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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker, Türkiye 
ve Yunanistan'ın Ege üzerindeki 714 ve 1157 sayılı 
notamların karşılıklı olarak kaldırılması ve bundan 
doğan yeni durum ile beliren bazı endişeler hakkın
da gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Dışişleri Bakanı Hayretin Erkmen, Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Metin Toker'in gündem dışı konuşma
sıyla ilgili konuda açıklamada bulundu. 

1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında (S. Sayısı: 998); 

1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (S. Sayısı: 999); 

Kanun tasarlarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınıp, Öncelikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ka

bul edildi, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucunda ka!bul olundukları bildirildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun 'bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 . 2 . 1980 Perşembe günü saat 15.0O\e toplan

mak üzere Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Dîvan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Üyelerin Teklifi 
1. — Cumhuriıydt Senatosu Ankara Üyesi Cengiz

han Yorulmaz, Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve İs
tanbul Üyesi Rahmi Erdem'in. Cumhuriyet Senatosu 

İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
İlaveler Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi. (2/164) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

*>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Başfkanvelkiti (Cengizhan Yonırimaz 

DİVAN ÜYELERİ : EmanuMı Çelebi (TaMfi Üye), Kemal Cantüıik (Cımıhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

i BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Üyesi Kemâl Sarnbrahimoğlunun, 
özellikle Bakırköy Akıl Hastanesi ve genel olarak has
tanelerin, sağlık kurumlarının durumları hakkında 
gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — İki sayın üyenin gündem dışı konuş
ma istekleri var, bunları yerine getireceğim. Ancak, 
Sayın Sarıibrahimoğlu, talebinizi okudum. «Bakırköy 
Akıl Hastanesinin ve alelumum hastanelerin ve sağlık 
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C. Senatosu B : 41 

kurumlarının perişan halleri»ni dile getirmek üzere 
söz istemişsiniz. 

Benim sizden ricam şu olacak: Belli bir konuya 
hasretmek suretiyle fazlaca dağıtmadan rica edece
ğim, 

Buyurun. 

KEMÂL SARItBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Günlerden 'beri, hatta aylardan beri diyebilirim, 
Bakırköy Akıl Hastanesindeki hastaların çıplak fotoğ
rafları, perişan fotoğrafları gazetelerin birinci sayfa
sının baş köşesini işgal etmektedir. 

Daha evvelki Bakanlar da, Sayın Münif İslâmoğ-
lu arkadaşımız da gittiklerini, gördüklerini, çağdışı 
c'urumun süratle düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiler; 
gazetelerde bunları da okuduk. 3 - 5 gündür de oranın 
Baştabibi olan vatandaşımız, büyük bir üzüntü içinde 
halkı yardıma çağırıyor; «2500 yatak mevcuttur, 4 bin 
hasta mevcuttur» demektedir. Hem de akli dengeleri 
bozuk olan insanlar bir yatakta 2 kişi, belki 3 kişi, 
5 kişi yatmak durumunda kalmaktadır, hatta hastane 
kapısından geri çevrilen, sıra bekleyen hastaları da he
sap edersek belki 8 - 10 bin tane hasta için 2500 ya
tak bahis konusudur. 

