, insanlık şere
finin başaşağı eferan utanç abideleri olmuşlardır. 

Hayvanları koruma derneklerinin alabildiğine yay
gınlaştığı bir zaman aşamasmda, insanlara işkence 
uygulaması, toplumu son derece rahatsız eden, vic
danları sızlatan, değer yargılarım altüst eden bir hu
sustur. 

İnsan haklarına dayalı dc-mokraük bir hukuk dev
letinde işkence yöntemlerinden söz edüebiîiyorsa, 

578 — 
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Devlet güvenlik makamlarında işkence ile yürütülen 
soruşturmalardan söz ediîebiliyorsa, bundan utanmak 
lâzımdır; insan olarak utanmak lâzımdır, vatandaş 
olarak utanmak lâzımdır, yöneticiler olarak daha çok 
utanmak lâzımdır. 

Bu ayın ilk haftasında gazeteler İstanbul polisi
nin bazı öğrenci yurtlarında arama yaptığını, bu ara
da İstanbul Yükseköğrenim Derneği Başkam Paşa 
Güven adındaki öğrenciyi de gözaltına aldığını yaz
mışlardı. Bir gün sonra Paşa Güven'in koma halin
de Beyoğlu İlk Yardım Hastanesine kaldırıldığı açık
landı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da olayın ne
denlerini aramak üzere kovuşturmaya geçmişti. 

Bu olay, 12 Mart rejiminden beri poliste sürdü
rülmesine ara verilmeyen işkence uygulamalarından 
basına ve kamuoyuna yansıyan, yansıyabilen bir ör
nek idi. Kamuoyuna sızmasına meydan verilmeyen, 
engel olunan belki sayısız olaylar vardır. İşte şimdi 
sizlere bunlardan birini; beş gün önce Ankara Em
niyet Birinci Şubede uygulanan bir işkence yöntemi
ni ayrıntıları ile anlatacağım. 

İşkenceye uğratılan kiş i : Muzaffer Çevik, Hacet
tepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü son sınıf öğrenci
si. 

Babası : Hamdi Çelik, emekli astsubay. 
Adresi : Emek Mahallesi 58 nci Sok. No. 47. 

Daire 6. 

Oîay 20 Ocak Perşembe günü başlamıştır. Saat 
17,30'da ev kuşatılmış, evin kuşatılması birkaç saat 
devam etmiştir. Bu arada eve girip çıkanlar evin ku
şatıldığının farkındadırlar ve sağa - sola, yakınlarına 
telefonla durumu bildirmektedirler. Bu arada eve ge
len çocuğun üzerine saldırılır, üzerine atılınır, çocuk 
aradan sıyrılarak evin içine girer ve içeride bekler. 
Çocuğun babası dışarıda, ellerinde bir arama kararı 
olup olmadığını, bir tutuklama kararı olup olmadığı
nı sorar, hiç böyle bir şey yoktur. 3 kişiden birisi gi
der ve bir süre sonra eve tekrar gelir. Saat 2Ö,3ö'da 
eve zorla girilir ve çocuk yakalanarak karakola gö
türülür. Götürüldüğü yer, Ankara Emniyet Müdür
lüğü Birinci Şube altıncı kat. Saat 18,00'den itibaren, 
çocuğun evde muhasara altına alındığı andan itiba
ren duruma birçok kişiler gibi ben de muttali oldum 
ve telefonla çocuk ile temas kurdum, durumu anlat
tım. «Yapacağın hiç bir şey yoktur, karşı koyamaz
sın bir şey yapamazsın. Bir arama karan olması lâ
zımdır» diye çocuğa biraz moral verdim ve saat 
21,00'den sonra çocuğun alıp götürülmüş olduğunu 

öğrendim. Çocuğun götürülmesi üzerine, Ankara Em
niyet Müdürlüğü Birinci Şubede nöbetçi bulunan bir 
komiser muavinine (Ki, telefon numarası 10 75 81, 
ism? Ramazan) durumu anlattım. «Böyle bir çocuk 
bu şartlar altında alınıp getirildi, rica ediyorum, aile
si telâş içerisindedir, hakkındaki işlem ne ise bir an 
evvel yapılsm; fakat özellikle rica ediyorum, her za
man duyduğumuz gfbi kendisine bir işkence uygulan
masın.» dedim. «Hiç bir şey olmayacağım» söyledi 
ve böyle bir çocuğun Ankara Emniyet Birinci Şube
de olduğunu bana telefonla teyit etti. 

Bundan sonraki durumu bilmiyorum; ama bu ço
cuğun nezaret durumu ertesi gün akşam 19,00'a ka
dar; yani 24 saate yakın bir zaman devam etti. On
dan sonra telefon ile çocukla temas kurdum ve ya
kınlarıyla durumu tespit ettim, anlatacağım bir du
rumdan ötürü de bir gün sonra çocuğu evinde ziya
ret ederek durumunu gördüm. 

Çocuğu gördüğüm zaman yürüyemez halde it'r"; 
beli büküktü ve çok işkence çekmiş bir hali vardı: 
O durumda bana anlattıkları ve gördüklerim : 

Saat 22,30'dan itibaren Emniyet Genel Müdürlü
ğünde çocuğun bir odada gözleri bağlanıyor, elleri 
arkadan kelepçeleniyor, başka bir odaya götürülü
yor ve orada soruşturma başlıyor; ama götürmeden 
evvel çocuğu uzunca bir süre yürütüyorlar. Çocuk 
okumuş, aydın bîr kimse, aynı yerde yürütüldüğü ka
nısında. Yani, kendisini katlardan indiriyorlar tek
rar katlara çıkıyorlar, kapılardan geçiriyor
lar «Eğil, başın çarpar» deyip birçok işler yapıyor
lar. Gözleri kapalı olduğu için farkında değil; ama 
çocuk aynı yerde dolaşbrıldığı kanısında. Bu arada 
«Başını eğ, başını eğ, başım eğ» diyerek çocuğun 
başını eğdiriyorlar ve kafasını bir tahta parçasına 
-çarptırıp «Kafan kapıya çarptı», diyorlar. Böyle bir 
odadan dışarı çıkıyor, kapıya çarpmaması için eğil
mesi öneriliyor, kulağına menteşe sesleri veriliyor 
ve eğilerek yürütülmesi sağlanıyor. Yarım saat, kırk-
beş dakika bu gibi uygulamadan sonra birkaç defa 
da o, kapı diye tespit edilen duvarlara başı çarpılı
yor. Çocuk bunların hepsini kapı olmadığını kavrıyor. 
Nihayet 8 basamağı bulunan bir yerden aşağı indiri
liyor. Yani, en alt kat değil. Bu oîay aynı kat içeri
sinde oluyor. Burada sorgu başlıyor. Sorgu, gayet 
haşin konuşma, küfür ve hakaretlerle beraber devam 
ediyor. Çıplak olmayan eî ile şamarlar yüzüne vu
ruluyor. Bu elin çıplak olmadığını çocuk anlıyor. 
O el, herhalde bir boks eldiveni şeklinde. Enseye 

I vurmalar oluyor, başının arkasına vurmalar oluyor 
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ve iki elie, her iki taraftan birden zaman zaman ço
cuğun kulaklarına tamponlar yapılıyor ve bir süre 
sonra çocuk sersemlemeye başlıyor. • 

Kum torbası gibi cisimlerle beline, kalçalarına, 
kaba etlerine, karnının üstüne ve altına şiddetli dar
beler vuruluyor. Bu arada küfürle karışık olarak sor
gular başlıyor. Araştırdıkları hususlar şunlar : 

«Ulukışla Lisesinden Mehmet Karakaya adında 
bir çocuğu tansyıp tanımadığım» soruyorlar, «tanı
dığım» söylüyor. Niğde'de bîr süre önce olan polis
le çatışma olayı soruluyor, «Hiç böyle bir şeyden ha
berin? yok» diyor. Bir süre önce, belki bir sene ev
vel Malatya'da polis ile bir çatışma olayı var, onu 
soruyorlar ve özellikle bunu gördüğünü, buradaki 
kişileri tanıdığını kendisine söyletmek istiyorlar, de
vamlı surette karşılık olarak «Tanımıyorum» diyor 
ve bu suretle bir işkence uygulaması devam ederken, 
daha sonra «Doktor Turhan Timuçin'i tanıyor mu-
san?» diyorlar. «Tanıyorum» dijor. Doktor Turhan 
Timuçin'in biraz evvel sözünü ettiğim Mehmet Kn-
rakaya'ya 12 Ocak tarihü verdiği bir rapor var. «Bu 
r&por 12 Ocakta mı verildi, 18 Ocakta mı verildi?... 
Yani, İS Ocakta verildi de 12 Ocak tarihli mi ol
du?.,.» diye doktoru bir suçluluk kompleksi içerisin
de' bir sorgulama yapılıyor ve bütün sorgulamanın 
amacının bu olduğu anlaşılıyor. Buna «Evet, bu ra
porun alındîğîm biliyorum. Hatta bu çocuğu dokto
ra ben götürdüm. Doktor raporu 12 Ocakta verdi, 
k'-îiiyen 18 Ocakta vermedi.» diyor. 

Bu stada, ertesi gün (ki, gazeteler yazdı) Doktor 
Turhan Timuçin nezaret altına alındı, hastaneden 
hasta gömleği ile götürüldü. Kendisinin bir hafta 
önce 7 Gün Dergisinde işkenceler hakkında bir ya
zısı çîkniiş. Bu Doktor aynı zamanda bir yazar. Ora
da işkenceleri kınıyor, bası ağ?r sczier söylüyor. 
Bîr yerinde de «işkencecilerden elbet bir gün hesap 
sorulacakta» diyor ve tahkikatı yapan, bu soruştur
mayı yapan polisler, «Bu hesabı . kim soracaktır?» 
diyorlar. «Sîz mi bizden hesap soruyorsunuz, bk. 
mi sizden soruyoruz göreceksiniz» diyorlar. Yine 
Doktor Timuçin'in o yazısında, «Onlara sorulacak 
hesaplara aldırmıyorum. Tüm uygulamalar bir gün 
belgesel olarak ortaya çıktığı zaman, böyle bir ül
kenin vatandaşı olmaktan duyacağım utanca yanı
yorum» şeklinde cümleler var, bu cümleleri de teyit 
ettiriyorlar. «Haberin var mı, yok mu?» şeklindeki 
işkenceler sırasında. 

Bu arada saat takriben 11,30 - 12,00'ye doğru iş
kenceye 1 5 - 2 0 dakikalık kısa bir süre ara veriliyor 

ve bir içki sofrası kuruluyor. İşkence yerinde bir içki 
sofrası kuruluyor; ibret verici bir şey. Biz şimdiye 
kadar işkencenin birçok tekniklerini, ithal malı olan 
işkencenin, Türk Ulusunun karakterinde bulunma
yan yöntemlerini duymuştuk; ama bir içki sofrasının 
da işkence yerinde kurulduğunu duymamıştık, ilk 
defa duyuyoruz. İçki sofrasında bir taraftan içmeler 
devam ediyor, bîr taraftan kalkıp tekrar aynı yön
temlerle işkence uygulamasına başlıyorlar. Yine sır
ta, kaba etiere vurmalarla birlikte, hakaret ve küfür
ler devam ediyor. Bu arada yumuşak ve tatlı dil ile 
konuşan birisi, diğerlerinden farklı bir üslup ve dil 
kullanan birisi, zaman zaman bu çocuğa «Sana iyi
lik yapacağız, seni kurtaracağız, her türlü meselenin 
dışında tutacağız» gibi telkinlerde bulunuyor ve «Şu 
böyle değil miydi, bu böyle değil miydi?» diye ağ
zından kendi doğrultularında sözler ve beyanlar al
maya çalışıyor ve birkaç yerde çocuk, bu beyanlara 
uyuyor. 

Bu arada yine zaman zaman işkence şiddeti hızlan
dırılıyor, çocuğun hayalarına tekmeler atılıyor ve 
12 Mart döneminde utanarak, hicap duyarak hatırla
dığımız bazı edep dışı davranışların hiçbirisi yapıl
mıyor çocuğa. BuiMi çocuğun kendisinden gayet mah
rem olarak bir odaya çekilerek; belki annesinin ba
basının yanında söylemez diye sordum, yok. Ancak, 
bir defasında çocuğun pantolonunu arkadan sıyır
ma numarası yapılıyor; bir defa... 

Efendim, işkence ve sorgular bu suretle gece saat 
22.30'da başlayan bu uygulama, sabah 03.30'a kadar 
devam ettiriliyor. 

Bu r-rada çocuğun bazı yargıları meydana geliyor. 
Kcndbinl evden almaya gelen üç kişiden birisi sar
hoştu, bunu kendisi ile çevresindeki bütün insanlar 
biliyorlar. İşkence yapın insanlardan bir tanesinin se
sini o evinden almaya gelen insanm sesi ile beraber 
olduğunu, aynı kişi olduğunu tespit ediyor. Sabaha 
karşü saat 05.30'da gözleri açılarak tutanak tanzim 
edi?İyor ve tutanağı imzalattırıyorlar. Ondan sonra 
da hücreye götürülüyor. 

Arkadaşlar; 
Bu çocuk nezarette beklerken, hücreden çıkarıl

dıktan sonra gördüğü daha başka kişilerin de aynı 
gün bir operasyonla toparlandığını tespit ediyor. Bun
lardan iki tanesi; hiçbir öğrenci hareketi ile ilgisi ol
mayan, bu çocuğun oturduğu eT«in alt katında oturan 
iki kişi. Bunlardan birisi müfettlşmiş; fakat nerede 
çalıştığı bilinmiyor. İsimleri; Ali Ceren, Hacı Tom
bak. 

— 580 — 
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Yine, bir başka kişi Gazi Eğitim Enstitüsünden 
İbrahim Çimen, Hacettepe Üniversitesinden Dursun 
Bayrak ve ıiihayet akşam üzeri Dr. Turan Timuçin'i 
de görüyorlar. Bir tanesi de hatırlayamadığı bir isim. 
Yedi kişinin; böylelikle bu operasyon sırasında ancak 
kendilerinin biîdiği kadarıyle 7 kişi olarak görüyor
lar. 

Ertesi gün, yani akşam hücreden çıkarıldıktan son
ra Dr. Turhan Timuçin ve iki arkadaşı, bu iki çocuk 
saat 19.00'da Ankara Savcılığına götürülüyorlar. An
kara Savcılığında, Savcı kısa bir soruşturmadan sonra 
bütün sanıkları serbest bırakıyor. 

Çocuğun kendi yargısı bu arada, gözleri bağlı iken 
yumuşak konuşan, tatlı dille konuşan kişi ile, sabah
leyin 05.39'da gözleri açılıp tutanak imzalattıran ki
şinin seslerinden aynı insan olduğunu tespit ediyor. 
Yani, gerek evinden sarhoş olarak alan poîisle, son
radan kendisine tutanak imzalattıran polisi tanıyor. 

Serbest bırakılan çocuk iki saat sonra Adlî Tıptan 
bir rapor almak istiyor. Çünkü, hurdahaş haldedir; 
fakat müracaat edecek bir merci bulamıyor. Bunun 
üzerine astsubay oîan babasının, delaletiyle Güîhane 
Hastanesinden bir rapor alıyor. Bu raporda, göbeği
nin sağ böğrü altında büyük travmalar olduğu tespit 
edilmiştir. Raporu da bizzat kendim gördüm; yani 
nezaretten çıktıktan iki saat sonra. 

Aradan bir gün geçiyor, 22 Ocak 1977 Cumartesi 
günü saat 17.30'dan itibaren ev tekrar kuşatılıyor. Ço
cuk evinde, aile perişan, ev tekrar kuşatılıyor. Bu ku
şatma sırasmda üç kişiden birisi oîan sarhoş poîis 
yine oradadır. Biraz sonra benim haberim oldu. Ben 
Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 nci Şube ile ve onların 
delâleti ile Ankara Emniyet Müdürlüğünde nöbetçi 
müdür ile 11 21 87 numaralı telefonla görüşerek, «Bu 
çocuk dün çıktı, hurdahaş haldedir; çıkacak adamı 
tekrar nezaret altına aldınız?» diye de ricada bulun
dum. Muhasara akşam 20.30'a kadar devam etti ve 
20.30'dan sonra kimse kalmadı ve ben de 21.00'de ço
cuğun evine gittim, çocuğu hiç tanımıyorum, ilk ola
rak görüyorum, o güne kadar hiç görmemiştim. Ço
cuğu evinde gördüm, perişan bir durumdadır; yani, 
nezarethaneden çıktığından bir gün sonra. 

Bu arada dün bir film çekilerek, çocuğun bel ke
miğinde çatlak veya kırık olduğu öğrenilmiştir. Ço
cuk halen serbesttir. 

Sayın senatörler; 
Görüyorsunuz ki, 12 Mart rejiminin kontr - geril

la örgütlerinde, ulusal olmayan ithal malı yöntemler
le başlatılan işkence uygulamaları hâlâ polis makam
larında sürdürülmektedir. 

Şimdi Yüce Cumhuriyet Senatosunun bu kürsü
sünden, Cumhuriyet Savcılarını, İçişleri Bakanını, tüm 
Hükümeti; bu işkence olayını, sorumlularını, bu içki 
âlemîi işkence olayının sadistlerini gün ışığına çıkar
maları için göreve çağırıyorum. İşkenceye uğrayan öğ
renci Muzaffer Çevik; kendisine gözlerini bağlayarak, 
ellerini arkadan kelepçeleyerek işkence yapanlardan bi
rinin sesiyle, kendisini evden almaya gelen üç kişiden 
birinin, o anda sarhoş olanının sesin'in aynı olduğu 
kanısındadır. Yine işkence sırasında okşayıcı, yumu
şak ve tatlı dille konuşarak soruşturmayı kendi amaç
ları doğrultusunda saptırmak isteyen kişi ile işkence 
sonunda başka bir odaya getirilip burada sabaha kar
şı gözleri açılarak soruşturma tutanağını kendisine 
imzalattıran kişinin aynı sesin sahibi olduğu kanısın
dadır. Bu verileri Sayın Cumhuriyet Savcılarına ve 
şerefli Türk Hâkimlerine sunuyorum. 

Hafk oylaması ile kabul edilen Anayasamızda : 
«T. C. insan haklarına dayalı, demokratik bir hu
kuk devletidir», «Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, 
hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz», «Kimseye iş
kence ve eziyet yapdamaz» ve «Kimse düşünce ve ka-
naatlarmj açıklamaya zorlanamaz» hükümleri var 
iken, bir kısmî insanlar bir mahkeme kararı olmaksı
zın evlerinden zorla alınabiliyorsa, polis merkezlerin
de hâlâ vatandaşlara işkence yapılıyorsa, zor kullanı
larak düşünce ve kanaaîların açıklanması isteniyorsa, 
Hukuk Devleti yaralanmış demektir. Bu durumda yü
rütme, Anayasa dışı davranışların ya teşvikçisi ya da 
müsanıahacısıdır, vurdumduymazıdır. 

Bu sorumsuzluk ortamında, işkenceler yüzünden 
Tüıkiye Cumhuriyetine dış dünyada ağır gölge düş
mektedir. Uygar topîranîarca, işkencenin geçerli ol
duğu ülkeler insan haklarından uzaklaşmış, çağdışı 
niteliği ile tanımlanırlar. Ülkemizde bazı ruh ve ka
falar çağdışı bir yaradılışın temsilcileri olabilirler. Fa
kat hiç kimsenin Türkiye'yi dünya kamuoyuna böyle 
tanıtmaya hakkı yoktur. 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışları ile 
meşruiyetini yitiren iktidarlar, tarihin hazJin sayfala
rında yatmaktadırlar. 

Yarasalar karanlığı sever. Oysa aydınlıktan yana 
olanlar, her zaman ve her yerde karanlığı ufukların 
ötesine itmişler, uygarlığın yolunu açmışlardır. Ka
ranlığın saltanatı hiçbir zaman uzun sürmemiştir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karaman. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 
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2. — Millet Meclisi Başkanlığının, 26 Ocak 1977 
Çarşamba günü saat 15.00'te T.B.M.M. Birleşik top
lantısı yapılacağına dair tezkeresi. (3/973) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır arz edi-
yoruü. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, 

Gündemde bulunan işleri görüşmek üzere, 26 Ocak 
1977 Çarşamba günü şasi 15.00'te yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyurul
ması dileği ile bilgilerine sunarım. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Türkiye Büyük Millci Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkam 

Not : Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı, ayrıca, radyo ve televizyon haber bülten
lerinde sayın üyelere duyurulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 26 Ocak 1977 Çarşam
ba günü saai Î5.00'te Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birleşik Toplantısı olduğu hususu sizlere duyu
rulur. 

3. •— Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/978) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, onu arz ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

Başkanhk Divanı seçimi için 23.1.1977 tarihinde top
lanmış ve yapılan oylama sonunda: 

Başkanlığa: Süleyman Çağlar, Manisa Milletvekili 
Başkanvekiliğinc: M. Ali Pestilci, Zonguldak Senatörü 
Sözcülüğe: Turgut Aîtunkaya, Artvin Mille îveküi 
Kâtipliğe: Mehmet Bilgin, Bingöl Senatörü 

seçilmiştir. Arz olunur. 
Saygılarında. 

T. B. M. M. 
Kamu İkt. Teş. Karma Kom. Başkanı 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 ne i maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince reddolu-
nan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/299; C. Senatosu: 
2/109) (S. Sayısı : 647'ye 1 nci ek) (1) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugünkü Gelen Kâğıt
lar arasmda buhınsn 647 S. Sayılı, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikte görüşülmesini isleyen bir 
önerge vardır, okuiuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet! Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun teklifine dair Komisyonumuz raporu ve 
Kanun teklifi basilmiş ve sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

(1) 647 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 647'ye 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. 

Komisyonumuz, teklifin uz-an vadeli kalkınma 
planında benimsenen esaslar dahilinde bugün için bü
yük ihtiyaç hissedilen tıp doktoru ve yardımcı sağ
lık hizmetleri sınıfında yer alan memurların teşvik 
edilmesi ve yuri dışında çalışmakta olan mes
lek mensuplarının yurda gelmeleri için gerek
li şartlan temin edici n'leîikte bulunan teklifin 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulması karar altına alınmıştır. 
Teklifin Gelen Kâğıtlardan Gündeme aLnarak Gün
demdeki bütün işlere göre öncelik tanınmak suretiy
le ivedilikle görüşülmesini arz ve iekîif ederim. 

Saygılarımla. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker Y. 
Sözcü 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

647 S. Sayılı Kanun teklifinin Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınmasını ve Gündemdeki büUm işlere tak
dirden öncelikle görüşülmesi hususunu yüksek tasvi-
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binlze arz ediyorum. Kaba! edenler... Etmeyenler.. 
Öncelikle görüşülmesi hususu kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi hu
susunu yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul eden-
kv... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan üyeleri 
sn asiyle bilgilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Dr. 
Lûtfi Bilgen, Tabiî Üye Sayın Mehmet Gzgüneş, Ha
tay Üyesi Sayın Kemâl Kılıçoğlu ve Sayın Mehmet 
Nuri Âdemoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gıupu adına Sayın Lût
fi Bilgen, buyurun efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA LÜTFİ BİLGEN (İçel) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bu Kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüşlerini belirt
mek istiyorum. Peşinen şunu söylemeliyim ki, bu 
Kanun teklifi gerçekten isabetlidir ve bu teklifi yapan 
arkadaşlarımıza Grupun adına teşekkülü bir borç bi
lirim. Ancak, bu Kanun çıktıktan sonra buna paralel 
olarak Sosyal Sigortalar Kurumlarında çalışan sağ
lık personeliyle Bağ - Kur'a bağlı sağlık personelini 
ilgilendiren hususlarda da paralel kanun çıkarılma
lıdır. Aslında bu Kanun Türkiye'de ilk yol açan bir 
kanun değildir. Bu Anayasamızın sosyal devteî ilke
sine uygun bir kann teklifidir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir dakika efendim. 
Saysn İdare Amiri Arıkan'ın talebi yerine getiril

sin lütfen. 
Devam edin efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN (De

vamla) — 5434 sayılı Emekli Kanunundan çok önce 
bir kısım Devlet hizmeti gören kimselere, personele 
bazı haklar tanınan kanunlar çıkmıştır. Bunlar fiilî 
hizmet zammı ve itibarî hizmet zammı olarak ikiye 
Ey ramaktadır : 

5434 sayıh Kanunun 31 nci maddesi (ki, 10 nen 
kısımdır, 5434 sayılı Kanunda) fiilî hizmet müddetini 
şöyle tarif eder : «Fiilî hizmet müddeti, iştirakçinin 
30 ncu madde gereğince bu Kanunla tanınan haklar
dan faydalanmaya başladığı tarikten itibaren tam ke
senek vermek suretiyle geçirdiği müddettir.» der. 

İtibarî hizmeti ise, yine bu Kanunun 35 nci mad
desi şöyle tarif eder : «İtibarî hizmet müddeti bu 
Kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve-yapılacak ke

senek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiilî hiz
met müddetlerine eklenen müddettir» der. İşte, ara
da bir incelik vardır. Şu anda yürürlükteki kanunla
rımıza göre bazı meslek mensupları fiilî hizmet zam
mı ahmaktadırlar. Şöyle ki, her ydda belli bir ay sa
yısı fiilî hizmetine eklenir, bu hizmeti yapmış gibi 
kabili edilir ve bunlarla beraber toplanan rakam o 
şahsın, o personeîin fiilî hizmet müddeti sayılır. Hal
buki itibarî hizmet müddeti, fiilî hizmet müddetine 
eklenerek yapılır. Böylece arada bir fark vardır ve 
şimdi getirilen bu teklif itibarî hizmet müddetidir, 
fiilî hizmet müddeti değildir. 

Şimdi, 5434 sayılı Kanunda, ki bizim bu gelen ka
nunun ilâve edileceği 32 nci maddede bu fiilî hizmet 
müddetlerinden faydalanan meslek sahiplerini kısaca 
açıklamak fetiyorum. 

«Madde 32. — İştirakçilerin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde 
geçen fiilî hizmet müddetlerinin her yılı içli hizala
rında gösterilen müddetler eklenir.» 

İştirakçiler, hizmetin geçtiği yerler, eklenecek ay 
müddetleri lisiesi de şöyle : 

a) Muvazzaf, yedek ve gedik"! subaylarla askerî 
memur ve gedikli erbaşların Cumhuriyet Ordusu 
kalıçlarında geçen hizmetlerinin her ydı kin 3 ay, 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, fc-aşko;mi-
scrZer&eTî polis mesleğinde olanların her yılı içi-ı 3 ay 
fiilî hizmet müddeti, 

c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin lokomo
tif üzerinde geçen her yılı için 6 ay süre eklenir. 

