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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç. .oiturum yapan Genel Ku
rulda : 

1937 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devanı olunarak; 

Millî Eğitim Bakanlığı, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Bayındırlık Bakanlığı ile, 
Karayolları Genel Müdürlüğü :ve, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri 
kabul edildi, 

5 Şubat Pazar günü saat 10 da (toplanılmak 
üzere, aynı gün, saat 3,05 te birleşime son ve
rildi. 

Başkari Kâtip 
Başkan vekili Hatay 

Mehmet Ü naldı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza TJlusman 

BİPvîNCî OTURUM 

Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Balkan vekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Selâhattin özgür (Ta biî Üye), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyo-

ru2 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

L) Ticaret Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı »Bütçesini 
müzakereye ıbaşlıyacağız. 

Bu bütçe üzerinde söz almış bulunan sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum: Sayın Şev
ket Koksal, Cumhuriyeıt Halk Partisi Grupu 
adına, Sayın Kâmil Karavelioğlu, Millî Bir
lik Grupu adına; Sayın Refet Rendeci, Ada-

(1) 853 S. Saydı basnıayazı 31 . 1 . 1967 
tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

•Iet. Partisi1 Grupu adına; Sayın Cavit Terfik Okya-
yuz, şalisi adma; Sayın Akif Eykloğan, şahsı 
adına; Sayın Cemal Tarlan, salısı adma; Sa
yın Ömer Ucuzal şahsı adına söz almış bulun
maktadırlar. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Şev
ket. Köksal'mdır. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK

SAL (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri 'sayın bakanı r e bakan
lığın güzide 'erkânı, Ticaret Bakanlığının 1967 
yılı bütçesi üzerimde C. H. P. Grupunun gö
rüşlerini zamanın müsaadesi nispetinde arz -et
meye çalışacağım. 

Umumi ifadesi ile iç. ve dış ticaretin yürü
tülmesi ve geliştirilmesiyle görevli olan Tica-
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ret Bakanlığının iş hacmimin durmadan art
ması ve bilhassa milletlerarası alanlarda ikti
sadi ve ticari faaliyetlerin açtığı yeni çığır 
hu Bakanlığa önemli ve hayati vazifeler yük
lemiştir. 

Ticaret Bakanlığının bu yeni politikayı 
tedvirdeki 'mesuliyetti milletlerin kaderinde ya
rınki nesillere külfetler yükletecek veya ya
rınki nesilleri mesut edecek ehemmiyet ve 
önemi ihtiva etmektedir. 

Zira 'ticaret (mekanizmasını iyi »tanzim etmiş 
ileri memleketlerin ve sanayi memleketleri az 
gelişmiş memleketleri veya istiklâllerine yeni 
'kavuşmuş ülkeleri bir başka yoldan ekonomik 
ve ticari yoldan elde tutmak politikasını ba
şarı ile ve maharetle yürttüklerini müşahede 
etmemek mümkün değildir. 

Ticaret Bakanlığı bugün her nevi 'ekono
mik ve ticari hâdiselerin muhatabı, ticari ve 
ekonomik aksaklıklarda da sorumlu olan bir 
vekâlettir. 

Aynı zamanda malın istihsalinden 'gerek: iç 
istihlâk ve gerekse dış pazarlara kadar ih
raç edilme sindeki iktisadi ıha raketleri ıkapsıyan 
muamelelerin muhatabı olan bir vekâlettir. 

Bununla beraber bu arada müstahsilin eme
ğinin değerlendirilmesi, diğer taraftan malın 
müstehlike intikalini fiyat istikrarını temin ve 
«kontrol etmesi ve nihayet malın dış pazarlara 
ihracını, kalite rekabet ve dış. pazarlarda değer 
fiyatına satılması gibi birbirine zıt menfaat
leri telif ötm'ök sorumluluğunu taşıyan bir ve
kâlettir. 

Ancak: Bu kadar mühim problemleri çö
zecek ve zıt menfaatleri millî -eikonomi nokta
sından telif -edecek olan Bakanlığın »bugünkü 
bünyesi -ile ıbuna imliktedir olamayacağı nokta-
tasında yüce heyetkıizûn dikkatini çekmek is
terim. 

Bugün ileri memlekeiblerin toplumunda hu
zur, birbirine güvenme kudreti ve ileriye ümit
le bakmalarmdaki temel felsefe, ekonomik alan
daki başarıları ve her gün inkişaf etmeleri
dir. 

O halde 'memleket leıkonom'isi ile uğraşan 
bu Bakanlığım iktisadi kalkınmamız için en 
faydalı şdkilde aktif olarak yalnız ekonomiyi 
yöneltici değil, öğretici istikamette de çalışa
bilir hale getirdlmesini sağlamak mecburiyetin
deyiz, 

Ticaret Bakanlığının teşikilât ve görevleri
ne dair 3614 sayılı Kanun 19ö!9 yılında çık-
ımışıtır. Bu kanunla Bakanlığa verilen mecnur 
kadrosu 464 tür. 

27 sene önce Ibu klanımdan sonra millî ve 
milletlerarası iktisadi ve ticari münasebetlerin 
ve bu istikametlerin fevkalâde inkişaf etmesi 
istihsal, istihlâk, ihracat ve ithalât nadanları
nın artması Ticaret Bakanlığının gelişen bu 
iş ıhacımma göre yeniden teşkilâtlanmasını za
ruri kılmıştır. 

Esasen bu 'zaruret, Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin zabıtları, tetkik 'edilirse Yüce Meclis 
ve Senatonun bütün gruplarının gayet vazıh 
olarak ifade ettMeıti hattâ sayın balkanların ve ba
kanlıkta mesuliyetti üzerine alan vazifelerinde ay
nı kanaati paylaştıkları görülmektedir. 

Bu hususta bir 'misal vermek ıiçin 1984 se
nesi Ticaret Bakanlığı Bütçesinde Adalet Par
tisi sözcüsü Sayın M&cit Zeren'in gayet hak
lı olarak dile 'getirdiği hepimizin düşünceleri
ne ve kanaatine tercüman olan beyanatını kı
sa olarak aynen okutmak isterim. 

(«Fiyat istikrarı mevzuunda Ticaret Vekâ
letinin ne gibi tedbirler düşündüğünü (bilmek 
isteriz. Giden yıl bu (konuda etiket koyma mec
buriyetiyle ilgili bir tasarının 'hazırlandığı ve 
Meclise en kısa zamanda sevk edileceği vaMolun-
muştur. 

Bildiğimiz bir şey varsa o da vekâletin 
vaadimi tutmamış olmasıdır. 

O halde haklı olarak soralım; va"deden ve
kâlet nerede? Ve vadedilen tasarı nerede?») 

Muhterem senatörler: 
Yüksek müsamahanıza sığınarak bugün 

dahi 'aktüalitesini mıdıafaza ettiği için Sayın Ma-
cit Zeren'in aynı zabıttan 'bir beyanatını daha 
okuyarak asıl neticeyi ifade -etmeye çalışaca
ğım. 

Sayın Zeren devam ediyor. 
(«Toptancı hailenin tesis ve idaresi için 

gayretler sarf edilmelidir. 
Giden yıl haller iidaresi ile ilgili bir tasa

rının hazırlammakıta olduğu ve Meclise (kısa za
manda se\tk 'edileceği va'dolunmuştur. 

Şimdi 'sorumuzu tekrar edelı'm; va'deden ve
kâlet nerede? Ve va'dölunan 'tasarı nerede?») 

Kıymetli arkadaşlarım, misalleri »burada bı
rakıyorum. 
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Sayın Macit Zeren'in za'b uttan (konuşmasını 
okumuş olmam, sadece yukarda arz ettiğim 
gibi bir zarureti lortaya koymuş olmasıdır. 

Bundan (kendilerime (bir tâviz ımâna'sı veya 
en ufak bir ima çıkarmamasını rica ediyoruz. 

Ancalk 1964 senesinde olduğu gibi 19G5 se
nesinde 1966 isenesin.de ve yeni 'girdiğimiz 1967 
senesinde va 'ideden say m vekâlet burada, vadeden 
sayın eski ve yeni vekillerimiz de 'burada fakat 
•bu vekâletin rantaibl çalışmasını teşkilâtlanma
sını temin edecek tasarılar henüz ortada yok. 

Şimdi C. H. P. Grupu olarak Hükümetin 
ve Bakanlığın 'bu istikametteki çalışmalarının 
yardımcısı olaeağıınıızı ifade ederken, bu kanun
ların 'biran evvel çıkmasıan temenniye şayan 
'buluyoruz. 

Mıfnt e,r em senatörler, 
Türkiye'mizin ekilebilir arazisi '25 milyon 

hektardır. Ve nüfusumuzun :% 74,5 i tanımla 
meşgul olmaktadır. 

Millî gelirdeki t a mm mahsûllerinin hissesi
nin 'c/h 37,1 i ibulması ıdolayusiyle maihsül ne
nesinin berekatli olup olmaması imemleketimi
zin kalkınması ile sıkı ibir surette ilgili bulun-
nıaktadıır. 

Zirai sektör istihsali'yle ibir taraftan mil
letçe (beşlenmemizin bir taraftan sanayimizin 
kaynağı bir taraftan da ticaret ve ihracatı
mızla memleketimizin ödeme .dengesindeki en 
ımülhim vasıtasıdır. 

Hal 'bu iken zirai sektörün istihsalini ar
tıracak güoü ve (hevesini artıracak tedbirleri 
almakta dalha 'hassas olmaya mecburuz. 

Bugün çiftçinin istihsalimi artırmaya ma
tuf zirai kredileri zamanında ve ihtiyaca cevap 
verecek bir seviyeye ulaştırmaya meeburuz. 

Bunun içinde arazilerin acilen bareınlendi-
rilmesinde zaruret vardır. 

Şayet Ziraat Bankasının bu hizmeti göre
bilmesi için plasmana ihtiyacı varsa Devletin 
imkânlariyle yardımcı olması şarttır. 

Hemen bunun yanında Yüce Meclise su
nulmuş olan kooperatifler kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde (köylümüzün çok mütevazi 
dâhi olsa tasarruflarını değerlendirecek, ban
ka hizmetlerini de görecek bu müesseseler çift
çinin tohum, gübre çaplama ve araç gibi işletme 
masraflarını kısa vâdelıi çevirme kredisinden 
temin etmesi zirai istihsalimizde yeni ufuklar 
açacaktır. 

Bu arada, bugün gerçek odur ki, istihsal 
bölgesindeki üretim fiyatları ile istihlâk bölge
leri arasında büyük fiyat farkları mevcuttu:'. 
Bu farkın bizzat istihsalle uğraşanlara kalma
sını ve. istihsal edenin emeğinin, değerlendiril
mesi suretiyle daha çok istihsale teşvik edil
mesi için kooperatifçiliğin geliştirilmesi zaruri 
dduğuıia kaaniiz. 

Muhterem senatörler malûm olduğu veç
hile Türkiye'nin uzun zamandanberi ihracet-
tiği ve döviz sağladığı birkaç anamahsulû var
dır. 

Bunlar, fındık, tütün, pamuk, üzüm, İncir 
ve cüzi 'de olsa yaş meyvadır. 

Son on yıl içinde fındık istihsalinde kayda 
değer önemli bir gelişme müşahede edildiği 
halde, dış pazarlarda istihlâke matuf bir geliş
me olmamıştır. 

3 ncü İsmet İnönü Koalisyon Hükümetin
den bu yana Rusya'ya bir miktar ihrae yapıla
bilmektedir. 

Halen Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin elinde mevcut 130 milyon kilo kabuk
lu fındıktan Almanya, İngiltere, ve İsviçre gibi 
alıcı olan fındık müstehliki memleketlere henüz 
satış yapılamamıştır. 

Beş ay sonra yeni mahsul idrak edilecek
tir. 

Ekle kalan mallar bir ölçü dâhilinde çürüğe 
kaçacak aynı zamanda yeni mahsulün fiyat 
tekevvününde fiyat düşüklüğüne de âmil ola
caktır. 

Binaenaleyh müzakeresini yaptığımız 1967 
Ticaret Bakanlığı Bütçesini Bütçe Komisyonu 
adına raporte eden Sayın Enver Güreli ve Sa
yın Ahmet Türkel'in temenni ettikleri gibi, ih
raç mallarımızın özellikle fındığın dış pazarlar
da tanıtılması ve yeni piyasalar bulunması ve 
fındık istihlâkinin artırılması için Bütçeden bir 
ödenek ayrılması lüzumuna ait temennilerine 
biz de inanıyor ve katılıyoruz. 

Bu meya.ııcla bilhassa Amerika ve Kanada 
gibi büyük ve zengin istihlâk sahalarına behe
mehal girmek hususunda ilk senelerde yapıla
cak maddi fedakârlıkların daha sonraki yıllar
da büyük faydalar sağlıyacağından en küçük 
şüphemiz olmadığını belirtmek isteriz. 

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığını doğru
dan doğruya ilgilendirmemekle beraıber, fm-
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dik dikim sahalarının başka ziraaıtlere elveriş
li ve verimli "sulak taban araziye kaydırılma-
ıııası hükümetler olarak ciddiyetle ele alınacak 
(konulardan biri olduğuna kaani bulunmakta
yız. 

İhraç mallarının barem fiyatlarının tesbiti 
ve müdahalenin yapılması gerök Millî Birlik 
Hükümetleri zamanında gerekse İnönü Koalis
yon Hükümetleri zamanında sağlam esaslara 
oturtulmuştur ve bu Hükümetlerce girişilen ba
rem destekleme alım fiyatları rekolte mevisimin-
den önce müstalışıla zamanında duyurulması 
müstahsil tarafından ve tüccar tarafından be
ğenilen ve takdir edilen hususlardı. 