Bir devletin bir sağlık politikası olur ve bir dev
let; hele bu Türk Devletiyse; düşkününe, aliline, ye
timine mutlaka ve mutlaka el uzatır. Türk aşiretle
rinde, Türk köylerinde dahi kendi aşiretinin, köyünün 
insanını başka köylere ekmek için göndermeyi zül sa
yarlar. Koskoca bir devlet, koskoca bir millet gerekli 
tahsisatı ayırıp, akli dengesini kaybetmiş kişilere (ki, 
akli dengesini de babasının hayrına kaybetmiyor çok
ları, bu bozuk düzen yüzünden kaybediyor. Yani me
sulü de biziz. Bu Devlet idaresindeki çarpıklıklar, sağ
lık idaresindeki bozukluklar, ekonomik düzendeki bo
zukluklar, sosyal düzendeki bozuklular neden olmuş) 
niye el uzatmıyoruz da, baştabibi millete müracaata ve 
af buyurun milletten cerr etmeye mecbur ediyoruz?.. 
Yani, koca de'vlet... Evet millet de devlet, de'vlet de 
millet. Millet büyük millet, fedakâr millet, her şeyini 
verir; ama beyler mesele değil bu. Niye devlet kurul
muş, hükümetler kurulmuş, vergi kanunları çıkmış, 
bütçeler kabul ediliyor, niye yani, neden?.. Eğer bu 
kadar basit, bu kadar doğal, bu kadar zaruri ve bir 
aşiretin, bir köyün dahi zül saydığı bir durumda, eğer 
devlet olarak gerekli tahsisatı vermeyecek isek, o za
man Devletimiz nerede kalıyor?.. Ciddi devlet idare
si, ciddi devlet adamlığı fikri nerede kalıyor?.. 
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Gerçekten vatandaşların ve hepimizin, hepinizin, 
vicdanını tırmalayan bu resimler, fotoğraflar ve duy
duklarımız ve Sayın Bakanımızın da teyit ettiği !bu du
rumun süratle; ama süratle önüne geçmek, gerekli 
tedbirleri almak zaruretindeyiz. Maalesef, diğer po
litikalarımız gibi, sağlık politikamızı da uzun yıllardan 
beri büyük ihmallerin kurbanı olagelmektedir. 

Şimdi bir de Tam Gün Yasası diye bir problem 
çıktı. Maalesef üzülerek ifade edeyim, Senatonun 
fonksiyonunun biraz da yaptırılmaması yüzünden 
böyle birçok bakımdan hatalı şekilde tedvin edilmiş 
bulunan Tam Gün Yasasını da, (Sayın iktidardan, 
Hükümetin Bakanından rica ediyorum) tashih ve ta
mir mi edecekler; yok değil de olduğu gibi, ne paha
sına olursa olsun tatbik mi edecekler?.. Bunu da bil
mek ihtiyacındayız. Doktorlar tereddüt içinde, hasta
lar perişanlık içinde. Adam Tam Güne tabi mi, değil 
mi, belli değil. Acil vaka mı, bilmem değil mi? Bir
takım kıstaslar' var, onlar belli değil. 

Yani, bir devletin en önemli meseleleri böyle as
kıda bırakılamaz. Halbuki, diğer taraftan görüyoruz 
maalesef Devlete ve millete yarar sağlamayacak, zarar 
tevlit edecek birtakım kararnameler, özellikle parti
zan maksada dayalı tayinler yüzleriyle binleriyle çıkı
yor. O halde, demek ki. birtakım şeyler yapılabiliyor 
istendi mi. Hem de süratle yapılıyor. Neden bu Tam 
Gün Yasası, daha iktidara gelinmeden Adalet Parti
si tarafından eleştirilir idi?.. Neden bu eleştiriler 
istikametinde birtakım esaslar getirilip Yasa düzeltil
miyor veya ilga veya iptal edilmiyor?.. 

Bir tereddütlü, bir acayip durum devam ediyor ve 
diğer, memleketin diğer hastaneleri de, hatta en büyük 
tıp fakültesi klinikleri dahi perişanlık içinde. Çünkü, 
birçok sahada olduğu gibi, sağlık sahasında da ele
manlar ve müesseseler maalesef sahipsiz kalmış du
rumda. Yani, son derece üzüntü verici bir durum. Âde
ta bir kaosun içindeyiz. 

Sayın Sağlık Bakanı saygıdeğer bir kişi. Kişi ola
rak ayrı, parti olarak karşıyım; ama ciddiyetle mese
lenin üzerine eğilmek zorunda ve durumunda. Yani 
ben, bugüne kadar ciddi şekilde Sağlık Bakanından 
bir ses duymak isterdim. Gerek genel sağlık politika
sı, gerekse 'bu Akıl Hastanesinin perişan durumu ve 
baştabibinin bu yakarışı ve cerr'e çıkışı karşısında 
Sayın Sağlık Bakanı susmayı tercih ediyor. E, susma
ya da hakkı yok. Vicdanlarımızı tırmalıyor bu acıklı 
durum. 

j Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıibrahim-
OPİLl. 