ç) Gemi aieşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların 
denizde geçen her yılı iç'n 6 ay, 

d) Atelye, fabrika, havuz ve depolarda çalışan
ların; 

1. Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde geçen 
her yılı için 6 ay, 

2, Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle gaz 
maskesiyle çalışmayı gerektiren başka işlerde her yıl 
için 6 ay, 

3. Patlayıcı maddeler yapılmasında her yıl için 
6 ay, 

4, Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve 
temizlenmesi işlerinde her yıl için 6 ay, 

5, Gemilerin sintinelerinde ve doubîe boitom 
gibi kapalı sarnıçlar içerisindeki raspa ve boya işle
rinde her yıl için 6 ay. 

6. Oksijen, elektrik kaynağı, k&skl, tabancayla 
perçin takım sertlsşürilmesi ve kusn püskürtülme su
reciyle raspa işlerinde her yıl için 6 ay. 

— 583 — 



C. Senatosu B : 25 25 . 1 . 1977 O : 1 

e) Maden istihsalinde çalışanların, toprak a l to
da maden çıkartma işlerinde her yıî için 6 ay. 

f) Devlet Tiyalîrosu sanatkârlarının Devlet Ti
yatrosu sanatkârlığaıda her yıl içim 3 ay.» 

Buca sonradanı, «Rlyaseticunıaur Senfoni Orkest
rasının kuruluşu hakkındaki 25 . 3 . 1957 tarihli ve 
6940 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 21 Mart 1954 
tarihli ve 6388 saydı Kamunun 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
mnddeicri hükümleri Rsyaselicumhur Senfoni Orkest
rasının yabancı olmayan şef ve üyeleri hakkında da 
synen tatbik OIUBUT» hükmü eklenmiştir. 

«g) Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karan
tina Teşkilâtı ile Veteriner teşkilâtında vazife gören 
memur ve hizmetlilerin ziraî mücadele ve ziraî ka-
r rn f na teknik ve idarî işler ile salgın, bulaşıcı, para
zite/ hayvan has'alikîanyîe mücadele işlerinde her 
yıl için 2 ay» fiilî hizmet müddeti eklenmektedir. 

Değerli arkadaş!anm; 
Bu 32 nci maddenin dışında kalan bazı yerlerde 

£2 bazı mes'ek grupîarmın fiilî ve itibarî hizmet müd
detleri vardır; orfarı sayıp dökerek vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Tıp mensuplarından röntgen ve radyoterapide 
çalışan doktorlar ve yardımcı personeline de birkaç 
sene evvel kabul ettiğimiz bir ve geriye götürdüğü
müz bir kanunla her ysl için 3 aylık fiilî hizmet müd
deti eklenmektedir, bunların radyoaktiviteye maruz 
kalma tehlikesinden dolayı. 

Tıp mensubunun doktorundan hademesine ka
dar hepsinin devamlı tehlikeye maruz kaldığını bu
rada söylemeye gerek görmüyorum. Tıp mensubu
nun hepsinin, insan sağlığından sorumlu olduğuna 
da gerek görmüyorum. Doktorlar bir hastanın haya
tının sorumluluğunu almaktadırlar. Bunun ağırlığı 
hiçte münakaşa kabul etmez. Ayrıca, hastanelerde 
ve diğer tedavi kurumlarında uygulamada mücade
lelerde, sağlık mücadelesinde hastanın hayatının so
rumluluğunu alan doktorlara yardımcı sağlık per
soneli de gecesini gündüzüne katarak bu hizmeti 
görmektedirler. 

Hepimizin evinde hasta olur. Hele yatalak bir 
hasta ise, bir müddet sonra kendi hastamızdan ken
dimiz usanırız; ama o hastahanenin doktoru, sağ
lık memuru, hemşiresi, ebesi ve personeli yabancısı 
olduğu bir kimsenin hastalığını, kirini, pisini gün
lerce, aylarca, sabahlara kadar çekmek zorundadır. 
Hiç kimse, gece yarısı tatlı uykusundan çok zorun
lu olmadıkça, uyandırılmak istemez. Kendi evimiz
de hastalık olmasa bile, bir komşumuzun yardımı

na koşmak istediğimiz bir gecenin, sabaha kadar bi
ze verdiği sıkıntıyı hepimiz biliriz; ama düşünün ki, 
bir doktor ya da yardımcı sağlık personeli bu sıkın
tıları hergün devamlı olarak çekmektedirler. Bu ba
kımdan, elimizde bulunan kanunda yukarıdan beri 
saydığım son iki şıkta, Devlet Tiyatrosu sanatkârla
rının, Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Veteriner 
Örgütünün uygulayıcılarına verdiği fiilî hizmet zam
ları karşısında bu gelen kanunda tıp doktorlarının 
ve sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
mensuplarının itibarî hizmet müddetlerini reddet
mek mümkün değildir. İtibarî müddet, diyoruz; çün
kü bunun bir maddesine göre yirmi beş yılını bu 
hizmetlerle dolduran başka meslekleri şimdi saydım; 
doktorlar ve yardımcıları yirmi beş yılım bu hizmetle 
doldurmayacaklar; ancak, yirmi beş yıl fiilen hizmet 
ettikten sonra emekliye ayrıldıkları zaman geçmişte 
her yıl için üç ya da iki, ya da bir ay gibi müddet, 
kanun kabul edildiği takdirde, emeklilik haklarını 
bir miktar artıracak. Hepsi bu kadar. 

Ben, şimdi bu kanun kapsamına giren ve bir öner
gemizde eksiği tamamlanan sağlık personelinin kim
ler olduğunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
36 nci maddesinin III numaralı bölümünden okuya
cağım: 

«Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmet
leri Sınıfı: 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı da
hil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş 
tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu 
hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş 
fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık 
memuru, sosyal hizmet mütehassısı, biyolog, psiko
log, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık 
idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı (fizik 
tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen tek
nisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum 
sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hay
van sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini 
kapsar.» der. 

Görünüşe göre bütün sağlık personelini yardım-
cısıyle beraber kapsamaktadır; ancak, burada bir 
eksiği belirtmek istiyorum; «Benzeri sağlık perso
nelini kapsar» derken, yukarıda sayılanların hepsi 
belli bir meslekî eğitim görmüş, diplomalı kimseler
dir. Bunlar ister altı aylık, ister altı yıllık bir eğitim 
görsün, diplomaya sahip meslek mensuplarıdır. Hal
buki, bugün tedavi kurumlarında ve koruyucu sağ-
hk hizmetinde çalışan bir kısım sağlık personeli 
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vardır, bunların belli bir meslek eğitimi yoktur; ama 
pratikten yetişmişlerdir, bizim işlerimizi bunlar gö
rürler. Anadoluda ameliyat eden bir operatörün 
asistanlığını bunlardan birinin yaptığını biliriz. Bir 
sağlık mücadelesinde çalışan insanın ilkokul diplo
ması, hatta ortaokul diploması olduğu halde mesle
kî eğitim diploması olmadığı için bu sınıfına bazı 
personel anlayışları bakımından girmediğini görürüz 
ve sayıları da zaten çok azdır. Çünkü büyük bir kıs
mı işçi sınıfına geçmişlerdir, geriye kalan memurla
rın da bundan faydalanabilmesi için sırası geldiğin
de bir önerimiz olacak. 

Bu eksiği de tamamlarsak bu kanun sağlık per
sonelinin fiilî değil, itibarî hizmetlerini tanıyarak 
onların insan hayatının sorumluluğu taşımalarına 
yardımcı olacak ve bir kolaylık sağlayacağız. 

Tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu olarak bu Kanunun çıkmasını, kabul edilmesini 
ve arkadaşlarımızın bu şekilde oy kullanmasını dr» 
ler, Kanunun Türk Milletine hayırlı olması temen
nisinde bulunarak saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Hatay Üyesi Sayın Kemâl Kıhçoğlu, buyurun 

efendim. 
KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Biraz evvel huzurunuzda Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşımızdan son
ra, ben de bu Kanun teklifinin aleyhinde konuşmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının 25 . 11 . 1974 tarihinde hazırlayıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sundukları bu tasarı, Meclis 
Genel Kurulunda görüşülürken iş'arî oyla ret edil
miştir. Tabiî bu rettedilen metin daha sonra Millet 
Meclisi Başkanlığı kanalıyle Yüce Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmiş ve gereği düşünüle
rek Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nuna havale edilmiştir. Orada da küçük bir deği
şiklikle bu yasanın hakikaten gerekli olduğu düşün
cesiyle ufak bir değişiklik neticesi tekrar yüksek hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Bu teklifte operatör tabipler, mütehassıs tabip ve 
diğer bütün tabipler, tabip yardımcılarından bahis
le; 

A) Bütün cerrahi branşlarda vazife gören he
kimlere her bir hizmet yılı için beş ay, 

B) Cerrahi branşlar dışında vazife gören bü
tün hekimlere yine her bir hizmet yılı için üç ay, 

I C) Ebe, hemşire, sağlık memuru olarak vazife 
i görenlere de her bir hizmet yılı için iki ay tutarında 

itibarî hizmet tazminatı için 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandsğı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkranın da eklenmesine dair bir kanun tek
lifidir. 

Bu yasa teklifi Millet Meclisinin 14 Aralık 1976 
günü toplantısında reddedilmiştir, diye biraz evvel 
arz etmiştim; fakat Millet Meclisi Başkanlığından 
Sayın Başkanlığımıza havale olunan bu teklif Cum
huriyet Senatosu Bütçe-Plan Komisyonunda ele alı
narak görüşülmüş ve gereği düşünülmüştür. 

Muhterem Senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo

nunca bazı küçük değişikliklerle şu anda huzurunu
za gelmiş buüunan bu teklif sadre şifa verici de
ğildir. Aynı zamanda da adalet ve eşitlik prensiple
rinden ve ilkelerinden de mahrumdur. 

Şöyle ki; 
A) Bu tasan tüm sağlık hizmetlerinde çalışan

ları, görev yapanları kapsamamıştır. Örneğin; kim
ya mühendisleri, eczacılar, veteriner hekimler ve hay
van sağlık memurları hatta laborantlar bunun dışın
da bırakılmıştır. Kanımızca en azından bu saydık
larım da tıp doktorları kadar insancığa hizmet et
mekte ve onun bekası için çalışmaktadır. Aynı za
manda da bu müşterek grupta toplanan, bu meslek
te toplanan bu saydıklarım birbirinin mütemmimi 
olup grift haldedir: Birinin yokluğu diğerinin varlı
ğı ile kâim değildir. Bilfarz tıp doktoru hastayı aüdı, 
sen sıtmasın dedi. Ne verilecek? Kinin verilecek. 
Hani bunu yapan laboratuvarda çalışan kimya mü
hendisi? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Var var, Kanunda 
var. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim. Müsaade buyurunuz. 

Kinini yapan kimya mühendisini laboratuvarda 
bulamazsan bunu nereden alacaksın? Doktor ken
disi mi yapacak? 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz efendim. 
Buyurunuz. 
KEMAL KILIÇOĞLU (Devamla) — Kimya 

mühendisinin göz nuru dökerek, birtakım hammad
deleri, ilâçları birbirine ekleyerek yaptığı ilâçları 
tevzi eden ve vatandaşa ulaştırabiîen bir eczacıyı siz 
bundan mahrum etmek istiyorsunuz. Bu sosyal ada
let ilkeleriyle bağdaşamaz. Kaldı ki bugün, tıp dok
torları İçin veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
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dîğina fabl bir kurumda; yani hastanede çalîşanlar 
için üç ay veya iki ay gibi bir tazminatı, hizmet yılı 
için itibarî hizmet tazminatı olarak istiyoruz. Peki 
full-îime yapan bir doktor, bütün gününü hastanede 
hastalarına bahşetmiş, görevinden ayrılmayan birisi 
ile sabahtan saaî IG.GG'a kadar veya 10.00'dan sonra 
saat IS.GC'len sonra hastaneden ayrılıp özel muaye
nehanesinde ver 200 ver 300, diyen doktorlar binler
ce lirayı cebine indirirken buna da aynı hakkı tanı
yorsunuz, ötekine de ayısı hakkı tanımak istiyorsu
nuz: İşte bu yönden adalet prensiplerine aykırıdır. 

Değerli senatörler; 
Devlet kurumu hastanelerinde ve Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışan bu tıp 
doktorları doktor da, özel hastanelerde çahşan tıp 
doktorları doktor değil midir? Onlar insanlığa hiz
met etmiyor mu? Onlar msankğm bekası için çalış
mıyor mu? O halde onlar Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına dahil değilse onlar için de böyle 
bir yasa çıkarmak lüzumu hasıl olmamış mı? O hal
de 506 sayılı Sosyal Sigortalara tabi ise o kanunda 
bir değişikl'k yapmak suretiyle bu hakkı onlara da 
tanımak lâzım gelir. 

Muhterem senatörlere ve bu Kanun tasarısını ha
zırlayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bugün cemi
yetimizde mahruü bir çadırın hevrsen hemen en 
yüksek zirvesinde mesleği yönünden oturmuş, say
gın ve saygıdeğer ve hayatlarını da iyi kötü geçiren 
tıp doktorlarımıza hurra reva görüyorsunuz da ne 
için şehrimizin, kasabamızın çöplüğünü temizleyen 
temizlik işçilerine böyle bir şe3İ reva görmüyorsu
nuz? Sayra Doktor arksdaşmı Lûffi Bilgen buyur
dular ki; «Bunlar her an tehlike ile karşı karşıyadır». 
Doğrudur. O vatandaş da senin kirlettiğin çöpleri, 
şunu bunu toplayan eliyle birçok sâri hastalıkların 
mikroplarını taşıyan o çöplerle karşı karşıyadır; 
eliyle topluyor, siipürüyor.. Eğer itibarî hizmet tanı
mak icap ediyorsa, bunlara yapalım. Bu sevapların 
en büyüğüdür, şereflerin en büyüğü olur. 

B?nim şahsi görüşüm odur ki; bir memlekette 
tavandan değil tabandan başlamak icap eder. kal
kındırmak için bu lâzımdır. İtibarî hizmet olsun, şe
ref olsun, görev olsun evvelâ buradan başlamak 
icap eder. memleketin kalkınmasının da tabandan 
başlaması lâzımdır. Taban sağlam olmazsa senin ta
vanın da çöker, tavandaki de yerin altına girer. 

Efendim, sayın senatör arkadaşım Lûtfi Bilgen 
saydılar; filân filân, filân meslekte çalışanlara şu 

verilmiş dediler. Hatta üzerinde bastıra bastıra söy
lediler; «Her yılına altı aya kadar itibarî hizmet 
görülüyor» dediler. Evet, verilir. Bugün basınç al
tında çalışan, su altında çalışanlara cıva sanayiinde 
çalsşanîara, elbet bunu sağlayacağız. Çünkü, her an 
zehirlenme endişesi vardır; fakat sayın bir doktoru
muz, gerek Devletin kendisine tahsis ettiği hasta 
ne de özel odasında veyahut da kendi şahsî büro
sunda, kalorifer tesisatı bulunan bir yerde hastasına 
tık tık tık etti mi, bir muayene bitince gelsin 200-300 
lira. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Öyle değil, öyle de
ğil. Sen hiç evine doktor getirmedin mi? Bugün köy
lere bile gidiyorlar, her eve kalorifer mi döşettiniz? 

KEMAL KILIÇ/OĞLU (Devamla) «Öyle değil» 
diyorsunuz; öyledir, öyledir, beyefendi. Benim evi
me doktor gelmedi, gelmesini de temenni etmem Al
lah'a şükür. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Sayın Kılıçoğlu, doktorlar hakkında konuşurken 

ibarelerinize lütfen dikkat buyurmanızı rica ediyo
rum. 

Devam ediniz efendim., 

KEMAL KîLîÇOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çok üzgünüm. 

Burada sözlerimi bitirirken, bu Kanun tasarısı 
hakkında şahsî görüşüm şudur ki; reyimi tecelli et
tirirken tamamen bu tasarının aleyhinde oy kullana
cağım. 

Hepinize derin saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kemal Kı

lıçoğlu. 
Söz sırası Tabiî Üye Sayın Mehmet Özgüneş'te, 

buyurunuz beyefendi. 

MEHMET ÖZGüNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bazı arkadaşlarımız tıp doktorlarının fiilî hiz
metlerine her yıl muayyen bir miktar zam yapılması 
için bîr teklif yapmışlar. Millet Meclisi Genel Kuru
lu bu teklifi reddetmiş, Ret gerekçesi, maalesef Sa-
yın Erinrin buraya getirdiği bir teklife rağmen, bu
gün elimize verilen kâğstîar içerisinde yok. Yani, Mil
let Meclisi Genel Kurulu hangi gerekçeyle bu tekli
fi reddetti bilmiyoruz. Reddedilen bu teklif Cum
huriyet Senatosuna Komisyona gelmiş ve burada ka
bul edilmiştir. Biz, Komisyonun gerekçesi elimizde 
olduğu için hemen söyleyelim ki, bu gerekçeyle be
raberiz. 
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Arkadaşlarım; 
Tıp mesleğinde bulunanlar diğer meslekteküere 

nazaran daha çok yıpranırlar. Bu yıpranma lise sı
nıflarından başlar. Bir kimsenin tıp fakültesine gire
bilmesi için, lise sınıflarında hiç değilse temel bilim
lerde diğer arkadaşlarından daha çok mesai sarf et
mesine, büyük bir gayret göstermesine ihtiyaç var
dır. Bugün üniversiteye giriş sınavlarında (takip eden
ler bilirler) en yüksek puan alan ancak tıp fakülte
lerine girer, bunun damdaki puanlarla tıp fakülte
lerine girmek mümkün değildir. 

Lise sınıflarında başlayan bu yıpranma, özellik
le tıp fakültesinde da'ıa da artarak devam eder. 
Bazen 6 yü, bazen 7 yıl devam eden tıp tahsili kolay 
bir tahsil değildir. Bu müddet zarfında yine öğrenci 
geniş ölçüde yıpranır, ağır hizmetlerle ağır öğrenim
le karşı karşıyadır. 

Arkadaşlarım; 
Sadece tıp fakültesini bitirmek bu memlekette 

geçerli bir hizmet görebilmek için çok zaman kâfi 
gelmez. Aynı zamanda, tıp fakültesini bitiren insa
nın büyük bir gayretin içerisine girerek asistanlık 
imtihanını kazanması ve asistanlıkta da 4 yi?, çok 
zaman gün aşın nöbat tutarak ve nöbet tuttuğunun 
ertesi günü de mesafe devam ederek çalışmak zorun
da kalır. Şu halde, tıp mesleği yetişme zamanında, 
öğrenim esnasında dahi süratle insanı yıpratan ağır 
bir öğrenimdir. 

Arkadaşlarım; 
Çalışma bundan sonra da bitmez; hangi doktor 

ki, mütehassıs olduktan sonra kitapları kapatmışsa, 
o doktorun iyi bir tedavi yapması mümkün değildir. 
Doktor, doktorluğunu devam ettirdiği sürece tıp îita-
ratürünü takip etmek zorundadır, Her gün çalışmak, 
öğrendiklerini uygulama sahas?na koyabilmek için 
ağır bir mesainin altına girmek zorundadır. 

Mesele sadece bununla da bitmez; doktor her 
gün ıstırabın sertleştirdiği yüzlerle, ıstırabın bozuk 
hale getirdiği sinirlerle karşı karşıyadır. Bir insanın 
evinde hasta olduğu zaman dahi, o evin düzeni 
epeyce bozulur. Bir doktor bütün gününü baştan so
na kadar, izin günleri hariç tutulursa 360 günü 
mutlaka hastalarla karşı karşsyadır, İstırabın bozdu
ğu sinirlerle, asık hale getirdiği suratlarla karşı kar
şıya kalmak zorundadır. 

Arkadaşlarım, bu da bitmez; herhangi bir doktor 
bir aile toplantısına gitse dahi, herkesin 10 yıllık baş 
ağrıları, mide ağsıları depreşir ve herkes doktora 
başının ağrısını, midesinin ağrısını getirmeye başlar. 

| Doktor bir aile toplantısında dahi rahat değildir, 
mutlaka birtakım rahatsızlıkların karşılığım vermek 

| zorundadır. 
Arkadaşlarım; 
Bu doktorlara, bu kadar ağır bir mesai ile yeti

şen ve yine de çalışmaları esnasında büyült yjpraa-
] malara maraz kalan doktorlara belli bir yıpranma 

zammı vermeye ihtiyaç vardır. Doktorların yıpran
dığı şuradan da bellidir ki, her türlü sağlık hizmeti-

j nin içinde bulundukları halde, doktorların yaşam 
süresi diğer mesleklere nazaran daha düşüktür. Dün
ya ortalaması doktorlar için 55'tir. Diğer meslekler
de bunun çok daha üstünde yaşam ortalaması mev
cuttur; ama doktorların, her türlü sıhhî bakıma ta
bi tutuldukları halde yaşam süreleri kısadır. Şu hal
de bu da açıkça gösterir ki, bütün dünyada doktor
lar lüzumundan fazla, diğer mesleklere nazaran da
ha fazla yıpranmaktadırlar. Binaenaleyh, şahsî ka
naatim odur ki, doktorlara bizim Komisyonumu-

j zun getirdiği şekliyle yani, itibarî hizmet müddetine 
eklemek suretiyle bir yıpranma zammı vermekte bü
yük bir isabet vardır. 

Ancak arkadaşlarım, burada bir eksik var: Dok
torlara bu • zammı verirken, veterinerleri ve diş he
kimlerini bir kenara bırakmanın gerekçesini kavra
mak son derece zor. Doktorlar için söylenen her 
türlü söz, her türlü gerekçe aynen veterinerler ve 
d'r hekimleri için de vardır. Öyle ise, doktorlara yüz
de yüz hakları olan bu zarfları verirken, diş hekim
leri ve veterinerleri bir kenarda bırakmanın adil bir 
tutum okluğu kanaatinde değilim. Bu hususta bir 
önerge verdim, ben Yüce Senatonun iîtifatsnı çeke
ceğini ümit ediyorum. . 

Arkadaşlarım; 
j Konuyu böylece bağladıktan ve teklif üzerinde 

ba sözlerimi söyledikten sonra bir noktayı daha be
lirtmek istiyorum. 

Sanıyorum şahsına çok büyük saygı duyduğum 
Sayın Bakanımız da bunu kabul ederler; bugün Tür
kiye'de herhangi bir eğitim politikası mevcut değil
dir. Eğitim politikası her tarafından tutularak rasge-

j îe ilâvelerle bîr yamalı bohça haline getirilmiştir. 
I Ayni şekilde sağlık hizmetlerinde de tutarlı bir sağ-
I lık politikası yoktur. Her bakan kendine göre birta-
I kmı ilâveler yapar. Şu veya bu tarafından alınan 

paîyatif tedbirlerle Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
j yürüyebileceğini, sağlık hizmetlerinden vatandaşın 
j beklediği hizmetin ortaya çıkabileceğini zannctnıi-
l yorum. 
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Türkiye'de bir tüm gün çalışma meselesi var. Ar
kadaşlarım, zabıtları okuyanlar bilirler, ben Hacet
tepe Hastanesinin bir tıp fakültesi haline gelmesi için 
ve nihayet tıp fakültesinin bir üniversite haline gel
mesi için bu kürsüden büyük gayretler sarfetraişim-
dir. Banan tek sebebi, bu üniversitenin özellikle öğ
retim üyeleri için tüm gün esasını kaba! etmcsiııden-
di. Ancak, ne yazıktır ki, tüm gün çalışan doktorla
ra gerekli haklar verilemediği için, bugün çocuk bö
lümü hariç, Hacettepe Üniversitesinde de diğer Öğ
retim üyeleri muayenehane açmışlar ve tüm gün ça
lışma esasından sapmışlardır. Bundan dolayı dok
torları itham etmek çok zordur. 

Kanaatim odur ki; Türkiye'de sosyalizasyondan 
önce, genel sağlık sigortasından önce de. Devlet sek
töründe çalışan doktorla özel muayenehane açan 
doktor birbirinden tamamsy'e ayrılmalıdır. Dev'et 
sektöründe çalışan doktor muayenehane açamamah-
dır, muayenehane açan doktor Devlet sektöründe ça-
Iışamamalıdır. Yapılacak ilk iş, kanaatimce atılacak 
ilk adım budur. Özellikle üniversitelerde, .tıp fakülte
sinde öğretim üyeliği yapan doktorlar içm bu birin
ci derecede lüzumludur. Ancak, bugün herkese ve
rilen maaşla doktorları bu fakültelere bağlayabile
ceğimizi zannetmek hayaldir. 

Arkadaşlarım; 
Bütün dünyada tatbik edikn birtakım metotlar 

var. Biz bunlardan birisini seçip kendimize uygun 
hale getirip tatbik etmek zorundayız. Meselâ, bazı 
memleketlerde tip fakülteleri hocalarına hastanede 
bir iîâ iki yatak tahsis edilir. Bu zevat bu yatakîar-
daki ücreti tamamen kendileri alırlar ve böylelikle 
bir profesörü, bir doçenti bütün gün hastaneye bağ
lamak mümkün olur. O özel hastalar üzerinde asis
tanlarda beraber çalışacakları için, asistanlar da eği
tilmiş olur. Bir profesörü, bir tıp fakültesine sabah
tan akşama kadar bağlamış olmanın maddî değerini 
burada ifade etmek mümkün değildir. Şu halde, bir 
iki yatak tahsis etmek suretiyle bir, iki yatağın ka
zancını o profesör veya doçente tahsis etmek sure
tiyle Devletin, Mîlletin kazancı bizim o bir, iki yatak
tan elde edeceğimiz maddî kazanan çok çok üstün
dedir. Bunu mutlaka getirmek zorunluğundayız. 
Alisi hakle, sadece biz tutuyoruz tüm gön çalışan 
kimselere birtakım haklar veriyoruz, on^an sonra 
bunu tüm gün çalışmayanlara da teşmil ediyoruz, 
Böylelikle tüm gün çalışan insanlar bir müddet buna 
tahammül ediyor, ondan sonra bundan vazgeçiyor
lar, 
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Arkadaşlarım; 
Bir noktayı açıkça belirteyim ki, ben burada 

doktorları savunmuyorum, hastayı savunuyorum. 
Çünkü, herkesin doktorlara ve tıp hizmetine bakış 
açısı biraz farklıdır. Biz hasta olduğumuz zaman 
doktora başka bir açıdan; fakat hastalığımız geç
tikten sonra bir başka açıdan bakıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Bir memlekette sağlık hizmetlerine verilen önem, 

yapılan para tahsisi aslında ekonomi için bir yük 
değildir; aksine ekonominin üzerinden bir kısım yü
kü kaldırır. İnsan, sağlıksız olması sebebiyle az hiz
met vererek kısmî hizmet vererek ekonomiye bü
yük zarar getirir ve nihayet zamanında teda
vi edilemeyen veya hastalığı teşhis edilemeyen 
bir kimse, hasta olmak, hastaneye yatmak su
retiyle ekonomiye bir hayli yük getirir. Şu 
halde, tutarlı bir sağlık politikası ve nihayet iyi bir 
sağlık hizmetinin düzenlenmesi bu memleketin eko
nomisinin üzerine yük olmaz, aksine ekonomiden 
bir kısım yükleri ortadan kaldırır. 