Hemen ilâve etmeliyiz ki, Adalet Partisi ik
tidarının ve Hükümetimizin baremleri tespitin
de ve müdahale etmeleri gayretini teşvike ve 
takdire şayan bulduğumuzu belirtmek isteriz. 

Bunun yanında barem fiyatlarının rekolte 
mevsiminden önce müstahsil a ve tüccara duyu-
rulmasmdaki büyük faydayı ihmal etmemenin 
'zaruretini de ilâve etmeye mecburuz. 

Nitekim bu sene kampanyanın başlangıcın
da barem fiyatları hakkında tüccarın ve bâzı 
müstahsilin takribi bir görüşe sahibolmaması 
yüzünden büyük zararlara uğradıkları Ticaret 
Bakanlığınca da gayet iyi bilinmektedir. Fın
dıkta bu zarar oldukça büyük yekûnlara baliğ 
olmaktadır. Pamukta ela durum aynıdır. 

Sayın senatörler, Tarım sektörüne ait mâ
ruzâtımızı bitirirken hayvancılığın ekoncimimiz-
deki yapıcı ve müessir önemini bir türlü değer
lendiremediğimizi ifade etmek isterim. 

Hayvancılığın et, süit, deri ve yan ürünle
riyle canlı hayvan Tarım Bakanlığı Bütçesi için
de ilgisi söz konusu olur. 

Ancak Ticaret Bakanlığı Bütçesi içinde 
Hayvancılığın çeşitli yönlerden etkisini bul
mak mümkündür. 

Kalkınma çabası gösteren memleketlerin 
ekonomisi, artan besin ihtiyacının karşılanma
sı için tarıma öncelik verilmesi fikri ile, sana
yiin kalkınmada daha çok müessir olacağı fikri 
yarış halindedir. 

Memleketimizin şartları, plânın .ulaşmak 
isteldiği hedef ve uyguladığı metotlar bu iki 
görüşün telifi şeklindedir. 

Bu sebeple kalkınmayı temin edecek sektör
lerin-isabetle seçilip uygulanması önemlidir. 

Bizim için hayvancılığın geniş bir halk toplu
luğunun kalkınması, asgari refaha kavuşması 
konusu olduğu gibi, memleket ekonomisinin 
kalkınmasında, canlı hayvan vo hayvansal ürün
lerin ihracatı ile döviz kaynağı olarak da önem 
taşımaktadır. 

Hayvansal besin maddelerinin proteinin bes
lenmede, sağlığı korumada ve hattâ vücut ya
pısı üzerindeki tesirleri ilmî tetkiklerin neti
cesinde vuzuhla ortaya çıkmıştır. 

Bugün geniş bir nüfus topluluğunun yaşa
ma kaderinin bağlı bulunduğu ve memleket nü
fusunun beslenme ve sağlığı ile çok yakından 
alâkalı bulunan ve memleket ekonomisinin 
kalkınmasına güçlü bir mesnet olan hayvancı
lığın her türlü himaye ve teşvikten mahrum 
okluğu bir gerçektir. 

Kalkınma plânının öngördüğü tedbirlerin 
büyük bir kısmı uygulanamamıştır. 

Hayvancılık ve ürünleri için kredi müesse
seleri işlememekte- ve yatırıımlar yapılmamak
tadır. 

Hayvancılık ve ürünleriyle uğraşanların ço
ğunlukla tek maddeye kaderlerini bağlamala
rı sebebiyle Devlet himayesine daha çok muh-
tacolmalarına rağmen kenarda bırakılması ha
zin bir durum arz etmektedir. 

Geçimi hayvancılığa bağlı bölgeler halkının 
kalkınma ve teşvik görmesi için alınacak ted
birlerin başında; canlı hayvan, et, süt, yağ, de
ri, peynir ve diğer yan ürünlerinin değer fiyatı 
bulması ve bu fiyatın istihsal ve istihlâk mın-
takalarında mâkul bir orantı taşıması ve fiyat
lara istikrar teminidir. 

Ve hemen bunun yanında Türkiye'nin etra
fında alıcı durumda olan komşularının şartları 
ve buralara ulaştırma vasıtalarına göre, canlı 
hayvan ve ürünlerini belirli ve sağlam bir ih
racat vasıtası olma şansını ve imkânını gerçek
leştirmek için ciddî teşebbüse geçmeliyiz. 

Muhterem senatörler, Danimarka bizim 
Konya vilâyetimiz kadar araziye sahip bir Dev
lettir. İklim şartları da Yüce Heyetinizce ga
yet iyi bilinmektedir. 3,5 milyon da nüfusu 
vardır. Danimarka'nın 1965 senesi ihracat ge
liri 970 milyon dolardır. Bu ihracat geliri olan 
970 milyon doların 724 (milyon dolarını hay
vancılığı ve hayvan ürünleri ile ekle etmekte
dir. 
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Arazisi hayvan beslemeye kâfi gelmediği 
için besin maddelerini de dışardan ithal etmek
tedir. 

Danimarka canlı hayvan ihracı ve ürünlerini 
satması için dünya çapında bir çalışmanın için
dedir. Ve ekonomik hayatını bu konuda değer
lendirmektedir. • 

Kolanda ve Avusturalya da aynı politika ile 
iktisadi hayatını bugün ileri memleketler sevi
yesine ulaştırmış olduğu gözden uzak tutula
maz. 

Sayın sentörler şimdi birazda kaçakçılığa 
temas etmek istiyorum. Biz hâlâ güney hudut
larımızda kaçakçılığı Polis ve Jandarma ile 
önlemeye çalışıyoruz. 

Ve bu kanaatin rehaveti içindeyiz ve mil
yonlarca dövizimiz bu tatbikat yüzünden de 
akıp gidiyor. 

Hükümetlerin iktisadi hayata muayyen şart
lar dairesinde müdahalesinde zaruretler vardır. 

Ancak bunun hemen yanında memleketin 
iktisadi işlerinin idaresinde tenvir edici icabın
da tanzim edici bir rolü de olacaktır. 

Güney illerimizdeki kaçakçılığın önlenmesi] 
iktisadi tedbirlerle mümkün olacağı bir gerçek
tir. 

M'üsıtahsıllarm mallarını değerlendirmek 
üzere saıtış kooperatifleri veya kombinalar yo
luyla teşkilâtlanması elzemidir. 

Müstahsil mallarının meşru yoklan değer
lendirildiğini gördüğü zaman kaçakçıya itibar 
etmiyecektir, ve memleket bundan çok şeyler 
kazanacaktır. 

Sayın senatörler Ticaret Bakanlığına bağlı 
Ziraat Bankasının, hayvancılığı kredi ile geliş
tirmedeki tutumu tatmin edici olamamıştır. 

Bu hususta çerez kabilinden verilen kifayet
siz kredi ve tatbik edilen usulde, hayvancılığı 
kalkındırma ve ekonomide müessir bir faktör 
haline getirme gücü ve hedefi de olamamıştır. 

Hemen bunun yanında 1953 senesinde kuru
lan ve 1961 senesine kadar 360 milyon lira za
rar eden Et ve Balık Kurumundan da bahset
mek istenim.. 

Vakaa 1961 senesinden sonra plânlı devrenin 
icabı olan tedbirleri alarak zarar etmekten kur
tulabilen bu müessese her ne kadar hayvan 
ürünlerini değerlendirme hususunda çalışmala
rı müsbet istikâmete doğru ilerlemekte ise de 

hayvancılıkla uğraşan müstahsilin'tahayyül et
tiği ümidi 1961 e kadar israf atmiştir. 

Netice olarak Türkiye'de hayvancılığı teş
vik edecek kontrollü bir kredi müessesinin te
min edilmesi ve ciddî tedbirler alıp uygulan-
ımasmda memleket ekonomisi için zaruret oldu
ğuna inandığımızı beyan etmek isterim. 

Sayın senatörler, kalkınma plânımız, ekono
minin istikrar içinde gelişmesini öngörmüştür. 

Memleketimizin malî; fizikî ve beşerî gü
dünün, plânın öngördüğü sahalara yatırılması 
ve bu yatırımlardan en verimli neticenin is
tihsal edilmesi hiç şüphesiz iç piyasa harekel
ilerinin istikrarlı olmasına bağlıdır. 

Halbuki 1965 ve 1966 yılında ekonomimizin 
•arz ettiği genel manzara ieriııde fiyat istikra
rının sağlandığını ifade etmek çok güçtür. 

Nitekim, 1965 yılında toptan eşya fiyatları 
ortalama % 8,2 ve 1966 da bu rakamın üstüne 
çıkmış olması kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Özellikle 1966 yılı sonlarından itibaren An
kara, İstanbul gibi şehirlerimize ait geçinme 
endekslerinde süratle yükselmeler müşahede 
edilmiştir. 

1967 yılı Bütçesinin hepimizce malûm olan 
niteliği karşısında fiyat artşlarında bu seyrin 
daha da süratleneceği anlaşılmaktadır. 

Hükümetimizin para ve kredi politikası 
yanında, olumsuz malî politikasının, iç piyasa 
fiyatlarını nasıl etkilemekte olduğu, günlük 
müşahedelerimiz arasına girmiştir. 

Bir taraftan altın fiyatlarını her gün bur az 
daha artığı paranın iştira gücünün azaldığı gö
rülürken, diğer taraftan da zaruri ihtiyaç 
maddeleri fiyatlarında halkın aleyhine nasıl 
(temevvüçler gösterdiğini seyretmekıteyıiz. 

Malî dengeyi sağlamak maksadiyle sağlam 
malî kaynaklara itibar edilecek yerde, vasıtalı 
yengilere temayül edilmesi gümrükten alman 
damga resmine, gaza, benzine, çimentoya, tekel 
maddelerime konan, ve şekere denilire, çeliğe 
kömüre, Sümenbank mamullerine konacak ol
duğu anlaşılan zamlar, halkımızın geçim sıkın
tısını biraz daha artıracağı anlaşılmaktadır. 

Millî gelirden gayrı kâfi bir seviyede pay 
alan çiftçi, esnaf, işçi ve memur gibi geniş halk 
kütlelerinin karşılaşacakları bu müşkül durum 
üzerinde Yüce Parlâmentonun hassasiyetle dur
ması zaruretine inanmaktayız. 
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Memleketimizin kalkınmasında sosyal bir 
muhteva aranması zarureti gözden uzak tutula
maz. 

Bu itibarla kalkınmamızın malî kaynakları
nın tesbitinde dar ve mahdut gelirli geniş va
tandaş kütlelerine verilecek yükün daha da 
ağırlaştırılmaması vergi adaletlinin icabıdır. 

Kaldı ki, bugün medeni milletlerde böyle 
vasıtalı vergilere gitmek hükümetlerce itibar 
edilmiiyen icraatlardır. 

O hakle bu memleket üzerinde kazanç sahibi 
olanların âdil ölçüde kazançları oranında külfe
te ortak olmalrı lüzumunu bir kere daha belir
tirken bu konuda Hükümetçe alınacak her müs-
bet tedbirin yanında olacağımızı ifade eder, 
Yüce Heyetinize C. H. P. Gfrupu adına saygıla
rımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Milî Birlik Grupu adına Sa
yın Kâmil KaraveYioğlu, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayım Baş
kan, Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan ve Ba
kanlığın, seçicin idarecileri, Ticaret Bakanlığı 
Türk ekonomisinin yönetiminde Maliye Bakan
lığından sonra ikinci derecede sorunıluluk taşı
yan bir bakanlıktır. Bu münasebetle Bakanlık 
bütçesinde 'bâzı konuları tetkik edebilmek için 
'genel ekonomik durunıa anahatlariyle dokun
mak lüzumla sayılabilir: ama biz bütçenin tü
mü üzerinde Hükümetin takib ettiği politikayı 
•derinliğine ve genişliğine eleştirdiğim için bu
rada arttık üzeninde dunmıyacağımız, sadece için
de bulunduğumuz genel ekonomik politikayı 
yeteri kadar aydınlığa kavuşturmuş olan Bütçe 
Komisyonunun şu hükümlerini tekrar etmekle 
yetineceğiz. 

«Kanaatimizce; paıra mevduat ve kredi ımik-
tarlarındaiki artışlar ekonomimizin ihtiyaçlarını 
'aşacak ölçülerde olmuştur. Bu durumun ekono
mik denge üzerinde henüz olumsuz tesirleri gö-
rülmcmişse de, ileride arzu edilmiyen sonuçlara 
yol açma tehlikesi mevcuttur. 1987 yılında kamu 
sektörünün finansmanı için kaynak artırıcı ted
birlere başvurmak pek zorunlu bir hale gelmiş
tir. Aynı dereciede dikkati gerektiren nokta 
diosteıkleme alımlarında Merkez Bankası kaynak
larının lüzumundan fazla kullanılmaması key
fiyetidir. Kısaca, ekonomik durumumuzun ye
niden gözden geçirilerek; istikrarı koruyucu bâ

zı yeni tedbirler üzeninde durulması gerekmek
tedir.» 

Bütçe Komisyonunun bu hükmünden sonra 
genel ekonomik duruma daha fazla teması lü
zumsuz addediyoruz. 

Hattâ bu münasebetle son zamanlardaki fi
yat yükselmesi ve yaratılmış olan enflâsyon baskı
sı üzerinde de durmıyacağız. Ve yine Türk eko
nomisinin içinde bulunduğu durumu yetki ile 
tahlil etmiş olan iç ve dış siyasi mahfillerde 
Adalet Partisinin na<zariy atçısı ve sözcüsü ola
rak bilinen sayın bir iktisat profesörünün A. P. 
Grrupunda yaptığı konuşmayı da sadece hatırla
tarak gedeceğiz. 

