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yılı cetvelde yazılı kadroların değiştiril
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik 
Üniversiteleri 1965 bütçe kanun tasarıları ikinci 
defa açık oya sunuldu ise de yeter çoğunluk 
sağlanamadığı, adı geçen tasarıların gelecek bir
leşimde tekrar oylanacakları bildirildi. 

istanbul) Milletvekili Eeşit Ülker'in, Petrol 
Kanununun bâzı maddelerinin ' değiştirimesi, 
bâzı maddelerin kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifinin Sanayi, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

Bayındırlık Bakanlığı ile 
Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Genel Müdürlükleri 1965 bütçe 

kanun taşanlarının tümleri üzerindeki görüşme

ler tamamlanarak madde ve bölümleri kabul 
olundu. Devlet Su işleri ve Karayolları Genel 
Müdürlükleri bütçe kanun taşanlarının tümleri 
açık oya sunuldu ise de yeter çoğunluk sağla
namadığı, gelecek birlleşimde tekrar oylanacak
ları bildirildi. 

24 . 5 . 1965 Pazartesi günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere (Saat 14.15 te) Birleşime son 
verildi. 
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B Î R İ N C î O T U B U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu),, Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake

relere başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/828) (8. Sayısı: 957) 

2:— Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı (1/829) (S. Sayısı: 958) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/830) (S. Sayısı: 959) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/831) (S. Sayısı: 960) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
.yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/832) (S. Sayısı: 
594) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/528) (S. Sayısı: 595) 

BAŞKAN — Tekrar oylarınıza sunulacak 
olan bu altı tasarı ile ilgili açık oylama işlemi
nin birlikte yapılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Altı tasarıya-ait kutular sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

7. — 1965 yılı.Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/825, 
Cumhuriyet Senatosu 1/525) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 970, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
587) 

K — Ticaret Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tü • 
mü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Tümü 
üzerinde C. H. P. Grupu adına Nadir Yavuzkan, 
Adalet Partisi Grupu adına Ekrem Dikmen, 
Millet Partisi Grupu adına Kâmil înal, Yeni 
Türkiye Partisi Grupu adına Necmeddin Kü-
çüker söz istemişlerdir. 

NAFİZ GİRAY (Bitlis) — Necmeddin Kü-
çüker Bey rahatsız olduğundan onun yerine ben 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN -7 Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Necmeddin Küçüker yerine Nafiz Giray 
gösterilmiştir. • 

Naim Tirali, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına ikinci sözü istemiştir. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarımızın 
isimlerini okuyorum : Hilmi Aydmçer, Fahir 
Gi'ritlioğlu, Reşit Ülker, Mustafa Kemal Çilesiz, 
Hasan Tahsin Uzun, İsmail Sarıgöz, Müştak 
Okumuş, Mehmet Geçioğlu, Sadi Binay, İhsan 
Kabadayı, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Turgut 
Çulha, Nazmi özoğul, İhsan önal, Mehmet Ço-
banoğlu, İbrahim İmirzalıoğlu, Nihat Diler, Mus-
lihittin Gürer, Hâldan Kısayol, Nizamettin Erk-
men, Burhan Arat, Mehmet Sağlam, Talât Oğuz. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Nadir Yavuzkan'm. Buyu
runuz Sayın Yavuzkan, 
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C. H. P. GRUPU ADINA NADlR YAVUZ-

KAN (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, >Saym Bakan ve sayın-Bakanlık 
erkânı; Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun, Ti
caret Bakanlığı 1965 malî yılı bütçesi üzerindeki 
görüş ve temennilerini, Yüce Meclise arz ediyo
rum. 

Beş Yıllık Plân çerçevesinde ekonomimizi ge
liştirirken, ticari hayatın ve dış ödemelerin den
geli ve piyasanın istikrarlı tutulması gibi çok 
önemli görevleri olan Ticaret Bakanlığı, plânın 
muvaffakiyetinde ehemmiyetli yer işgal etmekte
dir. 

1939 Bakanlık Teşkilât Kanunu, bu önemli 
görevlerin icabettirdiği mükemmeliyette değildir. 
Hizmetler her gün çoğalmakta, teşkilât kadroları 
sabit kalmaktadır. Kontrol faaliyetlerini yerine 
getirecok teftiş kadrosu zayıftır. Türkiye'de 50 
Devletin ticaret ateşesi varken, bizim ancak 28 
Devlette ateşemiz vardır. İhracat ve ithalâtta fi
yat kontrolü, d^ piyasaların takibi, zirai ve bil
hassa sanayi mallarımıza pazar aramak gibi önem
li görevleri olan bu teşkilâtın yeterli hale getiril
mesi lâzımdır. 

Üçüncü Koalisyon Hükümeti zamanında Tica
ret Bakanlığınca hazırlanıp, Başbakanlık yoliyle 
Plânlama Dairesi Başkanlığındaki Merkezi Teşki
lâtlanma Komisyonuna ,?evk edilen «Ticaret Ba
kanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair Kanun ta
sarısı», Bakanlığın her kolunda günün icaplarına 
ve gelişmeye uygun imkânlar sağlıyacaktır. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu, tasarının süratle 
Meclise şevkini önemle temenni etmektedir. 

24 . 5 .1985 0 : 1 
rumak Hükümet ve Ticaret Bakanlığınca nazarı 
dikkate alınması gerekli en önemli husus olmalı
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bu mühim 
meseleyi yakından izliyecektir. 

Bir memleketi idare edenler ekonomik kural
ların dışında keyfî bir para, kredi politikasına 
kendilerini kaptırırsa, bundan istifade eden bir 
zümre, zarar gören ise kütleler olmaktadır. Köy
lü, işçi, memur, esnaf ve sanatkârların teşkil et
tiği dar ve sabit gelirli büyük halk kütlelerinin 
menfaatlerini korumak, Cumhuriyet Halk Partisi
nin her zaman birinci plânda tuttuğu kıymetli 
görevi olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Plân
lı ekonomi düzeninde istikrarlı piyasanın başlıca 
mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, kurduğu 
düzenin bozlmaması için gayret sarf edecektir. 

1964 yılında ekonomi dışı faktörlerin ağır taz
yikine, durgunluğu teşvik eden propagandaya, 
durgunluğu önleyici tedbirler piyasada hareket 
sağladıkça enflâsyon var diye feryadedenlere rağ
men piyasada canlılığı sağlayıp, istikrarı temin 
eden, fındık, tütün, üzüm, pancar ve buğdayda 
yüksek istihsalin doğurduğu zorlukları müstahsil 
lehine halleden înönü Hükümetlerini takdirle ya-
detmek bir kadirşinaslık olacaktır. 

Son üç aylık devrede, piyasadaki ahengin bo
zulduğunu teessürle görmüş bulunuyoruz. Müs
tahsil, imalâtçı, mutavassıt ve müstehlik arasın
daki denge kaybolmaktadır. Nitekim, Toptancı 
Tüccarlar Derneğinin 1965 yılı Nisan ayma ait 
piyasa raporunda piyasanın durgunluğa doğru 
gittiği ifade edilmektedir. Ezcümle, dokuma pi
yasasında geçen aya nisbetle yüzde 30, 

Pamuk ipliğinde geçen aya nisbetle yüzde 20, 
geçen yıla nisbetle yüzde 10, azalma. 

Yün ipliğinde geçen aya nisbetle yüzde 35, 
Yünlü dokumada geçen aya nisbetle yüzde 35, 
Trikotajda geçen yıla nazaran yüzde 7, 
Şekerleme ve çikolotada geçen aya nazaran 

yüzde 15, 
Kırtasiyede geçen aya nazaran yüzde 30, 
Züccaciyede geqen aya nazaran yüzde 25, ge

çen yıla nazaran yüzde 15, azalma. 
İnşaat demirinde geçen yıla nazaran yüzde 25 

azalma, fiyatlarda ise yüzde 10 artış, 
Kerestede geçen yıla nazaran yüzde 10 azal

ma, fiyatlarda yüzde 5 artış, 
Çivide fiyatlarda yüzde 13 artış, 
Sıhhi tesisatta geçen aya nazaran yüzde 20, 

geçen yıla nazaran yüzde 10 azalma, 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı sa
hasına giren konuları sırasiyle; ticaret, dış tica
ret, bankacılık, kredi ve sermaye piyasası, teşki
lâtlanma ve Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Te
şekkülleri olarak inceliyeceğiz. 

Memleketin plânlı ekonomi çerçevesinde ida
resine başlanıldığı 1961 sonrasında, ilmî ve dik
katli bir politika ile mal, para, kredi dengesini 
sağlayıp, istikrar içinde tutarak spekülatif hare
ketlere imkân vermiyen, rekabete dayalı normal 
ticari faaliyeti ve normal kazanca kanaati yerleş
tiren İnönü Hükümetleri, dar ve sabit gelirli bü
yük vatandaş kütlesine evde yaptığı hesabı çarşı
da da uygulama imkânını vermiştir. 

Tılsım politikası yerine ilme ve plâna dayalı 
ekonomi politikasiyle alınmış olan bu neticeyi ko-
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Yağlı boya piyasasında geçen yıla nazaran 

yüzde 15 azalma, 
Elektrik malzemesi piyasasında geçen yıla na

zaran yüzde 10 azalma, 
Demir hırdavatta yüzde 25 azalma, 
Tuhafiyede umumiyetle gerileme olduğu belir

tilmektedir. 
Bu hal iş hayatının Sayın Maliye Bakanının 

söylediklerinin aksine, bir gerileme devresine gir
mekte oluşunun delilleridir. 

Ayrıca, zeytinyağmdaki fiyat düşüşleri, üzü
mün taban fiyatları altına düşüşü, fındık ihraç 
fiyatlarının taban fiyatın altına düşüşü, tütünde 
alım fiyatları ortalamasının geçen yıldan düşük 
oluşu, pancar bedellerinin zamanında verileme
yişi başlıca zirai istihsalimize ait Hükümet poli
tikasının müstahsili koruyucu olmadığının bariz 
misalleridir. 

Toptancı Tüccarlar Derneği raporundaki bir 
paragraf, nedenleri ortaya koymaktadır.* 1965 yı
lı Bütçe Kanununun ikiye bölünmesinin memle
ket ekonomisi için zararlı olduğuna da işaret et
mek isteriz. Filhakika, aylık ile esas bütçenin ha
zırlanmasına imkân verilmiş ise de, bu hal mem
lekette birçok müstahsil mallarının fiyatlarının 
düşük seviyede kalmasına ve alıcılarının da çekin-
ser davranmasına sebebolmuştur.» - «Ayrıca Hü
kümetin bâzı kanatlarının Anayasadan tutunuz 
da, Kalkınma Plânı üzerindeki beyanları piyasa
yı tereddütlere düşürmüş, geleceğin ekonomik po
litikası hakkında kamu oyu aydınlığa kavuşama
mıştır.» denilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı ve Hükümet bu meseleler 
üzerine dikkatle eğilmeli, bozulan ve durgunlaşan 
piyasanın düzelip hareketlenmesini, sirkülasyo
nun artmasını süratle sağlamalıdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu bu meseleye büyük ehemmi
yet atfetmektedir. 

Dış Ticaret : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Devletlerin ihracatlarının millî gelirleri nis-

betlcri veya fert başına ihracatları mukayesesi 
yapılırsa, memleketimiz en gerilerde kalmaktadır. 
Bizim için cidden üzücü olan bu halin nedenleri 
araştırılırsa : 

1. Nüfus artışına paralel, istihsal artışını 
sağlıyamayışımız. 

2. İhraç mallarının yüzde 85 nin zirai mal
lar oluşu, 
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3. ihraç mallarımızın yüzde 88 inin iptidai 

mal oluşu, 
4. îhraç mallarımızda çeşit azlığı, 
5. İhraç mallarımızda standardizasyonun ol

mayışı, 
6. Sanayi malları için pazar aramada ilgisiz

lik, 
7. Bir kısım ihracatçıların sermayesizliği se

bebiyle dış talebe komüsyonculuk yapmaları, 
8. İhracatçıların bilgi noksanlığı, 
9. Bilhassa Güneydeki kaçakçılık; bulunacak 

başlıca sebeplerdir. 

Yukarıda saydığımız sebeplerin izalesi, ihra
cat gelirinin artması memleketimiz için hayati 
ehemmiyettedir. Millî istihsali, zirai ve smai 
yönde artırmak, iptidai mallarımızı hiç olmazsa 
yarı mamul hale getirerek, işçiliği memleketimiz
de bırakmak suretiyle, ihraç fiyatlarının yüksel
mesini sağlamak lâzımdır. 

Şeker-yerine, şekerleme ve marmelât, 
Tütün yerine sigara, 
Pamuk yerine, iplik ve dokuma, 
Canlı hayvan yerine et, 
Konserve sebze, rafine zeytinyağı, 
Maden cevheri yerine metal... 

İhracatını teşvik edecek tedbirler üzerinde 
dikkatle durulmalı, Bakanlıklararası koordinas
yon yapılmalıdır. Devlet sektörü ve özel sektö
rün memlekete faydalı olmak için bu yolda gay
ret göstermesi, Hükümetin de plân hedefleri için
de bunu desteklemesi en samimî temennimizdir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bu bahisteki ye
terli kararları şevkle destekliyecektir. 

İhraç mallarımızı bizden alıp seleksiyon ya
parak, işçiliği ve kârı kendi memleketlerine bırak
mak suretiyle, yüksek fiyatla ihraç eden Lübnan 
gibi komşularımızın yaptığını, bizim yapmama
mız için hiçbir sebep yoktur, özel sektör bu ba
histe uyarılmalı,* teşvik edilmelidir. Bu çalışma
nın Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerini ge
liştirerek yapılması, müstahsilin daha çok kazan
ması yönünden faydalı olacaktır. Grupumuz, bu 
istikametteki gayretleri destekliyecektir. 

Burada ifade edelim ki, Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti Ticaret Bakanlığının, Anayasa hüküm
lerine ve Hükümet programındaki kooperatifle
rin desteklenmesi taahüdüne rağmen satış koo
peratif ve birliklerinin ihracat faaliyetlerini des-
teklemiyecek beyanlarda bulunmuş olmasını üzün-
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tü ve endişe ile takibediyoruz. Cumhuriyet Halk I 
Partisi Grupu, büyük müstahsil kütlesinin men
faatine uygun olmıyan bu tatbikatın daima karşı
sında olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
ihracatçılarımızı teşkilâtlandırmak, mal selek-

siyonu yapacak tesisler ve yeterli çevirme kredi
si sağlamak suretiyle pazarlama kabiliyetlerini 
artırmak için tedbirler alınmalı, bu arada Üçün
cü inönü Hükümeti zamanında yapılan «Dış Ti
caret Finansman Bankası» kurulması çalışmaları, 
devam ettirilmelidir. 

İhraç mallarımızın çeşidini artırmak üzere 
ihracı mümkün malların tesbiti ve istihsali yö
nünde bakanlıklar arası ihtisas komisyonları 
kurulmalıdır, tgeme'nin faaliyeti kendisin
den beklediğimiz seviyeye çıkarılmalıdır. 

Sanayiimizin olgunlaşma çağında olduğu bu
gün, sanayicilerimizin içe dönük imâlat yanın
da dışarıya müteveccih imâlat ve gayret gös
termelerini memleket için faydalı buluyoruz. 
1961, 1962, 1963 ve 1964 ihracaatmda sektör ola
rak sınai mallar nisbetinin yükselmesini mem
nuniyetle müşahede ve takibettik; 

İhracaatta vergi iadesini sağlıyan, İnönü 
Hükümetleri zamanında hazırlanıp kanunlaşmış 
261 sayılı Kanun tatbikatmdaki müsait gelişme, 
mevcut tatbikat dikkate alınarak daha kolay-
laştırılırsa ihracaatı geliştirici olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk toplumunun süratli kalkınma arzu ye 

azmi döviz gelirlerini artımaya sıkıca bağlıdır. 
Döviz sıkıntısı yatırım hedeflerine ulaşmayı ön
leyici, yatırım hızını düşürücü, dolayısiyle dış 
yardıma muhtacoluş süresini uzatıcı olacaktır. 

Memleketimizde kalkınma hamlesini makina 
ve teçhizat istikametine çevirmek bu istikamet
teki yatırımların artmasına bu da döviz gelirine 
yani ihracaatı çoğaltmaya bağlıdır. Aksi hal
de özel teşebbüs inşaat sektörüne, Devlet de in
şaat oranı fazla yatırımlara kaymaya mecbur 
olacaktır. Böylece Ticaret Bakanlığının ihra
caatı artırıcı tedbirleri bulmak ve almak göre
vinin ehemmiyeti meydana çıkmaktadır. Bu da 
yukarda saydığımız tedbirlerin yanında dış 
pazarlar bulmaya r sıkıca bağlıdır. Buna ait 
teşkilât kemmiyet fe keyfiyet bakımından ehem- * 
miyeti ile mütenasip güce kavuşturularak ken
dilerinden iyi vazife istemelidir. I 

24 . Ö . 1965 Ö : İ 
Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında sağla

nan işbirliği sayesinde Türkiye - Iran - Pakistan 
arasında yeni ticari bağlar kurulması, bu arada 
Kuzey komşumuz Rusya ile yeni ticaret anlaş
ması yapılması Afrika milletlerine pazar ara
mak üzere iyi niyet heyetleri gönderilmesi bilâ-
hara Kominist Çin'le başlıyan ön çalışmalar 
memleketimize ihraç imkânları sağlıyacak nite
liktedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bizden geri milletlerle bizim sanayi malları

mıza; bizden ileri milletlerle, onların sanayileri 
icabı ikinci plânda bıraktıkları tekstil ve sair 
kaliteli mallarımıza, pazar bulacak şekilde plan
lanacak bir politika, memleketimizin menfaati
ne olacaktır, israil'in Afrika milletleri ile ve 
Avrupa milletleri ile münasebetleri incelenirse 
bu esas görülecektir. Ayrıca, Dünya Ticaret 
Konferasmın ışığında ileri memleketlerin geri 
kalmış memleketler iptidai mallarına değer fiyat 
vermeleri meselesi dış' politikamız için mühim 
bir görev olmalıdır. 

İhracatta 1964 yılı 411 milyon dolarlık re
kor seviyesiyle plân hedefi olan 375 milyon do
ları yüzde 9,6 aşmıştır. Klâsik ihraç mallarımız-
daki artış yanında 34 kalem yeni malların ih
raç listelerine girmesi bu sonucu sağlamıştır. 
Bu netice plânlı kalkınmanın görülmemiş kal
kınmaya tercihi sebeplerinden birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İthalâtımızda baş hedef olarak : 
1. Gelecekteki ithalâtı azaltıcı, 
2. Memlekette smayi ve zirai üretimi artı

rıcı, 
3. Yerli iptidai madde ve yedek parçayı 

i mi âtında daha çok kullanan sanayii geliştirici, 
4. ihracata müteveccih sanayii geliştirici it

halâtı öngörüyoruz. Ayrıca, 
1. Millî sanayiin imâl ettiği malları ithal 

etmemeyi yani millî sanayii korumayı, 
2. Lüks mal ithal etmemeyi, 
3. Çok çeşitli marka mal ve teçhizat yerine 

az çeşitli marka mal ve teçhizat ithalâtını millî 
menfaatlerimize uygun buluyoruz. 

Plânlı devreye girişten sonra yapılan ithalât 
tetkik edilirse, 1964 te yatırım malları yüzde 
37 ye, memlekette imâl edilmek üzere hammadde 
ithal nisbeti yüzde 55 e çıkmış, istihlâk malları-
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ithali de yüzde 8 civarına düşmüştür. Bu su
retle millî sanayi gelişmiş, dolayısiyle işgücü 
istihdam imkânı artmış; bu işler iyi organiza 
edildiği için fiyatlarda da istikrar bozulmamış
tır. Yeni Hükümetin de bu yolu takibederek 
istikrarı koruyacağını ümidediyoruz. 

İnönü Hükümetlerince, montaj sanayiinde 
yalnız parça ithalâta ehemmiyet verilmesi, bu 
sanayiin yerli mal kullanmasının yüzde yüze ka
dar vepgi dışına çıkarılması tedbiriyle birlikte 
zamanla millî sanayi haline gelmesine imkân 
sağlanmıştır. 

Yerli imalata başlanılması sebebiyle ithalâtı 
durdurulan mallarda kalite bozulmasını önlemek 
için, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği edilerek, lü
zumu halinde uyarma ithalâtı yapmak bir fay
dalı tedbir olarak kullanılmalıdır. Bu suretle 
hem imalât kalitesi korunmuş hem de kaliteli 
mal üretimi sebebiyle ihracat imkânı yaratılmış 
olur kanaatindeyiz. 

imalini mütaakıp ihracıedilmek şartiyle ham
madde ithalinin liberasyonda tutulmasını fayda
lı buluyoruz. Yine buna parelel olarak fabrika
ların ihracat yapmak şartiyle muvakkat ithal 
yoluyla iptidai mal getirmelerine imkân vermeyi 
formalitelerden kurtarılmış sanayicinin Avrupa 
pazarlarında daha kolay müşteri bulacağı ka
naati ile etüdedilmesini istirham ederiz. 

Fuar kotasında 1964 yılında yapıldığı gibi 
bizden mal alan devletlere bu nisbette ithal hak
kı tanınmasının göz önünde tutulmasını yerinde 
mütalâa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış ticaret bahsinde Grupumuzun görüşlerini 

özetliyerek ifade edelim ki, dış ticaret politika
sı önemli konularımızdan birisi olarak toplumun 
menfaatlerine göre, ihracatta âzami döviz sağla
yıcı, ithadâtta âzami döviz tasarruf ettirici esas
lar içersinde reorganize edilmeye ihtiyaç gös
termektedir. Öunu yaparken doktriner görüş
ler yerine, bugünkü gerçekler ve dertlerden ha
reket edilmelidir. Ne tamamen Devletleştirmek, 
ne de muhafazakâr bir görüşle meseleleri kendi 
haline bırakmak derde deva olamıyacaktır. Ana
yasamızın çizdiği çerçeve içinde plân hedefle
ri ve karma ekonomi düzeninin de, toplumun men
faatleri açısından dış ticaret politikası düzenlen
melidir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Hükü-

24.5.1965 O : 1 
metin tutumunu yakından izliyerek bu anlamda^ 
ki gayretleri destekliyecektir. 

Savgili- arkadaşlarım, 
Dış ticaretle uğraşanlardan bilhassa dürüst 

çalışma bekliyoruz. Hileli mal ithal veya ih-
racedenin, kaçakçılık yaptığı sabit olanın it* 
halat ve ihracat ruhsatları iptal edilmelidir. Bu 
bahiste Üçüncü Koalisyon Hükümetinin girişe 
tiği çalışmalara devam edilmeli, mevzuat göz
den geçirilmelidir. 

Kaçakçılık bilhassa Güney sınırımızdan ya
pılmaktadır. Bunu önlemenin polis tedbirlerin
den çok iktisadi tedbirlerle kabil olacağı bir 
gerçektir. Müstahsıllarm mallarını değerlendir
mek üzere satış kooperatifleri yoluyla teşkilât
lanması elzemdir. Malının meşru yoldan değer
lendiğini gören müstahsil kaçakçıya itibar et-
miyecektir. işbirliği yapmıyacaktır. Ayrıca 
hudut bölgenin münasip yerinde kurulacak 
serbest pazarda alıcı ve satıcının karşı karşıya 
getirilmesi faydalı olacaktır. Bakanlıklararası 
bir kurulun bu meseleyi ariz ve amik etüdederek 
tatbikat yolları bulmasını Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu ehemmiyetle istirham etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bankacılık hizmetlerindeki gelişme memnu

niyet vericidir. 1962, 1963 ve 1964 yıllarında, 
mevduat ve kredi hacmi devamlı artış kaydet
miştir. Ancak, bankacılığın bu gelişmesinin ya
nında, mevzuatının, daha mükemmel hizmetlere 
imkân vermek üzere gözden geçirilmesi zarure
ti doğmuştur. Mevduat toplamada sadece ik
ramiye yolu ile değil akla hitabeden ikna meto
duna da yer verilmesi Türk bankacılığının istik
bali yönünden ehemmiyetlidir. 

Bankaların faiz hadleri, kredi usulleri ve 
idarecilerin yetkileri gözden geçirilerek, banka
cılığın sağlam esaslarla dürüst çalışma düzenin
de gelişmesi için girişilen tedbirler devam etti
rilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kredi politikası mevzuunda iki esaslı helefi 

yakından izliyeceğiz. Birincisi kredilerin spekü
latif hareketlere imkân vermeyip, malın normal 
sirkülasyonunu sağlıyacak miktarda olmasıdır. 
C. H. V. si Grupu umumi kredi seviyesinin millî 
istihsal ve mal hacmıyla orantılı artışını mâkul 
karşılamaktadır. Fakat, mal ve para arasındaki 
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arz ve talep dengesini dar ve sabit gelirli vatandaş 
kütleleri aleyhine bozacak, enflâsyonist kredile-
meyi kabul etmemektedir. Her üç inönü Hükü
metleri zamanında gayet güzel ayarlanmış olan 
fou dengeyi bozacak enflâsyonist kredilemenin 
4 ncü Koalisyon Hükümetince de kabul edilmi-
yeceğini ümidetmekteyiz. Bu konuda C. H. P. si 
Grupu yakından takip ve denetleme yaparak ma
zideki hataların tekrarına mâni olmak üzere ayar-
malar yapacaktır. 

İkinci mesele ise, kredilerin istihsali ve ihra
catı destekleyici olmasıdır. Plân hedefleri için
de millî istihsalin artışı önemli bir konumuzdur. 
Bu sebeple, istihsal artışını sağlamak üzere sa
nayimizin kredilenmesine öncelik verilmelidir. 
Bu bahiste İnönü Hükümetleri zamanında kuru
lan sanayi yatırım ve kalkınma bankası faydalı 
bir kuruluş olmuştur. 

İhracatın memleket ekonomisindeki yerini 
nazarı itibara alarak yeterli kredi sağlamayı ge
rekli buluyoruz. 

Kredilemede turizme, esnaf ve santkârlara 
İnönü Hükümetleri zamanında verilen önemin 
devam ettirilmesini; su ürünleri kredilerinin üç 
tarafı denizlerle kaplı memleketimizin bu bahis
te gösterdiği imkân ölçüsünde artırılmasını rica 
ediyoruz. 

Zirai kredilerin umumi kredi hacmmda millî 
gelirdeki ziraat hissesi nisbetinde artırılma im
kânları araştırılmalıdır. Ticaret bankalarının 
belli bir nisbette zirai kredi fonu teşkil edip, Zi
raat Bankası emrine tahsis etmelerini faydalı 
buluyoruz. Bu konuda Üçüncü İnönü Hüküme
ti zamanında Ticaret Bakanlarının kanuni kar
şılıklarının % 20 si nisbetinde Ziraat Bankası 
emrine yapılan tahsis işinin devam ettirilmesini 
gerekli görüyoruz. Zirai krediler için de hayvan
cılığa tahsis edilen miktarın, hayvancıılğın zi
rai gelirdeki hissesine uygun seviyeye çıkarıl
masını 70 milyon hayvanın değerlendirilmesi, 
kredi ile mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Üçüncü înönü Hükümeti zamanında Meclise 

verilmiş olan özel yatırım bankası kanun tasa
rısının biran evvel kanunlaşmasına gayret gös
terilmesini, özel sektörün yeni finans imkânına 
kavuşması yönünden Yüce Meclisten istirham 
ediyoruz. -

24 . 5 .1985 O : 1 
Üçüncü Koalisyon Hükümeti zamanında ha

zırlıkları yapılan Maden Bankası, ihracat Ban
kası kanun tasarılarının tamamlanarak biran 
önce Yüce Meclise şevkini Hükümetten rica 
ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sermaye piyasası doğuşu ve gelişmesini sağ-

lıyacak, dağınık ve yaygın tasarrufların küme
lenerek, finansman yaratacak hale gelmesini; 
şirket kuruluşlarını teşvik edecek vergi kolay
lıkları gösterilmesini millî ekonomimiz için mü
him buluyoruz. 

Vatandaşları, iflâsa sürükliyen tefeci para 
piyasasının gün ışığına çıkarak dürüst yolda 
çalışmasını sağlıyacak cezai ve ekonomik ted
birlerin süratle alınmasını Hükümetin; Üçüncü 
Koalisyon zamanında Meclise sevk edilmiş 
olan «menkul kıymetler ve Borsalar Kanunu
nun» biran evvel kanunlaştırılmasını Yüce Mec
listen istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yabancı sermaye konusunda çok dikkatli 

davranmanın lüzumuna kaaniiz. Yabancı serma
ye ve ihtisastan faydalanma zarureti bulunan 
konular dışında, millî sermaye ve ihtisasın hal
ledebileceği sahalarda yabancı sermaye celbi
ni zararlı buluyoruz. Bu sobeple, geniş etütler 
yaparak, yabancı sermaye ve ihtisasa ihtiyacı
mız olan konular belirgin hale getirilerek ilân 
edilmeli, bu sahalardaki iptidai madde rezervi, 
işgücü potansiyeli, pazar imkânları sermaye sa
hiplerine tanıtılmalıdır. Bu arada ihracata mü
teveccih yabancı sermayeye imkân verilmeli, dö
viz olarak transfer edeceği kâr miktarı, ihracat
tan getireceği dövizle orantılı olmalıdır. 

İnhisar ve imtiyaz mahiyetinde ve yerli sa
nayiin yatırım yaptığı sahalarda yabancı ser
mayeye izin verilmemelidir. C. H. P. grupu bu 
gibi davranışlarla şiddetle mücadele edecektir. 

Bu arada Türk toplumu aleyhinde olduğu 
belirgin hale gplmiş eski müsaadeler millî men
faatler aleyhinde olmıyacak duruma getirilme
lidir. Yabancı sermaye ile ilişkilerimizin, bey
nelmilel alanda mâkul kabul edilen, işbirliği çiz
gisi üzerinde devamını istemek Türk toplumu
nun en tabiî hakkıdır. 

Zamanla istismar halini almış müsaadelerin, 
makul işbirliği çizgisine getirilmesi gayretini 
kabul etmiyecek ve desteklemiyecek bir Devlet, 

410 



M. Meclisi B : 114 
bilhassa hür ve demokratik devletler toplumu I 
kurmayı arzu edenler arasında bulunmamak lâ
zımdır. Bu açıdaki gayretleri 4 ncü Koalisyon 
Hükümetinin göstereceğini; ezcümle, Hüküme 
tin başında olan A. P. Grupunun da destekli-
yeceğini ümidediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, I 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsala

rı, Odalar Birliği, İhracatçılar Birliği, Esnaf 
Dernekleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
likleri . gibi kuruluşların mevzuatı üyelerini öğ- I 
retici, eğitici, geliştirici olacak şekilde gözden I 
geçirilerek gereken İslâhat yapılmalıdır. Bu ara
da gelişen sanayiimizin meselelerini daha iyi taki-
betmek imkânını vereceği için, sanayi odalarının I 
müstakil kuruluş haline gelmesini millî ekonomi 
yönünden faydalı mütalâa ediyoruz, Meslek te- I 
şskküllerinin üyelerinin sosyal güvenlik mesele
lerine ilgi göstermesi maksadiyle yeni görevler I 
yüklenmesinde fayda ve zaruret vardır. Ticari I 
ve sınai sahada çalışan küçük büyük her iş ada- I 
minin da sosyal garantileri olmalıdır. İşini bı- I 
rakmak veya yürütememek durumunda kalan, I 
ihtiyarlıyan iş adamının hayatının geri kalan I 
kısmını teminat altında görmesi iş adamının ödi-
yeceği pirimlerle mümkün olmalıdır. Bu hare
ket, ahlâk dışı kazanç hırsını, veya hayatının so
nunu teminat altında görmek için yapılacak 
anormal faaliyeti önleyici nitelikte olacaktır. 
Karma ekonomi düzeni bu yoldaki düzenleyici 
tedbirleri de kapsar. Bu konuda Çalışma Ba
kanlığında yapıldığını bildiğimiz hazırlık ta I 
mamlanmalıdır. I 

Aziz arkadaşlarım, 
Ticari hayatımızın bir önemli meselesi, malî 

mevzuatın ve muhasebe usullerimizin ticaret er- I 
babı tarafından usulünce yerine getirilemeyişi-
dir. Doğru çıkarılmış blânçolar işletmeler için I 
hayatî ehemmiyettedir. Halen bu mevzuat, bir 
meslek mensuplarını bağlıyacak kadar ehemmi
yet kazanmıştır. Bu sebeple, yeminli malî müşa
virlik ve muhasebe uzmanlığı kanun tasarısının 
biran evvel kanunlaştırılmasını Yüce Meclisten 
istirham ediyoruz. Bu meslek grupu kâr, zarar 
blânçosunıı iyi bilmek istiyen ticaret ve sanayi I 
adamlarının yardımcısı olacak sermayenin sağ
lam gelişmesini ve ekonomimize fayda sağlıya- I 

" çaktır. I 

24 . 5 .19S5 O : 1 
Aziz arkadaşlarım, 
Teşkilâtlanma Genel Müdürlüğü faaliyetinin 

yalnız kooperatif ve birlik kuruluşu ve cari mu
amelelerine inhisar etmeyip, kurmaya teşvik 
hizmetlerini de kapsamasını, böylece Anayasa
mızın kopoeratiflerin Devletçe desteklenmesi 
emrine uygun olmak yönünden faydalı buluyo
ruz. Kooperatifçiliğin gelişmesini teminen Mec
lise sevk edilen müstakil kooperatifler kanunu 
tasarısı süratle çıkarılmalıdır. 

Kooperatif ve birliklerin ortaklarına daha 
çok hizmet yapmaları için İnönü Hükümetle

rince alman tedbirler yerinde ve memnuniyet 
verici olmuştur. Bilhassa fındık müstahsilinin 
yüzünü güldüren geniş krediler, iç ve dış piyasa
da fındık piyasasının memleket yararına istikra
ra kavuşmasına sebebolmuş, diğer sahalarda alı
nan kararlar tütün, üzüm, incir, buğday ve pan
cardaki desteklemeler müstahsilin takdirle ve 
hayırla yâdettiği işler olmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Su ürünleriyle ilgili faaliyetler kifayetli de

ğildi. Balıkçılığımızı modern usullere kavuştu
racak, av mevsimlerinde tutulacak külliyetli 
miktar balığın iç pazarlara dağıtımı, pazarlan-
ması, konservasyonu ve ihracatı, balıkçılığımızın 
kötü avlama usullerinden kurtarılması ve gölle
rimizin balıklandırılması ciddî çalışmalara muh
taçtır. Üçüncü Koalisyonun hazırlayıp Meclise 
sevk ettiği su ürünleri teşkilâtlanma kanun ta
sarısı yeni Koalisyon Hükümetince yakından ta-
kibedilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ziraat Bankası Türkiye'nin yegâne zirai kre

di kaynağı olarak ziraate ikibuçuk milyar lira ci
varında kredi vermekte, halbuki, memleketimizin 
zirai kredi ihtiyacı, yedi milyar civarında bulun
maktadır. Yeterli kredi dağıtacak imkânı olma
dığı için arazi baremleri bugünkü değeriyle tes-
bit edilememekte, çiftçi vatandaşlar da mülkle
rinin değerine nisbette az kredi alabildiklerin
den yakınmakta, aldıkları krediyi ticaret erba
bına verilenle mukayese yapıp üzüntülerini ifa
de etmektedirler. Modern tekniğin zirai sahaya 
girişi nisbetinde daha da çok kredi arzu edilmek
tedir. Bu meseleye bir hal çaresi bulmak üzere, 
Üçüncü-İnönü Hükümetince Büyük Meclise sevk 
edilmiş olan Ziraat Bankası sermayesinin 750 
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milyondan birbuçuk milyara çıkaracak -kainim 
tasarısının Senato tarafından biran evvel ka
nunlaştırılmasını istirham etmekteyiz. Bâzı zi
rai kredilemede, tüccar kefil istenmesi birçok 
çiftçiyi tüccara muhtaç etmekte, tüccarı da zor 
durumda bırakmaktadır. Varlığının ekspertizle 
tesbiti suretiyle kendi imkânları veya mütesel
sil kefaletle diğer ziraâtçilerin kefaletinden isti
fade edilerek; mecbur olmayınca tüccar kefil 
istenmemesi ziraatçiyi zorluktan kurtaracaktır. 
Çiftçiye verilen 200 - 300 lira gibi küçük kredi
lerin ona istihsalde faydalı olmadığı bir haki
kattir. istihsale yetecek kredileme ve bu arada 
iki vilâyetimizde Üçüncü inönü Hükümeti za
manında başlamış olan kontrollü kredi faaliyeti
nin müspet inkişafları nazarı itibara alınarak 
bütün Türkiye'ye teşmili çarelerinin aranması
nı Ziraat Bankasından ve Ticaret Bakanlığın
dan ehemmiyetle rica ediyoruz. Suni gübre kre
disi olarak, inönü Hükümetlerince tesis edilen 
250 milyon liralık fon, köylünün suni gübre kul
lanması yolunda geliştirici olmuştur. Bu faali
yetin talep ölçüsünde geliştirilmesinde millî is
tihsali artırıcı olmak yönünden fayda görüyo
ruz. Ziraat Bankasının traktör ve zirai aletler 
kredisini genişletmesi Hükümetçe ehemmiyetle 
üzerinde durulmalıdır. Yeri gelmişken ifade 
edelim ki', Büyük Mecliste olan zirai alet, trak
tör ve biçer döverlerin gümrüksüz ithali kanım 
teklifinin kanunlaşmasını Türk çiftçisine ucuz 
alet sağlamak yönünden C. H. P. si Grupu. 
ehemmiyetle beklemektedir. Traktör sanayiinin 
her sene tip değiştirerek montajda % 25 den faz
la yerli parça kullanmamayı devam ettirmesini 
ithalât kotalarında tedbirler alarak önlemekte 
fayda mülâhaza ediyoruz. Ziraat Bastikasının 
taşra teşkilâtı hizmetlerinde genel olarak bir 
ağırlık göze çarpmaktadır. Bu ataletin gideril
mesinde, genel müdürlüğün iyi çalıştığını gördü
ğümüz sorumlularından gayret beklemekteyiz. 
Bu arada, Ziraat Bankasınca finanse edilen Ta
rım kredi kooperatifleri hizmetlerinin genişle
mesinden memnunluk duymaktayız. Kooperatif
lerin mevduat toplamalarına imkân verecek ta
sarı da kanunlaşırsa, köylü vatandaşların tasar
rufları değerlendirilerek zirai krediyi artırıcı 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlara kredi 

temin eden yegâne banka oluşu ehemmiyetini ar-
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tırıcı başlıca unsurdur. Halen birbuçuk milyon 
civarındaki esnaf ve sanatkârlardan ancak 
87 000 inine kredi verilebilmesi, bunun da orta
lama 2 390 lira oluşu üzücüdür. Bankanın 100 
milyon olan sermayesi daha fazla sanatkârın des
teklenmesini imkânsız kılmaktadır. Üçüncü Inö-
nü Hükümetince bankanın sermayesini 300 mil
yon liraya çıkarmayı öngören kanun tasarısı Bü
yük Mecliste kanunlaşırsa faydalı bir hizımet gö
rülmüş olacaktır. Ziraat Bankası kanunu ile ay
nı zamanda Meclise sevk edilen bu kanun tasa
rısının, Hükümetçe diğeri ile birlikte takibedil-
memiş oluşu üzüntümüzü mucibolmuştur. C. 
H. P. Grupu, memlelıetimizin en güçlü kolların
dan birisi olan esnaf ve sanatkârlarımızı destek-
liyeoek her hareketi şevkle tasvip edecektir. 

Halk Bankası hizmetlerinin diğer ticaret 
bankalarınca bir mabet dâhilinde desteklenmesi
nin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu yönde 
tetkikler yapılmasını, Ticaret Bakanlığından 
bekliyoruz. 

Bankanın esnaf ve sanatkârlara tahsis ettiği 
plasman yıllar itibariyle tetkik edilirse, 1960 
da 120 milyon lira iken 1964 te 246 milyon oldu
ğu görülecektir. Esnaf kefalet kooperatifleri 
sayısı da 210 u bulmuştur. Kooperatif kuruluş 
şartı 1964 yılında 10 000 nüfustan 6 000 nüfu
sa indirilmiş, böylelikle kuruluş kolaylaştırıl
mıştır. Bu gelişmelerden memnuniyet duyuyo
ruz. Bunu sağlıyanlara teşekkür ederiz, önü
müzdeki yıllarda da bu basarının devamını dile
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Toprak Mahsulleri Ofisi faaliyetlerinin ge

nişletilmesinde zaruret görüyoruz. Yalnız alım 
la iktifa etmeyip, tarladan itibaren teknik kont
rol yapmayı, tohumluk ve suni gübre «ağlamayı 
ofis üzerine almalıdır. Ayrıca, bakliyata taban 
fiyat verip, tanzim mubayaası yapılırsa müstah
silin değer fiyat almasına yardım edilmiş olur. 

440 sayılı Kanuna göre hazırlanan yeni teş
kilât kanun tasarısında bu hususların yer al
masını faydalı ve zaruri görüyoruz, iyi bir mah
sul yılında olduğumuzun emareleri görülmeye 
başlandığına göre, alımların finansmanı için 
şimdiden tedbirli davranılmasını Ticaret Bakan
lığından ehemmiyetle rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Et ve Balık Kurumu daha çok çalışmalıdır. 

70 milyon başhayvanımızdan Batı ölçülerine gö-
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re çok az istifade ediyoruz. Türkiye canlı hay
van yemi yerine et ihracetmelidir. Memleket için
de uzun mesafelerden canlı hayvan nakliyatı ye
rine et nakletmelidir. Yılda 20 bin ton civarında 
üretimini artırıp tam kapasite olan 86 bin tona 
yaklaştırmalı, et stok etmelidir. Kurum, verimin 
faal a, fiyatların düşük olduğu mevsimlerde alım
larını depolamak, piyasada tanzim satışları yap
malıdır. Yalnız millî savunma ve sair resmi ku
rumlara piyasadan pahalı et satmak suretiyle 
zararını Devlete ödettirmekten kurtulacak düze
nine girilmelidir. Millî savunma eti pahalı aldı
ğı nisbette silâh gücü zarar görmektedir. Et ve 
Balık Kurumu temennilerimize eğilip, kârlı ve 
verimli çalışarak 86 bin tonluk kapasiteye göre 
tamamladığı personel kadrosuna iş ve memleket 
hayvancılığına fayda sağlamalıdır. Kurumun ye
tiştirici ve besiciyi teşvik edecek tarzda olmalı. 
Kredi vererek teslimat zamanındaki cari fiyat
larla et almalıdır. Soğuk hava depoları büyütül-
meli, her vilâyette bir depo kurulma tedbirleri 
alınmalıdır. Ticaret Bakanlığının bu konudaki 
takiplerini rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. Grupu, Ticaret Bakanlığından plân 

hedeflerine ulaşmak üzere, araştırma ve tetkik 
faaliyeti içinde olmasını ticari hayatta imkân ve 
fırsat eşitliğinin dikkatle göz önünde tutulma
mağını imtiyaz ve himayeye varan kötü davra
nışlara itibar olunmamasını, müstahsil, imalât
çı, mutavassıt ve müstehlik arasında âdil fiyat 
dengesi kurmasını, fiyat istikrarının bozulma
masını istirham ederiz. 

C. H. P. Grupu olarak buna aykırı davranış
ların şiddetle karşısında olacağımızı belirtir, ço
ğunluğun menfaatini koruyan, vicdanlarda hu
zursuzluk yaratmıyan âdil gelir dağılışına im
kân veren sosyal huzuru kaçırmıyan, plân hedef
lerine uygun çalışmaları şevkle destekliyeceği-
mizi Yüce Meclise arz ederiz. 

Bakanlık ve teşkilâtının millî menfaatleri 
plân hedefleri içinde gerçekleştirme yolundaki 
geçmiş 'hizmetlerine teşekkür eder, bundan son
raki hizmetleriniz için başarılar dileriz. 
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BAŞKAN-— A. P. Grupu adına Sayın Ek

rem Dikmen. 
A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Aziz Atatürk'ün her üyesine 
prens muamelesi yaptığı, ve her türlü kerameti 
ondan beklıediği, Aziz Türk Milletinin kalbgâ-
hı Yüce Meclisin sayın üyeleri; zamanın mü
saadesi nisbetinde A. P. grupunun görüşlerini 
izaha çalışacağız: 

Ticaret Bakanlığı bilindiği gibi, iç ve dış 
ticaretimizle ilgili işleri görmek, murakabesine 
tabi Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Halk Bankası, E t ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüklerinin kanun ve kararlar dâhilinde ça
lışmasını sağlamak suretiyle fonksiyonunu ifa 
eder. Bu itibarla Bakanlık görevlerini iki bö
lümde mütalâa etmek yerinde olur. 

Birisi iç ve dış ticaret; 
Diğeri, ekonomik ve sosyal hayatımıza mües

sir kuruluşların çalışmaları; 
İç ticaret Bakanlık bu görevi İç Ticaret Ge

nel Müdürlüğüne bağlı, şirketler, sigortalar, 
iç piyasalar, banka ve krediler, akaryakıt, ya
bancı sermaye, ölçüler ve ayar müdürlükleri ma
rifetiyle yürütür. 

Bakanlık günün icaplarına göre henüz bir 
teşkilât kanununa kavuşturulmadığı için bu 
kuruluşların bakanlıkla ilişkileri ve yetkileri 
açık değildjir. 

Bilhassa Yabancı Sermaye Müdürlüğünün 
dikkat ve itina ile yeniden teşkilâtlandırılma
sı grupumuzca zaruri görülmektedir. 

iç ticaretimizin uzun zamandan beri teşki-
lâtlandırılamadığmı, millî ve mahallî pazarla
rın, ticari güvenliği, kalite ve fiyat istikrarı
nın problomatik durumlarını devam ettiğini, 
müstahsili ucuz istihsale, pazar bulacak malla
rı istihsale, standardizasyona, fazla istihsale 
teşvik edecek enformasyonun C. H. P. Grupu 
sözcüsü arkadaşımın iddialarına rağmen henüz 
daha asgari ölçüde bile tesis ve temin edileme
diğini bilhassa kaydetmek isterim. 

Böyle dezorganize bir iç ticaret yapısının 
semereli olmiyacağı şüphesizdir. 

Beş Yıllık Plânda da lâyık olduğu önemi gö
rememiş iç ticaret organizasyonunun, bir an. ev
vel bir düzene sokularak, muhtacolduğu ahenk 
ve dinamizme kavuşturulmasına gayret sarf edil
melidir. Bunun için 1939 dan beri değişmemiş 

C. H. P. Grupu, Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
Aziz Türk Milletine hayırlı olmasını temenni 
eder, Yüce Meclise sygılarmı sunar. (Alkışlar) 
lar) l 
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ve senelerden 'beri bütün grupların münakaşa 
ettiği statü, yeni teşkilât kanunu ile kısa za
manda muasır ihtiyaçlara cevap verecek şekle 
getirilmelidir. 

Dış ticaretimiz : 
Bu hizmet Bakanlığa bağlı bir Dış Ticaret 

dairesi Reisi, müşavirleri ve ateşeler marife
tiyle görülmektedir. 

Dış ticaretimiz üzerinde öteden beri önemle 
durma bütün gruplarca temenni edilmektedir. 
Ekonomimizin dış dengesinin durumu, .kalkın
mamıza, yatırım projeksiyonlarına fiyat istikra
rına tesir etmekte, alman yardımcı tedbirler 
•bu önemli etkiyi bir türlü nötralize edememekte, 
ihraç güçlüğünün doğurduğu problemler itha
lâtta ise dar boğazlara sebebolmaktadır. 

Bu sebeple ticaret dengesine müessir fak
törler üzerinde ısrarla durmak gerekmektedir. 

Son yılların dış ticaret hacmi kronik olarak 
aleyhe seyretmektedir. 

Alınan tedbirler bilhassa ithalâtı daraltmak 
şe-klinde olmuş, müsbet bir eğilim sağlıyamamış-
tır. Mübadele hacmi yıllar itibariyle program 
ve plânda gösterilmiştir. 

Beş Yıllık Plânda gayrisafi millî hâsıla 
ve dıg ticaret hacmi hedefleri şöyle gösterilmek-
tcdi?. 

1963 
(Milyar 

Yıllar lira) 1964 1965 1966 1967 

G. S. M. 
Hâsıla 56,4 60,3 64,5 69 73,9 
Dış ticaret 
hacmi 8,2 9 9,2 9,9 10,4 
Nisbetler. % 
de itibariyle 14,6 14,9 14,3 14,4 14,1 

Yukarda gösterilen hedeflerin idraki için dış 
ticaret hacminin yukardaki seyri takibetmesi 
gerekmektedir. Aksi halde yatırım ve kalkın
ma hızının tesbit olunan hedeflerin gerisinde 
kalması mukadderdir. 

1965 yılı programı ana hedeflerinde «dış 
ödemeler dengesindeki açığın azalmasını sağla
mak» prensip maddesinde gerçekçi bir görüşle 
ortaya konulmaktadır. 

24 . 5 .1965 O : 1 
Uzun vadeli plânın ana hedeflerinden biri 

ekonomimizi, İkinci Beş Yıllık Plân dönemi so
nunda dış yardıma muhtaçolmadan gelişmesini 
devam ettirebilecek bir duruma getirmektir. 
Bu uzun vadeli hedefe biraz daha yaklaşabil
mek için, Türkiye 1965 yılında dış ödemeler 
dengesindeki açığın azaltılması yönünde, Önem
li çabalar göstermek zorundadır. 

Bu amaçla bir yandan ihracat için yeni he
defler verilmiş ve bu hedefe ulaşılmasını sağ-
lıyacak tedbirleri düşünülmüş; öte yandan it
hal programlarının daha büyük bir titizlikle 
hazırlanması ve mümkün olan hallerde, ithalât 
ikamesinin geliştirilmesi için, yoğun çabalar 
öngörülmüştür. Görünmiyen kalemlerde sağla
nacak gelişmelerle birlikte, 1965 yılında dış 
ödeme dengesinin cari işlemler açığı, 207 mil
yon dolara indirilmeye çalışılacaktır. Aynı açı
ğın 1963 te 300, 1964 programında 280 ve plâ
nın 1965 diliminde 242 milyon dolar olduğu göz 
önünde bulundurulursa, 1965 yılmda bu alan
da gösterilmesi gereken çabaların önemi daha 
iyi anlaşılmış olacaktır. 

1965 makro hedeflerinde : 

(1963 (Nisbetler 
fiyatlariyle) itibariyle 

İthalât 665 $ milyon % 3,9 
İhracat 410 $ % 9,3 
Cari işlemler 
açığı 207 $ (negatif) %—23,3 
gösterilmektedir. 

Dış ticaret dengesinde görünmiyen kalemle
rin de önemli etkisi olacaktır. 

Memleketimizin eFan zirai maddeler, ham 
maddeler istihsal ve ihraceden bir memleket 
olması hesabiyle, mamul maddeleri ihraceden 
memleketlere göre «ticaret hadlerinin aleyhimi
ze seyrettiği muayyen iptidai madde istatistik
lerinin tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Kahve, çay, hububat, kakao, hayvani yağ, 
nebati yağ, yağlı tohum, yün, keten, maden 
cevheri, madeni yağ üzerinden yapılan dünya 
ihracaatmın mamul maddelerle mukayesesinde 
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1958 «= 100 alınmak şartiyle durum şöy

ledir : 
Yıllar iptidai Mad. Mamul Mad. 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

106 
100 
97 
97 
95 
94 
100 
103 

101 
100 
99 
101 
102 
102 
103 
104 

tptidai madde ihraeden memleketler her 
ne kadar istihsallerini artırarak ticaret denge
sinin lehlerine işlemelerini düşünseler ve uygu-
lasalar bile bu maddelerin gayrielâstiki karek-
terleri sebebiyle ve fazla istihsalin rekabet do-
layısiyle düşmesi mukadder olacaktır. Halbu
ki mamul maddeler, ihtiyacı karekterleri, do-
layısiyle alıcı bulacak, mamul maddelerdeki 
gerilemeler bu nisbette olmıyacaktır. Dolaysiy-
le ticaret hadleri sanayi memleketlerinin lehine 
seyretmeye devam edecektir. 

Memleketimiz ithalâtı epeyce zamandan be
ri farklı gelişmiştir. İthalâtımız 1955 yılım» 
nazaran 1957 yılında % 20, 1958 yılında % 37 
nisbetinde azaldığı halde, 1962 de % 24, 1963 
de % 38,1964 de % 8 artmıştır. 

Memleket gruplarından yapılan ithalât kıy
metinin, genel ithalât kıymetine oranı, ithn-
lâtımızm serbest döviz sahası ile multilâtera1 

anlaşmalı memleketlerden yapılmakta olduğu 
memnuniyetle takibolunmaktadır. CEE. EFT.A 
ve diğer OECD memleketleriyle Doğu blokun-
dan yapılan ithalât durumu ümit vericidir. Ra
kamlar bunu gösterecek şekilde seyretmekte
dir. 

İthalâtı güçleştiren ve ithalâtçıyı bezdiren 
formalitelerin kaldırılması gereklidir. C. H. P 
Sözcüsü arkadaşımın iddialarına mukabil, bil
hassa üç İnönü Koalisyon hükümetleri devrinde 
bu, çok enteresan seyretmiştir. Fındık piyasa
sı bakımından ise, Hükümetin düşmesinden ev
vel iki ay itibariyle çok vahim neticeler ver
miştir. İthalât fiyatlarına bu formaliteler yü
zünden akseden kalemlerin üzerine ciddiyetle 
eğilmek zaruridir. Bilhassa teminatlar üzerin
de inceleme zorunludur. Müdahale temayülle
rini teşvik etmemek yerindedir, 
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Muhterem Milletvekilleri, 
Normal bir ithal a ıa dayanağı hiç 

gittikçe gelişen ih.acattır. 
İhracatımız da farklı seyretmektedir, 

şüphes'z 

Şöyle 
ki; 

1955 = 100 esas alınırca 
1955 % de 
1957 % de 
1959 % do 
1960 % de 
1961 % do 
1962 % de 
1963 % d© 
1964 % de 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
•T 

+ 

100 
10 
13 
2 
10 
22 
17 
31 

Adam başına ihracat gelirinde de, artış olma
mıştır. 12 - 13 $ arrsmda seyre'mistir ki, kalkın
ma çabasında olan memleketler için esas ehem
miyeti haiz husus budur. 

Belçika'da 413, B. Alanya'da 226, İngil
tere'de 204, Fransa'da 157 İsrail'de 111, Bulga
ristan'da 83, Yug:s1avya'da 27 dolar olmuştur. 
Bizde ise 12 - 13 dolar arasındadır. 

İhracatımızın da zamana muit lateral msm-
leketlere mütevecch artmış olmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Bilhassa CEE, EFTA ve di
ğer OECD memleketlerine doğru artmış olm:sı 
lehimize bir gelişmedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı; 
Dış piyasaların incelenmesi, 
Standartların tesblti, 
İhrarrtçıya kâfi ve uygun kredi temini 
Ambalaj yetersizliğinin g'derilmesi 
İhracatta vergi iade ;i gibi tedbirleri tavsiye 

etmektedir. 
Bu duruma göre; 
Mûtat ihraç mallarımız miktarının artırıl

ması, 
Mûtat ihraç mallarınıza yeni pazarlar bu

lunması, 
Yeni ihraç maddeleri bulunması gereklidir. 
Fındık ve tütün üretiminin Dünya ih iyacına 

göre ayarlanması gereklidir. 
Burada birkaç noktaya tem?s etmek iste

rim. Sayn Halk Partisi sözcü ü fındık istihsali 
karşısında İnönü Hükümetleri in gayet gen?ş 
imkânlarla müstahsili destek] ed'ğini ve bina 
mukabil Hükümetin düşmesinden sonra fiyat
ların taban f yatın da altına düştüğünü ileri 
sürdüler. Halbuki ihracat politikasında iktisat 
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dışı görüş ve davranışların ne ağır neticeler ve
receğini, tütün ve fındık mahsulümüzün içinde 
bulunduğu tehlike göstermiş bulunmaktadır. 

Şark tipi1 tütünün Dünya istihlak miktarı 
yıllık ortalama 200.000 ton civarında olmasına 
rağmen, 1965/66 ihracat devresi başında Dün
ya piyasasına arz edilecek miktarın, bunun 
% 100 fazlasiyle 440 bin tonu geçeceği tahmin 
edilmektedir. 

Dünya istihsalinin fazlalığı dolayısiyle, esa
sen, ağır bir güçlükle karşı karşıya bulunan tü
tüncülüğümüz, diğer taraftan da son yılların 
düşüncesiz bir fiyat politikası neticesinde, ekim 
sahasının genişlemesi, istihsalin artması ve kali
tenin düşmesi ile tam bir çıkmaza girmiş bulun
maktadır. Bu itibarla tütün meselesi üzerine 
Parlâmento mutlak surette bir millî mesele 
olarak eğilmek mecburiyetindedir. , 

Tütüncülüğümüzün içinde bulunduğu tehli
kenin süratle bertaraf ©dilmesi; bunun hem millî 
bir mesele, telâkki edilmesi, hem de objektif bir 
fiyat politikası tesbit olunarak kalitenin yük
seltilmesi, kredilerin tanzimi ve dış pazarlarda 
mücadeleci bir faaliyet gösterilmesi ile ancak 
mümkün olacaktır. Fındık mahsulümüz de aynı 
durumdadır. 

Fındık mahsulümüz için de objektif bir fi
yat politikası tâyini ile bir tarafdan istihsalin 
ayarlanması, diğer tarafdan stokların eritil
mesine çalışılarak açılmış bulunan kredinin 
hiç değilse bir kısmının kurtarılması gerekmek
tedir. Bu konuda, özel sektörün maddi imkân
ları dolayısiyle tevessül edemediği bir kısım enf-
rastrüktürel mahiyetteki bâzı tesis ve işlerin Hü
kümet tarafından yapılması ve bu mevzuda va
zifeli olan birliklerin çalışabilecek iş hacmine 
ve kota miktarına sahip kılınması gerekmekte
dir. 

Aziz arkadaşlarım, bu yıl fındık istihsali 190 
bin tona çıkmıştır. Dünyada sarf edilen fındık 
miktarı ise iç olarak 40 - 65 bin ton arasında de
ğişmektedir. 3 ncü fnönü Hükümetleri zama
nında değil, uzun zamandan beri maziden doğ
ru, çok partili hayattan beri fındık istihsalinin 
artırılması için çalışılmış, geçmiş Hükümetleri 
dâhilde gübre politikası takibetmiş ve bugün 
memleketimizde genişliyen gübre politikası ve 
köylünün gübreye alışması neticesi fındık istihsa
li hiçbir devirde görülmemiş şekilde Cenabı 
Allah'ın lûtfu ile 190 milyon kiloya çıkmıştır. 
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Halbuki dünya istihlâk miktarı meydandadır. 
Kaldı ki, fındık Türkiye dışı memleketlerin bir 
kısmında da istihsal edilmektedir. Eski Ticaret 
Bakanı kıymetli arkadaşımız meseleyi Hükümete 
getirerek 550 milyon Tl. verilmek suretiyle müs
tahsilin elindeki fındığı değerlendirmeye çalışmış
tır; bu hususta kendilerini tebrik ederim. Ancak, 
bir politika takibedilirken takibedilen politikanın 
istikrarlı olması şarttır. Hem müstahsıldan ya
pılan müdahale mubayaalarının istikrarlı olması 
hem de hür Anayasa nizamı içinde özel sektörün 
önünün tıkanmaması, ihracat kapılarının kapan
maması, yani bir tekel zihniyetiyle, dogmatik bir 
zihniyetle hareket edilmemesi icabederdi. Bu böy
le olmadı. Aralık ayının sonundan itibaren Doğu -
Karadenizde fındık alımları Fisko Birlik Umum 
Müdürünün de resmî beyanlariyle durdurulmuş
tu. Fisko - Birlik Umum Müdürünün beyanları 
bizi teyidetmektedir. Yani, Üçüncü İnönü Hü
kümetinin düşmesinden takriben 1,5 - 2 ay gibi, 
kısa bir zaman evvel, fındık alımı mubayaası dur
muş idi. Hattâ fındığın taban fiyatının altına 
düşmesi bu müddet içinde değil, daha bidayette
ki müdahale mubayaasının yapıldığı sırada ol
muştur. Müdahale mubayaasının durmasından 
sonra da değil. Çünkü, Fisko - Birliğin elinde kâ
fi miktarda deposu yoktur, ayarlanmamıştır.. 
Mahsulün az olduğu senelerde Fisko - Birlik elin
deki kantarların çoğunu işe yaramaz, diye satmış
tır. Fisko Birliğin başına, bu işten anlıyan ener
jik ve dinamik bir kimse getirilmemiştir. Partizan 
bir politikanın neticesinde, son, giderayak yapı
lan tâyinler giıbi, Fisko - Birliğin başına, mesele
nin ehemmiyetini anlamıyan kimseler getirilmiş
tir. 

Başkanlığın bir tamimi vardı; 1961 yılından 
sonra. Bu tamimin de gayesini öğrendik. Burada 
emekliye ayrılmış olan kimselerin yenibaştan ica-
bettiği takdirde ilgili Bakan tarafından vazifeye 
alınacağı ve ondan istifade edilebileceği kaydı 
vardı. Tamimin enteresan tarafı şudur ki; tamim 
kıyıda, köşede kalmış ve partizanlık bakımından 
Hükümetin işine yarıyabilecek kimselerin toplan
masına yaramıştır. Otuz senesini doldurmak su
retiyle emekliye sevk edilmiş bir muhterem zat bu 
tamime istinaden, bu mevzuu bilemediği halde -
kendisi de ifade etmektedir; son seyahatimizde bi
ze, «Beni Çuko - Birliğe verin.» dem%tilr- bu 
Birliğin başına getirilmiş, Birlik ataletin içine gö
mülmüş, Vekâlet murakıplarının kifayetsizliği ye 
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Birliğin, Hükümet tarafından takviye edilmeme
si neticesi fındık maalesef daha müdahale muba
yaası yapıldığı zaman da bile, taban fiyatın altın
da tüccarlar tarafından satınalınmıştır. Ancak, 
bundan evvel âdeta bir seçim beyannamesi şeklin
de, muhterem arkadaşımın bize arz ettiği fikirle
rin, hicolmazsa biraz bu vicdani cepheleri de içi
ne almasını temenni ederdik. Aralık ayından iti
baren fındık alımları durduruldu. Nasıl durdu
ruldu? Fabrikalar, iki senelik peşin ile Cumhuri
yet Halk Partisi vilâyet idare heyeti âzaları
nın fabrikaları kiralanmıştır. Halbuki bir sene
lik peşin ile dahi kiralanması düşünülecek mevzu 
idi. Muayyen bölgelerde fındık istihsal edildiği
ne göre her istihsal bölgesinde en ucuz fiyatla 
verilen fabrikaların kiralanması lâzımgelirdi. Bü
tün bu tutumlar, gerek makanizmanm çalışmama
sı, gerek Devlet murakabesinin zayıflığı, gerekse 
başında bu işten anlıyan insanların bulunmayışı 
ve geçen senelerde bir kısım malzemeyi satarak 
elden çıkarması ve depo kifayetsizliği bu işte bi
rinci derecede âmil olmuştur. Arkasından Aralık 
ayının sonunda alımlar durdu. Tüccarların lisans 
muamelesine tabi tutulması öne sürüldü. Buna 
rağmen imkânı olanların ihraç yapmasına mâni 
olundu. 

Aziz arkadaşımın, Üçüncü înönü Hükümetini 
memleketin bu mevzudaki bütün dertlerini hallet
miş gibi göstererek, bundan sonraki Hükümetle
rin de aynı şeyleri takibetmesini istemesi ve bir 
nevi tehditamiz şekilde Hükümet politikasını 
Halk Partisi Grupu dikkatle izliyecektir, deme
leri benim şahsi kanaatime göre, Parlâmento üs
lûbu içinde sarf edilecek bir beyan olmasa ge
rek. 

Fındık fiyatları düştü, arkasından Hükümet 
de düştü. Yeni Hükümet kuruldu, iki ay bu Hü
kümet fındık almadı. Yeni. kuruluş sırasında, 
yeni Hükümette de bu muamele.bir müddet da
ha devam etti. Fakat Hükümetim mesul Vekili bir 
Karadeniz seyahati yaptı. Müstahsilin elimdeki 
fındığı tesbit ederek, Fisfeo-Birlik'in pek ç&k 
hatalarını tesbit ederek eldeki maihsulün değer
lendirilmesi için uğraştı ve daha yakın zamanda 
kararname çıkarmak suretiyle müstahsilin elin
de kalan ve talban fiyatın altıma düşen fındığın 
tekrar mubayaasına başlamıştır veya başlamak 
üzeredir. Bu hususta Hükümeti tebrik ederim. 

LEBÎT YURDOĞLU (izmir) — Köylünün 
elinden ucuz olarak toplandıktan sonra. 
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BALKAN — Sözle müdahale etmeyin lütfen. 

Cevap vermeyin Sayın Dikmem. 
A P. ĞRUPU ADINA EKREM DÎKMEN 

(Devamla) — Şimdi bana söz atan eski Vekil ar
kadaşım Vekâletten düştükten sonra üzerinden 
bîr ay geçmemesine rağmen gerek fındık, gerek 
tütün mevzuunda çok söz söyledi. Gelen Hükü
metin müstahsili Amerikalılara yem ettiğini, 
müstahsili himaye edecek yerde tüccarı himaye 
ettiğini ileri sürdü. Munis bir çehre ile görünen, 
o zamana kadar munis tanıdığımız muhterem bir 
eski Vekilin bu tarzda beyanları bir Devlet ada
mına sureti kaitiyede yakışmasa gerektir. Buna 
çok şeyler eklendi, «satılmışlar» dendi, Akis mec
muasında makaleler yazıldı, gazetelerde yazılar 
yazıldı. Biz bütün bunların hepsine bir tek cüm
le ile cevap vereceğiz : Eğer devir ve teslim ra
kamları üzerinde duruyorsanız, çizdiğiniz karam
sar tablo gilbi bir tablo ile, biz bir gün devir ve 
teslim edersek, sizin önünüze çıkmıyacak ve size 
en iyi şekilde devretmiye çalışacağız. Fındık mev
zuunda bir enteresan partizan noktaya daha te
mas ederek bunu uzatmıyacağım. Aziz arkadaşla
rım, kampanya açılıyor, müdahale mubayaası ya
pılacak. Bu memleketin hazinesi 550 milyon lira
yı bu haylrlı işe ayırmış vaziyette. Hükümette, 
Ticaret Vekâletinde bir vazifesi-olmıyan, sadece 
Bayındırlık Bakanı durumunda olan ve seçim 
bölgesi orada olan bir Vekil, Ordu vilâyetinde 
valinin odasında Fisko - Birlik'in idare heyeti
ni nezdine çağırarak ne Hükümetim ve ne de Ti
caret Vekâletinin haberi olmadan bir protokol 
imzalatıyor. Hazin cepheye bakınız. Protokol 11 
gün devam ediyor. Müdahale mubayaasına baş
lanırken, fındık mevsimi açılırken çok dikkatli 
adımlar atılması lâzımdır. Memleket menfaatle
ri mevzuuıbaJhis. Bu ditkkatli adımları çelmek için 
bu protokol imzalanıyor. Siyasi nezaketin ancak 
bu kadarını ifade etmek kâfidir. Bu protokol 
11 gün devam ediyor, 11 gün sonra Ticaret Ba 
kanı muttali oluyor veya kendisine yapılan ıs
rarlarla bu protokolü ortadan kaldırıyor: Sayın 
Bakana soruyorum; bu protokolda valinin de im
zası vardır. Türkiye'de hür nizamdan, Meclis 
hâkimiyetinden, Hükümet otoritesinden bahse-

• denlerin icrai Hükümet ettikleri devirde bundan 
daha müthiş bir çiftlik idaresi misali olamaz. 
Şimdi bu valiye bu prdtokola nasıl imza attığı 
sorulmuş mudur? Gerek yeni Hükümet zamanın
da, gerekse eski Hükümet zamanında Fisko-Bir-
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lik mümessillerine sorulmuş mudur? Ve bu Ve
kil hakkında herhangi bir karar düşünülmüş mü
dür? Yüce Meclisin bu hususta aydınlatılması 
ieabeder. 

Aziz arkadaşlarım, tütünde de aynı olmuş
tur. Tekel Bütçesi evvelki gün görüşülmüştür, 
Ticaret Bakaîilığı Bütçesiyle fazla alâkası olma
dığı için bu husustaki mâruzâtımı bu suretle kı
sa kesiyorum. 

Bu enteresan durumlar karşısında, Türkiye'
nin bu sıkışık durumu karşısında, komşu memle
ketlerle anlaşmalar yaparak müştereken hareket 
etmeik lâzımgelir. Pamukta da, üzümde de bu 
böyledir ve dünya pazarlarına göre üretilmelidir. 
Rekabet ve pazar şartları mutlaka dikkatle izle
melidir. Diğer taraftan ihracat rejiminin hazırlan
masında tetkiklerin, ön hazırlıkların zamanında 
ve tam olarak yapılması ve bu suretle Halk Partisi 
Hükümeti zamanındaki ticari hayatı felce uğra
tan, hattâ Anayasa nizamına aykırı olan istikrar
sızlıkların devam etmemesi ieabeder. Bu suretle 
hâsıl olacak dar boğazların müstahsili ve Devleti 
tedirgin ettiği geçmiş tecrübelerden anlaşıldığı
na göre, bu tecrübelerin ışığı altında millet men
faatlerini her şeyin üstünde tutarak hareket edil
meli ve arz ettiğim gibi ihracat rejiminde karar
lılık mutlaka sağlanmalı ve iki ayda bir değişik
liğe uğratılmamalıdır rejim. îki taraflı anlaşma
lı memleketler ile mevcut münasebetlerimizde 
yapılan anlaşmalara ve tesbit edilen kontenjan
lara rağmen, belirli memleketlerin, dünyanın her 
tarafından temin edilmesi mümkün mallarına 
mukabil yalnız muayyen mallarımızı almaları 
hususundaki ısrarlarına Sayın Ticaret Bakanı
nın dikkatini çekmek herhalde Grupumuzun va
zifesi olacaktır. 

Diğer taraftan yeni kurulan Afrika memle
ketleriyle, zengin döviz rezervlerine ve büyük ta
lep hacmine sahip Arap memleketleri ile Ticaret 
arzularının artık mutlaka fiilî sahaya intikal et
mesi zamanı geldiğine ve hattâ geçmekte oldu
ğuna Sayın Vekâlet erkânının dikkatini çekmek 
isteriz. 

Bu sahada Ticaret Ba'kanlığının gerekli orta
mı hazırlamasını ve öncülüğü yapmasını bekle
mekteyiz. 

Dış teşkilatındaki elemanlarını mutlaka liya
katli, lisan bilen, piyasayı günü gününe takiıbe-
den, ecnebi piyasalar ile merkezî Hükümet ara
sında saniyelik, dakik irtibatları kuran eleman-
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lardan meydana getirilmesini bilhassa temenni 
ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu dış iktisadi münasebetlerimize dair izah

larımıza son vermeden evvel, son zamanlarda or
taya atılmış ve basma da intikal etmiş ve birçok 
çekişmeleri hâlâ devam etmekte olan bir konu 
üzerinde durmak isteriz. Biraz evvel de Halk 
Partisi Grupu adına konuşan sayın arkadaşım, 
seçim zamanı gelmemiş olsaydı zannederim baş
ka ifadeler kullanacaktı. Seçim sathı mailinde ol
mamız dolayısiyle bu mevzuu biraz daha yumu
şatarak millî menfaatlere irtibat kurarak, bir ne
vi Hükümetin takipçisi olacaklarını ve millet hu
zurunda bunun înönü hükümetlerinin düşmesin
den sonra grupu tarafından şiddetle savunula
cağını ileri sürdü. Büyük bir önem taşıyan fın
dık, taban fiyatının altına düşmüştü, şimdi alı
nan yeni tedbirlerle serbest döviz sahasında 101,5 
dolara çıktı. Bu mevzu üzerindeki görüş ve dü
şüncelerimizin Yüce Meclisin huzurunda açıklan
masında tarihî bir fayda ve zaruret görüyoruz. 

Devletçilik, serbest teşebbüs nizamının millî 
menfaatleri lâyıkı veçhile koruyamadığını, içti
mai adaletsizliklere sebebiyet verdiğini ve bu ba
kımdan da ekonomik hayatın Devlet murakabesi
ne alınması fikrini iddia eden bir çeşit iktisadi 
politika şeklidir, ilhamını Hegel, Sen Simon, 
Kari Marfks gibi fikir adamlarının ortaya attığı 
nazariyelerden alan' bu düzen, hususi sermayeyi 
'kısmen veya tamamen tasfiye etmek ve kendi he
sabına ekonomik faaliyetlere girişmek suretiyle 
Devletin halka daha fazla refah sağlaması ve bu 
yolla da memleketin sosyal bünyesini sağlamlaş
tırması amacını güder. Bu mahiyeti itibariyle de 
serbest iktisat nizamının ve demokrasinin mah
zurlarını bertaraf etmek üzere ileri sürülmüş 
olan, sosyal doktrinler içerisinde yer alır. An
cak çok komplike bir mahiyet gösteren piyasa 
mekanizmasının, devletçilik düzeninde daha ve
rimli ve daha başarılı bir şekilde nasıl çalışabi
leceğini izah eden bir nazariye ise henüz ortaya 
atılamamıştır. Siyasi ideolojilerin tesirinden te-
cerrüdederefa, meselenin ilmî zaviyeden tahliline 
girişilıdiği vakit devletçiliğin zıihniyet, finans
man ve randıman bakımlarından bir fasit daire 
içine düştüğü görülmektedir. Devletçilikte fi
nansman, randıman ve zihniyet ba'kımından mü
dahalecilik bir bakıma muayyen iptilâlara ben
zer. Çünkü bir defa muayyen bir iktisadi faa-
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ldyet sahasında tatbika başlandıktan sonra daimî 
bir gelişme gösterir, iktisat tarihinde bu böyle 
olmuştur. Bunun iki sebebi vardır. Evvelâ, dev
letçilik bürokrasinin iktisadi hayata müdahalesi 
demektir. Bürokrasinin zihniyeti ise, tahakküm 
ve müdahale sınırını daima genişletmeye tema
yül grötertir. Çünkü, bürokrasi meseleleri daima 
dar kalıplar içinde mütalâa eder. İkinci sebep 
ise iktisadi faaliyetlerin komplike mahiyetidir. 
Muhtelif sahalardaki iktisadi faaliyetler birübi-
rkıe o kadar bağlıdır ki, bunların birini tanzim 
etmeye çalışan Devlet, hâdiselerin şevkiyle di
ğerleri için de tanzim ve müdahale zaruretini 
duyacak ve bu suretle de devletçilik mütamad; 

bir genişleme temayülü gösterecektir. 
Devletçilik tecrübelerinin uğradığı muvaffa-

kiyetsizliklerde, en mühim sebep Hükümet ta
rafından manısup dırijanların, iktisadi şartları 
takip ve inceliklerine intibak bakımından karşı
laştıkları güçlükler ve yaptıkları hatalardır. İk
tisadi hayatın tekâmül seyrini kendi emir ve ku
mandası altına almaya çalışan Devlet adamla
rının ve memurlarının bu hayatın bilgi, tecrübe, 
ihtisas fctiyen faaliyetlerini, bir büro zihniyetiy
le, maraa başında, talimatname hükümlerine da
yanarak, tanzim ve idare etmeleri imkânsızdır. 
Bu netlice devletçiliği kısmen veya tamamen tat
bik etmiş olan her memlekette ve bizde de açık 
ve acı bir şekilde görülmüştür. 

Bakın iktisatçı Şarl Itist ne diyor: «Bugün
kü şartlar altında, bon ekonomiyi idare ediyo
rum diyebilecek dâhimin kim olabileceğini kendi 
kendime soruyorum...» Hakikaten, kanun çıkar
mak, talimatname hazırlamak, tamim gönder
mek, karar imzalamak, emir vermek suretiyle 
ticari ve sınai faaliyetleri tanzim ve idare ede
bileceklerini sanan bir görüşün, realiteler kar
şısında değer ifade eden bir tarafı yoktur. 

Devletçi bir rejimin arz ettiği diğer bir güç
lük de malî politikanın bir çıkmaza girmesidir. 
Devletin tesisler kurabilmesi ve işlenebilmesi için 
büyük sermayeye ihtiyaç vardır. Gerek bu ser
maye ihtiyacını gerekse âmme masraflarını kar-
şılıyan kaynak ise vergilerdir. Verginin kaynağı 
ise vergi ödiyen sınıfın geliridir. Devleıtçilik, 
.mahiyeti icabı bir taraftan bütçe masraflarını 
artırırken, diğer taraftan da özel teşebbüsün 
serbest piyasa rejimi içindeki faaliyet sahalarını 
daraltacak, bu da gelir kaynaklarının zayıfla
masına, kurumasına sebebiyet verecektir. 

24 . 5 . im O : 1 
Devletçilik, demokratik nizamın temel ilkele

riyle de çelişme halindedir. Demokrasi, insan hak 
ve hürriyeftlerini, millî dayanışmayı, sosyal ada
leti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi ve teminat altına almayı öngören 
bir hukuk nizamıdır. Bu nizam içerisinde Dev
let, ferdin iktisadi ve sosyal hayatının da bu te
mel ilkelere göre gelişmcoini sağlamakla mükel
leftir. Bu temel ilkelere aykırı olan her tasar
ruf şüphesiz ki, bu düzeni sarsacak bir mahiyet 
arz eder. 

t'kjtfisadan az gelişmiş memleketlerde ise, Dev
letin müdahale dozu nasıl olacaktır?.. 