öyle sanıyorum ki, bugün de aynen böyledir; 
fakat birkaç yıldan beri biliyorum ki, sağlık hizmet
lerine tahsis edilen bütçe yüzdesi çoğu zaman yüz
de 4'ü geçmemektedir. Bu yüzde 4'le sağlık hizmet
lerinin istediğimiz şekilde yürütülebileceğini zannet
mek havaîdir. 

Ayrıca, şu nokta da hayaldir arkadaşlarım: Bü
tün doktorları milyoner zannetmek, çok kazanıyor 
zannetmek de yanlıştır. Mesleğinin zirvesine gelmiş 
birkaç doktorun, muayyen bir miktar kazancının dı
şında, bugün fazla miktarda kazanamayan bir hay
li de doktor vardır arkadaşlarım. Hatta ben bugün 
mütehassıs olduğu halde, iyi bir doktor olduğu hal
de, evi, otomobili olmayan doktorlar biliyorum. Şu 
halde, doktorlara bakarken, hepsini milyoner, hep
sini bir eli yağda bir eli balda insanlar gibi görmek 
yanlış bir telakkidir. 

Sözlerimi özetlersem arkadaşlarım; gerek eğitil
dikleri sürece, gerekse hizmet ettikleri sürece işba
şında ve iş dışında daima çalışmak zorunda, kendi
sini yenilemek zorunda kalan doktorlar, diğer mes
leklere nazaran bütün dünyada daha fazla yıpran
maktadırlar. Ba yıpranmayı belli bir zamla, hele bi
zim Komisyonun getirdiği gayet insaflı bir ölçüyle 
itibarî hizmetlerine zam yapmak suretiyle karşıla
mak, kanaatimce hastanelere daha çok doktor bağ
lamak bakımından büyük ölçüde faydalıdır. 

588 — 



C. Senatosu B : 25 25 . 1 . 1977 O : 1 

Doktorlarımıza, bu yüzde yüz hakları olan im
kânları getirirken; veterinerleri, diş hekimlerini, hat
ta eczacıları dışarıda bırakmak yanlış bir telakki 
olur kanaatindeyim. 

Sözlerimi bitirirken bir noktayı daha Sayın Ba
kandan veya Komisyondan öğrenmek istiyorum: 

Arkadaşlarım; 
Bir sağlık savaş memurları var. Daha önceki Ko

misyonun getirmiş olduğu metinde bu kimseler da
hil edilmemişlerdi. Ben son okuduğum kısımda, da
hil oldukları kanaatiyle bir önerge vermiyorum. 
Eğer Saysn Bakan, «Dahil değiller.» derlerse bu hu
susta da bir önerge vereceğim. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüncş. 
Söz sırası Sakarya Üyesi Sayın Hasan Fehmi 

Güneş'te; buyurun efendim. 

' HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin fiilî hiz
metlerine eklenmesi düşünülen müddetle ilgili bu 
teklifin genel yapısında, kendi mantığı içinde bazı 
dengesizlikler okluğu kanısındayım. 

Ben konuya, personel yönetimi bakımından, per
sonel sistemleri bakımından yaklaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tap doktorlarına üç aylık bir müddet eklenmesi 

öngörülmektedir. Üç aylık müddetten yararlanacak
lar sayılırken, sağlık hizmetlerinin uygulanması, yö
netimi, eğitimi ve öğretimiyle ilgili ödevlerde çalı
şanlar açıklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Ben bumun sağlıklı bir düzenleme olduğu kanı

sında değilim. Düşünün ki, bir ilçenin hükümet ta
bibi sağhk hizmetlerinin yönetimiyle ilgili bir görev
lidir. Yaptığı iş çok kere rutin işlerdir; günlük evrak 
imzalar, sicil verir, bazı tayinler yapar. Halbuki, 
sosyalizasyon bölgesinde çalışan arkadaşlarım bilir
ler ki, ayağına bot çekmiş, köy köy çamurda, çökek
te, karda, kjşta gezen doktor arkadaşlarımız da var
dır. Şimdi, bu ikisini aynı düzenleme içinde ele al
mak sanıyorum ki yanlıştır ve adaletsizdir. 

Baştabiplikler vardır. Bütün hastanelerin baş
tabipleri doktordur ve çoğu mütehassıstır, operatör
dür. Şimdi, bu arkadaşımız baştabip masasında 
oturduğu sürece, imza attığı sürece, memur tayin et
tiği, sicil verdiği sürece, rutin işler yaptığı sürece 
sağhk hizmeti yapmıyor demektir; idarî hizmet yap

maktadır. İdarî hizmet başka şey, sağhk hizmeti baş
ka şeydir. Nitekim bu Personel Yasamızda da var. 
Bütün dünyada da bu böyledir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yanlışlık sanıyorum ki bizim genel yapımızda 

vardır ve eğer müsaade ederlerse, Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının idareci personel anlayışında 
vardır. 

Bir zamanlar vardı; bilmiyorum hâlâ var mı?. 
Sağhk İdaresi Okulu vardı. Sağlık İdaresi Okulu 
sağhk idarecisi yetiştirirdi. Buradan mezun olan ki
şi bir hastane yönetimini bilirdi ve mesleği doktor
luk değil yöneticilikti. Yöneticilik ayrı bir iştir. 

Şimdi, bir sağhk kurumunun başına doktor ol
mayan bir yönetici getirmeye nedense öteden beri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gönîü razı de
ğildir. Gerçi, buna Adalet Bakanlığına da baksak 
görürüz; orada da aynı şey vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda ileri gitmiş ülkeler yöneticiliği ayrı bir 

sınıf kabul etmişlerdir. Kamu yönetimi ve kamu 
yöneticisi yetiştirmek için özel okullar açmışlardır. 
Bizim ülkemizde de Türkiye Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü var; kamu yöneticisi yetiştirir. Bazı 
üniversitelerimize bağlı kamu yönetimi kurumları 
var; kamu yöneticisi yetiştirmek üzere kurulmuşlar
dır. Şimdi, yönetici başka bir şeydir ve yöneticilik 
çok kere doktorluk değildir, hâkimlik değildir, sav
cılık değildir, mühendislik değildir. Bir fabrikanın 
başında mühendis olmayan; fakat yönetici olan, işlet
me yöneticiliğini iyi bilen bir insan oturur ve pro
düktivite daha çok artar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu şekilde yaklaşmakta fayda var. Dünyaca 

(İzin verirseniz kısaca değinmek istiyorum.) iki belir
gin yönetim sistemi vardır: Biri, «Renk sistemi» de
nilen sistem, bir diğeri de «Kariyer sistemi» dediği
miz sistemdir. 

Şimdi, müsaade ederseniz şöyle bir misal vere
yim: Diyelim ki, devletin bir fınm vardır. Bu fırın
da devlet ekmek yapacaktır. Şimdi, devletin ekmek 
çıkaracak fırınının basma, «Berj iyi ekmek pişirme
sini bilirim.» diyen iki kişi talip olabilir. Bunlardan 
bîri gerçekten iyi ekmekçidir; fakat ilkokul mezunu
dur, diğeri de üniversite mezunudur. Üniversite me
zunu olan adamla ilkokul mezunu olan adara bu 
işe geldiğinde ikisinin de yaptığı iş ekmek çıkarmak
tır. 
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Şimdi, bizdeki sistemde üniversite mezununa faz
la para ve fazîa avantaj verilir, ilkokul mezununa da
ha az verilir. Aslında ikisinin de yaptığı iş ekmek 
çıkarmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz tabî! bu yasayla bunu halledenleyiz, bunu 

halletmek durumunda değiliz; ama bu yasaları ya
parken, bizdeki bu yanlışlıkları da nazarı itibara al
mak zorundayız. 

Yöneticilik yapan insan ile her gün ameliyatha
nede ameliyat yapan insanı bir tutar da aynı düzen
leme ile aynı miktar eklemeyi yapar isek, bu yan
lışlık olur. Birinin yaptığı iş başkadır, diğerinin yap
tığı iş başkadır. 

Dünyadaki renk sistemini ya da diğer sistemi 
kendimize uydurarak almak zorundayız ve bir yö
netici sınıfın var olduğunu, yönetici sınıfın da diğer 
sınıflardan ayrı olduğunu, yöneticinin meslekten çok 
yöneticilik bilgisine sahip olması gerektiğini bilme
liyiz, Bir itirazını bu konudadır. 

Diğer itirazım; şimdi, görüşmekte olduğumuz 
teklifte görüyorum ki, öğrenim görmeyenlerde aynı 
yanlışlığı yapıyoruz. Öğrenim görmemiş, meselâ 
sıtma mücadelesinde değerli mesailer yapmış insan
ları bundan yararlandırmıyoruz,. Sırf, öğrenim gör
müş; ama belki bu derece riske de girmeden bir 
görev yüklenmiş olan insanlara bu avantajı veriyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim, dengesiz olarak gördüğüm ve düzeltihne-

rnesi gerektiğine işaret etmek istediğim konu'ar bun
lardır. 

Aslında, hu yasa gelince sağlık hizmetleri iyi iş
ler, memleketin sağlık sorunlarını büyük ölçüde hal
lederiz, dışarıya gitmiş olan işçiler geri döner (ge
rekçede var) ve bütün tabipler canla, başla işe sa
rılır, hastanelerde verim daha artar; buna inanmıyo
rum. Bu nedir?.. Şimendifer makinistine, yağcısına 
vermişiz, buna mye vermiyoruz?.. Orman muhafa
za memuruna vermişiz, buraya niye vermiyoruz?., 
Bu, gidecektir. 

Şimdi, yarın öbiirgün yeni tasarı gelecektir; me
selâ hukukçu arkadaşlarımız bir tane hazırlayacak
lardır, getireceklerdir,. öbür gün PTT ile ilgili gele-
cektir; vesaire.. Bu, bir başlangıçtır, devam edip gi
decektir. Ancak, bunu yaparken o meslek içindeki 
insanlar arasındaki dengeyi kurmakta yarar vardır. 
Diş tabipleri burada yok, (Diş tabipleri başka yasa 
ile daha önce aynca.. yararlanmış) eczacılar burada 

yok.. (C. H. P. sıralarından «Var, var» sesleri) Bu 
şekildeki dengenin kurulmasında ben yarar görüyo* 
ram. Özellikle, yöneticiyle fiilî sağlık hizmetini ya
pan insan arasında bir fark olduğu, öğrenim görme
yenlerin de her halükârda; arkadaşlarımın dediği 
teklif gelirse, onu desteklemek suretiyle yararlanır 
hale gelmelerinin sağlanmasını gönülden diliyorum. 

Saygıiar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sinop Üye

si Sayın Nâzım İnebeyli'de. Buyurunuz Sayın İne-
beyl». 

A. P. GRUPU ADINA NÂZIM İNEBEYLİ 
(Sinop) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

Konu, kısaca şudur; Adalet Partisi Millet Mecli
si Grup Başkan vekili Oğuz Ay gün arkadaşım, cerra
hi branşlarda çalışan hekimler için her yıla 5 ay ek
lenmek suretiyle Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesinde bir değişiklik teklifi getirmiş ve bu tek
lif Millet Meclisi Geneî Kurulunda işarî oyla red
dedilmiş. Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonundan gelen teklif olumlu karşılanmış ve hu
zurunuza gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hekimler için getirilmiş olan bu Kanun teklifi, 

daha önce muhtelif meslek gruplarına tanınan hak
ların bir yenisini teşkil etmektedir. Emekli Sandığın
da ba fiilî hizmetlere eklenen muhtelif meslek grup
ları vardır. Örneğin; Tarım Bakanlığında çalışan ve
teriner hekimlerin tamamı bu haktan yararlanmıştır. 
Tıp mesleğinden olan röntgen mütehassısları, şuna 
aldıkları gerekçesiyle, gene bu haktan yararlanmış
lardır. Hatta Cumhurbaşkanlığı Orkestrasında çalı
şan müzisyenlere bu hak tanınmış ve Millî Savunma 
Bakanlığında çalışan askerî hekimlere dahi bu hak
lar tanınmıştır. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesinin (a) fıkrasında 
«Tıp doktorları» ve (b) fıkrasında, «Sağlık hizmetleri 
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan 
memurlar» başlığının kimleri kapsadığını burada 
okuyacağım ve sözümü keseceğim. Sırf bunu açık
lığa kavuşturmak için söz a!dım. 

Personel Kanunumuzun 36 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasıdEr ve başkğı «Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı 
Sağiîk Hizmetleri Smifı» dır. Kanun metninde de 
(b) fıkrası olarak aynı başlık konmuş; «Sağlık Hiz
metleri ve Yardmıc» Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer 
alaa memurlar.» demiş. 
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Kanunda bütün bunların tek tek sayılmamış ol- I 
ması isabetlidir. Çünkü, yann şu anda mevcut olma
yan bir branş çıkar dp, buraya eklenirse, o, mahrum 
kalacak demektir. Şu anda Türkiye'de çalışmakta 
olan branşîan tek tek okuyorum; I 

«111 - Sağlık Hizmetleri ve Yardsmcı Sağlık Hiz- I 
metleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerimi^ Hayvan sağlığı da- I 
bil) mesleki eğitim görerek yetişmiş okm tabip, diş I 
tabibi, eczacj, yeterine: hekim gibi memurlar ile bu I 
hizmet sahasında çahşan yükseköğrenim görmüş fi- I 
zlkotcrap!st, r-p teknoîoğu, ebe, hemşire, sağhk nıe- I 
nmru, sosyal hizmetler mütehassısı, biolog, psikolog, I 
diyetçi, sağhk mühendisi, sağhk fizikçisi, sağhk ida- I 
recisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik I 
tedavi, îaboratuvar, eczacı, diş anastezi, röntgen tek- I 
nisyenîeri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplunu sağ- I 
hğî teknisyeni dahil) sağhk savaş memuru, hayvan I 
sağhk memuru ve benleri sağhk personelini kapsar.» I 

Böylece, arkadaşlarımızın kapsam dışı bırakıldı- I 
ğım beyan ettikleri branşların hepsi burada sayılmış- I 
tır. 

Ancak, Sayın Hasan Fehmi Güneş'in' değindiği; I 
meslek eğitimi görmediği halde, şu anda sağhk hiz- I 
rnetl yapan kişilerin de bunun içine alınmasını isti- I 
yorîar. Bizim bu hususta bir önergemiz var. Eğer I 
Yüce Senato bunu kabul ederse, bu da (c) fıkrası oîa~ I 
rak eklenecektir. Maddelere geçtiğimiz zaman onun 
üzerinde tekrar konuşuma, Bu açıklamanın yapılma- I 
sı zorunluluğunu duyduğum için vaktinizi aldıra. I 

Teşekkür ederim efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen,, 
Söz sırası, Sakarya Üyesi Sayın Osman Salihc-ğ- I 

lu'nda, buyurun efendim. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Hekimler için bu yıpranma, sadece maddi bir yıp- I 

ranma değildir. Meseleyi muhtelif konuşmacı arka- I 
daşlanmız, «Yıpranma» demliği zaman, buaıı «Mad- I 
di yıpranraa.-> olarak kabul etmektedirler. Hekimlik I 
sanatı ile uğraşan insan hayatı, insan sağhğı; hatta I 
bir operatörün masasında yatan kişi en mukaddes il 
varlığı olan canım tamamen o operatöre teslim et- il 
mistir ve hekim hayatı boyunca devamlı olarak bir İ 
stresin içerisindedir. Bu ruhî gerginlik, hekimin da- jl 
ha uzun sure yaşamasına engel olmaktadır. Bugün | 
baktığınız takdirde, hekimlerin vasati ömürleri, di- i 
ger meslek gruplarından daima daha aşağıdadır; ya- | 
ni ölüm oranı hekimlerde daima daha fazladır. Bu 1 
bakımdan, teklifte seyyanen, «Emekli Sandığına bağ- I 
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Iı kuruluşlarda» dendiğine göre üniversite ve Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde çahşan hekimlere; öğretim, uy
gulama ve hastane hizmetlerinde çahşan hekimlere 
Ira halikın sağlanmasını biz grup olarak doğru bul
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gönül isterdi ki, cerrahî branşlarda çalışan hekim

lere bir miktar daha fazla verilsin. Ancak, bir inta
niye mütehassısını da dikkate alırsanız, her zaman 
inty.îî ile karşı karşıya olan ve daima tehlikede olan 
bv. kişileri de bu tekliften ayırmak zor olacaktır. 

Diğer bir husus olan; yönetici kadronun ayrılma
sı meselesine gelince; 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de hekimlikle yönetici kadro görevleri 

bakımından iç içedir. Bir Hükümet tabibi, hem has
ta tedavi eder, aynı zamanda bir kızamık için dağ 
b a n d a k i bir köye gider, 3 gün, 5 gün dağ başında 
o kızamıklıların tedavisi ile meşgul olur. Bir sağhk 
müdürü, sadece bürosunda evrak imzalayan bir me
mur değildir muhterem arkadaşlarım. Sağlık müdü
rü, bir salgın hastalık çıktığı zaman, gerektiği za
man salgın hastalıkla mücadele eden bir hekimdir. 

Kendi dairesinden ayrıldığı ve çağrıldığı zaman 
da gera? bir hastaya gitmek mecburiyetinde olan bir 
hekimdir. Bu bakımdan, hekimleri kesin hudutlar 
iceris'rule; «Bu yöneticidir, bu hekimlikle uğraşa-
şaml-iY/. şeklinde ayırmak mümkün olmadığına gö
re, Komisyonumuzun getirmiş olduğu teklif şeklinde, 
hekimleri bir kül olarak ayırmadan getirmenin da
ha uygun görüldüğü, kanaatindeyiz. 

Bu arada teklif «Yardımcı Sağlık Personeli» baş-
i > altında ik'ncî bir kısımda, demin arkadaşlarımın 
b'..ırada sözünü ettikleri, sağhk memurları, sağlık ko-
r ı/ucu'ar; ve sağlık hizmetlerinde hastanelerde ça-
Iraa biyokimya, diş tabibi, eczacıların ve Tarım Ba-
knnkğmda çalışmayan veterinerlerin tümünü birden 
kapsamaktadır. 

Hekimlere ait olan bu teklifin Yüce Senatoda 
kanunlaşması ve kabulünü rica eder, hepinize saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnebeyK. 
LÛTFl BİLGEN (İçel) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, grup adına mı efen

dim?... 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Grup adına efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına I çel Üyesi Sayın Lûtfi Bilgen, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFÎ BİLGEN 

(İçel) — Değerli arkadaşlarım; 
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İkinci kez söz aldım, çok vaktinizi almayacağım. 
Birinci konuşmamda açıkladığım bir kısmın, belki 
hızla okuduğum için iyi anlaşılmadığım gördüm, o 
bakımdan açıklık getirmek kastiyle o paragrafı oku
yacağım. 

Söz alan değerli üyemiz Sayın Mehmet Özgüneş'e 
teşekkür ederim; çünkü, bizim hekim olarak kendi 
lehimizde konuşmamız mümkün değildir, bunu rahat 
yapamayız, kolay da değildir. Gerçekten, tıp mensu
bu lehinde söylediği sözlerden çok memnun olduk, 
teşekkür ederim. 

Sayın Özgüneş, Sayın Kılıçoğlu ve Sayın Hasan 
Fehmi Güneş'in, Kanunun kapsamının yeterince ge
niş olmadığı şeklinde beyanları üzerine bu sözü al
mak ihtiyacım duydum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Söz sırası, Tabiî Üye Haydar Tunç-
kanat'da, buyurun efendim. 

Daha sonra Sayın Hilmi Nalbanîoğlu, Sayın Ah
met Nusret Tuna, Sayın Şevket Koksal, Sayın Meh
met Feyyat sırada bulunuyorlar efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz zannettim efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Peki, 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Bu Kanun teklifi ile ilgili olarak rapora bir mu
halefet şerhi iliştirmiş ve bu teklifte tam gün çalışan
lara bu hakkın tanınmasını öngörmüştüm. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık hizmetlerini sosyalleştiren Kanunla beraber, 

bir kamu hizmeti sayılarak sosyalizasyona tabi tutul
ması ve kamu görevinde çakşan bütün doktor, hekim 
g:bi sağlık personelinin de yaptıkları hizmet karşılığı 
herhangi bir ücret talep etmemeleri öngörülmüştür, 
bu Yasanın 3 ncü maddesi gereğince. Maalesef* bu 
Yasa soysuzlaştırıldı, pazar ekonomisine çevrildi. Üç 
büyük şehirde kurulan büyük hasta pazarları bu soy
suzlaştırmanın eseridir. 

O Kanunun 8 ııci maddesine göre; Millî Savanma 
hariç, bütün sağlık hizmetleri Sağîık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının emrinde toplanacaktı. 

Evet, doktorluk hizmeti zordur, doktorluk tahsili 
zordur, kabul ediyoruz; fakat yasalar tabiplere, he
kimlere, eczacılara, üniversiteden mezun olan diğer 

emsallerinden çok farklı uygulamalar getirmiştir; yani 
paraca ödüllendiriliyorlar. 

Diğer üniversite mezunu memurlar tam gün çak
şırlar, çalışma süreleri günde 8 saattir; ama doktor-
lar yarını gün çalşırlar. Bu bir avantaj. 

Tam gün çalışanlara ayrı bir ücret verilir, barem
leri yüksektir, tazminatları vardır, döner sermayeler
den bunlara geniş pay ayırırlar. Aynı zamanda muaye-
nehcneleri vardır, büyük şehirlerdeki diğer özeî has
tanelerde hasta muayene ederler, ameliyat yaparlar. 
Ayrıca, Devletin ücretini ödediği hastanelerdeki ya
takları klinik şefi oldukları için, hastane başhekimi 
oldukları için kullanırlar. 

Şimdi bütün bu pürüzler ortada duruyor. Kanun 
tasarısının gerekçesine bakıyoruz; sağlık hizmetlerinin 
daha iyi yürütülmesi için, ayrıca sosyalizasyon böl
gesinde çalışacak doktorlara yeniden 15'cr. 20'şer bin 
lüra, yeni çıkmış ve köyde çalışan bir doktora 12 500 
lira ücret verilecek, yeni çıkmış bir doktora bu ücret 
verilecek. Şimdi, hem paraca ödülîiendiriyorsunuz, 
hem de başka imkânlar veriyorsunuz. 

Yine biraz evvel arz etmiş olduğum sağlık hiz
metlerinde. neden Sosyalizasyon Kanununun 3 ncü 
ve 8 rşci maddesi uygulanmaz; bu meçhuldür. 

Sosyalizasyon bölgesinde çalışan doktorlara dahi 
muayenehane açnıa izni verilmiştir. Bu nasıl olur? 
Kanun yasaklamış; «Sağlık hizmetleri, kamu hizmeti
dir», diyor, kamu hizmeti olarak almış bunu. Bakanlık 
bunu kaldırıyor. Doktor gitmiyor diye, yine gitmiyor. 
Zaten sosyalizasyon bölgesindeki doktorlar yine ora
nın büyük şehirlerinde toplanmış. O sosyalizasyon 
bölgesinde 11 tane doktor var, 11 doktorun hepsi de 
oradaki vilâyette toplanmış. Köylerde kimse yok. sağ
lık ocakları boş. 

Bir arkadaşımın söylediği gibi, ba^s sağlık ocak
larını ahır olarak kullanmışlar ve hayvan bağlamış
lar. Burada Adalet Partisinden bir arkaeşım bunu dile 
geîîrrsuişti; sağhk ocakları sahipsiz. 

Evet, dişçi tayin etmişler, eczacı tayın etmişler. 
Özel okullar devletleştirilmesi sonucu bir sürü mezen 
verdi, tabiî işsizliği önlemek için onları büyük üc
retlerle tayin ediyorlar. Onların üuivesitedeki arka
daşlarından yine 4 sene tahsil yapniîş oîan eczacı, 
dişçi olmayanlar 1 800' lira ile giriyorlar bareme. Sos
yalizasyon bölgesinde çalışanlar daha fazla para alı
yor. Gittikleri yerde koltuğu bile yok. Eskiden bir 
doktor ve yanında bir ecza dolabı vardı ve o veri
yordu. Doktoru aldınız, yanma bir tane eczacı verdi
niz. Eczacı ne yapacak? Doktoran yaptığı işi. ikinci 
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bir defa daha fazla para ödemek suretiyle aynı işi 
yapacak. Ondan sonra da sağlık hizmetlerinde gelişme 
bekliyorsunuz. Dünyanın parasını sarf ediyorsunuz, 
ondan sonra bir şey yok. Doktorlara her bakım
dan ödüllendiriyoruz. Biraz evvel saydım. 

Millet Meclisine gelen teklifte her doktora, opera
töre yılda 5 ay yıpranma payı veriyorsunuz, Bu hem 
adaletsiz, hem genel değil. 

Şimdi her hekime aynı hak tanınmış, muayeneha
nesinde çalışan hekime de aynı hak tanınmış. Hasta
neye sabah 4 saat için gidiyor ve 12.00'ye kadar çalı
şıyor, Ondan sonra da hastanenin yataklarım, hasta
larım yatırmak üzere kullanıyor, o avantaj da veril
miş kendisine. Ondan sonra da yıpranma zammı ola
rak yılda 5 aylık prim veriliyor. Bu çoktur. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Tunçkanaı', 8.00 ile 16.00 arasında çalışmıyor doktor, 
istisnaları söylemeyin efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ben sa
bahleyin dahi hastasını bırakıp, öbür tarafa gidip 
ameliyat yapan doktor da gördüm. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Vazifeni
zi yapınız, ihbar ediniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Netice 
itibariyle herkese bunu teşmil etmiyorum. Ben diyo
rum ki, bir ayırım yapılsın. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sözünü
ze ben de dahilim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Hayır 
efendim, siz dahil değilsiniz. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ben ha
yatımda 3'den evvel vazifemi terk etmiş insan deği
lim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, lütfen efendim; lüt
fen hatibün sözünü kesmeyin. 

Devam buyurun Sayın Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Efen

dim, ben şunu demek istiyorum; testiyi kıran ile tes
tiyi dolu getiren arasında her zaman bir fark gözet
meye mecburuz. Verelim; ama hak edene verelim ar
kadaşlar, hak etmeyene bunu vermeyelim. Bunun da 
usulü nasıl olur? Zaten Sosyalizasyon Kanununun 
3 ncü maddesi açık; bu madde kesenkes uygulanır, 
8 nei maddesi de uygulanır. Onca dışında; eğer he
kimlik yine pazar ekonomisi olarak telâkki edilecek
se; yani hekimliğin ücreti, sağlık hizmetleri pazarlar
da satılacaksa, satılmaya bugün de olduğu gibi de
vam edecekse; hiç bir doktoru muayenehanesinden 
veyahut da büyük şehirlerden dışarı çıkarmanız müm
kün değildir. 

O balomdan ben bu yasaya karşı olduğumu arz 
edeı, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tunçkanat. 
Kifayet önergesi gelmiştir. Yalnız, şahısları adına 

henüz dört üye konuşmuştur. 
Söz sırası, Erzurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbant-

oğîa'nda. Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygı ile selamla
rım. 