Hükümetin ekonomik sıkıntılarımız üzerine 
kısa zamanda - eğileceğine ve millî ekonomiyi 
tecrübesi geçirilmiş hastalıktan koruyacağına 
güveniyoruz. Bu inançla kısam birfcaç konuyu 
eleştirmekle iktifa edeceğim. 

Sayın üyeler; 
Dış ticaret politikası hacmen yetersiz olan 

dış ticaret dairesi eliyle yürütülür; dış ticaret 
politikasının ilkeleri belirginidir. Ama bu ilkele
rin tatbikatı son derece güç ve devamlı gayret 
istiyen hususlardır. Her sene bu konulara ak
tüel durumuna göre öncelik vererek temas edi
yoruz. İhraçatımızdalki olumdu hamlelere rağ
men, elan belirli tarım ürünlerimize değer fi
yatla pazar bulmak mesele olmaya devam et
mektedir. Dış ticaret bilançosu plân hedefi erli
ne uygun bir seyir içimde inkişaf etmesine rağ
men son senelerin olağanüstü döviz imkânı olan 
işçi tasarruflarında henüz faydalanılacak po-* 
tansiyel değer mevcuttur; bunun için sarf edi
lecek gayretlerin verimli olacağına inanıyoruz. 
Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında dış 
ticaret dengesi yapılırken, işçi dövizi imkânla
rı henüz belirmemişti. Bunu arkadaşlar bilirler 
ve Beş Yıllık Plânda da bellidir. Buna rağmen 
dış ticaret bilançosu açığı şimdiki gibi tanzim 
edilmişti. Beliren bu imkân .ancak proje kredi
lerinden tahakkuk etmiyen •açıklan kapatmakta
dır. Meselâ : 1965 te 70 milyon, 1966 da 110 
milyon dolar olan ve 1967 de de 130 milyon do
lar beklenen bu döviz Türkiye'yi büyük ölçüde 
el açmaktan ve yatırım mallarını geç, pahalı ve 
tavizli olmaktan koramuştur. 1967 için Beş Yıl
lık Plânda 270 milyon dolar proje kredisi plan
landığı (halde bu 1967 uygulama plânında 100 
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milyon dolara düşüriilebilmiş veya düşürülmek 
zorunda kalınmıştır. İhraç artın gelişmesine ve 
işçi dövizi imkânlarına rağmen 1967 programın
da 290 milyon dolarlık açıktan kaçınılamamak-
itadır. 

1967 ithalât programı aşağıdaki şekilde geır-
ejekl eşmesi s a ğlanac aktır. 

% 42,5 yatınım malları, 
% 46,9 hammaddeler, 
% 10,6 tüketim malları ithalâtı. Dikkatiniz

den kaçmıyacağı üzere tüketim malları ithalâtı 
'•en küçük miktara sığdınimıştır ve tasarrufu 
tavsiye edilebilecek tek unsur da budur. Bu 
miktar küçük görülebilir ama asılında, fiiliyaıt-
da tüketim malları ithalâtı bu kadar değildir. 
Bu sadece gümrükler yoliyle ginenıdir. Bunun 
ıdısınıda çeşitli yollardan .gelen kaçaik tüketim 
mallarını ilâve edersek % 11 lik nisbet ve bu
nun döviz karşılığı olan 75 milyon dolarlık 
program ithalâtı en az iki misline çıkar. 

Büüyorsunuz ki, -eskiden Gaziantep civarı 
/tüketim malları ithalâtı için her türlü tedbire 
rağmen küçük bir kaçakçılık üssüydü. Şimdi 
buna birçok yollaır eklendi. Bulgaristan'ım Var
na İdmanı Türkiye için bir kaçak ihraç limanı 
haline geldi. Her gün Ege ve Akdeniz sahille
rinde motorla yapilan ithalâtı yani kaçak itha
lâtı okuyoruz. Binlerce işçi bavulunda kaçak 
gielen isıtliblâk malları büyük yekûn tutmakta
dır. Ayrıca bedelsiz ithalât, ^göçmen dövizi; meş
hur vPX) kaçakçılığı dikkate alınınca tüketim 
malları ithalâtının gerçek ölçüsü ortaya çıikar. 

Hiikümetiii bu yollarla yapılan ithalâtı bi
raz da döviz sıkıntısını .azaltıcı yönde olmasın
dan dolayı hoş görüyle karşılaşması mazur gö
rülemez. Plâna aykırıdır. Kaçakçılığı önleme
nin, Ticaret Bakanlığıyla ilgisi, sadece ekono
mik tedbirlerini bulması yönündedir. Bu konu
nun Tekel Bakanlığı veya Dahiliye Vekâletiy
le ilgisi belki daha fazla addedilebilir. Fakat 
esas olan ekonomik tedDİrlerdir. O halde bura
da şunu tesbit ediyoruz ki, yapılan tüketim mal
ları ithalâtı programlarının çok üstündedir. Ne
ftice olarak 1967 dış ticaret bütçesi açığı da 
programlarının üstündedir. 

Hükümetin bu konu üzerinde devamlı gay
ret sarf etmesi lâzumıgeldiği aşikârdır. Açıkların 
devamının Türk ekonomisine olumsuz tesirleri, 
bu yolla sağlanan gayrimeşru. kazançlar, para

mızın dış değerinle yapılan baskı devanı etmek
tedir. 

İhracatımızın ilkelerinde de plânlama, Hü
kümet ve Parlâmento arasında bilinmuiyen bir 
husus ve bir aykırı görüş yoktur. Ama uygula
mada alınacak tedbir ve elde edilecek sonuç 
daha pelk çoktur. Bu hedefe klâsik zirai ürünle
rimiz de dâhildir. Ürünlerimize pazar bulunana-
sı, bunların elden değer fiyatla çıkarılması me
sele olmaya devam etmektedir. Bu derdin çare
si, şüphesiz, Devletçe yeni pazarlar bulunması, 
mevcut konıtenj anların artırılması, 1967 senesi 
uygulaıma plânında ifadesini bulduğu gibi iç 
ekonomik politika da gerçelkçi bir araç olaralk 
fiyat politikasının kullanılmasıdur. İhracatımız 
için Sovyet sahası henüz büyük bir kapasite 
olarak ortadadır. Anlaşmalı memleketlere ihra
cat için bâzı mahzurlar ileri sürülmektedir. Bu 
tezler Bütçe Komisyonunda ve Meclislerde mü
nakaşa edilmektedir. Ama hedefimizin zirai is
tihsal fazlamızı satmak, heder etmemek, para
ya çevirmek olduğunu unutamayız. Devamlı bir 
pazarın sahibi olmak ihracatımız için ilk he
deftir. 

Başlkaları tarafından tutulmuş olan Avrupa 
Pazarında gedik acımak ve yerleşebilmek hem 
uzun vadeli hem de bizim standardımız ve bi
zim fiyatlarımız için daha güç değil mi? 

Geçen sene bütçesinde Ticaret Bakanlığının 
ekonomik tedbirler alınmasında yetersiz kaldı
ğını ifade ederek uyarıcı ve yapıcı bir tenkid 
olsun diye Ticaret Bakanlığının «dış ticaret 
bakanlığı görünüşünde olduğunu» söylemiştim. 

Şimdi de ihraç attaki yetersizliğinle, hamlele
rine rağmen yeterliğine ithalâtın öncelik aldı
ğına işaret ediyorum. Tabiî yukarda inceledi
ğim gibi ithalâta da tam hakim değil. Burada 
hir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Son za
manlarda Türkiye'de yapılan bir araştırmada 
en çok milyoner sayısının Musevi vatandaşları
mız arasında olduğu tesbit edildi. Bu vatandaş
larımızın Anayasada mevcut haklarının kısıt
lanmasını teklif etmiyoruz; böyle şey aklımız
dan geçmez; ancak bu vatandaşlardımuzın imti
yazlı oluşuna kanunlardan, fırsatlardan çok 
ehilce faydalandıklarına dikkati çekmek istiyo
ruz. Her zaman ifade ettik; burada dış ticare
timizin bir illeti yatar. Tabiî Türkiye'de en bü
yük kazanç konusunun dış ticarette olduğuna 
sizlere hatırlatmayı zait addediyoırum. 
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Dış ticaretle ilgili bir küçük, fakat mühim • 
'konu dışarıda açılan fuarlar tatbikatı. Başında, 
[burnunla ilgili neşredilen bir yazının birkaç satı
rını buraya yorumsuz olarak aktarmak istiyo-
ırum, bir vatandaşımız İsveç'ten yazıyor. 

«Bu sene de, 31 Ağustos - 11 Eylül tarihleri 
arasında Stockholm'de açılan St: Erlçks fuarın
da bir Türk p a n o n u var. Bu, şimdiye kadar 
gördüklerimden de berbat, hesaplandığı zaıman 
yarum milyon Türk lirasına mal olduğu anlaşı
lan bu pavyonda kumaş!aırm en âdisi, halıların 
en bayağısı, balkırlarım, tahta işlerinin en ka-
'bası teşhir eıdilmektodir. İsveç bizden senede 
40 milyon liralık incir, 7 milyon liralık fındık, 
24 milyon liralık ıküspe, 2,5 milyon liralık tü
tün, 1,5 'milyon liralık şarap alır. Şarap hariç, 
pavyonda diğerlerini bulmaık için Dyojen gibi 
fenerle dolaşmak lâzımdır. Her hailde arkadaş
larımız arananlar Yunan pavyonunda fa-zl asiyle 
bulunur, diye zahmet ihtiyar etmemiş olsa ge
rek; yalnız Türk pavyonunda 6 tane kelli fellii 
ımemur ayak ayak üstüne atmış sigara içer, iki 
ıtane İsveçli kız da broşür dağıtır. Bunun hesa
bını soran olmaz mı?» 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir konuya daha dokunuyorum; yakın za

manda Amerika'da dünya açlık tehlikesinin 
kapıya dayandığı ilân edildi ve Hariciye Vekili 
özel yardımcısı ağzlyle A. B. D. nin ilk defa 
gıda yardım taleplerini karşılıyacak stoka sa-
hibolmadığı ilân edildi. «Dünyada sürekli bir 
gıda buhranı dönemine giriyoruz» dendi. 

Geçen günlerde Sayın Başvekil Nevşehir ko
nuşmasında ve Bütçe Komisyonunda «1968 de 
Türkiye hububat sıkıntısı eekecekar» dedi. Şimdi 
ye kadar da sıkıntımız vardı; ama Amerika'dan 
alıyorduk, bundan sonra alamıyacağız, verilirse 
peşin parayla verilecek ve tavizler karşılığında 
verilecek. Yani bundan sonra buğday en yeni 
'emperyalizmin vasıtası olacak, bu mukadder
dir. 

Eminim ki, arkadaşlarım, Hindistan açlığı 
ve bu açlığın Amerika - Hindistan münasebet
lerine tesıiriıni hatırlarlar. Hattâ Mısır - Ameri-
!ka münasebetleri, gıda yardımımın Mısır poli-
Itiikasına yapmak istediği baskı ve bundan do
ğan gerginliği de hatırlarlar. Hattâ Pakistan -
Amerika mıünasıeb eti erine yaptığı tesiri de ha
tırlarlar. Yine hatırlarız ki, her geçen gün nü
fusumuz artıyor, ihtiyacımız artıyor, bu gidiş

le maalesef açığımız da artacak. Kendi münase-
betlerimiizden de Amerikan ziirai istihsali fazlası 
satış tesirlerini bunun iç politikaımızdaki, mü-
lakaşalarına, aksini soya anlaşmasını, zeytin

yağı anlaşmasını, buğday anlaşmasını iyi hatır -
1 arlar. 

Kısaca teklifimize geliyorum; 

Konunun uzun vâdede plânda tedbirleri var 
görünüyor. Baraj, gübre, ilâç, toprak reformu, 
teknik ziraat gibi imkânlarla İç. Anadolu ve 
füney - Doğu Anadolu daha çok milyonlar bes-

liyeeek. Ama uzun vadeli. Vakit yok, 1968 den 
itibaren buhran gösterecek, vâde yak, durum 
âail bunun âcil bir metodu bulunmalıdır. Bu
nun sorumluluğu Ticaret Bakanlığına düşer. Bu 
görevin sorumlusu, muhatabı Ticaret Bakanlı
ğıdır. 

Bizce kısa vadeli müessir âlet fiyat politika
sıdır. Yarı tedbiri de kredi politikasıdır. Kredi 
politikası üzerinde bütün hatipler dururlar, du
racaklardır. Nitekim durmuşlardır. Bıizikn üze
rinde ısrarla durduğumuz konu fiyat politika
sının teşvik edici, tahrife edici cazlbesidir. 

Senelerden beri bilinmektedir ki, Türkiye'
de tütün -ekicileri tütün politikasının, pancar 
ekicileri de pancar politikasının karşısındadır. 
Bizim araziden daha çok kazanmak için taban 
araziye tütün ekilir, vasıfsız tütün yetiştirilir; 
başa dert olur ama, buğday ekilmez. Pancar 
ekicileri tahdide rağmen çok ekmıefc isteır. Buğ
day aleyhine pancar artar. Ucuz şeker ibrace-
dilir. Zarar edilir. 

Bunların yerine çiftçi buğday ekmeğe teşvik 
veya ratzı edilmelidir. Bu da fiyatla olur. Yan 
tesirler Devletçe giderilebilir, esasen 440 nolu 
Kanunda bu gibi husus da öngörülmüşltür. Bir 
metot bulunmalı ve çiftçiye buğday eikıtlirilımje'M-
dıir. 