İktiısaden az gelişmiş veya geri kalmış mem
leketlerde, kalkınmanın kendi kendine tahakkuk 
edecek bir olay olmadığı muhakkaktır. Bu ba
kımdan tam ve mutaassıp bir liberalizm anlayı
şı içinde Devletin iktisadi hayata müdahalesi za
ruretini tamamen ret ve inkâr etmek, muasır ik
tisadi telâkkilere göre mümkün değildir. Bu mü
lâhaza iledir ki, Devletin iktisadi hayata muay
yen şartlar dairesinde müdahalesinde zaruret gö
rülebilir. Esasen Devlet muayyen maksatları te
min için kurulmuş, siyasi ve sosyal bir teşekkül
dür. Şüphesiz ki, memleketin iktisadi işlerinin 
idaresinde tenvir edici, icabında tanzim edici bir 
rolü olacaktır. Fakat Devletin, ekonomik ve sos
yal gelişmeleriini sağlamakla mükellef olduğu 
kimseler'in, karşısına hem nâzım hem de rakip 
olarak çıkması sureti katiyede tervicedilemez. 

Müdahalecilik ve bilhassa Devlet işletmecili
ği, millî emekten ve servet kaynaklarından âza* 
mi randıman sağlıyan bir usul de değildir. Ola
maz da... Bu sistem gittikçe artan ve umumiyet
le millet meclislerinin murakabesinden de sıyrı
larak, bir Devlet kapitalizmine ve binnetice de 
bu büyük makinenin başına geçenlerin, tahak
küm ve istibdadına müncer olabilir. Beşer hür
riyetini sağlıyacak ve fertlerin refah ve saade
tini temin edecek yol ise bu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütün bu mülâhaza ve mahzurlar gösteriyor 

ki, ithalât ve ihracat üzerinde bu çeşit fikirleri 
ortaya atanlar da, konuyu muhtelif siyasi ide
olojilerin bir sloganı olmaktan ileri gitmeyen ka
naatlerin, peşin hükümleriyle hareket etmekte ve 
meseleyi memleketin arz ettiği şartlara ve reji
mimizin temel ilkelerine ve ilmî ekonomik mes
netlere dayanarak tahlile bir türlü yanaşmamak-
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tadrrlar. Çünkü ne verdikleri misallerinin haki
katle, ne düşünüş sistemlerinin sağlam mantıkla, 
ne de delillerinin ekonomi bilgisiyle alâkası var
dır. Gayeleri Türkiye'de yerli yabancı her türlü 
teşebbüsü koıkutmak, özel sermaye yatırımlarını 
ürkütmek, mevcut yalbaneı sermayeyi kaçırmak 
ve bu suretle de Türkiye'yi kalkınmada Doğu mo
delini seçmekten başka çaresi kalmıyan bir ortam 
içine sokmaktır. («Bravo» sesleri.) Bunun için de 
petrol şirketleri, petrol rafinerileri, çelik en
düstrisi, ecza sanayii, montaj fabrikaları, hattâ 
hattâ bira fabrikası gibi, memleketimizde yalban
eı sermaye ortaklığı ile veya doğrudan doğruya 
yabancı sermaye ile kurulmuş teşebbüsleri Batı 
emperyalizminin 'bizdeki yuvaları, memleketi sö
müren ve kalkınmamızı önliyen birer parazit ola
rak göstermiye hususi olarak çalışmaktadırlar. 

Hattâ bu düşünceden hareketle Atatürk'ü ve 
Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini bilmedikleri 
halde Atatürk'ü de kendi görüşlerinde göstertnıe-
ye uğraşarak, yabancı teşebbüsleri Cumhuriye
tin ilânından bir müddet sonra devletleştirilen 
imtiyazlı şirketlere ve hatıtâ kapitülasyonlara 
'benzetmeye hususi ve maksatlı bir itina göster
mektedirler. 

Bunların ne Türkiye'nin yakın ekonomi ta
rihi ve ne de Atatürklün ekonomi politikası 
hakkında bilgileri vardır, ©ilgileri olsa ve Ata
türk'ü tanımakta samimî olsalar, Atatürk'ün 
yabancı sermayeye asla karşı olmadığını (bilir
ler. Ve yine samimî olsalar şunu (bilmeleri lâ
zımdır ki, .1930 da devletleştirilen imtiyazlı ya
lbaneı şirketlerin şimdiki yabancı sermayeli te-
şelbüslere hiç .benzemezler. 

Muhterem arkadaşlarım; tarihî vesika olma
sı itibariyle, bu mevzudaki istismarlara karşı 
Ankara'daki (Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası) nııı açıldığı gün iktisat Vekâletine hita
ben Aziz Atatürk'ün çektiği telgrafı, tarihî bir 
vesika olması itibariyle aynen okuyorum : 

«Bütün dünyada olduğu gibi, memleketi
mizde de en başta ıgelen, en mühim işimiz ikti
sat işleridir. 

Bunun için, bu işlerde, bütün Devlet teşki
lâtının, bütün yurttaşların ve hepimizin, ciddî 
duygular ile alâkalı olmamız lüzumu pek ta
biîdir. Millî iktisat yolunda, emin olarak ve 
etrafımıza emniyet telkin ederek, katı ve ra
dikal adımlar atarken esas programımızın, ilham 
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ettiği amelî tedbirleri tercih etmek en doğru 
yoldur. İçtimai heyetimizin, bütün iş bölüm
leri sahiplerinin, aynı faydalı alâka ile bu yo
lun yolcusu olmak, Devletin iktisat işlerinde 
yorgunluğunu azaltmak ve muvaffakiyet zama
nını kısaltmak için tek çare olduğu cihetle bu 
meselede bütün vatandaşların elele ve omuz 
omuza vererek Iberalber çalışması lâzımdır.» 

Aziz arkadaşlarım; açıkça görülüyor ki, Ata
türk amelî tedbirlerin tercih edilmesini tavsiye 
etmek suretiyle aynen o günlerde de nazari mü
nakaşayı ileri götürenlere ve onlara kulak ve
renlere böylece bir ihtarda bulunmuştur. İşte 
bu suretle, iktisadi alanda bir ilke vaz'olunmuş
tur. Açık ıbir 'hakikattir ki, Türkiye için devlet
çiliği bir ideolojiye göre genişletmek arzu edil
memiş ve bunda bir zaruret de duyulmamıştır. 
Şu var ki, biraz da Birinci Dünya Harbi son
rasının modasına uyularak gidilmiştir. Fakat 
ikinci Dünya Harbinden sonra durum değişmiş
tir. Devletçilik ve (bir zaman onu revaçta göste
ren sebepler bugünkü dünyada gittikçe kaybol
maktadır. Birinci Dünya Harbinin sonrası ile 
ikinci Dünya Harbinin ,<*onrası arasındaki fark 
yalnız Garp demokrasilerinde değil, doğrudan 
doğruya totaliterlik üzerine kurulmuş memle
ketlerde dahi (hususi teşebbüs sektörü lehine 
»genişlemektedir. işte Halk Partisi ile aramız
daki fark da bu mevzuda burada düğümlenmek
tedir. Burada, son yılların zihniyet değişik
liğine bâzı misallerle temas etmek isteriz. Kendi 
kendine «ilerici» sıfatını veren ve esasında amp-
rik ve prağmatik bir görüş olan Atatürk dev
letçiliğini her vesile ile; 19 neu Yüzyılın, de
mode dogmatik ve doktriner sosyalizmi haline 
getirmek için, zorlıyan fikir modacısı sosyalist
lerimize şu sosyalist memleketlerdeki enteresan 
değişikliği ifade etmek isterim : 

ingiltere ve isveç denemelerinden sonra, 
Batı dünyasında sosyalizm katı bir doktrin ol
maktan çıkmıştır. Kamulaştırma ve Devlet iş
letmeciliği sosyalizm içlin şart sayılmamaya baş
lanmıştır. Avusturya ve Danimarka'da ise sos
yalist partileri kamulaştırmadan söz etmez ol
muşlar ve kamu sektörü birçok alanda yerini 
özel sektöre bırakmaya başlamıştır. 

Bugün Batıda artık doktrinciiik ve fikir 
inatçılığından kurtulan sosyalistler ile liberal
ler arasındaki ayrılık ve tartışma; bir doktrin 
ve ideoloji tartışması dlmaktan çıkmış, daha 
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ziyade Devlet müdahalesinin oranı ve bunun 
gerçekleştirilmesi tedbirleri üzerinde cereyan 
eden bir ıgörüş teatisi 'haline gelmiştir. 

ingiliz Parlâmento üyesi ve sosyalisti 
A. Crosland, 1962 de yayınladığı (Tine Conser-
vative Bnemy - ıMullıatöaızakâr Düşman) adlı ese
rinde bu llıalden ideolojinin sonu olarak bahset
mekte ve bunda ısrar ile devam etmekte Olan 
sosyalistleri ise, kendi partilerinin en.-büyük 
düşmanı olarak göstermekte ve onun ismine 
«Muhafazakâr düşman» demektedir. 

Demokrat hür sosyalistler, aynı şekilde sa
nayiin devletleştirilmesini sosyalizmin (bir esas 
şartı olarak telâkki ederken Alman sosyal de
mokratları bunu programlarından dahi çıkarmış
lardır. Ve Alman mucizesi malûmdur, ingiliz 
işçi Partisi ise bunu bir nimetten ziyade 'bir kül
fet 'halini aldığını, nihayet idrak edebilmiştir. 
Prof. W. Artur Levvis'in ifadesiyle : «Sanayiin 
devletleştirilmesi plânlama için şart değildir. 
Hükümet, sanayii kontrol ile istediğini yine yap
tırabilir.» İngiltere'de devletleştirmeye en fazla 
inananlardan M. R. Keef Cohen, devletleştir
mede hayal kırıklığına uğradıklarını itiraf et
miştir. 

Hindistan'da da sosyalizm 'hayranı politikacı
ların yapmakta oldukları Ibeşer yıllık plânların 
muvaffakiyetsizliklerine karşı sesler yükselmeye 
başlamıştır. MaJharashtra'ın Maliye Vekili Mr. 
ıS. G. Borve şöyle haykırıyor : «Devletin, millet 
teşebbüsü sektörüne el uzatması (her halde bir 
tedavi şekli olmaktan uzaktır, idare meclisi oda
larını bürokratların tepinme sahası haline ge
tirmek, sanayiin istikbalini çarşı yerinin hük
mün© değil, politkacılarm âvazelerine ve perde 
arkası oyunlarına terk etmek olur.» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; geçmişten aldığımız, 
Amerika'ya ait ve işçileri de bu yolda istismar 
etmek istiyenlere karşı, uyanık olmaları bakımın
dan, bir işçi liderinin de misalini zikretmek iste
rim; bu zat inandığı dâva uğruna mücadele eder
ken gangsterler tarafından gözlerine kezap dö
külerek kör edilen, bizim sosyalist ve bizim emek
çi aydınların ifadesiyle, emekçi konuları üzerine 
kaleme aldığı yazılar 300 gazetede birden yayın
lanan ünlü Amerikalı Sendikacı Vic-tod ReüseT-
indir. Ne diyor : 

«Amerika sendikallarında komünistler temiz
lenerek eritildi ve sosyalizmin de artık modası 
geçti. Bağımsızlıklarına henüz kavuşmuş geri Af-
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rika meleketlerinde de sosyalist aydınlar vardır. 
Ama bunlar çok iyi .giyinmekte, çok iyi yemek
te ve rahat bir hayat yaşamaktadırlar. Yalnız 
sefil ve aç Afrikalılar ise; böyle sosyalizm ede
biyatı yapıp viski ve sosyal adaletten bahseder
ken, ekmeğe hasret çekiyorlar. (Alkışlar) Dün
yamızda emekçiler gittikçe güçlenmekte, sendika
lar gelişmekte ve gerçekten değerli emekçi lider
ler yetişmektedir.» Bu benim değil sendikalistin, 
liderin sözüdür. «Bu güçleniş ve bu gelişme sos
yalizmin değil, sosyal adalet esası üzerine kuru
lu özel teşelbbüscülüğün bir neticesidir.» 

Muhterem arkaadşiarım; 
Tabiî ekonomi bakımından cevaplandırılması 

gereken husus şudur : Millî gelir ve bunun için
deki emek unsurunun payı, acaba sosyalist ka
mulaştırma metotları yi e mi, yoksa hür teşebbüs-
cülük voliyle mi daha f azil a artmaktadır, işte 
bunun cevabını Batılı işçiler, Batılılar hür seçim
ler sonunda oylariyle vermekte ve tesebüscü 
partileri iktidara getirmektedirler. Zira onlar 
tecrübe ederek öğrenmiş bulunuyorlar ki özel 
teşdbbüscü bir ekonomik düzen millî geliri sos
yalizmden çok daha fazla artırdığı gibi, bunun 
tabiî neticesi olarak emek unsurunun payı da 
artıyor ve işçi refaha kavuşuyor. Yine onlar bi
liyorlar ki, özel teşelbbusün olmadığı bir ülkede 
işçiler tcşkilâtlanamazlar, gelişemezler ve hakla
rını kendi çalışmaları ile alabilecek duruma ge
lemezler. işte bundan dolayı, Batılı işçiler her 
gün biraz daha sosyalizmin karşısında yer al
maktadırlar. Nitekim Vietor Kcisel de demokra
tik sosyalizme de, totaliter sosyalizme de karsı
yım. Sosyalizm hiçbir suretle halkın dertlerine 
çare bulamamakta ve bulamıyacak da, demekle
dir. ingiliz işçi Partisi Lideri de, geçenlerde ba
na, Victor Reisel şöyle dedi, diyor : Markscı sos
yalizmden -vazgeçtik artık, sosyalizmin modası 
geçiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, sosyal adaleti bu yolda, sos

yalizm yolunda arıyanlar, eğer bu arayışta sami
mî iseler, sadece yanılan insanlar mevkiindedir-
ler. Samimî değillerse bu ideolojinin tesirinde-
dirler. Hakiki bir sosyal adaletin sosyalizm ile 
temin edil em iveceği, bilhassa Birinci Dünya Har
binden bu yana geçirilmiş olan tecrübelerle çok 
iyi anlaşılmıştır. Devletin aynı zamanda patron 
olduğu yerlerde işçinin hakkını alabilmesi şöyle 
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dursun, siyasi haklarını da kaybetiği çok iyi an
laşılmıştır. Maaş ve barem çerçevesi içinde «suyu 
getiren de. testiyi-kıran d'a bir» olunca randıman 
temin edilememekte, kalkınma imkânları sağla
namamakta ve neticede sosyal adaletten bekle
nen refah paylaşımı yerine maalesef tecrübe ile 
görüldü ki, sefalet paylaşımı doğmaktadır. Bir 
zamanlar • cazip görünen yollarda uzun yürüyüş
lerden ve faydasız çırpınışlardan sonra her ta
rafta hüsranla- geri dönüldü ve dünya milletleri 
hakikatleri derinden derine kavradığı bir devre
de, bizde «Sosyal adalet Devletçilikle, Devletleş
tirmekle olur» veva yeni enteresan tâbiri ile 
kelimeleri de samimî olmaktan çıktı, millîleştir
mekle olur düşüncelinde olanların bu görüşü sa
vunmakta devam edenlerin, (1930 da kurulan) 
saatleri durmuşa benziyor. Saatlerini yeni fi
kirlere göre ayarlamak icabediyor. (Bravo sesleri 
alkışlar) Bu gibilerin 154 sayılı Kanunun Dev
let işletmelerinin ve iktisadi teşekküllerinin borç
larını, açıklarını tahkime tabi tutan bu kanunun 
gösterdiği borç ve açıkları, bir kere daha ve top
luca gözleriyle görmelerini tavsiye ederiz. Belki 
bu suretle, Devletçiliğin /bu millete neye mal 
olduğunu gösteren rakamların belâğati karşısın
da .hakikati insaf ile kabul ederler. 

Türk Milleti otuz yılı aşan bir zamandan beri 
dişinden tırnağından artırarak Devlet sektörüne 
sermaye vermiştir. Bu sermaye, bugünkü fiyat
larla, Devlet elindeki işletmelerin ve iktisadi te
şekküllerin kapasitesi yuvarlak rakam 50 milyar 
olarak hesaplanmaktadır. Türkiye gibi sermaye 
bakımından son derece fakir bir memleket için 
büyük değer ifade eden bu sosyal sermaye, yük
sek hararetli Devletçilik müdafilerinin evvelce 
vadetmiş oldukları harikulade gelişmeler bir ta
rafa 30 yılı aşan bir tatbikattan sonra, bugün 
dahi bize ne vadedebiliyor? 

Bu kürsüden, Adalet Partisi olarak, fikirleri
mizi ve görüşümüzü huzurunuzda ve sizlerin 

. temsilciniz dolayışiyle millet huzurunda ifade 
ediyoruz kî, yukardan beri saydığımız devreler
den sonra ve bilhassa bugün bu dünyada ve yine 
saydığımız sebeplerin tabiî bir neticesi olarak 
Türkiye'nin serbest teşebbüste karar kılmasına 
taraftarız ve biz buna inanıyoruz; milletçe ve 
serbestçe iş ve teşebüs sahasına atılacağız, kolla-' 
rımızı sıvayacağız, çalışacağız, bu sahayı elele 
genişleteceğiz. Devlet sektörüne ait görüşümüz 

24 . 5 .1965 0 : 1 
sarihtir. Genişletilmesine taraftar değiliz. 

Mademki dünya b'ir bütündür, diyoruz; o hal
de bütün olan bu dünyanın kurallarına da riayet 
etmek mecburiyetindeyiz. Camiasına dâhil bu
lunduğumuz Garp demokrasisi nizam ve kural
larım anlamaya artık .çalışmalıyız. 

Memleketimizde hür hayatın bekası ve de
mokratik yolda ilerlemenin devamı için bu lü
zumsuz temayüller kösteklenmeii, durdurulmalı
dır. -

özel teşebüsün tabiî bir vakıa olduğunu ve 
insanlığın ilerlemesini sağladığını kabul etmek 
zaruridir. 

Serbest ekonomi sayesindedir ki, Amerika 
dünyada bugünkü yerini alabilmiştir, işçisini en 
büyük refaha kavuşturmuştur. Bu hakikatleri iş
verenin de, işçinin de, Devletin de, Devlet idare 
eden ve mesuliyet taşıyanların da bilerek ona 
göre hareket etmesi lâzımdır. 

2 yıllık plân tatbikatının verdiği sonuçların 
kifayetsizliği karşısında, iktisadi kalkınması da
ha çok Devlet eliyle yatırım metodiyle daha sıkı 
bir Devletçilik politikası ve Devlet feontrollariyle 
değil, kalkınma gayretini daha geniş vatandaş 
arasına yayıp, memleketin bütün kabiliyetlerini 
aoferber eden bir iktisat politikası anlayışı ile 
gerçekleştirmeye çalışmak, en isabetli yol olarak 
görünmektedir, işte bu yolda eski adı ile İktisat 
ve Ticaret Vekâleti olan Ticaret Vekâletinin, 
iktisadi fonksiyonlarının çizilmesi, Türk mîllî ik
tisat meselelerinin ortaya konulması ve millî ik
tisat politikasının yeniden ele alınması şart ve 
zaruridir, özel teşebbüs ekonomik demokrasinin 
bu şartlar altında, ta kendisidir. Ekonomik de
mokrasinin millî bünye içinde vazifesini görme
sine müsaade edilmezse bütün demokratik sisem 
kanaatimizce tehlikeye düşer. 

özel teşebbüsün ancak demokratik bir cemiye
tin mânevi kıymetleri ve prensipleri içinde çalı
şabileceğine inanıyoruz. Bu prensipler ve kıy
metler içinde özel teşebbüs, hem işçinin, hem 
müstehlikin, hem de işverenin ihtiyaçlarını kar-
şılıyan bir muvazene unsurudur. Bu sistemde 
yalnız müstehlikin istediği mallar istihsal edilir 
ve hizmetler görülür. Bu sebeple özel teşebbüsün. 
esası rekabete dayanır. 

Devlet, özel teşebüsle rekabet ederken şartla» 
nn müsavi olması kanaatindeyiz, 
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Tekel şartları altında müstehlik mevcut tek 

malı almak zorunda kalır; işçi tedricen kendi 
işini seçmek hakkından mahrum kalır, yüksek 
ücret istemekten ve grevden menolunur, serma
yedarlar ve müteşebbislerin yeni yatırımlarına 
mâni olunur. Bu gidiş memleketin küçük ve bü
yük birçok tacirlerini, hayatlarını kazanmak im
kânından mrıhrum eder. Ve ekonomik kudretin 
tehlikeli şekilde bir elde toplanmasına müncer 
olabilir. Demokratik hayat tarzımızın değiştiril
mesine mâni ohnak istiyorsak bu gibi temayülle
re karşı uyanık bulunmalıyız. 

özel teşebbüsün dürüst olması lâzımgeldiğine 
herkesten çok inanıyoruz. İstisnaların kaideyi 
bozacağını sureti katiyede kabullenip istisnalar 
ile özel teşebbüsü kaçakçı veya hırsız diye dam
galayanlayız. 

Devlet üzerine düşen vazifeleri yapmak, kon
trolünü ifa etmek mecburiyetindedir. Bu çeşit 
kötü iddiaları yapan Hükümetler vazifelerimi ya-
pamıyan Hükümetler olsa gerektir, özel teşebbüs 
bir cemiyetin nefesidir, özel teşebbüs hürriyete 
inanların koruması elzem olan bir inanç değil 
aziz arkadaşlarım, bir hayat tarzıdır. 

, Bu - mâruzâtımdan sonra, son söz olarak de
riz ki; hürriyet içinde, insan haysiyetine yara
şır metotlarla kalkınmaya taraftar olan temsil
ciler olarak, mantıkla ve cesarete söyleriz ki, 
Türkiye, hiçbir vakit kollektivist iktisat politika
sının tatbik sabası olmak felâketine uğramıyacak 
ve Türkiyo'riin millî menfaatleri her türlü men
faat, kötü düşünce ve maksadın üstünde tutula
caktır. 

Hiçbir Hükümet bu millî menfaatlerin üstü
ne gölge düşüremiyecek, sadece menfaatlerimize 
aykırı görülen hususlarda tedbirler alacak, bu
nun dışında ortak nizamın sarsılmasına sureti 
katiyede müsaade edilmiyecektir. 

A.P. Meclis Grupu adına Yüce Heyetinizi 
saygı ve hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Kâmil înal'a söz vermeden evvel Sayın Arif 
Hikmet Onat, biraz evvel Adalet Part'isî Grupu 
adına konuşan Sayın Ekrem Dikmen'in konuş
masında fındık konusuna temas ederek «Keyfî 
müdab al elerde bulundu» yolunda sataşma yap
tığı iddiasında bulunmuştur. Evvelâ Sayın Dik-
men'e soruyorum. Keyfî müdabalalerde bulundu 
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yolundaki sözünüzle Sayın Arif Hikmet Onat'ı 
kasdettinîz mi? 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Kasdettim, 
efendim. 

'BAŞKAN —• Şu halde sataşma vardır. Bu
yurunuz Sayın Onat. 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; Adalet Partisi Sayın Sözcüsü Ek
rem Dikmen arkadaşımın fındık konusundaki 
beyanlarını fren de sizler gibi dinledim. Üzül
düğüm nokta şudur; hemen peşinen arz edeyim, 
arkadaşımın fındık konusundaki beyanları ta
mamen kendisine yanlış bir şekilde verilen bil
gilere dayanmaktadır. Aziz hemşehrimin bu 
konuda biraz daha realist olmasını, biraz daha 
hakikatleri olduğu gibi ortaya koymasını bek
lerdim. Şimdi sırasiyle arz edeyim. 

Bu geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Türkiye'de 
tarihte görülmemiş bir ölçüde yani, ikiyüz mil
yon kilo fındık olmuştur. En fazla fındık bun
dan evvel 195G yılında 130 milyon kilo oldu. Bu 
geçtiğimiz yıl ikiyüz milyon kilo olmuştur. Fın
dığın istihlâk sahaları mahduttur. Yani her 
millet fındığı bilmez ve hattâ tanımaz ve ye
mez. Meselâ Amerika, Kanada, Japonya Avus-
turalya gibi iktisadi durumu iyi olan memleket
ler, Almanya, ingiltere, İsviçre'ye kadar fın
dığı bilmez, istihlâk etmez. Fındığın bir husu
siyeti şudur: Bölge halkı... 

BAŞKAN — Sadece sataşmaya münhasır 
konuşunuz Sayın Onat. 

ARÎF HİKMET ONAT (Devamla) — Sataş
maya getireceğim. Çünkü müdahalenin netice
sini arz edeceğim. 

Tek mahsule baktıkları için, mahsul istih
sal edilir edilmez Eylül, Ekim ayında piyasaya 
büyük ölçüde arz yapılır. Ve piyasaya yapılan 
bu arzı, tüccar gelişmiş epeyoe ticari müesse
seler vardır, hepsini karşılıyamaz. Veya her 
tüccar aynı nisbe'tte yabancı müstehlik piyasa
lara fındığı arz eder. Ve dolayısiyle arz ve ta
lep kaidelerine göre fiyatlar düşer. Bunu bu 
memlekette önliyen tok müessese Fisko - Bir
liktir. Fisko - Birlik fındık sat:ş kooperatifleri 
eliyle, ortaklardan bir barem koyarak, bu ba
rem üzerinden fındık alır ve bu aldığı fındığı 
Ticaret Bakanlığı, vekil ve salahiyetliler de bu
radadır, mahsul istihsalini takibeden iki üç ay 
içerisinde piyasaya sürmez, yabancı memleket-
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lere ihracetmez. Sebebi fazla arzı önlemek 
içindir. Başka bir deyimle Fisko - Birlik bu 
konuda iki türlü hizmet yapar: Birincisi or
taklarının malını değer pahasına alma'k, ikin
cisi içeride ve dışarda findik piyasasının tutun
masına yardımcı olmaktır, bu böyle olagelmiş
tir. Oeçirdiğimiz sene fazla mahsul olmuştur, 
son İsmet Paşa Koalisyonu yine fındık tarihin
de görûlmiye-n 550 milyon liralık bir kredi ile 
bu fazla istihsali değerlendirme yoluna gitmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Onat lütfen sadece size 
sataşma iddiasının ıkonusu hakkında konuşu
nuz. Ancak bu konu için size söz verdim. Esas 
mevzu hakkında 'konuşmak için sıraya giren 
gruplar ve üyeler vardır. Lütfen konuya ge
liniz. Bir defa daha geliyorum dediğiniz halde 
hâlâ gelmediniz. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Pek 
muhterem Başkan, buna öyle iki kelime ile ge
linmez ve ifade edilemez. Yoksa füzülen kürsü
yü işgal etmek ve propaganda, yapmak niye
tinde değilim. Bunu samimî ol anık söylüyorum. 
Hattâ Adalet Partisi Sözcüsü bir nebzeeik ibu 
konuda benimle konuşmuş olsaydı kendisini ik
na edebileceğimi zannediyordum. Ama, böyle 
iki kelime ile bu noktaya gelirsem Yükseik He
yet bundan 'bir mâna çıkaramıyacaktır, kana
atindeyim. Nitekim notlarda başka şeyler de 
vardır. Ben oraya dönmiyeeeğim. Belki başka 
arkadaşım söyliyecektir. 

BAŞKAN — Yani Fisko Birliğin fonksiyo
nunu, evveliyatını falan söylemeye lüzum yok
tur'. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Fis
ko - Birlik fonksiyonunun ne olduğunu biliyo-
ram diyen arıkadaş - af buyurun beni, - zırnık 
da bilmez. Ben Fisko - Birlik kurucularından
ım. 1938 den beri bu müesseseye emek vermi
şimdir-. Eğer Fisko - Birlik müessesenin hesap
ları, kitapları buraya tkonursa bunu karşılıklı 
olarak müzakere ve münakaşa ederiz. Müda
hale ve saireye nasıl cevap verileceğini biliriz. 

Şimdi gelelim mevzuumuza: 
Büyük bir ıkredidir. O kredi ile 440 kuruşa 

miistahsıldan alınacaktır. 450 kuruşa ortak elin
den alınacaktır. Müstahsıla dediğimiz gibi, bir 
teklif yapılmıyacak, sadece ortalda müstahsil 
arasında 10 kuruşluk Ibir fark bırakılmasını o 
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zamanın Hükümeti uygun görmüştür. Büyük 
bir mahsul olmuştur. Dünya fiyatları bu bi
zim koyduğumuz fiyatın altında, ilk zamanlar 
üstünde idi, mahsulün miktarı ıbelli olur olmaz 
altında gelişmeye başlamıştır. Bu aralık Fis
ko - Birlik de bir miktar mahsul satmıştır, al
tında olmasına rağmen 101,5 dolardan mal sa
tılmaya başlanmıştır. Piyasa 440 kuruş, müs
tahsilin 450 kuruş ortak fiyatı olmasına rağ
men mahsul fazlalığı münasebetiyle tüccara bü
yük ölçüde mal akını başlamıştır. 

Karadeniz'de müstahsilin durumunu hem
şehrim Refet Bey ve diğer arkadaşlarım bilirler. 
Müstahsil tüccara ya maddeten, ya manen ve 
birçok ahvalde de mecburen gitmek zorundadır. 
Kooperatif ortaklarından 450, miistahsıldan 440 
kuruşa almasına rağmen müstahsilin bir kısmı, 
esefle beyan etleyim ki, daha az fiyatla tüccara 
vermek zorundadır. Bu ayrı bir konudur ve bi
zim ezelî bir derdimizdir. İnşallah devası bir gün 
bulunur. Şimdi, tüccar aldığı bu malı taban fi
yattan daha düşük bir fiyatla, Fisko Birlik mü
dahale edince, Ticaret Vckiliyle de konuştum, 
Fisko Birliğin fındık konusundaki bellibaşlı va
zifesi pazara fazla mal geldiği zaman bunu tut
mak, gerek içerde, gerek dışarda fiyatları dü
şürmemektir. Şimdi bir taraftan Fisko Birlik, 
bir taraftan tüccar dışarıya fındık ihracedince, 
iktisatçı olmaj'a lüzum yok, kendiliğinden baş 
aşağı düşecektir. Nitekim fiyatların tutulabil
mesi maksadiyle Fisko Birliğin öteden beri yap
tığı kampanyanın bidayetinde Avrupa piyasala
rına mal arz etmemesi hususu kararlaştırılmış
tır. Bunun üzerinedir ki, ben Ticaret Vekili ile 
konuştum, Ordu'ya gitmiştim, Ordu Oiresun'a 
yakındır, Ordu Fisko Birliği tamamlıyan mües
seselerdendir, orada da kooperatifi vardır. Se-
lâhattin Beyefendi hattâ bilir ki, en kuvvetli 
kooperatiflerden birisidir. Umum müdürü ora
ya gelmiştir, bidayette şu neticeye varmışızdır; 
tüccar satar, siz teklif yaparsınız bu fiyatlar 
büsbütün yıkılır. Nitekim Fisko Birliğin satma
masına rağmen fiyatlar, taban fiyatlarının altı
na düşmüştür. Birbirimizi aldatmıyalım, Ticaret 
Vekili bunu yakînen bilir. Kampanyanın başın
da son alınan kararlara kadar, evvelce bir tah
dit kararı filân aldılardı, taban fiyatlarının al
tında satılmış ve tüccar risturn yapmak sure
tiyle bu işin altından çıkmıştır. Ben size isim 
vererek söylüyorum; Ordu Adalet Partisi Baş-
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kanı, Mehmet Ali Aydın, Refet Bey bilirler, 
bellibaşh tüccarlardan, münevver tüccarlardan-' 
dır. Buraya gelmişler, evet ben şu kadar, öbür 
arkadaşımız şu kadar hep risturn yapmak su^ 
retiyle sattık; başka türlü satmamıza imkân 
yoktu, demişlerdir. Şimdi durum bu olunca bir 
de Fisko Birlik fındık kampanyasının bidaye
tinde yani Eylül, Ekim aylarında piyasaya. gi-
rip fındık satmaya başlasaydı taban fiyatlarının 
altına "yani 90 - 95 dolar arasında satılan fın
dık 90 dolara belki de daha da aşağı düşecekti. 
Bu kısmı böylece tavzih ediyorum. Ticaret Ve 
kiliyle mutabık kalarak gidişim bir ortak sıfa-
tiyle, evet, bir Bakan sıfatiyle Umum Mü
dür de gelmiş ve idare heyetinden bir iki 
arkadaş da gelmiştir, tüccarlar da vardı. 
Ticaret Odasında onlarla birlikte bir top
lantı yaptık. Netice Fisko Birliğin ilk ay
larda piyasaya mal arz edip fiyatların daha zi
yade düşürülmemesi kararma varılmıştır. f>öO 
milyon gelince, size şunu açık olarak söyliycyinı 
ve özür diliyerek şu kadarını söylüyorum; İm 
sene fındık müstahsili, 7 den 70 e bakkalı, ma
navı da, tüccarı da dâhil herkes bayram yap
maktadır, son İsmet Paşa Koalisyon Hüküme
tine minnettar ve müteşekkirdir. (Orta sıralar
dan, alkışlar, sol taraftan iyi anlaşılamıyan mü
dahaleler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Zırnık'bil
mez, diye sataştı, söz istiyorum. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Salâhiyet 1e-
cavüzü var, yetkiyi kötü kullanma var.... 

BAŞKAN — Salâhiyet tecavüzü ve vazife 
suiistimali var, derken neyi kasdediyorsıııuı?., 
Sayın Eroğan? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Şimdi bir it
hamda ve ifadede bulundular... 

BAŞKAN — Kimi kasdediyorsunuz, vazife 
suiistimali ve salâhiyet tecavüzünde bulunan 
kim? İsim zikredin. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — O zamanki Na
fıa Vekili olan zatı muhteremi. Vazifesini suiis
timal ederek valiyle kanun dışı bir mukavele 
imzalanmış mıdır, imzalanmamış mıdır? 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, yeri
nize. Buyurun Sayın Ekrem Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sataşma 
vardır, Fisfco - Birlik hakkında zırnık bil<mejz, de
diler. 
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BAŞKAN — Efendim bir kere o söz sizinle 

ilgili değildir Siz evvelâ yerinize oturunuz. Bu 
konuyu. Fisko Birlik konusundan bahseden ar^ 
kadaş başkasıdır. Ona cevap vereceğim dendi, 
Zırnık bilmez dendiği sırada o arkadaştan bir 
müdahale olmadı. 

Ekrem bey lütfen yerinize oturunuz efen
dim. Zaten bütün Heyeti Umumiye ve bu konu
da söz olan bütün hatipler Ticaret Bakanlığı 
Bütçesinde, tavzih etmek, aydınlatmak ve rey
lerini verecek milletvekillerine ışık tutmak mak-
sadiyle söz almışlardır ve bu söz istiyenler ara
sında, siz de grup adına söz istediğiniz için, si
zi de yazdım. Sıranız gelince söz alacaksınız ve 
tavzih fırsatını bulacaksınız efendim. 

Şimdi söz M. P. Grupu adına Sayın Kâmil 
tnal'mdır. Buyurun efendim 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL İNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Millet Partisi Meclis Grupu adına, Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi hakkında görüş ve temennileri
mizi arz edeceğiz. 

Ticaret; hem müstahsilin ve hem de müstah-
likiri hizmetinde olması itibariyle milletimize 
en büyük hizmeti yapmakla görevli, gün geç
tikçe de önemi artan ve istihsal, istihlâk hacmi
nin devamlı surette büyümesi karşısında her 
gecen gün bu durum daha iyi anlaşılmaktadır. 

Türkiye'de ekonomi politikasının tâyini ile 
mükellef olması gereken bu Bakanlık halen teş
kilât bakımından bu ödevi tam olarak yapabil
mek durumunda değildir. Ziraat Bankası istih
sali artırıcı rol oynadığı halde Ticaret Bakanlı
ğına bağlı olması ise ayrı bir konudur. Çünkü, 
zirai kredilerin bütün vecibelerini tam olarak 
yerine getirememektedir. 

Burada ilk yapılacak şey bu Bakanlığı millî 
ekonomi mahiyetinde, Türkiye istihsal ve istih
lâkine hâkim ve nâzım rolünü oynıyacak ted
birlerin alınabileceği bir Bakanlık haline gelme-
si lâzımdır. 

Ticaret Bakanlığı politikası iki anapolitika 
etrafında toplanır. İç ve dış ticaret. 

Dış ticaret : Milletlerin hayat standardının 
yükselmesinde, refahın artmasında ve memle
ketler arasında iyi münasebetlerin tesisinde bü
yük rol oynar. 

İhracat : Milletlerin iktisadi gelişmelerinin 
bol ihracatla payidar olabileceği, kalkınmanın 
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müessir bir şekilde bununla destekleneceği ha
reket noktası olarak alınmalıdır. 

Bakanlığın dış ticaret teşkilatındaki eleman
ların salâhiyetleri olmadığı için bu elemanların 
faaliyetlerinden istifade etmek imkânına sahip 
değiliz. Bu işin bir an evvel düzeltilmesi gerek
mektedir. 

(Ticari politika Anayasamızda açıklık, gü
venlik ve eşitlik prensiplerine dayanır) demek
tedir. Bu prensipler göz önünde tutularak plân
da Devlet tarafından yapılan ticaretin hudut ve 
şümulü açık olarak belirtilmelidir. 

Ticaret, güvenlik prensibine dayanır. Bugün 
içinde bulunduğumuz durum şudur : Memleke
tin nüfusu mütemadiyen arttığı halde, istihsal 
gerek smai bakımdan, gerek ziraat bakımından 
artan bir tempo takibetmediğinden, mütemadi
yen bu açık çoğalmaktadır. 

Türk iktisadi sistemini tesbit etmek lâzım
dır. Buna millî bakımdan ihtiyaç vardır. Yıl
lardır dış ticaret açığımızı kapatalım deriz. Bir 
türlü bu işi yapamayız. Çünkü; çocuklarımıza 
Japon oyuncaklarını alırız. Yabancı süs eşya
larını kullanmaya devam ederiz. Memleketimiz
de yabancı eşya pazarları kurulursa bu duru
mun düzelmesi güçleşmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin durumunu ince
lediğimizde, bu müessesenin kuruluş sebebi yur
dumuzda buğday fiyatlarının çok fazla bir dü
şüş kaydetmesi karşısında buğday fiyatlarında
ki daha fazla düşüşü önlemek maksadiyle ku
rulan bu müessese şimdi de buğday fiyatların
daki fazla artışları önleme vazifesini yapmakta
dır. O halde Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasa 
emniyetini, fiyat emniyetini tesis edecek zirai 
istihsal ofisi haline getirilmesinin daha uygun 
olacağı kanaatindeyiz. 

Memleketin realitelerine uymıyan sigortacı
lık bir an evvel ıslah edilmelidir. Yurdumuz bir 
ziraat memleketi olduğu halde ziraatle iştigal 
edenlerimizin çoğunluğu hali hazırda müstehlik, 
halindedir, müstahsil hale gelememişlerdir. 

Köylüye verilen zirai krediler yetersizdir. 
Bunun sebebi çok eski yıllarda tesbit edilen ara
zi baremi hâlâ değişmediğinden o bareme göre 
köylüye verilen kredi ancak köylünün hakiki. 
ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. 

Hayvancılığımızı teşvik için dışardan aldı
ğımız yardımlar bu konu üzerinde kullanılma- • 
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yıp bu krediler başka sahalara kaydırılmakta
dır. Bunun düzeltilmesi gerekmektedir. 

Biz dış ticaretimizi kendimize has özel bir 
rejimle yürütüyoruz. Yani kotalar yolu ile itha
lâtımızı devam ettirdiğimizde bunun şu husus
larda aksadığını görmekteyiz. Bazan ithal edi
len mallar memleketin ihtiyacından az getirili
yor. Bazan da memlekette ihtiyaç duyulmıyan 
mallar memleketin ihtiyacından daha fazla it
hal edildiği görülmektedir. Bu durumların da
ha iyi tetkik neticesinden sonra ele alınmasını 
temenni ederiz. 

Balıkçılığımızın plânda öngörülen işlerden 
olduğu tesbit edildiği halde bu konu üzerinde 
bugüne kadar lâzımgelen çalışmalar yeteri ka
dar olmamıştır. 

Balıkçılığımız memleketin yüzünü güldüre-
bilecek bir konudur. Balıkçılığımızın gelişmesi 
için ihracatı üzerinde önemle durulmasını te
menni ederiz. 

Memleketin ticari hayatında. büyük önem 
taşıyan biri de para ve kredi politikasıdır. Bil
hassa özel sektöre yatırım ve işletme kredisi 
küçük sanayici ve esnaf kredileri, turizmi teş
vik edecek tesisler için verilen krediler ekono
mimizin gücünü artıracak teşebbüslere daha 
çok imkân sağlanmalıdır. Kısa vadeli kredilere 
tatbik edilen yüksek faiz durumları yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

1. Dış ve iç piyasalarda toprak mahsulleri
nin, sanayi mamullerimizin değerlendirilmesi 
için istikrarlı bir fiyat politikası tesbit etme yo
luna gidilmelidir. 

2. özel sektörün istihsali artırıcı yatırım
larında kolaylıklar gösterilmeli, lüzumsuz for
malitelerden daima kaçınılmalıdır. .Bakanlığın 
bu konularla ilgili mevzuatı derhal yeni baştan 
ele alınmalıdır. 

3. Demokratik memleketlerde ticaret ser
best' olduğuna göre, ticareti kısıtlayıcı davra
nışlardan Hükümet olarak daima kaçınılmalı, 
ticari politikada açıklık prensibinden ayrılma
malı, tüccarın Hükümete bağlılık ve itimadını 
temin edecek tedbirlerin alınmasında hassasiyet 
gösterilmelidir. 

Dış ticaret açığımızın daha fazla çoğalma
ması için şu hususlar daima. göz önünde tutul
malıdır. 

1. Piyasada ihtiyaç duyulmıyan malların 
ithaline izin verilmemesi, 
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2. Lüks eşyanın hâlâ muhtelif yollardan 

yurda girmesi karşısında yeni tedbirlerin alın
ması, 

3. Yerli sanayiimizin dahilî ihtiyacı karşılı-
yacak birçok mamulleri mevcudolduğu halde 
aynı cins sanayi mamullerinin ithaline izin ve
rilmemesi. Misâl; mensucat, iplik,, boya, kilit 
gibi .eşyalar halen yurda ithal edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış ticaretimizi zedeleyici sistem ve usuller

den daima kaçınılmalıdır. Ticaretin tahditler
den azade, özel teşebbüs ve serbest rekabet usul
leriyle geliştiğini göz önünde tutarak bu pren
sibi zedeleyici yollar tutulmamalıdır. 

Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden. Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Halk Bankası gibi teşekküllerin kuruluş gaye
leri dışına çıkmadan kendi bünyeleri içinde ıs
lahat yapılarak memleketimize daha faydalı ha
le getirilmelidir. 

Yurdumuzun döviz kaynağı olan fındık is
tihsalimiz yıldan yıla artmaktadır. Buna Tica
ret Bakanlığı olarak halihazır pazarlardan daha 
başka pazarlar bulma yolunu tutması gerekmek
tedir. 

Her yıl bol müşteri bulan tiftiklerimiz, bu 
yıl da değer fiyatı ile ihracat yapılması için Ti
caret Bakanlığının bu konu üzerinde önemle 
eğilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maliye Bakanlığında çalışan veznedar, vezne

dar yardımcıları ve kıymet muhafızlarına aylık 
tutarlarının % 30 - % 50 sine kadar aylık kasa 
tazminatı verilmektedir. Bu durum doğrudur. 
Fakat aynı vazifeyi daha geniş çapta yapan res
mî bankalarda çalışan veznedar, veznedar yar
dımcıları ve kıymet muhafızlarına bu maksat
la ödenen para miktarı bu ikincilerin aleyhine 
olarak büyük bir farklılık göstermektedir. 

Vazifelilerin hak duygusunu inciten ve moral 
güçlerini azaltan bu adaletsizliğe son verilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Yine resmî bankalarımız tarafından yapılan 
ve müesseselerine kâr sağlıyan sigorta primleri 
- ki gayet cüzidir - halen Ticaret Bakanlığından 
verilen bir emirle bu cüzi miktarda verilen pa
ra da kısılmıştır. Her külfet bir nimet karşılığı 
olduğuna göre hizmeti yaptırıp karşılığını ver
memenin mânevi sorumluluğu meydandadır. 
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Bakanlığın bu idari tasarrufunun bir daha göz
den geçirmesini temenni ederiz. 

Sözlerime son verirken 19G5 yılı Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin memleketimize hayırılı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Millet Partisi 
Grupu adına hepinizi saygiyle selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşımız varsa lütfen oylarını kullansınlar. 
Başka oy kullanmamış üye var mı? (Var ses
leri) Acele edelim* efendim, 1, 2, 3 numaralı 
kutularda oylama işlemi bitmiştir. Söz sırası 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Nafiz 
Giray'mdır. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAFİZ GİRAY 
(Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Ticaret Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi 
üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun 
görüş ve temennilerini, anahatlariyle belirtmeye 
çalışacağım. 

Bu Bakanlığın çalışma ve politikası bakımın
dan yapılabilecek tenkidlerin hudut ve şümulü
nü tâyin edebilmek için evvelemirde, Bakanlı
ğın fonksiyonlarmı, kendisinden beklediğimiz 
hizmetleri, buna karşılık teşkilâtın organizas
yon ve gücünü insaflı bir ölçü içinde gözden 
geçirmekte fayda ve zaruret vardır. 

Ticaret Bakanlığından, çeşitli kanun hüküm
leri ve memleket ekonomisinin gelişme seyrinin 
zorunlu kıldığı mükellefiyetlerle, beklediğimiz 
vazifeler : 

1. Dış ticaret politikası, 
2. İç ticaret, 
3. Sermaye ve kredi politikası, 
4. Fiyat politikası gibi son derece şümullü 

ve memleket iktisadiyatının temel meselelerini 
kapsamaktadır. 

Bu politikaların tanzim ve yürütülmesinde, 
hele detaya inlirse, ileri sürülecek tenkidler hu
dutsuz, çoğu zaman Ticaret Bakanlığının yetki
lerinin ve hizmet gücünün çok üstünde, topye-
kûn Hükümet politikasını ve bazan rejim me
selelerimizi dahi hedef tutabilmektedir. 

Buna karşılık. Bakanlığın Teşkilât Kanunu
nun ihtiyaca cevap vermediği ve kadroların ki
fayetsizliği bütün sayın grup sözcüleri tarafın
dan haklı olarak dile getirilmiş bulunmaktadır. 
Bakanlık ise bu durumu birçok tenkidlere karşı 
yine haklı bir mazeret olarak ileri sürecektir. 
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Kanaatimizce Teşkilât Kanunu istenilen se-

veyeye ulaştırılsa ve talebedilen kadroların ta
mamı Yüce Meclisimizin tasvibinden geçse dahi 
aşağıda arz edeceğim bir muayyen husus ger
çekleştirilmediği takdirde yani tenkidlcr ve şar-
şıhk mâzaretler devam edecektir. 

Bizce mesele Teşkilât Kanunu ve kadro azlı
ğı veya çokluğu meselesi. değil, kuvvetli, çok 
kuvvetli eleman temini meselesidir. Ticaret 
Bakanlığının bugünkü veya yarınki statü içinde 
halle mecbur olduğu cihet, 4 anagrupta tophya-
bileceğimiz hizmet fonksiyonlarının gerek poli
tikalarının tanzimi ve gerekse yürütülmesi me
suliyetini deruhte edecek hizmet mevkilerine 
gerçekten iyi yetiştirilmiş, kuvvetli ve basiretli 
elemanlar temin edebilmektir. 

Dış ticaret, iç ticaret, sermaye, kredi ve fi
yat politikaları ve hizmetleri sadece kanunların 
tatbiki, formalitelerin yürütülmesi ve bir ölçü
de murakabenin tesisi ile kâmil mânada nizama 
sokulabilecek hizmetler sayılmamalıdır. Bun
lara ilâveten iç ve dış ticari âlemdeki inkişaf la
ları, tahavvülleri, fiyat hareketlerini ve bunla
rın yan tesirlerini vaktinde, hattâ vaktinden ev
vel hesaplıyabilecek ve tedbirlerini alabilecek 
kuvvetli ve basiretli elemanlara ihtiyaç aşikâr
dır. İşte bizim bakanlık kadrolarının takviyesi 
için kuvvetli eleman temininden kasdettiğimiz 
vasıf budur. 

Hiç şüphe yokki, Bakanlığın bugünkü kad
rosu içinde böyle mümtaz elemanlar yok değil
dir. Ancak hizmeti, arzulanan seviyede tanzim 
edecek ve yürütebilecek miktarda olduğu her 
halde, iddia edilemez. Bakanlık bugünkü sta
tü içinde dahi ödenek mevzuu halledilmek şar-
tiyle kuvvetli bir kadro imkânına kavuşturabi-
lirse, tenkidlerin asgariye ineceğine inanmakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar, teferruata inmeden 
anahizmet grupları itibariyle Ticaret Bakanlığı
nın iştigal mevzularmdaki görüşlerimizi ifade
ye çalışacağım. 

Dış ticaret politikası; 
20 yıla yakın bir zamandır dış ticaretimiz ! 

devamlı suretle açık vermektedir. Millî ekono- j 
mimiz yönünden aleyhteki bu farkın izalesi za- ! 
ruridir: Ancak bunu temin etmenin pek de j 
kolay olmadığı aşikârdır. Dış tediye muvazene- j 
sini sağlıyabilmek için ithalât üzerinde düşü- j 
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inilebilecek tedbirler mahduttur. Esasen ithal. 
kotaları 5 Yıllık Plânın öngördüğü esaslara 
uyularak tanzim edilmektedir. Bu durum muva
cehesinde ithalâtta kısıntı yapabilmek daha. ziyade 
yerli sanayiin inkişafına bağlı kalmaktadır. 
Bu bakımdan üzerinde durulacak yegane hal ça
resi ihracatın arttırılabilme gayretidir. Bakan
lığın bu yöndeki çalışmaları ümit vericidir. Bil
hassa İĞEME (İhracaat geliştirme merkezi) ve 
standartlar enstitüsünün çalışmaları müspet is
tikamettedir. Meyva ihracında karşılaştığımız 
güçlükler, standardizasyon noksanı ve ambalaj 

mevzuudur. Enstitü çalışmalarına muvazi ola
rak müstahsil ve tüccarımız da bu iki hususa ge
rekli önemi verebilirse meyvalarımız için ihraç 
pazarları bulmakta pek güçlük çekmiyeceğiz ka
nısındayız. 

Dış pazarlarda propagandamız yetersizdir.. Et
kili bir pazarlama temini ve dış fuarlara iştiraki
mizi zaruri addetmekteyiz. Dış fuarlarda teshir
le iklifa etmeyip satış imkânı da sağlanmalıdır. 
İcra plânında ihracatımızın artırılması tedbirleri 
meyanıhda bulunan : 

Sigara, pamuklu ve yünlü mensucat, cam 
eşya ve karo fayans gibi mamullerin ihracı 
imkânlarının sağlanması için çalışmalar yapıl
dığı memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

Doğu bloku ile bilhassa Rusya ile ticari iliş
kiler kurabilmek için son zamanlarda Hükümetle
rin gayret içinde oldukları malûmunuzdur. An
cak bu gayretlerin ne istikamette seyrettiği ve ne 
gibi neticelere ulaşıldığı bugün bilinmemektedir. 
Saym Bakandan bu bapta, Doğu bloku da kura
bileceğimiz ilişkiler hakkında bilgi vermesini is
tirham etmekteyiz. 

Dış Ticaret mevzuunda bir hususa da temas 
etmek isterim. 

Dış ticaretin açık vermesi ihracatımızla itha
lâtımız arasındaki kıymet farkından ileri gelmek
tedir. Tedbir veya tedbirsizlikler bu farkı azal
tır veya çoğaltır. Bu hal bünyesidir. Sebepleri 
çok yönlüdür. Bu sebeplerden biri de hiç şüphe 
yok ki, kaçakçılıktır. Aneak kaçakçılığın, dış 
ticaret dengesinin aleyhe netice vermesinin yegâ
ne sebebi olarak gösterilmesi ve buna dayanarak 
dış ticaretin Devletleştirilmesi fikri bâzı çevre
lerce beyan ve müdafaa edilmekte ise de; 

Kaçakçılığın yegâne sebebi teşkil ettiği ve ka
çakçılığı önlemenin tek yolunun da Devletleştir
me olduğu fikrine iştirak etmiyoruz. 

- 428 -
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Türkiye dış ticaretinde ve özellikle ihracat

ta bâzı kaçakçılıkların mevcut bulunduğu diğer 
bir tâbirle dışarıya para aktarıldığı ve dışarıda 
döviz bloke edildiği iddiaları vardır. Kolayca red-
dedilemiyecek niteliktedir. Ancak ,bu gibi kaçak
çılığı önlemenin Devletleştirmeden başka ve daha 
müessir tedbirleri bulunduğu da bir gerçektir. 

Paranın resmî ve reel tarifeleri arasında fark 
olduğu ve memlekette siyasi ve iktisadi hayatta 
tam bir ehemmiyet hüküm sürmediği müddetçe 
kaçakçılık temayülleri artabilir. Bu temayülün 
önlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sermaye kaçakçılığı veya döviz karaborsasının 
mevcudoluşu, karma ekonomi düzenini kabul et
miş toplumlarda, dış ticaretin topyekûn Devlet
leştirilmesi için yeterli gerekçe sayılamaz. Kaçak
çılığı daha demokratik yollardan ve belki de daha 
müessir şekilde önlemek mümkündür. Bakanlığın 
bu hususa dikkatini çekmek isterim. 

Y. T. P. olarak bu görüşümüz, dış ticaret özel 
sektöre tanı bir serbesti ve gayrimeşru imkân an
lamını asla taşımadığı gibi Devlet müesseselerine 
dış ticarette asla imkân verilmiyeceği mânasını da 
tazammun etmez. Donktrin münakaşalarının öte
sinde ve üstünde millî menfaat açısından, histen 
uzak, ilmî kıstaslar içinde millî ekonominin ge
rekli kıldığı ahvalde, belirli konularda dış tica
retin Devlet müesseseleri eliyle yürütülmesi pek 
tabiî mümkündür, olabilir ve olmalıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Dış ticarette önemli bir husus da yabancı ser

maye mevzuudur. 1951 - 1964 devresinde yaban
cı yatırım sermayesi için 841 müracaat vâki ol
muş buradan 294 adedine yatırım müsaadesi ve
rilmiştir. Bu 294 müsaade yekûnu 1 081 624 000 
Tl. 1964 sonuna kadar fiilen gelen sermaye mik
tarı toplam 341 263 250 Tl. dır. Talebe göre 
realize edilebilen miktar yaklaşık olarak 1/3 dır. 
Son 5 yıl içindeki fiilen gelen sermaye miktarı 
ise yıllar itibariyle : 

1960 263 000 Tl. olmak üzere 221 026 645 
Tl. dir. 

1961 31 725 000 14 senelik bir süre içinde 
ilk 9 yıl. 

1962 56 362 010 toplamı 120 milyon küsur 
son 5 yıl. 

1963 78 812 363 toplamı 220 milyon kü
sur Tl. dir. 

1964 53 864 274 realize edilmiş sermayenin 
% 35 i ilk 9, % 65 i ise son 5 yılda gelmiştir. 
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Görülüyor ki, yabancı sermaye akını matlup 

şekilde gelişmemiştir. Durumun ve rakamların 
tahlilinden birtakım neticeler çıkarılabilir ama, 
bâzı çevreler ve bir kısım basının yabancı serma
ye ilişkileri yönünden leh ve aleyhte Türk efkârı 
umumiyesine takdime çalıştıkları meseleler şu an
da bu neticelerin tahlilinden evvel yabancı ser
mayenin lüzum ve adenıilüzumunım "münakaşası
nı gerekli kılacak seviyeye ulaşmıştır. 

Yabancı sermaye, karşılıklı anlaşmalar ve 
şartlarla gelir. Bir kısım anlaşmalarda, kötü şart
lar kabul edilmiş veya o günün icabı müsaidol-
duğu halde sonraki gelişmeler aynı şaftları na-
müsait hale getirmiş olabilir. Bundan millî eko
nominin zarar göreceği aşikârdır. Bir kısım mev
zularda evvelce yabancı sermayeye ihtiyaç bulun
duğu halde bugün ihtiyaç kalmamış olabilir. Bun
ların demokratik esas ve hukuk kaideleri içinde 
ıslahına elbette çalışılmalı, millî ekonomiye tev-
lidettiği zarar bertaraf edilmeli, asgariye indiril
melidir. Fakat bu noktadan hareketle, millî his
leri de galeyana getirmek suretiyle münferit ak
saklıklara bakarak topyekûn yabancı sermayeyi 
reddetmeyi, bugünkü millî menfaatlerimize uy
gun telâkki etmemekteyiz. Yabancı sermayeyi 
bu mertebede ürkütmek, hattâ kovmak kalkınma 
hamlemize zarar tevlideder. 

Yabancı sermayenin, menfaat sağlamasiyle, 
istismar etmesi arasındaki farkı idrak etmek lâ
zımdır. 

Yabancı sermayenin yatırım yaptığı üniteleri 
ayrı ayrı mütalâa etmek hissi hamleler yerine 
ilim, fen ve ihtisas heyetlerinin objektif etüt ve 
mütalâalarını mesnededinmek suretiyle varıla
cak neticeye göre istismar ve fahiş menfaat ga
yesi taşıyan yabancı sermayeye hayır; karşılıklı 
mâkul menfaat ve kalkınmamıza yardımcı ve fay
dalı yabancı sermayeye evet demek suretiyle, mi
lî ekonomimize yararlı yabancı sermayeye müsait 
ve ürkmiyeceği vasatı temin etmek lüzumlu ol
manın da ilerisinde zaruridir. 

Türkiye'nin bugünkü şartları muvacehesinde 
millî ekonomiye samimî hizmet anlayışımız budur. 
Yabancı sermayeyi topyekûn reddeden hissî ve 
tahrikkâr mütalâaların bu memlekete fayda ge-
tirmiyeceği samimî inancı içindeyiz. 

Tabiî ki, bu mesele yalnızca Ticaret Vekâle
tini ilgilendirmemekte yatırım nevini bünyesinde 
taşıyan vekâlet ve Maliye Vekâletini müştereken 
alâkadar etmektedir, 

— 4 2 9 - : 
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Bakanlığın yabancı sermaye politikasının az I 

evvel ifadeye çalıştığını prensipler çerçevesinde I 
vuzuha vardırmasını ve kalkınmamıza yararlı ya- I 
bancı sermaye akınını plânın derpiş ettiği sevi- I 
yede sağlama gayreti içine girmesini temenni et- I 
inekteyiz. I 

iç ticaret politikası : I 
Sayın Milletvekilleri; I 
imalâttan istihlâke kadar bilûmum maddele- I 

rin kontrolü, iç ticaretin seyri, piyasa hareketle- I 
rini takip, ziraat ve hayvan mahsullerinin fi- I 
yatlarını tanzim ve bilhassa harb ekonomisine ge- I 
çişte halkın beslenmesini tanzim görevleri şeklin- I 
de ifade edebileceğimiz iç ticaret hizmetleri Ti- I 
caret Bakanlığına mevdudur. işte bu hizmetler I 
geniş kadroya ihtiyaç gösterir, iç Ticaret Umum | 
Müdürünün bugünkü kadro adedi yetersizdir ar- I 
tırılması lâzımdır. I 

iç ticarete yön verebilmek, her şeyden evvel I 
muntazam istatistik bilgilere ve muntazam işli- I 
yen bir organizasyona sahip bulunmakla müm- I 
kündür. Organizasyonun önemi harb ekonomisin- I 
de bir kat daha artmaktadır. Bakanlığın ne İsta- I 
tistik, ne de organizasyon bakımından mücehhez I 
bulunmadığı ve iç ticaret işlemlerinin istenen se- I 
viyede yürütülemediği kanaatimizi ifade etmek I 
zorundayım. Teşkilât kanunu ile yeterli kadro I 
sağlandığı takdirde iç Ticaret Umum Müdürlü- I 
günün yukarıdaki . vazifeleri iyi bir tarzda ifa I 
edeceğine inanmaktayız. Fiyat politikası da bu I 
hizmetlerin görülebilmesi nisbetinde millî ekono- I 
miye uygun tanzim olunabilir ve istikrara kavu- I 
§uı\ I 

Çok muhterem arkadaşlarım, I 
Dış ticaret bünyesi içinde mütalâa etmemiz I 

gereken tütün ve fındık mahsûlü poltikamız I 
üzerinde sayın Grup sözcülerinin bir bakıma da I 
çatışmayı andıran sözleri üzerine bir nebze de I 
bendeniz değ'nmek isterim. I 

Tütün ve fındık politikamızda Ticaret Ba- I 
kanlığından istediğimiz nedir 1 I 

Evvelâ bunu tesbit edelim. Bir taraftan ifa
de ediyoruz, her iki mahsul de, istihsal fazla I 
olduğu zaman ihraç imkânları çok güç olan malı- I 
oiilTterimizdir. iki müstahsil da geniş müstahsil 
kütlesini alâkalandırmaktadır. Kanaatimce bu 
mevzuda yapılacak münakaşalar heite Ticaret Ba
kanlığı bütçesi üzerin-:] e sadece ikttoıdi ohrnl'-
dıi'. Sayın grup sözcüleri ma^ur görsünler, bir I 
seçim nutku edası içinde «müstahsilin hakkı | 
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verilmemiş ir, eski Hükümet niye yapmıştır, ye
ni Hükümet niye yapmıştır, bunu yapamamış
tır» gibi bir münakaşasının içine girildi. 

Şimdi, ifade ediyorum, ikiyüz milyon kilo 
fındık istihsalimiz var. Fındık fiyatını iç piya
salara ve dış piyasalara göre tanzim zarure'.in-
deyiz. Hükümet der ki, bada bad müstahsilin 
emeğini değerlendireceği diye her halde dış bütçe
den büyük rakamlarda fiyat tesbit edip karşılığını 
ödeyemez. Nihayet istihlâke ve ihraca sevk mecbu
riyeti var. Stoku alıp dökecek kudrette bir biUecye 
do sahip değiliz. O halde Ticaret Bakanlığının 
bu mevzuda yapabi bceğini sarih olarak ortaya 
koymak ve nasıl yapabileceğini sarih olarak or
taya koymaktır. Memleketin de ekonomimizin de 
faydasına olanı budur. 

Aksi halde yuvarlak beyanlarla, «müstahsi
lin hakkı verilmemiş,ir, müstahsilin duru
mu bu olmuştur» demek'te bu politikayı 
halletmemiz mümkün değildir. Tütün ihracede-
meyiz, fındık ihracedemeyiz. Bunu iç politikada 
parti çekişmesi şekline sokmaya gayret ederiz. 
Çok özür dileyerek ifade ediyorum, ekonominin. 
faydası da bunda değildir, memleketin faydası 
da bunda değildir. Ticaret Bakanlığının ve Hü
kümetin yapabileceği işleri vazıh hatları ile ifade 
e.lelim 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığının sermaye ve kredi poli

tikasına da kısaca değinmek istiyorum Ticaret 
Bakanlığı sermaye ve kredi politikasını, kıs
men denetiminde bulunan kooperatif ve birlik
ler ve kısmen de bakanağa bağlı Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri vası^asiyle tanzim ve yürütür. 

Kurülluş, işleyiş ve murakabeleri teşkilât
lanma Gene'l Müdürlüğünce tedvir olunan koo
peratiflerin önemi aşikârdır. 

Genel Müdürlüğün murakabesiyle mükellef 
olduğu kooperatif sayısı 4 877 olup çeşitleri şöy
ledir 

2 980 Umumi hükümlere tabi kooperatifler 
1 658 Tarım Kredi Kooperatifleri 
226 Tarım Satış Kooperatifleri 
13 Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
Memleketin bellibaşlı mahsullerinden pa

muk, zeytin yağı, afyon, fındık, üzüm, incir, 
hububat gibi maddelerin değer fiyattan mu
bayaası vazifesi kooperatif birlikleri ve Ofis va-
sıtasiylo olsa dahi, bu vazifenin ifasında en mü-
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him unsuru teşkil eden sermaye ve kredi po
litikası bakanlığa bağlı banka ve müesseselerce 
tanzim olunmaktadır. Kooperatifçiliğin, istihsal 
artışı ve mahsûlün değer fiyattan satılabilmesi 
yönünden memleketimiz için önemi aşikârdır. 
Kooperatifçiliği inkişaf ettirmek ve artırmak 
ise kredi politikasının yeterli ve iyi işler şekilde 
tanzimi, bundan daha mühim olarak da koo
peratif fikrinin müstahsıla inandırılmasına bağ
lıdır. 

Bakanlık fonksiyonunu sadece murakabe 
esasına göre tanzim etmiştir. Kanaatimizce 
murakabeden evvel kooperatifte ortağın istifa
de fikri geliştirilmeli ve kooperatife güven sağ
lanmalıdır. Bakanlığm, radyo yayınları ve bro
şürlerle kooperatif fikrini geliştirmesi, kuruluş 
ve işleyiş formalitelerini mümkün mertebe sa
deleştirilmesi faydalı olur. 

Kooperatifçiliğin kredi imkânlarını sağlı-
yan, zirai istihsal ve mahsullerin değerlendi
rilmesiyle hayvan ve su ürünleri politikasında 
müessir birer müessese olan Bakanlığa bağlı 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden de kısaca bah
setmek isterim. Bu teşebbüsler şunlardır: 

T. C. Ziraat Bankası, İstanbul Emniyet 
Sandığı, Türkiye Halk Bankası, Toprak Mah
sulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu. Hususi büt
çeli ve muhtar olan bu teşekküllerin idari ve 
malî bünycleriyle işletme faaliyetleri 440 sayı
lı Kanuna göre T. B. M. M. Kamu İktisadi Te
şekkülleri Karma Komisyonu tarafından tetkik 
edilmektedir. 

Bu bakımdan cari işlemlerine temas etmiye-
ceğim. Sadece birkaç temenni izharında bulu
nacağım. 

T. C. Ziraat Bankası ile Türkiye Halk Ban
kası sermayeleri nisbetinde kendilerine mevdu 
hizmetleri yürütmektedir. İki bankanın da 
sermayelerinin artırılması Hükümet ve Yüce 
Meclis tarafmdan prensibolarak kabul edildi
ğine göre bu hizmeti gittikçe daha iyi ifa. ede
ceklerdir. 

Ancak, krediye en çok muhtaç bulunan kü
çük esnaf ve sanatkârlara yeterli krediyi vere
bilmesi için Halk Bankası kaynaklarının takvi
yesi zaruridir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 
Hububat alımında önemli rol oynamakla 

beraber çok masraflı çalışan Ofis son zaman-
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larda masraflarını kısmaya muvaffak olmuş
tur. Ancak bugün de ifade edilebilir ki, çalış
tırdığı personel adedi hakiki ihtiyacın çok üs
tündedir. Diğer müesseselere aktarılmaların
da fayda vardır. Ticaret Bakanlığı bu elemanı 
kendi bünyesine alıp zayıf olduğunu ifade etti
ği kadrosunu bir nebze takviye edebilir. 

Et ve Balık Kurumu : Çok mühim bir göre
vi omuzlamak gayesiyle bir Millî Korunma mü
essesesi olarak kurulmuş bulunan bu kurumun 
gayeyi istihsal edebildiği iddia olunamaz. Kom
binalar modern bir mezbaha hüviyetinden ileri 
gidememiştir. Balıkçılık için tesis ettiği 20 ka
dar sahil kulübesi hiçbir işe yaramamış, uzun 
müddet boş kalmıştır. 

Ekonomimiz için su ürünleri büyük kıymet 
taşıyan bir kaynak olmasına rağmen bugüne 
kadar lâyıkiyle faydalanamamışız. Bakanlığın 
bu mevzudaki çalışmaları ümit vericidir. 

Et sanayii ve pazarlanması mevzuunda 
ehemmiyetli telâkki ettiğimiz bir noktaya de
ğinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım bilhassa Doğu ve 
Güney - Doğu hudutlarımızda canlı hayvan ka
çakçılığı bir türlü önlenememektedii'. Kaçak
çılığı zorunlu kılan iktisadi faktördür. İhraca
tın canlı hayvan yerine kesilmiş et olarak plan
lanması ve yetiştiriciye, kaçakçılığa meylet-
miyecek nisbette değer fiyat verilebilirse hem 
kaçakçılığın bünyesinde mevcut çeşitli ihtilât-
ları önler, hem de bugün 1/2 kapasite ile ça
lışan kombinalara kapasitelerine yakın bir se
viyede çalışma imkânı hazırlıyacakfrr. Bakan
lığın bu hususu etüt ettirmesinde fayda mülâha
za ediyoruz. 

Kredi politikası içinde bir nebze de faiz ve 
sigorta mevzuuna değinmek istiyorum. 

Faiz nisbetleri ve buna bağlı masraflar yük
sektir. Her ne kadar faiz haddi % 10,5 olarak 
tesbit edilmişse de masraflarla birlikte % 17 -
18 i bulmaktadır. Tüccar bu şartlarla alm.^va 
mecbur olduğu krediden pek de yararlanama
maktadır, para ve kredi politikasiyle yak'nen 
ilgili bulunması hasebiyle faiz haddinin indiril
mesi birtakım etüt ve şartlara bağlı bulunabi
lir. Fakat buna bağlı masrafların çok yüksek 
tutulduğu, bankaların tehevvürle giriştikleri 
reklâm ve ikramiye tertibi yarışlarından bile 
anlaşılmaktadır. Ayrıca bir tetkik ve hesap 
yapmaya dahi lüzum bırakmıyacak katiyette 
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bu masrafların yüksek olduğu zahirdir. İndi
rilmesi mümkün ve zaruridir. Bakanlığın bu 
konuyu tüm. bankalar için ele alıp tahrik etme
sini temenni etmekteyiz. 

Sigorta şirketlerinin murakabesi 7897 sayılı 
Kanunla Ticaret Bakanlığına mevdudur. Dev
letin sosyal emniyet ve güvenlik sahasındaki 
vazifelerinden bir kısmını yüklenen sigorta mü
essesesinin bunun kadar mühim bir diğer vas
fı memleketimizin son derece muhtaç bulundu
ğu sermaye terakümüne direkt olarak vasıta 
olabilmeğidir. Bilhassa hayat sigortası branşı 
doğrudan doğruya bir' sermaye teraküm kay
nağıdır. Bakanlığın, sigortacılığı teşvik ve si
gorta şirketlerini sermaye piyasası teşkiline fii
len yardımcı olmaya yönetmesi gerekirse bu 
hususu kanunla düzenlemesi faydalı olur ka
nısındayız. 

Sigorta yönünden bir diğer mühim mesele de 
bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve döner ser
mayeli işletmeler sigorta mevzularını dahilî si
gorta usulü ile halletmekte ve biriken fonlar 
bakiyesi sene sonlarında ya Maliye Vekâletine 
aktarılmakta veya işletmenin kâr zararı içinde 
sermaye hesabına intikal etmektedir. 

Maliye Vekâletine aktarılan fon bakiyeden 
gelir bütçesine intikal etmektedir. 

Dahilî sigorta iyi bir sistemdir. Ancak fon 
bakiyelerinin gelir bütçesine intikali yerine 
sermaye teşkiline tahsisi sigortanın gayesine 
daha uygun ve faydalı olur kanısındayız. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bir sözlü so
ru mevzuu olan fakat sözlü soru müessesesi ile 
bu devre içinde cevaplandırılmasını mümkün 
görmediğim bir hususu Sayın Bakandan cevap
landırılması ricası ile istirham edeceğim. 

Malûmunuzdur, Sayın Ankara Milletvekili 
Burhan Apaydın tarafından gazetelere de inti
kal eden ve sözlü soru müessesesi şeklinde işle
tilmesini temin bakımından birtakım sualler 
sormuştu. Bu suallerin gerek Ticaret Bakan
lığının dış ticaretin yönetilmesi yönünden va
tandaş vicdanında psikolojik dahi olsa, dış ti
caretin realizesinde simsarların, mutavassıt
ların kullanılabildiği bâzı kayırmaların yapıl
dığı iddialarına cevap teşkil edecektir. Çünkü 
Sayın arkadaşımız isim tasrih etmemişlerdir. 
Her halde Sayın Bakan Beyefendi de tesbit et-, 
mis bulunuyorlar. Bu hususları bu bütçe mü-
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zakeresi sırasında cevaplandırabilirlerse bâzı 
temel anlayışlar da vuzuha varılmış olacaktır. 

Pek muhterem milletvekilleri, 
Ticaret Bakanlığı fonksiyonlarını ifade Hü

kümetin tedbir kararları, iç ve dış piyasaların 
tamamen iktisadi kurallardan doğan veya ka
sıtlı tahavvülleri, ayrıca Dışişleri, Maliye, Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarının direkt ve endirekt 
etkileri altındadır. Bu hususları da nazara ala
rak görüşlerimizi, terikidden ziyade bir temen
ni mahiyetinde ifade etmeye çalıştım. 

1965 yılı bütçesinin aziz milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder Sayın Bakanlık erkânını 
ve Yüce Meclisimizin muhterem üyelerini Y. T. 
P. Grupu adına hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Naim Tirali, ikinci grup konuşmaları 10 ar 
dakika ile sınırlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADİNA NAİM TİRALİ' 
(Girseun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, . . 

Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 0. 
11. P. Meclis Grupu adına, fındık konusu üs
tünde özellikle1 durmak istiyoruz. 

Türkiye'nin fındık ihracatı, 50 - 60 milyon 
dolarlık yıllık ortalama ile, ülkemizin ihracat 
toplamının % 15 ini teşkil etmektedir. 

Dünya fındık üretiminin % 70 ini" Türkiye'
nin sağladığı, hele fındık tüketen ülkelere ih
racatın % 80 i Türkiye'den yapıldığı düşünüle
cek olursa, fındık, Doğu - Karadeniz bölgemi
zin tek mahsulü olmak vasfı yanında, bilhas
sa dış ticaretimizde tuttuğu yer yüzünden, millî 
ekonomimizin çok önemli bir meselesi olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. Fındık mahsulünün 
saydığımız özellikleri, aklı başında bir Devlet 
müdahalesinin, dünya fındık piyasasında, Tür
kiye'nin ağır basmasını ve istediği mâkul fiyatı 
daima sağlamasını mümkün kılacak nitelikte
dir. 

Sayın arkadaşlarım, 
1964 yılında fındık üretimi, yurdumuzda bu 

zamana kadar görülmiyen rekor bir seviyeye 
ulaşarak, 200 milyon kiloyu aşmıştır. 

Daha fındık idrak edilmeden, geçen yıl bu 
zamanlarda, Doğu Karadeniz bölgesinden gelen 
temsilciler, parti farkı gözetmeden, bölge mil
letvekilleri ve scnatörleriyle birlikte; rekor ş<s 
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viyede ve dünya yıllık fındık tüketiminin çok 
üstünde görünen mahsul için Hükümetin ted
bir almasını istemişlerdi. 

Üçüncü İnönü Hükümeti, durum üstüne cid
diyetle eğilmiş ve Ticaret Bakanlığında yapı
lan toplantılar sonunda, o zaman 30 - 40 mil
yon kilo eksik olarak, sadece 164 milyon kilo 
tahmin edilen fındık mahsulünü, himaye ted
birleri almaya karar verilmiştir. 

Bu tedbirler, bir yandan geçimi sadece fın
dığa bağlı, Doğu Karadeniz bölgesi köylüsüne, 
yetiştirdiği mahsulü tam değerine satabilme 
imkânım sağlamak, bir yandan da ihracatımı
zın % 15 ini teşkil eden fındığın, fazla arz yü
zünden düşük fiyatla elden çıkarılmasını önle
mek amacını güdüyordu. 

üçüncü İnönü Hükümetinin Ticaret Bakanı 
Sayın Fennî îslimyeli, yapılan toplantılar so
nunda, hem fındık müstahsili köylüyü perişan 
olmaktan kurtaran, hem yurdumuza döviz ka
zandıran cesur bir karar aldı. 

1964 yılı fındık mahsulü, daha sonra kilo
su 440 kuruş olarak tcsbit edilen bir taban fi
yatı üzerinden, Devlet adına mubayaa edilecek 
ve ihtiyaçtan fazla fındık, dış piyasaya arz 
edilmiyerek gelecek yıla kadar depolanacaktı. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şurasını hemen ilâve etmeliyim ki, yalnız 

Cumhuriyet devrinde değil İmparatorluk' devri 
dâhil, Anadolu'da fındık yetiştirildiği günler
den bu yana, hiçbir Hükümet, böyle cesur ve 
malî karşılığı yarım milyar lirayı aşan bir mu
bayaa hareketine girmiş, girebilmiş değildir. 
İşte Üçüncü İnönü Hükümeti, 450 milyon lira 
fındık mubayaası için, 100 milyon lira da 
Fisko - Birliğe işletme sermayesi olmak üzere, 
tam 550 milyon lira ayırdı. 

Ancak fındık mahsulü, tahmin edilen 164 
milyon kilonun çok üstüne çıktığı için, muba
yaaya ayrılan 450 milyon liraya 63 milyon lira 
ilâve edildi. Böylelikle fındık mubayaası için 
C. H. P. Hükümeti tam 513 milyon lira tahsis 
etmiş oluyordu. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bütün bu anlattıklarım, elbet kolay olnıa=-

mış, tahminlerin de üstünde elde edilen fın
dığı, Devlet adına mubayaa ve depolama gö
revini yüklenen Fisko - Birlik, işin başında, 
ambar ve kantar- bakımlarından bâzı güçlükler
le, bâzı aksaklıklarla karşılaşmıştır, 
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Üçüncü İnönü Hükümetinin başarısını balta

lamak istiyen.bâzı çirkin politikacılarla, kendi 
ticari çıkarlarını, köylünün elindeki fındığı 
ucuza kapatmakta .gören iyi niyet yoksunu bâ
zı tüccar da, Fisko - Birliği çalışamaz duruma 
sokmak ve dış piyasanın yıllardır beklediği is
tikrarı bozmak için, çeşitli söylentiler yay
maktan çekinmemişlerdir. 