Meclislerimizden avukatlar için, askerler için, üni^ 
versite personeli için birçok kanun çıktı; netice iti
bariyle bu kanun da doktorlar için çıkacak. Bu ayrı
calıklar veya bu korumalar bu şekilde devam ettiği 
ve buna bir yol açıldığı takdirde, bendeniz de yann 
mühendisler için bir kanunu huzurunuza getireceğim. 
Bu bakımdan da bu kanunun karşısına kesenkes çık
mayacağını; çünkü, burada olan hukukçulardan, dok
torlardan ve diğer meslek sahiplerinden belki destek 
görür ve meslektaşlarımız için bir ayrıcalıklı kanun 
çıkarmak imkânını buluruz. 

Şimdi, bu kanun, çalıştığı fiilî süreye her yıl için; 
bilfarz doktorlar için 3 ay, diğer sağlık personeli için 
de, ayırdığı bölümde gösterildiği üzere, 2 ay ilâve ya
pılması öngörmektedir. 

Ne gibi?,. «20 sene çalışan bir doktora her sene 
için 3 ay hizmetine eklensin.» deniliyor. 3 kere 20, 
öö ay; 60 ayı 12'ye böldük müydü 5 sene hizmetine 
ekleyeceğiz ve bugün de meselâ, 25 senesini doldur
muş olan doktor varsa 6, 6.5 sene ilâve etmek suretiy
le 30, 30.5, 31 sene fiilî hizmet yapmış gibi para al-
H .i, emekli olsun, vesaire,.. 

Bu kanunu cazip hale getiren husus bence şu : Bu
gün doktorlar dışarıdaki kazançları itibariyle biraz 
tlsJıa fazla kazanmak imkânı buldukları için, bir an 
evvel Devlet dairelerinden, çalıştıkları yerlerden kur-
tuîrnak düşüncesindeler. Gerçi, çalıştıkları şu süre içe
risinde dahi, gerek Devlet dairesinde, gerek onun ha
ricindeki zamanlan da kendi özel muayenehanelerin
de değerlendirmek imkânını buluyorlar. Bu da yet
mez; ful! - time, (Tam gün) kendi şahsî çıkarları, 
kendi kazançları için olduğundan, şu Parlamentoda 
o!an meslektaşlarını tahrik etmiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi bir de gerekçelere bakalım : 
«Hekimlik bizatihi bir feragat ve fedakârlık mes

leğidir, fakat hiçbir meslek mensubu, hekimlik ka
dar bu feragat ve fedakârlığı bedeninden ve ruhun
dan yıpranarak yapamaz, Hekimin mesaî saati yok
tur.» deniyor. 
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Daha ne isliyorsunuz; hem dairede çahşiyorsunuz, 
hem dışarıda çalışıyorsunuz, mesai saatiniz yok, ka
panıyorsunuz... 

Bir de, çalîçtîği sürede yıpranıyor.,. Kaloriferli 
dairede çalışacak, elini küçük bir yere dokundu ınuy-
dii5 «Getir hemşire ispirtoyu, şileyim» diyecek; on-
dna sonra da çalıştığı sürece. «Benim çalıştığım yıla 
üç ay Z?;5ÎI ve^rn veya müdüct olarak ilâve edin,» şek
line getiriyor. 

«Gece ve gündüz her saat vazife başındadır.» di-
ycr. Doğru. 

«Taiiis, isiirakîis mümkün değildir. Ne sebeple 
olarsa olsun gittiği her yerde, tıbbî yardıma muh
taç vakalarla ve am bastalîklnrla karşılaşır ve orada 
da vazife yapmak zorunda kalır,» diyor, Niye Bo
ğa'ya gitmiyor, niye Güneydoğu'ya gitmiyor?.. 

«Gittiği yerde hastalarla karşılaşılır ve orada da 
vaz'fe yapmak zorunda kahr.» diyor. Hangi hekim 
Doğ-:fda; Doğ'j Anadolu'da veya Güneyöoğu'da va
zife yapmak zorunda kalıyor?,. Böyle gerekçe o!ma2, 

«Geceleyin istirahat anında uykusunun en tatlı ye
rinde, kalbini çarptırarak heyecanla uyanmasına se
bep olan telefon veya kapının. zili hekimi fevkalâde 
dikkat isteyen manevî sorumluluğu çok fazla bir gö
reve çağırmaktadır.» diyor. 

Çok îmlz göreve,.. Gidecek tabip, 500 kâğıt ala
cak. Niye kalkıp gitmesin?.. 

«Hekimi uykusundan uyandırıp yatağından kal
dıran bu davetin sebep olduğu ruhî stres kâfî gel
mez. Bir de gece herkesin istirahat! devam ederken 
her anı heyecan ve tıbbî ihtimamın yarattığı ger
ginlikle geçen bir mesai İçinde hizmet vermek için 
hekim çırpınıp durur, diyor. 

Bunlar, bence komik gerekçeler; ama yine de sö
zümün başında da arz ettiğim için, şu satırda da be
lirlenen şekilde, bu kanuna reyimi vereceğim; 
çünkü, yarın kendi meslektaşlarımız için böyle ayrı
calıklı bir kanun çıkarılmasını sizlerden istirham et
mek zorunda olduğum için vereceğim. 

Ne yapacağız?.. «Hizmet süresine eklenecek yıp
ranma müddetleriyie bu angaryayı da kısmen hafif
letmeyi, bedenî ve ruhî yıpranmalarım az da oba te
lâfi etmeyi hedef tutuyoruz, diyor. 

Bendeniz sizlerden istirham ediyorum; bu kanu
nu çıkaralım. Bu kanun çıkacaktır, kanısındayım 
ve öyle anlıyorum, öyle sezinKyorum. Ben de oy ve
receğim; yarın meslektaşlarımız için ayrıcalıklı bir 
kanun getirdiğim zaman sizin reylerinizi istirham 
edeceğm için bu kanuna ben de oy vereceğim. An-

| cak, Sayın Bakanımız da buradadır, acaba Doğu 
| ve Güneydoğu Anadolu'daki hekim fıkdanını önle-
| miş olmak için bu kanunun 1 nci maddesine «İşbu 
ı kenun, Doğu ve Güneydoğu'da hizmet gören lıekim-
| lerin veyahut da bu kanun şümulüne giren kinısele-
İ irin hizmet süreleri için uygulanır.» diye bir madde 
I ekleyemez miyiz? Ben bu hususta bir önerge takdim 
i ettim; bunun 1 nci maddesinin sonuna bir fıkra ola-
! rak eklenirse, düşündüğümüz hekim eksikliğini gide-
I recek, Doğu ve Güneydoğu ve hatta geri kalmış 
İ tüm yörelerdeki hekimdir, sağlık memurudur, ecza-
i cıdır, bilmem kimyagerdir; kime şümullü olacaksa 
| bu kanun, o gibi personelin fıkdadını oralarda telâ-
| fi için çok faydalı olacaktır. 

j Ayrıca zannediyorum ki, sayın Bakanlıkta bir 
I mecburî hizmet uygulayacak kanun îıazırlanraakta-
ı dır. Bu kanım, her halde ona da bir miktar katkı-
I 
j da bulunur. Bu kanun çıkacağına göre, sizlerden 
I istirham ediyorum, vermiş olduğum bu şekildeki 

önergeyi, 1 nci maddenin sonuna bir fıkra olarak ek-
I lemek veya bir cümle olarak eklemek suretiyle çı-
| karalım. Hiç olmazsa, gerice yörelerde bu kanun 
| bizlere de hekim bulmak, bizlere de deva bulmak, 
I bizlere de, hastamıza pansuman yapacak hemşire 
i 
j bulmak, sağlık memura bulmak, ateşli hastaîan-
! miza iğne yapacak kişiler bulmak için yardımcı ol-
I sun. 
j Bunu istirham ile sözlerime son verirken, sizleri 
' tekrar saygıyle selâmlarım. 
i 
| Sağolun. 
i 
! BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
| oğkı. 
I Söz sırası Kastamonu Üyesi Sayın Ahmet Nus-
j ret Tuna'da. Buyuremız efendim. 
İ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
i 
| Muhterem arkadaşlar; 
| Görüşülmekte olan kanun teklifi doiayısiyle bü-
j tün arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 
s Tabip arkadaşlarım, mesleğin hususiyeti nazara 
] alınmak suretiyle itibarî bir müddetin eklenmesinin 
î zarurî olduğunu ifade ederler. Diğer bir grup ar-
I _, 

j kadaşımız da, bunun zarurî olmadığı, her meslek 
j için bu şekside bir talep yapılabileceği fikrini der-
| meyan ettiler. 
< Her iki fikrin de isabetli olduğu kanaatindeyim. 
i 
s Ben, bilhassa şu mevzu için söz aldıra: 1961 yılında 
i bir Personel Dairesi kurduk; bu kabil sürtüşmele-
• ri, bu kabil tırmanmaları önlemek üzere bu Ku-
] rai faaliyette bulunacaktı. Her meslek grupunun 
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Devlet için arz ettiği ehemmiyet belirtilmek suretiyle, 
«Hangi mesleklere ne kadar yan ödeme verilebilir, 
hangi mesleklere ne kadar itibarî hizmet müddeti 
tanınabilir, her meslekte hangi derecede, hangi me
mura ne kadar gösterge karşılığı verilmelidir» şek
lindeki bütün ihtilâfları halledecekti. 

Üzüntüyle ifade edeyim ki, bu müessese sağlıkla 
hizmet göremedi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memurun şahsî hakkı bakımından, çeşitli meslek 

mensupları elbet o mesleğin mensuplarının biraz da
ha fazla para alabilmeleri için çaba sarf eder, ama 
bir umumî denge vardır. Hakikaten bütün hizmet 
göre memurlar içerisinde kimler buna lâyık; bunu arz 
ettiğim veçhile, kurulmuş olan, özel olarak kurulmuş 
olan,bu dertleri bertaraf etmek üzere kurulmuş olan 
Devlet Personel Dairesi halledecektir. 

Şimdi, karşılıklı dinlediğim iddialar ve müdafaa
lar karşısında bize vicdan husumyle rey verdirecek 
müessese bu olacaktı. İlmî hür îetkikat yapacak; 
hangi mesleklere ne kadar yan ödeme verilmeli, han
gi mesleklere ne kadar itibarî hizmet eklenebilmeli, 
kangi meslek mensuplarının maaş göstergeleri ne ola
bilmeli; bu ve buna benzer özlük haklarıyle ilgili 
hususlarda ilmî bir açıldık, ilmî bir ferahlık getire
cek, bizler de gönül rahathğiyle oylarımızı kullana
bilecektik. 

Ben, bu kurumun faaliyete geçirilmesi için kıy
metli Hükümet üyelerimizin daha yoğun çabalar sarf 
etmesini, çok zarurî olan bu müessesenin hizmet ya
parak, Meclislerde tırmanmaya mâni olmasını rica 
ediyorum. 

Şimdi bir arkadaşını açıkça söyledi; «Ben buna 
oy vereceğim, yarın ben de bizimkiler için getirece
ğim, karşihkh siz bize, Mz size vermek suretiyle bu 
'tırmanmayı devam ettirelim.» dedi. 

Arkadaşlar; 
Ben, tıp mensubu arkadaşlarımın çektikleri ıstıra

bı hakikaten gören ve müşahede edenlerdenim. Bu 
kanun isabetsizdir demiyorum; benim isabetli gör
mediğim husus, Devlet Personel Dairesi gibi, ilmî 
mesai yaparak bütün meslek gruplarına, âm ve şamil 
bîr şekilde bakarak, her meslek grupunu elden geçi
rerek, ona göre adaletli bir sonucu Parlamentoya 
sunması lâzım gelen hizmet kolunun çalışmadığıdır. 
Bunu ifade etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
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Sayın üyeler; 
Altı sayın üye konuşmuş bulunuyor... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE-

I MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, 
ben de söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yereceğim efendim. Her zaman için, 
Sayın Bakan ve sayın komisyon söz hakkım kulla
nabilirler. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, son sözü rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, altı sayın üye konuştu
lar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kifayet 
I önergesi mi var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
I Sayın Şevket Koksal, Sayın Mehmet Feyyat ve 
I Sayın Baha Akşit söz almış bulunuyorlar. 
I Önergeyi okuyorum t 

I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan 647 S. Sayıh kanun teklifi 
I üzerinde yeter sayıda üye konuşmuştur, konu aydın-
I lanmıştır. 
I Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 
I Rize Kayseri 
I Talât Doğan Sami Turan 
I Yeterlik önergesi aleyhinde konuşmak isteyen üye 
I var mı efendim?,.. Yok. 
I Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Tümü hakkında müza-
I kerelerin yeterliği kabul edilmiştir. 
I Söz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Dok-
I tor Kemal Demir'de. Buyurunuz Sayın Demir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, 

I Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
I Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun 
I 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
I teklifi üzerinde, değerli senatörlerin, grupları ve şahıs-
I lan adma yaptıkları konuşmalar için şükranlarımı su-
I nuyorum. Bu konuşmalardan, genel olarak sağlık hıiz-
I metlerimizdeki uygulamalarımızda, her zaman olduğu 
I gibi, yararlanacağımız kuşkusuzdur. 

Bir konuyu dikkatlere sunmak istiyorum. Bu, bir 
I kanun tekMidir, ama Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
I kanlığı olarak biz bu kanun teklifini, sağlık hizmetle-
I rinde görev almış sağlık personeli için hizmete çeki-
I ci; özellikle kamu hizmetine çekici ve yararlı bul-
I maktayız. 
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Değerli konuşmacılara dikkat ettim, genel olarak; 
gerek kanunun gerekçesin! okumak suretiyle yaptık
ları değerlendirmelerde, gerekse kanun maddelerinin 
ışığı altında yaptıkları değerlendirmelerde, Emekli 
Sandığına tabi olarak çalışan sağlık personelinde, dai
ma mesai saatleri içerisindeki çalışmayı değerlendirme
ye dikkat sarfettiler, özen sarfetiüer. Oysa, kamın tek
lifindeki yıpranma tazminatım lüzumlu gören espri, 
mesai saatiyle pek yanyana değildir. Mesai saati, ka
mu görevlisi için muayyen bir saatte başlayan ve haf
tada muayyen saat içinde sürdürülen bir hizmeti ge
rektirmektedir. Bu hizmet, hangi meslek mensubu için 
olursa olsun, yorucudur. Bu hizmet, ciddî olarak ya
pıldığı zaman, hangi meslekten görevli için olursa 
olsun, yıpratıcıdır. 

Sağlık mesleği mensuplarıyle ilgili olarak bir yıp
ranma tazminatı söz konusu olduğu zaman, mesle
ğin, kamu görevinin gerektirdiği saatler dışında da 
yıpratıcı özettiği dikkate aîınmahdır. Mesai saati bi
ter, bu mesai saati içinde kamu görevlisi sağlık per
sonelinin yıpranması doğaldır, onun karşükğında emek
lilik hakkı çizilmiştir. Onun karşılığında diğer haklar 
çizilmiştir; ama kamu görevlileri içerisinde bir görevli 
vardır ki, o, mesai saati bittikten sonra da halk sağ
lığı hizmetinde görevlidir. 

Sayın senatörler; 
Bir hususa dikkatleri çekmek istiyorum. Türkiye" 

de, çeşitli mesleklerden kamu görevi yapılmaktadır. 
Kamu görevlisi, mesai saatinin dışında özel hizmet 
göremez. Hiçbir kamu görevlisine bu hak tanınma
mıştır. Mühendis, mimar, jeolog, mesai saati bittik
ten sonra defterini kapatır. Onun gördüğü hizmet, er-
tesii gün sabahı bekleyebiliyor ise, fazla mesai yap
ma ihtiyacı duymaz, ertesi gün sabahleyin 09.9ö'da 
mesaisinin başına geldiği zaman, önündeki dosyalan 
açtığında, projesini yapmaya başladığı bir binanın 
projesini yapmaya devam eder; arada geçen zaman 
içerisinde yıkılan bir şey yoktur. Tüm kamu görevli
leri için bu böyledir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ya yol 
personeli için?.. Kapanan yolları kim açacak?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Yol personeli dahil, ka
mu görevlileri içerisinde pek çok personel vardır ki, 8 
saatlik vardiyalar halinde çalışır veya fazla mesai içe
risinde çalışır, işini bitirmeye gayret sarfeder. 

Benim arz etmek isttediğmı o değil. Yasalarımız 
bir tek mesleğe özel bir hak tanımış; ben bunu arz 
etmek istiyorum Cumhuriyet Senatosunun saym üye

leri. Bir tek mesleğe tanımış; o da sağlık mesleği. 
Mesai saati bittikten sonra hiçbir kamu görevlisine 
«Sen bundan sonra özel çalışma yapabilirsin.» de
memiş, yasalarımız bunu yalnız sağlık personeline; 
hekime ve diğer sağlık personelinin bir kısmına tanı
mış. 

Bunu hiçbir zaman ben, hekime ve sağlık perso
neline verilmiş bir imtiyaz olarak kabul etmemişim-
dir, biiyle de anlamamışımdır. Bir kısım arkadaşları
mız, meslektaşlarımız bunu böyle anlıyor ve böyle de
ğerlendiriyor diye, tüm hekimleri ve tüm meslek men
suplarım aynı düzeye indirmek ve aynı tabana indir
mek haklı olmaz zannediyorum. 

Aranda bu, şundan dolayı doğmuştur : 
Yabalarımızın bunu verirken, bunu bir imtiyaz 

olarak, bir özel hak olarak vermemiştir, şundan do-
üayı vermiştir; hekimin meşgalesi, hekimin çalışma sa
hası, hekimin mesleğinin gereği o çalışma muayyen 
saatte bitemez. Bir projeyi saat 17,00'de kapatıp, ya
rın sabahleyin devam ettirdiğimiz zaman bina yakıl
maz. Saat 17,00'de inşaatın kontrolörü mühendis, in
şaatı tatil eder, sabahleyin mesai saatinde başlar, in
şaat yerindedir, aynen devam eder; ama bir hekim, 
mesai saatinden sonra, eğer gerçekten mesleğini icra 
etmekten önlenirse, o zaman bir insan hayatı ortadan 
kaîkabilir, b*r insanın ıshrabı devam edebilir ve ha
yatına malolabilir. Bu nedenledir ki, ülkemizde kamu 
görevlileri içerisinde bir tek meslek mensubuna bu 
hak taîrîPErîşîır. Bu hak değildir, bu, onun mesle
ğinin gereğidir. 

Şimdi, hu yasa teklifini, Cumhuriyet Senatosunun 
mym üyeleri lütfedip bu açıdan değerîendirmelidir-
1'̂ .. 

Bu yıpranma; kamu görevini yaptığı süre içerisinde 
başhekim masasında otururken veya ameliyathanede 

! veya hasta başında bulunurken mesleğinden dolayı. 
mesleğinin güçlüğünden dolayı yalnız yıpranma tar
zında değerelendirilirse, o zaman gerçekten, başında 
kendisini korumak için giydiği madenî şapkasıyle, 
maden ocaklarında çalışan veyahut yol yapımında 
çalışan, hatta saymak gerekirse çeştli işyerlerinde ça
lışan diğer kamu görevlilerinin de mesai saati içeri
sindeki hizmetlerinin bundan daha az yorucu ve yıp
ratıcı okluğunu söylemek mümkün değildir. Bu, Dev
lete verdiği hizmet bittikten sonra devama mecbur ol
duğu bir hizmetin karşmğı olarak değerlendirilebJKr 
ancak; devama mecbur olduğu bir hizmettir. 

Gerekçede yazıyor; belki biraz lirik yazılmış, ama 
lütfediniz hepimizin, hepinizin hayatında geçmiştir; 

596 — 



C. Senatosu B : 25 

bazı arkadaşlarınım Allah sıhhatini artırsın, başından 
geçmemiş olabilir, herkesin ailesinde geçmiştir, zaman 
gelir bu mesleğin mensubunun mutlaka gitmesi gere
kir, bir sosyal yaşantının içinde yakasından yapşıhaa-
sa bile, karşısına dikilerek hizmete çağrılır. 

«Hepsi gitmiyor.» dediler. Ben gitmeyeni hekim 
saymıyorum ki... Sağlık personeli olarak ahlâklı say
mıyorum ki.. Her meslek toplumunda ahlâk düzeyini 
yitirmiş, düşürmüş meslek mensubu elbctteki vardır; 
her meslekte vardır. Sağlık mesleği mensupları ara-
sında da elbette ki vardır. BMm mesleğimizin özelliği: 
insan hayatıyla, insan sağlığı ile yakından ilgili olduğu 
için, insan canı gibi bir yüce unsura karşı olduğu için, 
elbetteki çok dikkatli izlenmekte ve objektifler, 
ışıklar üzerine tutulmaktadır. 

Var böyle yolunu şaşırmış olanlar; ama kendisini 
mesleğine adamış ve halkına, vatandaşına hizmetten, 
onun sağlığım korumak için çaba sarf etmekten başka 
amacı olmayan pek çok sağlık memuruyla Cumhuri
yet Hükümetlerimiz bugüne kadar güç koşullar içe
risinde büyük hizmetler, büyük sağlık hizmetleri gö-
rcJbilm:şierse, 1923'ün Cumhuriyet gününden 1977'ye 
büyük rakamlarla ulaşabiîmişîerse, bir sıtmayı o gü
nün koşullan içerisinde yenebilmişîerse, bir verem sa
vaşındaki başarısında .-(Türk mucizesi» dcdirtebilmiş-
lerse, bunu yalnız mesai saati içerisinde kalarak ve 
ondan sonra «Para verirsen ancak buna bakarım» 
tarzında bir değerlendirme yaparak yapmamışlardır: 
feragatin yapmışlardır, beceri ile yapmışlardır, bilgi 
ile yapmışlardır. 

1923'ün Türkiye'sinde 6 200 hasta yatağı vardı, 
104 bin hasta yatağı var Türkiye'de bugün ve Türk 
hekimli, Türk hemşiresi, Türk sağlık memuru 
üç - beş ahlâksızın, yolunu şaşırmışın hakkı o!an kötü 
değerlendirmeyi, kötü yargıyı haketmemiş sağlık per
sonelidir. Değerlendirmeyi böyle yaptığımız zaman; 
lütfediniz, o zaman bütün meslek mensupları içerisin
de buna benzer ayırımlar yapmak mümkündür, ama 
üç - beş tanesi için tümünü, feragatla çalışanları ve 
takdirden başka bir şey beklemeyerek çalışanları, o 
üç - beş yolunu şaşırmışın uğruna feda etmek doğru 
değildir kanaatindeyim. 

Beni hoşgörü ile karşılayacağınızı umuyorum. Bu
gün Türkiye'de kartalların yuva yapamadığı yerlere 
sağlık personeli en az 5 kez, 6 kez ulaşmış, verem aşı
sı yapmıştır. Araçla, zaman zaman hayvan sırtında; 

zaman zaman çantası sırtında yürüyerek Türkiye 6 
kez taranmışsa eğer ve Türkiye'de ulaşılmamış köy 
kalmamışsa eğer... 
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HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şenkaya 
var. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ben gittim Şenkaya' 
ya ben... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) — Sağlık hizmetleri bakı-
mmdan ayak atılmamış, basılmamış köy kalmamışsa 
eğer, bunu yapanlar yalnız hekimler değil ki... 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu kanun teklifini, yalnız hekimler için verilmiş 

bir kanun teklifi diye değerlendirmek de yanlıştır. «Tıp 
doktorları 3 ay, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında yer alanlar 2 ay..» diyor. Hemşire 
muayenehane mi açıyor, sağhk memuru muayenehane 
mi açıyor, tıbbî teknoîog, laboratuvar teknisyeni, fi
zyoterapist muayenehane mi açıyor, bunların ayrı ve 
gayri meşru kazançları mı var?. Bunu, yalnız hekime 
tanınmış bir değerlendirme olarak görmek çok yanlış
tır. 

Aslında ben düşüncemi bir başka noktada değer
lendirmeniz için sunmak istiyorum. Bana göre sağlık 
hizmeti kül halindedir. Sağlık hizmetini hekimsiz yürü
temezsiniz; ama hemşiresiz de yürütemezsiniz, sağhk 
memuru olmadan da yürütemezsiniz, tıbbî teknoîog 
veya asanteziolojist teknoîoği olmadan da yürütemez
siniz. Böyle olunca, sağlık hizmeti, sağhk hizmetidir, 
yoruculuğu beraberdir, aynı düzeydedir. Bu nedenle, 
bana göre bu «Tip doktorları ve sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağhk hizmetleri sınıfında yer alan memur
lar» dîye çizilerek ve tümüne 3 ay diyerek; ötekim 
ondan daha fazla yıpranıyor kabul etmeyerek, diş ta-
bfbi 2 ay, öteki 3 ay demeyerek; eczacı 2 ay, öteki 3 
ay demeyerek, daha da ötesinde, daha da kıymetli, 
sırtında çantasıyle verem aşısı yapan sağhk memuru 
daha az yıpranır, hekim daha çok yıpranır demeye
rek, tümünü 3 ay değerlendirerek, beraberce kül ha
linde, hizmetleri birbirinden kopmaz sayarak yapmak 
lâzım gelir kanaatindeyim. Bu değerlendirmeyi mesai 
saatleriyle ilgili görmemenizi, bunu mesai saatleri 
dışında devanı eden sağlık hizmetleri olarak görme
niz gerektiğini; bir hemşireyi çoluk - çocuğu ile otu
rup yemek yerken evinden mutlaka bir hasta için ak
şam gece mesai saati dışında da çağırdıklarını; gez
meye, ziyarete gittiği bir yerde de en.azından normal 
sohbetin arasında hemşirelik bilgisinden çevresini 
yararlandırmak mecburiyetinde kaldığım; hekim için 
de bunun böyle olduğunu; diş tabibi için de, diğer 
sağhk personeli için de böyle olduğunu ve bu yıpran
manın kamu görevi dışındaki süre içinde geçen ve 
devam eden hizmetlerden dolayı doğduğunu; bu hak-
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km kamu görevi yapanlara verilmek suretiyle, kama 
görevini biraz daîıa sağlık personeli için cazip kale 
getirileceğini dikkate almanızı 'istirham ediyorum. 

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl dolmadan 
bu kıdem tazminatının eklenmemesi fevkalâde yerinde 
olur. Komisyonun yaptığı değiştiri fevkalâde olmuş
tur. Hanımsa 20 yılını doldurur; erkekse 25 yıhm 
doldurur, üzerine ilâve ederek o miktar üzerinden 
emekli oîur, ama her halükârda bir hemşire-, bir ha
nım doktor 16 - 17 yılda emekli olamaz. Ülkenin bu 
kadar sağlık personeline ihtiyacı varken, bunu bir taz
minat olarak üzerine vermekte, ilâve etmekte bir hak 
vardır gibi görüyorum. Buna bir meslek yarışı olarak 
almak yanlıştır. 

Arz ediyorum, hiç bir meslek mensubu yoktur ki, 
mesai saatinin dışında herhangi bir hizmete gitmesin
den dolayı, yer yerinden oynasın. Bir tek meslek men
subu vardır ki; sağhk personeli mesai saatinin dışın
da da bilgi ve becerisinden çevresindekileri yararlan-
dırmazsa, yer yerinden oynar. Çünkü, bunun alımda 
insan sağlığı vardır. 