1967 uygulama plânı, sayfa 129 fiyat poli
tikası hepsini tasvibediyoruz. Ancak tahıl ürün 
fiyatları için şu hüküm var; «Nispî fiyat yapı
sında önemli değişmeler olmadıkça tahıl fiyat
ları cleğişmiyeee)ktir.» Hüküm bu. Şimdi bunun 
üzerinde durulması gerekiyor. 1968 uygulama, 
raporunda bu hükmün değişeceğinden eminiz, 
aıma korkarız ki, o zamana geç kalacaktır. Eısa-
sıen fiyat istikrarı şimdiden tereddüde girmiş 
bulunuyor. Yani direktifin önşartı, hükmün ön-
şartı yerine geliyor, 1970 de hububat azlığı ve 
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bunun arkasından gelecek siyasi tavizlerden ko-
runımanm yolu bugünden tedbir almakdır. Sa
yın Bakanlığın dikkatine sunulur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz da yabancı sermayeye değinelim: 
İktidar partisi sözcülerinin özel yabancı ser

mayeye ihtiyacımız hakkında görüşlerini sık sık 
saygıyla dinliyoruz. Bu konuda bizim kanaat
lerimiz belirgindir. Yabancı sermayenin Türki
ye'de faydalı olamadığına kaaniiz. Kanaatimi
zin en müspet vesikası plânlamanın yapmış ol
duğu geniş ve meşhur araştırmadır. Onu bir 
vesıile ile Senatoya sunmuştuk. Bu rapor hiçbir 
satıriyle yabancı sermayencın lehinde değildi. 
Bütçenin tümü üzerinde sözcümüz: «Bize göre 
Türkiye'ye yabancı özel sermaye kâr içtin değil 
istismar için gelmektedir. Türkiye'ye gelen ya
bancı özel sermayemin % 40 ı ilâç sanayiiınde-
dir. Yani ilâç paketleme sanayiinde gelen ser
maye 340 milyon Tl. dır. Halbuki barukalarurnız-
dan 789 milyon Tl. kredi kullanmışlardır.» de
di. 

Bu hali tabiî buluyoruz. Ekonomik politika
sı istikrarsız olan bir memlekete bir riskin kar
şısında gelen yabancı özel sermaye istismar için 
her fırsatı kullanacaktır. 

Türkiye'de sanayi kurarak ihracat yapan, 
döviz sağlıyan başarılı özel yabancı sermayenin 
isimlerini ve firmalarını hiç olmazsa şimdiye 
kadar tanımak bahtiyarlığından Millî Birlik 
Komitesi devrinde Türkiye'de motorlu araç lâs
tiği sanayii kurulmasına imikân vermek üzere 
bir ka.nunla ham kauçuk ithaline taviz verdik. 
O günden bu yana İzmit civarında sanayi ku
ruldu. Her sene bu sanayiin murakabesi için en 
az biz Ticaret Bakanlığının dikkatini çekeriz. 
Buna rağmen sanki biz onlara istismar imkânı 
vadetmişiz gibi, sanki onlar üzerinde hiçbir 
kontrol yokmuş gibi, iç piyasayı tuttular ve ima
lât tiplerini paylaşarak tekel fiya.tlariyle tak 
fiyatla, istedikleri fiyatla iç piyasa ihtiyacı ka
dar üretim yaptılar ve rahat rahat satıyorlar. 
Baıkahm ne zaman ihracata yönelecekler? 

Yabancı sermayeye yalnız Devletin kontrol 
kifayetsizliğinden dolayı karşı değiliz. 

Yabancı sermaye her milleti rahatsız ediyor. 
Yakın zamanda «Newyork Times» dan Cumhu
riyette tercüme edilen bir makaleyi özetlemek 
isterim. Bu yazıda Amerikan özel sermayesinin 
Kanada ekonomisini kontrol altına almasını önle

me tedbirlerinden ve Kanada nm tedirginliklerin
den, Amerika'dan Avrupa ve İngiltere'ye sızan 
yabancı sermayenin yarattığı meselelerden, mah
zurlardan ve önleme tedbirlerinden geniş geniş 
bahsediliyordu. 

Arkadaşlarım, 
Bir iki küçük ilâveyle sözlerimi tamamlıyo

rum. Bakanlığın ve ona bağlı teşebbüslerin ye
ni kanun ve kanun düzeltme ihtiyaçları seneler
den beri olumsuz sonuçlariyle beraber devam 
etmektedir. Bütçe Komisyonunun sayın rapor
törleri gerçekten bütün ve değerli bir etüdolan 
raporlarında diğer hususlar gibi bunları da in
celemişlerdir. 

Bunlara her zaman işaret edildi. Tekrarla
manın başlıca sebepleri şunlardır. Hemen yarı
sı ekonomik hayata derhal müessir olacak ko
nular; senelerden beri bekleniyor ve gelişmeyi 
engelliyor. Bunların için 440 numaralı Kanu
nun emrettiği her teşekkül için re organizasyon 
kanunları her zaman üzerinde önemle durduğu
muz kooperatifçilik kanunu, su ürünleri kanu
nu gibi konular var. Eaporda raportörler lü
zumlu konuları ancak üç sayfaya sıralıyabiimiş-
ler. 

Bunlara bir yol vermek lâzım. Hepsi bir der
din cevabı. Meselâ gecen sene Halk Bankasının 
sermayesi 300 milyona çıkarılmıştı. Şimdi 600 
milyona çıkarılması isteniyor. İmkân vermeli
yiz; hizmet etsinler. Yetki meselesini münaka
şa ederken bir tartışmayı da hatırlatmak istiyo
rum. 

Bu yaz Sayın Bakanın evvelâ sözlü sonra 
da görülen lüzum üzerine yazılı emriyle Tariş, 
evsafı düşük üzümleri müstahsilin zararını ön
lemek üzere satmaldı. İzmir'de özel sektörün 
sözcüsü olan bir ticaret gazetesi var. O gazete 
günlerce bu konuyu - Hazinenin zararı - veya 
Bakanın yetkisizliği yönünden eleştirdi. Hem 
de sansasyon yaratacak bir tarzda eleştirdi. Bu 
konuya yetki meselelerinin halli için işaret et
miş oluyorum. Ama Sayın Bakan lüzum görür 
de konuya ışık tutarsa memnun oluruz. Biz esa
sen müsta-hsılı koruyucu her tedbirin daima ya
nındayız. Yeri gelmişken bu sene zeytin yağı 
destekleme alımlarını; pamuk destekleme ta
ban fiyatını hattâ Toprak Mahsulleri Ofisinin 
görev alanında ilk defa olarak çeltik alımını 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmekten 
bahtiyarlık duyuyorum. 
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•Sözlerinim sonuna gelmiş bulunuyorum. İki 
küçüık konuya işaret edeceğim. Bunlardan biri 
her sene bildiğimiz gibi fuar haftası münasebe
tiyle bunu da ufak tefek tenkidier belirir. Bu 
konuyla ilgili- yolsuzluk]arın menşei hakkında 
bir tartışmayı Sayın Bakana sunmak işitiyorum. 
Bir ayrı konu daha var, bu da küçük mesele; 
bize intikal ettiğine göre Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü bir zaman evvel kendisine mülkiye
ti 500 000 liraya satılmak istenen Siteler'deki 
bir binayı üç seneliği 500 000 liradan kiralamış 
ve içerisini tamir etmek için de büyük bir mas
raf etmiş. Bu kanunun şu anda cevaplandırıl
ması güç olduğunu dikkate alarak Bakanlıktan 
olmamasını temenni ettiğimiz meselenin gerçekliği 
hakkında bilgi rica ediyoruz. 

Yazılı olarak takdim edilirse memnun olu
ruz. görüşlerimi arz etmiş oluyorum. Ticaret 
Bakanlığını hor sene işaret ettiğimiz gibi bir 
gelişme, bir başarılı devamlı çalışma içinde bu
luyoruz. Bu gelişmenin genç Bakanın emrin
de bu sene de devamını diler, hepinize ve Ba
kanlık erkânına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Refet Rendeci'nin. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler, 
Adalet P a ut isi Cumhuriyet Senatosu Grupu adı
na söze başlamadan öne e hepinizi gruptum adı
na hürmetle selâmlarım. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
sırasında Adalet Partisi Senato Grupunun bu 
Bakanlık bütçesi hakkındaki görüşleriyle Ba
kanlığın meselelerime de öz olarak temas etme
ye çalışacağım. Konuşmamızda geniş tetkik ve 
tahlillere girmeye vaktimiz müsaidolmıyacak-
tır. Fakat, Adalet Partisi Senato Grupunun bu 
Bakanlığın ilgili bulunduğu meseleler ve mev
zular üzerimdeki görüşlerimi de öz olarak ifade 
etim ey e çalışacağım. 

Ticaret Bakanlığı 1939 tarihli Teşkilât Ka
nununa göre yürütülmektedir. O tarihten bu 
yana gec.en uzun senelerin getirdiği yenilikleri 
bu kanunla bağdaştırmak elbette mümkün ol
maz. Kaldı ki, o günden bu yana değişen dün
ya ve memleket şartları göz önüne alınırsa, bu 
kanunla idare edilmeye çalışılan Bakanlığın ne 
kadar müşkülât içerisinde olduğunu anlamak 
mümkündür. 

Sayın senatörler; Ticaret Bakanlığının Türk 
iktisadi ve ticari hayatına daha müessir hale 
getirilmesi, değişen dünya şartlarına ayak uy
durabilmesi, modern tekniğin fennî icaplarına 
göre yemi metotlar ve usuller ve ilmî esaslar 
dairesinde çalışabilmesi ve yeni icaplara göre, 
yeni organizasyonlar yapması kadar tabiî bir-
şey olamaz. Ancak, mevcut kanunu zorlama su
retiyle ve Bakanlık teşkilâtının işlere ve mese
lelere gayret sarf edeceği yerde, klâsik metot
larla değişen dünya şartlarına ve düzenine ayak 
uydurmak zarureti karşısında ve içinde bulun
duğu müşkülâtı da gözden uzak tutmamak lâ
zım gelir. Bununla şunu izah etmek istiyoruz ki, 
eski kanunu yeni şartlara uydurmak için göste
rilen gayretler, Bakanlığın esas meşgalesine 
sarf edilirse, elbette daha faydalı neticeler alı
nacaktır. Bu bakımdan, mezkûr Bakanlığın ye
mi bir çalışma şekline sokulmasını tamiki edecek 
yeni bir kanuna kesin olarak ihtiyaç ve zaruret 
vardır. Kaldı ki, bugünkü hüviyetiyle Ticaret 
Bakanlığını müstakil bir Bakanlık alarak gör
mek mümkün değildir. Mezkûr Bakanlığın bir
çok yetkileri ki, bilhassa dış ticareti ilgilen
diren ve beynelmilel münasebetlerde diğer ba
kanlıklara tabi bir duruma getirilmiş olduğu, 
açıkça görülmektedir. Filhakika, bir taraftan 
Dışişleri Bakanlığının ve bir taraftan Maliye 
Bakanlığının ve Sanayi Bakanlığı ile Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının, Ticaret Bakanlığına ait 
işleri, onun karar ve iradesi dışında tutmakta 
oldukları görülmektedir. 

Bu durum, ekseriya kanunlarla değil, bey
nelmilel anlaşmalar ve kararnamelerle yaratıl
mış ve Bakanlık bu haliyle tabiî bir bakanlık 
halime getirilmiştir. Ticaret Bakanlığının mües
sir bir dunuma getirilmesi iç- ve dış ticaret po
litikasını memleket gerçeklerine göre düzenli-
yebiknesi, yeni bir kanunla ve yeni bir organi
zasyonla mümkün olacaktır. 

Yukarıda arz ettiğimiz mütalâalardan başıka 
bir de fiilî duruma göz atmak faydalı olur. 
1939 tarihli Kuruluş Kanununa göre verilmiş 
kadrolar Bakanlığın bugünkü iç ve dış ticaret 
politikasını ve Bakanlığın kendisine verilmiş 
vazifeleri yapması ve yürütmesi için kâfi de
ğildir. Daha geniş bir kadronun, daha geniş 
yetkilerle teçhiz edilerek ve bilhassa bu mevzu
larda yetiştirilerek, dış ticaretin yeniden düzen
lenmesi lâzım gelir. Halen 19 milyarlık bütçe 
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igenisinde 25 - 30 milyon lira gibi cüzi bir ra
kamla kendisinden büyük hizmetler beklenen 
Bakanlığın bekleneni yapması mümkün değil-
'dir. Bu realiteyi ortaya koymakta büyülk fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın Senatörler; Balkanlılk 'mevcut mevzua
ta göre kendi bünyesi içerisinde kuruluşu ka
nunla tâyin edilmiştir. Bunun tadadını lüzum
suz addediyorum. 

Bakanlığın kendi kuruluş ve bünyesinden 
başka, Bakanlığın kontrol ve murakabesi altın
da bulunan teşekkülleri de kısaca ismen tada-
dedeeeğim. 

1. — T. C. Ziraat Bankası, 
2. — Toprak Mahsulleri Ofisi, 
3. —• Halk Bankası, 
4. — Et ve Balıik Kurumu, 
5. — İstanbul Emniyet Sandığı, 
Ger>ek Bakanlığa ait kuruluşların, gerekse 

Bakanlığın murakabesine tabi kuruluşiların hiz
met ve faaliyetlerini derinliğine ine elemek çok 
mamana ihtiyaç göstermektedir. Bu sebeplerle 
bu kurukışılara kısaca temas etmekle iktifa ede
ceğiz. 

3614 sayılı Kanuna göre Ticaret Bakanlığı
nın bünyesi içerisindeki kuruluşu en müessir 
olanı iç ticaret ve dış ticaret dairesi olarak 
görmek mümkün. Bundan evvel bu kuruluşila
rın kısaca bilhassa çalışıma şekillerini ide birlik
te mütalâa ederek kısa notlar ve pasajlar arz 
ediyorum. 