Bu maksatlı söylentilere karşı, 3 ncü İnönü 
Hükümeti Başbakan Yardımcısı Sayın Dr. Ke
mal Satır, 11 . 10 . 1.964 tarihinde radyoda 
konuşarak «Mevcut sistemde ve alım şekil ve 
şartlarında hiçbir değişiklik yapıl mıyacağını, 
fındık, müstahsili vatandaşlarımızın maksatlı 
olarak çıkarılan havadislere ve yapılan propa
gandalara kapılarak, mallarını Hükümetçe tes-
bit edilen fiyattan aşağı satmamalarını» önemle 
hatırlatmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, 
C. H. P. nin iktidarda iken, büyük isabetle 

aldığı tedbirlerin bir özelliği de, anlayışlı bir 
devletçiliğin, millî mahsullerimizin değerini 
bulmasında, ne ölçüde yararlı olduğunu, acık 
ve kesin şekilde ortaya koymasıdır. 

Eğer C. H. P. Hükümeti, Kisko - Birlik ka-
naliyle, kooperatifle ortak olmıyan müstahsılla-
rm fındığını da 440 kuruştan alıp depo etmeye 
ve dış piyasa taleplerine göre ihraç imkânları
nı kullanmaya karar vermemiş olsaydı, 1964 
yılı fındığını Doğu - Karadeniz'in fakir köylü
sü, kilosu 250 kuruştan bile satamıyacaktı. Bu
na bağlı olarak da, ihraç fiyatları yarı yarıya 
düşecek fındıktan beklenen döviz geliri, tah
minlerin çok altına inerek, dış ticaret denge
mizi altüst edecekti. 

Bu gerçek, Yeni Hükümetin yetersiz politi-
ikası yüzünden, bugün bütün fındık müstahsil-
larj tarafından iyice anlaşılmıştır. Çünkü CHP 
Hükümetinin köylüyü kalkındırma amaciyle 
aldığı tedbirlerin mahiyeti 4 ncü Koalisyon 
Hükümetinin kurulmasiyle, daha belirli şekilde 
ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, şu çelişmeye dikkatinizi çek
mek istiyorum. CHP iktidardan uzaklaşırken tü
tün piyasasını açmadı diye AP li Gümrük ve 
Tekel Bakanı tarafından tenkide uğramıştır. 

Fındık konusunda ise AP li Ticaret Bakanı, 
4 neü Koalisyon Hükümetinin fındık fiyatları
nın düşmesine sebeholan tutumlunu, mazur gös-
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termek, gösterebilmek için, CHP nin yanlış bir 
mubayaa po'itikcsı gütmekle suçlamaya kal
kışındır. 

CHP Hükümetinin. fmd'k poli lirasın laki 
kararlar, 4 ncü Koalisyon Hükümetinin' AP li 
Ticaret Bckr.nı tarafından, kenldi partisinin 
tutumuna uymadığı için, tereddütle karşıüan-
nr.ş'ır. Bu yüzden, yeni Hükümet evvelenrrde 
fındık mübryarsını durdurmuş, bâzı ihracat
çıların Türk Parasının k ymelini koruma kanu
nuna aykırı olarak, dış alıcılara risturn ver
meleri sebeb'y'e, fındık ihracı konusunda tüc
car ile Ticaret Bakanlığı arasındaki anflaşmaz-
lığ], tüccar lehine çözme kararı a'mış, birkaç 
kere şekil dcğ'şti.en bu karar souvnia Avru
pa'da kentali 100 dolara yaklaşmış bı^unan fın
dık fiyatları, 90 dolara doğru, İrzla inmeye baş-
lam:ş ve risturnlu muameleler devam etmişrr'. 

Yino bu karar sebebiyle Fisko-Birlik ihraç ya
pamaz duruma sokulmuştur. Biraz önce AP söz
cüsü, Hükümet programında kesin olarak açık
lanan Karma ekonomiyi de ımtarak, koyu ıbir 
özel kedin savunman yapmıştır. Bu b*r görüş 
meseles'dir. Ve Meclis Kürsüsünde ac/Hannvş 
olmasında fayda vardır. Ancak, Fisko-Birlik de 
unutmamalıdır ki bir Devlet teşşekkülü değildir. 
Fındık müstahsıllarının kurdukları, Anayasamı
zın korunmasını ve geliştirilmesini öngördüğü 
bir özel kesim kurumudur. 

O halde A. P. nin Fisko Birliğe de, öteki koo
peratifler gibi, destek olması, 'kooperatiflerle il
gili kanun tasarılarının, öncelik ve ivedilikle Par
lâmentoya getirmesi gerekmelktedir. 

Bu arada Fisko-Birlikten söz açılmışken, Sa
yın A. P. Sözcüsü Dikmen'in Fisko-Birlik Genel 
Müdürü hakkında söyledikleri üstünde de bür neb
ze durmak lüzumunu hissediyoruz. 

Fisko - Birlik Genel Müdürünün tâyinini bir 
CHP partizanlığı şeklinde göstermek istiyen Sa
yın sözcü, o tayinin 2. Koalisyon zamanında ve 
CKMP'li bir Ticaret Bakanı tarafından yapılmış 
olduğunu nedense hatırlatmak istememiştir. 

Evet Sayın arkadaşlarım, Fisko Birlik hak
kında ileri sürülen tenkidler de, işte Umum Mü
dür hakkında ileri sürülen iddia gibi, ya yanlış, 
ya da politik maksat güden tenkidlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, 
îçpiyasada mubayaanın durması,, C. H. P. 

Hükümeti adına köylüye radyodan teminat veren 
eski Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır'ın söz-
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lerine, yeni hükümetin salhip çıkmaması, büyük 
bir panik yaratmış ve Findik fiyatları Karadeniz 
bölgesinde 250 kuruşa kadar düşmüştür. Fakir 
köylünün elindeki fındığın önemli bir kısmı, dü
şük fiyattan tüccarın eline geçtikten sonradır ki, 
A. P. li Ticaret Bakanı Sayın Macit Ze-
ren, yaptığı bir Doğu - Karadeniz gezisinde gör
düğü gerçekler karşısında, C. H. P. nin muba
yaa politikasına dönmek lüzumunu duymuştur. 

2 Nisan 1965 günü bu kürsüden yaptığım bir 
gündem dışı konuşmada, Sayın Ticaret Bakanı, 
'köylünün elindeki fındığı, C. H. P. Hükümetinin 
aldığı fiyattan satın almaya davet etmiştim. 
Memnunlukla öğrendiğime göre, Ticaret Bakanlı
ğı, Fındık mubayaası için gereken emri, nihayet 
benim konuşmamdan bir buçuk ay sonra Fisko 
Birliğe vermiştir. 

Ticaret Bakanlığı gibi bir bakanlığın, aldığı 
kararlarda, zaman unsuru son derece önemlidir. 
C. H. P. Hükümeti tarafından başarıyla yürütü
len mubayaa kararının üç ay uygulanmaması ve 
uygulanıp uygulanmıyacağma dair kesin bir be
yanda bulunulmaması, binlerce, onbinlerce Fın
dık müstahsilini, ellerinde kalan fındığı 440 ku
ruş yerine iki lira, binbuçuk lira daha noksanına 
satmak zorunda bırakmıştır. Kiloda iki lira, bir
buçuk lira fark, Doğu - Karadenizin ihtiyaç için
de kıvranan köylüsü bakımından, küçümsene
cek bir fark değildir. A. P. li Ticaret Bakanı 
Sayın Macit Zeren, zamanında, C. H. P. tarafın
dan uygulanan fındık politikasını, ille de uygu
lamamak gibi garip bir duyguya kendini kaptır
mamış olsaydı, her halde çok daha yerinde olur
du. Bundan beş on fırsatçı tüccar değil, onbin
lerce köylü vatandaşımız faydalanırdı. 

Sayın arkadaşlarım, 
Nihayet biz, fındık politikasında üç ay gecik

meyle de alsa, liberal A. P. nin, yurt gerçekleri
nin baskısı altında ve kendi sözcülerinin beyan
ları hilâfına, kendisinin C. H. P. nin, köylüyü 
müstahsili, kalkındırma amacını güden, Anaya
samızın 52 nci maddesine uygun, müstahsil lehi
ne «müdahaleci ve Devletçi anlayışına, kısmen de 
olsa yaklaşmasını, memleketimiz hesabına bir ka
zanç sayıyoruz. 

Fındık politikasındaki bu gerçeğe yönelişi 
başka alanlarda da A. P. den bekliyoruz. 

C. H. P. nin saygılarıyla. (Ortadan alkışlar) 



M. Meclisi B : 114 
BAŞKAN — Daha evvel açık oylarınıza su

nulmuş olan kanun tasarılarının oylama neti
celerini okuyorum: 

Devlet Kara yolları Umum Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısına (275) üye katıl
mış, (158) kabul, (113) red, (1) çekinser oy 
kullanılmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1965 yı
lı bütçe kanunu tasarısına (273) üye katıl
mış, (157) ıkabul, (115) red, (1) çekinser oy 
kullanılmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Büt

çe Kanunu tasarısının oylamasına (272) üye 
katılmış, (158) kalbul, (111) red, (3) çekin
ser oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü birle
şiminin ikinci celsesini açıyorum. Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. Söz sırası, C. H. Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Muhlis Ete'nindir. Buyu
run Saym Ete. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHLİS ETE 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 12 şer sene fasıla ile başında bulundu
ğum ve bununla iftihar ettiğim bir müessese 
hakkında bâzı temennilerde bulunmak isterim. 
Evvelâ şunu söyliyeyim ki, bu vekâletten ikti
sadın bütün bölümleri hakkında vazife isteriz. 
İstihsalden başlıyarak ihracata kadar bütün 
kıymetlendirme işleri bu vekâlete düşer. îç ti
caret bakımından kredi işlerini pazarlama işle
rini sigorta işlerini, banka işlerini tedvir et
mek bu vekâlete düşer. Teşkilâtlandırma bakı
mından bütün memleket kooperatiflerinin ku
ruluş ve işlerim murakabe etmek bu vekâlete 
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İstanbul Üniversitesi 1965 yılı bütçe ka

nun tasarısının oylamasına (273) üye katılmış, 
(161 >-kabul (110) red (2) çekinser oyla tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı bütçe kanun 
tasarısının oylamasına (273) üye katılmış (158) 
ıkabul, 112 red, (3) çekinser oyla tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1965 yılı 'bütçe ıkanun tasa
rısına (271) üye katılmış, (163) kabul, (106) 
red, (2) çekinser oy kullanılmıştır. Tasari ka
nunlaşmıştır. 

Saat 13 e gelmiştir, 14,30 da toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13,00 

düşer. Ve bunun haricinde balıkçılık işlerimiz, 
hayvancılığın kıymetlendirilmesi ve buna mü-
teferri birçok memleket işleri bu. vekâlet tara
fından tedvir edilmesi gerekir. Yalnız şurası
na hemen işaret edeyim ki, bu vekâletin umu
mi bütçedeki hissesi yüzde iki değil binde iki
dir. Demek ki, bu bakanlık binde iki bir tahsi
sat almakla uhdesine düşen bütün vazifeleri 
tedvir edecektir. 

Bir avuç arkadaşımızın fedakârlığına rağ
men ve hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım, bü
tün bu iktisadi fonksiyonların bu vekâlet tara
fından lâyıkiyle görülmesi mümkün değildir. 
Bu bakımdan bu vekâletin üzerinde ne kadar 
durulursa değer zannediyorum. Ben burada vak
tin kısaldığı dolayısiyle yalnız bir iki fonksiyo
nun üzerinde durmak istiyorum ve Sayın Ba
kana şu temennilerde bulunmak isterihı. 

Bilhassa ihracat işlerinin tanzimi W vekâ
lete düşer. Geçen hafta istanbul'da, gelişmekte 

11 mm* 11 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER ı İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 
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olan memleketlere yardım etmek üzere kuru
lan bir tesis istanbul'daki iktisadi araştırma 
tesisiyle beraber Türk mallarının ithalâtı ile 
meşgul olan kişileri buraya getirmiş ve bizim 
ihracatçılarımızla karşı karşıya koymuştur. 
Bu topluluktan maksat, ihracatımıza ait hasta
lıklara müşterek teşhis koymak ve tedavi çare
lerini beraber aramaktı. Bu vesile ile vekâlet 
temsilcileri arkadaşlarımızla mahallinde gördü
ğümüz üzere daha belli ba<şlı ihracat mahsulle
rimiz üzerinde durulacak ve tedavi edilecek' 
birçok hastalıklar vardır. Bunları Hükümet ola
rak meslekî teşekkül olarak, Ticaret Odaları olarak 
topyekûn ıslah etmezsek Türkiye ihracatı da
ha uzun zaman matlup şekilde gelişemiyecektir. 
Bilhassa bu bakanlığın Müşterek Pazara ortak 
üye olarak girdikten sonra yapacağı yapmak 
ile mükellef olduğu birçok işler vardır. Bili- ' 
yorsunuz, ortak olarak bu anlaşmaya girdikten 
sonra, bize 6+5=11 senelik bk hazırlık devri ve
rildi. Bu hazırlık devrinde Türkiye'nin muhtelif 
iktisat kollan ile meşgul olan insanları tenvir ede
ceğiz, araştıracağız 10 - 11 sene sonra imtihan
da muvaffak olursak geçiş devri başlıyacak, bu 
devrede de 12 sene bir vakit geçireceğiz. Bu ge
çiş devresinde Avrupa Pazarının rekabeti ile 
karşı karşıya geleceğiz. O itibarla bu ilk 11 se
nelik hazırlık devresi içinde' diğer alâkalı vekâ
letlerle birlikte Ticaret Vekâletine düşen birçok 
vazifeler vardır. 

Ticaret Bakanlığı mahdut elenıanlariyle bu
nu nasıl başarır? Bu bahiste elinden geldiği ka
dar çalışarak bu işi halletmeye gayret sarf eder. 
Bunda şüphe yok. Fakat hakikaten yapılacak 
hazırlıklar ümidimizin fevkinde hazırlıklardır. 
Kaldı ki, 11 sene sonra bu memleketin 'bir pres
tiji vardır, imtihanda dönmek istemez, başar
mak lâzımdır. Şimdiye kadar olan hazırlıklar ye
ter derecede değildir. Bunu Sayın Bakan da tak
dir eder, hepimiz de takdir ederiz. Ama Hükü
met olarak bu mesele üzerinde uzun uzun dur
mak ve bugünden itibaren hazırlıklara başlamak 
lâzımdır. Yunanistan'ın bu hazırlık devresi yok
tu. Doğrudan doğruya geçiş devresine girdi ve 
daha ilk sene tahmin edilenin fevkinde bir kal
kınma ile biraz daha fazla Müşterek Pazara ase
si üye olarak, ortak üye olarak katıldı. 

Bununla birçok mahsûller bakımından bize 
nazaran daha avantajlı vaziyete girdi. Yunanis
tan'da ithal edilen malların İni- kısmından Güm-
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rük Resmi alınmadı, birkaç sene sonra bu.Güm-
nik Resmi tamamiyle ortadan kalkacak, Yuna
nistan'ın ihracettiği mallar aynı zamanda bizim 
mallar olduğu için biz güç durumdayız. Eğer ay
nı malları süratle ıslah edemezsek güç duruma 
gireceğiz. Bu balkımdan bakanlığın kendi teşki
lâtı ile mi olur, diğer bakanlıklar ile mi olur, 
Ticaret Odaları Birliği ile mi olur, meslekî te
şekküllerimiz ile mi olur, başkanlığın süratle 
hareket edip bu işi ön plâna alması ve diğer 
bakanlıklarla birlikte yürütmesi lâzımdır. Bu
nun üzerinde durulmasını bilhassa bakanlıktan 
rica ediyorum. 

Bakanlığın bir vazifesi de bakanlığa bağlı te
şekküllerin uzaktan yakından murakabecidir. 
Ziraat Bankasının biran evvel sermayeye kavuş
masını biz de arzu ederiz. Fakat bunun yanında 
kıymetlendirme politikasını biran evvel tekem
mül ettirmek ve muhtelif zirai mahsullere, ar
tık üzerinde münakaşa edilmiyecek bir fiyat 
bulmak ve bu fiyatları Avrupa piyasalarına, 
dünya piyasalarına göre tesbit etmek zamanı 
gelmiştir. Binaenaleyh, saymakla bitmiyen bu 
vazifeleri Ticaret Bakanlığı kendisine bağlı bir 
teşkilât olan ve biran evvel yardım edilmesi ge
reken tGEME, yani ihracatı geliştirme merkezi 
ile birlikte ve diğer adıgeçen birliklerle yapma
sı lâzımdır. Aksi takdirde çok güç durumda ka
lacağız. Bunun bilhassa üzerinde durmak, arka
daşları uyarmak ve vekâletten ricada bulunmak 
isterim. 

Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Ekrem Dikmen. 
A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Sayın milletvekilleri, grup adına 
yaptığımız konuşmayı mütaakıp bize cevap ver
mek üzere grupları adına bir iki defa söz alarak 
huzurunuza çıkan Sayın eski Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat Beyefendi ile gene Sayın 
Giresun Milletvekili ve Vatan Gazetesi sahihi 
Sayın Naim Tirali arkadaşımız, meselelerin de
rinliğine nüfuz etmeden delillere istinadetme-
den ve sabahleyin saat 10 da grupumuz adına 
yaptığımız bir kısmı akademik seviyede olan ko
nuşmayı "anlıyamadân, bize cevap vermek yarışı 
içinde ifadeye çalıştıkları bir kısım yanlış beyan
lara cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Sa
yın Arif Hikmet Bey her nedense benim Sayın 
Ticaret Bakanından sorduğum ve kendisinin 
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kahramanı bulunduğu 17 Ağustos 1964 tarihli 
gayriresmi, Hükümetin haberi olmadan hazırla
dığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde vazife
li bir valinin ve binlerce fındık müstahsilinin ve 
ortağının menfaatlerimi muhafaza etmekle vazi
feli Sayın Ahmet Tirali ismindeki Fisko - Bir
lik İdare meclisi başkanının imzalamak suretiyle 
meydana getirdikleri Hükümetten habersiz bir 
protokole nedense bir türlü cevap vermediler. 
Ancak 550 milyondan, müstahsilin memnuni
yetinden, karadendzlilerin - her nerede ise - med
yunu şükran olduğundan bahsettiler. Bu pole
mik, delillere istinadetmeden yapılan bu konuş
malar bizce bir müddet evvel Hükümet mevkile
rinde vazife almış insanların tavır ve hareket
leriyle mütenasip olmasa gerek. Bu itibarla ev
vela Arif Hikmet Beyefendinin konuşmaların
daki birkaç yanlış noktaya daha temas etmek is
tiyorum. 

Aziz arkadaşlarını; kendileri .buyurdular ki, 
«ben müstahsili himaye etmek için filân Ticaret 
Vekâletinin malûmatı dâhilinde kendileriyle ko
nuştuktan sonra Ordu'da bu işe tevessül ettim.» 
Hal'buki bu hususta eski Ticaret. Bakanı Saym 
kıymetli arkadaşımız Fennî İslimyeli'ye Karma 
Bütçe Komisyonunda, Giresunlu bir .senatör ar
kadaşımız tarafından, bu mevzuda haberiniz var 
mı, böyle bir protokolün imzasından haberiniz 
var mı, diye sorulmuştu, Sayın îsldmyelL o za
man, kendisinin haberi olmadığım.söyledi. Halr 
buki Arif Hikmet Beyefendi burada-bu hakikati 
da tahrif etmiştir. O halde, kendisinin Hükümet. 
mesuliyetinden uzak böyle bir yanlış hareketi
nin, tam bir çiftlik idaresi zihniyetinde olduğu
nu kaibul etmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Naim Tirali 
arkadaşımız konuşmamızı her halde dinlememiş 
veya dinliyememiş olacaklar ki, daha, önceden 
matbu olarak hazırladıkları muayyen yazıların 
dışına çıkamadan, bizi birtakım dogmatik fikir
lerle kati liberalist bir ideoloji ile ithama kalk
tılar ve bu mevzuda ne söyledilerse yanlış söy
lediler, bu katidir. Çünkü konuşmalarımız bura
da Yüksek Meclisin huzurunda olmuştur. Şimdi 
aziz arkadaşlarıma tekraren soruyorum, kendi-. 
leri acaba devletçilik prensibini ve ideolojisini 
dogmatik bir fikir olarak mı kabul, etmektedir
ler, yoksa gerek devletçilik, gerek liberalizmin 
bugün artık sosyalizım de dâhil birer katı ideolo
ji mücadelesinden çıkmış, birer fikir teatisi ha-

24 . 5 .1965 0 : 2 
linde mi olduğunu kabul ediyorlar? Bunları ef
kârı umumiye ve Yüksek Meclise arz etmek ica-
beder. Biz bunu gayet geniş olarak, gayet veciz 
şekilde izah ettik. Teferruata girmeye lüzum 
görmüyorum, Yanlış anlıyabilirler. 

Şimdi kendilerine birkaç cevap söyliyeyim. 
Aziz arkadaşlarım, deliller meydandadır. 1964 
fındık mahsulü yılına stoksuz olarak giriliyor. 
Ve son satış 94 dolardır. Resmî ve müdellel ola
rak, Dış Ticaret Yönetmeliğine göre fındık ih
racında tescil şartı mevcuttur. Fakat lisans al
mak mecburiyeti yoktur, mevsim başında. Mev
sim başında adım atılırken atılacak adımlar çok 
itinalı olmalıdır, diyoruz. Zira bu imzalanan pro
tokole göre atılmsı lâzımgelen itinalı adımları 
çelmek için hazırlanmıştır. 

1964 mahsulünün idrakinden önce 95,5 - 108 
dolar arasında alivre, satışlar olmuştur. 1964 re
koltesi 164 'bin ton olarak tespit edilmiş, yapılan 
hesaba göre bunun 100 - 110 bin tonu ihracediîe-
bilir diye karar verilmiş, geriye kalan 50 - 60 bin 
tonu da piyasadan çekilip gelecek yıllara devre
dilebilir, denmiş. Bu anlayış içinde evvelâ dış ti
caret rejimi 4 Temmuz 1964 te ilân edilmiş ve 
fındık ihracı serbest bırakılmıştır. 

5 . 8 . 1964 tarih ve 3416 sayılı Karar ile 
fiyat ortak için 450, ortak dışı müstahsil için 
425 kuruş olarak tesbit ediliyor. Buna ise mü
tenazır t>ir ihraç fiyatı verilmez ve Fisko - Bir
liğe 450 milyon mubayaa için kredi sağlanır. 
Şimdi aziz arkadaşlarım; rejimde istikrar şart
tır dedik. İstikrar kademe kademe bozulmuş, ne
rede ise aylık değişiklikler kendisini götermiştir. 
Şimdi Fisko - Birlik bu kredi ile mubayaaya 
başlamıştır. Bu mubayaa sırasında depo kifayet
sizliği ve saire dolayısiyle vatandaş daha muba
yaaya başladığı zamanda dahi günlerce fındık 
üzerinde emzikli kadınlar dahi beklemek mecbu
riyetinde kalmıştır. Hattâ Fisko - Birlik Umum 
Müdürünün ifadesine göre daha mubayaa yeni 
başladığı halde 20 Ekimde Sayın Naim Tirali 
«Başbakan yardımcısı radyodan bu rejim bozııl-
mıyacaktır demiştir, buna rağmen çirkin politi
kacılar bunu istismar ettiler» diye ifadede bu
lunmuşlardır., Saym Başbakan Yardımcısının 
ifadesi 20 Ekim tarihindedir.' Daha o tarihte 
müstahsil sıkışık vaziyettedir. Bu her zaman böy
ledir. Hattâ Fisko - Birlik Umum Müdürünün 
ifadesiyle Terme'de cebinde 30 bin liraT koyan 
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bir aracı bir ayda bu müstahsilin müşkül şart
lar altında bulunmasından dolayı 50 bin lira ka
zanç temin etmiştir. Bu resmî ağızlardan alın
mış bir ifadedir. Arkasından 5 Ağustos tarihli 
kararnamede 425 kuruş olarak fiyat tespit edil
dikten sonra yeniden, 21 . 8 . 1964 tarihinde 
6/3511 sayılı Karar ile 450 fiyatı saJbit kalır, 
ortak dışı için ise 440 kuruşa çıkarılır. Müstah
silin malı değerlendirilmelidir. 5 lira ise, alın 
terini akıttığı uğrunda devamlı surette uğraştı
ğı mahsulünün değeri icabında beş lira ise beş 
lira olur ve bunu alması lâzımdır. Fakat neden 
bu kadar kısa bidayette bu fiyat... 

BAŞKAN — Yarım dakikanız kaldı Sayın 
Dikmen. 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Devamla) — 425 olarak tesbit ediliyor da son
ra 440 kuruşa çıkarılıyor. Bunun sebebi Sayın 
Onat'm yapmış olduğu gayriresmî, mesuliyet 
duygusundan uzak protokolün vehametini ört
mek içindir, bizim kanaatimiz budur. Fisko - Bir
lik Eylülden itibaren piyasaya girer. Eleman ve 
depo kifayetsizliğine rağmen çalışır. Muhterem 
arkadaşlar, bu arada Fisko - Birlik bir türlü sa
tış yapmaz. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız Sayın 
Dikmen. 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Devamla) — Bir ay evveline kadar 119 bin ton 
kabuklu fındık almış 15 bin ton ihracetmiştir. 
Sayın Tirali diyor ki, eski İnönü Hükümetinin 
politikasını takibetmemiş, ısrar etmiş yeni Hü
kümet ve risturnlu satışlara yol açmıştır. 3 600 
- 3 700 vagon satış Üçüncü Koalisyon Hükü
meti zamanında yapılmış, arkasından lisans mec
buriyetine tabi tutulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz tamam
dır. 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Dovamla) — Lisansa rağmen Ticaret Vekâleti 
kapılarında tüccarlar dolaşırken Sayın Onat'in 
mobuslariyle C. H. P. li tüccarlara geniş imkân
larla Amerika üzerinden 100,5 dolarla satış im
kânları verilmiştir. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bir dakika geçirdi
niz. Lütfen... 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Devamla) — İftiharla methedilen Üçüncü İnö-
nij Hükümeti jtarafmdan zorla atılmıştır. Bu ha-

24.5 1965 0 : 2 
kikatlerin sureti katiyede tahrifine imkân yok
tur, aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarında©, al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adma söz alan arka--
daşlarımızm konuşmalarına geçmeden, grup adir-
na Sayın Fennî Islimyeli, 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNİ İSLİM-
YELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım^ 
Ticaret Bakanlığı bütçesi dolayısiyle bilhassa* 
üç ay evvel bir icranın /başından ayrılan bîr 
kimse olarak söz almak istedim. Yalnız »burada-
muhtelif arkadaşlarımızın muayyen bir nokta
dan derinliğine, mevsuk rakamlara istinadet-
meksizin yaptıkları beyanlar şüphesiz arkadaşla
rımız arasında bâzı tereddüdler uyandıracak 
'bir vaziyettedir. Ben de vaziyeti tavzih için 
söz almış bulunmaktayım. 

Meseleyi Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız 
ki, - kendilerini yatkından tanımam, faka't Par
lâmento içindeki faaliyetlerini takibediyorum, 
hüsrîiniyet sahibi bir arkadaşımız -

Fakat asabi mizacının tesiri altında zaman 
zaman C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşı
mızı itham eder vaziyette konuştu ki, C. H. R 
Grupu adına yapılmış beyan da gayet temkinli,, 
ağırbaşlı bir konuşma idi. Tenkid eder istika
mette (kendilerini biraz töhmet altında bulun
durmak istediler. C. H. P. adına konuşan ar
kadaşımız der iki, biz C. H. P. olarak iktidarda 
bulunduğumuz zaman zarfında şu şu politikayı 
takibettik. Bunun memleket yararına olduğunu 
ka'bul etmekteyiz. Sizin de bu politikadan ay
rılmamanızı süratle ve ciddî surette izliyeceğiz. 
Mesele bu. O da diyor ki, niçin izMyeceksiniz,, 
bize ihtar mı ediyorsunuz? Muhalefetin vazifesi 
ciddî surette izlemek, iktidarın vazifesi de icra 
etmektir. Bunun neticesini bir başka istikamette 
mütalâa etmek şüphesiz yersiz ve 'biraz da his-
sî davranışın kendisi olur. 

Şimdi arkadaşlar, memleketimize has mese
leleri, biribirimizi itham etmek suretiyle, veya 
birbirimizin politikasında bir takım püf nokta
lar aramaik suretiyle, bir neticeye götürmemize 
imkân yoktur. Bunu ciddiyetle ortaya koymaık 
ve alınmış olan kararlar, yapılmış olan icraat 
hakkında burada hüküm verinken memleketini 
ulvi menfaatlerini, yüksek menfaatlerini daima, 
göz önünde bulundurmak zorundaylz. Bundan 
ayrıldığımız andan itibaren şüphesiz memleket 
gerçeklerinden uzaıklaşmış ve memleket mesele-
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lerİne bîr hal tarzi bulmadan bu kürsüden in
miş oluruz. Şimdi zamanın kısalığı sebebiyle 
ben yapılan konuşmaların tümü üzerinde değil, 
fakat aktüel bir mevzu olması ve ,bu kürsüde 
dile getirilmiş olması itibariyle fındık politika
sına geçmek isterim. Fındık politikası Cum
huriyet Halk Partisi tarafından niye bu istika
mete götürüldüğü size 'burada izah edildi. Den
di iki, bu sene, - memleketin fındık istihsali nor
mal olarak 80 bin tondur.-200 bin ton da fın
dık istihsal edilmiştir. Bu, C. H. P. zamanında 
tabiatın şartları ve çok daha uzun zamandan 
beri yapılan dikimler neticesidir. Takdir eder
siniz ki fındık senelik bir mahsûl değildir. 5 - 6 
sene evvel bir dikme dikeceksiniz ki, fındık 
alasınız. Bu 200 bin ton fındık istihsali sebe
biyle Halk Partisini itham altında bulundur
mak yerinde olmıyacaktır. Şu halde C. H. P. 
200 bin ton fındık istihsali karşısındayken ve 
Avrupa'nın ihtiyacı 100 bin ton iken, elinden 
fındıkları çıkarabilmek için arzı çoğaltacaktır. 
C H. P. demiştir ki, arzı çoğaltırsam fiyatları 
gittikçe tenezzüle doğru götüreceğim, düşüre
ceğim; şu halde müdahaleci bir siyaset içinde 
fındık fiyatlarını istikrarlı ve muayyen bir fi
yat üzerinde tekevvün ettirmek zaruridir. Bu 
iktisadın arz ve talep kanununun tabiî bir ne
ticesidir, bundan daha başka bir siyaset taki
bine de imkân yoktur. Bu itibarladır iki, Cum
huriyet Halk Partisi müstahsıldan ve müstah
sil olmayandan muayyen bir fiyat üzerinden 
fakat reel bir fiyat üzerinden fındık mubayaası
nı uygun görmüş ve çıkardığı kararnameleri bu 
istikamette tedvin etmiştir. Bu reel bir fiyat
tır, çünkü Türkiye'nin Avrupa istikametinde 
belki tek mahsulü üzerinde fiyat empoze etmesi 
.mümkündür. O da fındıktır. Avrupa'nın 60-65 
bin ton fındığa ihtiyacı vardır. Bunun 50-55 
bin tonunu Türkiye karşılamaktadır. 

Şu halde fiyatı dikte etmek Türkiye'nin 
elinde bulunmaktadır. Bu itibarla dâhilde ne 
kadar fiyat teklif ederseniz bunun harice aksi 
daima mümkün olacaktır. Dâhildeki piyasamızı 
istikrar içinde yürütmek durumunda olamazsı
nız. O zaman aldığımız kararlarda bâzı deği
şiklikler yapmak zarureti karşısında olacaksınız. 
Devlet İstatistik Enstitüsü bunu 165 bin ton 
olarak tahmin etmiş ve bizim politikamız da bu 
istikamette ilerlemiştir. Fakat muayyen emsal 
alınmak suretiyle yapılmış olan bu tahminin 

24 . 5 .1965 0 : 2 
muayyen bir nisbette hatalı olduğu" f e' mahsulün 
200 bin ton civarında olduğu anlaşılınca şüphe^ 
siz buna göre tekrar aldığınız kararlarda bâzı 
değişiklikler yapmak zaruri olmuştur. 

Şimdi arkadaşlarım, fındıkta, Karadeniz Böl
gesinde bulunan arkadaşlarımız bilirler, tüccar 
her sene olduğu gibi büyük bir mubayaa yap
mıştır. Sayın Ekrem Dikmen arkadışımız da bi
lirler; aynî mübadele rejimi de el'an devam 
eder. Ve fındık üzerinde alivre mubayaalar bü
yük istikamette yapılmaktadır. Fisko - Birlik 
440 - 450 üzerinden mubayaa yaparken tüccar 
250 - 300 kuruş üzerinden mubayaa etmiştir. 
Alivre mubayaalar... Yani kıştan bağlanmalar, 
avans v. s. ile. Veya aynî mübadele sebebi ile. 
Şu halde Türkiye'de tüccarın aldığı fiyat üze
rinden bir piyasa fiyatı, bir de diğer bir fiyat, 
Fisko - Birliğin fiyatı ortaya çıkmıştır. Bu iki 
fiyatın birbirini tutmaması sebebiyle tüccar 
Fisko - Birlik karşısında zaman zaman haksız re
kabet şansına sahibolabilmiştir. Ve bu şans 
içinde de tüccarın bâzı mümessilleri Hamburg'
daki liderlerini de vasıta kılmak suretiyle ris-
turnlu satışa başlanmıştır. Risturnlu satışlar 
yapılmaktadır. Türkiye 101,5 dolarlık bir taban 
fiyatı tesbit etmiştir; fakat Avrupa'ya bura
dan 94 dolara sevk edilmiştir. 6 dolar aradaki 
Türk parası farkı Avrupa'da karşılanmak sure
tiyle, Türk parasının kıymetini koruma mevzu
atına aykırı olarak risturn vermek suretiyle 
Türkiye'ye getirilmiştir. Şimdi siz Ticaret Ba
kanlığı sandalyesinde oturuyorsunuz. Bâzı tüc
carların risturnlu, Türk parasını Koruma Kanu
nuna da aykrı ve kambiyo muamelelerine ay
kırı muameleler yaptığına muttali olacaksınız, 
çünkü Hamburg piyasası böyle tekevvün etmiş
tir. Buna rağmen bir tedbir almıyacaksmız. 
Olmaz böyle şey arkadaşlar. Hükümet, ciddî ve 
aynı zamanda fiyat hareketlerini yakinen taki-
beden bir Hükümet, bu noktada memleketin hak 
ve menfaatlerine, toplumun. bu istikametteki 
hak ve menfaatlerine uygun kararlar alması 
ve bu noktada aldığı kararlarda bir değişiklik 
yapmayı öngörmüş ve lisansa tabi tutulması bu 
sebepten zaruri olmuştur, muhterem a r k a ç l a 
rım. .Lisansa tabi tutulması zaruri olmuştur, bu 
sebepten. Çünkü görmüşsünüzdûr ki, beş altı 
dolarlık risturn devamlı surette yapılmaktadır. 

' Ve lisansa tabi tutmak suretiyle lisansa tabi tu-
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tulduğu günleri-burada bulunan teknik arka- | 
daşlarımız izah etsinler, fındığın 100 dolara çık
mış olduğunu göreceklerdir. . 

Arkadaşlar, diğer bir noktaya geçmek iste
rim. Burada itham eden arkadaşın vicdanı ile 
hareket etmesini istemek zorundayız. İtham 
edene ispat düşmektedir. Burada «Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlara lisans verildi, di
ğerlerine verilmedi» istikametinde, ki tahmin 
ederim heyecanı ile ifade etmiş olacaklar, ya
pılmış olan, söylenmiş olan sözleri keenlemye-
kûn, tamamiyle tashihe muthaçtır. Burada fi- I 
kirlerini ifade etmek için, ispat edebilmek için 
başkalarına leke sürmek tarihimize malolmuş-
tur muhterem arkadaşlarım. Bu istikamette 
yapacağımız konuşmaların bu 'kürsünün şerefi 
ifle mütenasibol madiğini ara etmek isterim. 

BAŞKAN — Yanm dakikanız kaldı efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ÎSLİM-

YELÎ (Devamla) — Amerika istikametinde ya
pılmış olan satışın bir sebebi vardır. Amerika 
Türkiye'den kâfi miktarda fındık lailmaz. Ame- I 
rika fındık almadığı, bizde de istihsal fazla ol
duğu için yeni bir pazar hulmak için orada 
rüçhanlı satışlar öngörülmüştür. Fakat bunun 
dışında hiçbir parti tefriki yapılmaksızın Tica
ret Bakanlığındaki tatbikat, devamlı surette ] 
istikrar içinde yürütülmüştür. No ben, ne de 
sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşım burada görü
şürken... 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın efendim, 
€ , H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ÎBlM/L-

YELÎ (Devamla) — Son zamanlarda gazeteler
de yer almış olan meseleleri dile getirmeyi ter
cih etmedik. Memleketin menfaatleri dedikodu
larla değil, realist, memleketsever, (halkçı ka
rarlarla temin edildbilir. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ÎSLÎM-

YELiî (Devamla) — Ben Ibu inançtayım, ıgrupum 
'bu inançtadır. Teşekkür ederim. (Ortadan, bra
vo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Eteni »Kılıçoğlu, (buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞ-
LU (Giresun) — Çok muhterem arkadaşlarım; ' 
söz alışımın sebebi Ibu münakaşanın nereden çık
tığını Yüksek Heyetinize arz etmektir. Haki- j 
katen 1964 fındık rekoltesi şimdiye kadarki 
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rekoltelerle kıyas edilemiyecek şekilde çok ol
muştur. Bereketli olmuştur. Münakaşanın meb
dei de Iburadan ıgelmektedir. Bir Atasözü var
dır : «Allah fakire mal vermiş, koymak için 
yer (bulamamış.» 5 Yıllık Plânın 5 nci yılı so
nunda 150 milyon kiloya yükselmesi düşünülen 
fındık rekoltesi 1964 yılında, 1967 yılında dü
şünülenin de üzerinde, 200 milyon kilo olmuş
tur. Şimdi, Avrupa'nın istihlâk durumu da 
belli ve mahduttur. Bu fındığı nasıl satacağız? 
Fındığın millî mahsul olması ve üçıbuçuk, dört 
milyon nüfusun geçim vasıtası olması bakımın
dan fiyatı daima muayyen !bir seviyede istikrar 
içinde nasıl tutacağız? Zamanın Hükümeti, 
Üçüncü Koalisyon Hükümeti, yahut Üçüncü 
înönü Hükümeti düşünmüş, Fisko Birlik ma
rifetiyle biz hem ortaklardan ve hem de müs-
talhsıldan muayyen bir fiyatla fındık muibaıyaa 
ettiğimiz takdirde bunu elimizde tutmak ve 
ara ve talep kaidesine göre hepsini piyasaya 
sürersek fiyatlar düşer. Hallbuki müstahsili hi
maye etmek lâzımdır. Daha doğrusu fındık fi
yatlarını muayyen bir seviyede tutmak lâzım
dır, demiş ve 5 Yıllık Plânda tesbit edilen şe
kilde bunu piyasanın serbest rekalbetine terk 
etmemiş, Hükümet müdahalesini birinci plânda 
mütalâa etmiş- Şimdi hu düşünceye fındık me
selesiyle az çok âşinâ insanların itiraız etmesine 
hiç imkân yoktur. Takdir etmekten ıbaşka çare 
de yoktur. Aksi takdirde 200 milyon 'kiloluk 
rekoltede fiyatları serbest bıraktığınız takdirde 
veya Hükümet müdahalesini ortadan kaldırdı
ğımız takdirde normal piyasa rekabeti içinde 
fiyatların '2,5 - 3 liranın üstüne çıkması müm
kün değildir. Hükümet müdahale etmiş ne yap
mış? 550 milyon liralık bir kredi temin etmiş 
ve bunu Fisko Birliğe vermek suretiyle ortak 
olanlardan 450 kuruşa, ortak olmıyanlardan 440 
kuruşa alınmayı karara bağlamış ve bu kararın 
tatbikatına da geçilmiş. 609 745 748 liralık 
119. 556 396 kilo kabuklu fındık da Fisko (Bir
lik marifetiyle mulbayaa olunmuş. Şimdi buraya 
kadar olan kısımda en ufak bir münakaşa, tar
tışma yok. Ama- bundan sonraki kısımda var. 
Neden var? 200 milyon kilo rekolte olduğuna 
göre, tüccarın harice. ühracettiği kısımlar bir 
yana, ihraç edilmiyen, Fisko Birilik marifetiyle 
mulbayaa edilmiyenin de dışında bir rivayete 
göre sekiz milyon ile 10 - 12 milyon kilo ara
sında kabuklu fındık tüccarın, elinde, (bâzılarına 

— 440 



M. Meclisi B : 114 
göre esnafın elinde, bâzılarına göre de müstah
silin elinde kalmış. -Şimdi, acaba bu miktarın 
ne kadarı tüccarın elindedir, ne kadarı esnafta
dır, ne kadarı da müstahsilin elindedir? îşte po
lemik politika burada işin içine ıgiriyor. Fisko -
Birliğin müdafaasını yapanlar, efendim ıbu 8-10 
milyon kilo fındık tüccarın elindedir ve siz 
bunun tekrar Fisko - Birlik marifetiyle mubayaa
sına 'girişirseniz onun daha evvel 2,5 - 3 - 3,5 
liraya aldığı fındığı, elini kolunu kıpırdatma
dan 4,5 liraya almak suretiyle onıa havadan 
para kazandırmış olacaksınız, binaenaleyh siz 
tüccarı himaye ediyorsunuz, öteki taraf diyor 
ki; Ibu fındık müstahsilin elindedir, müstahsili 
himaye etmek lâzımdır. Sadece müstahsil elin
de olan fındığı almaya karar verseniz tüccarın 
aşın kazancına mâni olusunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatleri olduğu 
tgi'bi dile getirmekte fayda vardır. îşte arz etti
ğim Ibu 8 ilâ 12 milyon kilo civarında olan bu 
tahminî kabuklu fındığın kimin elinde oldu
ğunu bizim Hükümet teşkilâtımız ve içinde bu
lunduğumuz ortamın tabiî icabı kimin elinde ne 
kadar fındık var kestirmek mümkün değildir. 
Neden değildir? Siz.müsta/hsıldan almaya karar 
verirseniz tüccar ve esnıatf derhal ona kaydırır 
ıbunu. Oradan alırsınız. Esımftakini almaya ka
rar verirseniz hem tüccarı, hem müstahsili ora
ya kaydırır oradan alırsınız. Binaenaleyh, bizim 
fındık mıntakası olarak, fındık müstahsılları 
olarak her şeyini fındığa Ibağlamış (bir bölgenin 
insanları olarak bizim üzerinde durduğumuz 
m>kta, fındık fiyatlarının Hükümetçe tesbit 
edilmiş olan 460 kuruşun altına düşmemesini 
temindir. Şu halde bu fındığın mubayaa edil
mesi lâzımdır. Ama tam bu sırada Hükümet de
ğişikliği olmuştur, arz ettim. 3 ncü Koalisyo
nun son zamanlarda da biraz evvel para olarak, 
miktar olarak arz ettim, mubayaa, durmuş. 
Neden durmuş? Fisko-Birlik 550 milyon liralık 
bir yardım .görmüştür, kredi temin edilmişti. 
509 'küsur milyonluk mubayaa yapılmıştır. De-
mekki Hükümet değişikliğinden önce Fisko -
Birliğe temin edilen kredi bittiği için fındık 
piyasasında, dahilî piyasada ve haricî piyasada 
fiyatlar 450 kuruştan düşe düşe 280 kuruşa ka-
dacr düşmüştür. Bu bir hakikattir. 

Şimdi, politika buraya giriyor ve deniyor ki, 
«Bakın 200 milyon kilo fındığımız olduğu halde 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 4,5 liradan 
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bunu mubayaa etti. Ama Hükümet değişikliği ol
duktan sonra siz geldiniz, sizin zamanınızda da 
2,5 - 3 liraya düştü. îşte iki Hükümet arasındaki 
fark.» Bütün zihinleri kurcalıyan, istifhamları 
davet eden husus bu. Arkadaşlarım, realiteyi bi
lenler nezdinde değil, ama herkes politik bir ça
banın içine girmiş, acaba nasıl yanıltırım da iki 
Hükümet arasındaki mukayeseyi nasıl yapar, 
reyleri nasıl toplarım politikasından ibarettir. 

Hakikat şudur : Üçüncü Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti eğer düşmemiş olsaydı yahut 
istifaen ayrılmamış olsaydı elbette ki aşağı - yu
karı 120 milyon kilo fındığı 4,15 liraya mubayaa 
ettiğine göre, ve o zamanın Sayın Başbakan Yar
dımcısı da «En son fındığa kadar Fisko-Birlikçe 
mubayaa olunacaktır» diye efkârı umumiyeye 
ifade ettiğine göre bu kadar parayı temin etmiş 
olan, bu imkânları yaratmış olan Hükümetin el
bette ki, geride kalan 8 ilâ 12 milyon kilo fındı
ğı da mubayaa için kooperatife yine kredi te
min etmek suretiyle bunların da mubayaasını 
temin, bir başka tâbirle fiyatların muayyen bir 
.seviyeden aşağı düşmesine mâni olucu tedbirleri 

- alacaktı. Ben şahsan buna inanıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır. 
A.P. GRUPU ADINA î. ETEM KILIÇOÖ-

LU (Devamla) — Bağlıyorum, Sayın Başkan. 
Şimdi Hükümet değişikliği olmamdan önce 

fiyatlar da biraz evvel de ifade ettiğim gibi 
280 - 300 kuruşa düşmüş idi. Hükümet değişik
liği ile bu istismar konusu oldu. Karadeniz Mil
letvekili olarak arkadaşlarımla yetkililere müra
caat ettik, dedik ki, kimin elinde olursa olsun 
mademki Fisko-Biıiik mubayaa etmiyor, haricî 
fiyatlar da düşmüştür. Fındık fiyatlarını koru
mak, istikrarı temin etmek lâzımdır. Eski Hükü
met 550 milyon lira kredi vermiş, muayyen bir 
seviyede fiyatları tutmuştur. Sizin de yapacağınız 
iş tahminen 8-12 milyon kilo civarında olan bu 
fındık kimin elinde olursa olsun bunu mubayaa
ya devam edelim ve böylece istikrarı koruyalım. 
Şimdi hakikat böyle iken sizin zamanınızda böy
le oldu, bizim zamanımızda böyle oldu gibi bir 
münakaşa yapmak, hakikatleri değiştirerek ef
kârı umumiyeyi yanıltmaya sebeboluyor. Eski 
Hükümet vaktiyle - mademki rekolte bellidir -
bu rekolteye göre imkânları da 550 milyon yeri
ne meselâ 750 milyon olarak almış olsaydı bu 
münakaşalar olmıyacaktı. Ama o zaman bu kadar 
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imkân buldu diye yeni gelen Hükümetin bunda ı 
'bir kabaıhati yok. 0 da bunları temin etmiştir. 
Kararname öyle zannediyorum İd, bugün çıkmış
tır. Elde kalan fındık da alınmak suretiyle fi
yatlarda istikrar temin edilmiş olacaktır. Böyle
ce bu münakaşalar da burada kesilmiş olacaktır. 
Teşekkür ederim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Siz tekrar söz mü istiyorsunuz 
Sayın Dikmen? 

EKREM DİKMEN (TraıbzOn) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Grup adına mı? 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Evet efen

dim 
BAŞKAN -T Buyurun efendim. 
A.P. GRUPU ADINA EKREM DÎKMEN 

(Trabzon) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın îs-
limyeli arkadaşım bu' mevzuda müessesenin ba- I 
şırida bulunmuş ve hizmet vermiş bir kimse ola
rak şayet tek taraflı, daha doğrusu, kendi parti- I 
sinden delilsiz konuşan arkadaşların bizim delil- I 
lerimiz karşısında sükût etmeleri karşısında mü- I 
dafaa eder tarzda tek taraflı olarak konuşmamış I 
olsaydı, hakikaten huzurunuzu işgal etmüyecek- I 
tim. Sayın tslimyeîi 200 bin tona fındık istihsa
linin çıkarılmasının karşısında olduğumuz gibi I 
bir ifadede bulundular. Yalhut tesbît konusunun I 
bunun olduğunu söylediler. Ve deminden beri I 
müzakereler devam ediyor. I 

Hiç kimse fındığın 200 000 tona çıkmış ol
masından şikâyet etmedi. Çareleri üzerinde du- I 
ruldu, tatbikat üzerind'e duruldu, tedbirler üze- I 
rinde münakaşa oldu. Ama bunun yanında ris- I 
turnlu satışlardan bahsederken Naim Tirali ar- I 
kadaşımızm risturnlu satışlara sadece „veni Hü- I 
kümetin sebebiyet verdiğini söylemesi üzerine biz I 
dedik ki; risturnlu satışlar eski Hükümet zama- I 
nında da olmuştur, o zaman olmuştur. 3 500 - I 
3 700 vagon risturnlu satışlar yapılmıştır. Sayın I 
tslimyeîi buyurdular, hakikaten meseleleri ko
nuşurken delillere istinadettirmek lâzımdır. I 
Risturnlu satış müsaadeleri kime verilmiştir. I 
Şimdi kendilerine bu listeyi takdim edeceğim. I 
Lisans mecburiyeti hâsıl olmuştur. Lisansa tabı I 
tutulmasına rağmen, Sayın Bakan risturnlu sa- I 
tısın yapılıp yapılmadığını burada ifade etmeliy- I 
di. Herkesin işgal etmiş olduğu mevkiin şeref ve I 
haysiyetiyle mütenasifboîarak konuşması îâzım-
geldiği kanaatindeyim, Vekil Bey de bu kanaat- j 
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tedirler. Kendilerine bir tarizim yok. Sadece 
grupu adına konuşan arkadaşların delilsiz iddia
ları karşısında tek taraflı olarak onları müdafaa 
cihetine gitmemeliydiler. 

Aziz arkadaşlarım, lisansa tabi tutulduktan 
sonra, şartlarının mevcudolmasına rağmen tüc
cara TisanS müsaadesi verilmemiştir. Denilmiştir 
ki, «Avrapa'daki fiyatlar 101 in, 101,5 un altına 
düşmüştür. Risturn yapacaksınız, size müsaade 
veremeyiz.» Ama Sayın Vekilin, Sayın tslimye-
l'i'nin dedikleri gifbli aynı devrede, bir kısım tüc
carlara Amerika üzerinden 101,5 tan satış yap
mak müsaadesi verilmiştir. Bu satışlar Hamburg 
piyasasında Avrupa'ya yapılmış ve bu suretle 
risturnlu satışlar meydana gelmiştir. Halbuki 
ben Sayın Naim Tirali arkadaşıma cevap verir
ken, meseleyi kısmen de tahfif ettim. Çünkü ar
kadaşım tüccarı koyu bir şekilde itham etti. Müs
tahsil da bu memleketin evlâdıdır. Tüccarlar da 
bu memleketin evlâdıdır. İşçiler de bu memle
ketin evlâdıdır. Biz bunlara bir veçhe vermek 
zorundayız. Şayet konuşmalarımız birbirinin ses 
tonundan fazla olursa, bunu da hüsnüniyetle kar
şılamak ve meseleyi bir orta noktaya getirmektir. 
Risturnlu satışlar olmuştur. Halbuki tüccar ris
turnlu satışa kendisi de taraftar değildir. Dışar
dan döviz getirecek, içeride vergi verecek. Bu 
muamelelere tüccar kendisi de razı olmaz. Ancak 
tatbikattaki hatalar, alman tedbirler ve kararlar
da istikrar olmaması dış ticaret rejimi gibi re
jimde devamlı istikrarsızlık yüzünden tüccar ris
turnlu muamelenin içine bir nevi itilmiştir. Sa
yın Arif Hikmet Onat Beyefendi, Ordu VUâye-
tinde, Vilâyete çağrılarak frerek Fisko - Birlikçi
lerle, ve gerek vali ile birlikte imzaladıkları pro
tokol mevzuunda da yine maalesef tek bir kelime 
bile oövlemediriiz. Bu bakımdan, sizin bu ifade
lerinizden dolayı memnuniyet duymadığımı ifa
de etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Grupları adına söz_ alan arka
daşlarımızın konuşmaları bitti. Şahısları adına 
söz alan arkadaşlarıma sıra geldi. Evvelâ konuş
maların yönünü tâyin etmek için arkadaşlarım 
yerlerinden lehinde, aleyhinde, üzerinde konuşa
caklarını ifade buyursunlar. 

Sayın Hilmi Aydınçer, üzerinde. 
Sayın Gir'itlioğlu yerini Sayın İmirzalıoğlu'na 

vermiştir. Sayın'îmirzalıoğlu, üzerinde. 
(Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, lehinde. 
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Sayın Hasan Taihsin Uzun, yok. 
Sayın İsmail Sarıgöz, yok. 
Sayın Müştak Okumuş, yok. . 
Sayın Mehmet Geçioğlu, üzerinde. 
Sayın Şadl Binay, yok. 
Sayın Ilışan Kabadayı, üzerinde. 
Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu, yok. 
Sayın Tungut Çulha, yok. '! 
Sayın Naz m i özoğul, yok. 
Sayın İhsan önal, üzerinde. 
Sayın Mehmet Çobanoğlu, yok. 
Sayın Nihat Diler, aleyhinde. 
Sayın Muslihittin Gürer, yok. 
Sayın Haldân Kısayol, yok. 
Sayın Nizame't'tln Erkmen, üzerinde. 
Sayın Buıftıan Arat, yok. 
Saym Mehmet Sağlam, sarfınazar ettiler. 
Sayın Talât Oğuz, yok. 
Sayın Muhlis Ete, tekrar söz istiyor musu

nuz? 
MUHLİS ETE (Ankara) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Ete vazgeçtiler. 
Sayın Sabahattin Savacı, yok. 
Yeni sıra şöyledir : 
1. Mustafa Kemal Çilesiz, 
2. Nihat Diler, 
3. Hilmi Aydmçer, 
4. ibrahim Imirzalıoğlu, 
5. Mehmet Geçioğlu, 
6. İhsan Kabadayı, 
7. İhsan önal, 
8. Nizamettin Erkmen. 
Söz sırası Sayın Mustafa Kemal Çilesizindir. 

Buyurunuz efendim. 

İBRAHİM ÎMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Ben daha evvel yazdırmıştım ismimi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz üzerinde istediği
niz için üzerinde kaydettik. Lehinde, aleyhinde, 
üzerinde söz verdiğimiz için siz 4 ncü sıraya ge-
1 iyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL ÇÎLESlZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Zamanın darlığı dolayısiyle Ticaret Bakanlı
ğı Bütçesinin müzakeresinde sadece birkaç nok
taya kısaca temas edeceğim. 

Ziraat Bankasının kuruluş ve esas gayesine 
yönetilmesi lüzumunu bu kürsüden muhtelif se
beplerle arz etmiştim. I 
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Ziraat Bankası esas itibariyle, toprak ürünle

rimizin arttırılması gayesini sağlıyacak, bir plân 
dahilinde çalışması iktiza eden sosyal ve ekono
mik alanlarda müessir tedfbirlerle, köylünün kal
kınmasına hizmet edecek bir banka iken, bu ko
nudaki faaliyetini tamamen ifa ettiğini ifade 
edemeyiz, 

Bankanın eski tarihlerde ticari sahada açtığı 
yüksek kredileri, tahsil etmekte ne kadar güçlü
ğe uğradığını biliyoruz. 

Bu hal, bankanın sermayesini âdeta donmuş 
bir duruma getirmiştir. 

Bankanın gayesini ihlâl etmiyecek şekilde, ti
cari krediler açması anormal değildir. 

Fakat, bu kredilerin açılmasında, bankacılı
ğın gerektirdiği tetkikleri yapması ve kredilerin 
tahsilini sağlam esaslara bağlaması gerekirken 
buna lüzumu kadar riayet etmemiş ve ticari alan
da sermavenin donması yüzünden, köylüye kre
di açmakta müşkülâta uğramıştır. 

Bu müşkülât halen devam etmektedir. 
Köylüye açılan kredi, istihsale müessir olacak 

seviyede olmadığından, köylünün günlük sıkın
tılarına bir nelbze medar olmaktan başka bir tesir 
yapamamıştır. 

•Bu yüzden köylü ile tefeciyi karşı karcıya bı
rakmış ve köylünün tefeciler elinde ezilip sefa
lete düşmesine yol açmıştır. 

Banka son iki yıldan beri kontrollü kredi tat
bikatına başlamıştır. 

Erzincan ve Denizli bölgelerinde, teknik ele
manlar marifetiyle yürütülen bu nevi krediler 
çok başarılı olmuştur. 

Bu usulün diğer bölgelerde de tatbikini ve 
aynı zamanda inönü hükümetleri zamanında, bu 
Bankanın kaynaklarının takviyesi için girişilen 
teşcMriislerin devamını dilerim. 

Diğer taraftan, köylüye açılacak kredilerin 
bugünkü tatbikattan daha kolay usullere bağlan
ması mutlaka temin edilmelidir. 

Üçüncü inönü Hükümeti zamanında, su mah
sulleri müstahsıllarının himayesi ve balıkçılığı
mızın kalkınması için sevk edilen iki kanun tasa
rısının takioedilerek Meclisten çıkarılmamış ol
masını da üzüntü ile kaydetmek isterim. 

Halk Bankasının son bir - iki yıl içinde, ge
lişmekte olduğunu ve küçük esnafı destekliyecek 
bir duruma yöneldiğini, büyük bir memnuniyet
le görüyoruz. 
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Memlekete örnek hizmetler yapan Halk Ban- I 

kasının sermayesini artırarak daha birçok yer
lerde şubeler açarak halk hizmetine sevk edilme
sini temenni edertim. 

İnönü hükümetlerinin, fındık, tütün, üzüm, 
buğday, incir, pamuk ve zeytin ve zeytinyağı gi
bi mahsullerin fiyatlarının tatmin edilecek sevi
yede tutulması için taM'bed'ilen politikayı yeni 
Hükümetin devam ettirmesi başlıca temennimiz
dir. 

Son aylar zarfında fındık, zeytinyağı ve tü
tün piyasalarında resmî ağızların uyandırdığı 
endişeler, müstahsil toplulukları ve kooperatifler 
aleyhine olmuştur. 

Ticaret Bakanlığı bu müstahsil lan n almteri-
nin değerlini verecek bir politika üzerine süratle 
eğilmelidir. 

Bu ürünlerin dışında bulunan toprak ürün
lerine -meselâ patates- pazar bulunmaması've 
değer fiyatlarla satılmaması yüzünden bunl'arm 
müstahsılları son derece sıkıntı ve m ah ramiyet I 
içindedirler. 

Hükümetin gerekli etüdleri yaparak bu ka- I 
bîl istihsal kollarına lüzumlu yardımları esirge
memesi ve köylünün emeğinin değerlendirilme- I 
sine hizmet etmesini temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. I 

BAŞKAN — İki aded kifayet önergesi var- I 
dır. Bakan söz istiyor mu? Buyurunuz efendim. I 

TİCARET BAKANI MACİT ZBREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, sözlerime fındık- I 
la başlamıyacağım. Onu sonraya bırakıyorum. I 
Fındık konusunda bir hayli sözler söylendi ve I 
bir miktar bu mevzuu unutmakta fayda umu- I 
yorum. I 

tikin Vekâletimizin izliyeeeği politikayı be- I 
lirtmekte fayda görüyorum : I 

Bütçemiz tetkikinden de anlaşılacağı üzere, I 
1964 yılı bütçesine nazaran 636 300 lira fazla- I 
•dır. Reddedilen bütçeye nazaran kemiyet bakı- I 
ınından farksız olan bütçemizin, 1965 yılı uygu- I 
lamasında keyfiyet bakımından farklı olacağı- I 
m düşünmek faydasız değildir. I 

Gerçekten meselelerin tek be tek karara bağ- I 
lanışları sırasında, iktidarlara hâkim olan ka- I 
naat ve görüş, farklarının ayrı neticeler meyda- I 
na getirmesi normal bir olaydnv Bilfarz bir I 
Ticaret Vekilinin bir metaın ihracını lisansa | 
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bağlı tutması veya bir başka Ticaret Vekilinin 
fiyat tescili ile iktifa etmiş olması keyfiyet ba
kımından bir farklılaşmadır. Hattâ lisansların 
verilişinde yahut reeksport imkânının yerine gö
re daraltılmasında veya genişletilmesinde pren
sip farkları olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Vekâletimizin taki-
bedeceği politikayı genel iktisat politikamızın 
içinde aramak lâzımdır. Halkımızı asgari ve 
medeni bir hayat seviyesine ulaştırmak genel 
iktisat politikamızın gayesini teşkil eder. Bu 
noktadan hareket edince, üretici ve tüketici
nin ihtiyacını dikkate almak, daha üstün bir tü
ketim potansiyelini istihdaf etmek ve bu mak
satla iç ve dış mübadeleyi tanzim etmek bakan
lığımızın vazifeleri meyanmdadır. 

iki fonksiyonu ifa ederken, Hükümet prog
ramında da belirtmiş olduğumuz gibi, genellik, 
açıklık ve eşitlik prensiplerine sadık kalınacak
tır. Üst kademeden tuttuğumuz bu ışığın tek
nik yönden tatbikatını yapacak vatandaşlar da, 
insanlar da hiç şüphesiz Vekâletimin kademe
sinde yeralmış olan kıymetli arkadaşlardır. 

Halkımızın yüksek bir tüketim potansiyelini 
kavuşturulabilmesi için, üretici ile sıkı bir iş
birliği içinde çalışmamız icabediyor. özel sek
törde olsun, resmî sektörde olsun, üreticinin 
içinde bulunduğu terbiyevi ve yetiştirici vasat 
serbst rekabet ortamıdır. Bu ortamı bütün mü
teşebbisler için eşit şartlar getirecek şekilde 
sağlamak vazifelerimiz cümlesinden olacaktır. 

İşte bunun içindir ki, genellik, açıklık ve 
eşitlik ilkelerini -sözlerimin başında belirtmiş 
oluyorum. 

Üretici kendisini serbest rekabet esaslarına 
göre hazırlamak zorundadır. Ucuz fiyat, yük
sek kalite ve üşütün hizmet ihraz edenler bu or
tam içinde varlıklarını geliştirecekler ve bu tem
po içinde çalışamayanlar yerlerini daha iyi mü
teşebbislere terk etmek zprunda kalacaklardır. 
özel teşebbüse kıymet verdiğimizi söylerken bü
tün bu mülâhazaları da dikkate almak ieabeder. 
Hiçbir zaman başarısız bir özel teşebbüsü, hatâ 
Devlet teşebbüsünü bir yük olarak iktisadi sis
temimiz içinde taşımak bizim kurallarımıza uy
gun düşmese gerek. 

İster yerli sermaye ile, ister yabancı sermaye 
ile kurulumuş • olsun, bütün müteşebbislere sa
dece eşit ortam sağlamaktan sorumluyuz. Bâzı 
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arkadaşlarım, bilhassa Senato konuşmalarımız 
esnasında, yerli ye yabancı sermaye arasında 
farklı bir ortam yaratmayışımızm sebebini sor
dular. Dikkate lâyık olan bu noktayı huzuru
nuzda da açıklamakta fayda umuyorum. 

İlkin bu memlekette yabancı sermayeye ihti
yaç ya vardır, veya yoktur. Bunu kesin olarak 
karara bağlamak zorundayız. Yurdumuzda he
nüz sermaye piyasası teşekkül etmiştir- denile
mez. Bugün kütlevî istihsalin büyük yatırım
lara bağlı olduğu, gerekli sermayenin kendi 
gelir kaynaklarımızdan tefrik edilemediği bir 
vakıadır. Bilhassa reel sermaye unsurlarının 
makin a ve teçhizatın dışarıdan getirtilmesi za
rureti aşikârken döviz rantremizin darlığı da 
bilinen gerçeklerdendir. Bütün bunlar kalkın- , 
ma çabası içinde bulunan memleketimizin ya
bancı sermayeye olan ihtiyacını izaha ve ifa
deye yetmektedir. 

Hiçbir yabancı sermaye, kendisine eşit or
tam tanınmıyan bir memlekette kolaylıkla cez-
bedilemez. Benim burada bahsettiğim ortam 
sadece eşit rekabet ortamıdır. Şüphesiz bu 
ortamın yaratılmasından Ticaret Vekâleti baş
lı -başına sorumlu da sayılamaz. Bu topyekûn 
bir icra işidir. 1951 den 1965 tarihine kadar 
müsaadeye bağlanan yabancı sermaye yatırım 
talebi 14 yılda 1,81 milyar liradır. Bilfiil ge
len miktar ise 341 milyon liradır. Demek ki 
verilen müsaadelerin ancak 1/3 ü realize edi
lebilmiştir, Senelik ortalama realizasyon % 31,56 
yıllar itibariyle en yüksek nisbet 1952 de 
% 80,22 ve en düşük nisbet ise 1960 da 
% 0,54 tüı». 1964 yılında tekrar bir yükseliş 
müşahede edilmiş ve % 49,46 ya ulaşmıştır. 
Şahıs işletmeleriyle şirket ve kooperatif işlet
melerini de birbirinden ayrı ve imtiyazlı görmü
yoruz. Muhakkak ki, kooperatif işletmelerinin 
millî ekonomimizde büyük değeri vardır. Bun
dan sonrası için de çok önemli olacaktır. Koope
ratifçilik malî bakımdan zayıf olanları, güçlüler 
karşısında kuvvetli kılmak için ihdas edilmiştir. 
Türkiye'mizin kalkınmasında kooperatiçiliğin 
hissesi büyük olacaktır. Bu bakımdan teşvike 
lâyık görmekteyiz. Hukukî şekilleri ve sermaye 
kaynakları ne olursa olsun bütün teşekküllerin 
imtiyazsız çalışmalarında ve ekonomik kurulla
ra uymasında fayda mülâhaza ediyoruz.-
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özel teşebbüsün hak ve nasfet içinde çalış

ması bu memlekette özel teşebbüs fikrini kuvvet
lendirecektir. Birtakım tâvizler peşinde de 
koşmadıkça emeğinin değeri büyük olan Türk 
işçisinin hakkına riayetkar kaldıkça özel teşeb
büs yurtta ve dışarıda saygı uyandıracaktır. 
Şimdi her türlü teşebbüse iyi şanslar diliyerek 
başka bir bahse geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim dışımızda ce
reyan eden hâdiseler vardır. Her gün berabe
rinde yeni imkânlar veya yeni güçlükler getirir. 
Bunlara intibak etmekte gayret gösteren bir 
ticari politika başarıya ulaşacaktır. Kanaati
mizce intibakın çaresi taassup dereceye varan 
katı prensiplerden kurtulmaktır. Dışımızda ce
reyan eden hâdiselere vakit geçirmeden intibak 
eden bir ticari poltika izlemek zorundayız. Elâs-

. tikiyet tanımıyan, sert presinplerin zararına 
bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. 

Prensipleri kurtarmak pahasına bâzı ihraç 
inallarımızın depolarda çürütülmesine, bu mal
lara bağlı banka kredilerinin dondurulmasına 
asla göz yumulmıyacaktır. Mevcut pazarlarla 
daha geniş iş münasebetleri kurmak, ihraç mal
larımıza yeni pazarlar bulmak bir kelime ile 
izah edeyim, ihracatımızı artırmak Türkiye'nin 
belli - başlı problemlerinden birini teşkil etmek
tedir. Çünkü yerli-ürünlerimizin üretilmesini 
başka türlü temin edemeyiz, öte yandan, itha
lâtımızın yegâne desteği de ihracatımız olacak
tır. İşte izliyeceğimiz politikanın ananoktala-
rmdan birini daha dikkatinize sunmuş oluyo
rum. İhracatı geliştirmenin lüzumu yeni bir 
fikir değildir. Ancak Bakanlığımızın politika
sına bunu mebdei hareket olarak seçtiğimizi be
lirtmekte fayda umuyorum. 

Şimdi biraz da dış ticaretimizin seyri üze
rinde sizlere bilgi sunmak isterim : 

1964 yılında ithal kotamız 640 milyon dolar 
olarak sınırlanmıştı. Yıl sonunda 103 milyon 
noksaniyle 537 milyon dolar olarak bilfiil it
halât yapılmıştır. Bunun 210 milyonu liberas
yon listesinden, 135 milyonu tahsisli ithal malı 
listesinden, 65 milyonu anlaşmalı memleketler 
kontenjanından ve bakiyesi de, enfrastrüktür, 
özel yabancı sermaye, sürplus maddeleri ithalâtı 
olarak realize edilmiştir. 
. Diğer taraftan-1964 icraat programına göre 
ihracat imkânımız 375 milyon dolar olarak dü-
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şünülmüştü. Giden yıl ihracatımız 411 milyon 
dolar olarak tahakkuk etmiştir. Programa göre 
artış 35 milyon dolardır. Demekki 1964 yılında 
bir miktar ithalâtımızın daralması ve bir mik
tar da ihracatımızın artması sebebiyle dış ti
caret açığımız 260 milyon dolardan 126 milyon 
dolara inmiştir. İçinde bulunduğumuz bu yıl 
programa göre 665 milyon dolar emtia ithal ede
bileceğiz. Bu miktar giden yıl kotasına naza
ran 25 milyon dolar ve bilfiil yaptığımız itha
lâta nazaran 128 milyon dolar fazladır. 

Bu rakamların da ifadesinden anlaşılacağı 
üzere, 1965 yılı içinde ve iç piyasamızda ithal 
mallarının miktarı 128 milyon dolar artacaktır. 
Gerek tüketim ve gerekse yatırım maddelerini 
ariyan sanayi kollarının ihtiyaçları giden yıla 
nisbetle daha fazla karşılanmış olacaktır. Bu 
yıl için ihracatımızın 410 milyon dolar olacağı 
programımızda tasarlanmıştır. Bu duruma gö
re 1965 yılı sonunda dış ticaret açığımızın 
255 milyon dolar olması normaldir. Ancak it
halâtı daralmaksızın ihracatı artıracak açığımızı 
azaltabilirsek huzurunuza başarı ile çıkma im
kânına kuvaşacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, İzmir Puarî bildiği
niz gibi kotalardan beslenmektedir. Giden yıl 
İzmir Fuarına 10 milyon dolar tahsis edilmiş ve 
fakat bunun yedi milyon 463 bin doları kulla-
nılabilmiştir. 1964 yılında İzmir Fuarına katı
lan devletlerin sayısı 31 adeddir. Bu yıl da 
İzmir Fuarına tahsis edilen miktar 10 milyon 
dolardır. Aynı miktar realize edilebilirse giden 
yıla nisbetle üç milyon 537 bin dolar fazla it
halât yapılmış olacaktır. Burada üzülerek be
yan etmek istediğim bir husus var : izmir Fu
arı tek taraflı işliyen bir fuardır. Yalnız itha
lât yapıyor fakat ihracat yapamıyoruz. Burada 
yegâne teselli olduğumuz husus, fuara iştirak 
edecek devletlere tahsisler yapılırken, adı geçen 
devletlere bir yıl evvel yapmış oldukları ithalâ
tın dikkate alınmasıdır. Bu konuya son verme
den evvel birkaç noktaya daha temas etmek is
terim. 

Dış ticaret dengesini tesis bakımından itha
lâtı daraltmak yerine ihracatı artırmak çareleri 
üzerinde durmayı uygun görüyoruz. Çünkü, 
üretici ve tüketicinin yüksek bir tüketim potan
siyeline ulaştırılması bu suretle mümkün olabi
lir. Bugün dış ticaret rejimimize göre ihracı 
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memnu olan mallarımız hemen hiç yok gibidir. 
Bunlar asarı atikadan madudolan eşyalar, tif
tik keçisi fındık fidanı, esrar tütün tohumu gibi 
mahdut mallara inhisar etmektedir. Memnu 
ihraç malorının yok denecek kadar az olması ya
nında ihracatımızı tahdideden tedbirler de azdır. 

Tütün, kuru üzüm gibi mahsulerin sadece 
tescile tabidir. Hububat, un kepek, fındık yağlı 
tohumlar ve bâzı madenler de lisansa tabidir. 
1965 yılının ilk üç ayında yapılan ihracatımız 
1964 yılı ilk üç ayına nazaran 8 milyon lira faz
la olduğu cihetle ümit vericidir. İzahatıma son 
vermeden evvel önemine binaen, zeytin yağı 
fındık, pamuk gibi ihraç maddelerimiz hakkında 
da bilgi arz etmek isterim : 

Bu yıl kabili ihraç zeytin yağı miktarımız 
40 bin ton civarındadır. Amerikalılarla aramız
daki zirai maddeler anlaşmasına nazaran ser
best döviz sahasına dolar karşılığı 17 bin ton, 
ve anlaşmalı memleketlere de 850 ton zeytin 
yağı ihraç edebilmekteyiz. 

Ayrıca serbest döviz sahasına 17 bin tonun 
üzerinde ihraç yapabildiğimiz takdirde beher 
ton için Amerika'dan soya almak zorudayız. 
Zeytin yağı ihracatımızı tahdideden bu anlaşma 
margarin sanayiinin hammaddesini teşkil eden 
soya yağının Türk parası karşılığında ithal edi
lebilme avantajından doğmuştur. 

Gerçekten anlaşmanın yapıldığı tarihte mem
leketimizde yemeklik yağ sıkıntısı mevcuttu. Bu 
ihtiyaç margarin sanayiinin kurulması ile gide
rilmiştir. Bugün bu sanayiin hammaddesi mem
leketimizde ayçiçeği yağı, pamuk yağı olarak 
istihsal edilmektedir. 

Diğer taraftan Vekâletimizin noktai nazarı
na göre, 1964, 1965 yağ senesinin bize tahmil 
ettiği mükellefiyetlerin kalkmış olması icabeder. 
Fakat dost Amerika ile farklı görüşlere sahip 
bulunuyoruz. Tek taraflı olarak mukaveleyi 
ihlâl etmenin doğru olmıyacağı kanaati ile me
sele Dışişleri Bakanlığı. Maliye Bakanlığı ve 
Bakanlığımız arasında yeniden tetkike tabi tu
tulmuş ve varılan sonuç Amerika'ya bir muhtı
ra ile sunulmuştur. 

Zeytin yağı fiyatlarının lâyık olduğu seviye
ye ulaştırılması, eldeki stokların azaltılması 
için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuz mu
hakkaktır. 

— 446 — 



M Meclisi B:114 
1964 yılı dünya fındık istihsali 130 bin ton 

iç fındığa tekabül edecek miktardadır. Dünya 
tüketimi 70 bin ton civandadır. Bu aşırı istih
salin yarattığı buhrandan en ziyade müteessir 
olan memleket hiç şüphesiz ki Türkiye'dir. Çün
kü 134 bin ton olan dünya istihsalinin 100 bin 
tonu Türkiye'de istihsal edilmiştir. Fisko - Bir
lik Bakanlar Kurulu kararı ile yurdumuzda des
tekleme mubayaasına girmiş ve bu maksatla 
550 milyon liralık bir imkân kullanılmıştır. Bu
güne kadar Fisko - Birlik pek az mal satmıştır. 
Gerek tüccar ve gerekse Fisko - Birlik tarafın
dan 40 - 45 bin ton satıldığını söyliyebilirim. 
Bakanlığa geldiğimde iç piyasamızda kabuklu 
fındığın fiyatı 250 kuruş civarındadır. Bugün 
420 kuruştan satış yapıldığı söyleniyor. Bu yük
selişte 1965 rekolte tahminlerinin tesiri büyük
tür. Henüz kesin olarak bir rakam söylenemez 
ise de geçen yıldan % 50 noksan olacağı söy
lenmektedir. Fındığın bugünkü ve yarınki du
rumu İktisadi Kurula sunulmuştur. Şimdi fın
dık konusuna son vermeden evvel bu sabah al
mış olduğum bir malûmatı ıttılaınıza arz etmek 
isterim; Fisko - Birlikle yapılan sabahki tele
fon muhaveresi sonunda dışarıya fiyatın taban 
fiyatların üstüne çıktığı ve 1 500 ton civarında 
bir iç fındığın 102 dolardan satıldığını öğrenmiş 
bulunuyorum. Bunu hayırlı bir haber kabul 
ediyorum. Hedef 110 -115 dolardır. 

Diğer taraftan destekleme mubayaasına de
vam edebilmek için hazırlamış bulunduğumuz 
70 milyon liralık kararname bugün öğrendiği
me göre Saym Reisicumhurun tasdikine iktiran 
etmiştir. 

Pamuk mevzuunda mühim bir sıkıntımız 
yoktur. Rekoltemiz 320 bin ton civarındadır. 
Bunun 120 bin tonu dâhilde tüketilir. İhracat 
imkânımız da 170 bin ton olarak söylenebilir. 

Şu hale nazaran 25 - 30 bin ton için ihraç im
kânları aramamız icabediyor. Bu maksatla anlaş
malı memleketlerin kontenjanları yıl sonuna ka
dar serbest bırakılmıştır. Ve Doğu - Almanya 
kontenjanına ek kontenjan verilmiştir. 

Şimdi biraz da bakanlığımızın mevzuatla ilgi
li meselelerine temas etmek isterim. Bunlar tan
zim edecekleri konular itibariyle hakikaten çok 
önemlidir. Filhakika su ürünleri bugün çok eski 
bir nizamname ile yürütülmektedir. Öünün ihti
yacına cevap vermekten ıızaktjr, Bu konu ile il-
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gili olarak Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kanun 
tasarısı Başbakanlığa sevk edilmiş ve Su Ürün
leri kanun tasarısı ise Meclis gündemine girmiş
tir. Vekâletimizin Teşkilât Kanunu da bu meyan-
dadır. Halen Bakanlığımızı ilgilendiren kanun ta
şanlarının miktarı 27 dir. Bunların 14 adedi 
Meclise sevk edilmiş ve 13 adedi de Yüce Meclis
lere sevk edilmek üzere Bakanlığımızda hazırdır. 
Bugün bu tasarılann yürürlüğe girmesini arzu 
etmemize rağmen, bu teşriî devre içinde görüşül
mesini mümkün görmemekteyiz. 