Konuşmalarımda arz etmeye çalıştım; tabiatıyle 
diş tabipleri için de, eczacılar için de ayna şeyi söy
lüyorum. Esasen biraz daha farklı düşündüğümü arz 
ettim; benim için hemşiresi de, ebesi de, sağhk me
muru da, sağlık personeli olarak aynı düzen ve dü
zeyde yıpranan personeldir. Bu itibarla, bu, tek ka
leme indirilmelidir, sağhk savaş memurları da dahil 
edilmelidir. 

Şimdi konuşmaîardaki sorulan cevaplandırmak is
tiyorum. Türkiye'de mÜlî bir sağhk politikası vardır. 
Artık bu tartışmaları bir tarafa bırakmalıdır. Tür
kiye'de millî bir sağlık politikası vardır; o, sağhk hiz
metlerini sosyalleştirme politikasıdır. Bunu her zaman 
söylüyorum; ama ülke ölçüsünde gelişineeye kadar, 
çeşitli sistemler değişik yerlerde uygulanmaktadır. 
Sosyalleştirme bölgesi dışında, fuli - time sistemi 
var. part - time sistemi var. Bunların hepsi kalka
caktır, bunların hepsi sosyalleştirmeye yerini bıraka
caktır. Sayılan 18'e çıkan tıp fakültelerimiz daha çok 
hekim yetiştirdiği zaman, Mç kuşkusuz hizmet yer
lerinde daha çok personel bulundurma olanağı doğa
caktır. 

Bir diğer değerlendirme de yanlıştır; sağhk ocak
larımız bini aşmıştır. Çoğu boştur; doğrudur. Bir çoğu 
boştur ,ama sağhk ocaklarının boş olan yerinde dahi 
bir sağlık memuru, asgarî bir sağhk memura, bir ebe, 
bir hemşire vardır. Eski durumu ile kıyaslandığı za
man daha farklıdır. Elbette istendiği gibi değildir, el-
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heite böyle olmaması lâzımdır, elbette her yere bir 
kekim mutlaka sağlanmalıdır; ama bunun ekonomik 
koşuları vardır. Bunun ekonomik engellerini bugüne 
kadar ki, mevcut eahşmalarîa gidermek mümkün ol
mamıştır. 

Ben, geçen gün Bütçe Komisyonunda sundum; Sa
yın Tunçkanat burada o rakamı dile getirdiler. Yem 
bir kararname çıkardık, Hükümet olarak biz, sosyal
leştirme bölgesine, mahrumiyet yerlerine sağhk perso
nelinin gitmesini istiyoruz. En çok sıkıntı hekimdedir. 
Bir uzman hekim 14 bin lira kadar alırken, hatta 
birinci dereceye çıkmış bir uzman hekim yeni karar
name ile net 14 bin liradan fazla alıyor. Mahrumi
yet yerinde gösterdiğimiz hizmet yerme gittiği zaman, 
yeni r ezun bir pratisyen hekime, okulunu yeni bitir
miş hekime, net 12 bin liranın üzerinde para \erme 
imkânı sağlanmıştır. 

Böylece sağhk ocağı hekimliği daha çok maddî 
olanaklarla karşı karşıya getirilmiştir. O hekim, birin
ci dereceye çıktığı zaman, aynı ocakta, merkezdeki uz
mandan daha çok para alabilecektir. Mahrumiyet yer
leri, mahrumiyet derecelerine göre bölünmüştür. Şim
di Fulî - Time Kanunu görüşülüyor; Full - Time Ka
nunu, Fail - Time çalışmayı zorlayan ve teşvik eden, 
özendirici hale getiren bir kanun halinde çıkarılmak 
isteniyor. 

Bunun yanında, mahrumiyet bölgelerinde ve sos
yalleştirmede çalışanlar için daha büyük farklılık ge
tirmek düşüncesiyle, ikisi arasında çok büyük fark 
amaçlanıyor. Ö kanun, düşündüğümüz gibi ve Ba
kanlık olarak savunduğumuz gibi çıkarsa mahrumi
yet bölgesinde çalışaiî?ar'a, diğer normal yerlerde ça
lışanlar arasındaki fark dikkat çekici ölçüde olacak
tır, meseleyi para olarak değerlendirdiğiniz zaman. 

Tabiatıyle, mahrumiyet yerlerinin sosyal yaşantı-
larmı, İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerimizin sos
yal yaşanülannm düzeyine getirmek meselesine gelin
ce; bu, Türkiye'nin, bugünün sorunu değildir. Bu, da
ha yıllarca devam edecek bir sorundur ve öyle sanı
yorum ki, Doğu'ya ve Güneydoğu'ya hükümetlerin 
değişik zamanlarda verdikleri önem ölçüsünde Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerimiz sosyal ve ekonomik geliş
mişliğine ulaşacak ve bu sorun bir büyük ölçüde, bü
yük kent - küçük kent; Doğu - Güneydoğu, Batı Ana
dolu - Orta Anadolu gibi bir sorun olmaktan çıkacak
tır. 

j Sağhk hizmetlerinin; uygulanması, yönetimi, eği
timi ve öğretimi ile ilgili görevler tarzında değerien-

j dirilmesini bir Sayın Senatörümüz, Sayın Güneş ya-
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dırgıyorlar. Meselâ, «Baştabiplik görevi niçin hekim
lere yaptırılıyor.» deniyor. Hastane Yüksek İdarecilik 
Okulumuz vardır bizim ve oradan mezun olanlarsınız 
var hastanelerimizde. Hatta yalnız bir kişi de yok; 
Hastane Yüksek İdarecilik Okulumuzdan mezun olan
lar yüksek okul mezunu oîayor. Hastane idareciliği 
için yetiştiriliyorlar ve hastanelerimizde çalışıyorlar. 
Hatta bir tane ile de yetinmiyoruz; Müdürü var, 
Müdür Muavini var ve aynı okuldan mezunlar. Biraz 
daha eskisi müdür, biraz daha yenisi müdür muavini 
ve o hastanenin yiyecek, içecek, yakacak gibi işleri 
ile meşgul oîuyor. 

Bir hastanenin başında hekim bulunmasın... O 
başka bir şey «Barajlar Dairesinin başında mühendis 
olmasın, hukukçu birisi olsun, bir atom santralinin 
başında bir atom mühendisi bulunmasın» gibi bir de
ğerlendirme oluyor. Bir rafinerinin başına, hiç rafine
riden anlamayan, hiç o işten anlamayan birisi getiril
sin... Dünyanın hiç bir yerinde uygulanmamış bu; 
ama mutlaka ikinci kademede, genel sekreter olarak, 
genel yönetmen olarak bir yönetici bulundurulmuş. 
Bir uzman hastanenin; Ankara Doğumevinin başına 
siz hekim olmayan birini, Numune Hastanesinin, An
kara Hastanesinin basma hekim olmayan birini koy
duğunuz zaman; heyet toplantıları söz konusudur, 
koordinasyon kurulları söz konusudur, ilmî asistan 
yetiştirilmesi söz konusudur. 

Lütfediniz, yanlış değildir uygulama. D.inyamn 
her yerinde böyledir, ama dünyanın her yerinde o il
mi başhekimin yanında mutlaka bir idarî yönetici 
vardır. O, bizde de vardır. Birinin adına başhekim de
nir, diğerinin adına hastane idare müdürü denir; o, 
bizde de vardır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Böylece düşüncelerimi sunmuş oluyorum. Kanun 

teklifini, demin de sunduğum gibi, mesai saatlarının 
chşında da yürütülmekle sorumlu olunan bir meslek 
olması nedeniyle değerlendirmenizi; bu nedenle de 
tüm sağlık personeli için aynı ölçülerde değerlendir
menin daha doğru, daha hakşinas, daha adaletli ola
cağını saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual sormak istiyorlar. 
Sayın Tunçkanat buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efen

dim, Sayın Bakan bu kanun teklifi ile ilgili olarak ge
niş bir açıklamada bulundular. Acaba Hükümet ola
rak bunu bir tasan halinde kendileri niçin getirmedi
ler? 

İkinci sorum; 32 ilde sosyalizasyon uygulanmakta
dır. Bu sosyalizasyon bölgelerinde, Sosyalizasyon Ka

nunun 3 ncü maddesine göre hâlâ orada kamu görevi 
yapan sağlık personeli muayenehane açacak mıdır? 
Yaptıkları sağlık hizmetlerinden ayrıca ödenek ve 
muayene parası alacaklar mıdır ve bu devam edecek 
midir?... Bu hususu açıklamalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE

MAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, sosyalleş
tirme bölgesinde çalışanlar, hastanelerde çalışan ve 
koruyucu hizmet değil, tedavi edici hizmet görenler, 
muayenehane kapatma tazminatı almamak ve 224 sa
yılı Kanunun gereği olarak bir sözleşme yapmamak su
retiyle muayenehane açabilmektedirler. 224 sayılı Ka
nundan sonra, Sayın Tunçkanat'ın da bildiği gibi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu çıktı ve bu sosyalleş
tirmeyle uygulanan sözleşmeli personel sistemini kal
dırdı. Sosyalleştirmeye gönül verenlerin sosyalleştirme 
uygulamalarını, 657 sayılı Kanuna rağmen, koruyucu 
hizmetlerde; mutlaka çevre sağlığı hizmetlerinin ağır
lık taşıdığını dikkate alarak koruyucu hizmetlerde 
muayenehane açmamayı, açtırmamayı, 224 sayılı Ka
nunun amir hükmünü değerlendirirken, 657 sayılı Ka-
nunun da mevcudiyetini gözden uzak tutmamaları ge
rekmektedir. Bu sağlık ocaklarında çalışanlara muaye-
ii?hanc tazminatım vermekte ve muayenehanelerini 
aymalarına izin vermemektedir. Aslında, 1970 - 71 -
73 yıllarında bu sosyalleştirme uygulamaları Batıya 
d^ğru geliştikçe, büyük kentlere, büyük illere; sosyal 
VJ ekonomik gelişmişliğini sağlamış, biraz daha faz
la sağlamış illere doğru geliştikçe, uzman personelin 
öuel çalışmaya, kamu görevi dışında çalışmaya, mua
yenehanesini kapatıp sosyalleştirmede çalışmamak eği
limine girmiş olması sonucu alınmış bir karardır. 657 
nyi ' ı Kanununun sözleşmeli personel imkânım kal
dırmış olmasından dolayı da, bundan yararlanarak 
başlanış bir uygulamadır. 

Türkiye'de sosyalleştirme uygulamaları geliştikçe; 
(Bugün 32 ildedir, 49 il ele alınmıştır, 49 il, inşaat-
lanyie beraber, uygulamalarıyle beraber ele alınmış
tır.) Tam Batıya doğru gelmektedir. Mutlaka sosyal
leştirmede çalışacak personelin kamu görevi ve tam 
gün kamu görevi yapmasını sağlayacak ekonomik ola
nakların sağlanması lâzımdır. Adım adım, devletin 
gücü ölçüsünde buna gitmeye çalışmaktayız. 

Biraz önce arz ettim; çıkardığımız kararnameyle, 
sosyalleştirme bölgelerine inhisar etmek üzere, 1 nci 
dereceye gelmiş uzman tabipler için yaklaşık net 14 000 
- 14 500 lira alabilecek, pratisyen için 12 000 - 12 200 
lira kadar alabilecek bir kararnameyi getirmiş bulun
maktayız; ama bugün Türkiye'de hastanın öze! mua-
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yenehanede ödeme gücü dikkate alındığından, bir he
kimin bazı merkezlerde, küçük de olsa ekonomik ge
lişmişliği oîan bazı yerlerde serbest tababetle kazan
dığını Devletin ona vermesi yoluna gidilecek olursa, 
buna dünyanın hiç bir hazinesi yetmez. Meseleye ger
çek baktığımız zurnan, sanıyorum ki görülecek olan 
budur. 

Şimdi biz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ola
rak hizmeti aksatmamak, mevcut hastanelerimizi hiç 
hekimsiz halden kurtarabilmek için çaba sarfediyoruz. 
Üzülerek arz ediyorum; Doğu'da sosyalleştirme böl
gesinde bugün 200 yataklı hastanemiz vardır ve için
de kadro ile görev yapan bir veya iki heldm vardtr. 
Gerisini: 38 - 39 uzman hekimi biz rota /onla gön
dererek, bir ayhk dönemlerle göndererek, o ihtiyacı 
karşılamak mecburiyetinde kalmaktayız. Sir Bakan
lık ki, sosyalleştirme bölgesindeki 200 - 300 yataklı 
bir hastanenin kadın doğum, çocuk, dahiliye, genel 
cerrahi servisini bir ayhk başka yerlerden geçici ola
rak göndereceği uzmanla idare etmek mecburiyetinde 
kalırsa, onun karşı karşıya bulunduğu sıkıntıyı sans-

yorum ki görmek mümkündür. Ama bunu bugün 
Türkiye'de bir hekimin istediği yerde kazanabildiğini, 
Devletin ihtiyacı olduğu yerde ona verme yoluna git
tiğiniz zaman, bunu hiç bir hazine gücüyle karşıla
manın mümkün olmadığını sanıyorum. Bu sorunun 
bir ölçüde ödemeleri artırmak suretiyle, bir ölçüde de 
bekim sayısının, uzman sayısının ihtiyaca • yeter biçim
de artması suretiyle karşılanabileceğini sanıyorum. 
Üçüncü Beş YıMık Planda ilke olan, tüm üniversite 
mezunları için, «Yurt Kalkınmasın adı altındaki zo
runlu hizmet uygulanır bale gelecek şekilde tasarlan
dığı zaman, bu tasarının arasında elbette ki Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınmki de bulunacaktır. 

Bana, «Tasarı halinde neden getirilmediği» so
rulmaktadır. Hükümetler, siyasî icralar, Parlamento
dan ayrı organlar değildir, Parlamentodan seçilmiş. 
organlardır, Parlamentonun içinden seçilmiş organ 
lardır ve Parlamentodan güvenoyu alan organlardır. 
B J organları, Parlamentodan kopuk, «Kendi başına 
Iıerşeyi mutlaka en evvelâ o görmeli idi ve eğer Par
lamentoda birisi bunu getirmişse, bunu mutlaka Hü
kümet hemen arkasından getirmeliydi» tarzında de
ğerlendirmediklerini zannediyorum. Bu kanun teklifi 
geldiği zaman, ben bunu Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam olarak inceledim, üzerinde bazı düşüncelerim 
vardı ve onlan yüce komisyonların değerli üyelerine 
sundum. Örneğin; «20 yıl tamamlandığı zaman mut
laka emekli olsun; 20 yıldan itibaren bu emeklilik 
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farklarını 3'er ay 3'er ay eklersek, bir hemşire veya 
bir hanım doktor 17 yılda emekli olmasın, erkekse 
25 yılını tamamladıktan sonra bunlar üzerine eklesin» 
gibi, Bakanlık olarak önerilerimizi komisyonlara 
sunduk ve düşündük ki, ha milletvekili teklifidir, ha 
Bakanlar Kuralu tasarısıdır. Önemli olan, Hükümet 
adına benim burada bulanmam ve bu tasanyı hangi 
gözle, hangi yönüyle gördüğümü ve değerlendirdi
ğimi söyîememdir. 

Arz ediyorum ki, bu teklifi benimsiyoruz, yarar
lıdır ve böyle değerlendirilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakana başka sual sormak isteyen?... 
ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, tam gün çalışma konusu üzerinde duruldu. Bil
diğim kadanyle, tam gün çalışanlar ve çalışmayan
la? ayrımı, aslında tıp hizmeti içinde tartışma ve 
dengesizlik konusudur. Bu Kanun teklifinde bu ay
rımın yapılmamış olmasını; yani tam gün çalışma
yanlar için de yıpranma zammı öngörülmüş bulun
masını acaba Sayın Bakan sosyal adalet ilkelerine 
uygun buluyorlar mı?... * 

Eğe. buluyorlarsa, bu teklif daha ileriye götürüle
rek sağlık hizmetinde. Devlet hizmetinde çalışma
yanlar ve borçlanmak suretiyle emeklilik hakkından 
faydalananlar için aynı öneri ortaya konulduğu tak
dirde, bunları da aym anlayışla karşılayacaklar mı?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
«Tam gün çalışanla, part - time çalışanı birbirinden 
ayırmazsak adaletsiz olur» görüşü ile ilgili olarak, 
sanıyorum ki, ben bu kanunda önerilen yıpranma taz
minatını nasıl anladığımı sımduğum zaman belirtmiş 
oldum, sanıyorum. Arz etmek istiyorum ki, mesai 
saati içerisinde yapılmış olan hizmet, her kamu gö
revlisini yıpratır. Bu, «Mesai saati içinde sağlık hiz
metleri mensupları çok yıpranıyor, bunun için verili
yor» tarzında değerlendirilirse, yanlış olur. Bu sağ-
hk hizmeti, mesai saati dinlemeyen bir hizmettir, 
mesai saatmdan sonra da devam eden bir hizmet
tir; gecesi gündüzü yoktur, saati yoktur, gece yarı
sı da devam eder» Böyle olunca full - time veya 
part - time çalışan için de bu yıpranma vardır. 
Foîl - time çalışan, mesai saati bittikten sonra has
tanede kalan ve hastanede o müessese içerisinde bir 
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prim karşılığında mesaisine devam eden personeldir. 
Öbürü; mesai bittikten sonra, ya muayenehanesinde 
veya muayenehane açmayanlar için de hastaneden 
çıkıp evine giderken, icabında hemen bir eve çağrı
lıp, şurada bir hastaya bakacaksın, diye davet edîlen 
personeldir. Bu itibarla, ikisi arasında bir ayrıcalık 
yoktur. 

Ancak, ikinci soru dikkat çekicidir. Serbest ça
lıştıktan sonra kamu görevine geçip kamu görevi 
alanlar için serbest çalışmada geçen sürenin bir yıp
ranma olarak değerlendirilmesine yanlı olup olmadı
ğım soruluyorsa, elbette yanlı olurum. Çünkü, benim 
anladığım ve sunmaya çalıştığım odur ki, sağlık per
soneli hekimi ve hemşiresiyle, bir bütündür. Demin 
onun için arz ettim; bu, yalnız hekim için olsaydı, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine arz etmek 
isterim ki, ben, bunun karşısına çıkardan. Çünkü, 
sağlık hizmetlerini bir kül halinde düşünürüm ve öy
le olduğu zaman sağlık hizmeti vardır; hemşirenin 
ve sağlık memurunun olmadığı yerde sağhk hizmeti 
yoktur; eczacısıyle, dişçisiyle, teknoloğuyle, hemşire
siyle, ebesiyîe sağlık hizmeti vardır. Ebe, gecenin 
saat onikisinde bir doğuma gitmeye mecburdur, «Be
nim mesai saatim bitti» diyemez. Bunun karşılığın
da hiç para almadan da gitmeye mecburdur. Anado
lu'nun kırsal yörelerinde o gencecik köy ebe! -?i gece 
yarılan, sabaha karşı; bazen himaye altında, bazen 
himayesiz olarak bir vatandaşın, bir hamile kadının 
doğum vakasına bakanakta ve doğumunu yakmakta
dır. Bunun karşılığında para almamaktadır. E^n, bu
nu yıpranma diye değerlendirdiğim zaman, hekimi 
ve hemşiresi ile hepsi içindir. Onun için bunu sırası 
geldiği zaman önereceğim, öneriler olursa destekleye
ceğim; tümü için üç ay olmasını isteyeceğim. 

Bence, dışarıda geçen hizmeti, kamu görevi yap-
tsğı zaman emekliliğine nasıl sayıkyorsa, elbetteki bu 
değerlendirme için de sayılırsa daha makbul saya
rım. 

Arz ederim. 
BAtŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bir komisyonda yasa müzakeresinin 

imkânları başka, Genel Kurulda yasa müzakeresinin 
imkânları başkadır. Bunu, dikkatinize arz ederim. 

Başka sual sormak isteyen mi var efendim? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Bakan; 

bu kanunun çıkmasını canû gönülden arzu ediyorum. 
Türk doktorlarına ne verilse azdır, düşüncesiyle arz 
etmeye başlıyorum. 

Bir hak verilmiştir, ama bunun yanı başında şu 
kaygılarımı arz etmek isterim : Türkiye'de full - time 
çalışmayan doktorlar, muayenehanelerinde; özellikle 
dişçilerin ve eczacıların muayenehanelerinde çalışan 
teknisyenler devamlı surette Tababet ve Şuabatın tar
zı İcrasına dair Kanuna muhalefet ederler. Bu bir 
gerçek, Bütün, Türkiye'deki Sağhk müdürleri, kay
makamlar, Cumhuriyet Savcıları ve polisler bunun 
şahididirler. 

Bu gerçek karşısında, doktorlarımızın; ki, bundan 
böyle özellikle dişçilerin ve eczacıların kaçak teknis
yen çalıştırmaları veyahutta kaçak değil ise, kendisi
ne düşen görevi yaptırmakta devam edecek midir? 
Yani, dişçi teknisyeni diş çekmeye devam edecek, ya
kalanırsa hapisc girecek, parası da doktorun cebine 
girecektir. 

Bu bir gerçektir. Bu hak verilince, doktorlanmı-
zın da kendilerinden daha dün durumdaki teknisyen
leri suça itmemeleri hususunda ne tedbir düşünüyor-

jnuz? Bugüne kadar hiç bir Bakan düşünmemiştir; 
Siz bu konuda şahsınıza ait tedbirlerinizi izah eder 
misiniz? 

BzAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE-
I*IAL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; Sayın 
Feyyatîn belirttiği husus yasa dışı bir husustur, mü-
eyyideli bir husustur, suçtur. Bu suçu, zaman zaman 
i/iayenler olmaktadır; doğrudur. Bir kısım yetkisiz 
ş.phışlar bir kısmı müesseselerde çalıştırılmaktadır. 
Zaman zaman bunlar bize ihbar edilmektedir. Zaman 
z? man (İfade ve itiraf etmeliyiz) bu olay bilgimiz dı
şında cereyan etmekte, ancak bilgimiz olduğu zaman 
nriidahele etmekteyiz; ama mevcut yasalar bunu suç 
saydığı için müeyyideleri de uygulanmaktadır. Müey
yidelerin azlığı söz konusudur. Yalnız, bugün Mec
lis komisyonlarında mevcut, sağlık hizmetlerinin yü
rütülmesi ile ilgili kanun tasardan vardır. Eczacılık
la ilgili, diğer hekim ve diş tabiplerinin tümüyle il
gili kanun tasardan vardır ve bunlarda daha ağır 
müeyyideler getirilmiştir, bunun önlenmesine çalışıl-
nnştır. Bu tasarılar yasalaştığı zaman, müeyyideler 
güçlü hale geleceği için, ancak etkin olabilecektir. 
Üzülerek ifade etmem gerekir ki, bugün böyle bir 
suçu işleyeni yakaladığınız zaman, bunun cezası o 
kadar az olmaktadır ki, arkasından aynı suçu aynı 
cezayı kabullendiği takdirde, yapmaktan çekinmemek
tedir. Müeyyideler ağırlaştığı zaman (Tasarılar yasa-
laşînca) ancak bu, temelinden ve kökünden Önlene
bilecektir. Sayın Senatör temelde haklıdır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son sual Sayın Suphi Gürsoytrak'indir. Buyurun 

Sayın Garsoytrak. 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efen-

dim, yıpranma zammı personel sistemlide hizmete 
sevk bakımından bir nevi teşvik için kuşanılan bir 
unsurdu-:. Şöyle ki : 

Uçuculuğun zor olan şartîam-.a birçok persone
lin iştirakini temin etmek İçin, uçuculara ait ayrı bir 
yıpranma zammı sistemi! getirilmiştir. Buradaki aınaç 
teşviktir. 

Keza, daîgıçîüra yıpranma zammı verilir; bura
daki amaç teşviktir. O haille, doktor aıitadaşlaramza 
bu yıpranma zammı verilirken bir teşvik gayesi gü
dülmek gerekir. 

Şimdi, Türkiye'deki doktorların dağılrr-ma bak
tığımız zaman, bunların büyük merkezlerde topias-
dığım, Anadolu'ya yayılmadîklanm «ölüyoruz. Ö 
hr:'Üe, bunu bir teşvik unsuru olarak vereceğimize 
göre, Anadolu'nun büyük merkezleri dışındaki yer-
îere doktorları sevkedecek gayelere matuf bir şekli
de yasanın tedvin edilmesi gerekir; bu bir. 

ikincisi, yine tababetimizde bir tam gün sistemini 
getirdik. Amaç, hastanelerimize başvuran vatandaş-
krmııza hastanelerin bütün imkânlanyle hizmet arz 
edebilmek idi. Eğer biz böyle bir ayrını yapmadan 
Liitüa doktorlara bu teşviki uygulayacak olursak bu-
vz&eki teşvik amacından da sapmış oünıvyor muyuz? 

Üçüncü nokta : Sayın Bakanın yaptığı açıklama
ya göre daha ziyade, yıprağım zammı doktor arka
daşlarımızın mesai saatlarımn dışında tabi oldukları 
hizmetlerimden dolayı olduğunu ifade buyurdular. Zan
nedersem Sosyal Sigortalara bağlı doktor arkadaşlar 
da, mevcut yasalannr-za göre, mesai sa&tîsnmn dı
şında bir taiep vukuunda buna uymak durumunda-
du ve hatta serbest doktorisr da.,.. 3u uygulama bir 
yasanın genellik prensibini zedelemiyor mu? Yalnız. 
Emekli Sandığına bağlı olanlara teşmil eder, diğer
lerine bu hakkı tanımazsak, bir haksızlık yapmış ol
muyor muyuz? Yahut da bilûhara Yüce Meclis en-
icra bu haklan tanımak için bir zorlamaya yo' aç-
mis oimayacak mıdır? 

Bu hususların aydnmğa kavuşturulmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE~ 

MAL DEMÎR (Devamla) — Şanu arz edeyim ki, Sa
yın Başkanım; gerçekten, asknda bunu bir teşvik 
o?arsk değerlendirmek de mümkündür. Dikkat bu-
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yu;uimu^ur; ben^ bir teşvik tarzında değeriendirme-
dinî, ama böyle değerlendirmek mümkündür. 

Yalnız bunu, yıida üç ay yıpranma zammı alacak 
ve eriîeksiîiğlne yıida üç ay eklenecek bir tabibi, he
kimi BO|LÎ ve Güneydoğuya gidecek diye kabul et
mek yanlış oiur. Arz etmek istediğim şudur : 

Bu bir teşvik tarzmda değerlendirilirse, çok az değeri 
o-an. bir teşvik oiar. Çünkü y/LIa üç ay gibi bir emek-
kiik ferkı bir hekimi Batıdan Doğuya sevk edecek 
olsa, bugün Batıda aüdiğ: maaşın iki mislini, hatta 
ilaha fazlasını Boğada verdiğimiz halde, Doğuyu ier-
c l\ edecek rai kuşkusunu taşıyorum. Bunu bu öl-
çirerde bir teşvik olarak değerlendiremeraekteyim. 