Dış Ticaret Dairesi. Bu daire Merkez Teşki
lâtı ve dışarda bulunan teşkilât olmak üzere 
2 kısımdır. Merkez Teşkilâtının kuruluşu ma
lûm, kanun tâyin etmiş. Biz bilhassa dairenin 
dışarıdaki faaliyetlerini, dış ticareti tanzim ve 
yayılmasındaki gayretlerinin mevcut elemanlar
la yapılamadığı kanaatindeyiz. Bilhassa dış teş
kilâtta 56 meslek memuru, 33 mahallî kâtip 
kadrosu ve 31 memlekette temsilci. 

Dış ticaret münasebetlerimizin düzenlenme
sine, ticaret mukaveleleri ve anlaşmalarımın ak
dine ait esasları tesbit ve bu anlaşmaları tatbik 
edecek dış ticaret münasebetlerinin gelişmesini 
sağlıyacak tedbirleri hazırlıyacak, sergi ve fu
arları teşvik: himaye ve bunlara bağlı sair iş
leri yürütecek bir teşkilâtın bu kadar bir kad
royla yapılacağına kaani değiliz. 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü; iç piyasalar 
şubesi, yabancı sermaye şubesi, banka ve kredi

ler şubesi, sigorta şubesi, şirketler şubesi, ölçü
ler ve ayarlar şubesi, odalar ve borsalar şubesi, 
uyuşturucu maddeler şubesi, olluıak üzere kurul-' 
muştur. Bu genel müdürlük şirketler, bankalar, 
sigortalar, odalar ve borsalar, yabancı sermaye, 
ölçüler ve ayarlar işlerine dair mevzuatın Ti
caret Bakanlığına yüklediği görevleri yapmaya 
çalışmaktadırlar. İç ticaretin seyrd ile piyasa 
hareketlerini tanzim ve takibetmektedirler. Yu
karıda arz ettiğim gibi bu ikuruluşılaırın da ye
ni kanunlarla yeni hüviyetlere ve dünya ve 
Türkiye'nin modern şartlara göre düzenlenmesi 
bakımıaiıdan yeni mevzuatın getirilmesini temen
ni ederiz. 

Standardizasyon Müdürlüğü; ihracat malla
rının standartlaşma ve ihracatın bu yönden mu
rakabesi ve standarfdizasyonla ilgili mevzuatın 
tatbikiyle görevli olan bu genel müdürlüğün 
de mevzuatımıza göne kontrol ve murakabesi 
başka teşekküllere bırakılmış işler hariç, iç ti
caret konusu ve dış ticaret konusu mail ve ma
mullerin standartlaştırılması bu müdürlükçe ya-> 
pılm aktadır. İleride bu müdürlüğün mevzuuna 
yine temas edeceğim. 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü: İktisadi 
ve ticari faaliyetlerin görünüşünü tesbiite yarı-
yan anketler yapmak, indexler tanzim .etmek, 
memleket iktisadiyatının devamlı tahliillerdni, 
resmî konjonktür etütlerini ve bunlarla ilgili iş
lemleri ve yayınları yapmalkla vazifelidir. 

Sayın senatörler; Ticaret Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar hakkında da kısaca mâruzâtta bulun
mak isterim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi; 3491 sayılı Kuru
luş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan karar
namelerle ofisin iştigal sahası ve hizmetleri tâ
yin edilmiştir. Bu teşekkül şehir ve kasaiba hal
kının yemeklik hububat ihtiyaçlariyle, tabiî 
âfetler yüzünden muhtaç duruma düşen bölge
lere yemlik ve yemeklik ihtiyaçlarını temin -eder. 
Kuruluş Kanununa göre, gerek ihtiyaç için, ge
rekse destekleme mahiyetinde hububat muba
yaa eder, hububatın fiyat istikrarını temin et
meye çalışır. 

Bu sene, bir kararname ile ofise çteltilk alımı 
yetkisi de verilmiş ve gerekli fon ayrılmıştı/r. 
Oeltilk elkiımindeki istikrarsızlığı gidermek ga
yesiyle ofisin çeltik istihsalini teşvik ve taban 
fiyatları tesbit ederek de müstahsil elindeki 
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mallanın ucuz fiyatla satılnıaımasını önlemek ve 
dolayısiyle istihsali istikrarlı bir seviyede tut
ma amacı güdülmüştür. Bu işe bu sene ilk defa 
teşebbüs edilmesi, sebebiyle bâzı aksaklıklar ol
muşsa da gelecek sene tecrübeli ve yetişmiş ele
manlarla ve gerekli organizasyon da kurularak 
çeltik istihsal ve istiMâikinde ofisin daha mües
sir rol oynamasını temin edileceğine inanıyoruz. 

•Et ve Ballık Kurumu; kuruluş kairaırnaımesi-
'iıe göre ve plânda derpiş edilen hedefler göz 
önüne alınarak 440 sayılı Kanun çerçevesi içe
risinde üretim faaliyetleri, ihracat faaliyetleri 
ve ithalât faaliyetleri olmak üzere çeşitli faali
yetleri mevcuttur. Ayrıca, balıkçılık işleriyle 
de uğraşır. Gerek balık istihsali ve gerekse is
tihsal edilen balıkların balık yağı ve unu haline 
getirilerek iç ve dış pazarlara satışı ile de uğ
raşmaktadır. Trabzon Balık Yağı ve Unu Fabri
kası bu işle 'meşgul olmaktadır. Et ve Balık 
Kurumu ayrıca kendi kombinalarında, fennî 
usullerle kesim, yapar. Anaürünlerii ve yan 
ürünleri ve kesim artığı tâbir edilen maddeleri 
kendi tesislerinde işler, iç ve dış pazarlara sa
tar. Bilhassa, et, kemik unu, kan unu, yağ, tır
nak, boynuz unu, konsantre safra, çeşitli gud
deler, pankreas gibi hayvan yemi, sabun, deri 
ve ilâç sanayiinde kullanılan muhtelif madde
ler elde edilerek, deri, bağırsak, sakadat ve çe
şitli yağlar işlenerek, iç ve dış pazarlara bu ku
rum tarafından arz edilir. Kurum, bunların ya
nında kendi tesislerinde çeşitli şa.rküteri ma-
ımulleri ve et konserveleri de imâl etmektedir. 

Ziraat Bankası; 3202 sayılı Kanuna göre, 
Ziraat Bankası Türk çiftçisinin tarımsal üreıti-
mine, tarım ürünlerinin sürüm ve satışına tarı
mın ve tanımsal sanayiin ve bunlarla ilgili te
şekküllerin millî ekonomi uyaırlarına göre yürü
tülmesine ve bu çerçeve içerisinde gerekli te
şekkülleri kurmaya, faaliyetlerini tarımsal alan
lara yöneltmeye ve gerekli banka hizmetlerini 
yapmaya yetkili bir kuruluştur. Tüılkiye'nin 
en ücra köşelerine kadar bankacılık hizmetle
rini götürmeye çalışmaktadır. 

'Bankanın bilhassa; çiftçinin suni gübre ih
tiyacını kredi yoluyla karşılamak, müstahsilim, 
.traktör, biçer - döver, su motoru ve saire gibi 
'diğer ziraat âlet ve araçlarıının donatımı için 
ıkredi vermek, genel ikrazat içerisinde hayvan
cılık kredilerini temin etmek, (kısa ve uzun va

deli), zirai verimin artırılmasında tesirli ola
cak sertifikalı ve kontrollü tohumtlufklaırın üre
ticilere, cari kredi birimleri içerisinde tohum
luk temin etmek, başlıca ihraç maddelerimizden 
pamuk, tütün, üzüm, fındık, narenciye, meyva 
ve turfanda sebze gibi mahsullere kredi ver
mek. Çevirme kredileri vermek suretiyle tarı
mın ve tarımsal mahsullerin sanayii veya ihra
cı ile uğraşan teşekkülleri organize etmek ve 
yardımcı olmak gibi işlerle uğraşır. Bankanın 
bilhassa zirai kredi mevzuunda daha müessir 
hale getirilmesini temenni ederiz. 

Halk Bankası; banka küçük esnaf ve sanat
kârlara kredi temin etmek ve bunların faaliyet
lerini desteklemek vazifesini üzerine aJlmıştır. 
Banikanın sermayesi evvelce çıkarılan bir ka
nunla artırırlmışsa da, faaliyetlerini genişlet
miş olması ve organize ettiği küçük esnaf ve 
sanatkârın çok büyük bir kütle olması sebebiy
le halen tatmin edici bir faaliyet içerisinde de
ğildir. Çok geniş bir inkişaf kaydetmjelktedir. 
Türfkiye çapında esnaf ve sanatkârların kredi
lerini teımln etmek kolay bir iş değildir. Ban
ka, bu mesuliyetini müdrik olarak geniş bir fa
aliyetin içine girmiştir. Bankanın evvelâ geniş 
imkânlara kavuşturularak, ondan, sonra kendi
sinden daha faydalı hizmetler beklenmesi tabiî
dir. Bu bankaca bilhassa verilen krediler Es
naf Kefalet Kooperatifleri eliyle verilen kredi
ler ve küçük sanatları geliştirme kredileri al
mak üzere verilen krediler ve bankacılık hiz
metleriyle uğr aşmaktadır. 

Bu bankanın bilhassa kuruluş gayesine bağ
lı bırakılarak diğer banka hizmetlerinden çok, 
küçük esnaf ve sanatkârları kalkındırmak gay
reti içinde bulunması ve inkişafını bu yolda te
min etmesi siyanı temennidir. 

Sayın senatörler; Ticaret Bakanlığı, evvelce 
de arz ettiğimiz gibi 1939 yıllında çıkarılan ka
nunla yöneltilmektedir. Bu kanunla verilen kad
roların durumları yine kanunda bellidir. Ko
nuşmamın baş kısmında da ifade ettiğim gibi 
bu kadrolar kifayetsizdir. Bakanlığın gerek 
kendi kuruluşu içerisinde gerekse bağlı teşefk-
külleri üzerinde inhisar ve ticaret politikasını 
normal olarak yürütebilmesi için daha geniş 
imkânlara kavuşulmasını ve mevzuatının bu yol
da tadilini temenni ediyoruz. Bir noktaya da 
işamet edeceğim. Bakanlık bugün yardımcı te-
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şelkkülleır tâbir ettiğimiz kendine bağlı teşek
küllerden aldığı birçok memurlarla işlerini yü
rütmeye çalışmaktadır. Bu kanunun kendileri
ne verdiği yetki 1967 senesi içinde bitmekte
dir. Bu mevzuda nasıl bir tedbir alınacağını 
bilmiyoruz. Biran önce bu işin de memurlar 
arasında ikilik j 'aratan durumun oırtadan kaldı
rılmasını temenni ediyoruz. 

İhracatı geliştirme merkeızi; bu teşekkül Ti
caret Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Bu
günün dünya şartlaıma göre ihracatta faydalı 
bir müessesedir. 118 sayılı Kanuna göre kurul
muştur. 

İhracatçılara teknik yardım sağlamak, yaş 
sebze ve meyva ihracında iç ve dış piyasalarda 
gerekli tedbirleri almak, Türk mallarının ihraca
ta elverişli hale getirilmesini temin etme gibi 
bizm etleri görnıe gayreti içindedir. Kuruluşunun 
kısır tutulması sebebiyle arzu edilen randımanı 
verememektedir. Daha geniş imkânlara kavuştu
rulması zarurettir. Kuruluş Kanununun tadili 
halen Mecliste bulunmaktadır. Bu kanunun bi
ran önce çıkarılarak İ. G. M. nin iç ve dış tica
rette daha müessir rol oyıııyam bir kuruluş ha^ 
•linıe getirilmesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler; iç ticaret mevzuu konuş
mamızda ayrı bir kısıım ol arak ele alınmaya ça
lışılmış ise de, bugün Türkiye'de ve dünyada 
iç ticareti yalnız başına mütalâa etmek müm
kün değildir. İç ve dış ticaret her yönüyle bir
birine bağlı bulunmaktadır. Gelişen ve değişen 
dünya şartları içerisinde nakil vasıtalarının ço
ğalması, süratli hale gelmeleri, muhabere im
kânlarının genişlemesi, aynı malı istihsal eden 
muhtelif milletler ve devletler arasındaki reka
betin yeni usullerle ve metotlarla idare edilme
si karşısında bizim de kendi mallarımıza pazar
lar bulmak, bunları değeri pahasına satabilmek, 
ve bilhassa bu pazarları daimi surette elde tu-
tabilaiok ve bu pazarlara standart ve ucuz mal 
temin edebilmek, kendi ürettiğimiz malları de
ğerinden aşağı satmamak gibi meseleler iç ve 
dış ticaretin müşterek meseleleri olarak görün
mektedir. 20 nci Asır insanlarının istihlâkte 
gösterdiği titizlikler de nazarı itibara alınırsa 
bu konunun önemi kendiliğinden meydana çı
kar. Türk mallarının standart hale getirilip dış 
l'iyasalarda aranan ve vasıfları bilinen mallar 
olarak kabul ettirilmesi, iç ve dış ticaretin 
önemli kodlularından birisidir. 
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Bu mevzua gelmişken, Türk Standartları 
Enstitüsünden ve yukarıda bahsini yaptığımız 
İ. G. M. nin birbirine paralel ve tamamlayıcı 
olması temenni edilen çalışmalarına temas et
meyi faydalı gördük. 