Yapılan hesaba göre Yüce Meclislerin devrem 
sonuna kadar 40 - 45 oturum yapabilecekleri 
umulmaktadır. Bu devre içinde bütün Bakanlık
ların gerek Meclise sevk edilmiş ve gerekse sevk 
edilecek tasarılannm görüşülmesini ummak müm
kün değildir. Ekonomimizde Ziraat Bankasının 
işgal ettiği mevki büyüktür. Bu bakımdan ban
kanın durumu hakkında kısa bilgi arz etmek is
terim : 

1 Şubat 1965 tarihi itibariyle çiftçiye verilen 
zirai kredilerin miktarı 3,280 milyar liradır. Bu
nun 1,551 milyar lirası doğrudan doğruya, 0,655 
milyar lirası Tarım Kredi Kooperatifleri kanalı 
ile, 0,916 milyar lirası Tarım Satış Kooperatif
leri-kanalı ile, 0,157 milyar lirası da tohum yar
dım kredisi olarak verilmiştir. Diğer taraftan, 
1,180 milyar lira ticari kredi kullanılmış, 57 mil
yon lira resmî müesseselere kredi olarak verilmiş, 
128 milyon liralık iştirakler tesis edilmiştir. Hazi
nenin Ziraat Bankasına olan borcu 436 milyon 
lira civarındadır. Bankanın aktif toplamı 7,6 
milyar liradır. Yurdun zirai krediye olan ihti
yacının 8 - 10 milyar lira civarında olduğu ve 
bunun ancak 3 milyar 280 milyon lirasının kulla
nılabildiği düşünülürse banka kaynaklarının ne 
kadar kifayetsiz olduğu kolaylıkla anlaşılır. Ser
mayenin 750 milyon liradan, 1,5 milyon liraya 
çıkarılması için hazırlanan tasarı Yüce Meclisi-
nizce geçen yıl kabul edilerek Cumhuriyet Sena
tosuna sunulmuştur. Bu kesif mesai içinde dahi 
Meclisinizin ve Muhterem Divanın sebkeden hiz
metlerine karşı Vekâletim adına teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlanm, bu kanunla bankanın 
bir imkâna kavuştuğunu söyliyemeyiz. Ancak, te
raküm eden kârların sermayeye kalbedilme imkâ
nı sağlanmıştır. Bankanın rahatlık içinde çalışa
bilmesi Hazine borçlarının tahsili ve dolaylı yol-
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dan Tarım Kredi Kooperatiflerin tevziat kabul 
edebilmesi ile bir miktar mümkün olabilecektir. 

* Ziraat Bankası 7,630 milyar liralık sermaye
sinin 1,174 milyar lirasını . öz kaynaklarından, 
6,456 milyar lirasını da yabancı kaynaklardan te
min etmiştir. Geçen seneye nisbetle bu sene mev
duat hacmında önemli artışlar olmuştur. Küçük 
esnafın finansmanı ile iştigal eden Halk Bankası
nın 5 Mart 1965 tarihi itibariyle durumu şöyle
dir • Banka 381,7 milyon liralık kaynağa sahiptir. 
Bunun 101,7 milyon lirası kendi kaynağı ve 279,9 
milyon lirası da yabancı kaynaklardır. Giden yı
la nisbetle mevduat haemmda % 50 nisbetinde 
bir artış olmuştur. Bunu bankaya olan itimadın 
bir nişanesi olarak kabul etmek icabeder. Banka 
bu küçük imkânlarını 257,1 milyon lirasını mesle
kî krediler, 43,06 milyon lirasını ticari krediler 
olarak kullanmıştır. Banka kaynaklarından fay
dalanan esnaf kefalet kooperatiflerinin sayısı 225,' 
ve ortak adedi 87 898'dir. Her ortak başına dü
şen ortalama meblâğ 2 390 liradır. 

AID Türkiye Misyonunca bankada tesis olu
nan fonların durumu şöyledir. Küçük sanayi ge
liştirme ihraç fonundan 12 milyon lira faizsiz 
olarak ve sekiz milyon lira da binde 7,5 faize tabi 
olarak cem'an 20 milyon lira verilmiştir. Bu fon
dan 25 milyon lira da alınmak üzeredir. Faizsiz 
olarak temin olunan kısım küçük sanayilerin mim- • 
hasıran tesis kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üze
re ve diğeri de işletme kredilerini karşılamak üze
re kullanılmaktadır. Şahıs kredi limiti tesis kre
dilerinde 50 bin lira ve işletme kredilerinde 30 
bin liradır. Halk Bankasının sermayesinin 150 
milyon liradan 300 milyona iblâğı için hazırlanan 
tasarı Yüce Meclisinizin gündemindedir. 

Şimdi bir nebze de Et - Balık Kurumunun fa
aliyeti hakkında bilgi arz etmek isterim, 1964 yı
lında kuramca 264 953 aded küçük baş ve 101 303 
aded de kasaplık hayvan satmalmmıştır. Kuru
mun kombinalarında ete ilâveten deri, bağırsak, 
kemik unu, kan unu, ve çeşitli yağlar üretilmiş 
ve sucuk, sosis, salam, füme dil, zele işkembe' ve 
kavurma gibi et mamulleri imal edilmiştir. Yine 
bu arada resmî ve özel sektöre 3 994 ton koyun 
ve 11 156 ton sığır olmak üzere 15 150 ton et sa
tılmıştır. Kurumun firigorifik kamyonları özel 
sektöre kiralanmış ve 15 082 liralık gelir sağlan
mıştır. 

Ağ gemileriyle yapılan deneme avlarında: 67: 
ton çeşitli balık avlanmıştır. Araştırma gemile-1 
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rinden bir tanesi istanbul Üniversitesi Hidrobi
yoloji Enstitüsü emrinde çalışmıştır. Trabzon Ba-
lıkyağı ve Unu Fabrikasında 367 ton balıkyağı ve 
652 ton balık unu üretilmiş bunlardan 267 ton 
balıkyağı ile 239 ton balık unu ihracedilmiştir. 

Et - Balık Kurumu 1950 - 1961 yılları arasın
da eem'an 197 milyon lira zarar etmiştir. 1964 
yılında ise 48 milyon lira kârla bilançosunu ka
patmıştır. Kurumun çevirdiği sermaye yekûnu 
862 milyon liradır. Bunun 73 milyon lirası kendi 
öz kaynağıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben genel 
olarak arz etmek istediğiğim bilgileri .sunmuş 
bulunuyorum. Şimdi arkadaşlarımızın tıemas 
etmiş olduğu konulara geçiyorum. 

Sayın Nadir Yavuzkan arkadaşımız fiyat 
< politikası üzerinde durdular ve kendilerinin bu 

konuya eğilmiş olmaları benim de fiyat politi
kası üzerinde birkaç söz ilâve etmemi imkân al
tına almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, iki bakımdan fiyat 
politikası takibetmek durumundayız. Birisi ih
raç mallarımızın fiyatı, diğeri ithal malları ve 
istihlâk mallarımızın fiyatlarıdır. İhraç metaı 
fiyatlarını yükseltmekte, istihlâk mallar.mii ve 
ithal eşyasının fiyatlarını düşürmekte memle
ket hesabına fayda umuyoruz. Ancak plân tat
bikatının başlaması ve Millî Koruma Kanunu
nun kaldırılması sebebiyle fiyatlar üzerinde 
Vekâletimizin direkt müdahaleleri mümkün ol
mamaktadır. Biz bu politikayı .sadece arz ve 
talep cephesine olabilecek dolaylı müdahale
lerle temin etmeyo çalışmaktayız. Nadir Yavüz-
kan arkadaşım satış kooperatif erinin desteklen-" 
miyeceğine dair beyanda bulunduğumuzu söy
lediler. Fakat ben böyle bir beyanı her hangi 
bir yerde yaptığımı hatırlamıyorum. Bütçenin 
ikinci defa görüşülmesinin memleket ekonomi
sinde duraklama yarattığını ve iyi olumlu sonuç
lar meydana getirmediğini belirten Sayın Na
dir Yavuzkan arkadaşımıza; bütçenin tümü üze
rinde görüşme yapılırken kiendi grupları sözcüle
rinin sözlerini hatırlatmak isterim. Kırmızı oy 
kullanacaklarını söylemişlerdi. Gerçekten bütçe
nin iki defa görüşülmesi memlekette iktisadi bir 
buhran yaratmışsa, bunun üçüncü defa görü
şülmesini sağlamak için beyaz oy vermenin da
ha uygun olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Ekrem Dikmen arkadaşımız Fisko - Birlik ile-' 
ilgili;'bir protokolden bahsetti, gerçekten böyle 
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bir protokol -vardır»: imza edilmiştir. Onu şim
di arz -ediyorum. 

Sayın Dikmen arkadaşımız temas etmiş ol
duğu protokol 17 . 8 . 1964 tarihinde imza edil
miştir. Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat, 
Ordu Valisi Mustafa Karaer, Fisko - Birlik İda
re Meclisi âzası Ahmet Hikmet Tirali ve Fisko 
- Birlik Umum Müdürü Atıf Olgaç tarafından. 
imza edifeıiştir. 

Metin aynen şöyledir. 
«Bugün Ordu'da vilâyet konağında, Arif 

Hikmet Onat ve Ordu Valisi Mustaraf Kara-
er'le Fisko - Birlik İdare Meclisi Reisi Ahmet 
Tirali ve Fisko - Birlik Umum Müdürü Atıf 
Olgaç, fındık konusunu tetkik etmişler ve top
lantı sonunda Fisko - Birlik Genel Müdürü Ana
dolu Ajansına aşağıdaki demeci vermiştir:. 

1. Fisko - Birlik Hükümet karariyle or
taklardan 40 bin ton, ortak dışı müstahsıldan 
60 bin ton olarak 100 Mu ton kabuklu fındık 
mubayaa edecektir. Bunun için lüzumlu bulu
nan 550 milyon liralık kredinin muamelesi te
kemmül etmiş ve bu para Fisko - Birlik Umum 
Müdürlüğü emrine tahsis edilmiş ve Ziraat 
Bankasına gerekli talimat verilmiştir. 

2. Kooperatiflerin ortaklarından kuru de
ğirmenlik fındığın kilosunu kesintisiz 450 ku
ruştan ve ortak dışı müstahsıldan 440 kuruştan, 
keza kesintisiz olarak mubayaa edecektir. 

3. Stok müessesesi için ortak dışı müstah
sıldan mubayaa olunacak 60 bin ton fındık ge
lecek kampanyaya kadar piyasaya arz edilmi-
yecektir. 

4. Fisko - Birlik kooperatif ortaklarından 
alacakları yeni mahsulü bundan sonra lâyık ol
duğu değeri bulasıya kadar piyasaya arz etmi-
yecektir.» 

Kayın arkadaşımızın sormuş olduğu proto
kol bundan ibarettir. 

Şimdi Dikmen arkadaşınım, bu tarzda bir 
protokol üzerinde yeni Hükümetin ve Ticaret 
Bakanlığının ne gibi bir işlem yaptığını sormak
tadır. 

Bayındırlık Bakanının böyle bir protokolü 
tanzim etmesi ve altına imza etmesi doğrudur 
veya değildir, bunu bilmiyorum. Fakat ben va
zifeye başladığımdan bu "yana geçmişi eleştirme 
yerine günümüzün işlerini iyi idare etmek 
prensibini gütmekteyim, Bu bakımdan ilgilen
medim, 
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Yine Ekrem. Dikmen arkadaşım konuşması 

sırasında dış ticaretimizin anlaşmalı memleket
lere kaydığını tebarüz ettirdiler. Bu konuda da 
bir kaç kelime söylemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, anlaşmalı memle
ketlerle yaptığımız ticaret hacmi genel ticaret 
hacmıonız içerisinde yüzde 10 nisbetindedir. Ger
çekten yapılan anlaşmalar alt alta konur top
lanırsa: bir rakam ifade eder. Fakat bunlar 
aynen realize edilmediği için, noksan realize 
edildiği için giden yıl vâki olan.'tecrübelere bi
naen bir hesaba varmış bulunuyoruz ki, bu 
% 10 oranındadır. Nafiz Giray arkadaşını 
da konuşması sırasında dış ticaret açığına te
masla ihracatımızın artırılması suretiyle bu açı
ğın daraltılmasını tavsiye ettiler. Kendilerinin 
görüşüne aynen katılıyorum. Ancak bir husu
su belirtmek isterim. İhracat topyekûn iktisadi 
bir faaliyetin sonucu olarak başarıya ulaşır. 
İstihsal safhasından başlar kötü şartlar altında 
istihsal edilmiş, yüksek fiyatla maledilmiş, Dün
ya fiyatlarından uzaklaşılmış bir malın ihrac-
edilmesi sorumluluğunu Ticaret Bakanlığı tek 
başına üzerine alamaz. 

Doğu b'loku ile vâki ticaret münasebetleri 
hakkında, bilgi istendi. Onu biraz evvel arz et
miş oluyorum. Dış ticaretin Devletleştirilmesi 
fikrini tenkid ettiler. Gerçekten müntesibi bu
lunduğu partinin inanışına uygun olarak dış 
ticaretin Devletleştirilmesini asla ve kat'a dü
şünmüyoruz. Esasen dâhilde her türlü iktisadi 
faaliyet devletleştirilmedikçe dış ticaretin dev
letleştirilmesi mevzubahsolamaz. Bu çok şü
mullü bir meseledir. Ve kanaatimize göre has
ta bir fikirdir. 

Nafiz Giray arkadaşını yine bu arada sayın 
basına intikal eden 'bâzı mevzuların aydınla
tılmasını arzu ettiler. Bana bu imkânı lütfet
miş oldukları için kendilerine cidden müteşek
kirim. 

Bu hâdiseyi ben ilkin 26 Nisan 1965 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde okudum, beş madde et
rafında toplanıyordu. 

«1. Hükümet kararı olmadan Komünist 
Çin'le Ticâret Bakanlığı adına ticari ilişkilere 
girişilmesi için Ragıp Karımahmutoğlu Firması
na nasıl temsil yetkisi verilmiştir1? 

2. Polonya ile ikili Anlaşmasının bitmesine 
15 gün kala ve yenisinin hazırlandığı bir sıra
da biteıi kereste kontenjanına: 26 bin dolarlık 
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yeni bir tahsis yapılmış mıdır? Yapılan bu tah
sis hangi Adalet Partisi milletvekiline aittir. ? 

3. Mısır'a ihracedilmek istenen 35 bin ton 
krom için önceden izin verilmediği halde sonra
dan izin verilmesinin sebebi nedir? 

4. Bakanlıklararası iktisadi Kurulun demir 
cevherinin geçici ihracına izin verilmemesine 
dair karar olmasına rağmen Dumaks Firmasına 
•geçici ihraç yetkisi tanıyan emir verilmiş mi
dir? 

5. Fındık satışlarının serbest bırakılması 
tavan fiyatlarında düşme meydana getirmiş mi
dir?» 

Bu sualleri bir tek soru önergesinde yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenmek
tedir. Bu önergenin sahibi Ankara Milletvekili 
Sayın Burhan Apaydın'dır. 

Şu iddialara bakılırsa ben 2,5 aylık kısa za
man içinde bir hayli büyük işler yapmışım. Yi
ne aynı günkü bir başka gazete de muhterem 
arkadaşını kendisine verilecek cevap tatminkâr 
olmadığı takdirde bir Meclis tahkikatı açılması 
için de teşebbüse gireceğini ayrıca matbuata 
aksettirmiştir. Cevapları hazırdır. Size de bu 
cevapları aynen arz edeceğim, şayet böyle bir 
tahkikat önergesi verirlerse ben de bu önergenin 
altına şahsan imza koymakıtan kaçınmam, bu be
nim için bir şeref borcudur. (Soldan alkışlar) 

Şimdi bir taraftan sualleri tek tek özet ola
rak okuyup cevaplarını da ayrıca arz edeyim : 

Birinci sual şu: Hükümet kararı olmadan 
Komünist Çin ile Ticaret Baıkanlığı adına ticari 
ilişkilere girişilmesi için Ragıp Sanmahmutoğ-
lu adındaki firmaya nasıl temsil yetkisi veril
miştir? 

Cevap 1. - Ragıp Sarımabmutoğlu adında 
bir iş adamımız bakanlığıma müracaaıtla Sosya 
üst Çin Halk Cumhuriyetine Sterling karşılığın
da pamuk ve benzeri ürünlerimizi satabileceğim 
ve bunun yekûn olarak 15 milyon dolar civarın
da olabileceğini bildirmiş, Vekâletimizce izin ve
rilip verilemiyeceğini sormuştur. Verilen izaha
ta göre, satış serbest döviz karşılığında olacak.. 
bedelinin yüzde 95 i peşin ödenecek ve bakiye 
yüzde beşi de malın vürudunda yapılacak eks
pertize sonumda ödenecektir. Bu durum muvace
hesinde ve şu sıra içinde meseleyi tetkik edelim. 

A) Dış ticaret rejimimiz bakımından mesele
yi teknik bilgiye sahip teşkilâtımla görüştüm» 
bir mâni olmadığı cevabını aldım. Siyasi yön-
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den de şahsan gerekli incelemeyi yaptım. Mad
di menfaatlerimize ilişkin olduğu cihetle ve bir 
ticari anlaşma mahiyetini de taşımadığı cihetle 
siyasi bir mahzur bulunmadığı hususunu da öğ
rendim. 

Birer müstahsil teşekkülü olan Târİş ve Çu-
koîbirliğin, derhal mal verilip verilemiyeceğini 
araştırmak için her iki müessesenin müdürlerini 
Ankara'ya davet ettim. Benim iştirak etmediğim 
bir toplantıda bâzı değişikliklerle aralarında mu-
taJbakat hâsıl ettiklerini öğrendim. Ragıp Sarı
malhmutoğlu temaslarında . ciddiyetine inanma
ları için, «Bu malları satabildiğim takdirde ih
racına izin verebileceğimize dair bana bir bilgi 
verebilir misiniz?» dedi. 

Meseleyi başından sonuna kadar takibetmiş 
olan Dış Ticaret Dairesi Reisine satışa izin vere
bileceğimize dair bir yazının hazırlanmasını söy
ledim. Aradan bir müddet geçt'iikten sonra Ra
gıp Sarımaihmutoğlu'na verilen belgenin Dış Ti
caret Reisimiz tarafından imzalandığını ve mez
kûr belgenin müsait bir ifade taşımadığını öğ
rendim. Bu kere kendi elimle ve kendi imzam 
tahtında ilişik belgeyi hazırlıyarak esfeiısini geri 
almak suretiyle yenisini verdim. Halen Ragıp 
Sarımahmutoğlu'nun elinde bulunan belge şöy
ledir. «Çin Halk Cumhuriyetine Türk mallarını 
satabildiği takdirde bu malların dış ticaret re
jimimiz hükümleri gereğince ihracının mümkün 
olduğunu bildirir işbu mektup istanbul Cum
huriyet Caddesi No: 8 de mukim ve tanınmış bir 
iş adamı olan Ragıp Sarımahmutoğlu'na isteği 
üzerine verilmiştir.» Mümkün olduğu için şifa
hen verebileceğim bir cevabı istediği zaman ya
zılı da vermek vazifelerim meyanındadır. 

Şimdi ikinci cevaba geçiyorum: 
«Polonya ile ikili anlaşmanın bitmesine 15 

gün kala ve yenisinin hazırlandığı bir sırada bi
ten kereste kontenjanına 26 bin dolarlık yeni 
bir tahsisat yapılmış mıdır? Yapılan bu tahsis 
hangi Adalet Partisi milletvekiline aittir?» 

Cevap iki; muhterem arkadaşlarım, kendisi
ne verdiğim cevabı aynen okuyorum. İhtimal 
almamıştır. Polonya ile aramızdaki ticari anlaş
maya göre ceviz kütüğü için ayrılan kontenjan 
başlangıçta elli bin dolar idi. Bu kontenjan ça
bucak dolduğu için zamanından evvel, Sayın îs-
limyeli zamanında 150 biri dolarlık ek konten
jan verilmiştir. Bu da kâfi gelmediği için zama-



M. Meclisi B:114 
nmda sadece 26 bin. dolarlık ek kontenjan veril- j 
mistir. Bıı kontenjandan faydalanan firma sa
hipleri şunlardır: 1 — Vedat Uras, 2 — Refi 
Palaçıkas, 3 — Hasan Tahsin Berter, 4 — Cio-
vanni Duka, 5 — Şevki, Ustaoğlu, 6 — Sami 
Tümhas. . 

Yukarda da görüldüğü üzere bir Adalet Par
tili milletvekiline de lisans verilmemiştir. Sâ- I 
yın milletvekillerinin birçok işleri hakkında bil
gi "istedikleri ve tâkıbettikleri doğrudur. Fakat 
kimin ne sorduğunu ve ne takibettiğini hatırla- | 
mıyorum. 

Ayrıca yukarda adı geçen lisanslar üzerine | 
«ıskarta» kaydı konmuştur. 

«Mısır'a ihracedilmek üzere 35 bin.ton krom ! 
için önceden izin verilmediği halde, sonradan i 
izin verilmesinin sebebi nedir?» 

Cevap : Mısır'a 35 bin ton kromun ihracı için 
istanbul'da. Ararat Firmasına zamanından evvel 
lisans verilmiştir. Bu lisans yine zamanından 
evvel adı geçen firmanın ihracat ruhsatname 
müddetini doldurmuş olması sebebiyle iptal edil
miştir. Firma ruhsatnamesini yeniledikten son- j 
ra; tekrar müracaat etmişse de ilgili dairen.n î 
dolar sahasına satış imkânının açıldığına dair j 
itirazı üzerine kendisine lisans verilmemiştir, i 

«Bakanlıklararasi: iktisadi Kurulun demir { 
cevherinin, geçici ihracına izin verilmemesine 
dair karar olmasına rağmen Örmek Firmasına ! 
geçici ihraç yetkisi, tanıyan emir verilmiş mi
dir?» Sualin bir tanesi de'bu. Demir cevheri
nin muvakkat ihracı için vâki. müracaat Bakan-
lıklararası iktisadi Kurula yeniden ıgetirilmiş-
tir. Bunun daha evvel iktisadi Kurul tarafın
dan reddedilmiş olmasına rağmen benim zama
nımda tekrar iktisadi Kurula sevk edilişinin 
bir sebebi vardır. Onu da arz edeyim, ilk ret 
karan verildikten sora Muvakkat ihraç Tali
matnamesi hazırlanmıştır. Ve ondan sonra bu 
talimatname yürürlüğe konulmuştur, işte daha 
evvel verilen bu ret kararının bu kere yeni ha
zırlanmış olan Muvakkat ihraç Nizamnamesi 
hükümleri dairesinde tekrar tetkikine imkân 
vermek için tekrar iktisadi Kurula arz etmiş 
(bulunuyoruz. 

- «Fındık satışlarının serbest bırakılması taban 
fiyatında, düşme meydana getirmiş midir?» 

Fındık, lisansa başlanıp da müracaat edenle
re lisans verilmediği tarihte fındık fiyatları 
içte ve dışta taban fiyatın, çok altında idi. Çünkü ı 
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dışardaki alımlar bir yandan aşın istihsal var
ken diğer yandan ihracatın menedilmesi karşı
sında fındık piyasasının dâhilde yıkılacağını bi
liyorlardı. Filhakika o günlerde fındık dâhilde 
240 kuruşa kadar düşmütü. Normal ticari 
nizamı tesis ettikten sonra fiyatlar içte ve dış
ta yükselmiştir. Demin de arz ettiğim gibi bu
gün fındık dışarda taban fiyatın üzerindedir. 
Tüccarın Fisko - Birliğe karşı haksız rekabet 
yaptığına inanmıyorum. Bilâkis anlaşmalı mem
leketlere satış inJhisan Ficko - Birliğe verildiği 
için, iştirak ettirildiği için muvazene Fisko -
Birlik lehinedir. 

işte Sayın Apaydın'm sormuş 'olduğu sorula
ra hazır bulunan cevaplarım bunlardır. Ken
disine de birkaç gün sonra ulaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, beni başından so
nuna kadar takibetmek lûtfunda bulundunuz. 
Ben meselelere politika karıştırmadan mümkün 
olduğu kadar hâdiseleri ve geçen muamelâtı ob
jektif ölçüler içinde sizlere arz etmek için gay
ret sarf ettim. Ve mümkün olduğu kadar da 
politikanın dışında kalmaya çalıştım. Fakat, 
şimdi Naim T.irali arkadaşımıza cevap vermek 
zorundayım. Kendisinin sormuş olduğu sualler 
beni bir parça politikanın içine çekecektir. Sa
yın arkadaşım yeni Hükümetin fındık muba
yaasını durdurmasından bahsetti ve yeni Hü
kümet gelir gelmez fındık mubayaasını durdur
muş ve bu mubayaayı durdurması üzerine de 
dâhilde fındık fiyatları düşmeye başlamış. Or
taya konan mesele bu. Hâdise tamamen aksi 
istikamettedir. Dördüncü Koalisyon Hükümeti 
kurulduktan sonra, ben vazifeye başladığım sı
ralarda Fisko - Birliğin destek mubayaası çok
tan durdurulmuştu. Ve yeni bir mubayaa ya
pılmıyordu. Üstelik o günlerde fiyat demin arz 
etmiş olduğum seviyede idi. Muhterem arka
daşım, yeni Hükümetin fındık politikasında 
muvaffak olamadığını söylediler. Şimdi meseleyi 
açıklığiyle huzurunuza getiriyorum : 

Fındık politikasında serbestiden başlayıp, 
tescile geçme, tescilden lisansa bağlama, sonra 
lisansı da âdeta bir men'i ihracat gibi uygulan 
mak.. Bu bir başarı, Muhterem Tirali arkada
şımın partilerine mahsus bir basan. Fakat dı
şarda adım adım fındık piyasasını başarıya gö
türmek fcir başarısızlık. Dışarda iş adamlan-
mızm itibarını sıfıra indirmek Sayın Tiraü 
arkadaşımızın anlayışına göre bir başarı, iş 
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adamlarımızın itibarlarını iade etmek ise zama
nımıza tesadüf etmiş bir başarısızlıktır. Müs
tahsil ve tüccarı birbirinden tefrik etmek, tüc
carı müstahsil aleyhine tahrik «tmek müstah
sili tüccar aleyhine teşvik Sayın Tirali arkadaşı
mızın anlayışına göre bir başarı ve fakat yerli 
ürünlerimizin mahsullerimizi, mâllarını değer
lendirmek için çalışan müstahsil ve tüccarı bir 
bütün olarak telâkki etmek başarısızlık, fiyat
ları yine dâhilde 240 kuruşta kadar düşürmek 
yine muhterem arkadaşımın anlayışına göre bir 
basan ve bugün bunu 420 kuruşa kadaj' çıkar
mak bir başarısızlıktır. Muslukları tıkamakla 
meydana gelen iç yıkıntıdan sonra dış fiyatları 
taban fiyatlannm altına düşürmek muhterem ar
kadaşımın anlayışına göre başarı, ihracatı nor
mal mihverine oturtmak, satışları sağlamak ve 
elindeki stokları eriten tüccarı tekrar fındık 
piyasasına sokmakta muhterem arkadaşımın an
layışına göre bir başarısızlıktır. 

işte arkadaşlarımın sormuş oldukları sual
lere benim burada verdiğim cevaplar bundan 
ibarettir. Başkaca sualler var ise bilgim nisbe-
tinde malûmat arz etmeye amadeyim. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen arkadaşla
rım, sırası ile Sayın ihsan Kabadayı, Sayın 
Hâldan Kısayol, Sayın Refet Aksoy ve Sayın 
İbrahim tmirzalıoğlu, bir de Sayın Şehmuz Ars-
lan. Ayrıca Sayın Naim Tirali ve Sayın Cihat 
Turgut'tur. 

Buyurunuz Sayın Kabadayı, sualinizi soru
nuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
Vekilim, nerede, ne zaman i... 

BAŞKAN — Riyasete hitabediniz efendim. 
İHSAN KABADA Yi (Devamla) —Muhte

rem Başkan, nerede, ne zaman halkla karşılaştı 
isem, tüccarı, esnafı, çiftçisi bankalardan şikâ
yetçidir. 

1. Krediler bugüne kadar ayarlanmadığı 
gibi kifayetsizdirler de. 

2. Bilhassa esnafı azığı yedinde bir ırgat 
gibi çalıştırarak banka faiz hadlerinin hiç de 
görüldüğü gibi 17 ilâ 18 olmadığı, bankaların 
fazla kazanç duygusu içinde iştiraya değil, po
liçeye gittiklerini ve bunun miktarının 30 a 
kadar yükseldiğini söylerler. Yıllardan beri ban
kalardan esnaf ve tüccar şikâyet etmektedir, 
dertlidir. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı sual şeklindi1 

sorun. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir ted
bir almak zarureti düşünülüyor mu? 

ikincisi : Banka kredisi ile yapılmış, bitmiş 
veya bitmek üzere olan; fakat malî imkânsız
lıklar dolayısiyle bankalarca el atılmış, kilit vu
rulmuş, satma yoluna gidilmiş bir kısım fabri
kalar işletme imkânlarına kavuşmadıkları için 
makinaları çürümek süzeredir. Hükümet olarak 
bunu işletmek bu millî servet hakkında Hükü
met ne düşünmektedir? :* 

BAŞKAN — BuyUrun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De

vamla) — Verilen kredilerin kiiayetsiz olduğu 
Sayın ihsan Kabadayı arkadaşımızın beyan et
tiği gibi pek çok ahvalde ve bilhassa zirai kre^ 
diler bahsinde gerçektir. Demin Ziraat Banka^ 
sının imkânlarını ve bilançosunu huzurunuzda 
arz ettiğim sırada temas etmiştim. Bu memle
ketin sadece zirai krediye olan ihtiyacı tama
men kesin bir rakamla ifade edilemezse de vâkî 
müracaatların çokluğu dikkate alınarak tah
minen söyüyebilirim ki, 8 - 10 milyar lira civa
rındadır. Buna mukabil 8 - 10 milyarlık bir 
zirai krediye ihtiyaç hâsıl olan bir memlekette 
ne miktarda bir kredi verebileceğiz, karşılıya-
bileceğiz? Demin, gene konuşmamda beyan et
miştim. Ziraat Bankasının bu imkânları 3,28b 
milyar liradır. Bir tarafta talep, bir tarafta arz 
kifayetsizliği, işte buhran buradan doğmakta
dır. Bu bir tasarruf meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bankaların serma^ 
yeleri arttıkça, para arzı arttıkça talepler de o 
nisbette daha suhuletle ve daha kolaylıkla kar
şılanması imkânı bulunacaktır. 

. Bâzı işletmelerin kapılarına kilit vurulduğu 
bu sebeple çalışamaz hale geldiğinden bahsetti
ler. Gerçekten böyle bir işletmenin durumuna 
acımak ve imdadına koşmak şayet elde imkân 
varsa bir Hükümetin ve her iyi niyet sahibinin 
vazifeleri olması iktiza eder. Ancak, Sayın Ka
badayı arkadaşım, bana bu işletmelerin kimler, 
hangi işletmeler olduğunu ye nerelerde olduğu* 
nu bir gün Bakanlığıma teşrif etmek suretiyle 
söylemek lûtfunda bulunurlarsa, imkânları d* 
aramızda beraberce görüşürüz. 
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BAŞKAN — Sayın Kısayol. 

: HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) —Efendim, . 
bendeniz su ürünleri mevzunda iki sual sormak 
istiyorum. Su Ürünleri Kanununun yeni şekliyle 
Meclisten çıkmamış olmasına rağmen eskiden de 
yasak olduğu halde yine sahillerimizde ve bil
hassa Marmara'da dinamitle, lüksle, jeneratörle 
ve buna ilâveten daha vahim bir surette dip ta
ramak usulü ile trol denilen bu usul le balık av
lanmakta ve balıklarımızın nesli tüketilmekte
dir.-Bu usul devam ettiği müddetçe Türkiye'de 
.büyük bir.... 

'-••"'• BAŞKAN — Mütalâa beyan etmeyin efen
dim. Mütalâa beyan edilirse konuşmaların bjt-

• m% olmasının bir mânası kalmaz. Sırada daha 
9 -kişi vardır. Kısa olarak sualinizi sorunuz.. 

HÂLDAN KISAYOL (Devamla) — Balık 
. nesli tamamen körletiîmiş bir duruma düşecek
tir. Buna İstanbul Balıkçılar Cemiyetinin alet 
olduğu söylenmektedir. Bakanlık bu kabil ba
lık avlanmaları karşısında onları menedici her 
hangi.bir.zecrî tedbir serd etmemiştir. Orada
ki .vazifelilerin idarei masla.ha.tina kalmıştır. 
Bunları menedici bir hüküm veyahutta bir ha
reket Bakanlıkça düşünülmekte midir? 
- İkincisi, yine Bakanlık tarafından meselâ, 
kılıç balığı avcılığında, 8 - 10 kilodan aşağı 
olanlar avlanilmıyacaktır, denilmektedir. Böyle 
bir emir vermektense, kılıç balığı avcılığı şu ta
rihlerden evvel yapılmayacaktır. Bu tarihlerden 
evvel yapılan kılıç balığı avcılığında kanuni 
muameleye tevessül edilecektir, şeklinde ola
maz mı? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Şimdi cevap arz ediyorum : Su ürün
leri mevzuu, hemen her bütçede üzerinde önemle 
duurlan bir mevzudur. Gerçekten bu mesele ne 
kadar derinliğine tetkik edilse azdır. Muhterem 
arkadaşımın beyan ettiği gibi trolla balık avcı
lığı yapılmaktadır, işitiyoruz. Fakat bunu önle
yici tedbirlere sahip değiliz. Daha evvelden Ve
kâletime müracaat etmek suretiyle Marmara 
bölgesinde trolla balık avlandığı ve bunun men 
edilmesi söylenmişti. Muhterem arkadaşlarım 
bütün bunlar bir salâhiyet meselesidir. Elimiz
deki Zabıtai Saydiye Nizamnamesi salâhiyetle
rimizin kaynağını teşkil eder. Bunun dışında 
hiçbir salâhiyetimiz mevcut değildir. Bu bir. 

İkincisi : Sadece mevzuattan gelecek bir 
salâhiyet değil, aynı zamanda teknik imkânla-
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ra da sahibolmak lâzımgelir. Bunun Marmara 
gibi geniş bir denizde devamlı takibedilmesi 
lâzımdır. Bu yapmış olduğumuz soruşturmalar 
sonunda bir zabıta meselesidir. Ellerinde bir 
tek motor olduğu için lâyıkı ile takibat yapa
madıklarını öğrenmiş bulunuyoruz." Aşağı - yu
karı kılıç balığı mevzuundaki sorusu da bu me-
yandadır. • 

BAŞKAN— Sayın Refet Aksoy sorunuzu 
sorun efendim. . 

REFET AKSOY (Ordu) — Fındık mev
zuunda izah buyurduğunuz protokolde Nafıa 
Vekili" arkadaşımıza verilen salâhiyetten Heyeti 
Vekilenin veya selefinizin malûmatı var mı
dır? Beri tarafta tesbit edilen fiyatlar da bu 
Heyeti Vekile kararı mıdır? Bu protokol im
zalanırken salahiyetli olduğunu iddia ederek 
protokole imza koyan Nafıa Vekiliniz midir? 
Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

İkincisi, Türk köylüsünün boş zamanlarında 
meşgul olmalarını sağlamak ve istihsali artır
mak gayesiyle «eî sanayii» meselesi uzun müd
detten beri Vekâletin tâkibetmiş olduğu bir po
litikadır. Ama, bugüne kadar müspet bir ne
ticeyi maalesef memleket olarak göremedik. Bu 
hususta esaslı bir etüde tevessül edilecek midir? 

TİCARET BAKANI MACİT. ZEREN (De
vamla) — Fındık mevzuunda demin okumuş ol
duğum protokolden 4 ncü Koalisyon Hükümeti
nin bir malûmatı yoktur. Yani taraflından 
4 ncü Koalisyon Hükümetine böyle bir mevzu 
götürülmemiştir. 

450 kuruştan mubayaa meselesine gelince: 
Bu İktisadi Kurul karariyîe yapılmıştır. Ve 
450 kuruştan ortak dışı mubayaa edebilmek için 
lâzımgelen malî imkân, 550 milyon liralık ma
lî imkân, Bakanlar Kurulu karariyîe zamanın
dan evvel alınmıştır. Bu itibarla Bakanlar 
Kurulu kararına iktiran etmiştir. 

El sanayii mevzuunda derhal verebileceğim 
bir şey yoktur. Bilâhara yazılı olarak mesele
yi tetkik edeyim cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın tmirzaboğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, bu yıl hububat rekoltesinin 
geçmiş yıllara nisbetle yüksek bir seviyeyi bul
ması ihtimali çok kuvvetlidir. Bu ihtimale bi
naen Toprak Mahsulleri Ofisinin finansman ha
zırlığı yapmış mıdır? Yoksa fabrikasyon çerçe
vesi içinde kalacak mıdır? 
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İkinci sualim, tücçarin alım kabiliyetini 

yükseltmek için bilhassa imalâtçı, yani un fab
rikalarına ikrazatta bulunmayı düşünmekte mi
dirler? 

Üçüncü sualim, alım yerleri ve alım süratle 
yapılacak mıdır? Alim gecikirse tabiatiyle fi
yat düşmektedir. 

Dördüncü sualim, Ziraat Bankası kredi 
sistemi revizyona tabi tutulacaktır dediler. 
Çünkü 1949 da tanzim edilen kredi esasları hâlâ 
muhafaza edilmektedir. Tüccarın durumu de
ğişmiştir, esnafın durumu değişmiştir krediler 
hâlâ değişmemiştir. 

ikincisi, ticari kredinin kısıtlanması sure
tiyle merkez sıklet zirai krediye doğru kaydı
rılması düşünülmekte midir? 

Üçüncü sualim, Et ve Balık Kurumu, bi
raz evvel Sayın Bakanın verdiği izahata göre 
1963 senesine kadar 190 milyon lira zarardan 
bahsediyorlar. Besin kredisi olarak yerilmiş 
plan paralar şahıslara peşkeş çekilmek üzere mi 
kalacaktır? 

Dördüncü sualim : Ticari şirketlerin göze
timi ye denetimi Ticaret Bakanlığına aittir. Ti
caret Bakanlığının, malûmatı tahtında yalmz 
Ankara'da iki şirket, birisi 8,5 milyon lira î e 
acz ve iflâs haline düşmüştür. Bununla alâ
kadar olunmamıştır. Diğer bii* şirket de 30 mil
yon lira ile acz ye iflâs haline düşmüştür. Bir 
tanesinin 216, bir tanesinin bir o kadar, müs
tahsil vatandaşı dolandırdığı meydana çıkmış
tır. Bunlarla Ticaret Bakanlığı ilgilenmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MACIT ZEREN (De

vamla) -— Muhterem arkadaşlar, hububat fi
yatları her yıl Haziran ayının 15 inden evvel 
en geç Haziran ayının 15 ine kadar tesbit ve 
ilân edilir. Bu hazırlık ilkin aidiyeti cihetiyle 
doğrudan doğruya Toprak Mahsulleri Ofisi için
de yapılan bir hazırlıkla başlar. Toprak Mah
sulleri Ofisi 440 sayılı Kanuna tâbidir, kâr
lılık ve verimlilik esasına göre fiyatlarını tes
bit edecektir. Bölge müdürlerinin iştiraki ile 
bu ayın onunda diye hatırlıyorum, bir toplan
tı yapılmış bu toplantıdan alman intibalara gö
re Toprak Mahsulleri Ofisi kârlılık ve verimli
lik esası içerisinde bu yıl uygulıyacağı fiyatı 
zannederim tesbit etmiştir. Fakat bunun ikin

ci kademesi vardır. Bu fiyatların ayrıca Ba
kanlar Kurulunda görüşülmesi ve görüşüldük
ten sonra aynen veya tadilen kararlaştırılması 
lâzımgelmektedir. Henüz Toprak Mahsulleri 
Ofisi çalışmalarının sonucunu Bakanlığıma ulaş
tırmadığı için ve daha müddet de mevcudoldu-
ğu için bu konuda fazla bilgiye sahip değilim. 
Esasen zamanından evvel bu konuda her hangi 
bir şey söylemeyi de uygun görmem. Tücca
rın alım kabiliyetni artırmak bakımından ken
dilerini kredi ile takviye meselesi. Bu yine 
umuyorum ki, hububat ziraati ile meşgul olan
lar hububat tüccarları için söylenmiş olsa ge
rek. Bu da işte imkân nisbetinde, bankaların 
kredi imkanlan nisbetinde kredilerden halen 
faydalanıyorlar. Bundan sonra da faydalana
caklardır. 

İBRAHİM IM1RZALIOĞLU (Ankara) — 
Yalnız Sayın Bakan bir sualime cevap verme
diler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz sualinizi 
sordunuz, Bakan da cevabını verdi. 

İBRAHİM İMİRZALIÖĞLU (Ankara) — 
Ben fiyat değil finansman mevzuunu sordum. 

TİCARET BAKANI MACIT ZEREN (De
vamla) — Arz ediyorum, fiyatla finansmanı 
ikisini bir arada mütalâa ötmek lâzımgeîir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene için alacağı 
miktara göre fiyatı meselâ 1 liradan tesbit etti
ğini kabul edelim, bilfarz muhakkak bunu 
bir rekolte ile sınırlıyacak ve onun gereği olan 
finansmanı da hazırlıyacaktir. 

Ticari kredilerin kısılması ve zirai krediler 
sahasına aktarılması mevzuu. Bu hususta ke
sin bir bilgim yoktur ve kanaatimce Ziraat Ban
kası bütün imkânlarını hattâ kısa vadeli mev
duatla temin ettiği imkânları dahi zirai kredi
ye kapamış durumdadır. Bir miktar ticari kre
di de yapmakta ve bu suretle kendi masrafla
rını çıkarmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu ile ilgili Olarak şu no
tu arz ediyorum: 1958 ve 1959 devresi içinde 
besicilere dağıtılan avanstan Kurumumuz ceza, 
kati teminat ve % 10 masraf karşılığı hariç, 
alacağı 20 583 239 liradır. Sulh Anlaşması için 
103 grup borçludan 50 grupu Kuruma mürar 
caattâ bulunmuştur. 50 grup borçlunun bakiye 
avans borcu tutarı 3 166 021 lira 50 kuruştur. 
Bugüne kadar Sulh Anlaşmasına tevessül edilen 
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gruplardan ilk takside mahsuben ceman 197 376 I 
$ra tahsil edilmiştir Ancak sulha muvafakat 
eden 50 grup borçludan bîr kısmı mehaz gös
termek suretiyle sulh şartlarını tamamen yen
ile getirmiş değillerdir. Kendileriyle halen ya-
.zişma yapmaktayız. Sulh için müracaat etmi-
yenler hakkında kanuni takibata devam olun
maktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha sekiz ar
kadaşımız sual soracaktır. Bunlara burada mı 
cevap vermek istersiniz yoksa biiâhara kendi
lerine yazılı olarak mı cevap vermeyi uygun i 
bulursunuz? 

TÎCABBT BAKANI MACtT ZEREN (De
vamla) — Kendileri nasıl isterlerse efendim, j 
Sildiklerimi burada da cevaplandırabilirim; i 
ama arzu ederlerse kendilerine yazılı olarak ce
vap vermeyi biz de daha müsait görürüz. 

BAŞKAN —̂ Esasen iki tane de verilmiş ki
fayet önergesi vardır. 

TİCARET BAKANI MACIT ZEREN (De
vamla) — Yazılı olarak,cevap vermek de bizim 
İçin daha mümkün ve kolaydır. Hattâ sual sa
hibini daha çok tatmin etmek imkânına sahib-
oluruz. Mâruzâtım burada bitiyor. Hepinizi 
hürmette selâmlarım. (Sondan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunu^ Sayın Nihat Diler. 
Kifayet takriri vardır. Son, söz olarak veri- \ 
yorum. - . I 

NİHAT PÎLER (Erşurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar^ Ticaret Bakanlığı 1 
ıbütçes] üzerinde grup sözeldi enine boyuna fi- 1 
kir ve mütalâa serd ettiler. Ticaretimizin geliş- 1 
mesi, ic ve dış ticaretimizin gelişmesi, ihracatı
mızın artırılması, ithalâtımızın kısılması ve öte
den beri müzmin vaziyette bulunan dış ticaret 
açıklarımızın kapanması için gereken tedbirleri 
ileri sürdüler. Muhterem hatiplerin dokunduğu 
(hususlara bendeniz dokunmıyacağım, sabrınızı 
suiistimal etmeden kısaca iki üç husus üzerinde 
duracağım. 

Muhterem arkadaşlar; memleket olarak ka
rakteristik İktisadi vasfımızı ziraat teşkil etmek
tedir. Biz bir ziraat memleketiyiz. Ziraat sektö
rü içinde en fasla inkişafa müsait büyük bir po
tansiyel ihtiva eden hayvancılık mevzuu üzerin
de durmak istiyorum. Hayvancılık hava şartla-

.-jgngı tfl«ıiri«4ea uzak istihsali kolay, ihracı k<H 
lay bir sektördür. Fakat maalesef bugüne kadar | 

bu sektör devletin himayesinden mahrum kal
mıştır. Adeta üvey evlât muamelesi görmüştür. 
Çok kıymetli hatip arfsadaşlanm Toprak Mah
sullerinin baş kalemlerini, ihracatın baş kalem- , 
leri üzerinde durdular. Ezcümle fındık ve tü
tün mevzuu üzerinde enine boyuna durdu
lar, Bugün fındık ve tütün Allah daha 
fazla etsin, stoklar halinde beklemektedir. 

. ihraç imkânından mahrumdur, Fakat hay
vancılık öyle değildir, eğer istihsal edi
lirse canlı hayvan olarak ye et vaziyetinde bu
nun ihracı kolaydır. Memleketimize büyük mik
tarda döviz getirmesi mümkündür. Hükümetin 
bu husustaki görüşlerini bekledim; öğreneme
dim. Programında hayvancılığın geliştirilmesi 
hususunda gereken tedbirleri alacağını dördün
cü Karma Hükümet ifade ettiği.halde Sayın Ti
caret Bakanının bu hususta her hangi bir fikir 
serd ettiğini göremedim. 

Muhterem arkadaşlar, tütün, pamuk, fındık 
için Devlet himaye elini uzatmaktadır. Fakat 
hayvan müstahsıllan j$in böyle bir himaye eli 
uzatmamaktadır. 18 nci aşırdaki Adam Simit'in 
serbest liberal rejiminden fazla bir serbest re
kabet rejimi hayvancılığa tatbik edilmektedir. 
Bugün ftevlet iktisadın her sahasına el uzatmış 
vaziyette, iktisadi fâaliyetleri müdahalesi ile 
topyekûa tanzim etmek durumu ile karşı karşı
ya bulunduğu bu şırada memleketimizin millî 
geliri üzerinde son detece müessir olabilecek, po
tansiyeli fazla hayvancılığı ihmal etmesi iktisat 
'kanunlarını ters çalıştırmak mânasına gelmekte 
ve memleketin yüksek menfaatlerine aykırı bir 
politika takibettlği aıüaşılmaktaıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Di
ler. 

NİHAT D&ER (Devamla) r - Bundan baş
ka bir de Ziraat Bankasının çalışma vaziyetine 
dokunmak istiyorum. Ziraat Bankasının vermiş 
olduğu kredileri vatandaşlar mahalline sarf et
mek sureciyle kullanmamışlardır, borçlu durum
dadırlar. Hükümetin bu hususta da vatandaşları 
murabahacılar ve aynı zamanda Ziraat Banka
sının faiz ve takip masraflarından kurtarması 
hususunda ne gim* tedbirleri . vardır. Bunu öğ
renmek isterim. 

Bir de Doğu Anadolu kuraklığı sebebiyle 
yardım yapılmıştı.r, Birtotom &ibe halinde, buğ
day v^ri^njştfi. ^ ^ ^ ^ . . ^ a ş v ^ ^ a v k ^ p i ola-
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i*ak verilmişti. Kredili olarak verilen buğdaylar 
fakir, perişan vaziyette olan çiftçilere idi. Hibe 
olarak verilenler ise zengin vaziyette muhtacol-
mıyan kimselere verilmişti. Bu hal bir adaletsiz
lik ve müsavatsızlık meydana getirmiştir. Şimdi 
fakir ahaliden Devlet bunun tahsili cihetine git
mektedir. Bu vatandaşları son derecede mutazar
rır ve müşkül durumda bırakmıştır. Hükümetin 
ibu husustaki kanaatlerini öğrenemedik. Acaba 
ne gibi bir tedbir alacaklardır? Bunu soru ha
linde soracaiktım. Fakat soru halinde sorama
dım. Sayın Bakanın yazılı olarak cevaplandır
masını arz ve istirham ederim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
lerini okutuyorum: 

Riyaset Makamına 
Kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Kifayeti 

müzakere talebinde bulunuyorum. Saygılarımla. 
Ordu 

Ata Bodur 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Vekâleti bütçesi üzerindeki müzake

relerin kifayetini arz ederim. 
Bursa 

Hikmet Akalın 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri aleyhindo 
Sayın Aydinçer. 

HÎLMÎ AYDINÇER (Aydm) — Muhterem 
arkadaşlar, dört saattir Sayın grup sözcülerinin 
Türkiyo'nin mahsulleri üzerindeki konuşmaları
nın sıklet merkezini fındık teşkil etti. Yani tâ
biri diğerle konuşmalar mevzuu Karadeniz'den 
Ege Denizine bir türlü inemedi. 
. Muhterem arkadaşlarım; bizler vatan sathın

dan gelmiş milletvekilleri bütün vatan derdinin, 
ıstırabının burada tercümanı olamazsak ve büt
çe konuşmalarının bir gayesi olduğu ve istikbale 
muzaf tedbirleri, çareleri ve dertlerin dermanını 
bulmanın; yeri olduğunu düşünürsek henüz bir 
milletvekili konuşmadan kifayeti müzakere geli
yor, ondan sonra sadece konuşmalar grup söz
cülerinin umumi görüşlerine inhisar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye yaralıdır 
îktisaden de yaralıdır, dertlidir. Derdini dökmi-
yeri derman bulamaz. İşte... 

BAÇKAN — Esasa girmeyin efendim. 
HÎLMÎ AYDINÇER (Devamla) — Sayın 

Hükümet erkânımız burada; Ticaret Bakanı ve 

24.5.1935 0 : 2 
Ticaret Bakanlığı otoriteleri buradalar. Dertleri
mizi dökeceğiz, bunlara çare bulmak için not ala
caklar. Bunun için istirham ediyorum. Program 
aksaklığı da yoktur. Zamanımız gece saat 24 e 
kadar devam edebilir. Lütfen memleketin men
faati bakımından kifayeti müzakereyi kabul et
memenizi istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
ÎBRAHÎM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, kifayetin aleyhinde ben de söz is
temiştim. Vermediniz, usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet aleyhinde yal
nız bir kişiye söz verilir. Biz de bu usulü tatbik 
ettik. Bunda bir usulsüzlük yoktur. 

ÎBRAHÎM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Söz sırasının tanziminde usulsüzlük vardır, bu 
bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN— Şimdi, bu hususta bir usulsüzlük 
yapılmamıştır. Ben bu mevzuu açmak istemiyor
dum. Sayın îbrahim îmirzalıoğlu arkadaşımız. 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımıza sırasını kendile
rine vermesi için rica etmiş. Riyasete bu yolda 
bir takrir geldi. Bunu mütaakip, Sayın îmirzalı
oğlu Sayın Giritlioğlu'ndan sırasının kendilerine 
verilmesini rica etmiş; bu yolda bir önerge daha 
geldi ve kendisini sırada ikinci' yere kaydettim., 
Bilâhara lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi konu
şacaksınız diye sual sordum. Bu sualime «üze
rinde» diye cevap verdi. İçtüzüğümüzün hükmü 
«aleyhte» değil, «lehte» diye başlar, aleyhte, üze
rinde diye sıra taayyün eder ve üzerinde isten
diğine göre üçüncü sıraya gelmiştir. Hiçbir usul
süzlük yoktur. 

Şimdi okunan kifayet önergelerini oyunu/a 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Orta sıralardan, «O halde biz 
Başkanlık Divanından değil, gruptan söz ala
lım.» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar bu bizi ilgilendirmez. . 
İçtüzüğümüz bir grupun birden 'ziyade söz iste
mesine mâni bir hüküm getirmemiştir. Bu sebep
le, Grup sözcüleri 5 defa da 10 defa da söz ala
bilir. Grup sözcüleri 5 * 10 defa söz alıyor ve 
milletvekillerinin konuşmalarını tahdidediyorsa 
bu bizim kabahatimiz değil. Gruplara yapılacak ; 
bir şikâyettir, orada halledilmesi lâzımdır. 

ÎBRAHÎM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Grupların mütaakip söz almalarına Başkanlık, 
müsaade etmemeli. 
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BAŞKAN — Sayın îmirzalıoğlu, lütfen ye

rinize oturunuz, müzakerelerin inkıtâma sebebol-
1 

mayınız. 
Ticaret Bakanlığı büfesinin tümü üzerin

deki müzakereler bitti. Bölümlere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. KabqJ edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.. 

(A/l) Cari (harcamalar 
Bölüm L i r a 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — KabıŞ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12. Personel giderleri 18 751544 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 1 511 919 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 605 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabnf.edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri ' 1182 685 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ."•'?. 2 587 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat vş.. taşıt alım

ları ve onarımları • 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.» Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

. I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 74 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 900 
BAŞKAN — Kabul edenU-r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi tümü itibariyle ve 
bölümleri itibariyle kabul edilmiştir. Memleketi
mize ve milletimize hayırlı olsun. 

24.6.1986 O :2 
\ L) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt

çesi 
BAŞKAN ~ Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı ve ona bağlı bulunan Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerinde 
görüşmelere geçiyoruz. % Grupları adına söz alan 
arkadaşlarımız sırasiyle; İsmail Ertan C. H. P. 
Grupu adına, Ali îhsan Balım A. P. Grupu adı-

I na, Kemal Ataman M. P. Grupu adına, Seyfi 
I Güneştan Y. T. P. Grupu adına söz istemişler

dir. 
I Şahıslar adına söz istiyen arkadaşlarım sıra-
j siyle; İhsan önal, Fahir Giritlioğlu, Reşit Ülker, 
I M. Kemal Çilesiz, Hasan Tahsin Uzun, İsmail 

Sarıgöz, Müştak Okumuş, Mehmet Geçioğlu, Şa-
I di Binay, ihsan Kabadayı, Turgut Çulha, Nazmi 
I özoğul, Nihat Diler, Muslihittin Gürer, Ali İh

san Balım, Hilmi Baydur, F. Kerim Gökay, Nu-
I ri Ahıskalıoğlu, Etem Ağva. 

Şimdi tümü üzerinde ilk söz C. H. P. Gru-
I pu adına Sayın İsmail Ertan'mdır. Buyurun 
I Sayın Ertan. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ERTAN 
I (Denizli) — Sayın Başkan, muhterem millet ve-
I killeri, ve değerli bakanlık mensupları: 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1965 ma-
I lî yılı bütçesi hafefon$aki görüş ve temennileri-
I mizi C. H. P. Grupu adına arz ediyorum. 

I Sağlık,* genel olarak ferdin şahsi mutluluğu-
I nun bir kaynağı Olduğu kadar, toplum hayatı-
I nın onun ekonomik gücünün Devlet varlığ.nın 
I temel unsurlarından en önemlisidir. 
I Ferdin ve toplum sağlığının korunması Dev-
I letin bellibaşlı ödevlerinden birisidir; Devlet 
I olmanın bir bakıma mânası kendisini teşkil 
I eden fertlerin refah ve saadetini temin etmek

tir. 
I Yüzyıllardan hattâ insan varolduğundan be-
I ri fert vpya toplum olarak bütün çalışma ye di-
I dinmeler, biraz daha mesut ve müreffeh olabil-
I menin çarelerini aramaktadır; elbetteki bugü-
I ne kadar alman bütün neticeler s.hhatli ferdin, 
I kabiliyetlerini geliştirmesiyle mümkün olmuş

tu?. 
I Devlet olarak vazifelerimizin başında, fer-
I din dolayısiyle toplumun sağliğanı temin etmek 
I gelmelidir. 
I Bu Tflzife-İ8e.ı;1^ün.ağırhjğı\i^ı;<Ş.ağlık..ve''. 
I Sosyal Yardım Bakanlığının uhdesindedir. 

-m-
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Bu dâva bütün dünya memleketlerinde dai

ma millî bir mesele olarak ele alnmıştır. Bu ba
kımdan muhalefet olsun, iktidar olsun konuş
malarında müşterek bir noktaya varırlar. 

Sağlık mevzuunda Devlet bütçesinde daha 
geniş imkânlar yaratmak. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında sağlık hiz
metlerinde harcanacak paralar yetersiz olduğu 
için bütçe dışında gür menbalar bulmak zarure
ti aşikârdır. 

Bu hizmetleri görecek personelin sayı ve ka
lite bakımından yetersizliği meydandadır. 

Şimdi bir milletin varolmasında en büyük 
vazifeyi almış bu teşkilâta, Devlet olarak nasıl 
yardım ediyoruz?. 

Yıllardan beri bütçeler yapılırken nedense 
en az ehemmiyet verilen sektörlerden biri: Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olmuştur. Biz
den daha çok geri memleketlerde sağlık bütçe
si yalnız koruyucu tababet hizmetlerini ifa için, 
bütçe yekûnunun yüzde 10 - 17 si iken bizde 
ancak % 5 in altındadır. Ve bu miktara tedavi 
edici hizmetler de dâhildir. 

Bakanlık ıbütçesi olarak maddi imkânları 
çok dar, teşkilâtı kemiyet ve keyfiyet bakımın-
daoa yetersiz, müesseseleri muasır medeniyet öl
çülerine göre oldukça geri olan ve giriştiği
miz kalkınma hamlelinde çok geniş «vazife ve 
mesuliyet almış bu Bakanlığın Beş Yıllık Plân 
gereğince yüklenmiş olduğu mükellefiyetleri na
sıl yerine getireceği bizleri bir hayli düşündür
mektedir. 

Sağlık hizmetlerinin ilk defa bir bakanlık 
teşkilâtı içinde ele alınması birinci T. C. Hükü
metinde mümkün olmuştur, bugüne kadar bu 
-anadaki hizmetler Devlet eli ve harcamasiyle 
yürütülebilmİŞtir. Şimdiye kadar modern hiz
met anlayışı değişen hükümetler ve bakanlık
lardaki hâkim olan değişik idare ve anlayıç zih
niyeti sarf edilen gayretlerde gerekli verimlili
ği temin edememiştir, 

Bunun neticesi olarak da halk sağlığı şart
larının ve hizmetlerinin seviyesi düşük kalmış
tır. İlâveten bölgeler arasında da büyük fark
lar belirmiştir. Ayrıca bu hizmetlerin görülme
sinde beraber çalışması gereken çeşitli kamu 
kuruluşları arasında da işbirliği mevcut değil
dir. 

Başlıca hastalıklardan, bilhassa toplum için 
önemli olan bulaşıcı hastalıklardan (Trahom -
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Lepra - Frengi) ve diğer bulaşıcı hastalıklarla 
savaş konusunda Bakanlığın yaygın çalışmalarını 
takdirle karşılıyoruz. 

Gelişen imkânlar S. ve S. Yardım Bakanlığı
na; faaliyetlerinde daha uzak bölgelere gitmek 
imkânını sağlamıştır. Uzun yıllar kıyıda, köşe
de ve uzakta kalmış ve hastalığı tesbit edilmemiş 
olan bir kışım bulaşıcı hastalık vakaları son yıl
larda tarama faaliyetinin geliştirilmesi sayesin
de, hastalıkların tesbit edilmesi sebebiyle nisbet-
lerde bir gelişme görülmektedir. 

Taramalar yurt ölçüsünde geliştiği için tesbit 
edilen vaka sayısı da artmaktadır. 

Bir zamanlar Türkiye için felâket halini alan 
sıtma, memleketimiz için bir mesele olmaktan 
çıkmıştır. Yalnız 1957 de Dünya Sağlık Teşkilâtı 
(ÜNÜCEF) ile yapılan bir anlaşma neticesi Sıt
ma Eradikasyonu başlamıştı. Şimdiye kadar 
ÜNÜCEF (6 milyon 241 bin) dolar para yardı
mı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ise, personel yardımı 
yapmıştır. Üç teşekkül arasında yapılan beş yıl
lık eradikasyon plânı maalesef tahakkuk ettirile
memiştir. Bu aksaklığın sebebi: 

1. Fevkalâde hareket istiyen bu hizmette 
motorlu vasıta kifayetsizliği, 

2. Personele tatminkâr ücret ödenmemesi yü* 
zünden münhal kadrolara tâyin yapilamaması-
dır. 

Malûmunuzdur ki, sıtma ile savaş şekli sinek
lerle mücadele olmaktan çıkmış taı»amiylç*mey-
;.cut sıtmalıları bulup onları tedavi ederek intan 
membaını ortadan kaldırmak, eradikasyon tarafı
na gitmek şeklinde olmaktadır. 

Sıtma savaşı sürveyanlarmm, aldıran para 
çok azdır. Sağlık Bakanlığı bu ihtiyâcı hissettiği 
için 1965 yılı bütçesine 100 aded 450 lik, 100 aded 
500 Kik kadro koymuştur. 

İftiharla söylemek icabeder ki, sıtma savaşı 
Yakın - Şarkta yâlnız memleketimizde muvaffak 

olmuştur. Ancak, sıtma tamamen bertaraf edil
miş ise de, evvelkine nisbetle o/oo 1 den daha aşa
ğı bir nisbete düşürülmüştür. 

©iger taraftan son yıllarda memleketimizde 
miktarı artan kanser hastalarına yeter cevap ver
mekten uzak olan kanser hastanesinin ikmali mut
laka yapılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinden mi, yoksa gali
ye Öakanlığınıç dernefciçre yardım bpli|îni\hden. 
mi temin edilecektir, verilen para azdır çoğaltıl-
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malıdır, kanser tedavisi için bir merkez kurulma
lıdır ve-mutlaka bu eksiklik giderilmelidir. 

Bakanlığın muvaffak hizmetlerinden biride 
veremle savaştır. Verem yurdumuz için büyük 
önem taşıyan bir hastalıktır ve hastalık olmakta 
devam etmektedir. 

Türkiye'de bugün ortalama bir hesapla 750 
bin civarında vatandaşın arasında dolaşan verem
li hasta vardır. 

Verem tedavisinde bizim zamanımızda gezici 
ekipler çoğaltılmıştı. Hastayı, hastalığı ilerleme
den evinde bulup tedaviye almak hem ucuz, hem 
de en faydalı yoldur. (Gezici tarama ekiplerine 
önem verilmelidir.) 

(B. C. G.) kampanyası geçen sene de büyük 
ölçüde devam etmiştir. Verem savaşı çalışmaların
da mahallî derneklerin gayretleri büyük ölçüde 
fayda temin etmektedir. Bakanlığın, bu dernekle
rin faaliyetlerini desteklediklerini memnuniyetle 
görüyoruz. 

Veremle savaşta, hizmeti üzerine alanlar, cid
den iftihar edeceğimiz bir feragat ve azimle me
seleyi ele almışlar,-çalışmalarını memleket yara
rına vukufla yürütmektedirler. Bu feragatli per
sonele huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. 

Bulaşıcı hastalıklardan çocuk felci hastalığı, 
dünyanın birçok memleketlerinde yaygın halde 
tahribatını yapan bir hastalıktır. Çocuk felci 
aşısına İnönü Hükümetleri zamanında başlan
mıştır. 5 - 6 milyon çocuk aşılanmıştır. Progra
ma göre, 1965 yılında aşılanmamış çocuk kal-
mıyacaktır. 

Teşkilât : 
Bu bolümü iki kısımda mütalâa etmek yerin

de olur. 
...... 1. — Merkez teşjcilâtı, 

2. — Taşra teşkilâtı, 
Yeni kuruluşlarla Verem Savaş - Dış müna

sebetler - sosyalleştirme - meslekî öğretim - do
natım - Ana çocuk sağlığı gibi takviye edilen 
merkez teşkilâtı. 

Personel yetersizliğine rağmen görevlerini 
yerine getirmenin'gayreti içindedir. Merkez teş
kilâtının mahrumiyet tazminatından faydalan
dırılmış olmasını, hizmeti geliştireceği ve perso
nel yetersizliğini giderebileceği için memnun
lukla karşıladık. 

Merkez teşkilâtının her türlü endişeden uzak 
ve huzur içinde görev vermelerini devamlı kıl
mak şarttır. Süratli inkişafını memnunlukla mü

şahede ettiğimiz Hıfzıssıhha Okulu, Mecliste bu
lunan teşkilât kanunu çıkarılmak suretiyle ilmî 
muhtariyete kavuşturulmalıdır. 

Devletin sağlık politikasını yürütecek olan 
unsurlar, idareci hekim, koruyucu hekim, teda
vi edici hekim ve yardımcı tıp persaoneUdir. 
Bunların, günün icaplarına göre eğitilmesi hu
susunun önemle ele alınması ve devam ettiril
mesi Bakanlığın geç kaldığı mevzulardan biri
dir. 

Zaman zaman koruyucu hizmetler bakımın
dan hekim ve yardımcı tıp personelinin kursla^ 
ra alınmasındaki kaide mahdut da olsa faydala
rını vermektedir. Fakat şimdiye kadar tedavi 
edici hizmetlerde çalışan hekimlerin eğitilmesi 
ihmal edilmiştir. 

Bu sahada, Ankara Yüksek İhtisas Hastane
sinde hekimlerin eğitimi için kurslara zanianı-
mızda başlanmıştır. Ve devam etmektedir. Yar
dımcı tıp personelinin durumu müstakbel sağ
lık politikasını realize etmek değil, bugünkü ha
li dahi tedvir etmeye imkân vermiyecek kemiyet 
vo keyfiyettedir. . 

Bu hali nazara alan plânlama^ sağlık perso
neli yetiştirilmesine geniş miktarda yer vermiş
tir; ancak, Bakanlığın plân tatbikatında çok 
hassas olması gerekir. c " 

Hizmetlerin sosyalleştirildiği bölgelerde yar
dımcı tıp personelinin maddi durumu olcKıik§a 
tatminkârdır. Mahrumiyet yer ve hizmetlerinde 
çalışan, teknik personele mahdut da olsa rçnkân 
veren tazminat kanununun Yüce Meclistert çık
mış olması, personel meselesinden bir kısmını 
halletmiştir. Aslında, Adalet Bakanlığının uh
desinde olmasına rağmen bugüne kadar yürür
lükte olan kanunlara göre, Sağlık Bakanlığının 
sırtına yüklenmiş olan adlî tababet hizmeti gö
ren ve adaletin tecellisinde en ajpır yükü taşıdı
ğı halde, külfetinin karşılığını göremiyen yegâ
ne teknik eleman hekimdir. Bu nal, sağlık hiz
metlerini geniş mânada aksatmaktadır. Bakan
lıktan bu halin tashihinin biran önce ele alınma
sını rica ediyoruz. 

Bu kısımda zamanımızda hazırlanıp Meclise 
sevk edilen ve komisyonlarda müzakereleri iler-
liyen personel kanunundan bahsetmek faydalı 
olur. 

Personel kanunu, hekim ve yardımcı sağlık 
personeline yenHmkânlar getîmi^tedir. 

a) Maaş tutarlan fazla olacaktır; 
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ıb) >Fazla mesai ücreti alacaklardır. 
c) Serbest tababette geçen seneleri hizmet 

etmiş gibi sayılıp, ücretleri tesbit edilecektir. 
d) Sosyal imkânlar ve haklarla istikbal en

dişeleri teminat altına alınacaktır. Kanunun çı
karılmasını yürekten temenni ederiz. 

Sosyal hizmetler : 
ihmale uğramış olan sosyal hizmetlerin, Ana

yasamızın teminatı altında yenicen ele alınması 
cidden memnuniyet vericidir. Bu fasla konan 
tahsisat, Genel Müdürlüğün vazifesini lâyıkiyle 
yürüfcpcek niteliği taşımamaktadır. Memnuni
yetle ifade etmek isterim ki, Sağlık ye Sosyal 
Yardım Bakanlığı himayeye muhtaç çocuklar 
konusunda büyük gayretler götermokte, buna 
ilâveten diğer yardım cemiyetlerinin kurulu 
müesseseleri bu çocuklardan bir kısanını hima
yeleri altına alnıaş durumdadırlar. Bakanlıkça 
yardım cemiyetlerinin himayeye alabildiği aile 
şefkatinden mahrum kalmış çocuk miktarı mev-
cudolanın ancak % 25 idir. Geri kalanları hima-
yeden,uzaktır> 

Fakir hastaların Devlet hastanelerinde ken
dileri için ayrılmış olan yataklardan istifade 
edemedikleri hepinizin malûmudur. 

Bu .kürsüden Yüce Meclise ve umumi efkâra 
bir gerçek olduğu için ifade ediyorum ki, bugün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütün 
müesseselerinde fakirlere ayrılan yataklara, fa
kirlerden ziyade, daha varlıklı vatandaşlar yat
maktadır. Bu meseleye radikal tedbirlerle çare 
bulmak lâzımdır. Elinde ilmühaber bulunan 
hastaların parasız yatırılması hususu 4 . 4 . 1964 
tarihli bir genelgeyle kesin talimat verilmiş idi. 
Bakanlık, ne kadar taniim yaparsa yapsın aksa
ma hâlâ devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Toplum kalkınmasının ve sağlık hizmetleri

nin, bütün istikbalini, sosyalleştirme projesinin 
en kısa zamanda realize edilmesinde görmekte 
yjz. _"\, J, .;.,. 

Bu halde, memleket kazançları şunlar olacak
tır : '"• 

1 .— Koruyucu ye tedavi edici sağlık hiz
metleri en hücra köşelere kadar götürülecek ve 
halkın seviyesi, yükselecektir. 

2. — Sağlıkla beraber halk eğitimi sağlana
cak» bilhassa anaların her bakımdan eğitimi ge
lecek sağlam nesillerin yetiştirmelerinde ümit 
Şaynağı olacaktır. ; 
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3. — Sosyalleştirme yatırımlarının getirdiği 

hareket, bölgenin ekonomik ve kültürel kalkın
masına en büyük yardımcı olacaktır. Bu mevzu
da Sağlık Bakanlığının, Millî JEğitim, Tarım, 
Bayındırlık ve bilhassa Köy işleri Bakanlığı ile 
elele vermesiyle faydalı neticelerin Sınacağına 
inanıyoruz. 

Sosyalizasyonda yol ve su ile beraber perso
nelin moral meslek eğitimi, geniş bilgili pratis
yen, toplum kalkınması. 

4. — Daima şikâyet mevzuu olan hekimlerin 
muayyen yerlerde kümelenmesi bu proje ile ber
taraf edilecek ve hekimleri hizmet sahasına çeke
cektir. 

Batı Almanya^da 800 - 1 000 kişiye bir he
kim, 

Bizde istanbul'da 635 kişiye bir hekim, 
» Ankara'da 798 kişiye bir hekim, 
» 51 ilde 9 000 kişiye bir hekim, 
» 18 ilde 15 000 kişiye bir hekim. 

Sosyalleştirme bölgesi olan Muşta : 
Sosyalizasyondan evvel 26 000 kişiye bir he

kim, 
Sosyalleştikten sonra 5 000 kişiye bir hekim, 
Sosyalizasyondan evvel 13 000, sonra 122 601 

muayene ve tedavi. 

Büyük ameliyat : 
5. E. (187) S. S. (440) bunlardan bâzı zor 

ameliyatlar ilk def a yapılmıştır. 
Aşı : 
S. E. (44 000) S. S. (133 400) 
Bâzı çevrelerde, sosyalleştirmede yalnız ko

ruyucu hekimliğe önem verilmesi ileri sürülmek
tedir. Biz diyoruz ki, sosyalleştirme bölgelerin
de koruyucu hekimliğe öncelik verilmekle bera
ber, tedavi edici hekimlik de ihmal edilmemeli
dir. 

Bu sağlık sigortasiyle mümkündür. Üçüncü 
inönü Hükümeti sırasında sağlık sigortası çalış
malarına başlamıştı. Çalışmalar, işçi Sigortala
rı, Maliye ve Sağlık Bakanlığı temsilcileriyle 
yapılmıştır. Bu çalışmalar devam etmelidir. Fa
kat, tedavi edici masraflara halkın iştiraki mut
laka temin edilmelidir. Doktorların dışarıya git
meleri büyük bir problemdir. Bu işgücü kaybını 
önlemek gerekir. Rekabet şartlarını yaratalım 
gitmesinler. Böyle bir ümit olamaz. „ Daha radi
kal tedbirlere ihtiyaç vardır. 
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Personel kanunu çıkarıldığında, sağlıyacağı I 

imkânlarla yurt dışına hekim çıkışını önliyebi-
leceği kanaatini taşımaktayız. 

Sosyalleştirme mevzuunda bir noktaya dik
katinizi celbetmek isterim: Sosyalleştirme mın
tıkaları iş sahalarına doğru kaymaktadır. İşçi 
sağlığı ayrı statülerle bağlıdır, o halde, ileride 
melhuz tedahülleri şimdiden ele alarak iki Ba-* 
kanlık bu mevzuda müşterek çalışmalıdırlar. 

Yüce Meclisten çıkardığımız nüfus plânlama
sı kanunu ile bir memleket meselesini teminat 
altına almış bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı bu 
hizmetin yürütücüsüdür. Bu konuyu yakından 
izliyeceğiz. 

îlâç meselesine gelince : 
Yerli ilâç sanayii şayanı dikkat bir şekilde, 

memleket ihtiyacını karşılama yolundadır; bir 
taraftan da yabancı sermaye yatırımlariyle bir
çok büyük firmaların küçük imalâthaneleri açıl
mıştır. ilâç ithali ve yabancı sermaye mevzuu-
nun Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ara
sında sağlanacak koordinasyon ile daha faydalı 
duruma geleceği ve fuzuli döviz kaybıyla yerli 
ilâç sanayiinin de korunacağı kanaatindeyiz. 
Burada bir noktaya temas etmeden geçemiyece-
ğim, o çla, benzer ilâçlar arasındaki fiyat farkı
nın süratle ortadan kaldırılması ve bir seviyede 
muhafaza edilmesinin zaruri olduğu kanaatinde
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Pul - Taym Kanununu grupumuz da esasta 

benimsemektedir. Çıkarılmasında fayda mülâ
haza etmekteyiz. Ancak, Ful - Taym Kanunu ile 
Personel Kanunu arasında çelişme vardır. Per
sonel Kanunu, tazminat sistemini tamamen kal
dırmıştır. Halbuki, Ful - Taym Kanunu, tazmi
nat esası üzerinde kurulmuştur. Sayın Bakan, 
her yerde Ful - Taym Kanununu benimsiyor. 
Mutlaka çıkaracağız diyor. 

Aynı Hükümet, Personel Kanununu da be
nimsediğini söylüyor. Bu mübayenet belirtilme
lidir. 

Zira, Personel Kanunu ile Ful - Taym Ka- 1 
nunu esastan değişik sistemler getiriyor; Ful - 1 
Taym çıkarılır, arkadan da Personel Kanunu 
çıkarılırsa tatbikat imkânı kalmaz. Buna rağ
men kanun çıkarıldığında bâzı hususlara bil
hassa dikkat ©dilmesi gerektiğini de belirtmek 
İsteriz.- • ••.; vı "" i 
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Onlar da şunlardır : 
1. — Asgari tazminat hududu en yüksek ba

remin % 601 civarında olmalıdır. 
2. — îstiyen hekime işlerini tasfiyo için âza

mi iki yıllık bir intikal süresi tanınmalıdır. 
Devlet Plânlama Dairesinden ifade edildiği

ne göre resmî sektörde ek görev almaımak sortiy
le mesai saatleri dışında serbest çalışmalarına 
ilişilmemelidir. 

3. — Hekimler tarafından lâboratuvar ve te
sisler için yatırımların devralınması lâzımdır. 

4. — Üniversiteler için ayrı bir barem kabul 
olunmalı ve bu da kademeli olarak yapılmalıdır. 

5. — Mahrumiyet bölgeleri tâyin edilmeli
dir. 

6. — Tazminat döner sermayeye tabi olma
malıdır. 

Türkiye'de içmesulan Sağlık Bakanlığının 
kontrolundan geçer, içmesulan ile menbş, sula
rının şartlarını ve niteliklerini tesbit eden bir 
yönetmelik vardır. Ankara'da geçen sene Sağlık 
Bakanlığı ve Ankara Valiliğinin müştereken 
kurdukları bir komisyon Bakanlık müsteşar mu
avininin başkanlığında uzun bir süre çalışılmış, 

. Ankara 'daki menba sularının - hergün eylerimiz
de bu suları içiyoruz - yarıdan fazlasının ara
nan vasıfta ve şartlarda olmadığı görülmüştür. 
Menba sularının çoğu, gayrisıhhi ve gayrifennî 
bulunmuştur, içme ve menba suyu meselesine 
gereken önem verilmelidir. 

Hava kirlenmesi : 
Ankara 'başta olmak üzere, 'büyük şehirleri

mizin hava kirlenmesi mühim bir sağlık konusu 
olmuştur. Bilhassa Ankara'nın havası baca ye 
egzoz dumanlarının çökmesiyle yaşanamaz hale 
gelmektedir. 

Geçen sene, modern cihazlarla, Kızılay, Tan-
doğan Meydanı, ve saire gibi değişik yerlerde 
günün her saatindeki hava şartları tesbit edil
miştir. 