Onun İçi??, beikî rnc-skğe teşviktir, ama bölgeler-
::--zzı far-kkhğt giderecek bir teşvik unsuru oîarsîk 
değerlendirecek kadar öneroü bir teşvik olarak gö-
remiyorurn, 

Serbest doktor'ara gelince : 
Saym Müezzinoğarnun soruluna verdiğim ce

vapta düşüncelerimi sundum, ama feu münasebetle 
bir şeyi ekleme1 İyim. Serbest tababet yaptığı süre içe
risinde de, eğer kamu görevinde yaptığı gibi, yıida 
üç ay ke.ndİ£İ?ie bir yıpranma tazminatı tanınırsa, bu 
cia haksızfrk oMr. Tanınmalıdır; ama onun ölçüsü de 
kor?;**. ıdur. M'kfsrı bu okııamaMır, Çünkü o tak
dirde bu bir büyük ölçüae serbest tababete doğru 
çek'ei oFu?; «Serbest tab^p de orsanı, nasıl oüsa üç 
?y eklenecek-;-. denir. Eklenmelidir; çünkü orıun da 
gecesi, gündüzü mesai saati içine girmiştir. Ama, bu 
her hsLîe üç ay ohrmmaiıdır. Eğer yaprseaksa bi-
raz dnKa fsrkiı oImahd?.ı\ 

S->::3İ Sigo.laiar içip. do^riKlur. Ancak hu, Erkek
li Sajî'.i-ğı Kanununda yapılan bir değişikliktir. Sanı
rın-» ki? bın::u em-saî almak suretiyle aynı şekilde bir 
çnb? \&lmz Iıekim'er için değil, yine ifade edeyim, 
fîiğ.v tüm sağkk personeli için düşünülmelidir, dü-
şîinü'ecektlr; azdır efendim, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bskarr, 
Saym üyeler; komisyon müzakeresi değüiir, lüt

fen sunileriniz gayet k;sa ve ölçülü olsun. Burada 
easıüerce suaiiere cevap vermek gibi bir durum te
zahür etmesin. 

Bır.Tinınuz Saym Nalbaııtoğlu. 
KİLMÎ NALBÂMTOĞLU (Er~r:um) — Şayia 

Baksın, bir hastanede on tane eczacı varsa, hepsi de 
bundan yararlanacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KE
MAL DEMİR (Devamla) —Sayın Başkanım; 

Bu soruya da cevap sunacağına Yakında be
nim bütçem geliyor, Yüce Senatoda görüşülecek. 
Görüyorum ki; orada bana daha az soru sorulacak. 
Çünkü, tüm sağlık hizmetleriyle ilgili gerçekten önem
li, ciddî konulara konuşmalarda ve sorularda deği
nildi. 

Türkiye'de bir eczacı istihdam sorunu vardır, 
sayın senatörler. Bugün Türkiye'de 8 800 küsur, 9 
bine yakın eczacı vardır. Bunun yaklaşık oîarak 
5 250'si eczanede eczacılık yapar; eczanesi vardır. 
Kamu görevinde çalışanları çıkardığınız zaman, 
1 500 civarında eczacı ya başka işle meşguldür, ya 
hiçbir iş yapmamaktadır. 

9 bin küsur öğrenci eczacılık fakültelerinde oku
maktadır. Yılda 1 500 eczacı mezun olmaktadır. 
Geçen sene 1 600 küsur eczacı mezun oldu. 

Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dahil 
bütün kamu kuruluşları, sınaî kuruluşlar ülkenin bu 
potansiyeli üzerine eğilmek mecburiyetindedir. Bun-
îar imtihana girerler, yüksek puan alırlar; çok yük
sek puan alanlar eczacılık fakültesine girerler, ecza
cı olurlar. 

Bugün Türkiye'nin sağlık hizmetlerini yürütmek 
bakımından ihtiyacı olan eczacı potansiyeli Üçüncü 
değil, Dördüncü Beş Yıllık Plan İhtiyacım aşmıştır. 
Öyle olunca eczacılarımızdan, en azından Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı oîarak biz, sağlık hiz
metlerinin başka dalların'.-a yararlanma yollarına 
yönelmişizdir; çok iyi bir iş yaptığımız kanaatinde
yim de. 

Hastanelerimizde bizim eczacı kadrolarımız var
dın Bunların sayıları dünya standartlarına uygun
dun Dünyanın her yerinde muayyen hasta yatağına 
karşılık, muayyen eczacı sayısı vardır. Hatta bizim ki 
biraz da bunun altındadır. Yani biraz daha da faz
la eczacı verebiliriz; ama eczacılık büyük ölçüde 
havandan çıktığı için, daha ko!ay yapılabilir hale 
geüdiği için, 1 500 yataklı bir hastanede yalnız ec
zanede eczacı oîarak 15 tane eczacı bulundurmak 
yerine, orada biraz daha az eczacı bulundurmayı 
tercih etmekteyiz; ama hastanelerimizin hayatî kim
ya ve bakteriyoloji laboratuvarlannda, Iaboratuvar 
teknisyeni olarak çalıştırılmak üzere eczacı kadrosu 
ile eczacı tayin etmekteyiz. 

Saym Naîbantoğlu'na sunmak isterim ki; bugün 
hayatî kimya ve bakteriyoloji uzmanlarımızın yöne
timinde çalıştırdığımız eczacılarımız, aslında orada 
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; çalıştırmamız gereken Iaboratuvar teknisyenlerinden; 
j yani sağlık koleji düzeyindeki teknisyen okufları-
j mızdan mezun olanlardan, lise dengi okullarımızdan 

mezun olanlardan kısa zaman içerisinde daha çabuk 
I adapte olarak, daha yararlı hizmetler verebilmekte

dir. Böylece biz ülkede bir büyük ölçüde hemşire 
sıkıntısı, personel sıkıntısı, sağlık memuru sıkıntısı 
varken, onları îaboratuvarlarda çalıştırmak yerine; 
böylece diğer alanlardaki hizmetlerde daha çok eksiği 
artırmayı önlemek için onîan Iaboratuvarda çalıştır
mak yerine, bir büyük potansiyel olan eczacı po
tansiyelinden hayatî kimya ve bakteriyoloji Iabora-
tuvarîarında yararlanmaktayız. Gerçekten çok yarar
lı bir uygulama olmaktadır. 

j Ben şimdi eczacılık fakülteleri dekanlarıyla her 
ı gün konuşarak kendilerinden, eczacılık faküftesin-
( 

den eczacılarımızı mezun ederken, aynı zamanda 
hayatî kimya ve bakteriyoloji laboratuvarlarında 
yetki ile çalışacak b'r eğitimden sonra mezun edilme
lerim ve böylece bu îaboratuvarlarda yetki ile tayin 
edilmelerini ve bu potansiyelden Îaboratuvarlarda 
yararlanılmasını istiyorum. Eğilim bu yöndedir. 

Biz kendi müesseselerimizde çalıştırdığımız, îabo
ratuvarlarda çalıştırdığımız eczacıları da sonunda 
sertifika ile değerlendirmek suretiyle yetkili hale ge
tirmeye çalışıyoruz. 

Bu bilgilerden sonra arzı cevap edeyim ki; tabi-
atîvla bu îaboratuvarlarda, sağlık hizmetlerinde temel 
unsur noktasında görev yapan o eczacılar da, hayatı 
kimya ve bakteriyoloji laboratuvarlarında çalışan bu 
eczacılar da bundan yararlanacaklardır efemdim. 
Çünkü görevleri, Iaboratuvarda mikropların arasın
dadır; idrar tahlili, kan tahlili gibi gerçekten yapıl
ması güç hizmetlerin arasındadır. 

! Arz ederim efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Söz sırası Komisyon adına Sayın Selâhaddin 
| Babüroğhı'ndadır. 
j Saym Babüroğlu, buyurunuz. 

j BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
j KtLÎ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurtmş-
! kanınca S. Ü } — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyondan b?r karşı oyla bu olumlu teklifin ge-
j Ilş nedenini arz etme ihtiyacım, sisleri dinledikten son-
j ra duydum, 

Bu yasa, kamu görevlileri için çıkarılmış bir yasa
dır, Devletle ilişkisi olan görevliler için çıkarılmış bir 

{ yasadır. Özel kesimde muayenehane açarak çaiışanîa-
| nn statüsü ayrıdır. Bunu karıştırmamak lâzımdır; bir. 
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İkincisi; bu yasanın en önemli noktası, bu yasadan I 
yararlanan herkese bir yüküm getirişidir. Bu bir yü- I 
küm getirmektedir; sadece yarar değil, sadece fayda I 
sağlamıyor; o yüküm nedir? Mesai saati dışında dahi I 
(Hekimler de dahil olmak üzere) bundan yararlanan I 
herkesin hizmete davet edilebilme yükümüdür. Peki I 
bunun müeyyidesi nedir? Birçok kanunlarda olduğu I 
gibi, açık ve seçik olarak bir müeyyide konmamıştır, I 
ama şöyle bir müeyyidesi vardır; kendisine hak sağ- I 
lamp, hakkın karşısında hizmeti yapamama duru
muna düşer ve böylelikle yerel yönetim yöneticilerine 
gerektiği zaman bundan yararlananları hizmete ça
ğırma hakkım ve soru sorma olanağsnı sağlar. j 

Bir diğeri de, buna uymayanları kamu vicdanında 
daha fazla kötü karşılanma gibi, yani hem para ala- j 
çalısınız, hem hak alacaksınız, hem uymayacaksınız; J 
buna uymayanlara karşı böyle bir havanın yaratılma- j 
sına olanak tanır. Bu, ona göre oldukça önemli bir ' 
cezadır. \ 

Ayrıca bu yasa tam Anadolu'nun her yerindeki ] 
bundan yararlanan her görevli için çıkmıştır. Doğru
dur değerli arkadaşlarım; Doğu ve Güneydoğu'ya ke
kim. ve sağlık personeli gönderilemiyor. Bu bir önemli 
sorundur; ama bu sorunu başka yasalarla çözmek ge
rekir. 

Komisyonun bu ilke görüşlerini arz eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürsoytrak, buyurunuz efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efen

dim, müeyyidesi olmayan bir şeyin geçerliliği var mı
dır? Bu bir. 

İkincisi; 25 yıl Devlete hizmet eden t i r insan 300 
ay hizmet yapmış oluyor. Bunun karşılığında emek
lilik hakkı doğuyor. Şimdi üç ay yıpranma 
zammından 75 aylık bir nev'i yardım yahut emeklili
ğinde yararlanma imkâm yaratıyoruz. Devlet personel 
rejimimizde bu verilen genel sistem içerisinde bu şe
kilde yıpranma zammı karşılığı olarak verilen ayların 
bir dengesi kamu sistemi içinde yapıldı mı? Yapıldıy
sa birkaç örnek verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğîu. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) 
— Bunun müeyyidesinin kamu vicdamm rahatsız et
me ve görevini yapmamış kişi durumuna manevî yön
den düşme gibi bir cezası vardır. Soyut şekillendiril
miş, yani bir kanunla ceza verilebilecek, bir yargıcın 
kararma iktiran edebilecek bir görüş getirilmemiştir, 
Komisyonda buna uymamıştır. 
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Öteki hususa Sayın Bakan gerekli bilgileri sun
muşlardı. Bir soyut örnek şu anda verecek durumda 
değilim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babüroğlu. 
Son söz Mehmet Nuri Âdemoğlu'mın. Buyurun 

Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Vaz 

geçtim efendim. 
BAŞKAN — O zaman söz sırası Sayın Şevket 

Köksal'da» Yoklar. 
Sıraya göre söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ta. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gerekli bil

geleri Sayın Bakan verdiler, söz istemiyorum. 
BAŞKAN — Saysn Naîbantoğia buyurun beye

fendi; son söz. 
FÎKRET GÜNDOĞAN •(İstanbul) — Sayın Baş

kan, madde falan var mı? 
BAŞKAN — Efendim, son söz sayın üyenindir, 

sayın üye ısrar ediyor ve son sözü verdik efendim. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, birkaç konuya değinmek ihtiyacını duydu
ğum için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyle selâmlarım. 

Demin Saym Bakanımıza eczacılar konusunu ka
sıtlı olarak sordum. Şöyle ki: 

Erzurum'un Şenkaya'sındaki hastanenin eczacısı 
! yoktur. Orada eczacı olmadığı için böyle bir kanun-
î dan faydalanamayacak tabiî. 
! Oltu'daki hastanenin bir tane eczacısı vardır; bel-
! ki kanun kapsamına alınırsa bir kişi faydalanacaktır; 
| ama Ankara'da bilfarz üç tane kadrosu olan bir has

taneye 15 iane eczacı tayin edilirse, bu da bir sosyal 
adalet ilkesini zedelemek olacaktır; bunu belirtmek 
istiyorum. Onun için Savın Bakanıma sordum ki, bir 
hastanede üç yerine 15 eczacı çaîıştınyorsanız veya 
dğer hekimlere de teşmil edebilirsiniz; Ankara'da bir 
hastanede üç tane lâzımken 15 tane tayin ederseniz, 
onlar niçin alsınlar da, niye gidip Oltu'da çalışmak su
retiyle bu bakka sahip olmasınlar? 

Şayia Bakanım dediler ki, her köyde sağlık perso
nelimiz vardır ve her kayabaşında, kartal konama
yacak kayabaşîarına kadar sağlık memurlarımız git
mişlerdir. Ben Saysn Bakanımızın bu sözlerine iştirak 
edemeyeceğim. Eğer her köyü Kadıköy, Karaköy, Va-
mköy, Çengelköy, Çerkezköy sayıyorsanız; evet her 
köye hastabakıcı da gitmiştir, profesör de gitmiştir; 
ama İspir'in, Tortum'un, Çat'ın köyleri olarak dü
şünürsek, Bakanın dedikleri pek doğruluk kazanmaya-
caktır zannediyorum. 
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Eğer üzerine kartal konan kayaları Çankaya diye 
düşünürsek; doğrudur oralara doktor da, profesör de, 
hatta «Ord.» profesörler de gitmiştir; ama Erzurum' 
un Şenkaya'sı diye düşünürsek, oraya değil bir dok
tor, Sayın Bakanım da iyi bilirler, sağhk ocağında 
belki daha sağlık memuru bile yoktur. 

Ben bir müddet evvel Saym Bakanımdan Erzu
rum'un ilçelerindeki sağlık ocaklarında, ve sağhk ev
lerindeki doktor kadrolarımı! tamamlanmasını rica 
etmiştim, katta bu hususta bazı önergeler de vermiş
tim kendilerine, ama şu arada cevap alamadığım yer
ler olduğu için {Belki göndermiş oldukları yerler var
dır) tam suçlamayalım.. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Belki diyorsun, iyice 
bilmiyorsa mu 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğks, Sağhk Bakanlığı 
Bütçesi müzakeresi yapılmıyor. Lütfen yasa üzerinde, 
son sözü size yerdim, yasa teklifi üzerinde görüşmeler 
yapıyoruz, rica ederim, 

Buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yasa üze
rinde görüşüyorum da, bu yasanın Doğu'daki veya-
hutta geri kalmış yörelerdeki yerler için doktor is
tihdamı bakımından bir fayda getirmeyeceğini arz et
mek isliyorum, 

Sonra Sayın Bakanım burada söylediler ki, baş
ka meslekte çalışanlar saat 17,ö0 oldu mu kalemini 
bırakır, cetvelini bırakır ve ondan sonra mesai dışı 
b'r çalışma gereksinmesi v y a mecburiyeti duymaz; 
ama doktorlar hastanesinden ayrıldığı rndan itibaren 
dahi, hatta ertesi sabah has İaneye geleceği zamana ka
dar vazifeyle yükümlüdür! :.\ Fakat öyle meslekler 
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vardır ki, bu meslek sahipleri masalarından ayrılıp 
ertesi gün mesaiye douünceye kadar dalıi doktorlar 
kadar o vazifenin ecrini yüreklerinde duyan kişilerdir. 
Meselâ, belediye başkanları buna misal gösterilemez 
mi? Vatandaşın elektriği kesilir, suyu kesilir, kanali
zasyonu tıkanır.. Sonra bir yol şantiyesinde çalışan 
şantiye şeflerinin ertesi gün kullanacağı çimentonun, 
demirin, kalıp tahtasının heyecanını duyduğunu niçin 
kabul etmiyorsunuz arkadaşlar? Kar ekipleri, «yolu 
açtım tamam, bundan sonra yol açıktır» diye gidip 
bakım evlerinde yatıyorlar mı? Televizyonlarda gör
düğünüz o İcar ekipleri gece sabahlara kadar bakım
evinde sobasının başında otursa dahi, acaba şu anda 
tipi mi patlayacak, yolda kalan bir vatandaş mı var
dır diye, onun ürpertisini daima gönlünde duyarak 
belki gözüne uyku girmeden beklemektedirler. 

Netice itibariyle bu kanun ayrıcalıklı hükümler 
getirmiş olmasına rağmen, yarından itibaren ben de 
kendi meslektaşlarım için, mühendisler için, teknis
yenler için, teknikerler için böyle kanunlar getirmek 
suretiyle sizlerin huzurunuza çıkacağım. Eğer sizler o 
anda oylarınızı kullanmazsanız, o zaman da son sö
zümü söylemiş olacağım; buna rağmen bu kanuna oy 
vermek suretiyle de kendim bu çabaya katıldığımı da 
sizlere göstermiş olacağım. 

Saygılar sunarım. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Oylarımıza ipotek ko

yamazsın, peşinen bizi bağlayamazsın beyefendi, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbanîoğlu. 
Tümü üzerindeki görüşmcier bitmiştir, Maddelere 

geçilmesi hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
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5434 Sayıl» Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

Madde 1, — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (ı) işaretli hüküm 
ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer 

a) Tıp doktorları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
kurumlarda Sağlık hizmetlerinin uygulanması yö
netimi, öğretimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 

b) Sağlık Hizmetleri ve Türkiye Cussıhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
Yardımcı Sağhk Hiz- kurumlarda sağlrk hizmetlerinin uygulanması; yöne-
metleri sınıfında yer timi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 
alan memurlar (Tıp 
doktorları hariç) 

Ekienecek müddet 

3 ay 

2 ay 

(ı) İşaretli hüküm kapsamımda olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiili hizmet süresine eklenmek suretiyle yapılır. Mükerrer değerlendirme mümkün değildir. Değerlendirme 
işlemi ancak, bu Kanunun yayımı tarihinde iştirakçi olanlar .ile bu Kamaran yayımı tarihinden sonra iştirak
çi olacaklar hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1 nci madde için 8 
önerge gelmiştir. 

Şimdi, 1 nci madde için müzakere açıyorum. Mü
zakerelerin hitamında say m üyelerin (akdini etmiş 
olduğu 8 önergeyi ayrı ayrı işleme tabi tutacağım. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?... 

M. NAFİZ ERGENE!J (Edirne) 
rum. Sayın Başkan. 

Ben istiye-

BAŞKAN — Sayın Nafiz Ergcneii, buyurun efen
dini. 

M. NAFİZ ERGENELİ (Edime) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Kanun ; fiilî hizmete ekle-
n?cek İtibar! hizmeti ihtiva etmektedir. İkramiye hak
kında herhangi bir hüküm yoktur. Yarın tatbikatça 
olanlar ikramiye hususunda tereddüde düşebilirler. 

İkramiye, fiilî hizmete dilenecek olan ha itibarî 
hizmet üzerinden mi hesap edilecektir?. Bu cihetin 
zapta geçirilmek suretiyle Sayın Bakan tarafından 
veya sayın sözcü tarafından buradan kürsüden açık
lanmasını bilhassa rica ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ergendi. 
Başka söz isteyen sayın üye?, 

BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
EİLİ SELÂHADDİN BABÜROĞÎXI (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Savın Ergeneli'nin sorusuna cevap 
vermek istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Babürcğhı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİÎ.İ SELAHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Fiilî hizmete ekler dahil edilecektir. 
Başka bir deyimle, ikramiye de üç aylardaa toplana
rak eklenen kısım üzerinden olacak; yani dahil ola
caktır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa-
ym üye?... Yok. 

Önergelerin hepsini hinlen okutacağım, ondan 
sroara sırasıyîe işkme tabi tutacağız, 

1 nci madde üzerinde görüşmeler bitmiştir; önerge
leri arz ediyoruz. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 647 S. Sayık Kanun teklifinin 

I nci maddesinde «İştirakçi» başlığı altındaki (a) bö-
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tümünün aşağıdaki şekilde değiştirilnıesini arz ede
rim. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş Sami Küçük 

«a) Tıp doktorları, veteriner hekimler ve diş ta
bipleri» 

Başkanhğa 
Müzakere edinilmekte bulunulan Kanun teklifinin 

1 nci maddesinin (b) fıkrasına «Psikolog» tabirinin de 
dahil edilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu Başkamığına 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin (J) fıkrasının «Hizmetin 
geçtiği yer» kısrmıun sonuna (Yukardaki kurumlar 

dışındaki iştirakçiler dahil) ibaresinin 
arz ve teklif ederim. 

eklenmesini 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Muğla 
Haldun Menteşoğlu 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Kastamonu 
A. Nusreî Tuna 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Balıkesir 
İ. Sıtkı Yırcalı 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Rize 
Talât Doğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci maddesine dair teklifin (ı) fıkra
sının cetvel kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (ı) işaretli hüküm 
eklenmiştir, 

(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

a) Tıp doktorları 

b) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yö
netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yöne-
netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 

3 ay 

2 ay 

c) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
kurumlarla, sağhk hizmetlerinin uygulanmasında fiilen 
hizmet, 

1 av 

Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımcı Sağhk Hiz
metleri sınıfında yer 
alan memurlar (Tıp 
Doktorları hariç) 
Meslek öğrenimi gör
mediği halde pratikten 
yetişerek tedavi ku
rumları ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinde 
çalışan memurlar 

(ı) İşaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiilî hizmet süresine eklenmek suretiyle yapuır. Mükerrer değerlendirme mümkün değildir. Değerlendinne 
işlemi ancak, bu Kanunun yayımı tarihinde işîirakçi olanlar iîe bu Kanunun yayımı tarihinden sonra iştirak
çi olacaklar hakkında uygulanır. 

Rize 
Talât Doğan 

Çanakkale 
İmadettin Elmas 

Balıkesir 
İ. Sıtkı Yırcalı 

Sinop 
Nâzım İnebevli 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Denizli 
Baha Akşit 

İçel 
Talip Özdolay 

Kırklareli 
Ali Alkan 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

Afyonkarahisar 
Ahmet Karayiğit 

Zonguldak 
T. Remzi Baltan 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir istirhamda bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz ev

vel okuduğunuz 8 önergenin birbirine... 
BAŞKAN — Efendim, birbiriyle ilgili değil, de

ğişik noktalar var. Bu sualiniz, Başkanlık Divanı ola
rak sayın üyelerimizden bir istirhama vesile olduğu 
için size teşekkür ediyorum. 

lütfen sayın üyeler, Genel Kurul çalışmaları ko
misyon çalışmaları değildir. Komisyonlarda bu öner
geleri verip yerinde daha rahat imkânlar içinde netice 
almak olanağımız vardır. Bunu da, bu hususta bir 
ricamız olarak Sayın Genel Kurula arz etmiş olu
yorum, 

Bu önergeler ayn ayrıdır. Hepsini teker teker iş
leme koyacağım. Sayın Komisyona, sayın üyelere söz 
hakkı tanıyorum. Hepsini ayrı ayrı işleme tabi tutmak 
mecburiyetindeyiz. 

Önergeleri okutmaya devam ediyorum efendim. 

Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 647 S. Sayılı yasa tek

lifinde, tam gün çalışanlarla, böyle çalışmayanlar 
arasmda bir ayrım yapılmamış olması sosyal adalet 
ilkelerine uygun düşmediğinden söz bonosu yasa tek
lifinin 1 nci maddesinin (ı) fıkrasının sen cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Konya Kayseri 
Erdoğan Bakkalbaşı Ziya Müezzinoğlu 

«Değerlendirme işlemi ancak bu Kanunun yayımı 
tarihinde: f iştirakçi olanlar ile bu Kanunun yayımı 
tarihinden sonra iştirakçi olacaklar hakkında ve tam 
gün çalışma esasını kabul ettikleri sürece uygulanır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 5434 sayılı Kanunun 

1 nci maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

«İşbu Kanun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
çalışanların, çalışma süreleri için uygulanır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte ofcuı kanun teklifini» 1 nci madde

sinin (a) ve (b) fütralarının bir fıkra halinde (eklene
cek müddet 3 ay) olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesine (ı) işaretli hüküm ve 
aşandaki fıkra eklenmiştir. 

Eklenecek 
(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer müddet 

Tıp doktor
ları Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa tabi ku
rumlarda sağlık hizmetlerinin 
uygulanması, yönetimi, eğiti
mi ve öğretimi ile ilgili gö
revlerde, 3 ay 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî Üye) — Efen
dim, «Tıp doktorları, Sağlık Hizmetleri ve Yardım
cı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan memurlar» 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, sizin yazdığınız metin üze
rinden okuduk. 

EMANULLAH ÇELEBİ (Tabiî Üye) — Yanlışlık 
olmuş, ikisini birleştirdim. 

BAŞKAN — Peki efendim^ yeniden lütfen yazın; 
tekrar okutacağız. 

Birinci önergeyi tekrar bilgilerinize arz ediyoruz. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 647 S. Sayılı kanun teklifinin 

1 nci maddesinde «İştirakçi» başlığı altındaki (a) bö
lümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş Sami Küçük 
«a) Tıp doktorları, veteriner hekimler ve diş ta

bipleri.» 
BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini açıkla

mak istiyor mu efendim?... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Daha ev

vel açıklamıştım Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fikret Gündoğan, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir usul teklifinde bulunacağını. 
öyle anlaşılıyor ki, bu konuda çeşitli öneriler 

okundu ve biraz evvel sizin de buyurduğunuz gibi 
buna birdenbire vukuf peyda etmek zorluğu mey-

— 608 — 



C. Senatosu B : 25 

danda. Oysaki biz komisyonları böyle zorluklan ön
lemek için kurduğumuzu biran için kabul edebiliriz. 

Sayın komisyondan rica ediyoruz, bu kadar çok 
çeşitli ve birbirine zıt fikirler taşıyan önergeyi bir 
anda idrak etmek ve bunun üzerinde fikir beyan et
mek çok zor olacak. Lütfen alın, derleyin, toplayın, 
Perşembe günü huzurumuza getirin. Bu çok kanşık 
bir şey olacak, komisyon maddeyi önergelerle birlik
te geri alırsa çok iyi olur. Bu teklifi istirham ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Fikret Gündoğan' 
in teklifine katıhyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, hâlâ önergeler geliyor. 
Sayın üyeler, komisyon çalışmalanna katılarak 

yasaların daha olumlu çıkması gayreti içinde olma
nızı hasseten istirham ediyoruz efendim. 