'Ticaret Bakanlığının yetkilerinin tahdide-
dilmiş olduğunu da arz etmiştik. Millî Korun
ma Kanununun kaldırılın asımdan sonra fiyat 
ve etiket kontrolü kanunlarının hâlâ çıkarılma
mış bulunmasını büyük bir noksanlık olarak 
belirtmek isteriz. Bu noksanlıklarla Bakanlığın 
iç ve dış ticareti yönetmesi beklenemez. Zoraki 
ve mevzuat zorlamaları ile yapılan işler istene
ni temin edemiyecektir. Bu sadece, bir bakan
lığın meselesi olmaktan da daha mühimidir. 
Hükümet programında beyan edilen hususlarım 
biran önce gerçekleştirilerek gerekli mevzuat 
noksanlıklarının gider ilim esini ve iç ve dış tica
ret mevzuunda metotlu, ilmî ve plânlı bir tica
ret politikasının tanzim edilmesi gerçeği kesin 
olarak belirmiştir. İhraç mallarımızın hakiki 
bir döviz menbaı haline getirilmesi ve ihracatta 
fiyat farkları sebebiyle döviz ziyama sebebiyet 
verilmemesi 1 azimdir. 

Dış piyasalarla rekabet edeceğimize göre, 
memleketimizde istihsal edilen malların üreti
mini artırmak, fiyatlarını dünya fiyatları ölçü
sünde tutmak, dış ticaretin kesin kaidesi hali
ne gelmiştir. Bunu temin edebilmek için de üre
timi artırıcı ve fiyatları normal tutucu tedbir
lere girmek lâzımdır. Faiz hadlerinin yüksek 
tutulması, kredi imkânlarının az olması ve bu
na benzer sebepler ile üretimin azlığı, ihraç 
malılarımızın fiyatlarında senelere ve devrelere 
göre değişiklikler meydana getirmektedir. Bil
hassa faiz hadlerinin yüksekliği ve ucuz kredi 
temin edilememesi, ihraç malı üretecek olanları 
teşvik etmemekte ve bu suretle ihraç malların
daki artış ve fiyat istikran normal bir düzene 
girememektedir. Kısaca, ilmî ve metotlu bir fa
aliyetle iktisat ve ticaret politikasını günün 
şartlarına, Türk ve dünya piyasalarına göre 
tanzim etmek kesin bir zaruret olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Bilhassa bu mevzu üze
rinde biran önce bir karara varılması Adalet 
Partisi Grupunun samimî arzusu ve temennisi
dir. 

Sayın senatörler; sözü buraya getiırmişken, 
Adalet Partisinin iktisat ve ticaret politikası 
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hakkındaki görüş ve kanaatlerine de kısaca te
mas edeceğiz. 

Adalet Partisi bâzı çevrelerde kapitalist bir 
zihniyetin temsilcisi olarak gösterilmek isten
mektedir. Evvelâ bunu A. P. Grupu olarak 
reddederiz. Bugün içinde bulunduğumuz düzen 
kapitalist bir düzen değildir. Adalet Partisi ik
tidarı da kapitalist bir düzene ve sisıteıme isti-
nadetmemektedir. Köylü işçi, 'esnaf ve bütünü 
ile Türk balkının menfaatlerini, mevcut düzen 
içerisinde bağdaştırarak yürütmıe gayreti içe
risinde olan bir parti ve onun iktidarı kapita
list olamaz. Müstahsilin malını değerlendirmek, 
işçinin emeğini vermek, memleket mahsulleri
min iç ve dış piyasalarda değeri pahasına satıl
masını temin etmek düzeni içerisinde olan bir 
iktidar keza kapitalist olamaz. Adalet Partisi 
'bir zümre veya sınıfın menfaatlerini koruyan 
bir iktidar da değildir. Bu mevzuda kasıtlı ola
rak Adalet Partisine yöneltilmiş olan haksız ta
cizleri reddederiz. 

Bu mâruzâtımızdan aşın cereyanların tesiri 
'altında memleket içinde anarşi çıkararak emni
yet ve istikrarı bozmak istiyenlerin iç ve dış 
piyasalarda Türk menfaatlerine ne derece zarar 
verdiklerini İtilmeleri iktiza eder. Bu şekildeki 
(konuşmaların, yazmaların ve beyanatların çok 
ölçülü, memleket içerisinde emniyet ve asayişi 
bozmıyacak, millî menfaatler aleyhine olmıya-
calk, içerde ve dışarda Devletin itibarım sars-
mıyacak mahiyette olması lâzımdır. Bu ölçüler 
içerisinde olmıyanlara, millî menfaatlere zarar 
verdikleri hususunu hatırlatmayı da vazife sa
yarız. Bütün bunları bildikleri halde, aynı şe
kilde ve ısrarla iç huzuru ve emniyeti bozımak 
istiyenleri de iyi niyetli kimseler kabul etmedi
ğimizi açıkça ifade ederiz. 

Bu mevzuda yukarıda arz ettiğimiz kanaat
lerimizle şunu demek isteriz ki, bu nevi söz, 
yazı ve faaliyetler piyasada emniyet ve istik
rarı yok etmektedir. Türk piyasasına yeni kıy
metler katacak olan müteşebbislerin karar ve 
teşebbüslerini dedikodular dahi yok eder. Bu 
bakımdan parlömanterlerin ve partilerin bu 
mevzu üzerinde hassasiyet göstermelerini temen
ni ederiz. Hep birlikte güven içerisinde, içeri
de ve dışarıda itibarlı bir devlet olmanın yara
tacağı istikrarlı bir ortam ve bu güvenliğin ya
ratacağı psikolojik atmosfer içerisinde Türk 

iktisat ve ticaret politikasını da müspet biır is
tikamette yürütmek imkânını bulmuş oluruz. 

Sayın senatörler; bu mâruzâtımızı da bu 
şekilde bağlarken, bu beyanlarımızla ilgi de
recesi göz önünde bulundurularak dış ticaret 
mevzuu üzerindeki tutum ve davranışlara da 
işaret etmek isteriz. 

Bâzı muhalif çevrelerden, dış ticaretin dev
letleştirilmesi yolunda teklif ve temenniler gel
mektedir. Adalet Partisi Grupu olarak böyle 
bir teklif veya kararın karşısındayız. Her 
türlü davranışların iç ve dış piyasalarda men
fi tesirlerine şahidolmuşuzdur. Kaldı ki, reka
betten uzak, bir memuriyet ölçüsü içerisinde 
ve mesuliyet korkusu altında ticaret yapıla
maz. Ticaretin devletleştirilmesi sözleri dahi 
gelişme halinde olan iç ve dış ticaretimizi ze
delemektedir. Bu şekilde bir davranış, gelişme 
halinde olan iç ve dış ticaretimizi yeni açmaz
lara sokacaktır. Bu sebeplerle biz bu mevzu
un, yani ticaretin devletleştirilmesi sözünün 
edilmesini dahi zararlı görmekteyiz. 

Sayın senatörler; şimdi, dış ticaretimizin 
geliştirilmesi için alınması lâzımgelen tedbirler 
üzerinde kısaca durmayı zaruri bulduk. 

Umumi olarak dış tiearet politikamız; ik
tisat politikamızın isçinde, ticaret muavezenesi-
ni temin etmek ve daha basit deyimiyle itha
lâtı azaltmak, ihracatı çoğaltmak suretiyle dü
zenlenmesi en faydalı olanıdır. Bunun, itha
lâtı tahdidetmek suretiyle ihracatı çok göster
mek şeklini de denenmiş usullere aykırı görmek
teyiz. Ancak, ithalâttan, yerli sanayii teşvik 
edici ve ihraca - yöneltici bir faaliyetin evvelâ 
kabulü ica.beder ki, gerekli hukuk rejimini 
düzenliyerek ihracatı artırmak ve ithalâtı tah-
didetmeden dış ticaret muvazenesini temin et
mek en ideal şekildir. Bunun da birinci şartı, 
müstakar bir fiyat politikası takibetmektir. 
Birçok yabancı memleketler fiyat istikrarları
nı ithalâttaki serbestiden istifade ederek, fi
yatı yüksek, malların fiyatlarını ithal yoluyla 
düşürerek ve piyasaya ucuz mal getirerek te
min ermişlerdir. Böylece hem üretim ihtiyacı 
karşılanmış, hem de fiyat istikrarı temin edil
miştir. Bizim de bu yola girmemiz faydalı ola
bilir. Bu politikanın üretim maddeleri ürerin
de ve üreticiler üzerinde ve serbest rekabet 

827 — 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1967 O : 1 

esaslarına göre gelişmesi teinin edilirse ucuz 
fiyat ve yüksek kaliteli mal üretimi teşvik edil
miş olur. Ve dolayısiyle kötü ve pahalı mal 
üretenler de piyasadan çekilmeye mecbur edi
lir. Dış piyasalara standart ve ucuz mal vere
bilecek üretim faaliyetleri de, iktisadi bir dü
zen içerisine sokulmuş olur. 

Dış ticaret mevzuu üzerinde söz açılmışken 
Bakanlığın dış piyasalara gönderilen mallar 
üzerinde daha geniş bir kontrol yetkisine sa-
hibolması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Fındık, üzüm, pamuk gibi başlıca ihraç mal
larımızla iklim şartlarına ve senelerin mahsul 
azlığı veya çokluğuna göre artma ve eksilme
ler göz önünde tutularak müstakar bir ihraç 
politikasına girmemiz zaruridir. Dünya piya
salarında bizim ihracettiğimiz malları ihraç e-
denlerin kalite ve miktarları da malûmdur. 
Dünyada bu nevi malları istihlâk edenlerin ih
tiyaçları da malûmdur. Bol seneler mahsulünü, 
aynı sene içerisinde bu piyasalara sürdüğü
müz takdirde, fiyat düşmeleri olur. Bu ba
kımdan Ticaret Bakanlığının, mahsulün bol 
olduğu senelerde tamamının ihracı yerine, pi
yasaların ihtiyacı kadar mal ihracına müsaa
de ederek fazlasını gelecek sene mahsulleri ile 
birlikte ihracı üzerinde tedbirler alması şaya
nı temennidir. 

Bu suretle, ihraç mallarımızın değerinin 
düşmemesi temin edilerek, değeri pahasına ih-
racedilen maldan gereği gibi döviz elde et
mek mümkün olacaktır. Fındık, ihracı mevzu
unda bu yola girilmiş olduğunu görmekle mem
nunuz. Diğer ihraç mallarında da aynı yola gi
dilmesini temenni ederiz. 

Bu arada, ihracedilemiyen mallarımız mev
zuuna da temasta fayda vardır. Döviz getire
cek ve ihraç malı vasfında olup da türlü se
beplerle ihracedilemiyen ve depolarda bekleme
ye tabi tutulmuş ihraç malları mevcuttur. Bun
ların zaman içerisinde değeri düşmeden ve ih
racı için lâzım evsafını kaybetmeden ihracının 
temini ve döviz membalarının değerlendiril
mesi başta gelen tedbirler arasında olmalıdır. 
Bunlar için istisnai olarak mevzuat tadilleri 
veya başka yol ve kanallarla ihracının temin 
edilmesi bilhassa üreticiler üzerinde ve bunun 
ticareti ile uğraşanlar üzerinde büyük sosyal 
tesirleri de olacaktır. Bunları, stokları azaltıcı 

tedbirler, cümlesinden olarak alınmasını te
menni ve tavsiye ederiz. 

Burada bilhassa ihraç mallarımızdan tütüne 
işaret etmek isteriz. Tütün istihsalinin geniş mik
yasta artmış olması, ihracının eski senelere göre 
daha az olması ve iç istihlâkin muayyen bir se
viyede kalması sebebiyle ihraç edilemiyen tütün
lerin senelerden beri beklemekte olduğu bir va
kıadır. Rakip memleketlerin bu mevzuda almış 
oldukları tedbirler gibi mevcut dış ticaret reji
mini bozmayacak fakat, bu tütünleri de ihraç ede
bilecek imkânları aramak bilhassa Ticaret Bakan
lığının en başta gelen vazifeleri cümlesindendir. 
Bir millî değer olarak bunların terkedilmemesi 
ve dövizin zayi olmaması en başta düşünülen hu
suslardandır. Kısaca, geçmiş seneler stoklarının 
eritilmesi, yeni tedbirler ve yeni yollarla ve nor
mal ölçülerin dışında da mütalâa edilebilmelidir. 

Savın senatörler; Yukarıda arzettiğim husus
larla ilgi derecesine göre mevzuun diğer kısmına 
da intikal ediyorum. Yabancı sermaye mevzuu; 
Buerün TürkiveVle ve dünyada yabancı sermaye 
mevzuu üzerinde çok şey söylenmiştir ve söylen
meğe devam edilecektir. Adalet Partisi Grupu 
olarak görüşlerimizi, Türk sermayesinin yetişeme
diği sahalarda ve yerli sanayii baltalamıyacak ve 
ihracata yardımcı olacak yabancı sermaye teklif
lerinin kabul edilmesini faydalı addediyoruz. Bu 
şekilde gelecek sermayenin teşvik edilmesi kanaa-
tnıdavız. 

Yabancı sermaye kontrolden uzak ve yuka
rıdaki ölçülerimiz içerisinde tutulmaz ise haki
katen memleket menfaati arma zararlı olur. Bu 
ölçüler içerisinde ise yabancı sermayeyi memleket 
iktisadiyâtının ve ticaretinin genişletilmesi ve ge
liştirilmesinde mühim bir unsur olarak kabul edi
yoruz. Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun da 
bu anlayış ve ölçüler içerisinde tatbik edilmesini 
ve yabancı sermayenin yurda gelişinin teşvik edil
mesini favdalı kabul etmekteyiz. 

Sayın senatörler; şimdi mâruzâtımızın son 
kısmına gelmiş bulunuyoruz. Burada yukarıdan 
beri saydığımız hususların kısaca bir hülâsasını 
vapmayı faydalı gördüm. Bilhassa dış ticaretle 
ilgili ve ihracatı artırıcı tedbirler üzerinde bir 
kaç notumu kısaca arzederek konuşmamı bitiri
yorum. 