Meselâ, Kızılay meydanında bâzı gün ve gü
nün bâzı saatlerinde insanlar için hayatî tehlike 
teşkil edecek hava şartları tesbit edilmiştir; Bu
nun üzerine, Hıfzıssıhha Enstitüsü çalışmış, 
mevcut imkânlarla tedbirleri tesbit etmiş ve il
gili bakanlıklara yazı yazarak tedbir almaları is
tenmişti. Takifoedilmelidir. 

Meclis gün deminde hava kirlenmesiyle ilgili 
, bir kanun teklifi vardır. Ve bizim taraf«rli2-
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dan da benimsenmiştir. Biran önce çıkartılma
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Plânlı sağlık kalkınmasının belli başlı da

yanaklarından olan vatandaşın yarıdan hayli 
fazlasının okuma ve yazmadan ve iptidai sağ
lık bilgilerinden mahrum bulunduğu bir ger
çektir. Okuma ve yazmayı bilme zamanını bek
lemeden vatandaşa muhtacolduğu sağlık bilgi
sinin süratle verilmesi hususu maalesef bu yıl 
bütçesinde de çok önemsiz bir yer almış bu
lunmaktadır. Vatandaşın asgari sağlık ölçüsü
nü bilmiş olmasının faydası sonsuz olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılacak ke

sinti tasarruf değil, bir israftır. Bütçeden ver
diğimiz para gelişme masrafıdır. 

Sağlık ve ekonomik şartların geri olduğu 
Türkiye'de, rehabilitasyon hizmetlerinden tu
tun da, süt çocuğundan yaşlı vatandaşlara ka
dar Devletin sosyal yardım elini devamlı su
rette uzatacağı geniş bir hizmet sahası vardır. 

Bugün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğında Yüksek Tahsilli güzide elemanlar olma
ları sebebiyle, memur seviyesi yüksek bir ba
kanlıktır. İdealizmi yurda, vatandaşa hizmet 
aşkı yaygın olan bir bakanlıktır. 

Kelimenin gerçek anlamiyle, memleketin 
hayatî dâvası olan sağlık konusunda görev ya
pan bakanlığın, Hükümet değişikliğinden son
ra, personel politikası bakımından endişe veri
ci. bir tatbikata geçtiği çeşitli misallerin yarat
tığı genel bir kanaat haline gelmiştir. 

Başbakanlık bütçesinin müzakeresi, sırasın
da bizzat Sayın Başbakan konu ile ilgilendiği
ni ve haklı şikâyetlere yol açmış işlemler hak
kında Yüce Meclisin aydınlatılmasını Sağlık 
Bakanından istemiş olduğunu bildirmişti. 

Sayın Sağlık Bakanının bakanlık teşkilâtı
nı huzursuz hale getiren bu gibi tasarrufların 
da hangi prensiplere iltifat ettiğini açıklaması
nı rica ediyoruz. 

1965 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi müzake
resi vesilesiyle memleketin sağlık dâvasında 
feragatla çalışan bütün bakanlık görevlilerine 
ve meslektaşlarıma başarılar diler, çok fakir 
olan sağlık bütçesinin, sağlık dâvamızda başa
rılı sonuçlar vermesini canı gönülden temenni 
eşler, Yüksek Heyetinizi C. H. P. Grupu adına 

saygı ve sevgiyle selâmlarım. (Ortadan alkış
lar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ali 
İhsan Balım. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM 
(İsparta) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1965 yılı 
Bütçesinin Meclisimizdeki müzakeresi vesilesiyle 
A. P. Meclis Grupu adına ıbu 'bütçe üzerindeki 
görüş ve düşünüşlerimizi arz için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Kalkınma plânımızda bu Bakanlığın konula
rında ortaya konan ana ilkeler şöyle sıralanmış
tır : 

1. Sağlık programında halkın sağlık seviye
sini yüseltmek amaciyle koruyucu hekimlik hiz
metlerine öncelik vermek prensibi esas kabul 
edilmiş ve bu hizmetler cümlesinden olarak : 

a) Çevre sağlık şartlarının düzeltilmesi, 
b) Halkın sağlık konusunda eğitilmesi, 
c) Bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, 
ç) Beslenme şartlarının ıslâh edilmesi, 
d) Aile (nüfus) plânlaması, 
e) Tedavi edici hekimliğe koruyucu hekim

liğin tamamlayıcı 'bir unsuru olarak yer veril" 
mesi, 

f) Sağlık hizmetlerinin en küçük yerleşme 
üniteleri olan köylere kadar halkın ayağına gö
türülmesi, öngörülmüştür, 

2. Sosyal hizmetler konusunda programda 
yardıma muhtaç duruma düşenlerin dert ve me
selelerinin ele alınması öngörülmüş ye bu faali
yetlerin hedefleri şöyle gösterilmiştir : 

a) Şehirlerin varlıksız yerlerinde yani ge
cekondularda ortaya çıkan problemlerin çözüm
lenmesi, 

ib) Korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve 
yetiştirilmesi, 

c) Sakatların, (hastalık geçirmiş olanların 
işe alıştırılması (rehabilitasyon ve readaptasyon 
hizmetleri), 

ç) Yaşlıların bakımı, 
d) Suçluların, mahkûmiyetten sonrası için 

işo alıştırılmaları, onların meslek ve sanat sahibi 
yapılması. 

Plânın ana ilkelerinin böylece ortaya koydu
ğu (öngördüğü) 'bu hizmetler Sağlık, ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından yıllardan 'beri m 
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nisbette gerçekleştirilebilmiştir, ilkin bunun kri- I 
tiğitti yapalım. 

A) Çevre sağlık şartlarının düzeltilmesi. I 
'Bu, gerçekten insan sağlığında koruyucu he- I 

kimlikte en başta gelen konudur. Kanalizasyon I 
tesisatlan, sıhhi içme suyu, gıda maddelerin'n 
kontrolü, sinek ve saire haşerelerle mücadele 
işleri çevre sağlığının düzeltilmesinde en baş
ta gelen işler, hizmetlerdir. Ne var ki Plân 
Kanunu bu işleri bu hizmetleri belediyelere I 
mevdu görevler olarak ayırmış, bu Bakanlığın 
fiilen yürütmekle yükümlü olduğu hizmetleri I 
arasına koymamıştır. Belediyelerin cılız, çok I 
yerde kendi personeli ücretlerini daıhi karşıla- I 
maktan âciz bütçe imkânları ve belediyeleri fi- I 
nanse eden îller Bankası kaynakları da bu za- I 
ruri ihtiyaçların giderilmesindeki masrafları I 
karşılıyâmamakta ve netice olarak, bırakalım I 
kasaba ve küçük şehirlerimizi Türkiye'nin hiç- I 
bir büyük şehirindo dahi tam bir kanalizasyon I 
tesisatı yoktur. Pek çok şehirlerimiz havaların I 
sıcak olduğu mevsimlerde âdeta karasinek, siv- I 
risinek istilâsına mâruzdur. Bunlar değil tu- I 
ristlere huzur vermek o beldenin sakinlerine da- I 
hi rahat vermez. Yaz aylarında müsterih olarak I 
yenilip içilecek temiz, sıhhi gıda maddeleri bul- I 
mayı bir mesele haline getirirler. İstanbul gibi I 
en gelişmiş, en tarihî şehirimizde dahi içerisin- I 
de her türlü konforu haiz heybetli apartmanla- I 
ra nazır sokaklarda lâğım suları açıkta akar ve I 
yaz aylarında kokudan banmlamaız. (Misal : I 
Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin feci hali ve gece- I 
İondu semtleri.) îçme suyu problemi onbinler- I 
ce köyümüzdeki acıklı durum bir yana, büyük I 
şehirlerimizde dahi çözümlenememiştir. îşte I 
İstanbul'daki Sağmalcılar ve benzeri gecekondu I 
semtlerindeki acıklı hal. Yurdumuzda tifo, bu- 1 
laşıcı sanlık, dizanteri, çocuk ishalleri hâlâ I 
andemit halde ise bunun sebebini çevre sağlık I 
şartlarının bozukluğundan başka bir yerde ara- I 
mak abes ile iştigaldir. „. I 

Bulaşıeı hastalıklarla savaş ve bunlann pek I 
çoğunun tamamen yok edilmesinin en kısa yolu I 
çevre sağlık şartlannm düzeltilmesidir. Bulaşı- 1 
cı hastalıklara karşı sadece yoğun aşılama ile ti- I 
fo ve benzeri barsak enfeksiyon hastalıklarının I 
önüne geçmiye çalışmak bizi mücadelede kesin I 
sonuç almaya elbette götüremiyecektir. Merhum I 
klt ıbukşjicv hastalıklar profesörümüzün Yedek- I 
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I subay Tabip Okulunda verdiği hijyen derslerin* 
I de açık açık beyan ettiği gibi, tifo ve dizanteri 
I gibi miikrdbük barsak hastalıklanna ve bulaşıcı 
I sanlığa yakalananlar makroskopik (gözle görülür) 
I şekilde olmasa da mikroskopik mânada insan ve 

hayvan pislikleri artıkları ile bulaşık gıdalan 
yiyenler, kirlenmiş sulan içenlerdir. 

Bakanlığın çevre sağlık şartlanmızını ıslahı 
I için daıhia ilginç ve maddi yönden daha kudretli 

ve neticeten daha sorumlu hale gelmesi temin 
edilmedikçe bu ideal sanitasyön şartlarının bu-

I günkü haliyle belediye hizmetleri içinde gerçek-
I leştirîlmes'ine intizar etmek sadece hayalin haki-
I kat olmasını pasif şekilde beklemekten öte bir 
I davranışın ifadesi olmıyacaktır. 

I Beslenme durumumuzun ıslahı : Beslenme 
I şartlannm düzeltilmesi halkımızın sağlık duru-
I mimun ıslahı ile elbette çok yakından ilgilidir. 
I Dünyanın nüfus basma en fazla hububat tüke-
I ten milletlerinden birisi oluşumuz protein, yağ 
I ve hattâ şekerden yana kıt besin almak zorunda 
I oluşumuzdandır. Bu da fakirliğimizin en belirli 
I nişanelerinden birisidir, Amerika Birleşik Dev-
I le'tîerinde fert. basma yılda 65 Kz. et tüketilir-
I ken, bizde ancak 14 Kg. et tüketilmektedir. Bes-
I lenme şartlanndaki bozukluktan bizde en fazla. 
I müteessir olanlar çocuklarımızdır. Çocuk ölümle* 
I ri. oranmm bizde çok yüksek oluşunda (doğan 
I her bin çocuktan yüzde altmışbeşi ^ört yaşma 
I girmeden ölmektedir) bu beslenme * kusurunun 
I çok etkisi vardır. Son defa (bundan dört ay 
I evvel başlıyan) Doğu illerimizdeki kızamık sal-
I gmınm çocuklar arasında, fazla ölüme sebebiyet 
I vermesinde onlann besienmelerin'deki yetersizi ik-
I lerin oynadıklan rol salgın esnasında bu bftlge-
I do mahallinde yapılan tıbbi tetkiklerle tesbit eclil-
I mistir. • • -^¥WW^^ 

I Çocuk mamalan probleminin fakir halkımızın 
I ve köylümüzün ihtiyacına cevap verecek bir şe-
I kilde besleyici, ucuz ve hazırlanması basit stan-
I dar* mamalann yurdun her yerinde piyasaya 
I arz edilmesinin temini şeklinde halledilememiş ©1-
I ması mühim bir eksikliktir. Anadolu'da Ana ve 
I Çocuk sağlıklan merkezleri faaliyetlerinin yüz 
I güldürücü neticeleri yüzde seksen nisbette bu 
I merkezlerden aç çocuklara süttozu, vitamin pre-
I paratlari gibi besinlerin meccanen dağıtılmasın* 
I dandir. 
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Halkın sağlık eğitiminin lüzumuna kaaniiz. 

fakat asgari hijiyen şartlarından mahrum bir 
çevrede halkın eğitilmesinin kolay olmıyacağına 
ve alınacak sonuçların pek parlak olmıyacağına 
d'a işaret etmek isteriz. Bu hizmetlerin hepsi 
koordine edilmeli, bir arada yürütülmelidir ki, 
tam verimli olsun. Köylüye, gecekondu sakinleri
ne, onu yapma, buna dikkat et, sağlığa muzırdır 
derken, doğrusu neyse onu da derhal yerinde 
gösterebilecek durum olmalıdır. Bilfarz insan ifra
zat maddelerinin (idrar, dışkı ve saire) mutlaka 
bir septik çukurda toplanması gerekir diye pro
paganda yapıp köylerde hela probleminin hallini 
hedef tutan sağlık eğitimi yapılırken, köylülere 
kendi imkânları içinde basit, kabil olduğu kadar 
sıhhi septik çukurların hazırlanabileceğini de 
göstermelidir. 

Tatbikatsız sağlık eğitimi bir fantazidcn öte
ye- geçemez. Şayet bakanlık, mevzuat böyledir, 
ben bu konuda afişleri duvarlara yapıştırmak ve 
hoparlör kurup konferanslar vermekle yetinirim, 
uygulaması mahallî be'ediveler ve köy muhtar
lıklarına mevdu bir konudur der ve müsterih 
beyanı mazeret ederse böylesine bir sağlık eğiti
minin fiiliyattaki değeri elbette okuma vazı yaz
ma kabilinden olur. 4 ncü Koalisyon Hükümeti
nin enerjik Sağlık Bakanı mâsabası icraatının bu 
aksaklıklarını müdrik olarak, sağlık hizmetlerini 
uygulama alanında göstermek ve yapılanları ye
rinde denetlemek prensibini benimsemiştir ki, bu 
gerçekçi davranışı huzurunuzda takdirle anmak 
isteriz. 

Plân Kanununa göre adı Aile Plânlaması, 
kanunlaşan şekle göre Nüfus plâr^aması. faali
yetlerinde çok ihtivath davranmak zaruretine 
kaaniiz. Bu kanaatimizi bu kürsüden kanunun 
müzakereleri safhalarında oMıı^u gibi yine tek-
raren arz etmekte favda mülâhaza ederiz. Türk 
toplumunun temeli ailedir. Bizim toplumumuz 
halk yığınları şeklinde ifade edilmek istenilen 
gelişi güzel bir arava gelmiş sorumsuz fertler
den müteşekkil değildir, bu husus Anayasamızda 
da açıkça bevan edilmiştir. Bizde aile topTumun 
esasıdır. O halde Nüfus plânlamasında dilevrn 
her ferdin dilediği zaman eczanelerden aspirin 
alır gibi kontrasseptiyel (gebeliği önleyici) ilâç
lar alabilmesine cevaz vermek d(o?ru değildir. 
Ailelerin kendi ölçüleri, kendi telâkkileri ve ta
katleri dışında fazla çocuğa sahibo^ak isteme
dikleri hallerde durum bir salahiyetli hekim 
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tarafından da tesbit edilmeden bu ilâçların lau
bali bir şekilde kullanılması pek çok yönlerden 
mahzurludur. Gebeliğe mâni olucu ilâçların Dev
let tarafından gelişigüzel her istiyene bedava 
verilmesi ise hiç doğru değildir. Fakir ailelerin 
hali vakti yerinde olan aileler kadar onlar gibi 
çocuk sayılarını ayarlıyabilmek imkânlarına malik 
olmasının temini ve bunda Devletin yardımcı ol
masını sosyal adalet yönünden tensip ve tasvibe-
deriz. Fakat bunun suiistimalini de tehlikeli bu
luruz. Hele hele çok çocuk sahibi olmayı bir büyük 
içtimai felâket şeklinde halka duyurmaya çalış
mak çok çocuktan, veremden, frengiden, tra
homdan, korunur gibi korunmak gerektiğinin 
propagandasını yapmak ve gebeliğe mâni olucu 
tedbirlerin ilâçların sokaklarda konferans sa-
lonlarnda propagandasını yapmak isabetsizdir. 
ifade edildiğine göre geçen iktidar devresinde 
çok çocuk sahibi olmanın tehlikelerini propa
ganda etmek gavesi ile Kurandan âyetler, Di
yanet îşleri Başkanlğmdan fetvalar çıkartılıp 
duvar reklâmları haline getirilmiş. Şayet doğru 
ise bu afişlerin lâik Devlet anlayışı ile telifi ka
bil olmıyacaklarmı ve tepkiler yaratmaya, müsa
it bulunduklarını burada ifade edelim. Tıbben 
zararsız olduğu, sıhhate muzır bulunmadığı yüz
de yüz sabit olmuş kontraseptiy ilâçlar da henüz 
yoktur. Bakanlık bu tip ilâçları kontrol etmeye 
kullanılmalarına müsaade verirken çok ihtiyatlı 
davranmaya mecburdur. Mazinin Tolidamid ilâ
cı misalini hatırdan çıkartmalıdır. Bilindiği gibi 
gebelikteki kusmaları durdurmakta fevkalâde mü
essir olan bu ilâcı alanlar ki, bu ilâç Avrupa'da 
yıllarca serbestçe kullanılmıştır, bu gebelerin bi-
lâhara kolsuz, ayaksız çocuklar doğurdukları tes
bit edilmiş ve bu ilâç piyasadan kaldırılmıştır. 
Gebeliği önlemek maksadı ile rahim kanalı içine 
madenî tel ithali gibi fizikî tedbirlerin gimik ve 
hormonal ilâçlara nazaran daha ucuz ve kolay 
olduklarına dair neşriyat vardır. Bakanlığın dik
katlerine arz etmek vazifemizdir. 

Personel konusunda : 
Geçen yıl bütün parti gruplarının hararetle 

destekledikleri Yüce Meclislerden ittifak ile çıkar
tılan 472 sayılı mahrumiyet hizmetlerinde çalışan 
hekimlere tazminat verilmesini mümkün kılan ka
nuna ve 224 sayılı Hekimliğin Sosyalizasyonu Ka
nununun özel hükümlerine göre hekimlerimizin 
tatminkâr ücret almalarına çalışılmış olmasına 
rağmen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
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hekim personeli yönünden el'an sıkıntı içerisinde 
bulunduğunu esefle müşahede etmekteyiz. Bakan- -
lığın aylık bültenlerinde verilen rakamlara göre 
Bakanlık hekim kadrolarında üçyüzü koruyucu 
hekimlik teşkilâtlarında çalışacak ve bir o kadar 
da tedavi kurumlarında görev yapacak kadrolar
da olmak üzere tümü 650 civarında münhal var
dır bunlardan 137 ei Hükümet tabiplikleridir. Bu 
kadroların çoğu pratisyen hekimler tarafından 
doldurulabilecek cinstendir. Münhal olan koruyu
cu hekimlik kadrolarının çok yakın bir gelecekte 
bu şartlar altında doldurulabileceğine dair ema
reler de yoktur. Yeni yeni Tıp Fakülteleri açmak 
suretiyle Bakanlığın bu münhal kadrolarında ça
lışacak gönüllü hekimlerin sayısının artırılabile
ceği zannediliyorsa biz buna iştirak edemiyoruz. 
Verilen istatistik bilgilere göre Türkiye'de var 
olması icabeden (Tıp Fakültelerinden mezuniyet 
kayıtlarına göre) 15 000 hekimden hekimlik ic
ra ettiği tesbit edilen hekim sayısı 10 500 dür. 
Bunlardan da 3 198 hekim Bakanlık kadroların
da görevlidir, ikibinin üzerinde bir miktar hekim 
de İşçi Sigortaları ve diğer Devlet teşekküllerin
de çalışmaktadır. 2 619 hekim de serbest çalış
makta ve 2 800 ilâ 3 000 hekim de yurt dışında 
çalışmaktadır. Görülüyor ki, Bakanlığın hizmetle
rini gördürebileceği kadar hekim aslında vardır. 
Ne var ki, bunlardan Bakanlık kadrolarında gö
rev almaya tâlibolanlarm buna itibar edenlerin 
sayıları azdır. Bakanlık hekimlerimizin kendi kad
rolarında görev almaya neden tâlibolmadığı soru
nu üzerinde durmalı bunun nedenlerini araştır
malıdır. Hekimlerimizi Sağlık Bakanlığı kadrola
rında görev almaya teşvik için alınmasını uygun 
gördüğümüz tavsiye edeceğimiz tedbirler şöylece 
sıralanabilir: 

1. Hekimlere tatminkâr ücretler vermek. 
2. Hekim personelini teşvik, teşci etmek on

lara yurt sağlık hizmetlerinde görev almanın gu
rurunu hissettirmek. 

3. Bakanlık yataklı tedavi kurumlarında gö
rev alarak muayenehane hekimliğine özenmek eği
limi yerine koruyucu hekimlik hizmetlerinde ve 
bulaşıcı hastalıklarla savaş faaliyetlerinde görev 
almayı kârlı, zevkli gösterecek tedbirler almalı
dır. Böylece sıtma savaşı, frengi, trahom, lep
ra, verem savaşlarında çalışacak hekim persone
linin bu hizmetlerine çok daha sürekli bir şekil
de bağlanmalarının yolları bulunmuş olacak dola-
yısiyle işine, muhitine intibak etmiş verimli çalı-
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şan resmî görevli hekimlerin başka alanlara, baş
ka dallara kaymalarına engel olunabilecektir. Ya
ni koruyucu hekimlik alanlarında çalışanlar ma
nen ve maddeten tatmin edilerek işlerine bağlan
mış olacaklar. Böylece koruyucu hekimlik hizmet
leri için yapılan yatırımlar da daha verimli ola
caktı:*. 

Sadece cok hekim yetiştirerek hekimlikte bir 
nevi sürprodüksiyon ile, hekim enflasyonu ya
ratmak sureti ile resmî sektörde hekim sıkıntısın
dan kurtul abil ineceğini ümidetmek hatalıdır. 
Kaldı ki, dâhilde tatmin edilmiyen hekimlerimi
ze dış kapılar daima açıktır ve zor Jmllârimak da 
favda vermivecektir. Dışarıya ileri Batı memle
ketlerine giden hekimlerimiz oralarda ucuz işçi
lik yapmakta, cok kez o memleketler yerli hekim
lerinin fazla rağbet etmedikleri hastanelerde asis
tanlık, beledive hastaneleri ve sanatoryum, kasa
ba hastanelerinde görev yapmak gibi hizmeti er*de 
çalıştırılmaktadırlar: Bu görevleri de o memleket 
hekimi erinin (konsültan hekim olarak") nezaretle
ri altında yapmalarına müsaade edilmektedir. Ye
ni, yeni tıp fakülteleri açılması için yapılacak 
yatırımlar için çok kez Batı memleketlerinden 
borç alırken, bu fakültelerden mezun olacakla
rın da yardım yapan aynı Batı memleketlerine 
akın etmesi, vani bir bakıma bu yatırımların ne
malarından ilerlemiş, gelişmiş Batı memleketleri
nin ucuz işçi olarak f avdalanması garip bir tezat 
teşkil etmektedir. Gelişmemiş yahut da az geliş
miş memleketlerin yetişmiş elemanlara olan âcil 
ihtiyaçları varken, bu elemanların çelişmiş mem
leketlere akını sadece bizde değil bize benzer di
ğer çelişmede geri kalmış memleketler için de bir 
problemdir ve O.E.C.D. Teşkilâtı bu konuyu tet
kike değer, önemi haiz bir mesele telâkki etmekte
dir. Avlardan beri Meclis gündemlerinde ııyuk-
lavan tam zamanlı (Full Time) mesai yapan he
kimlerin döner sermayeden tatmini ile muayene
hanelerinin kapatılmasını öngören kanun tasarısı 
da bir an evvel kanunlaştırılmalıdır. Bu kanun 
hem hekimlerimize tatminkâr ücret verilmesini 
sağlıyacak hem de bütün masrafları Devlet kese
sinden karşılanan tedavi kurumlarının muayene
hane sahibi hekimler tarafından istismar edildi
ğine dair söylentileri ortadan kaldıracak ve he
kimlerimizin tedavi kurumlarına bütün zamanla
rını vererek oralardaki verimin yükseltilmesin
de âmil olacaktır. Bu konuda Sayın Sağlık Baka
nının muhtelif vesilelerle gerek T. B. M. M. kür-
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atilerinden yaptığı beyanları ve gerekse basma 
verdiği demeçleri tasvip ile karşılıyoruz. 

Bakanlık kadrolarında görev alacak hekim 
personelindeki sıkıntıyı giderici, gerçekçi bir ted
bir olarak eski leyli tıp talebe yurtlarının ihya
sına bu -da olmazsa muhtaç tıp fakülteleri öğren
cilerine daha çok sayıda burs verilmesi tedpirine 
de tevessül edilebilir. 

Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi için 
alınan tedbirler, açılan yeni yeni sağlık koleji eri
tti, köy ebe okullarını takdir ile karşılarız. An
cak Muş il merkezinde olduğu gibi doğumevi bu-
lunniıyan ve dolayısiyle tatbikat imkânları olmı-
yan ve yeteri kadar öğretim üyesi bulunmıyan, 
yeteri derecede araç ve gereç ile donatılmamış 
eğitim kurumlarındaki eksikliklerin ivedilik ile 
giderilmesini dileriz. Çok hızlı bir tempoda bina, 
uygulama ve öğretim ihtiyaçları tamamen karşı
lanmadan açılacak bu tip okullar ilerde yurt sağ
lık hizmetlerinde telâfisi çok güç zararlar verebi
lir sağlık kolejleri binalarının inşaat yerleri (ar
saları) hattâ inşaat projeleri önceden hazırlanma
mış olduğundan verilen inşaat ödenekleri malî yıl 
sonuna doğru mûtadolan bütçe açığını kapatmak 
çabası ile yapılan yüzde on tenkisler ile kısılmak
ta, makaslanmakta ve netice olarak inşaatları 
plânın öngördüğü süre içinde ikmal edilememek
tedir. 

Bulaşıcı hastalıklar ile savaş faaliyetleri : 
Sıtma savaşında sıtma eradikasyon programın

da son yıllarda aksamalar olduğu Dünya Sağlık 
^Teşkilâtının (WHO) murakabe raporundan da 
anlaşılmaktadır. Nitekim 1960 yılında bütün 
yurtta 3.092 sıtma vukuatı varken 1964 yılının 
ilk on ayında bu sayı 4 538 e yükselmiştir. Siirt, 
Mardin, Urfa, Diyarbakır gibi Güney - Doğu ille
rimizde sıtma vukuatı bilhassa artış göstermekte
dir. Antalya bölgesinde dahi bu yıl içinde taze 
sıtma vakaları görülmeye başlamıştır. Sivrisinek
lerin yurdun her yerinde arttığı ve bunlara kar
şı da ciddî bir mücadele yapılmadığı ve çok de
fa bunların DDT gibi eskiden çok müessir tatbi
katı kolay ve ucuz olan ensektisitlere de muka
vim hale gelmekte oldukları göz önüne alınırsa, 
sıtma vukuatı sayısındaki bu artış gerçekten bir 
alarm ifade eder. Zira hastalık eski yıllarda ol
duğu gibi bütün yurtta tehlikeli andemik hale 
gelebilir. Bunca masraf yapılmış, gayret sarf edil
miş ve olağanüstü bir başarı sağlanmış olan sıt
ma savasında hastalığın tamamen tasfiyesi için 

gerekli maddi fedakârlıktan kaçınmamamız gere
kir. Dünya Sağlık Teşkilâtı salahiyetli uzmanları
nın tavsiyelerine mutlak surette uyulmalıdır. Sıt
ma savaşındaki aksaklıklar şöyle sıralanabilir. 

1. Sıtma Savaş Teşkilâtında personel ye-
tersiziği vardır tedbir amması iktiza eder. Sür-
veyan memurları sayısı % 40 oranında eksik
tir 3 696 sürveyyan olması gerekirken bunun 
762 si eksiktir. Sosyalizasyon sahalarındaki ca-» 
î ip ücretler Sıtma Savaşta çalışan hekimleri 
tahrik etmekte sitma savaş kadroları boşalmak-
tadır. 

2. Entegrasyon hizmetleri ile sıtma savaş 
faaliyetlerinin daha iyi koordinasyonu • gerek-
inektedir. 

3. Trakya'daki Entegrasyon faaliyetleri ba
şarılı olmuştur, diğer bölgelerde çalışan hekim* 
ler entegrasyonun kendi bölgelerinde uygulama
sından evvel bu bölgede bir süre staj görme
lidirler. 

4. Yakıt ve araç ba.kmı masraflarını kar-
şıhyacak ye!ter ödenek verilmemekte ve böylece 
araçlar ortalama ayda yedi gün çalışabilmek
tedir, dolayısiyle de sıtma savaşında kontrol 
ve yönetim engellenmektedir. Bu husus berta
raf edilmeli, yeteri derecede ödenek verilmelidir, 

5. Sıtma savaşında çalışan hekimleri tat
min edecek şekilde maaşlarına ek ödenek ko
nulmalıdır. 

Verem savaşındaki durum : 
Yurdumuzda verem maalesef hâlâ bir âfet 

halindedir, yaygındır, ortalama olarak nüfusu
muzun yüzde üç buçuğu açık veremlidir ki, bu 
da en azından 800 000 veremli eder. Ekstra pul-
möner (aıkciyer dışı) verem vakaları buna dâ
hil değildir. Bakanlık B.C.G. (vereme karşı) 
Aşılama Kampanyasını dikkat ve takdire değer 
bir başarı ile yürütmektedir. Ancak verem 
mücadelesinde sadece aşılama yetmez, hastaları 
arayıp bulmaık tecrit ve tedavi etmek ve bu 
suretle bu menhus hastalıkta bulaşma kaynak
larım (açık veremlileri) kurutmak gereklidir. 
Gerek sabit ve gerekse gezici cihazlar ile halkı 
verem bakımından arama taramaya tâbi tutan 
verem savaş dispanser sayıları ve röntgen ta
rama ünitelerinin artırılması gereklidir. Halen 
81i Bakanlığa ve 47 si verem savaş dernekle
rine ait 128 verem savaş dispanserinin hepsi
nin Ankara ve İstanbul'daki verem savaş dis
panserleri kadar yüksek seviyedeki şartlara îka-
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sözlü soru vesilesi ile 3 . 9 . 1962 de dile ge
tirmiş Bakanlığın dikkatini çekmiştik. Aynı ve
sile ile savunduğumuz kızamık aşısı tatbikatına 
da nihayet tevessül edildiğini öğrenmek, bizleri 
ayrıca memnun etmektedir. 

Lepra savaşma ciddiyetli sarılmış olunduğu
nu. memnuniyetle belirtiriz. Yurtta 3 413 lepra-
lı olduğu söyleniyor ki, azımsanamaz. Vaka
ların çoğunun menşe itibariyle halihazırda sos
yalizasyonun tatbikat sahası olan Güney - Do
ğu ve Doğu illerimizden oluşu bu bölgelerde 
lepra savaşında sosyalizasyon kurumlarının sıt
ma eradikasyon programında olduğu gibi koor-
dine hizmet çerçevesi içinde yararlı olmalarını 
beklemek samimî temennilerimizden olacaktır. 

Trahomun yurdumuzdaki tahribatı maatte
essüf el'an fecidir. Yurdumuzda iki milyon 
trahomlu vardır. Bu hastalık ile mücadelenin 
daha ciddî tutulmasını temenni ederiz. 

Frengi savaşında daha hızla daha iyi so
nuçlar aldıracak ilâç ve imkânlar vardır. Yur
dumuzda 26 714 frengili olduğu bildiriliyor. 
Zamanımızın gelişmiş tedavi imkânları bu has
talığa karşı çok müessir ilâçların bulunması 
muvacehesinde bu rakam çok sayılır. Geçen yıl 
içinde 604 taze frengi vakasının tesbit edilmiş 
olması da ayrıca endişe vericidir. 
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vugturulması, mesailerinin verimli olması ge
reklidir. 

Merkez tüberküloz lâboratuvar sayılarının 
hiç olmazsa her ilde bir tane bulunacak kadar 
artırılmasını temenni ederiz. Arama taramalar
da bulunan veremlilerin İlâç ile tedavilerine 
bu dispanserler nezaretinde derhal başlanılması 
isabetlidir nitekim ayaktan tedaviye tâbi tu
tulan veremlilere iki buçuk milyonu Bakanlık 
'bütçesinden ve 500 000 Tl. da verem savaş der
nekleri imkânları içinde tümü üç milyon Tl. 
değerinde ilâç dağıtımı yapıldığı bütçe rapo
runda belirtilmektedir. Tedavi alt:na alman 
veremlilerde tıbben yeterli şekilde ve yeni bu
laşmalara kaynaklık yapamıyacak tarzda teda
vi edilebilenlerin sayısı bilinmeden yapılan bu 
ayakta tedavinin ilmî mânada kıymetlendiril
mesi kabil olmıyacaktır. 

Şimdiye kadar 'bütün Türkiye'miz çapında 
böyle bir değerlendirme yapıldığını bilmiyoruz. 
Verem yataklar.nm 12 248 sayısında yıllardan-
beri sabit kalışını ve bu yataklardan layıkı 
şekilde faydalanılmayışı üzüntü ile belirtmek 
gerekir. Bu yataklar kısa süre hastahane teda
vileri kabil hastalıkları çok ilerlemig, müzmin-
leşmiş mikropları belli majör antibakteryel tü
berküloz ilâçlarına 'direnç kazanm:ş vakalara 
tahsis edilebilseydi daha verimli olurlardı. Mev
cut verem yataklarının arzu edildiği şekilde 
yararlı olmamaları çok .kez kronik çok ilerle
miş mikropları ucuz tehlikesiz ilâçlara direnç . 
kazanmış veremli hastaların kış aylarında sı
ğındıkları bii' nevi otel halinde bulunmaları ve 
verem yataklarının büyük bir kısmın"n da ve
rem olmıyan dâhiliye vakalarının tedavisinde 
kullanılmaları vakıası karşısında bir çare ola
rak bu yatakların Verem Savaş Genci Müdür
lüğü emrine verilmesinde verem savaş dispan
serleri ile koordinasyonu temin bakamından da 
fayda vardır. Bakanlığın son ay içinde bu is
tikamette aldığı prensip kararı yurt sağlığı ba
kımından çok hayırlı telâkki etmekteyiz. 

Çocuk felci (poliomyelitis) hastalığına karşı 
yapılan ağızdan kütlevi aşılamanın başarı ile 
uygulandığını görmek bizleri ayrıca bahtiyar 
etmektedir. Pahalı Saik aşısı yerine ağızdan 
alman bu tip Sabin (Koprowsky veya Cox tek
nikleri ile hazırlanan) aşı ile aşılamadan Rusya, 
Polonya ve Lâtin Amerika memleketlerinde alı
nan müspet sonuçları bu kürsüden ilk defa bir 

Entegrasyon hizmeti : Sıtmanın problem ol
maktan çıktığı yerlerde sıtma eradikasyonu 
personelinin iş gücünden en verimli şekilde fay
dalanmak . gayesi ile ihdas edilmiş koruyucu 
hekimlik, halk sağlığı hizmetlerini,. ebe, sağ
lık memuru, sıtma sürveyanmdan mütevekkil 
bir ekip ile her 7 000 nüfusa bir köy sağlık gru-
pu ve her 2 800 ilâ 3 000 nüfusa bir ebe muaye
ne evi tesis edilerek sağlık hizmetlerini köylü
nün ayağ-na kadar götürmek kabil olmuş, bu 
deneme başarı göstermiştir. Şimdiye kadar 
İçel, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde bu 
tatbikat yapılmış 1065 yıllarında Ordu ve Niğ
de illerinin de bu iller arasına ithali öngörül
müştür. Bu çalışmalar gerçekten övgüye de
ğer. Sosyalizasyonun tahmil ettiği ağır maddi 
külfetler yanında daha az masraflı ve cidden 
verimli olmak istidadında olan bir hizmettir. 

Yataklı tedavi kurumlarına gelince; has
ta yataklarımız sayısı gerçek ihtiyacımızın çok 
altındadır: Millî Savunma Bakanlığına ait ya
taklar hariç yurdumuzda resmî ve özel bütün 
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'sektörlere ait yatakların toplamı 58 000 dir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 39 638 
yatağı vardır. 1964 yılı içinde bir evvelki yı
lın yatak sayısına göre Bakanlık 1 500 yatak 
ilâve edilebilmiştir. 1965 yılı içinde de bir bu 
kadar yatağın ilâvesi öngörülmektedir. Bizde 
542 kişiye bir yatak düşmektedir halbuki Mı
sır'da bn sayı 480 kişiye bir yatak Yunanistan'-
•da 170 kişiye bir yatak isabet edecek şekilde
dir. Beş Yıllık Plân tatbikatı sonunda yatak 
sayımızın 113 000 e ulaşması öngörüldüğüne ve 
bu Beş Yıllık Plân uygulaması yıllarının üçte 
ikisi geçmiş olmasına nazaran beşinci yıl so
nunda plânda öngörülen bu yatak sayısına ulaş
mamız imkânsız görünmektedir. Sağlık Ba
kanlığı diyebilir ki, ben plânın benim teşki
lâtım için öngördüğü yatak sayısından çok da
ha -fazlasını her yıl mevcuda eklemekteyim lâ
kin bu konuda özel sektör beklenilen gelişmeyi 
gösterememiştir. Böyle bir mazeret beyanı ile 
Bakanlık kendisini mazur gösteremez. Zira de
mokratik Ylüzen içinde yaşıyan bütün memle
ketlerde tedavi edici hekimlik yükünün özel 
teşebbüs tarafından omuzlanmakta olduğunu 
bilir ve bizde plân dahi bunu öngörmüştür. O 
halde özel sektör hastane işletmeciliğine heves 
etmiyor, hasta yataklarını artırmıyor ise bu
nun nedenleri üzerinde durmak ve tedbirler al
mak Bakanlığın asli vazifeleri cümlesindedir. 
Özel teşebbüse bu alanda çalışacak yatırım için 
bâzı avantajlar tanımak az faizli kredi alabil
melerini temin etmek onlara vergi indirimleri 
tanımak, hali vakti yerinde olan hastaların 
özel hastanelerde tedavi edilmeyi tercih ede
cek şekilde tedbirler almak, meselâ bu durum
da olan hastaların Devlet hastanelerinde ücret
siz olarak tedavi edilmelerine faydalanmalarına 
engel olmak. Bakanlık hastanelerinde ücretli 
olarak tedavileri yapılan hastalardan hiç ol
mazsa yatağın yahutta ameliyatın Devlete ma
liyet fiyatı üzerinden ücret tahakkuk ettirmek 
bu meyanda alımlabileeek en basit tedbirler
dendir. Sağlık sigortaları tesis ederek tedavi 
edici kurumların Devlet bütçesine yük olmala
rından kurtulmanın yollarını aramanın zama
nının geldiğine kaaniiz. Sigortalı hasta diledi
ği özel veya resmî kurumda tedavi ve muayene
sini yaptırabilmeli muayene ve tedavi masraf
larının ödenmesinden Sağlık Sigorta Kurumu 
mesul olmalıdır. Tedavi kurumlarının çalışma-
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lamını ilmî teftişe murakabeye tabi tutulması 
lüzumuna bu kürsüden tekrar işaret etmek is
teriz. 

Yurdumuzda hekimliğin sosyalizasyonu uy
gulaması bıkkındaki görüşlerimizi özet olarak 
arz etmek isteriz: 

1963 yılında Muş pilot bölgesinin faaliyete 
geçmesi ile başlıyan 224 sayılı Kanuna göre 
sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı
na, 1964 de Hakkâri, Bitlis, Van, Ağrı ve Kars 
illeri ve önümüzdeki bütçe yılı içinde de Erzu
rum, Erzincan, Urfa, Siirt, Mardin ve Diyarba
kır illeri alınmış olacak. Böylece 12 ilde uygu
lama yapılacaktır. İlgililerin tevazu ile itiraf 
ettikleri gibi bu sosyalizasyon tatbikatı İngil
tere veya İsveç seviyesinde mükemmel ol mı ya -
çaktır, ancak bir başlangıçtır. Bu kuruluşun yıl
dan yıla gelişmesini beklemek hakkımızdır. 
Aksaklıklar süratle giderilmelidir. Tesbit ede
bildiğimiz kadar bu aksaklıkları şöyle sıralıya-
biliriz. 

1. Sağlık ocaklarını yerleri çok kez harita 
üzerinde masa başında tâyin ve tesbit edildiği 
için bilhassa kış aylarında ulaştırma imkânla
rından mahrum köylerden uzak dağ başların
da inşa edilmişlerdir. Yol durumu su ihtiyacı 
ve hattâ inşa edildikleri bölgelerin özelliği olan 
uzun sert kış iklimine, kara, buza dayanıklı bi
nalar olması ehemmiyetle göz önünde bulun-
dıırulmadığı için hem oralara kadar inşaat mal
zemesi iletip inşaatın zamanında bitirilmesi güç. 
olmakta, inşaat pahalıya mal olmakta ve hem 
de binalar kullanışsız olmaktadır. Bu ocakla
rın hastaların muayene ve tedavileri için sıra 
bekliyecekleri bekleme salonlarının dahi olma
dığı söylenmektedir. Muş ilindeki ocakların 
yüzde kırkbeşinin kış mevsiminde civar köy ve 
hattâ ilçeler ile ulaştırmasını temin edecek yol
dan yoksun olduğunu ilgililer T. B. M. M. deki 
müzakereler esnasında beyan etmişlerdir ki bu
na üzülmemek kabil değildir. 1963 yılı içinde 
inşaatları derpiş olunan 147 sağlık ocağın
dan otuzbirinde ve 1964 içinde inşaatlarına ge
çilmiş olan ikiyüz yetmiş sağlık ocağından 
133 ünün. inşaatının henüz bitirilmemiş oluşu 
işlerin plân ve program gereğince yürütüleme-
diğinin delilleridir. Dahası var 1965 yılı Büt
çesinde bu yıl içinde faaliyete geçecek 329 sağ
lık ocağından ancak 139 unun cari masrafları
nın karşılanması öngörülmüş geriye kalan 190 

468 



M. Meclisi B : 114 
sağlık ocağının inşaatları ikmal edilmiş dahi ol- I 
salar cari masrafları karşılanamıyacağı için 
işletmeye açılmaları belki de mümkün olmıya-
caktır. 

2. Sosyalizasyon bölgesinde kurulan bu 
sağlık ocakları ve sağlık evleri ve hastanelerin 
lüzumlu araç ve gereçten yoksun olduğundan I 
şikâyet edilmektedir. Bir sene evveline kadar 
Muş pilot bölgesinde hali faaliyette bir tek I 
röntgen cihazının bulunmadığını biliyorduk. 
Temenni ederiz ki, bu ve buna benzer eksiklik- I 
ler bugüne kadar ve hiç değilse bu yıl içinde 
karşılanmış olsun. Röntgen muayeneleri basit 
klinik lâboratuvar muayeneleri ve âcil müdahale
ler için gerekli cerrahi âlet ve gereçlerinden 
yoksun bir sağlık tesisi elbette bugünün icapla
rına göre tıbbi mesai yapamaz. İsabetli teş
his koyamaz isabetli tedavi yapamaz. Makina 
ve teçhizat satmalmması ve bunların gerekli 
yerlere zamanında şevki montajı ve bakımı iş
lerine Sağlık Bakanlığı yatırımlarında öncelik I 
verilmesi, yatırımların verimli faydalı olmaları 
bakımından zaruridir. Yatırımı sadece kuru 
binalar yapmak şeklinde bir anlayıştan kurtul- I 
muş olarak mütalâa etmek durumundayız. Şa
yet halk sağlığına gerçekten hizmeti gaye edin
miş isek ki, bundan hiç şüphemiz yoktur, büt- I 
çe açığını kapamak mülâhazası ile bakanlıklar 
bütçelerinden kısıntı yıl sonu tenkisleri yapılır
ken Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının özel
liği göz önüne alınarak bu Bakanlık hariç tu
tulmak suretiyle yapılmalıdır. Şayet böyle bir 
tenkis olacaksa Sağlık Bakanlığı yatırımlarına 
dokunmamak isabetli olacaktır. I 

3. Sağlık ocaklarında mukaveleli olarak I 
çalıştırılan hekim personeli arasında emekli, 
yaşlı personelin bilhassa çokluk teşkil etmesi 
bu bölgelerdeki vatandaşların gözünden kaçma
maktadır. Çetin şartlar içinde hizmet görecek 
personelin genç, dinamik olmaları elbette te- I 
menniye şayandır. 1 

4. Sosyalizasyonun bir hamlede bütün yur
dumuza teşmili bugünkü bütçe imkânlarımıza gö
re mümkün olmadığına nazaran ve hattâ bugün
kü uygulamanın masraflarını dahi karşılamakta 
güçlük çekildiğine göre sosyalizasyon hizmetle
rindeki harcamaları karplıyacak yeni yeni kay
nakların bulunmasında zaruret vardır. Bu hu-
ısusa da işareti vazife biliriz. [ 
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$öz sosyalizasyon konusunda iken büyük şe

hirlerimizin gecekondu semtlerinin de sosyali
zasyon mmtıkalarındaki köylerimizden pek de 
farklı olmıyan ıbozuk sanitasyon şartları içinde 
yaşıyan fakir halkımızın sağlık hizmetlerini de 
bu program içinde mütalâa etmek imkânlarının 
dikkatle tetkik edilmesini temenni ederiz. 

Teftiş ve murakabe işleri : Bakanlığın gerek 
koruyucu hekimlik faaliyetleri ve gerekse bil
hassa yataklı tedavi kurumlarındaki çalışmalar 
Batı memleketlerinde olduğu gibi ilmî kontrol ve 
murakabeye tabi tutulamamaktadır. Teftişler bü
yük mikyasta hâlâ defterlerin, kilerlerin kontro
lü ve teftiş anındaki özel temizlik ve düzenleme
nin tesbiti şeklinde olmakta, spesifik bir şikâyet 
vâki olmaz ise çok kez âdet yerini bulsun hük
münde teftişler yapılmaktadır. Hastanelerde ko
nulan teşhislerin, yapılan tedavilerin, lâboratu-
varlardaki analizlerin isabet derecesi kontrol ve 
teftiş edilmedikten sonra ıbu tarz murakabenin 
faydası nedir? Aleni hırsızlıklar, suiistimaller 
olup olmadığını yerinde görmekten öte bir pra
tik faydası da yoktur. Belirli bir hastalığın teş
hisi konulurken lüzumlu bütün tetkikler, lâbora
tuvar muayeneleri sıhhatle yapılmış mıdır, ope
ratörler yaptıkları ameliyatlarda çıkardıkları 
parçaların histopatolojik yerine göre mikro
biyolojik ve hattâ biyoşimik tetkiklerini yap
tırmayı ön plânda göz önüne almışlar mıdır? Bu 
tarz ilmî davranışları birer itiyat haline getir
mişler midir? Apdendicitis teşhisi ile yaptığı mü
dahalede çıkardığı appendix üzerinde analtomıopa-
tolojik tetkik yaptırıp teşrisin isabet derecesini 
araştırmışlar mıdır? Veremli bir hastanın tetkik 
ve tedavisindeki değerlendirilmelerde muntazam 
röntgen, balgam tetkikleri, vesair muayeneler ya
pılmakta mıdır? Yoksa çok ilerlemiş bir veremli 
hastayı bir ay yatırıp tedaviye tabi tuttuktan 
sonra istatistik durumunu düzgün göstermek en
dişesiyle şifa diye taburcu edilmesinde mahzur 
görülmemekte midir? 

Adlı tıp bşakımından vâki mecburiyetler dı
şında hattâ öğretim yapan mütehassıs yetiştiren 
hastanelerimizde dahi yılda ortalama ne kadar 
otopsi yapılabilmektedir? Hasta dosyalarının tan
zim tarzı, müşahedeye almışı, hastalıkların teş
his ve tedavilerinde dayanılan kriterler ve ni-
bayet hastalık kızarlarının tâyininde ne derece
ye kadar ilmî, ciddî davranılmaktadır? Ümide-
deriz ki, bütün bu sorularımız ve endişelerimiz 
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karşısında Sayın Bakan, «Bun1 ar:n hepsi yap'-
lıyor, müsterih olabi irsiniz.» diyebrsinler. Mu
rakabe ve teft'ş işlerinde yıllardan beri bu kür
süden bc'irttiğimiz bu kıı".urların ikmrli hulu
sunda 4 ncü Koalisyon Hükümetinin Sağlık Ba
kanının c'ddî çalışmalar yaptığına dair habe-i 
.sevinçle karşılıyoruz. . 

Sağlık harcamaları ve s~ğ"ık işlerinde yatımı--
lar konusunda çözlerimiz şunlar o'ac.ktır : Ba
kanlığın masraflarının özel bir önemi var. Bu 
harcamalar ge iş.ne yatırımlarıdır Türklyenrzin 
en kıymetli unsuru insan gücünün yükseltilmesi 
onun 'daima zinde, sıhhatte tu'u'mas nın tenini 
gibi hem iktisadi, hem de insani ulvi bir maksat 
için yatırılan yatırımlardır bunlar. Böy'e ol
makla beraber, ayrı1 an hisse maalesef küçüktür. 
Mukayese için gelişmiş memlekete: i bir yana 
bırakalım, meselâ Seylan ile durumumuzu kıyas
layalım : O memlekette nüfus başına mi1!i geli
rin 1 220 TL. olduğu, bir yılda nüfus ibiş na 
sağlık harcamaları yekûnu 29,20 TL. ike'i bizde 
1965 malî yılı Sağlık Bütçeline göre nüf ;.ıs- başı
na sağlık harcamrsı 16,5 TL. dır. Sağl k va Sos
yal Yardım Bakanlığı Bü'çesine ayrılan miktar 
Genel Bütçenin en azından onda bi ine, yü^de 
onuna, tekabül eitmbesi beklenirdi, halbuki bu nrs-
bet yüzde 4,4 tür. Plân hedeflerine göre Sağlık 
Bakanlığı cari masraf arı bakımından 179 mil
yon TL. geride kalınmıştır. Plânda sağlık yatı
rımları bu yıl 191 mi1 yon TL. olması gerekirken 
6.1 milyon TL. eksiği ile ancak 130 m'lyon TL. 
olabilmiştir. Nciticc olarak plâna göre bu Bakan
lığın bu yılkl bütçesi 970 milyon o1 ması gerekir
ken 729,73 milyon TL. olabilmiştir. Plâna göre 
olması iktiza eden miktardan 240 m'lyon TL. 
•geridedir, yani hedeflerin bu miktarda gerisinde 
kalınmıştı.!'. 

Sıym Bakan, gerek Karma Bütçe Komisyo
nunda ve gerekse Cumhuriyet Senatooundaki iza
hatlarında, çok çalışmak, tasarrufa r'ayet etmek 
suretiyle bu kifayetsiz ödenekler ile de başarılı 
olunabileceğini ifade etmişlerdir ki, ümidederiz 
muvaffak olurlar. 

Sözlerime rxm vermeden evvel iiâç konusuna 
da birk-rç kelime ile temas etmekte isıbet görü
rüm. Yeril ilâç sanayiimizin müstahzarlar hazır-
ikalkınmıştı;,. 
lamaktan çok ilâçlar:n iptidai maddelerinin yurt 
içinde imali ve ietıhsali yönüne gidilmesi su
retiyle geliştirilmesi dileğimizin tahakkuk et-
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inekte olduğuna dair ufukta hiçbir belirti gör
memekten müteessiriz. Son zamanlarda ithal edi
len ilâç fiyatlarında dikkati çeker bir pahalı
lık olduğunu üzülerek müşahede ettik. Meselâ 
lobeline Amp. Faible (Sondoz) kutusu 260 Krş 
iken son defa 550 Kr. olmuştur. Bu artışın se
bebini bilmek isterdik. Bunun yanında pıenicillei-
ne ve Straptomycin gibi bâzı antibiyotikler fiyat
larında yapılan yüzde on ile yüzde onbeş ora
nındaki ucuzlatmaları fakir halkımız adma 
şükran ile karşılarız. Sosyal yardım konuların
da: Korunmaya muhtaç 40 000 çocuğun ancak 
25 000 nin himayeye alınabildiği ve diğerleri
nin perişan vaziyette ortada kaldıklarını üzün
tü ile belirtiriz. Bu konuyu Millî Eğitim Ba
kanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ararımda askıda kalmış bir problem olmaktan 
kurtarılması lüzumuna her sene bütçe müzake
relerinde olduğu gibi bu yıl da bir defa daha 
işaret edelim. Korunmaya muhtaç çocukların 
altı yaşına kadar olanlarının Sağlık ve Sosyal 
Yard m Bakanlığna altı yaşından sonrasının 
Millî Eğitim Bakanlığına mevdu olması pratik
te büyük aksaklıklar tevlidetmiştir. Bu çocuk
ların altı yaş.ndan sonraki eğitimlerinin do 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
deruhte edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Çün
kü bu bakanlık aynı zamanda eğitim yapan 
bir bakanlıktır. Ebe hemşire teknisyen yetişti
ren okullardan tutalım da Yüksek Hemşire 
Okulları ve Sağlık Akademilerine kadar bir se
ri sağlık eğitimi yapan kurumların, okulların, 
eğitim ve öğrenim sorumluluğu bu bakanlık üze
rindedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
A. P. Grupu adına Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi
zin arzı vesilesiyle sizleri hürmetle selâmlar, 
değerli Sağl.k Bakanlığı erkânına bu kadar dar 
imkânlar içerisinde büyük başarılar göstermesi
ni diler, feragatli mesailerini hayırla anarız. 

Hürmetler.. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ke

mal Ataman. 
M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

1965 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı Bütçesi üzerinde Millet Partisi Grupu adı
na görüş, tenkid ve temennilerimizi arz etmek 
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için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; cümlenizin malûmudur ki, ya-
şıyan her canlı her şeyden evvel sağlığa muh
taçtır. Sağlık ise yıkıcı çeşitli faktörlerin önlen
mesi ile mümkün olabilir. Sağlığı yok edici fak
törler çoktur. Bunlar iyi beslenmemek fizyo
lojik sefalet ve saymakla bitmiyen çeşitli hasta
lıklardır. Sağlığı yıkıcı faktörleri bertaraf et
mek arzusu hekimliğin doğmasına sdbefbolmuş-
tur. Hekimlik, yalnız hu konu ile ilgilenir, 
yani sağlığın sürekli olarak devam etmesi için 
öngördüğü kaideler sayesinde gayeye ulaşma 
gayretini sarf eder. 

Bu çabaların toptan adı da tedavi usulleri
dir. Bu tedavi usulü : 

1. Şâfi, yani şifalandırıcı, iyi edici tedavi, 
2. Vâki tedaıvi, yani vikaye edici, koruyucu 

tedavi. 
Bu usuller üzerinde durmıyacağız. Bu mev

zuda sözcü arkadaşlarımız enine boyuna konuş
tular. 

işte bir milletin fertlerinin sağlığı her iki 
usulün paralel götürülmeliyle mümkün olur. Bu 
işi de yapacak olan tabiî Sağlık Bakanlığıdır. 

Bakanlığın hu iki tedbiri paralel olarak gö
türmediğini, koruyucu tedbirleri zamanında ye
teri derecede ele almadığını, kısacası klâsik he
kimlik mevzuatından ileri gidemediğini' görmek
teyiz. Biz burada sağlık dâvamızın hugün için 
en önemli problemi haline gelmiş bulunan vi
kaye edici tedbirler meyamnda olan beslenme ile 
ilgili olarak soyaı yağı konusunu ve bunun ne
ticelerini derinliğine arz etmek isteriz. 

Bilindiği üzere 4 ncü Koalisyon Hükümeti
nin almış olduğu yerindeu bir karar ile Birle
şik Amerika'dan PL 480 kanalı ile memleketimi
ze sokulmakta olan soya yağı ithalâtı durdu
rulmuş ve kendi kaynaklarımızın geliştirilmesi 
suretiyle kimseye muhtacolmadan yağ ihtiyacı
mızı karşılamamız öngörülmüştür. Gerçekten 
yağ ithalâtı ve bilhassa lezzetsiz bir yağ oldu
ğu için yemeklik olarak kullanılamadığından 
hidroj enlenerek piyasaya oürülen soya yağları
nın margarin- olarak tüketilmesi otoritelere göre 
halk sağlığı üzerine çok kötü etkiler yapmıştır. 
Amerika'dan yağ ithaline başladığımız günden 
'bu yana ölüm vakalarının iyi tedbit edilebildiği 
büyük şehirlerimizde kalb ve damar hastalıkla
rından ölüm nkbetinin süratle artmakta olduğu
nu müşahede ediyoruz. Bu gerçeği açıklıyan 
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26 Ekim 1964 tarihli Yeni Gazetede hakiki ra
kamlar verilmiştir. Kaldı ki, Türkiye'de halkın 
öenmli bir kısmı ve tahminen % 70 - 75 kadarı 
köylerde yaşamakta ve artık yapılan propagan
dalarla 'bunlar da bir margarin tüketicisi hali
ne getirilmiş bulunmaktadır. Her yıl büyük şe
hirlerimizde kalb hastalığından ölen 18 000 ci
varındaki insanın köylerde çok daha yüksek ol
duğu şüphesizdir. Bu hususu daha önce Cumhu
riyet Senatosunda, rahmetli Senatör arkadaşı
mız Selâmi Üren tarafından,- zamanın Sağlık 
Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu'na, Yenisaibah gaze
tesinde Doçent Dr. Osman Koçtürk imzası ile 
intişar eden bir açıklama dolayısiyle sorulmuş 
ve Sayın Bakan hazırlanmakta olan gıda mad
deleri tüzüğünde bu hususun dikkate alınacağı
nı belirtmişti. Aradan iki yıla yakın bir zaman 
geçtiği halde henüz ne yeni gıda tüzüğü çıkmış 
ve ne de 'bununla) ilgili hir sağlık tedbiri alın
mıştır. 

Anayasanın 62 nci maddesi Devleti halkın 
gereği gibi 'beslenmesi ile görevlendirdiği halde, 
mevcut kuruluşlar arasında halkın beslenmesi
ni direkt olarak ve olumlu bir şekilde ele alan 
hir kuruluşa tesadüf edemiyoruz. Halkın sağ
lığını korumak demek sade onaı ilâç ve hekim 
temin etmek değildir. Bildiğimiz gibi hasta bir 
insanı hastalandıktan sonra tedavi etmek, bir 
vatandaşı hastalanmaktan korumaya nazaran 
bize para ve döviz olarak çok daha pahalıya 
mal oluyor. 'Kış aykırında (birçok Doğu illeri
mizde kızamık hastalığının öldürücü bir hale 
geldiğini ve birçok yavrumuzu elimizden aldı
ğını üzülerek gördük. İlim adamları bütün bu 
olup bitenlerin kötü beslenme ile ve bilhassa 
hayvansal protein yetersizliği ile alâkalı bulun
duğunu gazetelerde, der'gilerde yazmış ve ka
mu oyumaı gerçekleri açıklamış bulunuyorlar. 

Bunların Bakanlıkların değişmiyen icra kad
rolarını harekete geçirmesi ve uyrması lâzım
dır. Aksi halde olaylar gelecek yıllarda aynı 
şekilde tekerrür etme istidadı gösterebilir. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan hiç ihti
yacımız olmadığı halde yıllarca süre ile dış mem
leketlerden soya yağı ithal edip para ödüyoruz. 
Bir taraftan da çok muhtacolduğumuz halde et, 
süt ve yumurta gibi yiyecekler memleketimizde 
inadına kıttır. Bu çevrelerde halk tabakaları 
ilâçlı tohumluk buğday yemekte ve ölüme sü
rüklenmektedirler. Bütün bu olayları önlemek 
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Sağlık Bakanlığının anagörevleri olarak en 
kısa zamanda ele almalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk halkı çok ekmek ile beslenen ve bir yıl

da bir insanın 248 kiloya yaklaşık tahıl tükettiği 
bir toplum olarak her gün 2 830 kalori sağlıya-
bildiğine göre biz bundan sonraki devrelerde 
yağ ithalini lüzumsuz ve hattâ sağlık yönünden 
sakıncalı buluyoruz. 

Dış memleketlerle yapılan anlaşmalar sıra
sında Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yet
kililerini uyarmalıdırlar. Çok zaman muhtaçol-
madığımız bir maddeyi ithal ederken bizim için 
hayati önemi olan bâzı besin maddelerini de 
ihracediyoruz. Bütün mesele kâr elde etmek 
değil aynı zamanda Anayasa gereğince halkın 
besin ihtiyacını olumlu kalıplara göre sağlamak
tır. Bu işi Sağlık Bakanlığı yapacaktır. 

Hayvansal protein üretiminin geliştirilmesi 
ve. hayvancılık ile balıkçılık konularının yurt 
ihtiyacına uygun bir şekilde ele alınması için 
Sağlık Bakanlığının, Tarım Bakanlığını, Tica
ret Bakanlığını, Maliye Bakanlığını uyarması, 
ihtiyaçlarımıza uygun bir tarım, ithalât ve ih
racat ve vergi politikasının düzeltilmesinde yar
dımcı olması gerekiyor. 

Son yıllarda, tütün, fındık, pancar ve pamuk 
gibi yenilip içilmiyen toprak ürünlerinin bol 
bol ekilmesi ve buna karşılık mer'araların tah-
ribedilmesi ve yiyecek üretiminin kısıtlanmış 
olması bizi beslenme bakımından başka millet
lere muhtaç bir toplum haline getirmiş bulunu
yor. Bu davranışın halkımızın sağlığı yanında 
iktisadi bünyemizde de gedikler açtığını biliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Bizimle alış veriş eden memleketler çok bil

gili müşavirler ve ilim adamları kullanırlarken 
bizim bilgiye sırt çevirmiş davranışlarımız bil
hassa sağlık üzerine çok kötü etkiler yapmakta
dır. Bunları çözümlemeli ve ona göre hareket 
etmeliyiz. 

Son günlerde soya tarımının Türkiye'de ge
liştirilmesi için bilimsel bâzı iddialar ortaya 
atılmış bulunmaktadır. Bilhassa Cumhuriyet 
Gazetesinde dikkatle uyarıcı yazılar intişar et
tiğini gördük. Protein değeri çok yüksek olan 
ve dostumuz Amerika'nın yılda 18 milyon ton 
kadar ürettiği soya fasulyesi Türkiye'de üreti-
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lebiliyorsa biz bunu neden ele almıyoruz. Ordu 
vilâyetinde kurulmuş olan bir soya fabrikası 
boş durmakta ve bir taraftan da Amerika'nın 
üretim fazlası soya yağı ithal edilerek halka 
dengesiz bir şekilde bol bol margarin yedirilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki, Türk 

halkının sağlığını korumak için artık bilinen 
klâsik kalıpların dışına çıkmak ve bilhassa bes
lenme konusunu önemle ele alarak üzerinde 
durmak gerekiyor. Çünkü kalp hastalığından 
tutun da kızamığa kadar her olayda karşımıza 
beslenme bozuklukları çıkmakta ve bunların en 
kısa zamanda önlenmesi gerekmektedir. Esasen 
Anayasamız da bunu bize bir görev olarak ver
miş bulunuyor. 

Arkadaşlarım; hekim sadece ilâç reçetesi 
yazmaz, Sağlık Bakanlığının bir görevi de di
ğer uygulayıcı Bakanlıklar ve bilhassa Ticaret 
ve Tarım Bakanlıklarının ihtal ihraç ve tarım 
politikalarını düzenlemede esas olarak kullana
cakları esasları bir reçete halinde onlara dev
retmesi gerekmektedir. Bunları yapmazsak it
hal malı ilâçlar pahalı antibiyotikler ve vitamin 
hapları ile bu memleketin sağlık dâvalarına ça
re bulamıyacağız. Bunların çoğu döviz ile sa-
tmalmaîi ve kaynaklarımızı zorlıyan pahalı 
reçetelerdir. Halbuki Türkiyemiz milyonlarca 
insanı rahat rahat ve sağlığı bozulmadan besli-
yebilecek imkânlara sahip bulunuyor. Kanaa
timce bu imkânları kullanmalı ve bu hususta 
bilgisi ve tecrübesi olan insanlara fırsat ver
meliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Türkiye'nin açlığa doğru gittiğini gösteren 

bilimsel belirtiler ve konuyu milletlerarası kong
relerde açıklıyan raporlar vardır. 

Memleketimizde uzun zaman kalmış ve Dev
let ile özel sektöre müşavirlik yapmış olan pro
fesör Baade 4 - 18 Haziran 1963 tarihleri ara
sında Birleşik Amerika'nın Vaşington şehrinde 
yapılmış olan dünya gıda kongresine sunduğu 
raporda Türkiye, Hindistan ve Pakistan'ın cid
dî bir açlığa doğru yol aldıklarını ve bunu önle
mek için çok ciddî çalışmalar yapılması gerek
tiğini bildiriyor. 

Beslenme konusunda devamlı yazılar yazmak 
suretiyle kamu oyunu uyarmaya çalışan Doçent 

— 472 -
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I)ı\ Osman Koçtürk'ün 24 Nisan tarihinde Milli
yet Gazetesinde intişar etmiş olan bir makale
sinde, nüfusu 400 milyona yaklaşık olan Hindis
tan'ın yılda 4 milyon ton, nüfusu 90 milyon 
Pakistan'ın 1.5 milyon ton buğday ithal etme
sine karşılık Türkiye'nin 30 milyon nüfusu ile 
yılda 1 milyon ton buğday ithal etmekte olduğu
nu görüyoruz. 

Bu hesaba göre 1954 yılına kadar buğday 
ihraç eden memleketimiz son 10 yıllık süre için
de bu ihraç imkânlarını kaybetmiş ve insan ba
şına en çok buğday ithal eden bir memleket ha
line gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Prof. Bede'nin dünya gıda konferansına sun

muş olduğu raporda bu olayın dinamik bir du
rum gösterdiği ve bir taraftan erozyon ve bir 
taraftan da artan nüfus ve yeterli bir ziraat 
politikasının olmayışı dolayısiyle gelecek 5 - 7 
yıl içinde yiyecek ihtiyacımızın birkaç misli ar
tacağı belirtilmektedir. 

Bütün bu şartlar altında memleket sağlığın
dan sorumlu olan Sağlık Bakanlığının Hüküm e-
tin Plânlama Dairesini ve üretimle ilgili icra 
organlarını uyarması ve ihtiyaçları belirtmesi 
gerekiyor. Bu yapılmıyacak olursa Amerika ve 
Avrupa'dan ne kadar antibiyotik ithal edersek 
edelim, Doğu illerine yüksek ücretlerle ne ka
dar hekim gönderirsek gönderelim, insanların 
ilâçlı buğdayları yiyip zehirlenmelerine ve ço
cuklarımızın kızamık ve benzeri hastalıklardan 
ölmelerine engel olamıyacağız. 

Açlık bütün hastalıklar için müsait bir ze
min ve dispozisyon tevlidettiği halde, Sağlık 
Bakanlığının açlık meselesi ile gereği gibi ilgi
lenmediğini ve eğer ilgilenmiyecek durumda 
ise bunu açıklamayıp hizmeti görecek başka bir 
organizasyonun kurulmasını teklif etmediğini 
üzülerek görüyoruz. Plânlama Dairemizde de 
akla gelen her işi plânlamak için bit' komite ve 
ünite kurulmuş olduğu halde açlık ile karşı kar
şıya ve hattâ açlığın içinde bulunan Türk top
lumunun meselelerine eğilecek ve onu gereği gi
bi işliyerek lüzumlu tedbirleri alacak bir bes
lenme komitesinin bugüne kadar kurulmamış 
olduğunu görmek cidden üzücüdür. Üniversite
lerimiz ve ilim adamlarımız bu önemli' konuya 
yeteri kadar eğilmedikleri için Türkiye'nin me
selelerinin, Dünya Gıda Konferansında, Türki-
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ye'de bir süre kalıp bu memleketten ekmek ye
miş ve bunu . bir minnettarlık addeden Baade 
isimli bir ilim adamı tarafından enine boyuna 
incelediğini görüyoruz, bu rapor yayınlanalı iki 
yıla yaklaşık bir zaman geçmiş ve hattâ rapor 
münderecatı bir bilgin tarafından gazetelerimiz-
ce Türkçe olarak yayınlanmış olmasına rağmen 
gelip geçen Hükümetler bu konuya eğilmemiş
ler ve ihtiyacımızı dış memleketlerin sağladık
ları buğday ve yağ ile karşılamaya uğraşırlar
ken hesaplarla yapılacak olan doğum kontrolü
nü bir kurtarıcı gibi görme yanlışlığı içine düş
müşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Soya yağının ihtaol edilmesinin bize nelere 

malolduğunu daha önce verdiğim izahat ve son 
günlerde basında açıklanan olaylar dolayısiyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı şeylerin buğday 
konusunda da başımıza gelmesi her zaman bek
lenebilir. Halkımızın yetersiz olmasına rağmen 
hiç değilse karnını şişirmek ve sureta doyur
mak için kullandığı ekmeğin de sıkıntısını çek
meye başlarsak yurt sağlığını nasıl korur ve 
insanların tohumluk buğdayı ilâçlı ve zehirli 
olsa' da yemelerine nasıl engel oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bir Bakanlığın halledemiyeceği 

beslenme ile alâkalı birçok meseleleri vardır. 
Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bunları or
taya koymakta ve ilgili diğer icra organlarının 
clikatini çekmekte ciddî şekilde gecikmiş bulu
nuyor. Esasen bu meseleler bugünkü anlamı 
ile bu Bakanlığın çapını da aşmış bulunmakta
dır. Turizm Bakanlığının kurulmasını turist
lerin sağlıyacağı birkaç dolar için müspet kar
şılamış olan Hükümetlerin başlı basma bir iş 
haline gelen beslenme konusunu da ele alacak 
bir İaşe Bakanlığı kurması zamanı çoktan gel
miş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Türkiye'nin toprakları çok verimsiz bir hale 

gelmiştir. Hazır yemeğe alışmış olduğumuz için 
bundan sonraki devrede ana besin maddelerinin 
üretimini ihtiyacımızı karşılıyacak seviyeye 
ulaştırmak için hem çok çalışmaya ve hem de 
vukuflu davranmaya mecburdurlar. Çünkü 
Pl. 480 kanalı ile yapılan yiyecek yardımlarının 
halkımızın yiyecek ihtiyacını karşılamaktan 
ziyade Amerika 'daki üretim fazlaları için pazar 
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hazırlamak ve bâzı karışık yollardan kaynak
larımızı kullanmak olduğu artık anlaşılmış ve 
aydınlığa çıkmış bulunuyor. 

Türkiye'de aç insanın çoğalması ve bundan 
dolayı hastalıkların artması ilâç ithalini de ar
tırmakta ve bir miktar paramız daha dış memle
ketlere akmaktadır. , 

Çok etraflı menfaat sağlamak için bizim 
gerçeklerimizi görmemezlikten gelerek bize sa
dece yiyecek satmak ve bunun parası ile çeşit
li işler görmek temayülünde olan ileri memleket
lerin hegemonyasından kurtulup kendi kendi
mize yeter hale gelmek ve sağlık hizmetlerini 
kolaylaştırmak için öncelikle açlıkla savaşmaya 
ve vatandaşlarımızın karnını kendi kaynakları
mızdan doyurmaya mecbur bulunuyoruz. Yoksa 
aç insanlara ne ilâç ne de hekim yetiştirilebilir 
ve bütçemizin tamamını Sağlık Bakanlığına tah
sis etsek de olayların önüne geçemeyiz. 

Anayasamızın 52 nci maddesi hükümleri hal
kın beslenmesi için gerekli tedbirleri almakla 
görevlendirdiği halde bu önemli görevi yerine 
getirecek bir tejkilât henüz ortada yoktur. 

Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasın
da bu konuda işbirliği yapıldığını gösteren en 
ufak bir emareye bile raslamıyoruz. 

Plânlama Dairesinde konu etrafındaki ilgi
sizlik sürüp gitmekte ve'fakat bir taraftan soya 
yağı meselesi ortaya çıkarak günün konusu ha
line gelirken mevcut ilmî raporlar ve açıklama
lar gelecek günlerde et ve ekmek gibi anabesin 
maddelerimiz bakımından da müşkilâta uğrıya-
cağımızı göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu konuları Hükümet olarak ele al

mak ve karşımızdaki gibi vukufu olan madde
ler benimsenmek ve işlemek kabil olmazsa mem
leketimiz gelecek günlerde önemli iktisadi ve 
sosyal meselelerle karşı karşıya kalacak ve halk 
sağlığı bu antibiyotiklerle düzeltilemiyecek ka
lıplara göre bozulacaktır. 

Türk halkının besin ve beslenme ihtiyacını 
ele alıp bunu en uygun şekilde karşılıyacak icra 
gücü olan bir Bakanlığın kurulmasını ve bu 

Bakanlığın Sağlık, Ticaret ve Tarım Bakanlık-
lariylc sıkı bir işbirliği halinde çalışarak soya 
ziraatinin ilim adamlarımızın teklif ettikleri ka
lıplar içinde Türkiye'de rcalizasyonunu ve 
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buğday istihsalinin halkımızın ihtiyacını karşı
lıyacak seviyeye çıkarmasını candan temenni 
ediyor ve böylece Yüksek Meclise büyük bir 
tehlikenin her gün biraz daha yaklaşmakta ol
duğunu haber veriyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu misallarin millî sağlığımız hakkında fikir 

verebileceğine kaani bulunmaktayız. Temenni
miz şudur ki, bu millî dâvalara gereken otori
ter el koysun ve ileride millî âfet haline gelme
si melhuz kötülükler bertaraf edilsin. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz Millet Partisi olarak Sağlık Bakanlığının 

bu konuları önemle ele alması lüzumuna inanı
yor ve bekliyoruz. Sözlerime burada son verir
ken Sağlık Bakanlığının 1965 yılı bütçesinin 
millete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
riz. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Seyfi Güneştan. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SEYPÎ GÜNEŞ
TAN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Yeni Türkiye Partisinin sağlı'k hizmetleri ko
numundaki r,"5rüş ve temennilerini arza geçmeden 
önce, Yüksek Heyetinizi grupum adına saygıyla 
selâmlarım. 

Sağlık hizmetleri topyekûn bütün vatandaş
ları [İlgilendirdiği ve hayati bir veçhesi bulun
duğu için âmme hizmetlerii içerisinde bir özellik 
ve önem taşır. 

Bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, 
Türkiyemlzde toplum sağlığına ve koruyucu he
kimliğe önem verilme politikası müspet sonuç
ları ile herkesi memnun eden ve Türk cemiyeti
nin htikibale sağlam nesiller halinde intikalini 
sağlıyan bir hizmet yönü olduğu için takdire ve 
tasvibe lâyıktır. 

Koruyucu hekimliğin tekâmül safhalarında 
bulunmadığı devrelerde sıtmanın cemiyetimiz 
bünyesinde yapmakta olduğu tahribatın acı ha
tıraları hepimizin hafızalarında hâlâ yaşamakta
dır. Artık Türkiye'de bir veba, bir tifüs kinci 
salgını bahis konusu değilse bunu koruyucu he
kimlik sahasında alman tedbirlere borçluyuz. 

Medeni cemiyetlerde yaygın ve tehlikeli vas
fını kaybeden verem, cemiyet'im'iz'de hâlâ bir teh
like teşkil edİ3rorsa, koruyucu hizmetlerimizin bu 
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sahada daha uzun yıllar ve büyük gayretlerle 
teksif edilmesi ve bugün takdirle müşahede etti
ğimiz verem mücadelesinin daha kuvvetli ve da
ha çok imkânlara kavuşturulması gerektiğini gös
termektedir. 

'Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile 
koruyucu hekimliğin müspet neticeleri verimli 
hale getirilebileceği gibi, tedavi edici hizmetin 
de vatanın en ücra köşelerine Türk köylüsünün 
ocağına kadar götürülmekle hizmetin en-mükem
mel ve en ideal şekli bulunmuş olmaktadır. Sos
yalleştirme tatbikatında bir ocağa düşen ortala
ma 7 bin nüfuslu bir çevrenin doktor, sağlık 
memuru, hemşire ve ebe gibi personel ve motorlu 
nak'il vasıtası, ilâç ve malzemesiyle bir sağlık 
ocağı mükemmel ve müessir bir hizmet ünitesi
dir. Bu modern programa sadakatle bağlı bulu
nulduğu ve gerekli ma1! fedakârlıklar yapılmak
ta devam olunduğu takdirde programın süresi 
olan 15 yılın sonunda bütün Türkiye sağlık hiz
metleri yönünden mutlu bir seviyeye ulaşacak
tır. 

Tedavi edici bekindik büyük masrafları ge
rektiren ve daha çok büyük şehirlerde ifası müm
kün olan bir hizmet durumundadır. Kalkınma 
programımızın kabul ettiği yılda 1 200 hasta ya
tağı Tâvesi ihtiyaçları karşılamaya yeter bir sa
yı değildir. Ancak, arz ettiğimiz gibi tedavi ku
rumlarının tesis ve idamesi çok masraflı ve pa
halı olduğu için daha fazlasını da yapmaya im
kân yoktur. Bu sahada yapılacak müspet iş Dev
letin imkânlarına özel teşebbüsün de imkânlarını 
katmaktan ibarettir. 

Bugünkü hali ile memleketimizde özel hasta-
necilik cazip bir durumda değildir. Bu sahadaki 
teşebbüsler korunmadığı ve hilharsa finansman 
bakımından desteklenmediği müddetçe özel teda
vi kurumları cılız ve verimsiz kalmaya mahkûm
durlar. Halbuki, ürnek armaya mecbur olduğu
muz Batı ülkelerinde ve bilhassa Amerika'da te
davi kurumlarının büyük bir kısmı özel teşebbü
se aittir. Devlet eliyle kurulan ve işletmeye açı
lan bir hastaneye verilen tahsisat kadar bir mik
tarı da özel teşebbüs sahiplerine kredi olarak ve
rebildiğimiz takdirde Devlet tesis/inin birkaç 
mislini kurdurmanın mümkün olacağına şüphe 
yoktur. Bu itibarla, memleketimizde özel tedavi 
kurumlarının teşvik ve desteklenmesini Bağlıya
cak kanun teklifinin biran önce getirilmesini te
menni ederiz. 
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Devlet hastanelerinde vazifeli hekimler aynı 

zamanda b'irer muayenahane sahibi bulunmakta 
ve resmî hizmetin yanında serbest icrai sanat et
mektedirler. Bu sistem içerisinde hekimlik hiz-
metleı'inin mükemmel yürütüldüğü hekimlerin 
resmî hizmete ayırabildikleri emeklerinden vatan
daşların memnun olduğu ve hizmetin birtakım 
şaibe ve dedikodulardan masun olduğu asla söy
lenemez. 