Komisyon maddelerle birlikte önergeleri geri is
temiştir. Kendilerine takdim ediyoruz, Perşembe gü
nü gene görüşeceğiz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, aslında komisyon bu 
konulan düzenlemekte hazırdır, ama önergelerin çok 
gelmesi dikkate alınarak, daha sağlam bir teklifle ge
lebilmek için geri alıyoruz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabsî Üye) — Sayın Başkan, 
Genel Kurulda her madde için ayn ayn önerge veri
lebilir. Komisyon çalışmalarına bütün arkadaşlann 
iştiraki arzu edilir ve isteyen komisyon çalışmasına 
gidiyor, ama komisyona gitmedi diye burada önerge 
verilemez veya verilmemesi tezi savunulamaz. 

BAŞKAN — O kasıtla söylemedim sayın üye, 
özür dilerim yanlış anlaşıldıysa. Komisyon çalışma-
lan içinde komisyon bu önergeleri, teknik üyelerden 
teşekkül ettiği için, daha sonucu alır tarzda Genel Ku
rula hazırlamış olur gayesi ile arz ettim. Özür dite
rim, yanlış anlaşıldıysa" efendim. 
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Efendim, diğer 2 nci ve 3 ncü maddelerde yürür* 
lük maddesi olduğu için bu suretle bu yasanın gö
rüşülmesi ertelenmiş oldu. 

2. — Köye götünden hizmetlerin hiçbir adla ka
tılma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2/9; C. Senatosu : 2/111) (S. Sayı
sı : 649) 

BAŞKAN — Efendim, Gelen Kâğıtlar arasında 449 
sıra sayılı Yasanın görüşülmesi hususunda Bütçe ve 
Plan Komisyonunun önergesi var, onu takdim ediyo
ruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Köye götürülen hizmetlerden itiç bir adla katılma 

payı alınmaması hakkındaki kanun teklifine ait ko
misyonumuz raporu ve kanun teklifi basılmış ve sa
yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, teklifin biran önce kanunlaşma
sı halinde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bü
yük yararlar sağlanacağım gözönünde bulundurarak, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına al
mıştır. 

Teklifin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak gün
demdeki bütün işlere göre öncelik tanınmak suretiyle 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ed«rim. 

Saygılanmla. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkan Y. 

Sözcü 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada mı 
elendim?.^. 

Sayın Komisyon? Burada. 
Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere bu Yasanın gö

rüşülmesi ertelenmiş oluyor. Bir dahaki sefere Hükü
metin bulunup, buhnunaması hususu tarafımızdan 
araştırılmayacaktır. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Efendim gündemin sorular kısmına geçiyoruz. 
/. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ankan?... Bura
dalar. 

Bakan?... Yok. Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ankan?... Bura
dalar. 

Bakan?... Yok. Bu sebeple soru ertelenmiştir. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ G î 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?... Yok. Ertelen
miştir efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker burada olmadığı 
için ertelenmiştir. 

Efendim, müsaade buyurursanız sadece sayın üye
leri sorayım, burada obnadıkları için ertelendiğini 
ifade edeyim, usulen daha pratik bir sonuç almış olu
ruz, 

6. -.— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Buradalar. 

Sayın Bakan?... Yok. Sayın Bakan olmadığı için 
ertelenmiştir efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?... Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. Ertelenmiştir efendim. 

Efendim, tensip ederseniz Hükümet adına suallere 
cevap verecek sayın bakanların burada olmadığı gö
züküyor. Bu bakımdan bu sualleri okumakta bir pra
tik fayda yoktur. Zaman almaktan başka bir netice 
doğurmuyor. Bu nedenle sualler ertelenmiştir. 

Şimdi, Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 
kısmında Araştırma önergesi isteyen kısma gelmiş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?... Yok. Ertelen
miştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi önergesini 
Hükümetin bulunduğu bir oturumda görüşmek isti
yorlar. Hükümet olmadığı için ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/62) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Müezzinoğlu?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

VEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

3. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/484: C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 
648) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

Sayın üyeler, gündemde görüşülecek başka bir ko
nu olmadığından, 27 . 1 . 1977 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

VI. — SORULAR VE CEVAPLARI 

B) YAZILI SORU VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
1963 yılından bu yana sigortalılardan tahsil ettiği 
prim miktarına dair soru önergesi ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Ahmet Mahir A blum'un yazılı cevabı. 
(7/631) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 5.11.1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibralıknoğlu 

1. Sosyal Sigortaîar Kurumunun 1963 yılından 
bu yana sigortalılardan tahsil ettiği (seneler itibariyle) 
prim miktarı nedir? (Toplam olarak) 

2. Seneler itibariyle sigortalı sayısı toplam o'a-
rak nedir? 

3. Seneler itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu
nun yaptığı bu sosyal yardımlar miktarı nedir? 

4. Bugüne kadar turistik tesis hastane vesair te
sis ve inşaatlara harcadığı miktar ve adetleri nedir? 

5. Halihazırda Kurumun maî varlığının yekûnu 
nedir? 

6. Kurumun kurulduğundan buyana borç ver
diği müesseseler ve şahıslar kimlerdir ve bunlardan 
ahnan faiz yüzdesi ve yekûnu nedir? 

7. Kurumun bu müessese veya kişilerden vadesi 
geçtiği halde takip edemediği aüacak miktarı nedir? 
Hangi tarihten beri ve niçin takip edememektedir? 

T . C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.5.9-924 

24 . 1 . 1977 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Fgi : 10 . 11 . 1976 tarih ve 10423-5096-7/631 
sayılı yazınıza. 

^'îsr.ııınîari okluğu üzere 17 . 12 . 1974 tarih ve 
4/5 î 04 sayiîı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulan 
Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığının Sosyal Sigortalar 
Kurumu îîc ilgili görev ve yetkilerini devralmış /bu
lunmaktadır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kerıâî Sarıibrahimoğlu'nun Sosyal Sigortalar Kuru-
muriîn 1963 yılından bu yana sigortalılardan talısil 
ettiği prim miktarına dair Çalışma Bakanından ce
vaplandırılmasını istediği soru önergesi ilgisi nedeniy
le Bakanlığımıza intikal ettirilmiş ve önergede be-
iiktîlen hususlar madde madde aşağıda takdim edil
miştir. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1963 yılından 
bu yana sigortalılardan tahsil ettiği prim miktarı top-
famı 46 087 211 237,11 lira oîup, bunların senelere 
göre dağılımı şöyledir : 

611 



C. Senatosu B : 25 25 . 1 . 1977 O : 1 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Tutan 
Lira Kr. 

705 775 128,66 
813 322 4 9 M 7 

1 03© 453 503^2 
1 273 382 963^99 
1 522 870 723,42 
1 946 791 366,01 
2 393 370 819,06 
2 816 851 045,19 
3 217 624 119,82 
4 132 409 746,46 
6 096 194 774,12 
8 007 722 401,15 
12 130 442 150,84'diir 

2. Seneler itibariyle sigortalı sayısı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

710 820 
745 317 
921 458 
991 510 
069 387 
206 175 
261 856 
313 500 
404 816 
525 012 
649 079 
799 998 
823 338 

3. Seneler itibariyle Sigortalılara yapılan sosyal 
vfitdimSaar. 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

158 409,66 

159 410,89 
71 190,75 

229 071,27 
186 613,39 
119 158,88 
182 761,97 

Yılı 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Tutan 
Lira Kr. 

475 972,85 
460 032*05 
554 484,44 
528 570,18 

1 398 515,73 
859 039,32 

1 112 511,96 (Muvakkat) 

Sigortalı çocuklarına verilen burslar 

1969 
1970 
1971 
1972 • 
1973 • 
1974 • 
1975 

Toplat 

• 1970 
- 1971 
. 1972 
- 1973 
• 1974 
1975 

• 1976 

n 

228 000 
388 500 
531 000 
342 000 
144 000 
54 000 
36 OÖÖ 

1 723 500 

İşçi ve Memur statüsünde çalışan personele yapı
lan yemek ve giyim yardımlannm seneler itibariyle 
dökümü : 

Yılı 

1963 
!964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Yiyecek 
Lira 

1 683 829 
5 231 582 
5 903 141 
6 073 703 
7 «44 557 
9 147 438 
11 620 454 
14 19İ 952 
17 060 789 
21 339 305 
26 345 050 
39 625 931 
52 170 073 

K. 

23 
88 
26 
02 
m 
92 
20 
35 
46 
30 
15 
12 
22 

Henüz kes 

Giyecek 
Lira 

355 295 
1 592 485 
1 898 635 
4 382 678 
6 003 663 
7 660 356 
9 406 240 
10 478 574 
13 852 721 
16 396 921 
17 071 788 
49 402 856 
50 150 911 

inleşmemiştir. 

K. 

63 
76 
63 
57 
32 
39 
39 
82 
38 
45 
59 
66 
31 
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4. Sosyal Sigortalar Kurumunca işçi konutlarına s çılan krediler. 

Kooperatif 
Sayısı 

1. Banka aracılığı ile finanse edilen 279 
2. Müesseseler kaualıyîe finanse edilen — 
3. Devralman sandıklarıca finanse edilen — 
a) TCDD. İşçiler? Emekli Sandığı — 
b) As. Fb. Tek ve Muavenet Sandığı — 
4. Kurumca inşa ettirilen — 
5. Kurumca Kooperatifler kanalıyle 

finanse edilen 2 663 

Konut 
Saye» 

15 »14 
2 194 

1 640 
454 

4 305 

107 713 

TOPLAM 2 942 131 322 

Açılan Kredi 
TL. 

511 159 464 
16 9,16 516 

13 839 541 
3 679 806 

206 288 297 

7 700 358 605 

8 452 242 229 

31 . 12 . 1975 tarihi itibariyle yapılan sabit kıy
metler harcamaları. 

Lira K. 

Akarlar 
İdare binaları 
Sağhk tesfsteri 
Müşterek binalar 
Hisseli binalar 
İşçi meskenleri 
binaları 

93 244 059 
78 004 390 

1 086 822 594 
170 163 516 
49 877 427 

28 166 117 

18 
57 
83 
62 
47 

64 

55 
21 
98 
33 

4 

6 

Ünite 
» 
» 
» 
» 

» 

Toplam 1 506 278 106 3! 

5. Sosyal Sigortalar Kurumunun özvarlığı, 
7 . 12 . 1976 tarihi itibariyle 31 541 035 010,20 lira 
olup, Muhasebe teknîğf yönünden sağlıklı bir biçim
de tespiti ancak bilançonun çıkartılmasını müteakip 
mümkün olabilecektir. 1976 yılı Kurum bilançosu 
Mayıs 1976 ayı içerisinde hazırlanabileceğinden Sos
yal Sigortalar Kurumunun şu andaki mal varlığının 
net olarak bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

6. Sosyal Sigortalar Kurumunun kurulduğundan 
bu yana borç para verdiği müesseseler ve şahıslar iki 
kısımda mütalaa edilebilir. 

a) Sanayi Kredisi, 
b) İşçi Mesken Kredileri. 

Sosyal Sigortalar Karasmınca 4792 Sayılı Kanu
nun 344 sayılı Kanunla değiştirilen 20 neci maddesi 

gereği sanayii sektörüne verilmekte olan sanayii kre
disi % 7 faiz nispeti üzerinden açılmaktadır. 

Kurunum, kurulduğundan, bu yana. sanayii kredisi 
verdiği müessese ve şahıslar ilişik. Kstede gösterilmiş
tir. 

Bu şahıs ve müesseselerden bugüne kadar 39 762 
5201 TL. fafe alınmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun açmış olduğu kre-
drlere uygulanan faiz oranlan şöyledir : 

a) 1 . 1 1 . 1973 tarihinden önce kredi alan koo
peratiflere % 4, 

b) 1 . 11 . 1973 tarihinden sonra kredi alan koo
peratiflerde ise, yapr alam 85 mz ye Kadar olan ko-
nutlasda % 4, yapı alası 85 - 18* m2 olan konutlar
da % 5, 

c) Takatlerin ödenmemesi halinde uygulanan ge
cikme faizi 1 . 11 . 1973 tarihine kadar % 6, bu ta
lihten sonra fee % 7 dir. 

d) Kredilerden yapılan ödemelere yürütMen stü-
asyoa. faizi %-4 dür. 

7. Sosya* Sigortalar Koran» tarafında» Sanayi 
Sektörüne açılan kredüerdte» vade» gehpte takip edil
meyen alacağı buknanamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, İstanbul Gaziosman
paşa ilçesi A rn avut köy'deki Hazine arazisine dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazılı cevabı. (7/666) 

22 Aralık 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tara

fından yazdı olarak cevaplandırılmasına delalet buy-
ruimasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesinde Arnavutköy' 
de 1972'de yapılan kadastro çalışmalarında Hazineye 
ait arazinin kanuna aykırı olarak nüfuzlu şahıslar 
üzerine kaydettirildiği iddiasıyle konu Bakanlığını
za intikal ettirilmiş ve «3 Mart 1976 tarih ile : 
3251/7139-36 Şb. 2/1, 4357 sayıh yazı ile : Dileğinizi 
incelemekte olup sonucundan ayrıca bilgi verilecek
tir.» diye müracaat sahibine cevap verilmiştir. 

Hazine arazisini kendi üzerlerine yazdırdığı iddia 
edilen kişiler satış muamelelerine tevessül ettiklerin
den ileride pek çok masum vatandaşın mağduriye
tine yol açması muhtemel olan bu müracaat üzerine 
en son ne muamele yapılmış ve ne sonuç elde edil
miştir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 21 . 1 . 1977 

ÖKA : 310000/273 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tlgi : 14 . 1 . 1977 tarih 7/666 - 10956 - 5273 sa
ydı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanhğınca Seçi
len Üye Fethi Çelikbaş'm, İstanbul Gaziosmanpaşa 
tlçesi Arnavuticöy'de bulunan Hazine arazisine ait 
yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

1. Şikâyet konusu edilen ekli üstede parsel nu
maralan yazılı gayrimenkullerin bir kısmının Hazine 
adına tespitlerinin kesinleştiği, diğerlerinin ise tapu 
ve vergi kayıtlarına istinaden kayıt sahipleri adma 
tespit edildiği ve çok az bir kısmının da itirazh bu
lunduğu, 

2. Gayrimenkullerin tespitinde bir usulsüzlük 
olmadığı, 

Not : Yazılı soruya ekli cetveller Kanunlar Mil 
dürlüğündeki dosyasındadır 

3. Şahıslar adma tespiti yapılmış gayrimenkul
lerin büyük bir kısmına, Hazine ile ilgisine binaen 
itiraz edildiği, 

4. Hazîneye bırakılması gereken arazilerin ta
pulama komisyonu başkanı ve üyelerinin köyden el
de ettikleri bilirkişiler marifetiyle ahar şahıslar adı
na tescil edildiği yolundaki ihbarların gerçek dışı 
olduğu, anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarını. 
Doç. Dr. Yıîmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Efes ve Topkapı sigarala
rına dair soru önergesi ve Gümrük ve Teke! Bakam 
Orhan Öztrak'm yazdı cevabı. (7'/'667) 

21 . 12 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rarından yazılı o?arak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 

Prof. Fethi Çelikbaş 
Federal Almanya'da Türk mühendisleri tarafından 

Türk sermayesiyle kurulmuş «TETA» Firmasının, ta
mamen Türk üitününden imal ettiği söylenen Efes ve 
Topkapı sigaralarının Tekel İdaresince işletilen «Güm
rüksüz satış mağaza» lannda sattırılmadığı söyleni
yor. 

1. Bu söylenti doğru mudur? 
2 Her çeşit yabancı menfeli sigaraların satışı ya

pılan bu mağazalarda, Efes ve Topkapı sigaralarının 
nattırı!msîr?.asînın sebebi nedir? 

3. Adî geçen sigaraları imal etlen firmanın, bu 
konuda Tekel îdarerine ve Bakanlığınıza müracaatı 
olmuş mudur? Olmuşsa tarihi ve sonucu nedir? 

T, C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 24.İ. 1977 

Tetkik ve Murakabe 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 04-1-609 
Konu : Soru önergesi Hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

ligi i Kanunlar Müdürlüğü 27 . 1 2 . 1976 günlü 
10955-5272/7/667 saydı yazılan. 

Efes ve Topkapı sigaralarıyîe ilgili olarak ilgide 
kayıtlı yazınız ekinde alınan Cumhurbaşkanınca Seçi-
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îen Üye Fethi Çelikbaş'm 21 . 12 . 1976 ganla 83/14 
sayıh yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak 
ilişikte sumıîmuşiur. 

Biîgf ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Örtrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

Efes ve Topkapı sigaraları hakkında, Cumhurbaşka
nınca Seçilen, Üye Fethi Çelikbaş'ın 21 . 12 . 1976 
günlü 83/14 sayılı vazıh soru önergesinin cevabıdır. 

TETA, Teke! maTkaüarını yurt dışında imal eden 
bir firma olmayıp TETA'nın herhangi bir sigara imal 
tesisi bulunmamakladır. TETA, Tekel markalarını Al
manya'da başka firmaların tesislerinde ücret karşılğı 
imal ettiren bir ticaret firmasıdır. Bu firmanın Bakan
lığımıza yaptığı müracaatlar Tekel Genel Müdürlüğü
ne yansıtılmış olup, taraflar arasındaki hukukî ihtilâf
ların sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Sermayesinin % 50'si Türkiye'den transfer edile
rek kurulan ve yasal yanışı itibari ile bir Alman şir
keti durumunda olan TETA ve Tekel Genel Müdür
lüğü arasındaki iFşkiler tarafların 1971 tarihinde yap
tıkları bir sözleşme ile biçimlenmiş bulunmaktadır. 

Bu sözleşmeye göre, özet olarak, TETA, Tekel 
Genel Müdürlüğünden satın alacağı tütün ile Tekel 
Genel Müdürlüğünün izin verdiği Tekel'in markala
rından bazı Sigaraları Almanya'da imal ettirecek ve 
Almanya ile Tekel'in izin verdiği başka yabancı ülke 
pazarlarında pazarlayacaktır. TETA aynı zamanda bu 
markaları Tekel adına yurt dışında tescil ettirecektir. 

Yukarda kısaca özetlenen sözleşmenin bazı mad
delerinin TETA tarafından açıkça ihlâl edilmiş olma
sı ve Tekel'in maliyet fiyatı ile satmayı teklif ettiği 
tütünlerin fiyatlarının TETA tarafından yüksek bu
lunarak satın alınmaması nedenleri ile taraflar arasın
daki sözleşme uygulanamaz bir durum alarak taraflar 
arasında hukukî bir ihtilaf belirmiş, bu ihtilafların 
çözümüne kadar da taraflar arasındaki ticarî ilişki
ler, TETA'nın Tekel İdaresinden yaprak tütün alımını 
kesmesi sebebi ile kendiliğinden durmuş bulunmakta
dır. Tarafların hukukçuları bu ihtilafların çözümü ve 
ticarî ilişkilerin tekrar başlaması için temaslarını sür
dürmektedirler. 

Bu nedenle, bir centilmen anlaşması suretiyle bu 
müracaatların olumlu karşılanması ile konunun hal
ledilebileceği sonucuna varılmıştır. TETA Firması 
Heyeti ile Tekel Genel Müdürlüğünün I nci ve II nci 
Hukuk Müşavirleri arasında yapılan 29.12.1976 tari
hindeki görüşmelerde, evvelki sözleşmeden mütevellit 
mevcut anlaşmazlıklar nedeniyle o sözleşmenin orta-
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dan kaldırılması ve onun yerine ilk sözleşmede mevcut 
ve Türk tütününden dışarıda sigara imal ettirilmesi 
esasına dayanan ve işlerliği daha açık hükümlere yer 
verecek yeni bir sözleşme akdedilmesi ve bu işlemle
rin tekemmülünden sonra TETA Firması tarafından 
Tckeî'e yapılacak bir müracaatla gümrük hattı dışın
daki mağazaların imal ettirdikleri sigaraların satışına 
İmkân verilmesi olanaklarının araştırılacağı kararlaş
tırılmıştır. 

Ancak, Tekel Genel Müdürlüğündeki söz konusu 
görüşmelerden elde ettikleri izlenimleri yönetim kurul
larına götüreceklerini, yönetim kurulları uygun gör
düğü takdirde işin yukarıda açıklanan esaslar daire
sinde gerçekleştirilmesi için görüşmek üzere. Tekeî'e 
başvuracaklarını bildirmek suretiyle firma yetkilileri 
toplantıdan ayrılmışlardır. 

TETA tarafından imal ettirilen sigaraların Tekel 
mağazalarında sattırıimanıası gibi kasıla dayalı bir 
durum söz konusu olmayıp, bu sonuç yukarıda bildi
rildiği gibi taraflar arasındaki hukukî ihtilaf nedeni 
ile TETA'nın Efes sigarası harmanının Tekel'den satın 
alınmasını kesmeleri sebebi ile ticarî ilişkilerin durmuş 
olmasının doğal bir sonucudur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, 1976 yılında yurt dışına çıkan döviz 
miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergene kon'un yazılı cevabı. (7/679) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gıyla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Türkiye'nin döviz sıkıntısı çektiği bir gerçektir. 
Buna rağmen Hükümetçe köklü ve ciddî tedbirler 
alınmamakta özellikle dış gezileri için harcanan para 
milyarlarca liraya ulaşmaktadır. Yalnız dış gezilere 
harcanan dövizin 2,5 milyar TL. bulduğu bu raka
ma turist sağlık, iş ve Hac dövizlerinin de girdiği 
saptanmış bulunmaktadır. 1975 yılında yurt dışına 
turist olarak gidenlerin götürdüğü döviz ise 98 mil
yon dolar (1 milyar TL.) olarak hesap edilmiştir. 

İş, politika ve Hükümet adamlarının Devlet me
murlarının götürdükleri döviz miktarı bilinmemekte
dir. 
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Ayrıca; kaçak olarak götürülen paralar da tah
min ve hesap edilecek olursa bir yılda yurt dışına çı
kan döviz miktarı 5 - 1 0 milyarı bulmaktadır. 

Ulusal ekonomi ve Maliye üzerinde bu kadar 
.olumsuz etki yapan döviz israfını önlemek hususun
da Bakanlığınızın ne gibi kanunî idarî ve nfaîi tedbir
ler almayı düşünmektedir ve 1976 yılında yurt dışı
na çıkan döviz miktarı nedir ve hangi amaçlar için 
verilmiştir? 

T. C. 
Malîye Bakanlığı 21 . 1 . 1977 

Ankara 
ÖKA : 310000/268 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
î!gi : 7 . 1 . 1977 tasih 7/679-11086-5306 sayılı 

yas lan . 
C. Senatosu A.nkara Üyesi ibrahim Gztürk'ün, 

1976 yjlmda yurt dışma çıkan döviz miktarlanyle il
gili yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

I - 1976 yılında kes'n bilgileri alman Ocak - Ka
sım döneminde dış gezilerle ilgili olarak döviz efek
tif satışları veriliş amaçlarına göre aşağıda kaydedil
miştir. 

Veriliş amacı Miktar $ 

1. Ticarî seyahat dövizleri 21.425.378,29 
2. Turizm giderleri 141.882,347,34 
3. Kültürel ve ;s seyahatleri 23.235.338,81 
4. Sıhhî sebeplerle yapılan seyahatler 1.285.434,38 
5. Ailevî sebeplerle yapılan seyahatler 77.428,02 
6. Hükümet giderleri 5.297.081,71 

Ocak - Kasım toplamı s. 193.203.008,55 
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H - Anayasamızın «Seyahat ve yerleşme hürriye
ti» ile ilgili 18 nci maddesi muvacehesinde turistik 
amaçlarla yapılacak yurt dışı seyahatlerin yasaklan
ması demokratik ve kişi haklarına saygılı olan ül
kemiz için uygun görülmemektedir. 

Mezkûr maddede : 
«Herkes seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, 

ancak millî güvenliği sağlama ve salgm hastalıkları 
önleme amaçîanyle kanunla sınırlanabilir. 

Herkes, dilediği yerde yeıîeşme hürriyetine sa
hiptir. Bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama 
salgın hastalıkları önleme, kamu mallarım koruma, 
sosyal, iktisadî, ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme 

zorunîuğuyla ve kanımla sınırlanabilir. 

Türkler, yarda girme ve yurt dışına çıkma hürri
yetine sahiptirler. Yurt dışına çıkma hürriyeti ka
nunla düzenlenir.» hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Turistik amaç dışında yapılacak diğer dış seya
hatlerin ise mahiyetleri icabı sınırlandırılmasına ihti
yaç bulunmadığı gibi, kısılmasının ekonomik ve sos
yal bakımlardan çeşitli mahzurlar tevlit edeceği dü
şünülmektedir. 

Ancak, yurt dışma kıymet kaçıran ve kanunları
mıza aykırı hareketlerde bulunanlar halikında gerek
li işlemlerin uygulanacağı da tabiîdir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

25 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 1 . 1977 Sak 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Aîi Arıkan'm, T.P.A.O. Genel Müdürîüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubuîan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakarandan sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorasu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Biî-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticari ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından söziü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 .1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tımçîcanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lsa tayine dair Millî Savunma Bakansndan sözlü so
rusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 , 5 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğa duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kam Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tançkanat'in, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREŞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve, Sultanhamam'da 
vukubuîan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

(Devamı arkada) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay İçin
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (19/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğm ve arkadaşlarımın, sabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/62) 

X 6. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sa
yısı : 648) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1977) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....y.. >&< . . .<. . . . 



ropiantı: 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 647 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Millet Meclisince Reddolunan Metin ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /299; C. Se

natosu :2 /109 ) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 355) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 16 ? 12 ? 7976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1531 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek maddelere geçilmesi işaret oyuyla 
reddedilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 28 . 11 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3. 6; 25. 11; 14 12 . 1976 tarihli 107, 13 ve 18 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 355) 
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5434 sayılı T. C. Emekli 
lifimizi gerekçesi ile birlikte 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığma 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fjkra eklenmesine dair olan kanun tek-
sunuyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 

Ankara Milletvekili 
Oğuz Ay gün 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ankara Milletvekili 
Orhan Eren 

Ankara Milletvekili 
Hasan Özçelik 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İl gün 

İstanbul Milletvekili 
Gül his M an kut 

Manisa Milletvekili 
Ahmet Balkan 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

İzmir Senatörü 
Mümin Kırlı 

Kars Senatörü 
Ziya Ayrım 

İzmir Senatörü 
Orhan Kor 

Gaziantep Milletvekili 
Orhan Tokuz 

Afyon K. Milletvekili 
Rasim Hancıoğlu 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Samsun Milletvekili 
Mustafa Dağıstanlı 

Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman 

Ankara Milletvekili 
Orhan Alp 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Gümüşhane Milletvekili 
Turgut Yücel 

Balıkesir Milletvekili 
M. Kemal Alver 

Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

K. Maraş Milletvekili 
Halit Evliya 

İstanbul Milletvekili 
Servet Bayramoğlu 

Sinop Senatörü 
Nâzım İneheyli 

İzmir Milletvekili 
Yılmaz Ergenekon 

Diyarbakır Milletvekili 
A bdüllâtif Ensarioğlu 

Afyon K. Milletvekili 
Rıza Çerçel 

Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan 

Afyon K. Milletvekili 
Mete Tan 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Afyon K. Milletvekili 
Ali İhsan Ulubahşi 

İçel Milletvekili 
Nazım Baş 

Ankara Milletvekili 
Turgut Toker 

Muğla Milletvekili 
Ünat Demir 

Kocaeli Milletvekili 
Sabri Yahşi 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

İçel Milletvekili 
Rasim Gürsoy 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 

İsparta Senatörü 
Mustafa Gülcügil 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Kütahya Milletvekili 
Mahir A blum 

Hatay Milletvekili 
Sabahattin Adalı 

Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan 

25 . 11 . 1974 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

İsparta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Zekâi Yaylalı 

Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 

Adana Milletvekili 
Selâhattin Kılıç 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat A kay 

Niğde Milletvekili 
Yaşar Arıbaş 

Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldırım 

Elâzığ Milletvekili 
Rasim Küçükel 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem 

İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Özdemir 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 647) 
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GEREKÇE 

Hekimlik bizatihi bir feragat ve fedakârlık mesleğidir, fakat hiçbir meslek mensubu, hekimlik kadar bu 
feragat ve fedakârlığı bedeninden ve ruhundan yıpranarak yapmaz. 