Bize göre ihracatın artırılması için şu yoldaki 
tedbirlerin alınması favdalı olur. 

1. - Yatırımları teşvik etmek. 
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2 - Vaz ve istihsale yöneltilmiş kredileri ço
ğaltmak. İhraç malları için bazı maliyeler tesbit 
ve ilân etmek, rejim ve siyasi hâdiselerle piyasa
yı ürkütücü söz, beyan ve yazılardan çekinmek, 
sermayeyi spekülatif işlerden ve gayrimenkuller-
den çekerek ihraç mallarını üretecek sahalara 
kaydırmak, yabancı sermayenin girebilmesi için 
gerekli ortamı yaratmalı, ticaretin devletleştiril
mesi, ithalâtın Devlet eliyle yapılması veya yapı
lacağı yolundaki beyanlardan, münakaşalardan ve 
tekliflerden sarfınazar ederek evvelâ psikolo
jik ortamı istikrar içerisinde tutmalı, pazar-
hane, değerlendirme, fiyat istikrazı ve açık
lık gibi dış ticaretin esas unsurlarını teşkil 
eden mevzu] arla istikrarlı, kesin tedbirler 
üzerinde olmalı dış ticaret işlerinde gerek 
içerde gerek dışarda memur ve mümessilleri 
ticaret işlerinde yetişmiş, gerek kendi memle
ketinin gerekse gittiği memleketin ticari hu
susiyetlerini bilen kimselerden seçmek. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı şu te
menniyle bitiriyorum. Sayın Karavelioğlu da 
işaret ettiler, bendeniz de aynı şekilde işaret 
ediyorum, Bütçe Komisyonuna verilmiş olan ra
porda iki sayfaya yakın çıkarılması lâzımge-
len kanunlardan bahsedilmiştir. Hakikaten 
bunların lüzumlu ve zaruri olduğuna inanıyo
ruz. Bu konuların biran önce ilgili yerlerde 
takibedilerek ve noksanlıkları tamamlanarak 
biran önce kanunlaşmasını temenni ederken, 
A.P. Grupu adına hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Şahıslar adına görüşmelere geçiyoruz. 
İlk söz Sayın Cavit Terfik Okyayuz'undur. 
Buyurunuz efendim. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYÜZ (İçel) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ticaret 
Bakanlığı bütçesi üzerinde kısa olacak maruza
tıma ticaret dengemizden bahisle başlamak is
tiyorum. 

Şahsi mütalâama göre; ticari münasebetler 
içinde bizim için en mühim ve en önde ehem
miyet ve kıymet olan problem dış ticaret den
gemizin düzeltilmesi meselesidir. Bu istikamet
teki çalışmanın hedefini esaslı şekilde tâyin ve 
tesbit ederek, bu neticeye doğru isabetle gide
bilmenin şartı; her şeyden evvel bu hizmet 

sahasının en mükemmel bir organizasyon için
de değerlendirilebilmesi meselesidir. Ben şah
san bu hizmet sahasında gereken faktörleri 
şekillendirip, değerlendirmekte bugün tanı bir 
başarı içinde olduğumuza kaani değilim. 

Hepimizin bildiği gibi, Cenup bölgemizin 
zirai faktörleri içinde özel istihsal metaı olan 
narenciye satımına 'ait elimde bulunan resmî 
bir raporda; aynen şöyle yazılır (Münich piya 
sasına mal gönderen memleketler arasında çi
vili sandık kullanan memleket yalnızca Türki
ye'dir. Diğer memleketler bu devreyi çoktan 
geçerek tel dikişli sandık kullanmaktadırlar.)' 
bu ambalaj meselesindeki açık, acı ve üzüntü 
veren ifade yanında nakliye imkânlarımızın bu
lunmaması, piyasayı takibetmekteki imkânsız
lıklarımız, pazarlamadaki teşkilâttan mahrum 
bulunuşumuz sebebiyle daha da acı ve ibret ve
rici şu rakamları aynen rapordan naklediyorum; 
Akdeniz bölgesinde yetişen portakalın en güze
lini istihsal etmemize rağmen 1965 yılında Ba
tı-Almanya'ya bizim 5 146 ton ihraç yapmamı
za mukabil, İspanya 374 198 ton, Fas, 85 399 
ton, İtalya, 65 255 ton, İsrail 60 000 ton, küçük 
Yunanistan ise bizim iki mislimizden fazla ola
rak 10 676 ton ihraç yapmışlardır. 

Aziz arkadaşlarım, bu .adedler elbette bu 
memleketi seven, ihtiyaçlarına çare bulmanın 
gönülden kopup gelen tertemiz duyguları ve 
ileri fikriyatiyle sarılı evlâtlarına acı ve ıstırap 
verecek mâna ve muhtevadadır. Görülüyor ki, 
standardizasyon meselemizi, nakliye düzenimizi, 
mübadele zorunluklarımızı dış piyasaları, kredi 
meselemizi, iştira gücümüzü, üretim hızımızı 
topyekûn iktisadi faaliyetimizi, tam ve mükem
mel işler bir teşkilâtlanmanın nizamı ile kıy-
metlendirmezsek daima ticari çalışmalarımız, dış 
t3caret dengemizi sağlamamıza yeterli ve fiyat
ların istikrarına hiçbir suretle hadim olamıya-
caktır. Unutmamak lâzımdır ki, iktisadi faali
yetler her zaman ve her şart içinde tecezzi kabul 
etmez bir bütündür. Bu noktada izninizle bize 
hayret ve acı veren ve dikkatinizi çeken bir 
pasajı bu rapordan yine aynen nakletmek isti
yorum. 

Portakal ihracatımızı .etkiliyecek ve belki de 
bu ihracatımızın tamamen durmasına sebebola-
cak yeni bir faktörden bahsetmeyi uygun gör
mekteyiz. Bu da Ortak Pazar dış gümrük tarife 
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tatbikatmdaki son gelişmedir. 19G7 yılından 
itibaren Türkiye'den yapılacak portakal itha
lâtında % 20 nisbetinde gümrük uygulaması 
takarrür etmiş bulunmaktadır. Bu demektir 
ki, bu nisbotin tatbikiyle memleketimizden ya
pılacak portakal ithalâtında navlun dâhil ihra
cat masrafları ile gümrük yekûnunun mal be
delinin % 50 sine baliğ olacağı katiyetle hesap
lanmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu aded ve bu netice narenciye istihsal eden 

bölgeler için hakikaten ağır ve hakikaten kor
kutucudur. Bu husus da Ticaret Bakanlığının 
bu yıkıcı olabilecek tatbikat içinde karşılayıcı 
tedbirleri neler olacaktır. Ve bir hazırlığı var 
mıdır? Hakikaten merak ve endişe •etmekte
yiz... Narenciye bölgesi olarak bu tedbirlerin 
neler olabileceğini öğrenmek istiyoruz. 

Görülüyor ki, bu hizmet sahasında; işaret 
ettiğimiz organizasyonunun temin ve tesisine 
açıkça ve mutlaka zaruret vardır. Bugün çakış
malar ferdî, münferit ve dağınık olmaktadır. 
Her şeyden evvel bu sistem pahalı bir çalışma 
nizamıdır. Bölgesel, şirketler kurarak bu çalış
ma ve çabalamaları birleştirmenin hukukî, malî 
ve sosyal imkânları mutlaka denenmektedir. Ci-
varımızdaki memleketler gibi ihracat sigortaları 
kurarak müteşebbise cesaret ve güc getirici ted
birlerin ele alınmasında büyük fayda olduğuna 
inanıyorum. Bugün memleket sathında üretim, 
çalışmalarında büyük bir ihtiyocalorak atanan 
gübrenin bilhassa tevzi işlerinin tahrik ettiği 
şikâyetler ve üzücü söylentiler içinde bu hizme
tin, bu yolla ve bu usulle başarılmak istenmesin
de faj^da sağlanamadığı açıkça görülmektedir. 
Kanaatimize göre gübrenin serbest ithaline im
kân verilmesi halinde tüccar gübrenin % 20 sini 
malı getirmeden Merkez Bankasına emanet ola
rak yatırmaktan kurtulacak, hattâ malı getir
dikten sonra bedelini transfer ederek parasını 
diğer teşebbüsleri için kullanabilecek ve bu su
retle gübre daha ucuza satılabilecektir. Bugün 
ithali sıkışık zamanlara raslıyan gübreye büyük 
bir talep ile tahallükle atılan müstahsil arzın az
lığı önünde gübreyi lâyık olduğu fiyattan daha 
büyük bedelle almaya mecbur olmakta bu da 
meşru olmıyan kârların maliyetin artmasına 
sebebolmaktadır. Kanaatimize göre hiçbir ikti
sadi ve sosyal fayda sağlamıyan, aksine vazife

lileri yıpratan korkunç söylentilere muhatabe-
den bu tatbikattan vazgeçilmelidir. 

Sayın Başkan ve aziz arkadaşlarım : 
Ticari hayatımızın dış denge temini ve tesisi 

yönünden kanaatimce geç kalmış hizmetlerden 
biri de serbest bölge meselemizdir. Son günler
de bu hizmet sahasında Hükümetin canlı bir 
çalışma yaptığını görmekten ve bilmekten çok 
ümitli ve çok güvenliyiz. Memleket iktisadiyatı
na büyük ölçüde etki yapacağına inandığımız 
bu hizmetin görülmesindeki ölçülere objektif ve 
hiçbir suretle şaşmaz hükümlerin gücüyle tevec
cüh edilip el konulacağına güveniyoruz. Şüphe 
yok ki ; serbest bölge bir müessese olarak lü
zumlu şartları değerlendirmeden kurulamaz. Bu 
faaliyetlerin tam bir düzenle çalışması için alt 
yapı tesislerinin temini mutlak olarak lüzumlu
dur. îçin'de bulunduğumuz malî ve maddi sıkın
tıların bize zorladığı gerçek odur ki ; biz bu alt 
yapı tesislerini en ucuz şekilde yapabilmenin 
imkânlarını mutlaka aramalıyız. Hizmete zarar 
ver m ivecek Ve bu faaliyetin memleket ekonomi
sine en faydalı şekilde tesirini sağlıyacak ve 
memlekete en az masrafla mal edilecek bir çalış
ma nizamı içine girmek zarureti içinde Hükü
metin bu bölgeyi tâyin ederken; gereken dikka
ti ve objektif inanış ve davranışı bütün icapla-
riyîe değerlendireceğine biz samimî olarak ina-
nıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bendeniz fikrî gücümün 
ve müşahedelerimin hana. verdiği imkân ölçü
sünde bankacılık hareketlerine de kısaca doku
narak mâruzâtımı bitireceğim. Şahsi kanaatim 
odur ki; bâzı bankalarımız tatbikattaki kanun
lara uymıyan bir şekilde kombinezonlar bula
rak, tasarrufunu kendilerine tevdi etmiş olan
lara fazla menfaat sağlamakta ve böylece kredi 
maliyetini yükseltmekte ve bu neticeyi maalesef 
gene bâzı kombinezonlarla tüccarlarımıza ve sa
nayicilerimize yüklemektedirler. Hürriyet için
de kalkınma prensibinin yürüyüşünde vazife ve 
mesuliyet sahibi müteşebbisi böylece ağır hü
kümlere muhatabetmek, kanaatim odur ki, bu 
fikir hareketi içinde düzenli bir davranış ola
maz. Bence bu gibi hareketlerin önlenmesinde 
ticaretimizi ve sanayiimizin muzaffer istikbali 
bakımından büyük fayda vardır. Bankaları
mızın mevduatın ve kredinin emniyetini sağ-
lıyan güvenlik faktörlerine de yeteri kadar 
ehemmiyet verdiğinin tam bir isabetle ifade 
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edilebileceğini zannetmiyorum; bankacılığımı
zın ileri ve modern bir hüviyete ulaştırılması 
zarureti, iktisadi ve ticari hâdiseleri için de 
kendisini fazlasiyle hissettirmektedir. 

Alınan faiz ve komüsyon bildiğine ve dünya
daki tatbikatına göre fazladır, iktisadi kon
jonktürle de ilgilendirilmediği kanaati memle
kette umumidir. Bu sebeple, düşük kazançlı ya
tırımlara teveccüh edilememekte ve bu tatbi
kat içinde de prodüktif ve esaslı yatırımlar da
ralmakta ve ihtiyacımız olan alanlarda endüstri 
kurma hareketleri istenilen hızla inkişaf ede
memektedir. 

Görülüyor ki ; bankacılığımız, ticari hayatı
mızın teçhiz edilmesinde ve bu hizmet sahasın
da verimli bir çalışma düzeninin kurulu; işleme
sinde esaslı şekilde yardımcı olmakla beraber, 
tam ve mükemmel şekilde yerine oturmamıştır. 

Millî kaynaklarımızın iktisadi dengeyi boz
madan tevzii bence iktisadi meselelerimizin ba
şında gelmektedir. İktisadi faaliyetlerin tecezzi 
kabul etmez bir bütün olduğunu bilerek bütün 
müesseselerimizi yapıcı bir 'Organizasyon içinde 
değerlendirmenin ölçüsünü iyi tâyin etmeliyiz. 
Mâruzâtımı bitirmeden Halk -Bankası ve çalış
ma niteliği üstünde de kısaca durmak istiyo
rum. 