Bu aksak dedikodu! u ve tatminkâr. olmıyan 
gidişin vöbalirii sadece hekimlere yüküyenler in
saflı düşünmemektedirler. Kuburun büyük payı
nın sistemde olduğu muhakkaktır. Bu itibarla, 
îkinci Koalisyon zamanında hazırlanan ve Mec 
rbin komisyonlarınca tasvibedilerek Umumi He
yete sunulan muavenehanesiz tam mesai Full-Tim-
tasarısı gerçek bir ihtiyacın ifadesi olduğu ka
dar tıp m^j1 ekinin de itibarını-kurtaracak ve va
tandaşların ıstırap ve şikâyetlerini önliyeeek ye
gâne tedbirdir. 

Tam mesai «istemine taraftar olduğunu mem
nunlukla duyduğumuz Sağlık Bakanı Sayın 
Sükan'm birkaç maddeden ibaret bu kanun ta
şan ın ın tekrar gündeme alınması için tavassut 
ve gayretini bilhassa rica ederiz. 

Sağlık hizmetlerinin mükemmel şekilde yürü
tülmesine engel olan bir hususa da işaret etmek
te zaruret vardır. Bilhassa Sayın Ferid Melen'in 
Maliye Bakanlığı sırasında fazlasiyle iltifat olu
nan ca-îip bir tasarruf tedbiri diğer sahalar gibi 
sağlık hizmetlerinde de ciddî aksamalara sebebi
yet vermiştir. Bütçeye muayyen bir miktar tah
sisat konrluğu halde, yılın son aylarında tahsi
sattan kesinti yapılması taşıtlar için konan tah
sisatla bakanlık tarafından doğrudan doğruya. 
iç piyasadan mubayaa yapılmasına müsaade 
olunmıyarak işin havale olunduğu Devlet Malze
me Ofisinin de kasdî ihmallerle mubayaaları 
yapmaması ve bu yoldan bütçeye konan tahsisa
tın tasarrufa terk edilmesi asla tasvibi caiz ol-
mıyan bir tutumdur. 

Yüz milyonlarca liralık malî fedakârlıkla gi
rişilen teşebbüslerin birkaç vasıta yüzünden ran
dımanının düşürülmesi tasarruf değil, israftır. 
Bir taraftan verir gözükerek, öte yandan birta
kım kasdî ihmallerle sarfa imkân vermeden tah
sisatların itfa olunma?! metoduna yeni Maliye 
Bakanımızın iltifat etmiyeceğini umarız. 

Yine tasarruf maksadiyle bütçeye yeter mik-

- - 475 — 



M. Meclisi B : 114 
tarda tahsisat konmadığı için mevcut tedavi ku
rumlarımızın bir yıl geçiştirilmesi mümkün olmı-
yan sıkıntılarla karşı karşıya bulundukları an
laşılmaktadır. Zaten sayı itibariyle büyük bir 
noksanlık içinde bulunan hasta yatakları tahsi
sat yetmezliği yüzünden yılın bir döneminde ta
tili faaliyet etmek durumunda kaldığı takdirde 
'bunun büyük bir mânevi vebal olacağını şimdi
den Sayın Hükümete hatırlatmak mecburiyetin
deyiz. 

Kalkınma Plânında gayet isabetli olarak ka
bul edilen bir prensibe göre kamu teşekküllerine 
ait .hastanelerin idaresinin Sağlık Bakanlığına 
verilmesi öngörülmüştür. Plânın Beş Yıllık döne
minin sonuna yaklaştığımız hal'de, bu prensip yö
nünde bir hazırlık görmediğimizi Hükümete ha
tırlatmak isteriz. 

Memleketimizd'e Devlet geliri erinden sağlık 
hizmetlerine ayrılan pay % 5 civarındadır. Ve
rem, trahom, cüzam, frengi gibi önemli sağlı 
problemleri bulunan bir meleketin hizmetlerini 
bu küçük payla ifa, etmeye elbette imkân yok
tur. Bu itibarla, müspet sonuçlara ulaşmış mem
leketlerdeki umumi bütçenin ortalama % 10 u 
civarındaki bir nisbete yavaş yavaş ulaşma yo
lunu ihtiyar etmemizden başka çare yoktur. 

Mâruzâtımıza son verirken değerli ve feragat-
kâr tıp mensuplarını takdir duygulan içinde se
lâmlar, saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan arka
daşlar konuşmalarını bitirdiler. Şimdi şahısları 
adına söz istemiş olan arkadaşlarımızın konuşma
larına geçiyoruz. Sırada bulunan arkadaşları
mızdan Sayın İhsan önal yoklar. Sayın Etem 
Ağva siz lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi 
konuşacaksınız? 

ETEM AĞVA (Antalya) — Üzerinde efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. Sayın 
Mehmet özbay? 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Aleyhin
de efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Yok. Sayın îsmail Sarıgöz? Yok. Sayın Müştak 
Okumuş? Yok. Sayın Mehmet Geçioğlu? Yok. 
Sayın Sadi Binay? Yoklar. Sayın îhsan Kaba
dayı? Yok. Sayın Turgut Çulha? Yok. Sayın 
Nazmı özoğul? Yok. Sayın thsan önal? Yok. Sa
yın Nihat Diler? Üzerinde. Sayın Muslihittin 
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Gürer? Yok. Sayın Ali İhsan Balım? Siz şahsınız 
adına ayrıca konuşmak istiyor musunuz? 

Al/t İHSAN BALIM, (İsparta) — Hayır 
efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur? Yok. Sa
yın Fahrettin Kerim Gökay? Yok. Sayın Nuri 
Abıskalıoğlu? Yok. 

Şimdi bu duruma göre 1 nci sırada Sayın 
Etem Ağva, 2 nci sırada Sayın Mehmet özb'ay. 
3 ncü sırada Sayın Nihat, Diler var. 

Buyurun Sayın Etem Ağva. 

UTEM AĞVA (Antalya) — Sayın Başkan, 
m ulhterem arkadaşlarım, 

Vanıl mıyorsam 1926 yılında yürürlüğe ıgîren 
Tababet ve ve şüabatı sınıfların tarzı icrasına 
mütedair 1219 numaralı Kanunun : 

'Bugünün .şartlarına ayak uyduramıyacağı 
anlaşılmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğımız tarafından uzunca bir süre evvel nazara 
alınarak - Tıp mesleklerinin icrasına dair Ka
nun - adlı yeni bir tasarı hazırlanmıştır. 

Türk tababet camiası içinde bulunan Türk 
diş tababeti mesleki mensuplarının hukukunu, 
befah'sis; derin bir üzüntü ile arz etmek isterim. 
ki, meslekî haysiyetini, bilgisiz, istismarcı kişile
rin tasallutundan kurtarmak ödevi; kanunla ko
ruyucu mevkiinde buluhan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımıza tereddübetmektedir. 

Uzun yıllardan beri; Türk toplumunun ay
dın bir zümresini teşkil eden Türk diş hekimleri 
bu eski kanunun anlaşılmaz ve yetersiz hüküm
leri ile çalıştırılmakta idi. 

Bakanlıkça, hazırlanan yeni tasarıda da Türk 
diş tababetinin temel h'ak ve meselelerinin gere
ği kadar vuzuh ve yeterlik taşımamaktadır, endi
şesini duymaktayım. Vatandaş sağlığında önem
li yeri bulunan Türk diş hekimlerinin öğrenimi
ni, bilgisini hesaba katmadan hazırlanmış1 olduğu 
kanısını taşıdığım bu yeni tasarının bugünün 
anlayışı seviyesinde tekrar gözden geçirilmesine 
şiddetle ihtiyaç mevcutur. 

Çünkü; bugünün diş hekimliği, 1(219 sayılı 
Kanun ye ne de yeni kanun tasarısındaki tari
fin sınırlarını uzun yıllardan beri aşmış durum
dadır. 

Yeni tasarı; Türk diş hekimlerinin bilgi ye
terliklerine ve meslekî hukuk ve haysiyetlerinin 
teslbit ve müdafaasına gereken açıdan önemle 
eğilmelidir. 
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Dönem sonuna yaklaşıyoruz, bu kanun tasarı

sının böyle Mecli's gündemine girebileceğini san
mıyorum. Ancak, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının değerli teknisyenlerinin mezkûr tasa
rının Türk diş hekimliğinin haklı, temel mese
lelerini münhasıran diş taJbabeti fakültesi öğre
tim üyelerinin alelacele hazırlıyarak sunduğu 
satıhta kalmış teklif ve temennileri ile yetinil-
miyerek; Türk diş hekimliğini temsil eden Türk 
Diş Tabipleri Cemiyetinin Türk Tabipler Bir
liği Merkez Konseyine sunduğu görüşlerin ince
lenmelinde uyarınca, aydınlatıcı neticeler istih
salinin mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakalığı bünyesinde 
Türk diş hekimliği meselelerini değerlendirici 
'bir kuruluşun bulunmayışı cidden hayret ve 
üzüntü veren bir eksikliktir. 

Bu istirhamlarımın S'ağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı sayın camiasının önemle dikkate ala
cağını ümidöderek saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özbay buyurun. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın önal 1 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte mi, üzerinde mi, lehin
de mi istiyorsunuz? 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Üzerinde. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Çok muh

terem arkadaşlarım, kısa bir zaman içerisinde 
Sağlık Bakanlığı Bütçesini uzun uzadıya ten-
kid ve eleştirme durumunda değilim. Bu sene 
benim seçim bölgemde Adıyaman'da tatbik edi
len sosyalizasyon, sağlık hizmetlerinin sosyali
zasyonu mevzuundan birkaç kelime ile bahset
mek ve müşahede ettiğim tatbikattaki bâzı ak
saklıkları belirtmek maksadiyle huzurunuzu iş
gal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükü
metleri ta mebdeinden beri sağlık hizmetlerine 
bütçe imkânları nisbetinde lâyık olduğu mevkii 
ve yeri vermiş ve her hükümet elinden geldiği 
kadar, imkânları nisbetinde bu yolda gayretler 
sarf etmiştir. Sağlık hizmetlerinin sosyalizas
yonu mevzuu ise bilhassa doktor gönderemedi-
ğimiz geri kalmış yurt bölgelerinin sağlık hiz
metlerini organize etmek maksadına matuftur. 
Ve benim şahsi kanaatime göre biz Devlet olarak 
bütün Türkiye'yi kaplıyan bir şümul içinde bu
nu kısa zamanda gerçekleştirmek imkânına sa-
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hip değiliz. Ve şu birkaç senelik, ilk'önce Muş 
vilâyetinde bir pilot bölge kurduk. Yavaş ya
vaş geri kalmış bölgelerimize tevsi ediyoruz. 
Fakat bu tatbikatta şimdiden birtakım aksak
lıklara şahidoluyoruz. Benim seçim bölgem olan 
Adıyaman'da 1966 da başlamak üzere, 1965 büt
çesinden ayrılmıştır. Ve her 7 bin nüfusa bir 
sağlık ocağı ye bütün Adıyaman'ı kaplıyan inin-
takaya da 3 hastane yapılması takarrür etmiş
ti. Şimdi maalesef bu bütçede şahidoluyoruz ki, 
1965 yılında bu hastaneler ihale edilmiştir, fa
kat da.ha evvel, programa alındığı gibi tamamı 
değil 1/3 ü ancak ihale edilmiştir. 1965 yılın
da ihalesi yapılan binalar bitecek 1965 yılında 
da faaliyete geçecekti. Şimdi demek oluyor ki, 
1966 yılında bu faaliyete geçmiş olamıyacaktır 
sosyalizasyon hizmetleri Adıyaman'da. Çünkü, 
iki milyon liraya mal olacak Kâhta ve Beşme 
hastanelerinin ihalesi yapılmıştır. Her biri iki 
milyon liranın üstünde olan bir meblâğa mal 
olacak bu hastanelerin ancak yedi yüz bin lira
lık kısımları yani kısmen ihalesi yapılmıştır. 
Bu demek oluyor ki, 1965 yılında inşaat bitmi-
yecek ve 1966 yılında da sosyalizasyon hizmet
leri program mucibince Adıyaman'a giremiye-
cek demek oluyor. Yani saha genişledikçe büt
çe imkânları daralıyor. Ve sosyalizasyon mev
zuu umduğumuz şekilde bir program dâhilinde 
yürütülemiyecektir, demektir; Bu arada maale- . 
sef tatbikatçıların da bâzı davranışları bu güç
lükleri daha da artırıyor. Esefle müşahede etti
ğim ve Muhterem Sağlık Bakanımıza da asla 
yakıştıramadığım acaip bir davranışı huzuru
nuzda ifade etmek isterim. Demin arz ettiğim 
gibi her vilâyette, sosyalizasyonun gittiği her 
vilâyette 7 şer binlik nüfusa göre bir nüve ay
rılmıştır. Her nüve merkezinde bir sağlık ocağı 
yapılması takarrür etmiştir. Bizim mmtakamız-
da da 27 sağlık ocağı yapılması daha 1962 yı
lında yapılan tetkiklerle takarrür etmiştir. 7 şer 
binlik nüveler ile sahalar ayrılmış, her sahanın 
neresine, hangi köye sağlık ocağı yapılacağı 
tesbit edilmiş idi iki sene evvel. Maalesef şu 
son günlerde ihale yapılmıştır. İhale yapılır
ken eski Kâhta köyü ki, bu eski Kâhta köyü 
bir kaza merkezi idi, kazanın başka yere nakle
dilmesi ile şimdiki haline gelmiştir.. Bu sağlık 
ocaklarından birisi eski Kâhta köyünde yapıl
ması mukarrer iken, Mayıs ayının 24 ünde ya
pılan ihalede de, eski Kâhta köyü adına ihale 
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yapılmış fakat talipler arasında nisap bulunma
dığı için ihale 5 Mayısa tehir edilmiştir. 5 Ma
yısta yapılan bu ikinci ihalede, bizzat Sağlık 
Bakanlığının emri ile sağlık ocağının bu köy
den alınarak başka bir köye verilmesi hakikaten 
muhitte büyük bir üzüntü uyandırmıştır. Ve 
maalesef yeniden bir partizan idareye mi gidi
yoruz endişesini Adıyaman'da tekrar dile ge
tirmiştir. Aziz ve muhterem arkadaşlarım, be
nim şahsan tesbit ettiğime göre, yeniden veri
len köyde eski Demokrat Parti Başkanı olan 
Mehmet Demirel isminde bir zat bizzat Sağlık 
Bakanının yanma gelmiştir. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız, Sayın 
özbay. 

MEHMET ÖZBAY (Devamla) —• Tamamlı
yorum efendim. 

Sağlık Bakanı Mehmet Demirel'in huzurun
da telefon etmek suretiyle birinci sefer ihalesi 
eski Kâhta köyüne yapılmışken, tehir edilen 
ikinci ihalede ihaleden yarım saat önce köyün 
adını değiştirmek suretiyle, hiçbir tetkik yapıl
madan, sağlık ocağının yeri değiştirilmiştir. Ve 
maalesef bu durum, Adıyaman'da sosyalizasyon 
hizmetlerinin, memnuniyetle karşılandığı bir sı
rada geniş çapta üzüntü vesilesi olmuştur. Bu
nu Sayın Bakana teessüflerimle birlikte ifade 
etmeyi bir borç biliyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şahıs
lan adına konuşan iki arkadaşımızdan sonra 
altı kişi konuşmuş oldu, iki tane de 'kifayet 
önergesi geldi. Saat 19 a gelmiştir. Bakan ko
nuştuktan sonra kifayeti oylamadan evvel bir 
üyenin konuşması lâzım. 

Bu arada Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
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Bakanının, Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı ve 
A. P„ C. H. P., M. P. ve Y. T. P. Grup baş
kanlarının müşterek bir talebi vardır. Bugün 
Sağlık Bakanlığı bütçesi bittikten sonra 2 - 3 
maddeden ibaret üç ayrı tasarının da gündeme 
alınarak görüşülmesini istemektedirler. Zaten 
bütçe konuşmaları sırasında bunların bir an 
evvel çıkmasını tebarüz ettirdiklerini ilâve edi
yorlar. 

Birincisi 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
ek ikamın tasarısı; 

İkincisi 4802 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değlşirti'meslne dair 
olan 467 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı; 

Üçüncüsü de; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurumlariyle Esenleştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler ellenmesi ve bu kanunen 11 nsi mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kındaki kanun teklifidir. 

Bu üç ıkanun tasarısının Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesinin bitiminden sonra 
görüşülmesi, demin ifade ettiğim gibi, Bakan, 
Komisyon sözcüsü ve grup temsilcileri tarafın
dan müştereken teklif edilmektedir. Bu teklifi 
oyunuza sunuyoıum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Saat 19'a geldiği için, saat '21 de toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Bir
leşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

Bugün saat .19 a kadar olan görüşmelerde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler devam etmiş ve 
grupları adına konuşan arkadaşlarımızı takiben 
şahısları adına iki arkadaşımız konuşmuştur. 
Bu arada gelmiş 'bulunan yeterlik önergesini 
oylamadan evvel Hükümet adına Say:n Sağlık 
Bakanına söz vereceğim. Buyurun Sayın Ba
kan. (Alkışlar.) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Baykan, 
kıymetli milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının 1965 bütçesi üzerinde grup
ları adına konuşan sayın hatiplere ve şahısları 
adına konuşan kıymetli arkadaşlarıma serd et
miş bulundukları mütalâa ve izhar buyurulan 
temenni ve teveccühlerinden dolayı en samimî 
şükranlarımı arz etmek isterim. Kıymetli ha
tiplerin görüşlerine ayrı ayrı cevar vermeden 
önce Sağlık Bakanlığının millî sağlık politikası 
hakkında rmrmi görüşlerimi anahatlariyle arz 
etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Millî 
sağlık politikamızın gayesi ve hedefleri şunlar
dır; Halk sağlığı seviyesini yükseltmek, koru
yucu tababete öncelik ve önem vermek, tedavi 
edici hekimliği, koruyucu hekimliğin mütemmi
mi olarak mütalâa etmek; Nüfusunun % 70i 
ıköylerde yaşıyan vatandaşlarımızın ayağına ka
dar «sağlık hizmetlerini götürmek ve memleke
tin iktisadi ve sosyal şartlarını nazarı itibara 
alarak ayağa kaçlar hizmeti götürmenin metot 
ve yolunu tesbit etmek, denemek ve tatbik et
mek; toplumumuz; için çak önemi haiz bulunan 
sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunu lâf 
olarak değil, aksiyon olarak, iş olarak ortaya 
koymak, bu hizmetleri yürütebilmek için şart
larımızın elverdiği miktirda ve vasıfta personel 
yetiştirmektir. Bu gayeye erişmek için aynı 

maksatlı ter.eikıkül ve müesseselerle en geniş öl
çüde işbirliği yapmak, İşte anahatlariyle arz 
ettiğim millî sağlık politikamız ve hedeflerinin 
şimdi detaylarına yine anahatlariyle girmek 
vo bu hususta maruzatta bulunmak istiyorum. 

Koruyucu taba/bet hizmetlerini önplânda 
tutuğumuza göre ki, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı olarak bugüne kadar bu konuda ge
reken alâka ve hizmet maalesef aksiyon olarak 
gösteriılmem'iştir. Zaman zaman Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının asli fonksiyonu olan koru
yucu hekimlik ikinci plâna alınmıştır. Pahalı ve 
imkânlarımız bakımından tatbikatı zıor olan te
davi edici hekimliğe önem verilmiştir. Binaena
leyh, Bakanlık olarak herşeyden önce nüfusu
nun % 70 i mahrumiyet içinde bulunan bu mem 
lekotte en ücra köşeye kadar sağlık hizmetlerini 
götürmek vo oradaki insanları salgınlardan ve 
hastalıklardan korumak asli hedef olması iktiza 
ettiği cihetle biz bu konuyu Bakanlığımızın asli 
hedefi ve gayesi olarak telâkki ederek hizmet 
görmekteyiz. Bu maksada erişmek için 1961 se
nesinde 224 sayılı Kanunla sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi mevzuu ele alınmıştır. Sosyal
leştirmenin hedefi, sağlık hizmetlerinin sosyal-
leştirilmeG'in'in hedefi sağlık hizmetini vatanda
şın ayağına götürmek, toplum kalkınması hiz
metleri üzerinde o zamana kadar hizmeti çok 
noksan götürülmüş olan bölgelerin sağlık yönün
den seviyeli bir surette hizmete kavuşmalarım 
temin etmektir. 1963 senedinde ilk defa Muş vi
lâyetinde sosyalizasyon pilot bölge;?! tatbikatına 

! başlanmış ve bu tatbikatın bütün neticeleri alın
madan 1964 yılında diğer 5 vilâyette sosyalleş
tirme faaliyetine girişilmişt.ir. Kısaca arz et
mek isterim ki, sosyalleştirmenin felsefe ve pren
sibi gayet yerindedir; halkın ayağına hizmet gö
türmek. Ama Türkiye'de yeni bir sistem ve yeni 
bir tatbikat olması hasebiyle Muş Pilot Bölge tat
bikatının neticelerini alıp, hataları gayet esaslı 
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bir şekilde tesbit ettikten sonra diğer Vilâyetle
re teşmili gerekirdi kanaatindeyiz. Bu husus 
Mart ayında yaptığımız ve Parlamento grupla
rını temsilen gezimize iştirak eden senatör ve 
milletvekili arkadaşlarımızla alâkalı müesseseler : 
temsilcileri, alâkalı bakanlıklar temsilcileri ve 
geniş ölçüde basın temsilcileri huzuriyle yapıl
mış tetkikalt neticesinde sosyali eştirme tatbikatı- I 
ııa ait iyi ve kötü hususları tesbit etmiş bulunu
yoruz. Gayet objektif ve dikkatli tetkikatımıza | 
göre sosyalleştirme tatbikatı bulunan altı vilâ
yette ki bugün 158 ocak halen faaliyettedir. 
23 ocak faaliyete girememiştir. Bu altı vilâyet
te, bilhassa Muş bölgesinde şu aksaklıkları ve 
şu hizmetleri tesbit ettik. Ocak binalarının ya- I 
pimi, maalesef muhit şartlarına ve iklim husu
siyetlerine göre olmamıştır. Tek pencereli bina
lar yapılmıştır. İklim, şartlarına mukavim inşaat 
sistemi yapılamamıştır. Bunu Yüksek Senatoda 
da arz ettiğim gibi bizim merkeziyetçi görüşümü
zün bir tatbikatı olarak değerlendirmek lâzım
dır. Oünkü bu yapılan binalar Garbi - Anadolu, 
Cenubi - Anadolu iklimine göre yapılmıştır. Bi-
riketle yapılmıştır. İnşaat için taş mevcut bu
lunduğu halde meselâ Mutgi'de. 130 kilometreden 
kum ve biriket getirilmiştir. Halbuki Mutgi in
şaata müsaittir. Esasen inşaat taşa müsaittir, 
taşla yapılması lâzımdır. Oiinkii üç metrelik kar 
yığını ve devamlı su sızması binaları karabet
in iştir. Bu tatbikat hatası daha sonra izale edil
miştir. 1964 tatbikatında diğer vilâyetlerde ön
lenmiştir. Fakat inşaat malzemesi bakımından 
tatbikat hataları devam et miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hizmetleri ayağa ka
dar götürme hedef olduğuna göre ve 5 - 7 bin 
nüfuzlu köy gruplarının ocak faaliyetleri saha
sına dâhil edileceğine göre ve bilhassa Şark böl
gesinde, 6 ay, 8 ay kadar ve kış sebebiyle mah
sur bulunması sebebiyle ocaklardan maalesef is
tifade edilememektedir. Yolları yoktur. 6 ay, 
8 ay ocaklarda, hakikaten arkadaşlarımız, hizmet 
görmek arzularına rağmen, yolsuzluk dolayısiy-
le, 6 ay, 8 ay lâyık olduğu şekilde ve arzu edi
lecek şekilde hizmet ifa edememektedirler. Bina
enaleyh sosyalizasyon tatbikatının felsefe ve 
prens'iibiınin arzu edilen, şekilde olması ve sarf 
edilecek, para ve beklenen hizmetin arzu edi
len şekilde neticelenebilin esi bu mevzuun ileride 
inkisarlara sebebiyet vermemesi için her şeyden 
önce tatbik edilmiş ve tatbikata başlanacak olan j 
yerlerde mutlak surette yol problemi, su proble- | 
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mi ve ulaştırma meselesi halledilmek lâzımdır. 
Bu meselede 224 sayılı Kanun maalesef yalnız 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hizmet 
yüklemiş. Meselâ toplum kalkınmasının bir ön
cüsü olması ve esasını teşkil etmesi hasabiyle, 
bir meselede arz ettiğim gibi, diğer vekâletleri 
de yakînen ilgilendirmesi cihetiyle maaselef bu 
koordinasyon mevzuat olarak diğer vekâletleri 
mesul tutmamış ve Sağlık Bakanlığını yapayal
nız bırakmıştır. Bu hususu bilhassa üzerinde 
ciddiyetle ve hassasiyetle durarak arz etmek is
terim. Binaenaleyh, sarf edilen para yüz milyo
na yakındır. Bu paraların heba olmaması ve iler
deki tatbikatta tenkid ve inkisara mâruz kalma
mamız ve hedefe ulaşabilmemiz için mutlak suret
te 224 sayılı Kanundaki boşlukların izalesi ve 
yeni bir mevzuat tedvini ile alâkalı vekâletle
rin, Köy İşleri, İçişleri, Tarım ve Millî Eğitim 
bakanlıklarının mutlak surette bu işe iştirakleri" 
lâzımdır. Eğer sosyalizasyonla arzu edilen, mak
sada ulaşmak istiyorsak. Binaenaleyh, arkadaş
larım, hakikaten ocaklarda vazife gören hekim
ler, genç hekimler, cidden büyük hizmetler gö
rüyor. Yalnız, sağlık sahasında koruyucu he
kimlik, aşılama, tedavi edici hekimlik vazifele
rinden, ayrı olarak halk eğitimi çerçevesi için
de sağlık ve bu mmtakada. iktisadi kalkınma, 
ana, çocuk sağlığı gibi çeşitli problemlerin de 
gerek hekim arkadaşlarımız, gerekse hemşire ve 
bunların yardımcı personeli arkadaşlarımız bun
ların üzerinde vazife almışlardır. Ama, imkân
sızlıklar içinde, - itimat buyurun - bilhassa yol 
bakımından, diğer maddi imkânsızlıklar sebe
biyle inkisara uğramaktadırlar ve hattâ birçok 
arkadaşlarımız şimdiden ayrılmak hususunda 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Diğer konu; ocaklara gönderilen hekimler, 
tıbbiyeden henüz çıkan ve toplum kalkınması 
ve köy hekimliği ve Türkiye'nin realitelerini ya-
kineıı öğretecek hususi bir eğitime tabi tutul
madığı için direkman mektepten çıkmak sure
tiyle tamamen muhitlerinin dışındaki mmtaka-
lara göndermek suretiyle gayet tabiî alışkın 
olmadıkları ve eğitimden de geçmediklerinden 
bâzı güçlüklere mâruz kalmaktadırlar ve arzu 
edilen şekilde hizmet görememektedirler. Bina
enaleyh, biz 6 vilâyette yeni bir tatbikata gire
ceğiz. Erzurum, Erzincan, Mardin, Diyarbakır, 
Ur fa ve Siirt vilâyetleri • ki bu sene Ağustos
tan itibaren tatbikata başlanacaktır - bu vilâ-
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yetlere tâyin edeceğimiz hekim arkadaşları gön
dermeden evvel üç aylık toplum ve halk sağlığı 
eğitimine tabi tutulacak, ondan sonra ocaklara 
gönderilecektir. Diğer taraftan bu uçaklardaki 
köy yolları, köy içme suları, telefon şebekesi 
yapılması hususunda alâkalı vekâletler nezdin-
de gereken teşebbüslerde bulunduk ve bu hu
susta bir koordinasyon toplantısı da yapılmış 
bulunmaktadır. Fakat bir kanuni mecburiyet ve 
mevzuat horlamadığı için nihayet bütçe imkân
ları içinde bu Öne alınmakta, mütelâa edilmekte 
ve belki de bu yıl arzu ettiğimiz şekilde yol ve 
diğer hususlar realize edilemiyecektir. Bunu da 
ara etmek isterim. Sosyalizasyon tatbik edilen 
yerlerde hekimlerin dağılışı; sosyalizasyonun 
tatbikatından Önce meselâ Muş'ta 24 bin i]â 26 
bin kişiye bir hekim düşüyordu. Bugün 7 - 8 
bin kişiye bir hekim düşmektedir. Poliklinik sa
yısı artmış, koruyucu tababet hizmetleri artmış
tır. Bâzı salgın hastalıklar azalmıştır. Ama bu 
hizmetler 5 ay müsmir bir şekilde yürütülebil
mekte; 7 ay, asgari 6 ay maalesef çok düşük 
randımanla hizmet görülmektedir. Hekim, ebe 
ve hemşire arkadaşlarımız ocaktan kışın 2 - ?> 
ay müddetle kızakla, bazan da yayan yürümek
te ve çok zaman bu münakale de mümkün olma
maktadır. Ve bu yüzden hizmetler aksamakta
dır. 

Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına gö
türme metodu ve yollarından ikincisini biz en
tegrasyon çalışmalariyle gerçekleştirmek isti
yoruz. Sıtmadan eradike edilen altı vilâyette, 
Trakya bölgesinde üç vilâyet, içel ve ondan son
ra da Ordu ve Niğde vilâyetlerindi; entegrasyon 
çalışmaları yapmaktayız. Entegrasyon çalışma
larının esası ve hususiyeti yine sosyalizasyonda
ki prensipler, yani halk sağlığına,, koruyucu 
halk eğitimine ve çevre sağlığını temin etmek 
gibi esaslara itsinadetmektedir. Yalnız burada 
sağlık hizmetlerinin ve teşekküllerinin tek el
den idaresi esasını derpiş ediyoruz. Kıymetli 
arkadaşım Kemal Demir zamanında Edirne'de 
yapılan tatbikat bu yıl Ordu ve Niğde vilâyet
lerinde de tatbik, edileecktiı-. Ve daha geniş 
tarzda, verem taraması ve diğer salgın hastalık
lar kısımlarını da ihtiva edecek. Niğde ve Ordu 
vilâyetlerinde bütün sağlık teşekkülleri hem 
koruyucu tababet bakımından hem de tedavi 
edici tababet bakımından kurulacak istasyon
lara bizzat hekimler gitmek suretiyle ve muay-
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yen köy gruplarında alâkalı memur, ebe ve sıt
ma şubeleri tabipleri bulunmak suretiyle sağ
lık hizmetleri vatandaşın ayağına gönderilecek, 
gerek salgın hastalıklar için aşılama, gerekse 
verem taramaları burada yapılacaktır, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu sistemle, daha çok Türk 
iktisadi ve sosyal realitelerine uygun bir tarz
da, sosyalizasyon tatbikatından ayrı, vatandaşın 
da hizmetlere iştirakini temin ediyoruz. Edir
ne'de olduğu gibi birçok sağlık istasyonları, 
sağlık ocakları ve sağlık evleri bizzat vatandaş 
tarafından yapılmıştır. Bütçemizden bir kuruş 
dahi verilmemiştir. Bu sene de Niğde'de aynı 
tarzda vatandaşın iştirakini temin etmek sure
tiyle entegrasyon tatbikatına büyük ölçüde gi
rişeceğiz ve alacağımız neticeleri yine Yüksek 
.Parlâmentonun huzurunda arz edeceğiz. 

Hemen burada bir hususu arz etmek istiyo
rum. Sağlık hizmetlerinin Türkiye'de yalnız 
Devlet imkânları ile - gerek koruyucu ve ge
rekse tedavi edici bilhassa tedavi edici tababet 
bakımından, Devlet imkânları bakımından -
arzu edilen seviyede yapılmasına imkân yoktur. 
O itibarla imkânlar nisbetinde vatandaşın da 
sağlık hizmetlerine iştiraki iktiza eder. Hemen 
buradan hareketle Sosyal Sigorta Kanununun 
muhakkak surette kuvveden fiile çıkartılması 
ve en kısa zaman içinde kanun faalinde tatlbi-
kat safhasına girmesini lüzumlu mütalâa etmek
teyiz. Bu hususta evvelce taşlanmış olan çalış
malara devam edilmektedir. Hiç değilse kade
meli surette ve vergi mükelleflerinden başlamak 
suretiyle sağlık sigortasının tesisini zaruri gör
mekteyiz. Çalışmalarımız ilerlemektedir. Bu 
devre hazırlıyabiiirsek bu devre ve fakat ha-
zırlıyamaızsak hakikaten önümüzdeki devre bü
tün fikrî çalışmaları bitirerek ve hazırlanmış 
olarak Meclislere arz edilecektir. Koruyucu ta-
balbet konusunda, bilhassa bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele Sağlık Bakanlığı olarak asli vazifemi
zin başında gelmektedir. Bu yıl bulaşıcı hasta
lıklarla mücadelede hâzı yeni metotlar tatbik 
kararındayız ve programa almış bulunmaktayız. 
Burada esas görüşümüz mevcut imkânlarımızı 
en rasyonel şekilde değerlendirmek ve hizmete 
koymak; bulaşıcı hastalıklarla yine BCG, kolio 
kampanyalarında olduğu gibi ekipler teşkil et
mek suretiyle, motorlu gezici ekipler teşkil et
mek suretiyle taramalara ve aşılama tat/bikatına 
gitmekteyiz. Hemen .'bir hususu arz etmek isti-
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yorum ki; yaptığımız programa göre, boğmaca 
ve difteriyi, Türkiye'de 'bu iki hastalığı kökten 
kurutacak, eradJke edecek bir program hazırla
mış bulunuyor. Lüzumlu aşılarımızı da şimdi
den temin etmiş bulunuyoruz. Türkiye'de 4 sene 
sonra; boğmacadan, difteri vefiyatından Türk 
çocukları kırılmıyacaktır. Bunun programını 
hazırlamış bulunuyoruz. Türkiye'de sosyal has
talıklar olarak içtimai bünyemizde büyük tah
ribat yapan lepra, trahom ve frengi mücadele
sine de yeni bir sistem içinde başlıyoruz. Ve 
yeni bir progrum hazırlanmış bulunuyor. Tür
kiye'de 15 - 20 bin lepralı vardır. Ancak 4 'bini 
Elâzığ ve İstanbul'da tedavi altındadır. Henüz 
tamamen taraması yapılmamıştır. Keza sifilis 
(frengi) Türkiye'de bir problem olma duru
mundan henüz çıkmış değildir. Son aylarda 
taze bâzı vakalar bizi bu mesele üzerinde cid
diyetle durmaya sevk etmiştir. 15 - 20 bin fren
gili tedavi altında bulunmakla 'beraber yeni va
kalar mutlak surette bizi bu konu üzerinde cid
diyetle durmaya sevk ediyor. Yeni hazırladığı
mız bir programla altı ilâ sekiz gezici ekiple 
coğrafi olarak da hu mmtakaları te?bit ettik, 
bu sene lepra ve frengi t-aıraması yapacağız ve 
'bunları tedavi altına alacağız. 

Trahom, Şark ve Canubi - Şarki vilâyetleri
mizde ve Cenup vilâyetlerimizde mühim fbir 
problem halinde bulunmaktadır. Mükemmel te
davi edilmekte ve taranmaktadır. Ama yine de 
dhemmiyetle üzerinde durulması lâzınıgelen bir 
konudur, iki milyon trahomlunun biı'buçuk mil
yonu bu sene taranarak Dünya Sağlık Teşkilâtı 
ile işbirliği yaparak tedavisini derpiş etmiş ve 
hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. 

Sosyal hastalıklardan en mühimini olan tü
berküloz konusunda da, zamanın darlığı itiba
riyle kısaca, mâruzâtta bulunacağım. Türkiye'
de nüfusun % 2,5 u - ki bu köylerde 2,5 tur, 
şehirlerde bu nisbet dakida fazladır, % 3 e 
yakın - yani 750 000 ilâ 900 000 tüberkülozla 
mevcut bulunmaktadır. Her sene Türkiye'de tü
berkülozdan 40 bin kişi ölmektedir. Her sene 
tüberküloz yeniden 30 000 'inhanı hastalığa du
çar kılmaktadır. Şu vaziyet karşısında Ibu mesele 
üzerinde cemiyet olarak, Bakanlık olarak, Hü
kümet olarak ciddiyetle eğilmek zarureti var
dır ve meseleyi millî bir sağlık dâvası olarak 
ele almak iktiza eder. Tüberkülozdan korunma-
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da 'hepimizin 'bildiği üzere BCG çalışmaları 
hakikaten göğüs kabartıcıdır, dünya çapında 
muvaffakiyetler kaydedilmiştir. 1953 ten beri 
yapılan BCG kampanyası ile 'bugüne kadar 45 
milyon insanı mükerrer 'olmak suretiyle tüber
küline talbi tutulmuş ve 15 milyon kişi de aşı
lanmıştır. 6 yaş üzerinde BCG ye tabi tutulmuş 
insanların yüzde 95 i BCG kampanyasına tabi 
tutularak BCG ^şısı yapılmıştır. Yine hazırlık
larımız 0 - 6 yaştaki çocuklarımıza yeni tatbik 
edilen tüberkülinsiz BCG tatbikatı yapacgağız. 
Şimalî - Afrika, Cenulbî - Amerika'da tatbik edi
len metot budur. Pilot »bölge çalışmalarımız daı 
gayet müspet neticeler vermiştir. Böylece 0 - 6 
yaştaki çocuklara tüberkülinsiz BCG yapmak 
suretiyle veremden azade, salim bir nesil yetiş
tirmek imkânı hâsıl olacaktır. Programlarımız 
hazırdır ve Ağustostan önce bu husustaki çalış
malara) başlıyacağız. (Soldan «bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, tüberküloz mücadelesinde Ve
rem Savaş Derneklerinin ve dispanserlerinin 
çok büyük hizmeti olmuştur. Hakikaten Tür
kiye'de dernek olarak en müspet, en göze görü
nen ve örnek gönüllü teşekkül Verem Savaş 
Dernekleridir. Verem dispanserleri bizim ve
rem mücadelemizde ilmî metotla çalışan en kıy
metli teşekküllerimizin başında bulunmaktadır. 
Sayıları 127 dir. Bu sene 137 ye çıkarılacak
tır. Hazırlıklarımız yapılmıştır, bir kısmının 
temeli atılmak üzeredir, bir kısmı da hizmete 
girmek üzeredir. Verem mücadelesinde gezici 
mikro - film tarama ekiplerimizden de çok 
faydalanılmaktadır. Bunların sayısı da 10 dur. 
Bunları da 15 e çıkarmak kararındayız. Yine 
aynı tarzda seyyar röntgen cihazlarından 10 
tane daha yeniden satmalmak kararındayız. 
Böylece geçen sene seyyar ekipler marifetiyle 
taranan iki milyonluk miktar bu sene üç mil
yona çıkartılacak ve bu üç milyondan elde et
tiğimiz, tesbit edebildiğimiz taze tüberkülozlu-
lar da derhal hastanelere yatırılacaktır. 

Burada hemen tüberküloz tedavisinde ve 
savaşında yataklı tedavi mevzuuna geçiyorum. 
Türkiye'de 10 ilâ 12 bin yatak tüberküloz hiz
metindedir. Yatakla tedavi sistemi pahalı bir 
sistemdir. Bir yatak Sağlık Bakanlığına 8 - 1 0 
bin liraya mal olmaktadır. Şurasını bilhassa 
arz etmek isterim: Bu yataklardan da randı
manlı neticeler alınamamaktadır. Maalesef ya-
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takta tedavisi lüzumlu olmıyan profesyonel 
müzmin vakalar yatakları işgal etmektedir. 
Ve böylece her sene Bakanlığa 20 - 30 milyon 
lira fuzuli zarar vermektedir. Asıl tedavisi 
lüzumlu taze, basilifer, toksik vakalara yetiş
miyor. Bizim tarama ve tesbitlerimiz tam de
ğil. Ama profesyonel, müzmin tüberkülozlar 
muhtelif yollarla müessesemizi ve yataklarımızı 
işgal etmektedirler. Ve millî servet boşu boşu
na heba- edilmektedir. Biz bilhassa bu seneki 
tatbikatımızla yeni bölge taramaları ile taze 
vakaları,. basilifer ve toksik vakaları, hastane 
tedavisi lüzumlu olan vakaları kabul etmenin 
yollarınıtesbit etmiş bulunuyoruz ve bu isti
kamette gayret sarf edeceğiz. 

Tüberkülozda yatakta tedaviden daha çok 
ayakta tedavi modern tedavi metotlarının ba
şında gelmektedir. Bir yatak 10 bin liraya 
mal olduğuna göre, ayakta tedavi üçlü ilâçla 
350 liraya mal olmaktadır. Böylece bir yatak 
tedavi masrafı ile 30 - 40 ayakta tedavi müm
kün hale gelecektir. Ayakta ve evde anbulâ-
tuar tedavi denilen tedavi tarzım uygulama 
kararındayız. Ve bunun hazırlıkları içindeyiz. 

Diğer bir konu arkadaşlar, Türkiye'de ya
taklı tedavi müesseseleri pahalı bir sistemdir. 
Tüberküloz yatakları yani, göğüs hastanelerin
den ve.sanatoryumlardan ayrı yeni tesislerimiz 
pahalı sistemle yapılmaktadır. Halbuki Garp 
memleketlerinde, bilhassa İskandinavya mem
leketlerinde denenmiş .metotların Türkiye'de 
tatbiki gerekir. Bu yeni bir metot değil tec
rübe edilmiş bir metotdur. Sanatoryum bün
yesinde. ve göğüs hastalıkları hastanesi bünye
sinde ucu'z biriketten yapılmış sıhhi, şartları 
haiz- pavyon sisteminin Türkiye'de ihdası lü
zumludur. Bu sene bunu tatbik edecek hazır
lıklara girişmiş bulunmaktayız. Gerek Ata
türk .Sanatoryumu bünyesinde, gerek Hcybeli-
ada Sanatoryumu bünyesinde ve gerekse diğer 
göğüs hastalıkları hastaneleri bünyesinde her-
bir yatak bin liraya mal olmaktadır. Yüz ya
taklı pavyon]ar.kurmak suretiyle böylece bir
çok yeni hastaların ucuz şekilde tedavileri ve 
tecritleri mümkün olacaktır. Ümidederim ki 
bundan sonra bu sistemi uygulamak suretiyle 
birçok kaderine terk edilmiş insanlar ölümden 
kurtarılmış olacaktır. Bu sene Konya, " Gire
sun, Antalya, Yozgat ve Afyon Göğüs Hastalık
ları hastaneleri isletmeye açılacaktır. Yine ay-
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m tarzda birçok dispanserlerimizin de tüberkü
loz tedavisi ve savaşında vatandaşın hizmetine 
verilmesi sağlanacaktır. 

Sıtma son zamanlardaki çok gayretli ça
lışmalar sayesinde Türkiye'de belki çok mühim 
bir problem olmaktan çıkarılmıştır. Ama bu
gün için tam eradike edilmiş değildir. 194G se
nesinde 1. 300 000 kişi,1956 da 300 000, .1960 da 
3 000 iken 1964 senesinde 5 018 sıtma vakası 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu iki sene içindeki 
araştırma bizi dikkatli çalışmaya sevk etmiştir. 
1965 savaşında, kıymetli arkadaşım İsmail Er-
tan'ın belirttiği şekilde, s^tma eradikasyomı 
bütçemizde gerekli sıtma mücadele kadroları 
temin edilmiştir, bu suretle gerek entegrasyon 
çalışmalarımız, gerekse mücadele metodumuz
la artması ve sirayeti önlenmiş olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, çevre sağlığı' bakı
mından Sağlık Bakanlığı olarak üzerinde du
rulmaya değer bâzı mühim hususlar vardır. Ha
va kirlenmesi konusu büyük şehirlerde hakika
ten üzerinde durulmaya değer ve tedbir alma
ya değer mühim bir husustur. Hassas âletlerle 
Ankara'nın mühim yerlerine, merkezlerine 
yerleştirilen âletlerin tesbit ettiğine göre, ze
hirli gazlar s02 gibi ihsan sağlığına zararlı gaf
lar vardır. Bu husus zaten Avrupa Konseyi 
bir kongre tesbiti ile meselenin Avrupa çapın
da ele alınması ve alâkalı memleketleri ikaz et
miştir. Kıymetli Senatör Celâl Ertuğ Bey ta
rafından verilen hava kirlenmesi ile ilgili kanun 
teklifi Bakanlığımız tarafından benimsenmiş ol
duğu gibi, gruplar tarafından da benimsenmiş 
olması bizlere memnuniyet vermiştir. Bunu en 
kısa zamanda çıkarmak suretiyle bu mesele üze
rinde çalışmalara geçmek çc'k yerinde bir hare
ket olacaktır. 

Gıda kontrolü meselesini Sağlık Bakanlığı 
olarak mühim bir problem telâkki etmekteyiz. 
Gıdanın, istihsalinden istihlâkine kadar gere
ken kontrolü Bakanlık yapamamaktadır. Biz 
bu hususta Tarım Bakanlığı ile iki gün evvel 
yaptığımız bir anlaşma sonunda bu Bakanlığa 
bağlı yurt sathı nm 15 bölgesinde gıda kontrol-
ları yapacak lâboratuvarlar yaptıracaktır. Bu 
hususta hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Keza içme suyu konusu da mühim bir mev
zudur. Hakikaten bugün dağıtılan içme sula
rı sıhhate elverişli değildir, Tam kontro.IRrı da 
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yapılamamaJktadır. Bu hususta da Devlet Su 
îşleri ile bir anlaşma yaptık. Devlet Su İşleri 
lâboratuvarlarmda Türkiye çapında zaman za
man içme suyu kontrolları yapılacaktır. (Bravo 
sesleri) 

Müsaade ederseniz kanser konusu üzerinde 
de kısaca maruzatta bulunmak isterim. Türki
ye'de kanser çok ehemmiyet arz eden bir sos
yal hastalık mahiyetini alınıştır'. Fakat bugü
ne kadar, şu anda da arzu edilen şekilde, ihti
yacı karşılıyacak şekilde çalışmalar mevcut 
bulunmamaktadır. Kanser Hastanesi imkânsız
lıklar içerisinde büyük gayretler göstermekle 
beraber ihtiyacı karşılıyamadığı gibi, diğer has
tanelerimizde de bu işin tam ihtisas erbabı ki
şileri tarafından ele alınamamaktadır. 

Biz Sağlık Bakanlığı olarak aldığımız Ibir ka
rarla bünyemizde bir kanser mücadelesi umum 
müdürlüğü ihdas ediyoruz. Bu meselenin daha 
ciddî bir şekilde ele alınmasının lüzumuna kaani 
bulunduk ve bu hususta gerek derneklerle ve 
genekse üniversitelerle, hattâ kanser teşekkülle
rini bir enstitü haline getirmenin de uygun ola
cağı kanaatiyle çalışmalarımıza başlamış bulunu
yoruz. 

Üzerinde çok şey söylenen ve aktüel bir 
konu olan nüfus plânlaması hususunda da kı
saca maruzatta bulunmak istiyorum. Çıkardan 
kanun gereğince 17 Mayısta ilim kongresinde 
bakanlık ve üniversite mensuplarımızın hazır 
bulunduğu bir ilmî heyet çalışmalarının birin
ci kademesini ikmal etmiş vıe pilot hastaneleri ve 
pilot bölgeleri tesbit • etmiş bulunmaktadır. Su
reti katiyede, katiyetle ilim adamlarımız ta
rafından pilot hastanelerinden ve pilot bölge
lerinden kati neticeler almadan-hiçbir antikon-
sepsiyonel propagandası yapılmıyacak ve hu-
susatı verümiyecektir. Bünyemize uygun tarz
da, kati neticeler alındıktan sonra bu işin tat
bikine tedricî surette girişilecektir. Bu husus
ta ilmî çalışmalarımız, tatbiki çalışmalarımız 
hakkında zaman zaman Yüce Heyetinizi ay
dınlatmayı vazife telâkki etmekteyiz. 

Akıl ve ruh sağlığı konusu Türkiye için ve 
20 nci asrın medeniyeti içerisinde büyük şehir
lerde yaşıyan insanlar için mühim bir prob
lem. Bu konuda da bakanlık uhdesine düşeni 
imkânları içerisinde çalışıp halletme gayreti
ni göstermektedir. Halen üç tane olan akıl has
tanelerimiz Ankara'da da yenisi kurulmak su-
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rctiyle 4 e yükselmiştir. Samsun ile Adanada'Jri 
pavyonlar da ikmal edildikten sonra bir Ce
nupta Adana'da ve bir de Samsun'da kronik 
iki akıl hastanesi ilâve edilmek suretiyle altı
ya çıkarılmıştır. 

"Ruh sağlığı dispanserleri artırılacaktır. Bu
gün bir tanesi Ankara'da ve son iki tanesi de 
İstanbul'da açıldı. Bu suretle ruh sağlığı dis
panserlerinin sayısı yediye çıkmıştır. Bu hu
sustaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Tedavi edici hekimlik hakkında da kısaca 
anahatlariyle mâruzâtta bulunmama müsaade
lerinizi rica edeceğim. Bugün bakanlığımıza 
ait yatak sayısı Sağlık Bakanlığının tedavi ku
rumlarının yatak sayısı 40 bine yaklaşmıştır. 
özel, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel sek
tör de dâhil olmak üzere UT bin olan yatak sa
yısı bugün 55 bin yatağa çıkmıştır. Millî 
Müdafaa yatağı hariç 542 kişiye bir yatak düğ
mektedir. Bu miktar sureti katiyede memleket 
ve yurt ihtiyaçlarını fcarşdıyamamakta, diğer 
taraftan bütçe imkânlarımızla arzu edilen ilmî 
seviyede tedavi müesseselerini işletememekte ve 
vatandaşlara arzu ettiğimiz hizmeti yapama
maktayız. Burada şunu arz etmek isterim ki; 
plânda da derpiş edildiği üzere pahalı olan 
yataklı müesseselerin özel sektörün iştiraM ile 
yurt ihtiyaçlarının karşılanabilmesi imkânları
nın bahsedilmesi lâzımdır. Mutlak surette Özel 
sektörü yataklı tesisler yapmaya teşvik ve im
kânlar sağlamak lâzımdır. Bu ihususta hazırla
nan kanun tasarısının hazırlıkları son safha
dadır. Kıymetli Maliyemiz bize (bir an evvel 
imkân verirlerse Yüce Meclise bu konunun re-
alize edilmesi hususunu takdim edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Sağlık Bakan
lığı oktrak bir hastaya ıgünde 7 lira, verem 
hastalarına da ancak 8,5 lira verebilmekteyiz. 
Bu miktar gayet azdır. Ve ihtiyacı karşılıyama-
maktadır. Bütçe imkânlarımız arttırılırsa el-
betteki dalhaı fazla hizmet etme imkânı hâsıl ola
caktır. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek istiyorum ki, 
yataklı tedavi kurumlarımızı mevcut hastane
lerde bâzı imkânlar sağlamak suretiyle yatak 
sayımızı artırıyoruz. Son olarak da Ankara 
Doğumevinde, kendi iç bünyemizdeki tasarrufla 
75 aded yatak temin edilmiştir. Haziran 15 ten 
sonra da yine Ankara Hastanesine de 150 ya
tak ilâve etmek suretiyle, zannediyorum ki 
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10 milyondan aşağı olmıyan (bir tasarrufla ve 
mevcut personel ve hekimden istifade etmek su
retiyle vatadaşın hizmetine sokmuş olacağız. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Yine Sağlık Bakanlığı millî politikasının ana-
hedeflerinden bulunan ve üzerinde ehemmiyetle 
durulması iktiza eden ve büyük ölçüde ihmale 
uğrıyan konumuz sosyal hizmetler konusudur. 
Türkiye'de himayeye muhtaç çocuklar mevzuu, 
himayeye muhtaç alil, himayeye muhtaç yaşlılar 
ve sakatlar mevzuu üzerinde hakikaten cemiyet 
olarak Devlet olarak çok ciddiyetle uğraşmamızı 
icabettirir. 6972 sayılı Kanun Sağlık Bakanlığı
na ancak 0 - 6 yaşındaki çocukları himayeyle 
mükellef kılar. Bunun üzerindeki daha büyük ço
cuklarla da Millî Eğitim Bakanlığının meşgul 
olması lâzımdır. Aynı kanun bu hizmeti üç - dört 
elden birden idare ettirir. Bir tarafta Sağlık Ba
kanlığı, bir tarafta Millî Eğitim Bakanlığı, bir 
tarafta koruma birlikleri, belediyeler, hususi mu
hasebeler, böylece bu hizmetler lâyıkı veçhile ifa 
edilememektedir, 0 - 6 yaş arasındaki himayeye 
muhtaç çocuklar bugün Sağlık Bakanlığınca teş
kil edilen 12 müessesede, koruma yuvaları ki, bu
nun sayısı 15 e çıkarılacaktır, 3 314 çocuk bu
gün bu müesseselerde himaye altındadır. Ama 
bunun üzerindeki çocuklara Millî Eğitim Bakan
lığı bakmakla mükelleftir. Maalesef arzu edilen 
şekilde bulunmamakta ve cemiyet için düşündü
rücü problemler teşkil etmektedirler. Biz bu mev
zuda da 6972 sayılı Kanunun tevhidi ve bu yet
kinin Sağlık Bakanlığına bırakılması hususunda 
(•alışmalarımız; vardır. Keza, bu konuyu da Ma
liyemiz eğer müsaade ederse gerçekleştirebilece
ğiz. 

Himayeye muhtaç yaşlılar mevzuu, hepimiz 
için günlük olarak karşılaştığımız müesseselerdir 
ve yürekler acısı bir durumdadır. Pek çok yaşlı, 
alil, düşkün ve yaşlılar, sakat kimseler kendileri
ne bir müessese bulamamaktadırlar. Biz bu hu
susta gönüllü derneklerle ve alâkalı derneklerle 
iş birliği yapıyoruz. Konya'da teşekkül eden Da
rülaceze ki, 1 000 000 liralık vatandaş yardımı 
ile kurulmuştur. Keza Ankara'da böyle bir hayır 
'cemiyeti mevcuttur. Bunlarla geniş iş birliği yap
mak suretiyle, Osmanlı imparatorluğu zamanın

d a mevcudolan Darülacezeye ilâveten ve ananevi 
içtimai yardımlaşma duygularımızı da bir kana
la almak ve harekete getirmek suretiyle, bu ko-
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nudaki teşekküllerle i§ birliği yapmak suretiyle 
bâzı işleri yapmak niyetindeyiz. 

Konya'daki Darülaceze de bu sene faaliyete 
geçmiş olacaktır. Ankara'daki derneğin de zanne
diyorum ki, bu sene temelini atmak mümkün ola
caktır. Buna zamimeten sakatların ve himayeye 
muhtaç vatandaşların rehabilitasyonu için, kuru
lan 22 teşekküle beşyüzbin liralık bir yardım ya
pabilmekteyiz. Keza sakatların ve hastaların reha
bilitasyonu ve readaptasyonu hususunda müesse
seler kurulması çabasmdayız. 1965 senesine ka
dar Ankara'da örnek rehabilitasyon merkezinde 
ki, 50 yataklı olacaktır, 250 kişi rehabilitasyona 
tabi tutulacaktır. Ve bu da hizmete girmek sure
tiyle büyük ölçüde hizmet görülmüş olacak ve va
tandaşın ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Keza bu 
kreşler konusu, 0 - 2 yaşında himayeye muhtaç 
gündüzlü çocukların bakımı meselesi de büyük öl
çüde iştigal ettiğimiz konulardır. Bu sene yüz ya
taklı kreş tesisinin ikmalini kararlaştırmış bulun
maktayız. Ve inşaat da devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyururlar
sa ilâç sanayii konusunda da kısaca maruzatta bu
lunayım. Bakanlık olarak prensibimiz yerli ilâç 
sanayiini teşvik etmek, yurtta imal edilen ve mu
adili bulunan ilâçları ithal etmemek. Ve böylece 
2,5 milyon dolar olarak evvelce ithal edilen ilâç
lar için ayrılan 6 aylık tahsisatı 350 000 dolara 
indirip, bunun daha da tenkisi hususunda çalış
malarımız vardır. Bu yerli sanayii teşvik edip, 
geliştirmek kararındayız. Mühim bir problem ilâ
cın kontrolü meselesidir. Maalesef Bakanlık ola
rak kaliteli ilâcın kontrolünü arzu ettiğimiz dere
cede ve nihayette yapamamaktayız. Müşterek ilâç 
kontrol lâboratuvarı kurulması hususunda çalış
malarımız vardır. Türkiye, Orta - Şarkta en faz
la ilâç: sanayii bulunan memleketlerin başında gel
mektedir. Bundan dolayı ilâç ihracı konusu üze
rinde de dikkatle durmaktayız, ve hazırlıklarımız 
vardır. Bilhassa Arap memleketlerine, Hindis
tan'a, îran, Pakistan gibi ülkelere ilâç ihracedil-
mesi konusunda çalışmalarımız vardır. 

Müsaade buyurursanız kısaca yatırımlarımız
dan da bahsetmek istiyorum. Yatırımlar makina 
ve teçhizat için, 16 milyon, taşıt için 12 milyon 
ayrılır fakat taşıt alınmaz. Maliye Bakanlığı bi
ze bu imkânı vermiyor. 139 tane taşıt parası ve
rilir; ama 20 tane taşıtı zor alırız. İnşaat için 18 
milyon yekûn 147 - 148 milyon lira bir yatırımı
mız vardır. Bunların büyük ölçüde bu sene der-
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piş edilen ve ayrılan tahsisatı kullanma kararın
dayız. Bütün hazırlıklarımızı da büyük ölçüde ik
mal etmiş bulunmaktayız. Zamanınızı israf et
memek iein detaylı surette yapılacak yatırımları 
arz cdemiyeceğim. Ancak 1965 yılında inşasına 
başlanacak sağlık tesisleri hakkında yalnız isim 
vereyim, müsaade verirseniz sayayım: 

Trabzon Çocuk Hastanesi, Denizli Devlet Has
tanesi, Karadeniz Ereğli'si Devlet Hastanesi, 
istanbul Beyoğlu ilk Yardım Hastanesi, Zongul
dak - Karabük Devlet Hastanesi, Bolu - Düzce 
Devlet Hastanesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Ur-
fa Devlet Hastanesi ek paviyonu, Edirne Doğu
mevi, Maras Doğumevi, Hakkâri Devlet Hastane
si ek, Erzurum - ispir Devlet Hastanesi, Erzu
rum - Oltu Devlet Hastanesi, Diyarbakır - Lice 
Hastanesi yeni ek inşaatı, Diyarbakır - Erga
ni ek, Diyarbakır - Silvan ek, Urfa - Birecik 
Devlet Hastanesi yeniden, Bingöl - Kliniği Devlet 
Hastanesi yeniden, Tunceli - Ovacık yeniden, 
Elâzığ - Palu, Malatya - Pütürge, Malatya - Arap
kir, Adıyaman - Besni, Adıyaman - Kâhta, 
Muş - Bulanık. 

Sağlık ocakları: Tunceli ilinde, Bingöl, Adıya
man, Elâzığ, Malatya, izmir, Tunceli'de 18, Bin
göl'de 16, Elâzığ'da 30, Adıyaman'da 27; (Bu
nun 21 i ihale edilmiş 6 tanesi ihale edilmemiş
tik) 

Sağlık kolejleri : Malatya, Bursa, Eskişehir, 
izmir, Denizli, Muğla. 

Köy ebe okulları: Antalya, Balıkesir, Kayseri, 
Sakarya. 

Verem savaş dispanserleri : Eskişehir, Afyon, 
Gümüşane, Ankara - Kırıkkale, Zonguldak - Ka
rabük kazası. 

Hıfzıssıhha enstitüleri: Erzurum, izmir, Ada
na anadepo ve tamirhanesi, izmir Bölge Depo
su, 

1964 yılından 1965 e sirayet eden birçok tesis
lerimiz vardır ki, bunların büyük bir kısmı bu 
yıl hizmete girecek durumdadır. Dernekler mari
feti ile yapılan sağlık merkezleri ve hastaneler 
ayrı bulunmaktadır. 

Böylece üraid ediyoruz ki, bu yıl beş bine ya
kın yatak Sağlık Bakanlığı ve vatandaşın hiz
metine kavuşturulmuş olacaktır. (Adalet Partisi 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

Arkadaşlarım, bü! cemiz Devletin umumi büt
çesinin ancak % 4,5 u dur. Esas itibariyle hiz-
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met görebileceğimiz miktar ise bütçemizin % 
3,5 ğudur. 

Koruyucu tababete hizmet edeceğiz diyoruz, 
koruyucu tababete ehemmiyet vereceğiz diyoruz, 
ama koruyucu tababet için ancak bütçemizi :ı % 
1,5 unu ayırıyoruz. Ama ileri Batı mem'eketle-
rinde bu % 10 nisbetindedir. Ve bu bütçe ile 
mevcut tesislerime in idamesi ve yeni tesislerin 
açılması biraz zor olmakla beraber bize bahşedi
len son bâzı imkânlarla bu sene-derpiş ed len 
hizmetleri, vatandaşın hizmetine arz elcceğiz. 
Hemen burada şu noktayı da arz etmek 'stiyo-
rum; 15 yıllık plânda 15 yılda reaüze edilmesi 
derpiş edilen sosyalizasyon mevzuu % 4,5 gibi 
bütçelerle mümkün olamaz. Ayrılan tahsisatlar 
zaten bugünkü hizmete g'rmiş ve gireesk olan 
ocakların ücretlerini ve cari masraflarını tama
men karşılayamamaktadır. Eğer Devlet bü Ç3-
sinden kafi miktarda S:ğl:k ve So.yal Yardım 
Bakanlığına tahsisat verilemediği takdirde ge-
lecek senelerde büyük ölçüde so3yaliz".syoı tat
bikatı aksar ve bu iş 15 senede sureti katiyede 
realize edilemez. 

Müsaade buyurulursa maruzatımın son kıs
mına gelm*ş bulunuyorum. Personel politika
mız hakkında maruzatta buyurmak istiyorm. 

Türkiyede 14 000 e yak n hekim vardır. Bu
nun 3 200 kadarı Sağlık Bakanlığı hizmetlerin
de, 3 100 ü iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışmaktadır. 2 100 hekim serbest icai tababet et
mektedir. 3 500 e yakın Türk doktora da d'ş 
memleketlerde çalışmaktadır. Kraca a z et
mek isterim ki; bugünkü baren sistemi, bugün
kü personel rejimi devam ot iği müidetçs su
reti katiyede Türk hekimi arzu edilen, beklenen 
hizmeti göremiyecek ve yurt dışına hekim l:ic-
reti de sureti kaliyede önlenemiycceklir. 

ikinci husus hastanelerde çalışan, Dsvlet hiz
metinde çalışan hek'm'erin muayenehane!eriyle 
münasebtelerl kesimediğ müddetçe Tü"k hekim
liğinin haysiyeti her zaman dedikodu mevzuu ve 
münakaşa mevzuu olabileceği gibi a zu edilen 
hizmet ve hekimlerimiz d.2 arzu edilen seviyeye 
sureti katiyede get'rilemiyecc^ti \ Bn i ih r-la 
gerek Bakanlık o!arak ve Türkiye Büyük Hillet 
Meclisi temsilcileri o'arak hepimizin mutlak sıu 
rette bu mevzuu halletmemiz iktiza edar. Mut, 
lak surette. Devlet sektöründe ça'ışan hekimle
rin ilişiklerinin kesilmesi lâzım. Bunun için de 
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hekima asgari geçim imkânları scğlamak, onun 
meslekî imkânlar nm tekâmülüne imkân veecek 
yardım1 arda bulunmrk iktiza ec!e'\ Yolsa bu
günkü barem ...htemi ve maaşlar ile he" imleı 
daha faz'a hizmet beklemeye hiç kimteıin hak
kı yoktur. Onun asgıri geçimini temin edecek 
ve mes^kine yararlı olmaya imkân ve^ccok ted
birleri a'mak mceburiyetindey'iz. Oıun için 
Full - Time kanununun mutlak surette çıkarıl
masını zaruri ve sırt görmekteyiz. Bu kanun 
çıktıktan sonra, emin olunuz, vatanperver duy
gularla vatan ha:reti çeken bir çok hek'm yur
da dönmüş olacaktır. Asgari g3çimi temin edi
len hekim Türk vatandaşına, mus'arlp insanla
ra hizmet edecektir. Bunda hiç kimsenin şek ve 
şüphesi olmamasını bilhassa istirham elerim. 
Bu i.ibarla kıymetli arkadaşlarımdan bu gün 
î>u mevzu ile igH kanun tasarılarının çıka
rılması hususunda yardımcı olmasını da has
saten istirham etmekteyim. 

Arkadaşlar, Türk hekiminin yetişmesi konu
su mühim bir problemdir. Hakikaten Türk içti
mai bünyesine uygun tarzda hekim yetişmemek
tedir. Tıp Fakültesi tedris programlarında tadi- i 
lât yapmak lâzımdır. Toplum hekimlerinin, halk j 
sağlığını bilen hekimlerin yetişmesi lâzımdır. Bu 
hususta üniversitelerle, tıp fakülteleri ile müş
terek toplantılarımız vardır ve devam etmekte
dir. Tedris programlarında tadilât teklif etmek
teyiz. Ümidederim ki, teklifimiz büyük ölçüdo 
anlayışla karşılanacak, önümüzdeki yıllarda ted
ris programlarında değişiklik yapılacaktır. Yar
dımcı tıp personelinin yetiştirilmesi, sağlık hiz- j 
metlerinin yürütülmesi bakımından ehemmiyetli j 
bir konudur. Fedakâr, vefakâr ve çalışkan hem- j 
şire, hemşire yardımcısı ve sağlık memurları gibi ! 
personelin maddi ve sosyal haklarının korunmadı ! 
ve bunlara imkânlar sağlanması iktiza eder. Biz 
yurt ihtiyacına yeter miktarda yardımcı sağlık 
personeli yetiştirilmesi hususunda programımız 
(gereğinca faaliyet göstermekteyiz. 

Böylece umumi hatları ile bakanlığımızın po
litikasının gaye ve hedeflerini arz etmeye gayret 
sarf ettim ve zamanınızı israf ettim. («Estağfi-
rullah» sesleri) 

Son olarak arkadaşlarımın, kıymetli arkadaş
larımın yaptığı tenkidlere de kısaca cevap ver
mek isterim. 

Arkadaşlarım Bakanlıkta Hükümet tebeddü
latından sonra vâki olan değişikliklerin huzur-
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suzl.uk yarattığı noktainazarındalar. Şunu sami
miyetle arz ediyorum ve kendilerinden rica edi
yorum ki, yaptığımız tebeddülat hiçbir zaman 
Bakanlık ve hekimlik camiasında huzursuzluk 
yaratmamıştır. (A. P. sıralarından alkışlar, bra
vo sesleri) Yaptığımız tasarruflar Devlet im
kânlarını daha iyi kullanmak maksadını ..gütmek
tedir. Devletin imkânlarını ihmal eden, suiisti
mal eden, insan sağlığı ve hayatı g'iıbi bir konu
da vazifesini tam mânasiyle yapmıyan herkes 
inin Sağhk Bekanı kaldığım müddetçe tasarruf
larda bulunmaya devam edeceğim. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar.) inanmanızı bilhassa istirham 
ederim; yaptığımız tasarruflar tamamen objek
tif kriterler içerisinde olmuştur. Yaptığımız ta
sarruflarda - ki bir çoklarında kıymetli Halk 
Partili arkadaşlarımızın da hazır bulunduğu • 
teftişlerimiz esnasında gördüğümüz aksaklıklar 
elbette ki sağlık gLbi bir konuda müsamahakâr 
olmamıza imkân vermezdi. Bunun içerisinde be
nim çok eski sınıf arkadaşlarım ve dostlarım d-ı 
vardır. Sureti katiyede politik hiçbir hedef ol
madığını kesinlikle ifade ediyorum. Bu hususta 
ıbir noktayı daha arz ediyorum. Tasarruflarımı?! 
hiçbir zaman hiç kimsenin inhisarı altında, hiç 
kimsenin vesayeti altında ve hiç kimsenin ipote
ği altında olmamıştır ve olmıyaca'ktır. Bunu da 
arz etmeme müsaadenizi bilhassa istirham ede
rim. (Soldan alkışlar) 

Adıyaman'daki bir sağlık ocağı konusuna 
gelince; arkadaşlarım, altı vilâyette sağlık ocak
ları ihalesi yapılmıştır. Mehmet özbay meslek
taşım arkadaşımdan bilhassa istirham ederim, 
altı vilâyette tatbikat vardır. Ocaklar ne şekilde 
ve yerlerde tesbit edilmiştir. Lütfen gitsinler 
hangi tesirler ve.nasıl bir politika hâkim olup 
olmadığını ellerini vicdanlarına koymak suretiy
le tetkik etsinler. Ben bunun vâridolduğuna kaa* 
rii değilim. Mahallî tesirlerle birçok osaklar ha
kiki yapılması icabeden yerlere yapılmamış ne 
nüfus esası, ne yel esası ne de su esası bu işte kıs
tas olarak kullanılmamış. Nüfus sayısı, yolu mü
sait öyle yerler var ki, orada yapılmamış hattâ öy
le yerler de var ki, kasaba ve köyün içinde yapıl
ması lâzım iken götürüp beşyüz metre ileride ya* 
pılmış. Bu suretle, maliyet unsurları yükseltilmiş 
ve Devlet parası maalesef israf edilmiştir. Ve. bu
gün hizmetler aksamaktadır. Gelelim bahsettik
leri eski Kâhta'ya. ^ 
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Arkadaşlar eski Kâhta, 570 nüfusludur. Şim

di yaptığımız yer 750 nüfusludur. Eski Kâhta'
da bir parmak su var, oradaki su bunun 10 misli. 
Yol eski Kâhta'da müsait değil. Şimdiki yapılan 
.yerde müsait. Bu hususta gece yarılarına kadar 
alâkalı umum müdürüm bizzat karayollarına güt
mek suretiyle ve mahallî müesseselerle temas et
mek suretiyle bu hükmü vermiş ve bu kararı al
mış bulunmaktayım. Sureti katiyede eğer nüfus, 
yol, su asli üç faktördür. Burada 750 nüfus, yıol, 
su dururken neden 570 nüfuslu yere götürelim, 
neden suyu bol olan yere yapinıyalıîn da diğe
rine yaptıralım? Biraz insaflı olalım arkadaş
lar. O halde bir tek yeri buraya getirip bizi 
partizanlıkla suçlamalarını kıymetti! mesletotaş-
larıma yakıştıramıyorum. Emin bulunsunlar ki, 
bu konularda Devletini tek santimini hiçbir za
man biz sureti katiyede aksi istikamette kulan-
dırmadık ve kullaridırmıyacağız. Hiçbir tesirle 
bu hizmetleri yapmadık ve yapmıyacağız. İnşal
lah zaman içerisinde bunun örneklerini görecek
ler. Mevkimizin geçici olduğunu her an idrak 
eden, hele vicdani mesuliyetimizin ağırlığını bi
lerek millet huzurunda Allah huzurunda her an 
yaşıyan insanlarız. Bunu böyle kabul buyurma
larını şahsan istirham ediyorum. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Şahsan ve vicdanen huzur içindeyim. Vazi
fesini yapmış insanların huzuru içindeyim. Su
reti katiyede aksini ispat ederlerse buna da, ha
talarım olursa onu da hürmetle karşılarım. Bu 
husustaki mâruzâtım bunlardan ibarettir. 

Beslenme konusunda kıymetli Millet Partisi 
Sözcüsü arkadaşım söyliyeceklerimiz vardır, so
ya yağı meselesi Senatoda da görüşüldü. Mesele 
sandıkları gibi ve mehaz olarak gösterdikleri 
gibi değildir. Ve Garp memleketlerinde yapılan 
ilmî araştırmalar soya yağının kardiyo morkü-
ler hastalığına âmil olduğu merkezinde değil
dir. Ve zararlı olmamaktadır. 

Millî beslenme programı Bakanlığımızın ken
di salâhiyeti ve imkânları içerisinde Hıfzı ssıhha 
Okulumuz tarafından ele alınmış, ve F. A. O. 
Millî Komitesi marifetiyle, Türkiye'nin millî 
beslenme konusunda ciddî çalışmalar vardır. 
Bunun da inkişaf halinde olduğunu Yüksek 
Meclise ve alâkalılara arz ederim. 

Beni dinlemek zahmet ve sabrını gösterdiği
niz için hepinize en kalbî selâm ve şükranlarımı 
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arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. (Aikış-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesi gelmiş bulunduğu cihetle son söz mil
letvekilinin hükmüne istinaden sırada bir mil
letvekiline söz vermem gerekirdi. Sırada millet
vekili Sayın Nihat Diler'dir. Ancak, C. H...P, 
Grupu adına İsmail Ertan söz istemiştir. Gru-
pundan yetkili şahsın imzalarını muhtevidir. 
Bu bakımdan grup adına Sayın İsmail Ertan'a 
takdimen söz veriyorum. Sözünüz 10 dakika ile 
kayıtlıdır. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İSMAİL 
ERTAN (Denizli) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Sayın Bakan burada Maliye Bakanlığından 
bâzı tahsisatın fiilen kullanılmasına imkân ver
mediğinden bahsile serzenişlerde bulundu, ken
disi müşterek sorumluluk taşıdığı Hükümetin 
bir üyesidir, bu itibarla açık veya kapalı Ma
liye Bakanlığına karşı serzenişlerde bulunması
nı bu müşterek sorumluluğun icapları ile bağ
daştırmak güçtür ve gayrimümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gayemiz mutlaka teııkid etmiş olmak değil

dir, Sağlık Bakanlığında çok kısa zaman içinde 
yapılan ve yapılmakta olan tasarruflar bizde 
Bakanın beyanının yaratmak istediği intibaın 
dışında tereddütler ve endişeler uyandırmakta
dır. 

Bir Bakanın sorumluluk taşıdığı Bakanlığı
nın hizmetlerini geliştirmek için personel tâyi
ninde takdir hakkını elbetteki O. H. P. grupu 
olarak kabul etmiyor, değiliz. Ancak, vazifeye 
başladığı günden bugüne kadar çok az bir za
man geçmiş olmasına rağmen; hiçbir ciddî araş
tırma ve teftiş yapılmadan yerleri değiştirilmiş 
ve yeniden yapılmış tasarrufların çokluğu bizi 
haklı olarak, endişeye sevk etmiş bulunmakta
dır. 

Bu itibarladır ki, C. II. P. Grupu olarak 
Sağlık Bakanlığına dâhil bütün hizmet yerlerin
deki personelin nakil ve tâyinleri üzerinde ge
reken hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. 
Devlet memurunun huzursuz bırakılmasını sü
kûnetle karşılamamaya kararlıyız. 

Gerçekten arzumuz, memleketimizde her mü
essesede tarafsız idarenin devamlı bulunması
dır. Tasarruflarımız hiç kimsenin inhisarı altın-
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da değildir, dedileı. biz de bunun Yüce Parlâ
mentonun murakabesi altında olduğunu söyle
yip murakabe vazifemize devam edeceğiz. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 

üzerinde görüşmelerin yeterliğinin oya sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Hikmet Akalın 

Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe i 

üzerinde yapılan görüşmelerin kifayetini arz 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1\>-
ıbul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin bölüm
lerine geçil nı es i hususunu oyunuza suımyoı-ıihi. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

1.1.000 ödemeler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 343 066 279 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 171 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 34 304 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 162 806 202 
BAŞKAN — Kabul'edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediümiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 066 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediümiştir. 

24 . 5 . 1966 6:6 
(A/2) Yatımı harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 16 706 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer haren malan 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 4 351 160 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 "Sosyal transferler 16 445 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
bu şekliyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Mem
leket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. 

8. — Hudut ve SahiUer Sağlık Gene} Mü
dürlüğü 1965 \yıh Bütçe kanunu tasan ı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dai- Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereden (Millet MecHsi 1/834, 
Cumhuriyet Senatosu J/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 963, Cumhuriyet Semtoshı S, Sayuı : 
596) (İ) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık G-e-
nel Müdürlüğü 1965 yılı cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 015 585 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 

(1) 963 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ekUdir. 
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işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 000 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları iç'n do 
(A/3) işare:li cetvelde gösterildiği üzere 
783 425 lira ki toplam olarak 8 799 010 lira öde-
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Bağlı cetveli okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 039 682 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 500 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 130 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 125 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 170 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcama1 arı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 165 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 835 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000' Kamulaştırma ve satmaima-

lar 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

8 799 

266 224 

36.000 Borç ödemeleri 8 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi telcar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş ir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün g3İirleri, bağ ı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 799 010 l'ra olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 2 nci madde ye bağlı ce.veli okutu
yorum. 

B - C E T V E L Î 

(B/ l ) - Vergi giderleri 

53.000 Diğer devlet gelir'eı i 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 110 000 

(B/2) Vergi dış- giderler 
62.000 Genel müdürlük malları g> •• 

İnleri 41 163 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 2 622 842 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı (B) işa
ret" i cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilm'ştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahille- Sağlık'Ge
nel Müdürlüğünce 1965 yılında elde edi'ecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteri m'ştir. 
Bu cetvelde yazılı gelir'n tarh ve tahsiline 
1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü nr.dde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Üçüncü maddeyi /bağlı cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul, edenler... 
Kabul elmiy'enler... Kabul edilmiş.ir. 
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MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3658 
sayısı Kanunun 19 ncu maddesine giren lıizni3 -
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiycn? Yok. Dördüncü maddeyi b glı cetveliy-
le b rlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyen'er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve S ıhiller Sağlı\ Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13 : 5 : 1940 tarih ve 3820 sayılı Kanuna b ğlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağ ı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında 
kullanılanın z. 