Hekimin mesai saati yoktur. Gece ve gündüz her saat vazife başındadır. Tatili, istirahatı' mümkün değil
dir. Ne sebeple olursa olsun gittiği her yerde, tıbbî yardıma muhtaç vakalarla ve âni hastalıklarla karşılaşır 
ve orada da vazife yapmak zorunda kalır. 

En yakınlarına dahi teması men ettiği bazı hastalarla haşır neşir olmaya, onun kendisine sirayetine veya 
evdeki çoluğuna çocuğuna düşünmeden şifa vermek için çabalamaya, hiçbir korku ve tiksinmeyi düşünme
den hastalığın belirtilerini ve hastanın sıkıntılarını izale etmeye mecburdur. 

Anayasamız angaryayı yasaklamıştır. Hekimler ise devamlı angarya ile mahmul bulunmaktadır. O halde 
hekime bu kanunla öngördüğümüz haklarını teslim ederken, hizmet süresine eklenecek yıpranma müddet
leri ile bu angaryayı da kısmen hafifletmeyi, bedenî ve ruhî yıpranmalarını az da olsa telâfi etmeyi hedef 
tutuyoruz. 

Herkesin hayatı boyunca karşılaştığı hastalıklar sebebiyle derdi vardır. Hekimin ise her hastanın derdine 
deva bulabilmek için o dert ile ortaklığı şarttır. İsabetli ve doğru teşhise derde adapte olmak ve derdin içine 
girmekle varılabilir. O halde hayatı daima dertle, heyecan ile dikkat ile ve ihtimamla doludur. 

Uzun yaşamanın sırrı olarak herkese heyecandan, endişeden, bedenî ve ruhî yıpranmalardan uzak kalma
larını tavsiye den hekim kendisi için mesleğinin icabı bu tavsiyelere bile bile riayet edememektedir. Ve her
kesi uzaklaştırmaya çalıştığı ruhî stresler dünyasının devamlı içinde yaşamaktadır. 

Her mesleğin nimetleri ve külfetleri vardır. Fakat hekimlik kadar maddeten ve manen yıpranan ikinci bir 
meslek gösterilemez. Külfeti ile nimeti dengeli değildir. 

Geceleyin istirahat anında uykusunun en tatlı yerinde, kalbini çarptırarak heyecanla uyanmasına sebep olan 
telefon veya kapının zili hekimi fevkalâde dikkat isteyen manevi sorumluluğu çok fazla bir göreve çağır
maktadır. Hekimi uykusundan uyandınp yatağından kaldıran bu davetin sebep olduğu ruhî stres kâfi gel
mez. Bir de gece herkesin istirahatı devam ederken her anı heyecan ve tıbbî ihtimamın yarattığı gerginlikle 
geçen bir mesai içinde hizmet vermek için hekim çırpınıp durur. 

Herkese, sıhhatli olmaları ve hastalanmamaları için yasakladığımız yaşantıyı bile bile hekim yaşamaktadır. 

Bu sebeplerle hekime geleceğini biraz olsun güven altına alabilmek için fiilî yıpranma tazminatını tanı
mak, evvelâ insan olarak ferden, sonra da sosyal düzeni ve adaleti için cemiyet olarak kazınılmaz bir vecibe 
olmuştur. 

Bugün yıpranma hakkının tanındığı mesleklerin hiç birisinde hekim kadar güç şartlarda bulunan ve çalı
şan yoktur. Bu sebepledir ki, bilhassa cerrahî branşlarda muayyen bir yaştan ve mesaiden sonra randıman 
düşmekte ve fiilî hizmet eskisi kadar faal olamamaktadır. Âcil bir vaka karşısında anî müdahale kararı ver
menin mesuliyeti ve bunu müteakip kan ile haşır neşir olarak ameliyat yapmakla hekimin işi bitmez. Hasta 
tam şifaya kavuşana kadar da takip ve fevkalâde itimam isteyen mesaisi devam eder. 

Bir yandan endişe ile sual yağmuruna tutulan hasta sahiplerine izahat vermenin onları teskin edip he
yecan ve korkularını gidermenin gayreti içerisinde bulunan hekim bir yandan da hastasına tatbik edeceği te
davi ve müdahale şeklini tayin etmenin maddî ve manevî ve güçlüğü içindedir. 

Cerahî müdahalelerin her saniyesi mesuliyet, azamî dikkat ve itimam ile ve vakanın sürprizleri karşı
sında anî, yeni karar verebilmenin ruhî stresleri ile dolu bulunmaktadır. Cemiyet olarak çok şey borçlu oldu
ğumuz hekimlere karşı görevimizi yapmalıyız. 

Yüce Türk Parlamentosunun hekimlere tanıyacağı hakkını vereceği manevî borcun içinde hekimlerimizin 
daha çok randıman vereceğine ve şevk ile çalışacağına inanıyor son derece isabetli bir kanunun tarihî şere-
îıni taşımak istiyoruz. 

1- edakâr ve feragatkâr çalışan doktorlarımıza yardımcı olan ve tedavinin bölünmez ve ayırdedilmez bir 
parçası kabul edeceğimiz tıp yardımcılarının da cefakeş ve çilekeş mesaileri dikkate alınarak onların da bu 
kanun hükümlerinden yararlanması hizmetlerin aksamaması ve teşvik edilmesi bakımından teklifte öngö
rülmüştür. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ OĞUZ AY GÜN VE 63 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekti Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nei maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

Operatör tabipler Bütün cerrahî branşlarda vazife gören hekimler 5 ay 
Mütehassıs tabip ve diğer 
bütün tabipler Ceraîıî branşların dışında vazife gören bütün hekimler 3 ay 
Tabip yardımcıları Ebe, hemşire, sağlık memuru olarak vazife görenler 2 ay 

5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mütehassıs tabip veya tabip titrini kazanıp da bilfiil 
resmî veya serebst olarak mesleklerini icra eden ve emekliliklerini devam ettirmekte olanların, emekliliğe 
sayılan geçmiş ve gelecek senelerine eklenerek emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek'i Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

Operatör tabipler Bütün cerrahî branşlarda vazife gören hekimler 5 ay 
Mütehassıs tabip ve diğer 
bütün tabipler Cerrahî branşların dışında vazife gören bütün hekimler 3 ay 
Tabip yardımcıları Ebe, hemşire, sağlık memuru olarak vazife görenler 2 ay 

5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mütehassıs tabip veya tabip titrini kazanıp da bilfiil 
resmî veya serbest olarak mesleklerini icra eden ve emekliliklerini devam ettirmekte olanların, emekliliğe 
sayılan geçmiş ve gelecek senelerine eklenerek emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 34 
Esas No.. : 2/109 

7 , 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 Aralık 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek maddelere geçilmesi işaret oyuyla 
reddedilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Aralık 1976 tarihli ve 1531 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Maliye bakanlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, tabiplerin ve tabip yardımcılarının mesleklerini ifa ederek geçirdikleri hizmet sürelerinin değer
lendirilmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen esasların 
geçerli olmasını öngöfmektedir. 

Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi, bu Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan iştirakçilerin hiz
met özellikleri arz eden, bunun yanı sıra fikri ve bedenî yıpratıcılık vasfına sahip meslek ve hizmetler hak
kında özel bir değerlendirme esası getirmektedir. 

Tabiplerin ve sağlık hizmeti gören diğer elemanların memleketin sağlık hizmeti yönünden taşıdığı önem 
büyüktür. Uzun vadeli kalkınma planında da bu önem gözönünde bulundurulmuş ve bu meslek mensuplarının 
başka ülkelere gitmelerinin önlenmesi, başka ülkelerde çalışanların yurdumuza dönmelerinin sağlanması için 
elverişli imkânların getirilmesi esas alınmıştır. 

İşbu kanun teklifi, uzun vadeli kalkınma planında öngörülen koruyucu ve teşvik edici prensiplerin bir ge
reği kabul edilerek Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Komisyonumuz maddeleri ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Yapılan bu düzenlemede, tabiplerin öğrenim, sorumluluk, meslekî ve hizmet özellikleri gözönünde bulun

durularak, fiilî hizmet sürelerine eklenecek müddet 3 ay olarak, fizikoterapist, hemşire, ebe ve sağlık memur
larının, fiilî hizmet sürelerine eklenecek müddet, bu elemanların, meslekî öğrenim görmeleri şartiyle, mes
leklerini ifa ederken maruz kaldıkları fikrî ve bedenî yıpratıcılık gözönüne alınarak 2 ay olara'k tespit edil
miştir. 

III - Memleketin sağlık hizmetlerinin görülmesinde büyük önem taşıyan, tabip, fizikoterapist, hemşire, 
ebe ve sağlık memurlarının çalışmalarını teşvik edici, yurt dışında bulunan bu meslek mensuplarının yurda 
dönmelerine de neden olabilecek elverişli şartları sağlayıcı nitelikte bulunan bu teklifin biran önce kanun
laşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
'bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.-

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Aydın 
Halil Goral 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. 
Selâhaddin Babüroğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda Bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Ü. 

ü. 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kars 
K Ziya Ayrım 
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Kütahya Tabii Üye Trabzon 
Ahmet Özmumcu Bu yıpranma süresi, sadece Hasan Güven 

tam gün çalışan doktorlara ta
nınmalıdır. Halbuki, bu teklif
te, ayırım yapılmaksızın, mua
yenehanelerinde çalışanlara da 
verilmektedir Bu nedenle kar--

" şıyırn. 
Haydar Tunçkanat 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (ı) işaretli hüküm 
ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

a) Tıp doktorları Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa ta- 3 ay 
bi kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yö
netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde 

b) Meslekî öğrenim görmüş Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 
fizikoterapist, hemşire, kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yöne-
ebe, sağlık memuru timi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde 2 ay 

(i) işaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiilî hizmet süresine eklenmek suretiyle yapılır. Değerlendirme işlemi ancak, bu Kanunun yayımı tarihin
de iştirakçi olanlar ile bu Kanunun yayımından sonra iştirakçi olacaklar hakkında uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

\>9<K 
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Topiauü: 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :647'ye 1 nci Ek 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Millet Meclisince Reddolunan Metin ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M, Meclisi : 2 /299; C. Se

natosu : 2 /109) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 355) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1531 

16 . 12 . 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mfitet Meclisinin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birkşkrcinde görüşülerek maddelere geçilmesi işaret oyuy
la reddedilen, 5434, sayılı Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 28 . 11 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3 . 6; 25 . 11; 14 . 12 . 1976 tarihli 107, 13 ve 18 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 355) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayUk X C Etaejkji Sanldığı. Kanununun 32 ndi mjaididysline bür fıtea. dklenimesine dair olan kıanun tek-
lifamlia gerelkçesi üıe biırlklte sunuyoruz. 

Ge ı^n ıe . ntö&mtâ^rmm. saygıyla aa-z ederiz. 

Ankara Milletvekili 
Oğuz, Ay gün 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üher 

İsparta. Milletvekili 
Mustafa. Cesur 

Ankara Milletvekili 

Afyon K. Milletvekili 
Rasim Hancıoğlu 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Samsun Milletvekili 
Mustafa Dağıstanlı 

Bingöl Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylitoğlm Hasan Cetâfeıtin Ezman 

Ankara Milletvekili 
Orhan Eren 

Ankara Milletvekili 
Hasan Özçelik 

Ankara Milletvekili 
Orhan Alp 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Afyon K. Milletvekili 
Mete Tan 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Afyon K. Milletvekili 
Ali İhsan Ulubahşi 

içel Milletvekili 
Nazım Baş 

Ankara Milletvekili 
Turgut Toker 

Muğla Milletvekili 
Ünat Demir 

25 . 11{ , 1974 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

İsparta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Zekâi Yaylalı 

Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 

Adana Milletvekili 
Selâhattin Kılıç 



Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

İstanbul Milletvekili 
Gülhis Mankut 

Manisa Milletvekili 
Ahmet Balkan 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

İzmir Senatörü 
Mümin Kırlı 

Kars Senatörü 
Ziya Ayrım 

İzmir Senatörü 
Orhan Kor 

Gaziantep Milletvekili 
Orhan \Tokuz 

Gümüşhane Milletvekili 
(Turgut Yücel 

Balıkesir Milletvekili 
M. Kemal Alver 

Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

K. Maraş Milletvekili 
Halit Evliya 

İstanbul Milletvekili 
Servet Bayramoğlu 

Sinop Senatörü 
Nâzım İnebeyli 

İzmir Milletvekili 
Yılmaz Ergenekon 

Diyarbakır Milletvekili 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Afyon K. Milletvekili 
Rıza Çerçel 

Sakarya Milletvekili 
Kenan Durudan 

Kocaeli Milletvekili 
Sabri Yahşi 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

İçel Milletvekili 
Rasim Gür s oy 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 

İsparta Senatörü 
Mustafa Gülcügil 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Kütahya Milletvekili 
Mahir Ablum 

Hatay Milletvekili 
Sabahattin Adalı 

Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat A kay 

Niğde Milletvekili 
Yaşar Arıbaş 

Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldırım 

Elâzığ Milletvekili 
Rasim Küçükel 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem 

İstanbul Milletvekili 
Hüseyin özdemir 

GEREKÇE 

Hekimlik bizatihi bir feragat ve fedakârlık mesleğidir, faıkat hiçbir meslek mensubu, hekimlik kadar bu 
feragat ve fedakârlığı bedeninden ve ruhundan yıpranarak yapmaz. 

Hâkimin mesai saati yoktur. Gece ve gündüz her saat vazife başındadır. TatiMli, istirahati mümkün değil
dir. Ne sebeple o/hırsa olısun giüfiğfi her yerde, tıbbî yardıma muhtaç vakalarla ve ânü hantallıklarla karşılaşır 
ve orada da vazife yapmak zorunda kalır. 

En yakınlarına dahi teması men ettiği bazı hastalarla haşır neşir olmaya, onun kendisine sirayetine veya 
evdeki çoluğuna çocuğuna düşünmeden şifa vermek 'içlin çabalamaya, hiçbir korku ve tiksinmeyi düşünme
den hastalığın belirtilerini ve hasıtanın sıkıntılarını izale etmeye mecburdur. 

Anayasamız angaryayı yasaMiamıştır. Hekimler ise devamlı angarya ile mahmul bulunmaktadır. O halde 
hâkime bu kanunla öngördüğümüz haklarını teslim edenken, hizmet süresine eklenecek yıpranma müddet
leni ile bu angaryayı da kısmen hafifietaeyii, bedeni ve ruhî yıpranmalarını az da olsa telâfi etmeyi hedef 
tutuyoruz. 

Herkessin hayatı boyunca karşılaştığı hastalıklar sebebiyle derdi vardır. Hekimlin ise her hastanın derdine 
deva bulabıi'lmeik için o dert ile ortaklığı şarttır. İsabetli ve doğru teşhise derde adapte olmak ve derdin içine 
girmekle varılabilir. O halıde hayatı daima dertle, he yecan ile dikkat ile ve ihüknamla doludur. 

Uzun yaşamanın sırrı alarak herkese heyecandan, endişeden, bedenî ve ruhî yıpranımaliardan uzak kalma
larını tavsiye eden hekim kendisi için mesleğinin icabı bu tavsiyelere bile bile riayet edememektedir. Ve her
kesi uzaklaştırmaya çalıştığı ruhî stresfer dünyasının devamlı içinde yaşatmaktadır. 

Her mesleğin nimetleri ve külfetleri vardır. Fakat hekimlik; kadar maddeten ve manen yıpranan ikinci bir 
meslek gösterilemez. Külfetli ile nimeti dengeli değildir. 
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Geceleyin istirahat anında uykusunun en tatlı yerinde, kalbini çarptırarak heyecanla uyanmasına sebep 
olan telefon veya kapının zili hekimi fevkalâde dikkat isteyen manevi sorumluluğu çok fazlıa bir göreve çağır
maktadır. Hâkimi uykusundan uyandırıp yatağından kaldıran bu davetin sebep olduğu ruhî stres kâfi gel
mez. Bir de gece herkesin istirahafci devam ederken her anı heyecan ve tıbbî ihtimamın yaraıttığı gerginlikle 
geçen bir mesai içinde hizmet vermek için hekim çırpınıp durur. 

Herkese, sıhhatli olmaları ve hastalanırı amaları için yasakladığımız yaşantıyı bile bile hekim yaşamaktadır. 
Bu sebeplerle hekime geleceğini biraz olsun güven altına alabilmek için fiilî yıpranma tazminatını tanı

mak, evvelâ insan olarak ferden, sonra da sosyal düzeni ve adaleti için cem'iyet olarak kazamlmaz bir vecibe 
olmuştur. 

Bugün yıpranma hakkının tanındığı meslekîlerin hiç ıbirisıinıde hekim kadar güç şartlarda bulunan ve çalı
şan yoktur. Bu sebepledir ki, bilhassa cerrahî branşlarda muayyen bir yaştan ve mesaiden sonra randıman 
düşmekte ve fiilî hizmet eskisi kadar faal olamamaktadır. Âdil bir vaka karşısında anî müdahaıle kararı 
vermenin mesuliiyetli ve bunu müteaikıp kah ile haşır neşir olarak ameliyat yapmakla hekimin işli bitmez. 
Hasta tam şifaya kavuşana kadar da takip ve fevkalâde itimam isteyen nıesalisi devam eder. 

Bir yandan endişe Be sual yağmuruna tutulan hasta sahiplerine izahat vermenin onları teskin edip heye
can ve korkularını gidermenin gayreti içerisinde bulunan hekim bir yanldan da hastasına tatbik edeceği te
davi ve müdahale sekilini tayin etmenin maddî ve manevî ve güçlüğü içindedir. 

Cerrahî müdahalelerin her saniyesi mesuliyet, azamî dikkat ve itimam ille ve vakanın sürprizleri karşı
sında anî, yeni karar verebilmemin ruhî stresleri ile dolu (bulunmaktadır. Cemiyet olarak çok şey borçlu oldu
ğumuz hekimlere karşı görevlimizi yapmalıyız. 

Yüce Türk Parlamentosunun hekimlere tanıyacağı haikkını vereceği manevî borcun içinde hakimlerimizin 
daha çok randıman vereceğine ve şevk ile çalışacağına inanıyor son derece isabetli bir kanunun tarihî şere
fini taşımak istiyoruz. 

Fedakâr ve feragaifckâr çalışan doktorlarımıza yardımcı olan ve tedavinin bölünmez ve ayuidediîtmez bir 
parçası kabul edeceğimiz tıp yardımcılarının da cefakeş ve küliakeş mesaileri dikkate alınarak onların da bu 
kanun hükümlerinden yararlanması hizmetlerin aksamaması ve teşvik edilmıesli bakımından teklifte öngö
rülmüştür. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ OĞUZ AY GÜN VE 63 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

iştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

Operatör tabipler Bütün cerrahî branşlarda vazife gören hekimler 5 ay 
Mütehassıs tabip ve diğer 
bütün tabipler Cerrahî branşların dışında vazife gören bütün hekimler 3 ay 
Tabip yardımcıları Ebe, hemşire, sağlık memuru olarak vazife görenler 2 ay 

5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mütehassıs tabip veya tabip titrini kazanıp da bilfiil 
resmî veya serbest olarak mesleklerini icra eden ve emekliliklerini devam ettirmekte olanların, emekliliğe 
sayılan geçmiş ve gelecek senelerine eklenerek emekli ilk işlemlerinde uygulanır; 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MSOIİSİNtN RBDDETltĞÎ METİN 

5434'Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ÎTair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nti maddesine aşağdaİH 
fıkra eklenmiştir : 

İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

Operatör tabipler Bütün cerrahî branşlarda vazife gören hekimler S ay 
Mütehassıs tabip ve diğer 
büüur tabipler Cerrahî branşların dışında vazife gören bütün hekimler 3 ay 
Tabip yardımcıları Ebe, hemşioe, sağlık memura olarak vazife görenler 2 ay 

5434 Saydı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mütehassıs tabip veya tabip titrun kazanıp da 
bilfiil resmî veya serbest olarak mesleklerini icra eden ve emekliliklerini devem ettirmekte olanların, esnek
liliğe sayılan geçmiş ve gelecek senelerine eklenerek emekMHk işlemlerinde uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayam tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe ve Pfan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 7.1. 1977 
Karar No. : 34 

Esas Na : 2/109 
Yüksek Başkanlığa 

Milet Mecâiskıin 14 -Acaüafc. 1576 tarafaii l& not BMeşJrafedıe göriiifüterefc ınaddeîsBe geş$mi©si işa»ei; oyuyla 
rsddediıesı» 5434 sayık Türtkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı KaaıuraMuun 32 neü maidldeSiae bir fakra; ekten* 
mesfoe daür kanun teMifiL,. Mffliat MecM Başkanlığının 16 Arattk 1976 tacihli ve 1531 sayık yaşatan, ö© Cum
huriyet Senaltosu Başkanlığına gönderüim'akil'e, Komlis yonurnuzun 7 Ocak 1977 taırihlıi Birleşiminde, Sa#ak ve 
Sosyal Yandım, Maliye bakanlıkları ve Türküye Cumhuriyetti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsifcakıri 
de hazır bulunduğu haîdıe töHklik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, tabiplerin ve tabip yardımcılarının mes'İletkilerini ifa ederek getirdikleri hizmet sürelıeriindn değer-
fenıdiırilırniesJinsde, Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 noi rnaıddasinıde düzıenfenıen esasların 
geçer'i olmasını öngörmektedir. 

EiroeM Sandığı Kanıunumm 32 nci maddesi, bu Kanam kapsamındaM kurumlarda çalışan iştiralk^itemı hiz
met özeliMori arz eden, bunun yanı sıra fikrî ve bedenî yıpraıtıcrimk vasfına sahip mesüielk ve hizmetîea* hafc-
Ikınıda özel bir değerlendirme esası getirmektedir. 

Tabiplerin ve sağlııik hizmetli gören diğer elamanlarım memleketlin sağlık hizmeti yönünden taşıdığı önem 
büyüktür. Uzun vadeli kalkınma planında da bu önem gözönünıde bukındurulımuş ve bu meslek mensuplarının 
başka üHkelere gitmdeıtinlin önfenmesi, başka ü'fkeferde çalışanların yurdumuza dönmelerinin sağlanması içain. 
elverişli imkânların getirilmesi esas atamıştır. 

İşbu kanun teklifi, uzun vadeli kalkınma planında öngörülen koruyucu ve teşvük edücd prensiplerin bir ge
reği kabul edlerek Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Komisyonumuz maddeleri ihtiyacı karşılayacak şököde yemden düzenleıntişıtir. 
Yapılan bu düzenlemede, tabiplierin öğreniim, sorumluluk, mestekî ve hizmet özeMlilkllsri gözönıünde bulun-

durularaik, fiili hizmet sürelerine eklenecek müddet 3 ay olarak, fiziikaterapisft, hemşire, ebe ve sağUnik memur
larının, fiilî hizmet sürelerine eklenecek müddet, bu elemanların, mesMd öğrenim görmeleri şartiyle, mes
leklerini ifa ederken maruz kaldıkları fikri ve bedenî yıpratıcılik gözönüne alınarak 2 ay olaraık tespit edl-
müştir. 
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III - Memleketlin sağljik bizmette^inıiın görülmesinde büyük önem taşıyan, tabip, fizyoterapisti, hemşire, 
ebe ve sağMe memurlarımın çakışmalarını teşvik edici, yurt dışımda bulunan bu meslek mensuplarının yurda 
dönmelerine de neden olabilecek elverişli şartfian sağlayıcı mitelklte bulunan bu teklifin biran önce kamun-
Iıaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelüik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmasına da karar aJltına atmıştır., 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

BaşkanıvekiiiM 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 

Aydın 
Halil Goral 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykaıra 

Toplantıda Bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Gazianltep 
/. Tevfik Kutlar 

Gümuşhaın!? 
Ö. Naci Bozkurt 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Kars 
Y. Ziya Ayrtm 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Bu yıpranma süresi, sadece tam gün 
çaılaşan doktorlara tanınimalıdır. Hal
buki, bu teklfte, ayırım yapılmaksı
zın, muayenehanelerinde çalışanlara 

da verilmektedir. Bu nedenle 
karşıyım. 

Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 
Esas No. : 2/109 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 1 . 1977 

«5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun» teklifi hakkında Komisyonumuzca tanzim olunan 7 Ocak 1977 tarihli ve esas 2/109; karar 34 sayılı 
raporumuza esas metin, komisyonumuzun 7 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde yapılan görüşmelere uygunluğu 
sağlanmak sureti ile yeniden düzenlenmiş ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere, ekte, Yüksek Baş-
kaaüğa-saygı ile sunulmuştur. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 
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I 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (ı) işaretli hüküm 
ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

a) Tıp doktorları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ta- 3 ay 
bi kurumlarda sağlık hizmetlerimi! uygulanması, yö
netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 

b) Meslekî öğrenim gör- Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununa tabi 2 ay 
müş fizikoterapist, hem- kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yöne-
şire, ebe, sağlık memuru netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 

(ı) İşaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiilî hizmet süresine eklenmek suretiyle yapılır. Değerlendirme işlemi ancak, bu Kanunun yayımı tarihin
de iştirakçi olanlar üe bu Kanunun yayınımdan sonra iştirakçi olacaklar hakkında uygulama-. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü tüı. 

II 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 ncî maddesine (ı) işaretli hüküm 
ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

(ı) İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

a) Tıp doktorları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ta- 3 ay 
bi kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yö
netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 

b) Sağldv Hizmetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi 2 ay 
Yardımcı Sağhk Hiz- kurumlarda sağlık hizmetlerinin uygulanması, yöne-
metleri sınıfında yer netimi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili görevlerde, 
alan memurlar 
(Tıp Doktorları 
hariç) 

(ı) İşaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiilî hizmet süresine eklenmek suretiyle yapılır. Mükerrer değerlendirme mümkün değildir. Değerlendirme 
işlemi ancak, bu Kanunun yayımı tarihinde iştirakçi olanlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden sonra iştirak
çi olanlar hakkında uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bankanlar Kurulu yürütür. 
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