Sayın Bakkalbaşı, «Son zamanda basında çıkan 
ve Emekli Sandığının bazı çekleri anlamsız tanzim 
ettiği yönünde» bir gündem dışı konuşma isteğiniz 
olmuştu. Şimdi gelen yazıdan vazgeçtiğinizi mi anla-
yayım?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, Emekli Sandığı, yaptığımız tetkikata göre 
böyle bir çek düzenlemesi, yapmamış; ama basınımız 
maalesef bu tetkikata gerek görmeden bu şekilde bir 
neşriyat yapmıştır. Emekli Sandığının böyle bir şeyi 
yoktuk 

BAŞKAN — Emekli Sandığı böylesine bir çek 
tanzim etmediği için. bunu öğrendiniz ve konuşmak
tan vazgeçtiniz... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet 
erendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (311701) 
(S. Sayısı : 992) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemimiz
de yalnız Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için seçim var. Bu bir asıl üyelik için dör
düncü. tur oylama yapılacaktır. 

Yüce Heyetin hafızalarını tazelemek için adayla
rın isimlerini bir kez daha okuyacağım : Sabahattin 
Bilge. Dr. Mesut Ozansü. Mükremin Poyraz. 

Üç kişilik Tasnif Heyetini seçiyorum. 
Sayın Orhan Öztrak?.. Yoklar. 
Sayın İsmail Arslan?.. Yoklar. 
Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Buradalar. 
Sayın Faik Kırbaşlı?.. Buradalar. 
Sayın Sadettin Demirayak?.. Buradalar. 
Hangi sayın üyeden oylamaya başlanacağının ku

rasını çekiyorum... Sayın Abdülgâni Demirkol (Urfa). 

Sayın üyeler, oy sepeti kürsünün önüne konulmuş
tur. İsimler okundukça sayın üyelerin oylarını kullan
malarını rica edeceğim. 

(Urfa Üyesi Abdülgâni Demirkol'dan başlanılarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın Üye?... 
Yok. Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Şu tasnif sırasında bir şeyi hatırlatacağım : 

Değerli üyeler; 
Bizim bugün gündemimiz şu seçimden sonra boş

tur. Önümüzde geçecek iki Birleşimde hali hazırda bir 
şey geleceği görülmüyor. Millet Meclisi kesimi yarın 
bütçeyi bitirecek, belki bir ara bile verebilecek; fakat 
ona verilen ara bizi bağlamaz. Bu itibarla, henüz ora
dan da teklif gelmedikçe Yüce Genel Kurula sayın 
üyelerin gündemsiz gelip gitmeleri belki söz konusu 
olacak. Bu itibarla, sayın grup yöneticilerine hatır
latıyorum, bir ara vermeyi düşünüyorlarsa henüz 
zamanımız vardır efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan bir asıl üyelik için yapılan seçim sonuçlarına 
ait tasnif tutanağını okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

üyelik için yapılan seçime (104) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Burdur 

Hüsamettin Çelebi Faik Kırbaşlı 

Üye 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Anayasa Mahkemesine Bir Asıl Üye İçin 
Yapılan Oylama Sonucu 

Seçime katılan 
Adayın adı, soyadı Aldığı oy sayısı 

1 — Sabahattin Bilge ( 2) 
2 — Mesut Özansü (45) 
3 — Mükremin Poyraz (56) 
4 — İptal ( 1) 

Toplam 104 

BAŞKAN — Bu itibarla 4 ncü tur oylamada da 
sonuç alınamamıştır. 5 nci tur oylamaya geçiyoruz 
efendim. 

Aynı Tasnif Heyetinin devamını oylarınıza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim, 
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Oy pusulaları dağıtılsın. 
(Aydın Üyesi Sayın Sadettin Demirayak'tan baş

lanarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.... 

Yok. Olmadığına göre oylama işlemi bitmiştir efen
dim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için 5 nci tur oylama sonuçlarını 
okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

üyelik için yapılan seçim sonucunda oylamaya (47) 

üyenin katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrı
mı cihetine gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Burdur 
Hüsamettin Çelebi Faik Kırbaşlı 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Bu itibarla, çoğunluğumuz kalma
mıştır, Gündemde de görüşülecek başka bir madde 
olmadığı için 4 Mart 1980 Salı Günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,38 

• • 
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