BAŞKAN — Bsşinci madde üze.inde söz is
tiyen? Yok. Beşinci maddeyi bağlı cetvel'yle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmrt'r. 

MADDE 6. ^- (Geçen yıllar borçları) mad
de indeki ödeneğin yetmemesi ha inde: 

a) 1964 yılı bütçosindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili o'dukkrı hizmet ter
tiplerinden bu maddeye : 

b) 1928 - 1963 bütç3 yıllarına aidoîup di, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve k ı ş 
lıkları yivları bütçe'e: inde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilg li hizmet ma İdeleri 
veya (Ayl k ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
bl edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderlçri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaşırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet-
kilıidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le:*. . .Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetveldo gösterilmiştir. 

24 . 5 .1985 0 : 3 
BAŞKAN — Madde üzerinde soz istiyen... 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler. .. Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. 9 nen mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Ma üye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

^Madde aynen kabul edilmiş ir 
Kanun tümü itibariyle açık oya tabidir. Mü

saade buyurursanız oy kupasını gezdirmek sure-
tiylo oylama muamelesini icra edeceğiz. 

Gezdiriniz kupayı. 

9. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kamun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/707) (S. Sa-
ıjm : 796) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ikinci 
oturumun sonunda görüşülmesi kabul buyurulan 
üç tasarıdan birincisi olan bu tasarının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Dara önce Yüce Heyetinizce öncelik ka
rarı verilmiştir. Tümü üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edil mistir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. 
İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti:'. 

Hükümet ve komisyon yerini alsın lütfen. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

3017 sayılı Sağlık ve Ssyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek Kanun 
MADDE 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına bağlı her dereceli meslek okullarında, 
kurs ve benzeri kuruluşlarda nazari ve tatbikî 
öğretim ve eğitim yapmak üzere kadro ile öğ
retmen tâyini mümkün olmadığı veya ders saati 
ile öğretim ve eğitim yapılmasında zaruret ve 

(1) 796 S. Sayıh basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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fayda görüldüğü takdirde, Bakanlık öğretmen
leri veya genel veya katma bütçeli kurumlarda 
görevli memurları veya bu öğretim ve eğitim 
hizmetini görebileceği Bakanlıkça tesbit edilen
leri ders saat ücreti vererek görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
t iyen l . Buyurun Saym Gökay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
—• Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, yük
sek malûmları olduğu üzere Personel Kanunu, 
Devlet memurları kanun tasarısı Geçici Komis
yona gitmiştir. Bu Geçici Komisyonda da bil
hassa doktorların ek görev alması konusu istis.-' 
nal olarak yer almaktadır doktor azlığı dolayı-
' siyle. Hakikaten bunun üzerinde önemle dur
duk, Size bir misal vereyim; son zamanda Er
zincan'da bir arkadaşımızın beş vazife aldığım 
görüyoruz. Vilâyet Merkezinde Sağlık Müdürü, 
Hükümet Tabibi, Belediye Tabibi, Sıtma Era-
dikasyon Bölge Başkanlığı ve Zührevi Hasta
lıklar Başkam Şu halde bu zaruretler karşısın-1 

da hekimlere, böylece bir ek. görev vermenin, 
bilhassa öğretmen hekimlere ek görev vermenin 
zarureti üzerinde Personel Kanununda da aynı 
noktai nazarı mütalâa ettiğimizden bu Sağlık 
Bakanlığının getirdiği maddeyi gayet yerinde 
buluyoruz ve zaruridir. Yalnız Pull - Time Kanu
nunu mevzuunda zannederim ki, demin Sayın 
•Bakanımız üzerinde durdular. Yine Personel 
Kanununda bu husus dikkate alındığı için 
Kull - Time Kanununu o zaman müzakere etmek 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -— Birinci maddeyi okunan şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
ıniyeııler... Aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yüksek dereceli okullarla mu
adili kurslarda saat başı ücretle ders okutacak 
öğretmenlere her ders saati için 20, orta dere
celi okullarla muadili kurslarda her ders,saati 
için 15 lira ücret ödenir. 

Yüksek okullarda 12 saatten fazla, orta de
receli okullarda 15 saatten fazla nazari ve amelî 
eğitim yapan öğretimle görevli personel ders 
saati ücreti alırlar. 

Bunların ve ders vermekle görevlendirilen 
diğer memurların ders saati ücreti ile okutabi
lecekleri ders sayısı haftada 15 saati geçemez. 
Memur olmıy anlara. verilecek ders saat ücretle
rinin aylık toplamı da memuriyete alındıkları 

24 . 5 1965 O : 3 
takdirde müstahak olacakları maaş tutannı ge
çemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Sayın Bağcıoğlu, 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanun tekniği bakımından 
bu maddede bir aksilik olduğu kanaatindeyim. 
Maddenin birinci fıkrasında ders saatlerinde 
öğretmenlere verilecek ücretlerden bahsedil
mektedir. Fakat, ikinci fıkrada bu saat 12 saat 
ve 15 saatten fazla mesai ve amelî öğretim ya
pan öğretmenlerle görevli personele ders saat
leri ücreti ödeneceğine dair bulunuyor. Bu ikin
ci fıkrada 12 ve 15 saat ne kadar zaman içinde 
olacaktır. Zaman hakkında bir kayıt mev
cut değil. Günde 15. saat olmaz. «Haftada 
15 saat» kelimesinin bulunması zaruridir. Ko
misyonla yaptığımız temasta muvafık bulduk
larını beyan ettiler. Bu hususta önerge hazırla
dım. önergemde bahsettiğim gibi ikinci mad
denin. ikinci fıkrasına bir «haftada1» kelimesi. 
eklenmek suretiyle maddeyi daha uygun bir 
hale getireceğiz. Bu itibarla önergemin kabu
lünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAY AR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşı
mızın bahsettiği mahzur üçüncü fıkrada esasen 
mahlûl haldedir. O halde takrirde derpiş edilen 
ilâveye lüzum olmadığı kanaatini taşıyoruz. 
Şimdi üçüncü fıkrayı oynen okuyorum : 

«Yüksek okullarda 12 saatten fazla, orta de
receli okullarda 15 saatten fazla nazari ve amelî 
eğitim yapan öğretimle görevli personel ders 
saati ücreti alırlar. 

Bunların ve ders vermekle görevlendirilen 
diğer memurların ders saati ücreti ile okutabi
lecekleri ders sayısı haftada 15 saati geçemez.» 

«Bunlann» demekle ikinci paragrafta sayılan 
eşhas kastedilmektedir. 3 ncü fıkrada mesele 
malhlüldür, takrire ihtiyaç yoktur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şenel. 
REMZİ ŞENEL (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bağcıoğhı'nun işaret ettiği hu
suslar, diğer oıta tedrisatla ilgili kanunda da 
aynen belirtmiştir. Şimdi kanunun birinci fık
rasında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında «yük-
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sek dereceli okullarla muadili kuralarda saat ba
ğına ücretle ders okutacak öğretmenlere her 
ders saati için 20.» Bu diğer yüksek dereceli 
okullarda, orta tedrisat okullarında böyledir. 
«Orta dereceli okullarla muadili kurslarda her 
ders saati için 15 lira ücret ödenir.» Demek ki, 
Sağlık Bakanlığı orta tedrisat okullarından beş 
lira daha fazla koyuyor. Yalnız ikinci fıkrada 
«yüksek okullarda 12 saatten fazla.» Burada 
açıklanması zaruri olan bir husus var. 12 saat
ten fazla, günde mi, haftada mı, yoksa ayda mı 
olduğu mevzuu geliyor. Belki üçüncü fıkrada 
komisyon üyesi arkadaşımızın belirttiği husus 
öğretmenlerle ilgili değil, memurlarla ilgili İn
sim olduğu için, yukarıki fıkralara da «hafta
da» kelimesinin konmasının uygun olacağı ka
naatindeyim. 

3 ncü fıkrada sadece bunların ve ders ver
mekle görevlendirilen diğer, memurların, «bun
ların, kelimesi ile iki fıkra kast ediliyorsa komis
yonun görüşüne ben de katılırım. Teşekkül' ede
rim. Ama, konmasında fayda olacağını, tekrar 
olmıyacağmı belirtirim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte-

• terem Başkanım, onbeş saat mevzuunu ben yine 
anhyajmadım. Hafta mıdır, ay mıdır, tasrihi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon burada haf
ta olarak tasrih etti. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — Öyle ise 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Beyler, 

haftada ders saati ücreti için mesai yapacak insan 
doktordur. Düşününüz ki, mesleki öğretmen olan 
insan ikinci dönemde onbeş saat vazifeyi, asliye 
olarak ders yapacak ve fazlası için otuz saate 
kadar mesai alacaktır. Eğer birinci dönemde ise 
18 saatten fazlaısı için mesai alacaktır. Yani, bi
zatihi mesleki öğretmen olan insan için dahi 
ikinci dönemde 15 saati mecburi kılmışız. Ve 
fazla mesai için derecat kabul etmişiz. Bir dok
tor, af buyurun, helâl olsun, en ağır mesleki 
yapmaktadır. Hal böyle iken ona ek görev ola
rak veriyosunuz. Asıl mesleki öğretmen olan bir 
insan haftada 15 saat ders yapan fazla mesai 
ücreti alır diye kayıt koymuşken, doktora bir 
öğretmen gibi, vazifesi halk sağlığını' korumak 
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olan birinci vazifesini geri atıyoruz, ikinci plân
daki vazifesini birinci plânda değerlendirmeye 
kalkıyoruz. Sosyal ve içtimai anlayışta olmaz 
böyle, özür dilerim, bir teorik tarafım yoktur. 
Hal'k içinde gezdiniz, hepiniz bitarafsınızdır. 

Kusura bakmayın doktorların, haysiyetli, 
halksever ve hamiyetli olanlarına hiçbir şeyim 
yoktur. Bugün Türkiye'de topyekûn halk Devlet 
hastanelerinin işleyişinden ve doktorların vazife 
görüşlerinden şikâyetçidir. Bu şikâyet Konya'
da da vardır. Bakan Bey buradadır. Lütfen git
sin Konya halkını Konyalı vatandaşlar arasın
da dinlesinler. 

Manisa ve İzmir'de de keza doktorların vazi
fe saatlerinde haftada bir saat vazife görmedik
leri kendilerine ayrılan kıliniklerdeki yatakları 
bir vasıta olarak kullandıkları bir anlayış halin
de halk tarafından söylenmektedir. Halkın bu 
anlayışının tashih edilmesini ve bu vazifelerin 
ıslahını ve vazifeleri halk sağlığını korumak olan 
doktorlara haftada 15 saatin verilmemesini te
min etmek lâzımdır. Halk bunu tasvibet m ivecek-
tir, bunu arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Balım. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın-

Başkan, muhterem arkadaşlar, bu tasarı Komis
yonda müzakere edilirken ben bir hususa dik
kati çekmiştim. Müsaade ederseniz tekrar kısaca 
arz edeyim. 

Efendim, ortaöğretimde fazla mesai yapan 
öğretmenlere nazari ve ameli dersler veren öğ
retmenlerin ders ücreti almasını öngören ka
nunun tatbikatında Millî Eğitim Bakanlığında 
bâzı haklı şikâyetler vu'kubulmuştur. Bunların 
ışığı altında bu maddeyi bir daha gözden geeir-
'mekte fayda vardır. Şöyle ki, nazari ders ve
ren bir fizik öğretmeni kendisine ayrılan onbeş 
saate ilâveten diğer onlbeş saatte ek ücret almak
tan mahrumdur, bu fiilen, böyledir. Ama bir el 
işi öğretmeni veya sanat okulundaki öğretmen
ler sabahtan öğrenciye bir temrin vermektedir
ler ve bu temrini sabahtan akşama kadar sekiz 
saat nazarı itibara, almaktadır. Ve böylece haf
tanın ilk iki gününde normal mesailerini dol
durmuş geri kalan 5 gün için de ek ders ücreti 
almak imkânı sağlanmış oluyor. Yani ameli ders 
verenler bu kanundan istifade etmek ve fazla 
mesai yapmış görünmek şansları vardır. Bu da 
nazari ve ameli ders veren öğretmenler arasında 
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sosyal dengesizliği mucibolmaktadır ve büyük 
şikâyetleri mucibolmaktadır. Bu tartışmalar ne
ticesinde mahkemelere kadar giden öğretmen
ler biliyorum. Siz ameli ders veriyorsunuz, fazla 
ücret alıyorsunuz, ben nazari ders veriyorum, 
daha çok çalışıyorum, daha çok yoruluyorum. 
Halbuki ek ücret alamıyorum, ameli ders veren
ler daha çok ücret alıyorlar şeklinde bir prob
lem ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan temenni ede
riz ki, kanunun tatbikatında sağlık kolejlerinde 
ve diğer yardımcı personel yetiştirecek okullar
da ilâve ders ücreti alan öğretmenler arasında, 
amelî ve nazari ders veren öğretmenler arasın
da böyle bir adaletsizlik tatbikatta böyle bir ak
saklık olmasın Bu hususa şimdiden dikkati çeke
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Remzi Şenel, Komisyon 
söz istiyor. Komisyon, Sayın Şenel de konuşsun 
ondan sonra size söz vereyim. Buyurun Sayın 
Şenel. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Efendim, sa
yın arkadaşlar, maddenin 2 nci fıkrasında bir 
başka noksanlık vardır. «Yüksek okullarda 12 
saatten fazla.» Kaç saat fazla? Kaç saate kadar 
fazla ders okutabilecek? Orta dereceli okullar
da oııbeş saatten fazla. Tavan ne kadar, kaç sa
ate kadar ders okutabilecek? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Aşağıda üçün
cü fıkrada yazılı. 

REMZİ ŞENEL (Devamla) — Üçüncü fık
rada bunların ve ders vermekle görevlendirilen 
diğer memurların ders saati, ücretiyle okutabi
leceği ders saati haftada onbeş saati geçemez, 
deniyor. Şimdi böylece öğretmen olanlar ve öğ
retmen olmıyanlar 15 saat ders veriyor. Halbuki 
orta tedrisattaki tatbikat şöyledir. Memur olup 
da bu tip okullarda ders veren öğretmenler 
haftada ancak 8 saat ders ücreti alabilirler. 8 
saatin ürerinde ders ücreti alamazlar. Kanun 
bunu düşünmüştür. İkinci tipte yani lise ve den
gi okullarda 15 saat mesai doğrudur. Ancaık bu
nun üzerinde yine orta dereceli okullarda 24 sa-
satte kanuni mecburiyet 24 saatin üzerinden 30 
saate kadar da öğretmenin isteğine bağlıdır. 
Acaba sağlık okullarından bu mevzuu düşünme
diler mi? Bu hususu Komisyon düşünmedi mi? 

Yine işaret etmek isterim. Üçüncü fıkrada 
15 saat ders ücreti, diğer memurlar gibi aynen 
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15 saat ders ücreti hakikaten fazladır. Bunu ne 
gibi zaruretle koydular, bunu da öğrenmek is
tiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sezgin. 
Sayın Bayar siz mi konuşacaksınız.. Buyuru
nuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, ikinci fıkrayla; «yüksek okul
larda oniki saatten fazla, orta dereceli okullar
da 15 saatten fazla nazari ve amelî eğitim ya
pan öğretim ile görevli personel ders saati üc
reti alırlar.» Yani yüksek dereceli bir okulda 12 
saat ders okutan bir hoca kadrosu ile vazife gö
rüyor demektir. Fazla ders ücreti almıyacaktır. 
12 saatten fazla olursa alacaktır. O da üçüncü 
fıkrada yer almıştır. Bunların okutabilecekleri 
fazla derslerin ücreti tahdidedilmiş. 15 saatten 
fazla alamaz. Yani 15 + 12 yüksek dereceli, 
15+15 orta dereceli okularda, bunların hepn'ı 
mahlüldür. Bu maddenin sakınılacak bir tarafı 
yoktur. Esasen Millî Eğitim Bakanlığında bu
na mütenazır tedvin edilmiş maddenin aynıdır. 
Sağlık Bakanlığı için gerekli imkânı bahşeıliyor. 
O kanun çıkarken unutulmuş; fakat Sağlık Ba
kanlığı için ihmal edilmiş, bu ikmal edilmekte
dir. Bundan başka bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bayar bir dakika sual 
sormak istiyorlar. Buyurun Sayın Şenel. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Efendim, Ge
çici Komisyon sözcüsü orta dereceli sağlık okul
larında böylece 30 saat ders okutabileceğini be
lirttiler. Orta tedrisata uyuyor. Ama yüksek 
dereceli okullarda da böylece 27 saat oluyor ki, 
şahsan yüksek dereceli bir okulda bir öğretme
nin 27 saat ders vermesine imkân yoktur. Bu or
ta dereceli okullardan daha düşük seviyeye dü
şürülmelidir. Onların araştırmaları, lâbora/tu-
varları daha çoktur. O bakımdan 27 saat yerine 
18 saat kabul edilmesinin daha uygun olacağı 
kanısındayım. Bu hususta Komisyon ne düşün
mektedir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Muhterem 
Şenel arkadaşımızın ifade ettikleri hususa ilti
hak etmek mümkün. Ancak «15 saati geçemez» 
derken burada bir plâfonu temsil etmektedir. 
Azami hudut 15 saattir. Bir plâfondur. Ve bir 
tahdidi hüküm vardır. Bunun dûnunda ders 
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vermek de mümkündür. Tatbikat da nasıl olur
sa o şekilde yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

henüz bir sene olmadı, bir kanun kabul ettik. 
Orta öğretimde ilk dönem için 18 saat, mecbu
ri kılındı, ikinci dönem için de 15 saat mecburi 
kılındı. 24 saate kadar okutursa, fiyat farkını 
alır dedik. Bunu isterlerse 30 a çıkarırlar, ister
lerse 20 ye.. Benim burada anlamak istediğim 
yüksek sağlık okulları denince Tıbbiye mi kas
tediliyor, sağlık okulları denince hangi okullar 
kaydediliyor, bunu anlamak isterim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURÎ BAYAR (Devamla) — Efendim, 
yüksek okulların tıbbiye ile alâkası yok. Bir Sağ
lık akademiler Kanunu var. Tıbbiye tahsili ile 
alâkası olmıyan ve meslekî inkişafı temin öden 
yüksek hemşire okulu gibi okullardır. Tıbbiye 
ile bigûna alâkası yoktur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bunu da 
ortaöğretimle ayarlamalıyız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Bir fark yok. 
Mütenazır olarak hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Ders saatinden bahsediyor, 
orada 10 liradır, burada 15 lira olmuştur, diyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Şimdi ayrıca, 
Sayın Kabadayı, bu madde ile hariçte bâzı mes
lek dersleri için hoca celbetmek imkânı aranmış
tır. Yani sağlık kolejlerinde veya sağlık mektep
lerinde hoca değildir, ama bir başka maarif ca
miasında hocadır. Gelip gidecektir, o itibarla bu 
kanuna girmiştir. Bir bagka maksat yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Şenel buyurunuz, suali
nizi tevcih ediniz. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Sayın Komis
yon sözcüsünün söylediği orta tedrisattaki okul
lar için doğrudur. 30 saat ders ücreti de yerin
dedir. Yalnız yüksek okullarda şahsan 27 saat 
ders okutulmasını ben doğru bulmuyorum. Bu 
hususta Komisyonun görüşünü lütfen ifade bu
yursunlar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Sayın Remsi 
Şenel, benim size az evvel verdiğim izahata bdr-
şey ilâve etmeme imkân yoktur. 27 saat mecbu
ri ders saati değil, benim anladığıma göre, ka-
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nunun espirisi de öyledir. «15 saati geçemez»-
demektedir. Burada bir plâfon tesbit etmiş. Ama 
tatbikatta, sayın Bakanlar ifade ettiler, bunun 
dûnunda kalmaktadır. Cari olan ve mutadoian 
usullerle yürütülmektedir. Bu kanunun muradı 
plâfon tahdididir. Teşekkür ederim. 

Sayın Bağcıoğlu soru mu sorav 

Konuşa-

BAŞKAN 
caksmız? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) 
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Şenel siz konuşacaksanız 
buyurunuz. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Muhterem ar-
kadaşlarım orta dereceli okullar üzerinde ders: 
sayısı tesbit edilirken muayyen esaslar ve peda
gojik usullere göre konmuştur. 

Onların bir hususiyetleri vardır. Bunları iza
ha girişmiyeceğim. Yalnız 15 saat yüksek okul
larda ders ücreti çeşitli problemlere, çeşitli yo
rumlara sebebiyet verecektir. Şöyle ki; 15 saati 
geçemez deniyor. Bir öğretmene 10 saat; diğeri
ne 15 saat verirseniz oldukça büyük bir para tu
tar aradaki fark. Zira 15 saatten ayda 60 saat 
yapar, bunlar ücretleri 20 şer liradan almakta
dırlar. Bu da ayda 1 200 lira eder. Bu arkadaşa 
eğer 8 saat verirseniz 32 saat yapar. 20 şer lira
dan 60Û lira tutar, iki öğretmen arasında eşit
sizlik olur. Birbirleriyle ders durumu itibariyle 
çatışmaya düşebilirler. Benim endişem bu ba
kımdandır, fiyat bakımından değil. 

Ayrıca yüksek bir okulda bir öğretmenin 27 
saat tecrübeli bir ders yapabileceğine kaani de
ğilim. Orta tedrisat okullarında Gazi Terbiye 
Enstitüsü veya diğer yüksek okullarda bu ders; 
saati taban olarak hakikaten 12 saattir. Ama ta
van olarak âzami altı saat ücretli ders verir ki, 
böylece bu yüksek okullardaki ücretli ders saati 
18 saat olur. Burada da bu usulün tatbik edile
rek yüksek okullardaki ders saatinin 18 saati 
geçmemesini ben şahsan temenni ederim, önerge 
ha^ırlıyamadım, bu hususta. Başkanlık müsaade 
ederse bir önerge takdim etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Süratle hazırlayınız efendim, 
süratle. 

Sayın Bağcıoğlu buyurunuz. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlarım; ben gayet kısa bir teknik ma
ruzatta bulunacağım. Ben muhterem hatip ar
kadaşların münakaşalarına iştirak etmiyorum. 
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Bu mevzuda bir fikjr de beyan etmiyorum. An
cak kanunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrasın
da yine bir teknik arıza movcudolduğu kanaa
tindeyim. Tatbikatta bizi çok müşkül .'durumlara 
sokabilir. Şöyle ki; Arkadaşlar üçüncü fıkra ay
nen şöyledir : «Bunların ve ders. vermekle 'gö
revlendirilen - Bir hukukçu gözüyle ....mütalâa 
ediyorum - diğer memurların ders saati ücreti 
ile okutabilecekleri ders sayısı...» Bu ne demek
tir arkadaşlar? Burada mantık 'da yok,'Türkçe 
de yok; ücretle okutacakları ders sayısı demek 
lâzım. Diyor ki, «ders saati ücreti ile okutalbile-
cekleri ders say ısı...» 

Böyle bir Türkçe olur mu, mümkün değil. 
Nasıl tatbik edecek tatbikatçı? Ücretle okutacak
ları ders sayısı, demek lâzım. Onun için benim 
takririmdeki «hafta» kelimesini kabul et incikle 
kanuna vuzuh vermiş olacağız. Takririmi kabul 
etmekle yine kamımın üçüncü fıkrasındaki bir 
Türkçe yanlış kullanışını tashih etmiş olacaksı
nız. Takririm aynen şöyle : 

Üçüncü fıkra : 
«Bunların ve ders vermekle, 'görevlendirilen 

diğer memurların ücretle:, okutabilecekleri ders 
saati haftada 15 saati'geçemez.» 

Lütfen bu takririmi kabul buyurmanızı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun 
tasarısının ikinci maddesinin ikinci fıkrasının 
başına «Haftada» kelimesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcı oğlu 

Başkanlığa 
t'kinei maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim 
Bunların ve ders vermekle görevlendirilen 

diğer memurların ücreti e okutabilecekleri d<>rs 
sayısı haftada 15 saati geçemez. 

Maraş . 
Kemal Bağcıoğlu 

• BAS,KAN —- Birinci önergeyi Iekrar okutu
yorum. Oyunuza sunacağını. 
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'(Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 

birinci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NUHİ.B A YAR (Sakarya) — tştirak etmi
yoruz.. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyo
rum. 

(Maraş 'Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
ikinci madde hakkındaki önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞ K A Nr — Komisyon ? 
BÜTCKVK PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAY AR (Sakarya) — Efendim, bu 
tâbir Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarı T 

1 'iıı kamında aynen vardır. Ona mütenazır ol
mak mecburiyeti dolayısiyle iştirak edemiyo
ruz. 

BAŞKAN —- Komisyon katılmamaktadır. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum'. 

Başkanlığa 
İkinci maddenin üçüncü fıkrasında belirti

len yüksek okullar için tesbit olunan 15 saatin 
M saate indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizi i 
Remzi Şenel 

BAŞKAN - - Komisyon kal ılıyor mu? 
BÜT OE YU VLÂN K(>M 1SYONU SÖZCÜ

SÜ NUR t BAYAR (Sakarya) — Efendim, bu 
önerge kabul edildiği takdirde idarenin daha 
fazla ücret ödemesi gerekecektir. O itibarla kür
süden, verdiğim mâruzâtıma ilâve edecek bir sö
züm yoktur, iltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN r— Komisyon iltihak etmemekte
dir; Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

İkinci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. "Kabul edenler... Etmiyen
ler... İkinci' madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — •• Ders saat ücreti alan öğret
menler, öğrencilerin imtihanını yapmakla so
rumludurlar. öğretmenler kuruluna iştirak eder* 
ler. • . 
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BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-

tiyen? Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Üçün

cü madde aynen kasbul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bir husu

su soracağım. 
BAŞKAN •— 4 ncü madde üzerinde ini efen

dim, dördüncü madde üzerinde. 
İHSAN KABADAYT (Konya) — Hayır 

efendim, bundan evvelki madde üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen, bun

dan evvelki madde üzerinde olmaz. 4 ncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürüftür. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Beşinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve., aleyhte 
oyunu izhar sadedinde söz istiyen... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhin
de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı, 
aleyhte. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İnsanoğ
lunun saltanat ve devleti sıhhati olmadıktan 
sonra hiçbir şey ifade etmez. Sıhhati sağlıyan 
doktordur. Benim doktorlara hürmetim vardır. 
Ancak ve ancak halk dilinde doktorların ıstıra
bını dile getirmek mecburiyetindeyiz. Topye-
kûn Türk halkı toktorlarm kendilerinin sıhhati 
üzerindeki ilgi ve alâkalarından şikâyetçidir. İs
ter Hükümet doktoru, ister belediye tabibi; ister 
Devlet hastanesindeki doktor deyiniz, adına ne 
dersenz deyiniz, saat 13 e kadar vazife görecek 
doktorların sureti kafiyede bu saatte vazife ba
şında bulunmadıklarından Türk halkı dert ya
nar, bundan müştekidir. 

Muayenehanelerinde görme zor unluğu kendi
leri için en büyük bir derttir, yanar, yakılırlar. 
Dün çıkmış bir mühendise 150 liraya kadar yev
miye verilirken onlardan daha ağır tahsil yap
mış doktorlara daha az para verildiğini kabul 
etmekle beraber, çaresinin bulunmam zarureti-
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ni kabul ederek hemen onun yanında şunu da 
eklemek isterim : 

Şimdi kabul ettiğimiz şu kanun doktora asli 
bir vazife verecek, bunun yanında da ek görev 
olarak bir de öğretmenlik ekliyecek. Ondan son
ra muayenehanesinde çalışması kabul edilecek
se, samimiyetle söylüyorum, hiçbir vazife tam 
olmıyacaktır. Üzüntüm ve ıstırabım bundan doğ
maktadır. Hürmetlerimle. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Soru 
sormak istiyorum komisyondan. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kanun tümü itiba
riyle kabul edilmiştir. 

10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair 
olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (1/800) (S. Sayısı: 922) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki müzakerele
re başlıyoruz. Komisyon yerini almış, Hükümet 
de buradadır. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
öncelik hususu derpiş edilmiştir, öncelik hu

susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedilik
le görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 . 5 . 1964 tarihli ve 467 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kuruluş ve memurları Kanununa bâzı 

(1) 922 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 sayılı Kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar ile aynı cetvele 5087, 5194, 5353, 
5368, 5573, 5825, 5880, 6019, 6134, 6259, 6487, 
7079 ve 7330 sayılı kanunlarla eklenen kadrolar 
kaldırılmış ve bunların yerine ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.» 

BAŞKAN — Bir sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurulları ek görev tazminatları 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Başhekim 20 400 
» 25 300 
» 55 150 
» 80 150 
* 100 100 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci 
madde bağlı cetveli ile birlikte oyunuza sunul
muş ve kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1964 tari
hinden beri geçerli olacaktır. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
2 nci madde aynen kabul edilmiştr. 

MADDE 3 — Bu kanunu Malye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
na izhar sadedinde söz istiyenler... Yok. Kanu
nun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kanun tümü itibariyle ka
bul edilmiştir. 

11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
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Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Ûevlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı: 491) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine başlı
yoruz. Daha önce öncelik kararı alınmıştır. Ta
sarı ve komisyon raporu üzerinde söz istiyen
ler... 

Buyurun Sayın Domir. 
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım, gecenin bu saatinde vaktinizi işgal 
etmenin ne demek olduğunu bilerek huzurunuza 
geldim. Ama bâzı şeylerin zapta geçmesini isti
yorum. Onun için biraz vaktinizi alacağım, ba
ğışlayacağınızı umarım. 

Müzakeresi yapılacak olan kanun Parlâmen
toya sevk edildiğinden bu yana bütün siyasi te
şekküller tarafından bir bütçe müzakeresi müna
sebetiyle desteklenmiş bir kanun tasarısıdır. 
Full - Time kanun tasarısı adı verilen, Full - Ti
me sistemi adı altında ve şimdi müzakeresine 
başlamış olduğumuz tasarı hekimliğe bir yenilik 
getirmektedir. Bu reform tasarısıdır. Zannedi
yorum ki, 2 nci İnönü Hükümeti zamanında 
sevk edilmiş, bizim zamanımızda benimsenmiş, 
4 ncü Koalisyon zamanında da benimsendiği 
görülmektedir. 

Şimdi müzakeresine başlanmıştır. Bütçe mü
zakereleri vesilesiyle daima bu kanun tasarısını 
benimsediğimizi ye çıkarmak istediğimizi söy
lemiştik ama, bu kanun tasarısını gündeme alıp 
müzakere etmekten kaçmmışızdır. Bunu belirt
mek için söz aldım ve bunu belirtmekte fayda 
görüyorum. Bu kanun iyi bir kanundur. Hasta
nelerdeki çalışmalara yenilik getirecektir. Yal
nız hastane ve muayenahane irtibatlarını orta
dan kaldırmak bakımından getireceği fayda bir 
yana hekimin bilhassa eğitim hastanelerindeki 
hekimin daha ziyade hastasiylc başbasa bırak
mış olması ve daha çok eğitimle meşgul olmaya 
zaman ayırması bakımından da ve bilhassa bu 
bakımdan önemli olan bir kanun tasarısıdır. 
Yalnız değerli arkadaşlarım, bir hususu belirt
mek gerekir. Personel kanun tasarısı Yüce Mec
lislere sevk edilmiş komisyonlarda bu tasarının 

(i) 491 S. Sayılı basmayazı tutanağm so* 
l nuna eklidir. 
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müzakeresi yapılmış ve yanılmıyorsam, Umumi 
Heyette kabul edilmiş olan şekliyle müzakere 
edilmek üzere sevk edilmiştir. Bu kanun tasa
rısı Personel kanun tasarısı, üçüncü Koalisyon 
Hükümeti zamanında imzalanmış ve Meclise 
sevk edilmiştir. Yani üçüncü Koalisyon Hükü
meti tarafından benimsenmiş bir kanun tasarısı 
olduğunu, dördüncü Koalisyon Hükümetinin ku
ruluşunda okunmuş olan Hükümet programında 
Personel kanun tasarısının benimsendiği ifade 
edildi. Ondan sonra 3 ncü Koalisyon Hükü
meti zamanında başlanmış olan komisyon çalış
malarına aynı şekilde 4 ncü Koalisyon Hükü
meti zamanında da devam edildi ve 4 ncü Koa
lisyon Hükümetinin protokolünde belirtmiş ol
duğu benimsemeye samimiyetle sahip çıktığım 
gösterdi. Aynı Hükümet sözcüsü komisyonda, 
Yüce Meclisin kurmuş olduğu Karma Komis
yonda aynı Hükümet sözcüsü bu tasarının sa
vunmasını yaptı ve büyük ölçüde bir değişikli
ğe uğramadan bâzı tadillerle Meclise sevk edil
di. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Personel kanu
nu tasarısı tazminat sistemini kaldırmaktadır. 
Personel Kanununda Devlet memuruna hangi 
nam altında olursa olsun ayrı bir ücret veril
mesi önlenmektedir. Tazminat sistemi redde
dilmiştir, Personel Kanununda. Şimdi, Full 
Time kanım tasarısı, aslında tazminat sistemi 
üzerine kurulmuş bir kanun tasarısıdır. Muaye
nehanesini kapatacaksınız hekim ve yardımcı 
personelin, hastane dışında başka bir işle meş
gul olmasını menedeceksiniz. Bunun karşısın
da bunlara hastanenin döner sermayesinden mu
ayyen, tesbit edilecek rakamlarla bir miktar 
para vereceksiniz, yani bir miktar tazminat ödi-
yeceksiniz. 

Şimdi, Personel kanun tasarısı kanunluaştığı 
gün, eğer komisyonun Umumi Heyete sevk et
tiği şekilde kanunlaşacak olursa ki, 3 ncü Kar
ma Hükümet zamanında da 4 ncü Koalisyon 
Hükümeti zamanında da Hükümet sözcüsü bu 
tazminatlar üzerinde direnmiştir. Personel ka
nun tasarısının bir reform tasarısı olduğunu, 
reformu getirdiğini, kıyısından, köşesinden kc--
mirildiği takdirde reform vasfının kalmıyacağını, 
seyyanen bütün memur "kütlesine aynı şekilde 
tatbik edilmesi icabettiğini, bu itibarla tazminat 
sisteminin bunun içerisine sokulmıyacağını sa-
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vunmuş ve savunmaktadır. Şimdi personel .ka
nun tasarısı müzakere edilir ve komisyonlardan 
sevk edilmiş şekliyle kabul edilirse, Yüee He
yetlerin elbette ki, değiştirme yetkisi vardır. 
Değiştirir. Ancak temel Personel Kanunu değiş
tirilmiş olacaktır. Değiştirilirse, eğer tazminat 
Personel Kanununa sokulursa, hiçbir mahzur 
yoktur. Ama tazminat sistemi Personel Kanu
nuna sokulmadan eğer Yüce Heyetlerden çıka
rılıp kanunlaşırsa o zaman Full - Time Kanu
nunun sağlıyacağı imkânları sağlamamız mümkün 
olmaz. Değerli arkadaşlarım, bunları neden 
söylüyorum; Full - Time Kanunu çıkar, arka
sından da Personel Kanunu; Personel Kanunu 
bu imkânı vermiyorsa, kanun tabik edilemez. 
öyle ise benim gcesnin bu saatinde söz alıp sizin 
çok değerli saatlerinizi almamın bir sebebi ol
malıdır. O da şudur: Sayın Sağılık Bakanı de
ğerli arkadaşımız ve Bakanlık mensuplarına bu 
sözlerimi bu kürsüden iletmek ve zapta geçir
mek sitiyorum. Eğer Full - Time Kanunu çık
tıktan sonra hekimin muayenehanesini kapatır
sak ki, - aslında kapatmamız lâzımdır, - kapa
tırsak bir kısmının yerleşmiş muayenehanesi 
vardır, muayyen muhiti vardır, muayenehane 

[ malzemesi vardır, klianteri vardır. Muayeneha
neyi kapatırsanız bunun karşılığında bir taz
minat vereceksiniz, onlar buna razıdır. Bir çok 
doktorlar bunu beklemektedirler. Ancak ara
dan 6 ay geçer, 6 ay sonra Personel Kanunu 
çıkar ve 1966 da Personel Kanunu tatbik edil
meye başlar ve hekime muayenehanene artık 
dönebilirsin, Full - Time Kanununu artık tatbik 
etmeye imkân kalmadı derseniz, o zaman bu 
hekim yeni muayenehane bulamaz, bulduğu tak
dirde de bu bulduğu muayenehanesini eskisi 
gibi işletemez. Bakan arkadaşım da belirttiler, 
müteaddit vesilelerle bendenizin de belirtmiş 
olduğum gibi bu hekim arkadaşımız yine esıkisi 
gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalmakta devam 
edeceklerdir. 

Şimdi bir şeyde daha hassasiyet gösterilmesi 
lâzımdır. Beni çok kıymetli arkadaşım mazur 
görsünler, bu kanunu hakikaten tatbik etmek 
için çıkaracaksak, beraberiz, çıkaralım. Faydalı 
bir kanundur; ancak çıkarmak için çıkaracak
sa^, veyahutta çıkaralım da, Personel Kanunu 
şayet çıkmazsa hiç olmazsa o zaman bu kanunu 
tatbik ederiz diye çıkarıyorsak, o zaman de-

I ğerli arkadaşlarımın Personel Kanununun çıkıp 
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çıkmayacağını beklemek suretiyle ilerdeki mah
zurlarını önlemek imiktim vardır. Benim gös
terdiğini hassasiyeti gstereceğinden eminim, gös
termelidir. Ama personel kanunu tasarısı me
mura muayyen bir zaman ayırmış, mesai zama
nını tesbit etmiştir. Haftada 40 saat diyor. 
Haftada 40 saat mesai her çeşit memura ,bu ara
da doktorlara da 40 saatin dışında Personel 
Kanunu değerli arkadaşlarım, bir yenilik ge
tirmektedir. Fazla mesai ücreti getiriyor, her 
sınıf memura bu arada hekime de getiriyor. 
Bakanlıklara tüzüklerini hazırlama yetkisi veri
lecektir. Bakanlıklar nasıl çalışacaklarını bu tü
züklerle tesbit edeceklerdir. Biz o zaman Per
sonel Dairesiyle görüştük. Kanunu Bakanlık 
mensubu arkadaşlarım, çok iyi hatırlayacaklar
dır. Bakanlık bünyesinde Personel Başkanı ve 
teknik arkadaşlarımın katıldığı müteaddit top
lantılarda tetkik ettik ve ve anladık ki, Personel 
Kanunu Sağlık Bakanlığı olarak çıkaracağımız 
bir tüzükle, eğer bu tüzüğü iyi çıkarırsak 8 
saatlik mesaiyi, haftalık 40 saatlik mesaiden 
sonra hekimin günlük mesaisi bittikten sonra 
tamamen has'tahanede geçireceği saatleri, ücre
tini değerlendirmek suretiyle onun muayeneha
nede aldığına denk parayı temin etmek müm
kün olabilecektir, öyle ise Personel Kanunu 
çıktığı zaman hekimin, fazla mesai ücretine 
tabi olacağını peşinen kabul etmiş olan hekimin, 
muayenehanesini kapatmak salâhiyeti Bakanlı
ğın elinde vardır. Muayenehanesini kapatma
dan kendisini hastahanedeki mesaisinden daha 
fazla mesaiye tabi tutmak imkânı vardır. Eğer 
muayenehane ile ilişkilerim kesmek istiyorsak 
muayenehanelerinin kapanması imkânları da 
vardır. Şimdi bütün bunları zapta geçirmiş 
oldum, sözlerimi de bitiriyorum.. -

Personel Kanununu dün Cumhuriyet Halk 
Partisi ö-rupu olarak benimsemiştik. Müteaddit 
grup sözcüsü arkadaşlarımız da bunu belirtmiş
lerdir. C. H. P. nin başında bulunduğu 3 ncü 
Koalisyon Hükümetinin bir sorumlu arkadaşı
nız olarak Ful] - Time kanun tasarısını benim-

yemiştim. Kanaatim değişmemiştir. Bugün do 
Full - Time kanun tasarısını benimsiyorum. An
cak Full - Time kanun tasarısı çıktıktan sonra 
Personel kanun tasarısı eğer kanunlaşırsa, ki bü
tün siyasi teşekküller bunun biran evvel ka
nunlaşması için gayret sarf etmektedirler. Çün
kü bütün memur kütlesi Personel Kanununu 
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beklemektedir. Bu kanunun mutlaka çıkarıl
masına ihtiyaç vardır. Bu kanun çıkarıldığı 
zaman Full - Time Kanunu tatbikatı başlamışsa 
ya durdurma mecburiyetinde kalınacak veya
hut da birçok mahzurlar ortaya çıkacaktır. O 
zaman, değerli Bakan arkadaşımızdan istirham 
ediyorum, Personel Kanunu çıkıncaya kadar 
esasen Full - Time Kanunu için bir yönetmelik 
çıkarılması lâzımdır. Zamanımızda bu yönet
meliğin kaba hatları yetkili hastane başhekim
leri ve idarecileri tarafından tesbit edilmiş du
rumdaydı. Bunu genişletmek, tetkik etmek; 
tahmin ediyorum tetkik etmişler, vakit bul
dularsa; bunun hazırlığını yapıp yönetmeliği
ni hazırlamak ve Personel Kanunu istikbalini 
beklemek lâzımdır. Eğer Personel Kanunu taz
minat sistemini reddetmiş olarak çıkmakta ise 
- ki reform getiriyor, böyle çıkması lâzımdır -
komisyona ve Yüce Heyetinize bu kanaat hâsıl 
olursa o zaman değerli arkadaşım, Full - Time 
ile sağlamak istendiğini Personel Kanununun 
fazla mesaisi ile çıkaracağı tüzüğünü buna göre 
çıkarmak suretiyle sağlamak imkânını araştı
racaktır. Personel Kanunu çıkmazsa o zaman 
Full - Time Kanununu tatbik etmek imkânla
rını araştıracaktır. Ama, yine bir endişem de
vam etmektedir. Aralarından geldiğim hekim 
kütlesinin, - değerli arkadaşım da aralarından 
gelmiştir- muayenehane ve hasta münasebetle
rinin nasıl olduğunu yakinen bildiğimiz için. 

eğer Personel Kanunu 1965 senesinde bu Mec
lis döneminde yetişmez kalırsa dahi öyle zan
nediyorum ki, önümüzdeki devre içinde Mec
lise katılacak Sayın Milletvekili arkadaşlar ve 
siyasi parti teşekkülleri Personel Kanununu ele 
alacaklar ve yeniden ve mutlaka kanunlaştıra
caklardır. 

Bu itibarla; bir sene de olsa Full - Time Ka
nununun zararlı neticeler sağlamasını önleyici 
tedbirleri değerli Bakan arkadaşımın benim gi
bi düşündüğüne eminim. Zabıtlara geçmesini 
arzu ettiğim için bilhassa belirttim. Zararlı 
neticelerini ve tesirlerini önleyici tedbirlerini 
almak suretiyle kanun tasarısını kanunlaştırma
sını ve tatbik etmesini temenni ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kerim Ctökay, 
buyurunuz. 
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FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlar, bugün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesini 
müzakere ederken demin Kemal Demir arkadaşı
mızın izah ettiği gibi iki yılı bekliyen bir kanu
nunun da müzakeresinin ivedilikle ortaya geti
rilmesini psikolojik olarak doğru bulmadığımı 
ifade etmek isterim. Evvelâ Full-Time meselesi bir 
kısım hekimleri memnun eder, fakat diğer ta
raftan İnigirtere gibi tatbik edilmiş memleket
lerde bile çok defalar aksamış ve üzerinde hâlâ 
münakaşa cereyan etmekte olan bir konuyu bu
gün büyük hastanelerimizde hekimlerden bir kı
sımlarını muayenehane açmaktan menedecek bir 
hükümle getirilmiş olmasını katiyen doğru bul
muyorum. Bir kere böyle bir kanunun bu ak
şam vakti gelmesi doğru olmaz ve Parlâmento
nun daha geniş ve daha çok sayıda üyelerinin 
bulunduğu bir zamanda müzakere edilmesi esa
sen lâzımdı. Evvelâ bir kere Full-Time denilin
ce bu kanunu okuyoruz ki, burada ancak döner 
sermayeden para verilecek ve bu suretle orada 
çalışan hekimler muayenehane açamıyacaklar. 
Muhiterem Sağlık Bakanımız demin konuştuğu 
zaman hekimlik rıeslek haysiyetini korumak için 
bunun bir nevi ilâç olduğunu, tedbir olduğunu 
söylediler. Kendilerine ifade etmek isterim ki, 
eğer o hekim mezun olurken İpokrat'm yeminine 
han'is ise bu tarzda döner sermayeden para ve
rirseniz yine aynı hatayı işler. Eivvelâ bu hekim
lik haysiyetini yalnız maddi yönden görmeyi 
meslekin haysiyeti ile uygun bulmam. Yalnız 
şimdiye kadar bu hata yapılmamış mıdır? Diğer 
memleketler bunun birçok çarelerini aramışlar, 
resmî kliniklerde, resmî hastanelerde hekimlere 
hasta muayene etme imkânını vermişlerdir. Has
ta yatakları tahsis edilmiştir. Onun için bunlar 
yalnız dlöner sermaye ile takyidetmek doğru de
ğildir. Döner sermaye her yerde yoktur, Dö
ner sermaye bu hekimleri tatmin edecek midir1? 
Stara biz hekimliği oldukça sosyalleştirip va
tandaşa yardım ederken kliniklerimizde döner 
sermaye yükü ile vatandaşlarımıza zorluk çıkar
mış oluyoruz. Bunun neresinde sosyalizasyon? 
Onun için böyle bir kanunun bu tarzda üze
rinde geniş düşünmeden, müzakere edilmesini 
doğru bulmuyorum. 

İkincisi, demin Kemal Demir arkadaşım ga
yet iyi izah etti, bu kanun ilk defa çıkarıldığı 
zaman 1963 senesinde Hükümet hazırlamış 1963 
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senesinden bugüne kadar beklemiş, Personel Ka
nununun tatbikatı gerçekleş'iyor, bütün partili 
arkadaşların gayret ve .himmetleri ile 1,5 ay ge
celi gündüzlü çalışarak Yüksek Meclise getiril
di, bu hafta zarfında müzakeresi için ivedilik 
kararı üzerinde duruluyor. Böyle bir kanun ha
zırlanmış, bu kanunda böyle bir tazminat yok 
iken bugün • alelacele bu kanun çıkarılması sure
tiyle bir kısım doktorlarımızı tedirgin etmek, 
bir kısım doktorlarımızı da memnun edeceğim 
diyerek - ki onların da memnun olmıyacağından 
eminim, çünkü döner sermaye ile tatmin edile-
milecektir - bu işi yaparsak tam olarak yapılsın. 
Tazminat esası konulur. Tazminat esası ve fazla 
mesai ücreti ile tatmin edilir. Onun için bu ka
nunun gerçi müzakeresine karar verilmiştir, yük
sek reylerinizle. Fakat, üzerinde biraz daha faz
laca çalışmak icabediyor ve Devlet Personel Ka
nununun çıkmasından sonra çıkarılmasında bir 
zaruret olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bu ka
nunda sınıflandırma yapılmıştır, bu kanunla ih
tisasa hürmet edilmiştir. Binaenaleyh, memurluk 
hayatında bir reform getiren, liyakata göre hak 
getiren terfileri muayyen esaslara bağlıyan, üze
rinde geniş çapta çalışılmış bir kanun çıkarılsın.-
Full-iTime Kanunu diye bu tarzda bir kanun, tam 
bu kanun müzakere edildiği bir sırada Meclisi 
Âlinin huzuruna getirmeyi katiyen tasvibetmi-
yorum. Bu suretle bu tasarının tehirini ve hiç 
değilse Personel Kanunu ile müzakeresi hakkın
da bir de önerge takdim edeceğim, kabulünü is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Bayar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURÎ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunla alâkalı maruzatıma baş
larken sözlerime değerli hocam Fahrettin Ke
rîm Gökay Beyin bir sözü ile başlamak istiyo
rum. Bu kanun tasarısı İkinci Koalisyon Hü
kümeti zamanında yani değerli hocamın Kabi
nede mesuliyet deruhde ettiği bir devrede yine 
kendi kabineleri tarafından hazırlanan bir ka
nun tasarısı idi. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
—• İmzam yoktur. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Filhakika yok
tur, fakat yurt dışında olmanın sebebiyle yok
tur. O itibarla, bu hususa işaret ettikten son-
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ra kanunun esası hakkındaki mâruzâtıma geli
yorum. Bu kanun evvelâ bir sosyalizasyon ka
nunu değildir. Sayın hocamızın beyanı hilâfına 
fceyan ediyorum. Ve samimiyetle itiraf etmek 
lâzımdır ki, Kemal Demir arkadaşımın da ifa- J 
de ettiği mânada bir reform kanunudur. Bu 
kanunla alâkalı itiraz noktaları bilhassa Devlet 
Personel Kanunu ile alâkalı çalışmalara ve ne
ticelerine dayanmaktadır. Devlet Personel Ka
nununun gerçekleşmesi kanunlaşması bu devre 
için mümkün olur mu, olmaz mı benim şahsi ka
naatim bu devrede kanunlaşması mümkün de
ğildir. inşallah bu Parlâmento Devlet Personel 
Kanunu gibi son derece değerli Mr vesikayı bu 
Parlâmentonun tarihine kaydetme imkânını bu
lur. Bu halisane temennimizdir. Ama, şartlar 
öyle tekevvün etmektedir ki, bu imkân dâhili
ne giremiyeeek görünüyor. Şayet girse dahi 
Personel Kanununun (bir muayyen süre sonun
da uygulanması hükmü vardır. Geniş bir hazır
lığı intacedecektir, «bu kanunun tatbiki için. 
Yine c'bür taraftan büyük zaman kaybedilecek
tir. Şimdi bu mülâhazalarımla bir noktaya ge
liyorum. Sayın Kemal Demir bu itirazı yaptık
tan sonra bir noktaya geldi, dedi ki : «Bugün 
Personel Kanunu dahi birtakım tüzük ve özel 
(birtakım tedbirlerle Personel Kanununda he
kimlerin muayenehanelerini kapatması imkânı 
vardır.» Full - Time uygulanabilir. Veyahut 
hekimlerin mesai ücretleri, tazminatlar, muay
yen bir ek ücret verilmek suretiyle değerlendi
rilir. O halde bu kanunun kadük veyahut gay-
rikaıbili tatbik hale gelmesi mümkün değildir. 
O halde bu kanunun tedvininde fayda vardır. 
Devlet personel rejimi <bu kanunun tatbikine 
mâni olması bizzat Sayın Kemal Demir arka
daşımızın ifade ettiği ölçüde devam etme imkâ
nı vardır. O itibarla taşlamakta hayır vardır. 
Bu yeni tatbikata itiraz olacaktır, geniş ölçüde 
tepkileri olacaktır. Ama geniş bir hekim cami
asının sabırsızlıkla beklediği hir kanundur. Be
nim de şahsi itirazlarım vardır, tatbikata ta
allûk eder; ama bu bir reform kanunudur ve 

.iltifatınıza lâyık (bir kanundur arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, meslekim değil, fakat halkın doktor
lar hakkında ifade ettikleri bâzı şeyleri burada 
ifade edersem her halde bu kanunun çıkmasın
da faydaı olacağı kanaatindeyim. Muhtelif vrlâ-
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yetlerde, seçim bölgemde birçok şayialar mev
cuttur, Ibunları tevsik etmek mümkün değildir, 
fakat bunları da zabıtlara geçirmekte fayda 
vardır. Meselâ öyle ifadeler vardır ki, muaye
nehanede muayene olmadan yani muayene üc
reti ödemeden hastaneye yatılamaz, gibi bâzı 
dedi - kodular dolaşmaktadır. Yine bu kanunun 
kabul edilmesi ile bu şayiaların bilhassa köye 
kadar giden bu şayiaların ortadan kalkması te
min edilmiş olacaktır. Yine memleketimizde 
12 bin doktordan ikibin doktorumuz halihazır
da dışarda bulunmaktadır. Bu kanun kabul edil
diği takdirde, bu ikibin doktor arkadaşımızın 
memleketimize geleceği de çok tabiîdir. Yine bu
gün döner sermaye ile Hacettepe Hastanesi çalış
maktadır. Ve bu kanunun muayyen bir şekli 
hâlen Ankara'da tatbik edilmektedir. Bu ka
nunla taban olarak 750, tavan olarak 2 500 lira 
gibi bir miktarın doktorlarımıza maddi imkân 
sağlıyacağı, bununla beraber bilhassa sağlık işi
nin yurt içinde daha geniş olarak halledileceği 
kanaatindeyim. Memleketimizde 12 bin doktor 
olacağına göre, 2 bin doktor geldikten sonra, 
30 bin vatandaşa bir doktor düşmektedir. Şunu 
ifade etmek istiyorum; 2 bin doktor memleketi
mize dışardan geldiğine göre, bu kanun kabul 
edildiği takdirde, sağlık problemimizin beşte 
birini; yani 1/5 doktorun Türkiye'ye gelmesiyle 
bir miktarını da halletmiş olacağız. Kanunun 
bir an evvel kabulünü hürmetlerimle arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) —Muhterem 

arkadaşlar, mesleki doktor olanlar kanunun 
lünumu üzerinde durdular. Benim, üzerinde 
durmak istediğim konu şu; bu tasarının Perso
nel Kanunu ile bir çelişme halinde olduğu fik
rine katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum, 
plânlı bir devreye girdik, diyoruz. Koordone 
çalışma diyoruz. Personel Kanunu üzerindeki 
çalışmalar yıllardan beri devam ediyor. Baktım 
tarih, 28 . 5 . 1963. Bu kanun tasarısı hazır
lanırken aşağı - yukarı bugünkü kadar mütekâ
mil şekline girmemiş olmakla beraber Personel 
kanun tasarısı da hazırlanmıştı. Şu halde ikisi 
arasında bir çelişme olsaydı mütahassıslarm bu
nu ortaya koymuş olması lâzımdı. Şimdi, manltıık 
bu. Neden lüzumuna kaaniim biran evvel çık
masının. Bir defa gerekçedeki, itibar etmeyo 
mecburuz, Hükümet olarak bir husus tesbit edil-
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miş. Nedir o husus? Halen hastanelerimizde tat
bik edilmekte olan sistemin iyi işlemediği. De
mek ki, bu sistemin iyi işlemediği tesbit edil
diğine göre biran evvel bunun hal çaresini bul
maya mecburuz. Şu halde Personel kanunu çı
kıncaya kadar geçecek zaman içinde hakikaten 
kanunun biran evvel çıkıp tatbikata geçilmesin
de faydalar vardır. Sayın Gökay ikisi arasında 
bir çelişme olur doktorlar arasında bir ikilik 
yaratılır buyurdular. Bendeniz de ifade edeyim 
bu kanunun, bu Full - Time çalışmanın tatbikatı 
da büyük aksaklıklara sebebiyet vereceği kanaa
tini samimî olarak taşımaktayım. Nasıl olur? 
Türkiyenin gerçeklerini bilen bir insan sıfatiy
le bunun bizdeki tatbikatının dar sahalara inhi
sar edeceği kanısını taşımaktayım. Ama Türki
ye'ye teşmil edilecek kanunun umumiyet pren-, 
sibi taşıyabilecek, bütün vatandaşların âmme hiz
metlerinden eşidolarak faydalanmasını temin 
edecek daha başka bir deyimle sosyal adaleti ta
hakkuk ettirecek bir yol olarak bütün vatandaş
lara teşmilinin gecikeceği kanaatindeyim. Eğer 
hakikaten iktisaden geri kalmış bölgelerden baş-
lıyarak oradaki vatandaşlarımızın da ıstırabına 
çare ise hemen tatbik edilmesine ben de tarafta
rım. Ama kanunun bir tarafı bilhassa doktor
ları siyanet etmesi bakımından Sayın Kemal De
mir'in de, Sayın Gökay'in da biran evvel kanu
nun yürürlüğe girmesi, kanunun tatbik edilme
sini teşvik edecekleri kanaatindeydim ama bâzı 
mütalâalarla bunun gecikmesinden fayda umdu
lar. Türkiye'de en büyük, sosyal adaletin tahak
kuku yönü bir yana en büyük dert hasta - he 
kim münasebetlerinde hekimlerimizin ne kadar 
hüsnüniyetle harekeıt ederlerse etsinler vatanda
şın dikkatini çeken, dedikoduyu mucip bir sürü 
söylentilerin ayyuka çıkmış olması bir hakikat
tir. İşte her şeyden evvel doktorları böyle dedi
kodulardan tenzih etmek hasta - hekim müna
sebetlerini daha salim, daha iyi görmeyi temin 
bakımından da bunun biran evvel çıkmasında 
fayda vardır. Şimdi, Sayın Kemal Demir'in üze
rinde durduğu bir noktaya da temas ederek mâ
ruzâtıma son vermek istiyorum. Israrla, İkinci 
Koalisyon Hükümeti zamanında bu tasarının ha
zırlandığını, Üçüncü Koalisyon Hükümeti zama
nında da üzerinde durulduğunu daha mütekâ
mil hale getirildiğini, şimdiki Dördüncü Koalis
yon Hükümetinin de bunu benimsemiş olmasını... 
Şimdi espriyi dikkat nazarından kaçırmak müm-
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kün değil. Evet, elbette öyle olacaktır Sayın 
Kemal Demir. Hizmetler devamlı olduğuna gö
re; hükümetler devamlı olduğuna göre, bunun 
bir başlangıcı olacaktır. Hazırlıklar hakikaten 
İkinci, Üçüncü Koalisyon Hükümetleri zamanın
da yapılmış olacaktır. Fakat bu bir takdirdir. 
4 neü Koalisyon Hükümetlerine de bu kanunu 
tatbik etmek şansı gelmiştir. Sizlerin de yardım
cı olmanızı temenni ederim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın İbrahim Cemalcılar. 
İBRAHİM CEMALCILAR (Eskişehir) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Kemal Demir'in de 
söylediği gibi, bu, hakikaten Tazminat Kanu
nundan uzak bir sistem, yeni bir sistem, yeni bir 
reform kanunudur. Yalnız bu kanun hakikaten 
Personel Kanununun, zannediyorum, 113 ncü 
veya 133 ncı maddesiyle esaslı bir şekilde çar
pışmaktadır. Arkadaşlar, biz bundan evvel de 
aynı şekilde Personel Kanunu ile çarpışan taz
minat kanunları çıkarttık. Yani bunu söylemek
le bu kanunun da Personel Kanunu ile çarpış
tığı halde bir revizyon olmadan, Personel Ka
nununda bir revizyon olmadan çıkarılması mâ
nasını kasdetmiyoruz. Personel Kanunu bir emri 
hak değildir. Değişecek maddeleri vardır. Reviz
yona uğrıyabilecek maddeleri vardır. Filvaki 
esas olan Personel Kanununu hiçbir gedik aç
madan çıkarmaktır; biz bu kanunun çıkmasın
da en büyük unsuru basit mânasiyle hastane he
kiminin muayenehanesini kapatmasında aradık. 
Hasta - hekim münasebetlerini tanzim etmek için 
hastane hekiminin muayenehanesini kapatmak, 
full - time dediğimiz sistemi koymak bu kanu
nun esas ruhudur. Tazminat ikinci gelir. Şayet 
bu kanun çıkmazsa veya çıktıktan sonra Perso
nel Kanunu şimdiki şekilde tatbik edilirse veya 
hekimlerin muayenehanelerini tekrar açmak mec
buriyeti meydana çıkarsa kanun esasında tatbik 
edilmemiş olur. Yani Personel Kanunu bu kanu
nu bozacağına göre bu kanunun ele alınmasının 
zaten mânası olmaz. Personel Kanununu tatbik 
ettiğimiz zaman bu kanun çıkmamışsa hekim mu
ayenehanesinde devam edecektir. 

O halde bizim anladığımız kanundaki ruh 
hâsıl olmıyacaktır. Bizim bu kanunla temin 
etmek istediğimiz mesele hastane hekiminin mu
ayenehanesini kapatmak, bu şekilde hasta - he
kim münasebetlerini düzeltmek, hattâ Türki
ye'de tababet ilmine daha çok yardımcı olmak. 
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Arkadaşlar, bir de sosyalizasyon kanunu 

vardır. Eğer Personel Kanunu çıkmasay
dı, bu Full - Time Kanunu çıksaydı bu kanun 
sosyalizasyon bölgelerinde tatbik edilmiyecek-
ti. Bunun fonksiyonu tamamiyle başka. Sos
yalizasyon bölgeleri gittikçe Garba doğru gel
diğine göre 15 senede bütün Türkiye'yi kaplı-
yacağmdan bu kanun, sosyalleşme esas oldu
ğuna göre yeniden kalkacaktı. Bir de şimdi 
Personel Kanunu ile Sosyalizasyon Kanunu çar
pışıyor veya, sosyalizasyon bölgelerinde hekim
lere tazminat veriliyor, muhtelif şekillerde. 
Başhekim diye veriyorruz, kıdemine göre veri
yoruz ve bir de bu kanuna göre tazminat vere
ceğiz. O halde, Personel Kanununun çıkması 
ile bu Sosyalizasyon Kanunu ne olacak? Onun 
ile de çarpışıyor. Sonra, arkadaşlar, Personel 
Kanununun maddeyi mahsusasmda der ki, hiç
bir şekilde hiçbir memura tazminat namı altın
da bir fazlalık ödenemez der. Esasen çarpışan 
yerler de burasıdır. Bu maddeye bir fıkra ilâve 
etmek durumuna düşeceğiz, yahut da Sayın Ke
mal D emir'in söylediği gibi bir fazla mesai 
haftalık muayyen mesaiden artan bir fazla me
saiyi bu kanunun bir maddesiyle yerine korsak 
bu şekilde yeni Personel Kanunu çıksa dahi 
Full - Time Kanununu yürütmeyi temin edeceğiz. 
Bir nokta daha var. Bu kanun çıkmalıdır ki 
Personel Kanunu çıkarken veya konuşulurken 
bu kanuna atfedilerek maddelerde revizyon 
yapmak belki mümkün olacaktır. Şayet Ful] -
Time Kanununu çıkarmıyarak bu kanunları be
raber görüşelim dersek veyahutta Personel Ka
nunu çıksın da bu kanunu görüşelim dersek o 
vakit bir netice almak mümkün değildir ve sa
yın sözcünün de dediği gibi Personel Kanunu
nun ne zaman çıkacağı da belli değildir. Bu 
bakımdan bu kanunun ele alınmasında fayda 
ümidetmekteyim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan
mayan arkadaşımız var mı? (Var sesleri) Lüt
fen kullanınız. 

Sayın Ali Dizman. 
ALİ DÎZMAN (Tokat) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Sayın İhsan Kabadayı, 
buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Arkadaş
lar, kusura bakmayın, meslekim dışıdır; ama | 
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halk ıstırabı olduğu için konuşmak zorunda ka
lıyorum. Doktorluk hepinizin bildiği gibi ağır ' 
bir tahsilden sonra edinilen bir meslektir. Bu 
aşikârdır; fakat memleketimizde maalesef İkin
ci Dünya Harbini takibeden günlerden itibaren 
bu sınıfa Devletçe az ehemmiyet ve kıymet ve
rilmiştir. Beş bine yakın doktor dışarı gitmiş
tir. Kalanlar da hal ve hayatlarından memnun 
değil, müşteki ve dertlidir. Bu şartlar altında 
muayenehane açmasını vicdan ölçülerine, göre 
haklı bulmak lâzımgelir. Ama, halkın gözünde, 
dilinde onlar hakkındaki şaibeyi kaldırmak is
tiyorsak onları tatmin etmeliyiz. Ama ben mu
ayenehanelerin kapatılmasının doğru olduğuna 
inanmış bir arkadaşınızım. Bu sebeple Full -
Time Kanununa taraftarım. Başkaları taraftar 
olmıyabilir. Doktor zümresinden de taraftar 
olmıyan doktorlar, özür dilerim, doktorun çok 
kazananı ve çok açıkgöz olanlarıdır. Benim bil
diğime göre, doktorlarımızın çoğu Full - Time'a 
taraftardır. Ful - Time'i kabul ederseniz halka 
büyük ölçüde ve bu sınıfa da büyük ölçüde hiz
met etmiş olacaksınız. 

Personel Kanunu diyorsunuz, beyler açık ko
nuşalım, Türkiye'nin gelir ve giderleri mahdut
tur. Benim hatırımda kaldığına göre tavan ile 
taban Personel Kanununda 1 ilâ 5 00 lira olacak
tır. 

Bu şartlar altında mevcut personele göre 
Türkiye'de personel giderleri sekiz - on milyar 
olacaktır ve hiçbir zaman bugünkü imkânlara 
göre, vergi hedeflerine göre, millî gelire göre 
Türk millî varlığının, Personel Kanunu çıkarsa, 
10 milyar bir cari gideri kabul edeceğini benim 
hafsalam almıyor. İnşallah görmek bahtiyarlığım 
olacaktır, öyle ise Personel Kanunu çıkarsa, 
bu kalırsa gibi sözleri bırakalım. Ben, bu devre 
içinde değil, nesibolursa önümüzdeki devrede de 
çıkarabilirsek bahtiyarlık sayacağım. Binaen
aleyh Personel Kanununu çıkarmak inşallah 
bize nasibolur. Gün bugündür, yarma bekliyecek 
halimiz yoktur. Personel Kanunu çıktığı za
man bu kanun sükût eder. Sosyalizasyon Gar
ba doğru geliyor. Su görüldüğü zaman abdest 
bozulur, derler. Lütfen kabul ediniz. O da o za
man kalksın. Geniş doktor kadrosunu ilgilendi
ren bu Full - time Kanunununda hepimiz için 
hayır vardır, uğur vardır. Hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Sadettin Bilgiç. 
SADETTİN BÎLGİÇ (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlar, Full - time Kanunu tesmiye edi
len ve 1963 Haziranında Meclisimize sevk edi
len bu tasarı üzerinde o günden bugüne kadar 
hekimlik camiası içinde çok şüphesiz bu kanun 
tartışılmıştır. Hakikaten kıymetli Hocam Fah
rettin Kerim Beyin söylediği gibi buna şiddetle 
muarız bir zümre olduğu gibi buna şiddetle 
taraftar bir kadro da mevcuttur. Şurası muhak
kaktır ki, Personel Kanununu beklemek, için 
bugüne kadar geçirdiğimiz zaman içinde hekim
lik de çok şeyler kaybetmiştir. Yine de önümüz
deki müddet içerisinde Personel Kanununu ne 
zamana kadar çıkaracağımızı ve çıkardığımız za
man da bununla arasındaki çelişmeleri nasıl 
ortadan kaldıracağımız da elbette üzerinde du
rulacak konulardandır. 

Şurası muhakkak ki, bilhassa ihtisas hastane
lerinde tatbik edilecek olan bu döner sermaye
nin bulunduğu hastanelerde ki, bu büyük ek
seriyetle ihtisas hastanelerinde olacaktır. Bu ka
nun ile çok şey kazanılacaktır. Bilhassa hekim 
yetiştirilmesinde müessir olan mütehassıs ele
manların yetiştiricisi olarak yetişenlere daha 
fazla zaman ayıracaktır. Şimdiye kadar kadro 
mülâhazasiyle memleketin dışına gitmiş bulunan 
ve orada hakikaten iyi yetişmiş olan ve memle
kete gelip de tekrar gerisin geri gitmek lüzum 
ve zaruretini duymuş olan ki, mektebini bitir
dikten sonra resmî sektörde çalışamadığı için 
kadroda ilerleme imkânını bulamadığı zaman... 
Kıymetli arkadaşlarımız yine Türkiye'ye döndü
ğünde kırk lira asli maaşla çalıştırıyoruz ve bu 
arkadaşlarımız tekrar geri dönüyorlar. Bu ka
nunla bu imkânsızlık ortadan kaldırılmış olacak 
ve arkadaşlarımızı gerek mukavele ile gerekse 
mukaveel dışında geri geriye davet etmek im
kânları bulacağız. Hakikaten Kemal Beyin üze
rinde durdukları husus ilk nazarda kabili iti
raz gibi görülmemekle beraber, bugüne kadar 
gelmiş olduğu tarihten, Meclise sevk edildiği, 
hattâ komisyonlarından geçtikten sonra uygula
ma imkânı bulmuş olsaydık, 1,5 senelik bir za
man kazanma imkânım bulmuş olacaktık. Aksak 
tarafları olacaksa onları da Personel Kanunu çı
kıncaya kadar tekrar görmek ve bunları gider
mek imkânları elimize geçmiş olacaktı. Muhak
kak ki, Personel Kanunu full - time, sosyalizas
yonunun gelişmesi ile çelişecektir. Ama Türki-
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ye'de Sağlık Bakanının bu kürsüden ifade ettik
leri gibi yüzde 4,5 ile kae senede sosyalizasyonu 
tatbik edeceğimiz henüz katî olarak belli ol
madığı için ve her yeni sosyalizasyon tatbika
tından sonra sosyalizasyon giderlerinin artması 
karşısında bu 4,5 larla hiçbir şey yapılamıya-
cağı meydanda bulunması itibariyle bunlar da 
bizim için sosyalizasyonu beklemeden, hekimliği 
ve hekimlik camiasını mümkün olduğu kadar 
tatmin edecek ve tedbirlere tevessül etmekte za
rureti vardır. 

Ayrıca şunu ifade etmek isterim, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Hekim arkadaşlarımızın içerisinde hakikaten 
kariyer yapmış ve muhitinde çok tutunmuş olan 
kıymetli arkadaşlarımızın bir kısmı, bu verilen 
paralarla tatmin olmıyacak ve belki de hastaneyi 
bırakma gibi bir zaruretle karşıkarşıya kalacak
tır. Ama, mukaveleli istihdam imkânları dışarıdan 
kendi yetiştirdiğimiz bir kısım elemanları ge
risingeri getirmek imkânı verebileceği gibi bu 
arkadaşlarımızı mukavele ile çalıştırma im
kânını da verebilir ki, o da bizim için bir yük 
olmıyacak ve bu arkadaşlarımızın da bu camia
dan ayrılmıyacakları bu kanunla muhakkaktır. 
Bütün bu hususları nazarı itibara alarak kıy
metli arkadaşlarımızdan rica ediyorum ki, bu 
kanunu bugün buradan geçirelim ve kısa bir 
zamanda neticelerini görelim ki, her halde ak-
sıyan tarafları da tadil ve tasrih etmek imkân 
dâhilinde olsun. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kerenin yeterliği olduğuna dair bir önerge gel
miştir. Ancak henüz Hükümet konuşmamıştır. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Yeterliğin aleyhinde. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan
mamış arkadaşlar var mı? Yok... Oylama mua
melesi bitmiştir. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Ful - Time Kanunu 

hakkındaki görüşmeler yeterlidir. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 
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Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti
ni arz ederim. 

İstanbul 
Sahabettin Orhon 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay, yeter
lik önergesi aleyhinde. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (istanbul)) 
— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; evve
lâ sayın meslekdaşım Dr. Nuri Bayar dedi ki, 
bu yapıldığı zaman o kabinede hoca da vardı. 
Benim o zaman Sağlık Bakanlığı erkânı ile gö
rüştüğüm mevzu şu idi : Bana dediler ki.... 

BAŞKAN — Sayın Gökay, yeterlik aleyhin
de. 

FAHRETTİN KERlM GÖKAY (Devamla)) 
—• Evet efendim. Istiyen doktorlar kalır, ser
best olarak çalışmak istiyenler de kalabilecek
tir. Şu halde bir hususa arkadaşların dikkatini 
çekmek isterim; henüz müzâkeresi tamamlan
mamıştır. Nitekim bir arkadaşım, Dr. ibrahim 
dedi ki, sosyalizasyon meselesi de Personel Ka
nunu ile nasıl yürüyecektir? Onun için yer tas
rih edilmiştir. Şu halde, fazla mesai meselesi 
vardır, kıymetlendiriliyor. Bundan dolayıdır 
ki, bugün Sağlık "Bakanlığı hastanelerinin de 
birçok otoritelerden mahrum olması doğru de
ğildir. Ama, ben Sayın Konya Milletvekili ar
kadaşımızın iddia ettiği gibi ve diğer bir arka
daşın dediği gibi - zannederim ki, hekimler bir
takım günahları bulunduğunu ifade etmişler
dir - kusur varsa bu kusur her yerde var, Etibba 
odaları, Sağlık Bakanlığı gibi makamlara bildi
rilir. Fakat böyle bir kanun Sağlık Bakanlığı 
hastanelerini kıymetli elemanlardan mahrum et
meye sebebolacaktır. Onun için bu kanunun mü
zakeresi kâfi değildir. Devamını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Gökay yeterliğin aley
hinde. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (Devamla) 
— Onun için müzakerelerin devamını istiyo
rum. Biliyorum arkadaşlar acele ediyorlar, saat 
de onikiye geldi. Kifayet de kabul edilecektir; 
amma velâkin yanlış bir adım atıldığını hatır
latırım. Bu kâfi değildir, daha geniş bir çevre 
içinde müzakeremiz devam etmelidir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye-

"terlik önergesi kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerindeki müzakere bit

miştir. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini ka
bul edenler... Etmiyenler.. ivedilikle görüşüle
cektir. 

Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bası maddelerinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli ku
rum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip (Asis
tanlar hariç) diş tabibi, meslek, okullarından ve 
meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp perso
neli ile eczacı, biyolog, kimyager, kimya lisan-
siye, kimya mühendisi ve veterinerlere, her ay 
maaşlarına munzam olarak bir tazminat verilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarım icra edemezler. Res
mî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, üc
retli veya sözleşmeli ek görev (Baştabiplik taz
minatı hariç) alamazlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyenler?.. Buyurun Sayın özbay. 

MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) ~- Muhte
rem arkadaşlarım, Full - time Kanunu ile Tür
kiye'mizde sağlık hizmetleri yeni bir tecrübeye 
giriyor. Memleketimiz için hayırlı olmasını can
dan temenni ederim. Yeni bir tecrübe diyorum, 
çünkü, şimdiki haliyle bütün hastanelerimizde 
tatbik etme imkânı zannediyorum olmıyacaktır. 
Zaten maddede, «Sağlık Bakanlığının tensibede-
ceği hastaneler» demekle bunun imkânsızlığını 
kabul etmiş bulunuyor. Kısaca temennilerimi bu 
şekilde ifade ettikten sonra maddede nazarı dik
katimi celbeden «asistanlar hariç» ibaresinin çı
karılması imkânını Bakanlıktan ve Komisyon
dan istirham edeceğim. ' 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, asistanlar 
aşağı - yukarı hastanenin can damarını teşkil 
eden unsurlardır. Maalesef en çok mağdur edi
len ve hastanelerin intizamlı çalışmalarını sağ-
lıyan ve halka hizmette en çok gayret sarf eden 
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sınıftır. Zaten tasarının 6 neı maddesi bu prim
lerin ve tazminatların miktarının tâyinini iki 
bakanlık arasında kurulacak, yapılacak bir ta
limatnameye bırakmıştır. Bu bakımdan asistan
lara da bu iki bakanlık grupunun müştereken 
tensibedecekleri şefler kadar değilse bile, bir 
cüzi miktar vermek suretiyle hastane çalışma
larını teşvik bakımdan faydalı olur, kanaatin
deyim. «Asistanlar hariç> tâbirinin kaldırılma
sını ve 6 ncı maddede de; «lâyık oldukları nis-
bette» denildiğine göre, zaten bunun miktarını 
bir kurul tesbit edecektir. Ve bir talimatname 
ile tesbit edilecektir. Orada bu hususun nazarı 
itibara alınmasını ve buradan «asistanlar ha
riç1» ibaresinin çıkarılmasını istirham ediyorum. 
Bu bapta bir de takrir vereceğim kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın özbay'm takririne iltihak 
etme imkânından mahrumuz. Malûm, asistan
lar bir nevi eğitim halindedirler. Sonra ayrıca 
bunlar 200 lira tazminat alırlar. Bu kanunun 
esprisi, muayenehanesini kapatacak hekime 
tazminat vermektir. Bu itibarla asistanlara teş
mili gayrimümkündür, pratiği yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yavuzkan. 
NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, kanunun birinci maddesinde 
ancak döner sermayeden bu tazminatın verile
ceği belirtilmektedir. Döner sermaye varidatı
nın çeşitli hastanelerde ve birçok yerlerde bu 
tazminata yeteceğine kaani değilim. Bu sebeple 
bu maddenin döner sermaye yerine Devlet büt
çesinden verilmesi şeklinde değiştirilmesini tek
lif ederim. Buna ait bir takrir hazırladım, ka
bulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, Komisyon adına. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Şimdi efendim, 
kanun esasen bütün memlekete şâmil olma, tat
bik edilme imkânından mahrum. Size kısaca 
hulâsa edeyim arkadaşlarım : Bir taraftan sos
yalizasyon tatbikatı devam edegelecek, bir ta
raftan da Full - Time sistemi.. Memleket sağlığı 
yeni ölçüde, yeni mânada bir nizam bulması 
mümkün olacak. Bunun Devlet bütçesinden fi
nanse edilmesinin imkânı yoktur. Ve döner ser
maye imkânı olan hastanelerde tatbik edilecek. 
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Sosyalizasyon ve Full - Time'den memleketin 
istifade etmesi temin edilecektir. Mümkün de
ğildir, Devlet bütçesinden finanse etmeye im
kân yoktur. Döner sermaye imkânları da bu 
kanundan sonra yeni baştan revizyona tabi tu
tulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Devlet hayatında bir âmme 
hizmetinin tanzimi ile alâkalı bir konuyu mü
zakere ediyoruz. Ve bilhassa İkinci Dünya 
Harbinden sonraki bütün denemeler daima yay
gın bir çalışmaya girip perakende, neticesi belli 
olmıyan bir yığın meselelere topyekûn teşebbüs 
etmek yerine pilot çalışmalarına gidilmektedir. 
Bundan evvelki oturumda dikkat ettim, mem
lekette bir hizmet şekline teveccüh etmişiz, ta
babeti de sosyalizasyona geçirelim, demişiz, 
İsabetli bir yol tutulmuş, Muş vilâyeti içerisin
de. Fakat bunun neticelerinin müspet ve menfi 
taraflarını tetkika vakit kalmaksızın her saha
da müspet netice almışcasma yaymaya geç-
migiz. Bu gayet sakat bir çalışma tarzıdır. 
Bakan da esasen buna burada işaret etti. Şim
di burada yine vatandaşların tedavileriyle alâ
kalı âmme hizmeti sektöründe yeni bir mesaiye 
kendimizi veriyoruz. Bu mesaide kanun tasarı
sında olduğu gibi bir kılavuz çalışmaya, pilot 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın neti
cesini müspet veya menfi olarak değerlendir
meden yaymaya kalkmak yine memleketi için
den çıkamıyacağımız bir mecraya sürüklemek 
olur ki, bu fevkalâde tehlikelidir. 

Bu bakımdan bu denemenin tasarıda oldu
ğu gibi döner sermaye ile finanse edilerek yü
rütülmesinde fayda vardır. Bütün masraflı dai
relerin, sorumlularının beyanlarına bakacak 
olursanız. Millî Eğitim Bakanlığı sorumluları 
öğretmenin azlığından, okul malzemesinin az
lığından, okul azlığından bahsederler. Sağlık 
Bakanlığı sorumluları doktor azlığından, yatak 
azlığından, hastane azlığından bahseder. Bü
tün bunlar ne ile karşılanacak arkadaşlarım? 
Sadece Maliye Bakanlığı bütün bunlara cevap. 
vermek mecburiyetinde kalır. Bugüne kadar 
bu tarzda çalıştığımız içindir ki, maalesef her 
noktada hizmetlerin esaslı olarak ifası mümkün 
olmamıştır. Bu itibarla ben tasanda gelen şek
liyle çıkmasında fayda görüyorum. 
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Ancak bu noktada Sağlık Bakanlığı camia

sında bir yara olarak devam edegeldiğini mü-
şahade ettiğim ve özbay arkadaşımızın temas 
ettiği mevzua da değineceğim. Bugüne kadar 
ki mevzuatımızda hastanede asistanlar, her 
doktor o kademeden geçmiş olmasına rağmen, 
hepsi onun kaderini âdeta unutmaktadır. Şa
yanı hayrettir, bir hastanede bir hafta nöbet 
tutan asistan bilirim, arkadaşlar. Bu gayri-
insanidir, morali bozulur arkadaşlar. Şu ve
sile ile az miktarda da olsa asistanlarla meş
gul olduğunun her yönden ifadesi olacak bu 
«asistanlar hariç» ibaresinin tayyedilmesinde 
büyük fayda görüyorum ve bununla beraber 
asistanların durumu ile hangi Bkanlık ilgili ise, 
Sağlık Bakanlığı mıdır, yoksa fakülte hastane
lerinde Millî Eğitim Bakanlığı mıdır, üniver
sitelerimiz midir, bunun ele alınmasını kema
li samimiyetle rica ediyorum. Çünkü cemiye
timiz içinde morali son derece bozuk olan bu 
mesai arkadaşlarımızı, cemiyetin, müesses ni
zami karşısında vaziyet almalarını gayet mâkul 
ve meşru telâkki etmek lâzımdır. Bu itibarla 
ben, encümen ve Hükümetin Sayın özbay ar
kadaşımızın takriri lehinde bulunmasını rica 
edeceğim. 

Bu fırsattan faydalanarak asistanların da 
bu camia içinde kendileri ile her yönden alâ
kalanılacak bir mesai unsuru olduğunu kabul 
ettiğimizin delilini vereceğim. Çok değerli Na
dir Yavuzkan arkadaşıma burada iştirak etmi-
yerek, pilot çalışmada tahsisatın Devlet büt
çesinden verilmiyerek Hükümet tasarısında ge
tirildiği gibi, döner sermaye ile karşılanmasını 
ve bunun neticesinde bu âmme hizmetinin bu 
yolda iyi tanzim edilemediği görülürse o za
man düşünelim. Devlet imkânları ne ölçüdedir, 
ne ölçüde bunu her yıl genişletebiliriz ? Bu su
retle ele almakta fayda ve zaruret görürüm. 

Ben, özbay arkadaşımızın takririne müs
pet oy verilmesi, asistanların durumu ile de il
gilenmiş olmak bakımından, faydalı olur ka
naatindeyim. 

Mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN —Sayın önal. 
ÎHŞAN ÖNAL (îçel) — Çok muhterem ar

kadaşların, Full - Time Kanununun esprisinin 
iyice anlaşılmadığına kaaniim. Ben Sayın Ya
vuzkan arkadaşımın verdiği takrir münasebe-
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tiyle bu hususu biraz açıklamak istiyorum. Bu
radaki espri şudur arkadaşlarım: 

Devlet hastaneleri çalışan doktor arkadaş
larımızın memlekete daha fazla hizmet etme
lerini sağlamak ve buna mukabil emeklerini, de 
vermektir. Bir defa emeklerini bu arkadaşları
mız bu hastanelerde yaptıkları fazla mesai mu
kabili alacaklardır. 

Şimdi arkadaşlar, bir hususi hastane ile ibir 
Devlet hastanesinin mukayesesini yapalım. Dev
let hastanesinde yatan bir hasta çok zaman 
gün geçer, hattâ 15 gün olur, hususi hastanedte 
2 günde yapılan tetkikat bitmez. Sebebi nedir? 
işte yapılan ithamlardır arkadaşlar, doktorla
ra. Elbette bunların bir kısmının haklı olduğu
nu kabul etmek gerekir. Şimdi görüyoruz bir 
hasta yatıyor, Devlet hastanesine bir safra ke
sesi tetkiki yapılacak, karaciğer tetkiki yapı
lacak bir de kan veya diğer muayeneler yapıla
cak. Fakat görüyoruz ki, bir hafta, on gün geç
tiği halde hâlâ bir netiae verilememiştir. Ve mü
tehassıs da bir teşhis koymak durumunda de
ğildir. Buna mukabil- hiç beğenmediğiniz bu 
küçük hususu hastanelerde bir günde görüyor
sunuz ıbütün karaciğer testi, elektrokardiografi, 
kan, şeker, üre tâyin ediliyor. Ertesi gün de bir 
profesörün veya bir mütahassısın önüne bütün 
tetkikler yapılmış olarak gönderiliyor vıe o gün 
teşhis koymak imkânı vardır. 

Şimdi itham şudur: Devlet kastaneleri bir 
çiftlik gibi kullanılıyor. Evvelâ bu Full - Time 
Kanunu ile getirmek istediğimiz bir yenilik, dok-
dorları bu şaibeden kurtarmaktır. Ve bunlara, 
muayenehanelerini kapatmalarına mukabil has
tanede yapacakları fazla mesai mukabili bura
da kazanılacak döner sermaye parasından bir 
miktar para vermektir. Bu itibarla, Devlet büt
çesinden bu tazminatların verilmesi imkânsızdır. 
Kanunun espirisine tamamen mugayirdir. 

Asistanlara gelince: Bu da asistanlara bir taz
minat kabul edilmesi bu da yersiz olur. Çünkü 
zaten asistanlara daha evvıel çıkardığımız bir 
kanunla birtakım tazminat verilmiştir. Kıs
men emeklerinin karşılığı kabul edilmiştir. Kai-
dıki, asistanların bir muayenehanesi olmadığı
na göre bu, kanunun getirliği espriye tama-
miyle muhalif, olur, mugayir olur. 

Şimdi arkadaşlarım netice itibariyle şudur: 
Şimdi bu döner sermayeden kazanılan para
lar doğrudan doğruya müsavi olarak doktor-
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lara verümiyecek her hastanede - kanun ko
misyondan geçerken hatırımda kaldığıma göre 
bir komisyon bir konsey doktorlara döner 
sermayeden ne kadar tazminat verileceğini 
kendi arkadaşları tâyin edecek, eğer bir dok
tor saat 17.00 ye kadar çalışmasına rağmen me
sai yapmaz, amiyane tâbirle dalga geçer, ken
disinden beklenen hizmeti yapmazsa o zaman 
bu tazminatın asgarisini alacaktır. Yani 750 li
ra. Ama f evkâlede çalışan ve' günde 3 - 5 ameli
yat yapan, birçok hastaya bakan arkadaş âza
mi tavanda gösterilen parayı alacaktır. Dev
let hastaneleri ve burada çalışan doktor arka
daşlarımızın daha fazla sağlık hizmetlıeri yapa
bilmelerini temin için bu kanun getirilmiştir. 
Bunların para kazanmaları, daha fazla para 
almaları da ancak mesai yapmalarına bağlıdır. 
Aksi akdirde fazla çalışmazlarsa, fazla mesai 
sarf etmezlerse bu döner sermaye fazla kazana
mayacak. Netice itibariyle bu konseyin ken
dilerine vereceği bir miktar para da düşecektir. 
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Bu şekilde yani bir nevi Özel tejşebbüs. gibi bu 
hastanelerin çalışma imkânı sağlanacaktır. Faz
la çalışanlar fazla para alacaklardır. Bu iti
barla ne Yavuzkan arkadaşımızın teklif ettiği 
takrirde olduğu gibi Devlet tarafından finan
se edilmesi ve ne de muayenehaneleri kapatmı-
yan doktorlara buradan bir tazminat verilme
si mümkün olamıyacaktır. , 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Hudut 
ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe 
kanun tasarısının açık oylanmasına (84) arka
daşımız katılmıştır. 16 ret 68 kabul oyu çık
mıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığından oy
lama işlemi gelecek birlıeşimde tekrar edilecek
tir. 

Saat 12 yi geçmiştir. Binaenaley daha ön
ce Meclisçe kararlaştırılan vakit hitama ermiş
tir. Bugün saat onda toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 24,08 
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Devlet Karayolları Umum Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.} 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahrnet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydm 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
272 

• 158 
: 113 

1 
165 

13 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hali t Rıza Ünal 

BlT^ıS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut. Çulha 
Puat Ümit 

BURDUR 
Mehmet (V.boy 

BURSA 
Tlikmet Akalın 
Ekrem Pnksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sez cin 

ÇANKIRI 
Rahmi tnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdıırrahmah Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ELAZIÖ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
üüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Vizanıettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlıı 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 

İÇEL 
fhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Femılı Buzbeyli 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Hüsamettin fîümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayoi 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kariirr»an Katlı 
Mekki Keskin 
\ e fa Tanır 
Cahit Yılmaz 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpacar 

MALATYA 
II. Avni Aksi t 
Ilalit Ziya Özkan 

MANÎSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Ilurrem Kubat 
nüm i. Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bagcıoğlu 
Ali Ilüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Aşıra Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıo&lu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Muhlis Ete 
İbrahim imirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdullnh Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKFSÎR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

M. Meclisi B : 114 
MARDİN 

Seyfi Günoştan 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NÎGDE 
Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

24 . 5 .1985 O : 3 
Nuri Bayar 
Hami Tez kan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
ilâm it Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şah in oğlu 

StîRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Sebati Ilastaoğlu 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
TT. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

S>thi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi öktem 

DENİZLİ 
, ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şcnmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioglu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftüpil 

ERZİNCAN 
Zeynel GündoSdu 

ERZURUM 
Cevat Pursunoğlu 
Gıyascttin Karaca 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

İbrahim Cemaleılar 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan GöjKiş 
Hüseyin Inceoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboglu 
Fahrettin Kerim Gökayj 
nilmi Oben 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarpcr 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sahri Adal 
Şeref Bakşık 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal BadılLı 
Kadri Eroğan 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 
Muslih Görcntaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

' ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakasoglıı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ziya nnnhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mohmet Sağlam 
^nhri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlon 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Krrnv 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
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MANİSA 

Muammer Erten 
MAKAS 

Kemalî Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 

v Mehmet Turgut (B.) 
AĞRI 

Kerem özçan 
Rıza Polat 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Befkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

Orhan Naim Hazinedar 
SAKARYA 

Yusuf Ukısoy 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Haşim Tan 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

[Çekinser] 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıı 
Cihat Turgut 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçciogiıı 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztrak (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San (B.) 

GÎRESUN 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

TRABZON 
Ahmet, Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengiiı 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

GUMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdul Çilli 
Sekip tnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan-
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
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Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Ytolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri Özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeinir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner. 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
tlyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahah 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

[Açık üyelikler] 
Aydin 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
tzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocanıcrai 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali 1-estilei 

• > • - « 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1965 yılı Bütço kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 273 

Kabul edenler : ] 57 
Reddedenler : 1 1 5 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 164 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler} 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Soner 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Rayif Ay bar 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Ekeri 
Nazmı Kerimn&lu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda " > 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 

Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Ydmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezsrin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tornbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosrid 

Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim KocHtürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık PoHnppk 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

OAZtANTEP 
Kudret Mavi tan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Vizamettin Erkmen 
ibrahim Etom Kılıçoğlı 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Üereketoğî 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferrah Bozbeyli 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalpın 

KASTAMONU 
Sabri Kenkin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin 
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Vefa Tamr 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Hapçı oğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 

ADANA 
Mehmet Ceçioğlu 
Kemal Sarııhrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

.ANKARA 
Muhlis Ete 
ibrahim îmirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Sükn'i Koç 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islimyoü 

BÎTLtS 
Müştak Okumuş 

M. Meclisi B : 114 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Ofinestan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp-

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Befct Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Ccvat Yalçın 

24.5.1985 O 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Nuri Dayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Ilâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şa hinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin Ozsren 

SİVAS 
Sebati Hasta oğlu 
Oüner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

[Reddedenler] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
NTadir Yavnzkan 

BURSA 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi Okten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoirln 

DİYARBAKIR 
Şclımuz Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioslu 

ELAZIĞ 
Hürrem Miiftüjçil 

ERZİNCAN 
Zeynel Oündngdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şen yurt. 

ESKİŞEHİR 
îbrahim CVmaleılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Ciiceoglu 
Mustafa Kemal Çilesİ2 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
7>eki YağmurdereJS • 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turjrnt NizamnSlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşo&lu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Reşit Ülkeı 
İZMİR 

Osman Sabri Adal • 
Şeref Bakşık 
Ziya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lcbit YurdoSlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okvav 

KASTAMONU 
thsan Şeref Pura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Rahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Mehmet I Mikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasarı Fehmi Evliya 

MUĞLA 
JTiîmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

ADANA 
Ali Bozdognnoğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Ahmet Topnlojtfn (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Dpniz 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 

M. Meclisi B:114 
I NEVŞEHİR I 

Halit Fikret Aka 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

EAMSUN 
Nurettin Çeri tuğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Çeveci 

SlîRT 
I Cevdet Aydın | 

[Oya hat 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
o&lu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminao-aoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolaık 
Slüreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tu ram t 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

24.5.1965 0 : 3 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
üayri Muıncuoğlu 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
gadrettin Çanca 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
nilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Tlüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoglıı 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ÜRFA 
Osman Ağan 
P»ekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli FVnr 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANB 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Cillİ 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Vahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

[Çekinser] 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Ma ban 
Suphi I>aykn<m 
Nurettin Bulak 
Tahsin Dnmirny 
Ömer Zckâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşku Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 

Lâtif Aküzüra 
Bahtiyar Vural 

M. Meclisi B : 114 
KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Oojrançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KOlfYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyart 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

24 . 5 .1935 0 : 3 
Şevket Kaşit Ilatiboğlu 
Nahit Yenisini rlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Esat Kemal Aybar 
Şovki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
FTaydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün y 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif nikmet Cı'iner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Oürer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
tlyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevnd Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Özlrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Koenmemi 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Cüvcn 
Kâmnran Ural 
Ali Rıza Tîznner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel (t.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
fsmot Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

>>«<< ..««.. 
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M, Meclisi B : 114 24 . 5 .1935 O : 3 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasarı Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAKİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
tsrnfiil (îenee 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 1 5 a 
Reddedenler : 111 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 165 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
llalit \i\7.n Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR * * W AVA/ W AV 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombnş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

— 51 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhaıni Ertem 

ELÂZIĞ 
Xaci Cüray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etom Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bcreketoğlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Fcrrulı Bozbcyli 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 

8 — 

Sahabettin Orhon 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
FTnsnn Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Kesıkin 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadirenn Kaflı 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 



MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bapcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İhsan Tekinalp 

ADANA 
Mehmet Geçioğhı 
Kemal JSarıib rahim oğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet öz bay 
AFYON KARAHISAR 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüz başı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Muhlis Ete 
ibrahim lmirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Gökhan Evüyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğiu 

M. Meclisi B : 114 
MUŞ 

Sami öztürk 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
NİĞDE 

Asım Eren 
ORDU 

Rcfct Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Xuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

24.5.1985 O 
Mehmet Başaran 
Ilamit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahhıoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Ilastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramiı 

TOKAT 
TT. Ali Dîzman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

İbrahim öktcm 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
îsmail Ertan 
Atıf Şohofflu 

DİYARBAKIR 
Şchmuz Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Oündoğ-du 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konu ray 
Adnen Şenyıırt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ce-malcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhnn lülen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin lncioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Mncaoğlu 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tabir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

Ekrem Dikmen 
Nazmi Ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereiscğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
//ıya Ilanhan 
Vecip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssaraet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
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Rauf Kıray 
MALATYA 

Mehmet De] i kaya 
MANİSA 

Muammer Erten 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

M. Meclisi B : 114 24 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Ilazinedaı 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei ^ 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Ya§a 

5.1985 0 : 3 
SİNOP 

Mahmut Aiicanoğlu 
ilahim Tart 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Knnsral 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcüoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 

Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
tbrahim liıılanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücehilgin 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Fehrettin Kerim Gökay 

[Oya katılmıy anlar] 

UŞAK 
İ l i Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçük-
tcpepınar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut DIMI iz (t.) 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Din çer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem Özcan 
Rıza 1*01 a t 

AMASYA 
ismail Sanıröz 

ANKARA 
îssmail T? üstü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Borkkan 
Osman Bölük başı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
İbrahim Sıtkı na t ip-
oğlu 
ihsan Köknel 

Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
hiiııın l'aksüt 
Kerhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 
(afet Kker 

ARTVİN 
Saffet Em i na ira oğlu 

AYDIN 
Nedim Mürcn 

BALIKESİR 
Cihat Bilgclıan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kajııil İnal ' 

BURSA 
fidip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (I.) 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım A/ar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Ilüdai Orui 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Itecai Iskcnderoğlu (B.) 
Vefik Birinçcioğlu 

EDİRNE 
N'azmi özojrul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
;,>ırıer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Vaci Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
•Jevket Asbuzoglu 
Krtugrul Gazi Sakarya 
Scyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytirıofflu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canholat 
Mithat San (B.) 

GÎRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Cehil Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Kiluriç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bay kam 
Nurettin Bulak 
Tahsin D^miray 
Ömer Zckâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğua 
Oğuz Oran 
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Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşatf 
Şabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Ze *en 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar VTnral 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Memcluh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına YÜP**Miy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sad retti n Tasbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket llaşit Ilatipoğlu 
Vakup Kadri Karaos-
raanoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Esat Kemal Aybar 

[Açtk Mj 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Ilatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuraanoğlu 

NİÛDE 
*Mehmet Altınsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Kuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmcn (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Rahri Cömert 
îlyas Kılıç * 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Hıza TTzııner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
Vahap Kısngln 

URFA 
A.talay Akan 
Celâl Öncel ( t ) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
îsnıot Kapısız 
Celâl Sungur ( t ) 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

-
_ 
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M, Meclisi B:114 24 .5 .1965 0 : 3 
İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oylar 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet »Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör > 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
Zülıtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Uzarda 
ismet Sezerin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 273 

Kabul edenler : 16 1 
Reddedenler : 110 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 164 

Açık üyelikler : J 3 

[Kabul edenler] 
1 Mithat Şükrü Çavdar-

Ofelu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
üalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezjrin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

— 5! 

1 Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Renizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
ilhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 1 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğh 

İÇEL 
fhsan önal | 

22 — 

1 İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeylı 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
K e in al Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet BiItrin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 



Vefa Tanır 
Cahit Yıkmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Keten 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Halit Ziya özka* 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sanihrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet f>*bay 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Muhlis Ete 
İbrahim îmirzalıoğlu 
llyas Seçkîir 
Ahmet Üstün 

AİCTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ATom 
Mustaf* Sftferfl Koç 

BALIKESİR 
Gökhan EvHyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

M. Meclisi B:114 
I MARDİN 
I Seyfi Günesjtaii 

MUĞLA 
I Adnan Akarca 
I İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
i Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
[ Asım Eren 

I ORDU 
Ref et Aksoy 

i Ata Bodur 
I Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

24.5.1985 0 : 3 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Nuri Bay ar 
Hami Tez kan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper I 
Hüseyin Özalp 
Usman Şa hinoğlu j 

SİİRT I 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Sabati Ilastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay ı ' 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
n. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

lenler] 
ERZURUM j 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyaaettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cem alcı lar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRÜSUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HATAY I 
Bahri Bahadır I 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 

İSPARTA I 
Lokman Başaran 

İSTANBUL j 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 

Mckki Keskin 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Naznıi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak ' 
Feyzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 

Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
ŞLref Bakşık 
Ziya nanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Muatafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu ^ 

KARS 
FCcmal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet lîüker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
fhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu* 

[Redded 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir ' ,. 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Muri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail E itan 
Atıf Snho&hı 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir GiritMoelu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftüsü 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdn 
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Falrih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Del i kaya 

MANÎ? A 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut J)eniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Taşaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit (t.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

M. Meclisi B : 114 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan >Vaim Hazinedar 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Pevzi Ceylân 
Kânıran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

24.5.1985 O 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Ilayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökav 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıköğhı 

[Oya kahlmtyanlar] 
İhsan Kökrıel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Elasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolatk 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu(t) 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik (I.) 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Atar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Rccai îskenderoğlu (B. 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Nazmi özojml 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
Rrtu&rul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 

TRABZON 

Ahmet Şener ' 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebügin 

Aziz Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Muzaffer Canbolat 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali KÖymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah CSlli 
Sekip tnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bil piç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
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Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Salın Kaygaa 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüra 
Bahtiyar Vnral 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 

M. Meclisi B : 114 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhaliın Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlan* 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdranir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Büstü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Vücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğ! , 

[Açık ü 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

24.5.1985 0 : 3 
* Nahit Yenicen i rlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Kuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
llyas Kılıç 

ydikîer] 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

— 
Yekûn 13 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakroaz 
Mahmut Vural 

TEKÎRDAÖ 
Orhan Öztrak ' 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel (1.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
tsmet Kapısız 
Celâl Sungur > 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 
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M, Meclisi B : 114 24 . 5 ,1985 "O : 3 
Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanun ta:armna verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 273 
Kabul edenler : ] 5 3 

Reddedenler : \\2 
ÇeMnserler : 3 

Oya katümıyanlar : 164 
Açık üyelikler : 13 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Attsay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şpner 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ay bar 
tsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Nazmİ Korinınglu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
VI. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Snûz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Kefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahmarı Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ühami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlcttin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü»^ 

GİRESUN 
Nizameıtııı Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
ihsan ön a I 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbcyli 
Mııhiddin Güven 
lllıami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer' Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Şiııasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Basan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oglu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Baldan KISMVOI 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Ksflı 
Mekki Kesicin 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
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MALATYA 
II. Avni Akşit 
llalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoSlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğhı 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ADANA 
Mehmet Geçjoğlu 
Kemal Sanihrflhimoğîu 

ADIYAMAN 
Mehmet öz bay 

4FY0N KARAHISAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 

ANKARA 
Muhlis Ete 
ibrahim lmirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
E tem Ajjva 
Ömer Eken 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Gökhan Evi iyaoğlu 
Fennî lslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 
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İlhan Tekiııalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NtĞDR 
Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 

Hâmil Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SÎVAS 
Adil Altay 
Sebatı" Hasta oğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin 'Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Jl. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

JReddedenler] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

Nadir Yavıızkan 
BURSA 

İbrahim öktem 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohofflu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritliofflu 

ELAZIO 
Hürrem Müftîieril 

ERZİNCAN 
Zeynel Oiindnçdu 

ERZURUM 
Cev.'ıt Dursunoğlu 
Gıjasettin Karaca 

Adnan Şcnyurt 
ESKİŞEHİR 

İbrahim GemaİPilar 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin InceoSlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çil esi v 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bnvmmoîrlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İSPARTA 
Lokma" Bakaran-

İSTANBUL 
Râtip Tahir Burak 
«•han Eviiboclu 

Hilmi Oheıi-
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
-Wef Bakşık 

-Ziya ITnnhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Zeki Yagmurderelî ' ' 

URFA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç, 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Oörentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustaf» Kepir 
Turgut Nizanıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğla 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yiieol*»r 

KIRKLARELİ 
Abdunrahman AI tuğ. 
Hasadı Tahsin, Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlon 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehjni Evliya. 
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MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ha#t Fikret Aka 

ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda O fil ey 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

M.Msclisi B 
SAMSUN 

114 24 .5 

Nurettin Ceritoğlu 
Tevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Ceveei 

SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

[Çekinserler] 
ANKARA 

1935 O : 3 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Çöker 
Kahini Cünay 
Ahmet Van s*{d 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Ilayri Mıımenoğlu 

TOKAT 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Krugan 
lîekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Mustafa Kemal Erko-
van 

İSTANBUL 
kahrettin Kerim Göka 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoganoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamuftünglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHİSAR 
Haluk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Ktrrm 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbası 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecerit 

[Oya katıhmy anlar] 
tbrahim Sıtkı nat ip-
oğlu 
İhsan Köknpl 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörii1 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Cihat Tu ram t 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltaeıoglu 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Ilüdai Oraî 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Hilmi Güidogan 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioglu 

EDİRNE 
Nazmi OzoŞnl 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
^mer Faruk Sanaç 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzogla 
Ertu&nıl Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

528 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMUŞANE 
Necmeddiıı Küçükef 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydarı 

HATAY 
Abdullah Cilü 
Ahmet Sırrı Uocaoğlu 
Sekip înal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
îbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 



-
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Neci öktem 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Ilüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Ahdnrrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunera 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri Özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

M. Meclisi B : 114 
Fethi Doffançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Savlam 

KIRŞEHİR 
M em d u h Erdemir 
Flalil ömı<»n 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Solçu'k Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yiir»psoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şcfket Raşit Hatip-
oğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

(Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum i 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

24 . 5 .1965 0 : 3 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Rsat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topalnfrln 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Arif Hikmet Oüner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Oürer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
tlyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

—-. 
Yekûn 13 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAÖ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Cîüven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel 

YOZGAT 
İsmail Uakkı Akdoğaa 
(B.) 
İsmet Kapısız . 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

»e><( 
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(Tasarı kabul edilmigtir.) 

ADANA 
ITasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savının 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KABAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Günjrör 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ay har 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Ekon 
Nazmı Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melûhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 271 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 106 
Çekinserler : 2 

Oya katılraıyanlar : 166 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ay dar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Turjrut Çulha 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Ujrur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
AİHİurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çoban oğlu 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Do«ran Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Oüray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin AtabeyM 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şe raf ettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Fcrruh Bozbeyli 
Muhiddin Güven 
ilhami Sancar 

İZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Knrşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
tsmail Hakkı Yılanlıoğîu 

KAYSER* 
Turhan Feyziogln 
Hüsamettin Oümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alacddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Büein 

KOCAELİ 
naldan Kısayol 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

, Yakup Yakut 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHISAB 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağ>a 
Nihat Su 

AYDD* 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Şadr Pehlivarıoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

5.1965 O 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem 

[Beddedenler] 
ELÂZIĞ 

Hürrem Müftügil 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

"ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoglu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Köseı^eisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğhı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
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Bahri Tazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fa t ih özfakih-
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

M. Meclisi B : 114 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

24 . 5 . 1965 O : 3 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan , 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökay 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıynkoğlu 

[Oya katilmty anlar] 
Nihat Berkkaa 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (İ.) 
Bülent Eeevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Emin ağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydm Bolak 

Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (t.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğau 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

s İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 

M. Meclisi B : 114 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran (B.) 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemîr Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manasa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 13 

Ekrem Alican 
Muslihittin Gtirer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
îly^s Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Celâl Öncel (İ.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama 

sonuçları 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet özbey 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BOLU 
lurgut Çulha 

Üye sayısı : 450 
Oy verenier • 84 

Kabul edenler : 68 
Reddedenler : 1 6 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 353 

Açık üyelikler : ]3 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın • 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıcoğlu 
Ali Köymen 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Faruk Sükaın 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kip er 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaplan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Nazmi Ökten 

URPA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANTALYA 
Etem Ağva 

[Reddedenler] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 

Nadir Yavuzkan 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 
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ESKİŞEHİR 

İbrahim Cemalcılar 
GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemâl Küçiikte-

spepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

[Oya katı 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Mi hat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

İZMİR 
Lebit Yurdoğlu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

mıyanlar] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürck 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
i 'ovdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhat Arat 
Süreyya Endik (t.) 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
~ UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
( t Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tnceoğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 
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GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesik 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANB 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin .Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğh» 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi Özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

M. Meclisi B : 114 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhân 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AJi özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Ftyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hartip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuaret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankanf 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekirialp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen ((Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğiu 
Fevzi Geveci 
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îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

-

M. Meclisi B : 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

114 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

[Açık ü\ 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
t 
2 
1 
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Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki YağımurdereH 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

TTRFA 
Osman Ağan (i.) 
Atalay Ak»n 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (î.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

çelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yekûn 13 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzd Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüce bilgin 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
1114. (BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1965 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/828) (S. Sayısı : 957) 

X 2, — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/829) S. Sayısı : 958) 

X 3. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/830) (S. Sayısı : 959) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/831) (S. Sayısı: 960) 

X 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/832) (S. Sa
yısı : 594) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yııl 
Bütçe kanunu tasarısı (1/528) (S. Sayısı 595) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karhıa Bütçe Komisyon raporu ile 1905 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumihuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834, 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
596) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/836, 
Cumihuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayıtsı : 965, Cumihuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1905 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/937) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma tari
hi : 1 5 , 5 . 1965] 

X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Cenel Müdürlüğü 1905 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538)- (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 115 . 5 . 1965] 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1905] 



Donam : 1 ûfiQ 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı :%3VÖ 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/834; Cumhuriyet Senatosu 1/534) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 596) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5014 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 22.4.1965 gün ve 1/834-44 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumihuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.5.1965 tarihli 81 nci Birleşiminde aynen kaibul olunan 

Hudut ve Sahiler Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesi ilişik olarak ısuınulmuştur. 
Bilgilerini rica ederim. 

Saygılarımla 
CumJhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 
Not : 

Açık oy neticesi : (109) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

104 
1 
4 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No.: 1/834, C. S.: 1/534 
Karar No.: 107 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 .1965 tarihli 81 nei Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 



Dönem : 1 
Toplantı:* M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiş
tirilmesine dair olan 467 sayılı Kanunun 1 hci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /800) 

T. C. 
Başbakanlık 15.2.1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 31/653 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 12 . 2 . 1965 tarihinde karaılaştınlan «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
eetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair elan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin .değişti
rilmesi hakkında kanun -tasarısı» gerekçesi ve iligiğiyle birlikte sunulmuştur. 

("İçreğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

15 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 467 sayılı Kanunun gerekçesinde numaralan yazılı ka
nunlarla alınmış olan kadrolar, Hastaneler Doğum vo Çocuk Bakımevleri, Dispanserler ve sağlık 
merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerin adına tah is edilmiş, derecelerinin de pek dûn bulunmuş 
olması sebebiyle bugünün sağlık hizmetlerinin çalışma sistemlerine uydurulması mümkün olmadı
ğından bütçeye ödenek tahmil edilmeden revizyona tabi tutulmuştu. 

467 sayılı Kanunun gerekçesinde, yalnız mahrumiyet bölgelerindeki sağlık merkezleri ile Ve
rem dispanserlerinde, Trahom ve Frengi Savaş kurullarında kullanılmak üzere 225 sayılı Ka
nunla alınan 'kadrolar hariç tutularak diğer kanunlarla alınan ek görev kadrolarının kaldırıl
ması derpiş edildiği halde, mezMr kanunun ayn^n (4862 sayılı Kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar ile aynı cetvele muhtelif kanunlarla eklenen kadrolar kaldırılmış ve yerine (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.) ibaresini taşıması sebebiyle, 225 sayılı Kanunla alı
nan -170 kadronun 696 745 lira tutan ödeneğinin Maliye Bakanlığınca 1965 yılı bütçe tasarısının 
12.510 neu maddesinden düşülmesi cihetine gidilmiştir. 

-Bu dununa göre, 467 sayılı Kanunun yürür üğe girdiği 11 . 5 . 1964 tarihinden itibaren sözü 
edilen 170 kadroyu işgal eden baştabiplerin sene sonuna kadar ödenmesine devam edilmiş olan 
ek görev ücretlerinin geri alınması gerekecektir. 

Halbuki, 225 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı (170) kadro bilhassa mahrumiyet 
bölgelerine dâhil ilçelerdeki 150 sağlık merkezi ile 10. Verem - Savaş Dispanseri, 5 Trahom ve 
5 Frengi Savaş Kurulları Baştabipliklerinde kul anılmakta ve bu yerlere liyakatli Başhekim tâyi
nine jm'kârt vermiş bulunmaktadır? 
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Buna göre, 1964 yılı içinde uygulanmış bulunan 170 kadroya istinaden 170 malsandığınea ya

pılan ödemelerin Malmüdürlerinin zimmeti sayılmaması, vazife başında bulunan baştabiplerin 
haklarının korunması ve mahrumiyet bölgelerindeki sağlık hizmetlerinin normal seyrinin aksa
tılmaması maksadiyle 467 sayılı Kanun yerine, o kanunla kaldırılması düşünülen kanunların nu
maralarını gösteren bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu 3.3 .1965 
Esas No. : 1/800 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve T. B. M. M. Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 12 . 2 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de yazılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında) kanun tasarısı, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin 
huzuriyle 3 . 3 . 1965 tarihinde toplanan komisyonumuzda müzakere edildi: 

15 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 467 sayılı Kanunun gerekçesinde numaraları yazılı ka
nunlarla alınmış kadrolar, hastaneler, doğum ve ve çocuk bakım evleri, dispansehler ve sağlık 
merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerin adına tahsis edilmiş ise de derecelerin de pek dûn bulun
ması sebebiyle bugünün sağlık hizmetlerinin çalışma sistemlerine uydurulmasını mümkün kılmak 
ve bütçeye de ödemek tahmil etmeden revizyona tabi tutulması tasarıda öngörülrüğü anlaşılmış
tır. Bundan dolayı gerekçe komisyonumuzca musibet mütalâa edilmiş ve mahrumiyet bölgelerin
deki sağlık merkezleri ile, Verem dispanserleri, Frengi Savaş kurulları baştabiplerine, vazife 
gören hekimlerin maddi durumlarını sağlamak ve liyakatli başhekim tâyinine imkân verecek olan 
bu kanun tasarısının maddeleri ve bağlı ek görev tazminatı "cetvelleri komisyonumuzca uygun 
görülerek, tasarının aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince plân Komisyonuna sevk «dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık vo Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 
istanbul Milletvekili 

Z. Zer en 

İsparta 
A,. t. Bahtt} 

Sözcü 
Eskişehir 

/. Cemalcılar 

İsparta 
L. Başaran 

Kâtip 
İzmir 

M. Döşemeci 

Nevşehir 
H. F. Aka 

Gaziantep 
M.- Ganbolat 

. Uşak _ 
/. Bulanalp 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 922 ) 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
—, Esâs No :1/800 . 

Karar No : 30 

25 . 3 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
:'Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde j'azıîı 

kadroların değiştirilmesine dair olan 467 sayılı Kaıunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı» ilgili Hükümet teansilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. ' '" 

Kanun ıtasarısmın gerekçesinden, ve ilgililerin verdiği izahattan anlaşıldığıma göre daha ovvelibaş-
taJbiplere verilen kadrolar dûn olmuş ve 225 sayılı Kanunla 467 sayılı Kanunun kullanılışı tatbikatta 
zorluklar çıkarmıştır. Bu sebeple daha evvel çeşit1! kanunlarla konulmuş olunan baştabip kadroları 
kaM'ırilmış* ve yerine bu kanuna bağlı bir cetvelle ihtiyaca uygun kadrolar konmuştur. 

Memleketimiz için âcil bir (hizmetin dana iyi bir şekilde görülıebilmesine matuf kanun taHamsı cet
velle birlikte Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. . 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuntun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan •>' Başkan V: Sözcü 
Aydm Günrüşane Sakarya 

/. Sezgin N. Küçüker N. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Nıımanoğlu 

Adana 
K. $arrib?ahimoğlu 

Bursa 
A. Türkel 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Manisa" 
H. Kubat 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
/. Seçkin 

Çanakkale 
Ş. înan 

Giresun 
t. E. KıhçoğlU' 

Aydın 
O. Apaydın 

Diyarbakır 
// . Güldoğan 

Kars 
: K. Okyay 

Mardin Rize 
E. K. Aybar Söz hakkımı mahfuzdur. 

E. Y. AKçal 
Trabzon 

E. Dikmen 
•İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Erzincan 
H. AtabeyM 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

M.'Meclisi -- (S . Sayısı : & 2 > : 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 5 . 1964 tarihli ve 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş* 
tirilmiştir. 

«Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ile aym cetvele 5087, 5194, 5353, 5368, 5573, 5825, 
5880, €049, 6134, 6259, 6487, 7079 ve 7330 sayılı kanunlarla eklenen kadrolar kaldırılmış ve bun
ların yetine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştum» 

MADDE 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1964 tarihinden beri geçerli olacaktır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
15 . 2 . 1965 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
N.. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımeısı 

K. Sahr 

Adalet Bakanı 
8. Atalay 

Maliye Bakanı 
V. Melen 

Devlet Bakanı 
t 8. Omay 

Millî Savunma Bakam 
/. Shmcar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktenı 

Devlet Bakanı 
M. YO/ÖÇ 

İçişleri Bakam 

Bayındırlık Bakam 
A. H, Onat 

Ticaret Bfckanı 
f. îslimyeli 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
J5T. Demir 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Tarım Bakam 
T. Şahin 

Sanayi Bakam 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve îskân Bakanı 
A. t. Göğüs 8. Kutlay 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurulan ek görev tazminatları 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Başhekim 20 
25 
55 
l80 
100 

400 
300 
200 
150 
100 

I I l l l ^ M » ! 

Mr Meclisi (S . Sayısı .-s. 922.) 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /707) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 15 . 7 . 1964 

Sayt : 71-2243/3152 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 7 . 7 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
1. înönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre kurulması öngörülen çeşitli seviyedeki kırkbeş aded sağlık 
meslek okulu faaliyete geçirilmiş bulunmakta ise de, bu okulların öğretmen meselesi henüz esas
lı surette halledilememiştir. 

Mevcut okulların 316 meslek, 376 kültür ve 511 tatbikat öğretmenine ihtiyacolan, halen elde 
258 öğretmen kadrosu vardır. 5 . 3 . 1964 tarihli ve 439 sayılı Kanun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı okullarını kapsamadığından, bu okullar için, teşkilât ve kadro kanunu hazırlanmakta 
ise de; bu kadrolara asil görevli öğretmen tâyini, öğretmen azlığı sebebiyle, mümkün olmıya-
cak ve ek görevle tâyin mecburiyeti hâsıl olacaktır ki, bunun bütçeye yükliyeceği külfet, ders 
saati ücreti vermek suretiyle öğretmen temin edilmesinden daha fazla olacaktır. Nitekim, (bir 
sağlık kolejinde yapılan hesaba göre, ders saati az olan öğretmenlere ek görev yerine saat başı 
30 lira ücret verilirse, yıllık öğretim ders ücreti 21 120 lira tutmasına mukabil; aynı derslerin 
ek görevle karşılanması halinde 104 544 liralık ödeme yapılması lâzımgeldiği anlaşılmıştır. 

Mevcut mevzuat dâhilinde, bir üniversite öğretim üyesi yüksek okullarda ders veremediğin
den, bu okullarda da bilhassa öğretmen bulma sıkıntısı çekilmektedir. Diğer taraftan, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı okul ve kurslarda yapılacak eğitim ve öğretim genel öğre
timden daha fazla ihtisas erbabının görevlendirilmesini gerektirmektedir. 

Sağlık müesseselerine lüzumlu yardımcı personeli yetiştirmekle görevli olan mezkûr okul ve 
kursların öğretim ve eğitiminin ehil ellere teslim edilmesiyle hizmetin geleceği teminat altına 
alınmış olacaktır. 

Bu sebeplerle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı okul ve kurslarla benzeri kuru
luşların ihtiyacı olan eğitim ve öğretim elemanlarını, bu Bakanlık kendi teşkilâtından ve Millî 
Eğitim Bakanlığı kaynaklarından, ders saati ücreti ödemek suretiyle elde edecektir. 

Bu kanun tasarısı yukarıda açıklanan maksadı sağlamak üzere hazırlanmıştır. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Esas No. : 1/707 
Karar No. : 11 

9 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

16 . 7 . 1964 tarihinde komisyonumuza havale edilen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanan (3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı) Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 26 . 11 . 1964 tarihinde toplanan komisyo-
muzca müzakere edildi : 

Halen çalışır bir durumda olan 45 sağlık ve meslek okullarının öğretmen meselesini halle ma
tuf bu kanun tasarısının gerekçesindeki mevzuata uygun ve haklı sebepler muvacehesinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı okul ve kurslarla, benzeri kuruluşların ihtiyacı olan 
eğitim ve öğretim elemanlarını bu bakanlık kendi teşkilâtından ve Millî Eğitim Bakanlığı kay
naklarından ders saati ücreti ödemek suretiyle elde etmesi komisyonumuzca uygun görülmüş
tür. 

Her ders saati için öğretim seviyesine göre dereceli çalışma ücreti hususunda bakanlığın 
teklifi uygun görülmüştür. 

Tümü üzerinde bir hayli tartışmadan sonra tasarının maddelerine geçilmiş ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

istanbul 
Z. Zeren 

İsparta 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. î. Balım 

Başkan V. ve 
Bu rapor Sözcüsü 

Balıkesir 
A. î. Kırımlı 

Konya 
K. Ataman 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Döşemeci 

Nevşehir 
H. F. Aka 

İsparta 
L. Başaran 

Uşak 
1. Bulanalp 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/707 
Karar No. : 16 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

11 . 1 . 1965 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Maliye Bakanlığı tem-
sileiletfi hazır oklukları halde incelendi ve görüşü]dü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, 5. 3 . 1964 tarihli ve 439 sayılı Kanun, Millî Eğitim 
ve Tarım Bakanlığı okullarındaki dere saatlerini ve ek ders ücretlerini tesbit ettiği halde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı okullar bu kanunun hükümleri dışında kalmışlardır. 

Bu sebeple Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı okullarda, diğer okullar arasında ırııülhim 
bir fark meydana geldiği cihetle bu okullara öğretmen bulmak hususunda zorluk çekilmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 796 ) 
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Bu sebeple hem bu farkı ortadan kaldıracak hem de bu okullardaki açık ders saatlerini ka

patmak gayesiyle sevk edilen tasarı komisyonumuzca yerinde gödrülerek aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görügülmek ve Genel Kurulun (tasvibine aırz edilmek üzere Yüks'ek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

Bilecik 
§. Binay 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Başkanvekili 
Sakarya 
B. Akdağ 

Ankara 
1. Seçkin 

Diyarbakır 
H. Oûldoğan 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Aydın 
0. Apaydın 

İstanbul 
M.Oüven 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Aydın 
/. Sezgin 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

N. Kürşad 

A 
Trabzon 

R. TJzuner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı her dereceli meslek okullarında, 
kurs ve benzeri kuruluşlarda nazari ve tatibdkî 
öğretim ve eğitim yapmak üzere kadro ile öğ
retmen tâyini mümkün okna'dığı veya ders saati 
ile öğretim ve eğitim yapılmasında zaruret ve 
fayda görüldüğü takdirde, Bakanlık, öğretmen
leri veya genel veya (katma bütçeli kurumlarda 
görevli memurları veya bu öğretim ve eğitimi 
hizmetini görebileceği Bakanlıkça tesbit edilen
leri ders saat ücreti vererek görevledinilebilir. 

MADDE 2. — Yüksek dereceli okullarla mu
adili kurslarda saat başı ücretle ders okutacak 
öğretmenlere her ders saati için 20, orta dere
celi okullarla muadili kurslarda her ders saati 
için 15 lira ücret ödenir. 

Yüksek okullarda 12 saatten fazla, orta de
receli okullarda 15 saatten fazla nazari ve ame
lî eğitim yapan öğretimle görevli personel ders 
Saati ücreti alırlar. 

Bunların ve ders vermekle görevlendirilen 
diğer memurların ders saati ücreti ile okutabi
lecekleri ders sayısı haftada 15 saati geçemez. 

Memur olmıyanlara verilecek ders saat ücretle
rinin aylık toplamı da memuriyete alındıkları 
takdirde müstehak olacakları maaş tutarını ge
çemez. 

MADDE 3. — Ders saat ücreti alan öğret
menler, öğrencilerin imtihanını yapmakla so
rumludurlar. öğretmenler kuruluna iştirak eder
ler. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

7 . 7 . 1964 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
1. S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 
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Dişileri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Baikanı 

1. öktem 
Ticaret Balkanı 

F. Islimyeli 
Güm. ve Tekel Bakanı 

M. Yüceler 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Yar, Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 
Sanayi Bakanı 

M. Erten 

Çalışma Bakanş 
B. Ecevit 

Em ve Ta. Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı îmar ve İskân Bıalkamı 
A. î. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkın-

. daki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun 11 
nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in,'Devlet hastanelerinde çalışan dok
torlar hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu 

Kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/481) 

T, C. ' 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar \ 24.6.1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2020/3162 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 28 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
Bağlı Sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek-döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu Kanunun 11 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înönü 

G E R E K Ç E 

Halen hastanelerimizde tatbik edilmekte olan sistemin iyi işlemediği ve hasta bakımının arzu 
edilen seviyeye erişemediği gibi hasta, doktor münasebetlerinin de normal cereyan etmediği bir va
kıadır. 

Bu halin sebeplerinden en mühimi personelin müessesece tam olarak bağlanamamaları ve ser
best icrayı sanat etmek mecburiyet ve zaruretinde bulunmalarıdır. 

Diğer taraftan hasta bakımının muayyen bir zamanda tahdidi de mümkün olmayıp hizmetin de
vamlı bir surette yürütülmesi zaruridir. _ 

Bu itibarla personelin, dışarıda ayrıca kendilerini resmî ve özel her hangi bir kurumda maaşlı, 
ücretli veya sözleşmeli ek görev almasını ve icrayı sanat etmelerini önlemek ve kendisini hastane 
ve müesseseye tam mânasiyle bağlamak, full - time çalışmayı sağlamak, hasta bakımı randımanını 
artıracağı gibi hekim ve hasta arasındaki menfaat münasebetlerini de ortadan kaldıracağından biz
zat hekimlerin müşteki bulunduğu bir problemi de halletmiş olacaktır, 
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Ancak sağlık personelinden istenilecek bu hizmet ve fedakârlığın karşılığında ilgililere muay

yen bir tazminatın verilmesi de lüzumlu ve hakkaniyet icaplarına uygun bulunmaktadır. 
Bugünkıfbütçe durumunun böyle bir tazminata imkân vermemesi karşısında bu tazminatın dö

ner sermayeden temini düşünülmüş ve bu maksatla Döner Sermaye Kanununda buna imkân, sağh-
yacftk İ if değişiklik derpiş olunmuştur. 

-Diğer taraftan ^erçk memleketimizde yetişmiş ve gerekse dışarıda isim yapmış ve hattâ Türk 
•gjfugu halde yabancı memleketlerde yerleşmiş bir kısım tıp sahasında otorite haline gelmiş, kıymet
lerimiz bugünkü ücret ve barem sistemimizin kendilerini tatmin etmekten uzak bulunması muva
cehesin^ memleketimiz bu kıymetlerden istifade edememek durumu ile karşı karşıya kalmış bu
lunmaktadır. 
^* Bununla beraber döner sermayeli kurum ve hastanelerde, yeni personel rejiminin prensiple
rine uygun olarak Bakanlar Kurulu karariyle muayyen, geçici ve sağlık hizmetlerinde özel ihtisas 
istiyen işlere, sözleşme ile Türk uyruklu veya yabancı uzman getirilmesini sağlamak mümkün 
olacaktır. 

Döner Sermaye Kanununda yapılması bu kere teklif edilen diğer bir ilâve ile bu gibi kıymet
lerin de keza Devlet bütçesine yük olmaksızın mukavele ile istihdam edilebilme imkânları sağ
lanmış olacaktır. 

İlişik kanun tasarısının, birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinde Bakanlığa döner sermaye gelirin
den tabip, diş tabibi, meslek okullarından ve meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp personeliyle 
eczacı, biyolog, kimyager, kimya lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerlere döner sermaye ge
lirinden münasip ve mümkün göreceği bir tazminat vermek ve aynı zamanda yerli ve yabancı uz
manları sözleşme ile istihdam etmek yetkisini vermiş olacaktır. Bu sistemin uygulanacağı hasta
nelerde tabipler ve diğer ilgili personel, hastaneye bağlanmış ve dışarıda serbestçe çaİışanııyacak-
larmdan bugüne kadar birçok şikâyetleri tevlideden bugünkü sistemin birçok mahzurları izale 
olunacak ve aynı zamanda memleket içinde yaş haddi vesair sebeplerle memuriyetten ayrılmak z-o-
runluğunda kalan ve fakat kendilerinden bugün için istifade sağlanabilecek çok üstün vasıflı tıp 
uzmanları, keza dış memleketlerde yerleşmiş ve sahalarında otorite oldukları bütün dünyaca ka
bul edilmiş bir kısım vatandaşlarımız ile yine yabancı uyruklu ve her biri büyük bir kıymet olan 
tıp uzmanlarının istihdamları imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Bu gibi sözleşme ile çalıştırılacak uzmanlar ancak eğitim hastaneleri için düşünülmüş olduğun
dan bunların miktarları çok sınırlı olacaktır. 

Hariçte iş yapması ve muayenehane açması menedilen sağlık personellerine verilecek tazmina
tın mâkul bir seviyede ve yeterlikte olmasını sağlamak bakımından 2 500 liraya kadar brüt bir 
tazminat verilmesi gerekmektedir. 

Tesbit olunacak günlük normal çalışma saatlerinde döner sermayeli kurum ve hastaneler ha
ricinde olağanüstü icaplarla verilecek hizmetler için, personele tazminatın dışında (Prim) ve yine 
günlük normal çalışma saatleri dışında, döner sermayeli kurum ve hastanelerde zaruri sebeplerle 
görevlendirileceklere (fazla mesai ücreti) verilmesi derpiş edilmektedir. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle kabul edilen sistemin uygulanmasına mütaallik usul, esas ve şartla
rın, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak ve Devlet Per
sonel Heyetinin tesbit ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile yürürlüğe girecek bir yönetmelik düzen
lenecektir. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde döner sermayesi bulunan hastane ve kurumlarda yürütülen 
hizmet, arzu edilen seviyeye ulaşabileceğinden döner sermayenin gelirleri de artacak, bu suretle 
bütçeye külfet yüklemeksizin hem personelin temin ve tatmini ve hem de bir kısım tesislerin yine 
bütçeye yük olmaksızın gelişmeleri sağlanmış bulunacaktır. 

Yukarıda açıklanan bu sistemin koruyucu tababet sahasında büyük hizmetler ifa eden Hıfzıs-
sıhjıa müesseseleri gibi bir İnsim döner sermayesi bulunan kurumlarda da uygulanması bu kurum
ların jcalifiye eleman temin imkânını da sağlıyacak ve binnetiee verimlerini de artırarak gelişmele
rin} m]jrnî|i|n kılacaktır. 
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Tasarının kanunlaşması halinde hastane ve müesseselerde tam mesai yapılacağından ve telfcnffif 

personele de bir tazminat verileceğinden kanunun fazla mesaiye ait 11 nci maddesi HâİSırıfâc'al^ 
tır. 

Bahis konusu kanun tasarısı yukarda açıklanan hususları sağlamak üzere hazırlanmıştır. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet hastanelerinde çalıdan doktorlar' Hakkında kffiÖ 
teklifi (2/278) 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına 

«Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında» kanun teklifimi gerekçesi ile birlikte ilişik 
olarak sunuyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

GEREKÇE 
1. Koruyucu hekimlik : Milletimizi frengiden, tüberkülozdan korumak ve çiçek sağlığı gibi 

memleketin umumi menfaatine ait faaliyetler parasızdır. 
2. Tedavi edici heldmlik ise «Hastaneler, sağlık'merkezleri, dispanserler, ana çocuk sağlığı, do

ğum evleri» gibi müesseselerde tedavi edici hekimlikten fakirler istisna edilirse diğerleri mutlaka' 
ücrete tabi olmalıdır. Fakirler için lıer hastaneden 'Sağlık Bakanlığına bir kontenjan tarimmali^ır. 
Hekimlerin resmî vazifeleri saat 8 den 14 de kadar ücretli veya ücretsiz hastaları bâktıktan'sonfâ^ 
saat 14 ten sonraki hastalar için tıpkı muayenehanesindeki şartlar içerisinde hastayı bakmalı' ve" 
hastanın personeli ve lâboratuvarlarmdan istifade etmeli ve hekime buradaki kazancının % 70 i ve
rilmeli* geriye kalan % 15 i beraberinde çalıştırdığı teknisyen, hemşireye verilmeli, mütebaki % 
15 i müesseseye bırakılmalıdır. Bu kanunla şu faydalar sağlana'cak'tir : 

1. Hekimler dışarda muayenehane açmıyacakları için kendileri sabahtan akşama kadar hastane
ye bağlanacak ve hasta bakımı her an bir doktor kontrolü altında bulunmuşa olacaktır. 

2. Hekim kendi öğleden sonra muayene edeceği hastaları doğrudan doğruya hastaneye lüzu
munda yatırabileceği için bazan zuhur edegelen hasta ile hekim arasındaki para dedikoduları or
tadan kaldırılacak ve bu suretle de hekimleri zaman zaman müteessir eden bu olay ortadan kaldı
rılmış olacaktır. 

3. Hekim okuma ve hastalarını çok iyi muamele etmeye mecbur olacaklardır. Çünkü okuma
yan ve hastasına iyi muamele etmiyen hekimin öğleden sonraki hastaları azalacak ve dolayısiyle az 
bir menfaat sağlıyacaktır. 

4. Hükümet tarafından hastane lâboratuvarlarma alman bilcümle tıbbi cihazlar «röntgen, 
elektro ve bilûmum kan muayenelerini yapan araçlar» hastanede çalışan hekimle^ tarafından kul
lanılacağı için tekrar nıuıayenehaneleıiin'e bu cihazlar alınmıyacağından dolayı memleket bûynk 
bir döviz tasarrufu sağlayacak ve İner hekim hastanedeki cihazı kendi malı ,gibi muhafaza 'ederek 
âzami itina .gösterecektir. 

5. öğleden sonraki gelen IhasıtaLar icabettiği takdirde en' ıkısa yoldan konsültasyon ffiçfoı za
man kazanmış olacağımdan hayatı için kolaylıklar el 'aTtınd'a olduğuna göre derhal İfa 'edîâleöegtn-
den insan (hayatına verilen kıymet tam değerini bulmuş olacaıkfir. 

'6. (Bu şiekilde hekime tazminat yerine kendi bilgi ve insiyaklarına dayanarak 'alın terleriTli3er 

kaşandırılmış olan para Hükümete 'bir yük olmadan kazandırılacak ve en iyi şekilde vazife gör-
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dürme imkânları sağlanacak (hem hasta ıbaJkımı ve hem de hastalara karşı vazifeler zamanında 
ve can kaybına 'sebebiyet verıniıyeeek şekilde zaman (kaybetmeden 'husule .gelecektir. Bu şekil . 
inkişaf -ettiği takdirde Sağlik Vekâletimin ıhastanolere vermiş olduğu genel 'gider parası dah'a az 
olacaktır. İnkişafı takdirimde belki (hastaneler kendi kazançlariyle idare edileıceklerdir. Ve ıbu 
tasarruflarla da koruyucu hekimliğe ayrılan para daha ziyadeleştMlerek ımemleketin sağlığı da
ha ço'k blir düzen ikaızanmış -olacalktır. Bütün bu ücretli kısımların malî portrelerin döner serma
ye ille idare edileıcek hastalardan alman ücretler mahallî şartlar göz önüne alınarak Vekâlet ta
rafından tesbiıt edilecektir. Meselâ sabah 8 - 14 arasında ıgelen hastalardan (150 - <250 kuruş 
alınmalıdır. Falkirlerden para alınmaz, öğleden sonra 14 - 18 arası gelen hastalardan (hasita ba
şına 10 - 25 lira alınmalı ve 'bu miktarı Sağlık 'Bakanlığı tes'bit etmelidir.) 

7. Hastanelerde mevcut bilûmum asistanlar şefleriyle daima Ihasta başında meşigul olacakla
rından tetkik tetebbu ive yetişmeleri1 daha üsitün olacağı hedihidir. Türkiye'de mevcut 12 ıbin 
dcJktordan iki hini Türkiye'yi terk ederelk ımadd'i müzayaka neticesi Amerika ve Avrupa'da ça
lışmaktadırlar. Geriye kalan 10 hin doktor da ıgeçim sıkıntısı içindedir. Bu suretle her mü
nevver zümre hu kamun kabul edildiği takdirde terfih ettiriild'iği gibi 'milletimiz ve memleketi
mizde âzami istifade sağılıyacalktır. Tamamen memleketin lehine olan hu kanun teklifinin ka
bulünü rica «derim. 

BURDUR MİLLETVEKİLİ ÎMEHMET ÖZBEY'TN KANUN TEKLİFİ 

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — «Fakir hastalar müstesna» bütün hastalardan ücret alınır. Ücretler mahallî 
şartlar nazara alınarak Bakanlıkça tesbit edilir. 

MADDE 2. — Hastanelerde resmî vazife sabah saat 8 - 14 de kadar ifa edilecek 14 - 18 ara
sında da hastanede çalışan hekimlere hastane dâhilinde polikilinik yapılmasına müsaade edilecek 
bundan sağlanan paranın % 70 şi hekime % 15 şi hekim yardımcısı sağlık personeline % 15 de 
müesseseye kalacaktır. 

MADÖE 3. — Hekimlere verilecek tazminat bütçeden değil kendi döner sermayesi ile idare 
edilecek ve hekimlik bizzat çalışmasıyla kazandırılacaktır. 

MADDE 4. — Buna uygulanan doktorlar dışarda muayenehane açamazlar. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Sağlık Bakanı yürütür. 

Maliye Komisyonu raporu 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/481 ^ 11 . 7 . 1963 
Karar No. : 126 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazr lanan ve T. B. M. Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 28 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında
ki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten 
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kaldırılmasına dair kanun tasarısı» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Maliye Balkanlıgı 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Tasarının müstenit gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca müspet mü
talâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, tasarının başlığında zikredilen 209 sayılı Kanunun «11 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair» olan kısım esasen 7 nci maddede ziıkredildiği için kanun başlığından çıka
rılmıştır. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

-Maliye Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Bu rapor sözcüsü 

Gümüş ane Çanlkırı Muş 
N. Küçük er Ş. Keskin S. Mutlu 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 4.9.1963 

Esas No. 2/278, 1/481 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

27. 6.1962 gün ve 2/278 sayılı Başkanlık havalesiyle Komisyonumuza tevdi edilen ve Komis
yonumuzun 3 .10 .1962, 26 . 9 .1962, 19 . 9 .1962 tarihli toplantılarında müzakeresi yapılan ve ne
ticede Sağlı/k ve Sosyal Yardım Bakanlığının isteği ve teklif sahibinin muvafakatiyle Sağlık Ba
kanlığı tarafından hazırlanması ve Hükümet tasarısı olarak teklifin tatbikata daha uygun şekil
de yeniden getirilmesinle karar verilen Burdur Milletvekili Mehmet özbay'ın, (Devlet hastanele
rinde çalışan doktorlar ıhakkmdaki kanun teklifi) ile Maliye Komisyonundan 11 . 7 . 1963 tari
hinde havale edilen; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp Hükümet tasarısı olarak 
Komisyonumuza tevdi edilen (Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kuruımlariyle esen-
leştirme, «rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına) dair kanun 
tasarısını 17.7.1963 tarihinde Sağlık Bakanlığı've Maliye temsilcileri ve ilk teklif sahibi Bur
dur Milletvekili Mehmet özbay'ın huzuriyle müzakereye başlanumştır. 

ilk oturumda Burdur Milletvekili Mehmet özbay'ın (Devlet Hastanelerinde çalışan dok
torlar hakkındaki kanun teklifinde) mevcut hükümleri Hükümet tasarısı ihtiva ettiği için tek
lif sahibinin, muvafakati ile Komisyonumuzca müzakere konusu olarak yalnız Hükümet tasarısı 
ele alınmış ve Komisyonumuz bu tasarıyı 17. 7 .1963, 21. 8.1963, 28 . 8 .1963 tarihli toplantıla
rında Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakanının da hazır bulunduğu /halde tgörüşmüştür. 

Tasarının gerekçesinde beyan edilen hususlar Komisyonumuzun çoğunluğunca müspet mütalâa 
edilmiş ve bilhassa bugünkü muayenehane - hastane sistemlerinin, hasta - doktor münasebetleri
nin arzu edilen şekilde normal cereyan etmediği ve bu konuda birtakım dedikoduların varlığı, 
klinik mütehassıslarının hemen hepsimin muayenehaneleri dolayısiyle kendilerini esas vazifelerine 
bütün gün bağlıyamamakta olduğu ve bu yüzden hekim ve hastalar arasında menfaat münasebet
lerinden doğan problemlerin meydana .geldiği, hastane polikinliklerinin bugünkü durumunun 
vatandaşları memnun etmediği mütalâasiyle Sağlık Bakanlığının hazırladığı Hükümet tasarısının 

Adana 
Y. Aktimur 
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bu durumu ıslah mahiyetinde hükümleri ihtiva ettiği kabul edilmiş yalnız kanun tasarısının adı 
ile maddeler üzerinde bâzı değişiklikler yapılmasa kararlaştırılmıştır. 

Şöyleki: Kanun tasarısının adı üzerinde Maliye Komisyonunun teklifi, uygun görüldüğü gibi 
Komisyonumuz tasarının bâzı maddelerinin değiştirilmesini de uygun bulmuş olduğundan tasarı
nın adını (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme, «rehabi
litasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı) şeklinde olmasını uygun bul
muştur. 

ikinci maddedeki, (Döner sermayeli kurum ve hastaneler) cümlesini, (Tam süreli eğitim ve öğ
retim hastaneılerinde ve kurumlarında) şeklinde; (Sözleşme ile Türk uyruklu ve yabancı uzman 
çalıştırılabilir) cümlesini de, (Sözleşme ile mensubolduğu ihtisas dalında şöhret sahibi ve otori
te olan Tünk uyruklu ve yabancı uzman çalıştırılabilir) şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüş
tür. 

4 nıeü maddedeki, (Personele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 lirayı geçemez) cümlesi; 
muayenehane 'açmamak ve ek göreıv sahibi olamamak florunda olan bir hekim için en az bir ta
ban hükmünün tasarıya konulması doğru bulunmuş ve (Personele verilecek tazminat ayda en 
.çak 2 i500 lirayı geçemez ve hekimler için de 750 liradan aşağı olamaz) şeklinde değiştirilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Daha sarih olmak maksadiyle 5 nci maddenin tümü (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tesbit olunacak günlük normal çalışma saatleri dışında, döner sermayeli kurum ve hastaneler 
dâhilinde ve haricinde hizmet verilecek 1 nci maddede yazılı personele prim verilir.) şeklinde 
kabul edilmiştir. 

6 nci maddenin (ç) fıkrasındaki (Döner sermayeli kurum ve hastaneler haricinde)' cümlesi 
(Döner sermayeli kurum ve hastaneler dâhilinde ve haricinde) şeklinde değiştirilmiştir. 

6 nıcı maddeden sonra 7 nci ımadde olarak şn madde eklenmiştir: 
(209 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki nekilde değiştirilmiştir: 
209 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba'kanlığı kurum ve hastaneleriyle esenleştirme 

(Rehabilitasyon) müesseselerine verilen döner sermaye miktarı 150 milyon liraya çıkarılır. 
Taşandaki 7 nei madde 8 nci madde olmuş, S nci madde 9, 9 nıcu ıınadde de 10 ncu madde ola

rak-kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

S&ghk- ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

îsftanbul Ankara 
Dr. Z. Z&reft M. Kemal Erkovan 

Balıkesir içel 
M îhsvm Kknmh 1. önfâ 

Niğde 
Bâzı kislmlara" itiraz* 
hakikim bakidir. 

R; Sdyer* 

Sözcü 
Eskişehir 

î. Cem'alctîctır 

Kars 
Söz hakkım' mahfuzdur. 

E\ Erdoğan 

Uşak 
I. Bulanâlp 

Kâtip 
izmir 

M. Döşemeci 

Nevşehir 
H. Fikret Aka 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3 . 10 . 1968 
Esas No. : 1/481, 2/278 

Karar No. : 200 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle ©senleştirme «Rehabilitasyon» 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve 
bu kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Burdur Mil
letvekili Mehmet özbey'in, Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında kanun teklifi Ma^ 
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde ince
lendi ve görüşüldü. 

Tasarı, hastane mütehassıslarının halen tabi oldukları statüyü değiştirmekte 8 - 14 arasındaki 
hizmeti 8 - 15 saatlerine yükselterek bu saatlerin dışında ayrıca özel hasta bakmalarını yasak
lamaktadır. Ayrıca bu tasarı ile hekimler ile hasta arasındaki menfaat münasebetleri tanzim edil
mekte ve bu tanzim şekli sonunda, meslek haysiyetini rencide ederek dedikodular yaratan 
bir düzenden uzaklaşacağı düşünülmektedir. Hekimler arasındaki, pek nadir de olsa, bir piyasa 
esnafının metotlarını kullanarak kazanç peşinde koşanların hâsıl ettiği nahoş tesirler berta
raf edilecek ve hekim, büyük bir süratle gelişen tıp ilminin gerekli kıldığı araştırma ve okuma 
imkânlarına kavuşacaktır. 

Ayrıca hekim kazançlarını sınırlıyan yeni bit* düzende hizmeti devamlı hale -getirip has
taların daha süratle ve daha kısa zamanda tedavisi yapılarak verimi artırmak gayesi de der
piş olunmaktadır. 

Türk tababetine yeni bir sistem getiren, hasta ve hekim münasebetlerini düzenliyen, hekimle
rimizi ithamlardan koruyacak ve Barem Kanununun dar sınırlarından kurtararak günün şartları
na göre geniş bir yaşama imkânı temin eden tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun metni esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Bilinci maddede tabiplere verilecek tazminat meyamna asistanların da girip ıgirmiyeceği hu
susunun bir tereddüt mevzuu olacağı dikkati çekmiştir. Haddizatında asistanlar o müessesede öğre
nim yapan talebe mahiyetinde oldukları, ayrıca asistanlık tazminatı aldıkları ve geçici bir müddet 
için orada bulundukları nazara alınarak, bu tereddüdü gidermek maksadiyle birinci fıkraya (asis
tanlar hariç) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Mezkûr maddenin ikinci fıkrasiyle tazminat alanların her hangi bir ek görev alamıyaeaklan 
hükmü konulurken baştabiplerin alınış oldukları (Baştabiplik tazminatı) da bu hükmün içerisine 
girmiş olduğundan bu tazminatın harieolduğu fıkrada belirtilmiştir. 

Bu madde gereğince döner sermayeden verilecek tazminatın, müessesenin döner sermayesi kifa
yetsiz olduğu takdirde nasıl karşılanacağı üzerinde durulmuş ve Bakanın, (döner sermaye bir fon 
gibi Bakanlığın elinde bulunacak lüzumlu yerlere aktarılacaktır..Buna yetkimiz vardır.) tarzmdalfi 
beyanı ile hizmetin aksamadan yürütüleceği kanaati \\mû olmuştur. 

2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık Komisyonunca hâkimler için verilecek tazminata 750 liralık bir taban tesbit edilmişse de, 

tazminatın liyakat, verim ve çalışkanlıkla ilgili olarak tesbiti icabettiğinden sıfırdan banlamak 
üzere 2 500 liraya kadar olan hâd içinde idarenin serbest bırakılması, lâyık olmadığı halde 750 lira 
tazminat verilmesi mahzurlu görüldüğünden tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddedeki (hizmet verilecek) tâbiri tek taraflı bir. mâna ifade ettiğinden bunun (hizmet 
görecek) deyimi uygun görülmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayışı : 4âl ) 
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5 nci maddede yapılan değişiklik 6 ncı maddenin (Ç) fıkrasında da yapılmış, ayrıca son fıkra

daki (Devlet Personel Heyeti) yerine (Devlet Prsonel Kurulu) ifadesi kullanılmıştır. 
7 nci madde tertip bakımından değiştirilmiştir. 
Diğer maddeleri, madde numaraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilen kanun tasarısı, ön

celik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek* Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Başkan V. Sözcü-
Balıkesir Ordu 
F. îslimyeli l A. II. Onat 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Bilecik 
§. Binay 

îzniir 
M. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
Ş, Aysan 

R. 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
îskenderoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Aydın 
/. Sezgin 

Giresun 
Söz hakkım.mahfuz 

î. E. Kılıçoğlu 

Kırşehir 
Söz tha'kkım baki 

A. Bilgin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
A. A. BolaJc, 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Konya 
C. Yılmaız 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ}-
lik kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon:)' 
tesislerine verilecek döner ' sermaye hakkındaki 
209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve 
bu kanunun 11 nci maddesinin yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
ğınca tâyin edilecek döner sermayeli kurum 
ve hastanelerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, 
meslek okullarından ve meslekî kurslardan me
zun yardımcı tıp personeli ile eczacı, biyo
log, kimyager, kimya, lisansiye, kimya mühen
disi ve veterinerlere, her ay maaşlarına mun
zam olarak bir tazminat verilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest 
olarak meslek ve sanatlarını icra edemezler. 
Resmî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, 
ücretli veya sözleşmeli ek görev alamazlar. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Sağlık ve Sosyal Yurdım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
NUN DEĞtŞTÎRÎŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlariyle esenlestirme «Rehabilitasyon»* 
tesislerine verilecek Döner Sermaye hakkındaki 
209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun ̂  

MADDE 1. —-Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
- DEĞÎŞTlRlŞl 

Sağlık- ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenlestirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli ku
rum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip (Asis
tanlar hariç) diş tabibi, meslek okullarından ve 
meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp personeli 
ile eczacı, biyolog, kimyager, kimya llsansiye, 
kimya mühendisi ve veterinerlere, her ay maaş
larına munzam olarak bir tazminat verilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, 
ücretli veya sözleşmeli ek görev (Baştabiplik 
tazminatı hariç) alamazlar. 
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MADDE 2. — Döner sermayeli kurum ve 
hastanelerde, Bakanlar Kurulu karariyle muay
yen, geçici ve sağlık hizmetlerinde özel ihti
sas istiyen işlerde, sözleşme ile Türk uyruklu 
ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

Sözleşme ile çalıştırılan uzmanların ücret ve 
çalışma şartlan, sözleşmeleri hükümlerine bağ
lıdır. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde sö
zü edilen tazminat ve sözleşme ücretleri, dö
ner sermaye gelirlerinden karşılanır. 

MADDE 4. — 1 nci maddede adı geçen per
sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat, 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne 
tabi değildir, 

MADDE 5. — Tesbit olunacak günlük nor
mal çalışma saatleri dışında, döner sermayeli 
kurum ve hastaneler haricinde, hizmet verile
cek 1 nci maddede yazılı personele prim verilir. 

MADDE 6. — 1 nci madde hükümlerinin 
uygulanacağı kurum ve hastanelerin, 

a) idaresi ve çalışma usulleri, 
b) Bu kurum ve hastanelerde çalışacak 

personele verilecek tazminat, 
c) Türk uyruklu ve yabancı personele 

sözleşme ile verilecek ücret esasları ile bu per
sonele sözleşme ile verilecek ücret esasları İle 
bu personelin vâsıf ve çalışma şartları, 

ç) Tesbit olunacak günlük normal • çalışma 
saatleri dışında, döner sermayeli kurum ve 
hastaneler haricinde hizmet verilecek personele, 
tahsil edilecek ücretler üzerinden ödenecek 
prim esas ve miktarları, 

d) Döner sermayeli kurum ve hastanelerde 
tazminat alanlar dışındakiler İçin günlük 
normal çalışma saatleri dışında görevlendirile
cek personele verilecek fazla mesai ücretlerinin 
şartlan ve esaslan, 

e) Bakanlık müsaadesiyle yapılan ösel po
likliniklerde alınacak ücretler ve personele ve
rilecek. prim esasları, 

Maliye Ko. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasannın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-

MADDE 6. — Tasannın 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 2. — Tam süreli eğitim ve öğretim 
hastanelerinde ve kurumlarında Bakanlar Ku
rulu karariyle muayyen, geçici ve sağlık hizmet
lerinde özel ihtisas istiyen işlerde sözleşme ide 
mensup olduğu ihtisas dalında şöhret sahibi ve 
otorite olan Türk uyruklu ve yabancı uzman 
çalıştırılabilir. Sözleşme ile çalıştırılan uzman-
flann ücret ve çalışma şartlan sözleşmeleri hü
kümlerine bağlıdır. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1 nci maddede adı geçen per
sonele verilecek Tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez ve hekimler için de 750 liradan 
aşağı olamaz. Bu tazminat 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne 
tabi değildir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak, günlük normal çalış-

% ma saatleri dışında döner sermayeli kurum ve 
hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet veri
lecek 1 nci maddede yazılı personele prim ve
rilir. 

MADDE 6. — 1 nci madde hükümlerinin uy
gulanacağı kurum ve hastanelerin, 

a) İdaresi ve çalışma usulleri, 
b) Bu kurum ve hastanelerde çalışacak 

personele verilecek tazminat, 
c) Türk uyruklu ve yabancı personele söz

leşme ile verilecek ücret esasları ile bu persone
lin vasıf ve çalışma şartları, 

ç) Tesbit olunacak günlük normal çalışma 
saatleri dışında, döner sermayeli kurum ve has
taneler dâhilinde ve haricinde hizmet verilecek 
personele, tahsil edilecek ücretler üzerinden 
ödenecek prim esas ve miktarları, 

d) Döner sermayeli kurum ve hastanelerde 
tazminat alanlar dışındakiler için günlük nor
mal çaüışma saatleri dışında görevlendirilecek 
personele verilecek fazla mesai ücretlerinin şart
ları ve esasları, 

e) Bakanlık müsaadesiyle yapılan özel po
likliniklerde allınacak ücretler ve personele veri
lecek prim esasları, 

11 — 
j Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 2. — Sağlık Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak günlük normal ça
lışma saatleri dışında döner sermayeli kurum 
ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet 
görecek 1 nci maddede yazılı personele prim 
verilir. 

MADDE 6. — 1 nci madde hükümlerinin 
uygulanacağı kurum ve hastanelerin, 

a) İdaresi ve çalışma usulleri, 

b) Bu kurum ve hastanelerde çalışacak 
personele verilecek tazminat, 

c) Türk uyruklu ve yabancı personele 
sözleşme İle verilecek ücret esasları ile bu per
sonelin vasıf ve çalışma şartlan, 

ç) Tesbit olunacak günlük normal çalış
ma saatleri döner sermayeli kurum ve hastane
ler dâhilinde ve haricinde hizmet görecek 
personele, tahsil edilecek ücretler üzerinden 
ödenecek prim ve esas miktarlan, 

d) Döner sermayeli kurum ve hastaneler
de tazminat alanlar dışındakiler için günlük 
normal çalışma saatleri dışında görevlendiri
lecek personele verilecek fazla mesai ücretle
rinin şartları ve esaslan, 

e) Bakanlık müsaadesiyle yapılan özel po-
likiliniklerde alınacak ücretler ve personele 
verilecek prim esaslan, 
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Hü. 

f) Sağlık kurumlariyle hastanelerde ve ha
riçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan 
alınacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlık
larınca müştereken hazırlanıp, Devlet Personel 
Heyetince tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasvib-
edilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanacağı has
tane ve kurumlarda tazminat alan personele 209 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince fazla 
mesai ücreti ödenmez. 

MADDE 8. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başfo. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet 'Bakanı . 

N. Ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri, Bakam V. 

T. Feyzioğlu 

28 . 5 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Bask Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
B<aşfo. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Ay bar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Maliye Ko. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8..— Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. E. Hatipoğlu 

Ticaret Balkanı 
M. Ete 

Camı. ve Tekel Ba'kanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Bayındırlık Balkanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îznıeri 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. (lelikbas • 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapmı 

İmar ve İskân Bakanı V. 
R. Ay bar 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

f) Sağlık kurumlariyle hastanelerde ve ha
riçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan 
alınacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken hazırlanıp, Devlet Perso
nel Heyetince tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — 209 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilir: 209 sayıllı 
Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
rum ve hastaneleriyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» müesseselerine verilen döner sermâye mik
tarı 150 milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 8. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi 8 nci madde ollarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Hükümet tasarısının 8 nci 
maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Hükümet tasarısının 9 ncu 
maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

f) Sağlık kurumlariyle hastanelerde ve ha 
riçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan 
alınacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakan
lıklarınca müştereken hazırlanıp, Devlet Perso
nel Kurulunca tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — 209 sayılı Kanunun 1 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

nci 

Madde 1. — 209 sayılı Kanunla Sağlık VJ 
Sosyal Yardım Bakanlığı kurum ve hastanele
riyle esenleştirme «Rehabilitasyon» müessesele
rine verilen döner sermaye miktarı 150 mil
yon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

)>9<t 
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