Bu memleketin orta sınıfı olan ve her birimi
zin saadet ve huzurumuzun büyük kaynağı, yu
valarımızın düzen içinde devamına yapıcı emek
leri dost ve sıcak hissiyatiyle karışan esnafımı
zın ve küçük sanatkârımızın iktisadi ve sosyal 
gücüne yeniden imkân katan bu bankanın son 
yıllardaki çalışmaları bilhassa dikkatimizi çek
mektedir. Bankanın bu istikametteki çalışma
ları hızlandığı ölçüde kanaatim odur ki, mem
leketin iktisadi ve sosyal düzenine daha da em
niyet gelecek hak ve hürriyet rejiminin bu 
gönüllü ve kalabalık evlâtları bu istikamette 
yeniden güc ve güven kazanmanın bahtiyarlığına 
erişecektir. Bu mevzuda Hükümetin bu banka
ya sempatisini daha da artırarak çalışmalara 
kuvvet katmasında esnafımızın ve küçük sa
natkârlarımızın huzuru bakımından büyük isabete 
işaret ediyor, Sayın Başkanımızı, değerli Se
natoyu, Ticaret Bakanımızı ve ticaret hayatı
na büyük kıymetler katmak bahsinde hüsnüniyet
le çabalıyan arkadaşlarımızı büyük bir hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy, buyurun. 
Kişisel görüşlerini aksettiren arkadaşlara bir 

hususu hatırlatacağım, Genel Kurulun ittihaz 
ettiği bir karar vardır. Bu bakımdan görüşme
lerini bu müddet içerisinde bitirmelerini istirham 
edeceğim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, ben de memleket hay
vancılığının pazarlanması mevzuunda birkaç 
konuya temas etmek isterim. 

Hayvancılığımız hiç şüphe yok ki, Devlet hi
mayesi altındadır. Ancak buna yeteri kadar 
ehemmiyet verilmediğini görüyoruz. Nitekim 
zirai plasmanın aşağı - yukarı % 5 i civarında 
hayvancılığa kredi imkânları sağlanmaktadır. 
Bu bütün hayvan mevcudu nazarı itibara alı
nırsa hiç mesabes:ndedir. Halbuki hayvancılı
ğın yalmz et endüstrisi kısmı aşağı - yukarı 
Türkiye'de 3,5 milyar civarında bir alış - veriş 
sağlar. Diğer taraftan bunun yan ürünlerini de 
nazarı itibara alırsak 5 milyara yükselmiş olur. 

Buraya temas edince hatırıma şu da geld' ar
kadaşlar; hayvan kesimi umumiyetle bizim be
lediye mezbahalarında yapılır ve büyük şehir
lerimizde kombinaların bulunduğu yerlerde ise 
kombinalarda kesilir, fakat kombina bulman 
yerler haricindeki kesilen hayvanların bütün 
van ürürleri maalesef gereği kadar kıymet
lendirilen! ez ve böylece de büvük bir mikvasta 
Relir temininden mahrum kalırız. Diğer taraf
tan mezbahalar birçok yerlerde belediyelerin 
bir gelu* kaynağı olarak kabul edilir ve ne sıhhi 
bakımdan ne de teknik bakımdan brma yeteri 
kadar önem verilmez. Bu mevzuu düşünüp ve 
bunun üzerinde durulmasının memleket iktisa
diyatı üzerinde büvük faydalar temin edeceği
ne kaaniim. Hayvan hesleyîeiliği pek kolay ve 
ucuz bir mevzu değildir. Hayvanın gıdasını 
temin etmek, sağlığiyle meşgul olmak, onun ba
rınacağı yeri daha fenne uygun hale getirmek 
lâzımdır. Binaenaleyh hayvancılık biraz da 
pahalı bir mevzudur. Di^er taraftan bizim pa
zarlarımız maalesef köylünün yakınında de
ğildir. Daha ziyade Doğuda yetişen hayvanları 
istanbul'a nakletmek için bir hayli yol masrafı 
ödemek mecburiyeti hâsıl olur. Asıl mühim 
taraflarından bir tanesi de kördeki hayvanı köy
lü çok defa pazara kendisi indirmez. Şehirle 
köy arasında hayvan alış - verişi yapan bir sürü 
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cambazların eline geçer. Ondan sonra şehre in
tikal eder. Bu da müstahsilin yeteri kadar kendi 
hayvanından istifade etmesi imkânını ortadan 
kaldırmış olur. Şu halde bir zamanlar Ticaret 
Bakanlığında böyle bir gayret ve teşebbüs vardı. 
Şimdi neticelerinin ne olduğunu bilmiyorum. 
Hayvan borsa ve pazarlarının biran evvel ele alın
ması çok faydalı olur. Mühim mevzulardan bir 
tanesi de muhterem arkadaşlarım, toprak mahsul
lerine Hükümet daha geniş bir himaye tanımış
tır. Buğdayın, arpanın, üzümün, incirin, tütü
nün, çayın, hepsinin Devlet himayesi altında ol
duğunu görüyoruz. Bâzısına prim verir, taban 
fiyatı tesbit eder, piyasaya girer, alım yapar ama 
maalesef büyük bir yekûn tutan hayvancılığımız
la Devlet hiç ilgilenmez. 

, Halbuki, hayvan, ziraatın sigortasıdır. 
Biz öyle bir memlekette yaşıyoruz ki ni
hayet topraktan alacağımız mahsul o senenin şart
larına bağlıdır. Kurak geçtiği sene köylü toprağa 
attığı tohumunu dahi alamaz. Böyle zamanlar çok 
olmuştur. Ve nihayet o zamanlar gayrete gelir, 
sağdan soldan buğday temin eder, götürür, dağı
tırız. Bunlar olmıyan şeyler değil, daha yakın za
manlarda da oldu. 

İşte köylünün bu zamanlarında kendisine en 
büyük yardımcısı ahırcndaki hayvanıdır. Sıkış
tığı zaman onu çeker pazara, satar ve o sıkıntısını 
defeder. Demek ki, Türkiye'de biz köylünün kal
kınmasını istiyorsak hayvancılıkla ziraati bera
ber yürütmemiz lâzımdır. Uzun seneler bir et 
narin diye tutturmuş giderdik. Neyse büyük bir 
anlayışla bunlar kalidırlmıştır ama o da yine sağ
lam bir şeye bağlanmamıştır. Belediye Kanunun
daki maddeler mevcudoldukça dileyen belediye 
reisi yine narhı koyabilir. Şu halde bu hayvan
cılığı bu kadar kenara itmenin faydalı neticeler 
vermiyeceğine kaaniim. 

Şimdi mühim bir konu da şudur arkadaşlar; 
hangi meta gelir getirirse çiftçi o tarafa doğru 
kaymak mecburiyetindedir. Siz toprak mahsulle
rini âzami derecede himaye ederseniz ve hayvan
cılık da bu şekilde narhla veyahut pazarsızlık yü
zünden veya hastalıkla mücadelenin azlığı yüzün
den, gittikçe gerilerse günün birinde öyle bir hal 
•alır ki, ne giyecek yünümüzü, ne içecek sütü
müzü ne de yiyecek etimizi bulmamız mümkün
dür. Bu ileriye matuf halleri iyi düşünüp, bugün
lerden, tedbir almak mecburiyetindeyiz. Yalnız, 

mühim tarafı şudur: Bizim bu hayvancılık mev
zuu ile muhtelif Bakanlıkların yakın ilgisi var
dır. Bir taraftan Tarım Bakanlığı, pazarlama ba
kımından Ticaret Bakanlığı, hayvan sağlığının 
korunması için muayyen kanunlarımız vardır, bu 
kanunların tatbikatı bakımından İçişleri Bakanlı
ğının yakın ilgisi vardır, Fakat nedense isteni
len koordinasyon hâlâ daha temin edilip de esaslı 
bir nizama bağlanmadığını görüyoruz ve bunun 
bir tatbikatçısı olarak çok acı neticelerini de yaki-
nen müşahede etmiş bulunuyorum. Ufacık bir mi
sal vereyim: İlk nazarda hayvancılıkla İçişleri 
Bakanlığının ne alâkası var diye arkadaşlara ni
tekim çok rasladık. Hatırlarsınız arkadaşlar, 1960 
yılında Türkiye'de bir at vebası çıkmıştı. O za
manlar elimizde aşı ve serum da, yani bunu tat
bik edecek ilâcımız da yoktu. Yegâne çaresi at 
vebası tesbit edilen hayvanı öldürtmek ve bedeli
ni sahibine vermekten ibaretti. Bir de hastalığın 
bir yerden diğer bir yere intikal etmemesi için 
âzami derecede hareketlerini durdurmaktı. Çok acı 
günlerdi adamın geçim vasıtası olan atını getirip 
öldürttüğümüz zaman, çoluk çocuğuyla önce biz
leri öldürün, ondan sonra atımı öldürün diye ağ
ladıklarını çok gördük. Buna rağmen, bütün gay
retimize rağmen vatandaş bu tarafa 'doğru gelir
ken bir de bakıyoruz ki, karakolun, kaymakamlı
ğın önünden adam atlarını koymuş arabanın içi
ne, bilmem nereye naklediyor. Eh, o şekilde İçiş
leri Bakanlığının bu işi yeteri kadar kavrıyama-
ması yüzünden ta Van'da çıkan hastalığı biz İs
tanbul'a kadar getirdik. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy görüşlerinizi bağ
lamanızı rica ederim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Bu bakım
dan koordinasyonun çok lüzumlu olduğuna kaa
niim. Bu hususta Ticaret Bakanlığının büyük 
rolü olacağına inanıyorum ve hepinizi hürmetle 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akif Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, yalnız bir maddeye temas edece
ğim, fiyat kontrolü maddesi... Tabiî eskiden oldu
ğu gibi elimizde millî korunma salâhiyetleri ol
madığı için ve böyle bir şey matlup da olmadığı 
için fiyat kontrolünden maksadım fiyatlara hâ
kim olalım, serbest rekabet şartlarının hilâfına 
hareket edelim tavsiyesinde değilim. Fiyatların 
hareketlerini, ilerlemelerini Devlet dairelerinde 
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ve üniversitelerde yer yer izleriz, müşahedelerimi
zi teshit ederiz, günlük gazetelerimizde de, ekono
mik dergilerimizde de ilân ederiz. Bu izlenimler 
şahsan bendenizi tatmin etmiyor. Ben tuzu kuru 
bir vatandaş değilim. Temsil ettiğim vatandaş
larımın 'da % 95 inin 'tuzu kuru değildir. Parlâ
mentoyu teşkil eden arkadaşlarımın da % 90 mm 
halini biliyorum, tırhallı !bir haldeyiz. 

BAŞKAN — Tuzu kuru ne demektir? 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Tuzu yaş 

'demektir, özür dilerim. 
Evet, şimdi bizler müstehlik sıfatiyle bu neş

redilen fiyat endekslerinin karşısında hayrette 
kalıyoruz. Yanlış mı bunlar? Hayır, doğru efen
dim topyekûn toptan eşya fiyatları 1965 senesinde 
yüzde 6,2 ilerlemiş, 1966 senesinde yüzde 4,4 
ilerlemiş, bu, fiyat istikrarına yakın bir şeydir 
diye gözükür. Arkadaşlar, memleketin yüzde 
90 ı çiftçi, işçi, sanatkâr, halkımız üretici ola
rak da, tüketici olarak da hakikaten mağdur 
vaziyettedir. Zavallı vaziyettedir. Hayat pa-
halılanmaktadır. İstanbul Ticaret Odasının, 
Ankara Ticaret Odasının Konjonktür Dairesi
nin hayat pahalılığı endeksleri 58 maddeye da
yanır. Şimdi (benim genç ve sevgili arkadaşım 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'ndan, 
ki duyguludur, burnu koku alır, rica edeceğim 
bir nokta var. Bunu beş yıl evvel bir Ticaret 
Bakanından yine rica ettim, yapamayız, dedi. 
Bana -bugünden yapamayız, demesin de, dene
sin bakayım şunu, bir araştırsın, 40 gün sonra 
yapamıyacağım desin, eğer yapmak mümkün de
ğilse. Tarifim -şu : 58 madde değil, mal ve hiz
met maddesi olarak 1 000 madde üzerinden, 
nomanklâtür bin madde üzerinde yapamıyo
rum derse, 1 000 in yarısı 500, ona da razı
yım, 500 veya 1 000 madde üzerinde, 914 ün 
birinci 6 ayındaki .altın fiyatlarına ve ücret
lerine bugünküleri mukayese etsin. Bu muka
yeseyi gösterir bir talblo bana kurabilirler mi? 
Bence Ticaret Vekilinin her gün sabah kal
kıp işine başladığı saatte yüzüne bakacağı ay
na budur. Bunu 'bizzat Ticaret Vekâleti mi ya
par, Odalar Birliğiyle beraber mi işbirliği 
eder, İstatistik Dairesiyle mi işbirliği eder, 
Konjonktür Dairesiyle mi işbirliği eder? Ne ise 
hunun bir çaresine baksın. Ve memur edeceği 
arkadaşlar da biraz bizim halli arkadaşlardan 
olsun. Göreceksiniz böyle bir tablo tanzim 
edildiğinde, 'bir kısım müstahsil ne kadar mağ

dur kalıyor, bir kısım müstehlik ne kadar mağ
dur kalıyor, büyük bir orta kısım fiyatlar 
böyle !bir aynada öyle gösterecek ki, hakika
ten Türkiye'nin neresine gitseniz ve zamanın 
neresinde olsanız okka yine 400 dirhemdir. Kilo 
yine 1 000 gramdır. Bâzılarında da öyle göre
ceksiniz. Bu fiyat etiketleri mecburiyeti işini 
kanunla mı, belediye kararları ile mi, mem
leket teamülü ile mi ne ile ise bunu ıgayet sıkı 
•bir disiplinde tutmaya 'büyük ihtiyacımız var
dır. Yani milletin kazıklanmaktan canı çıkı
yor. Aynı şehirde falan yerde falan fiyattan, 
filân yerde filân fiyattan. Kim aldanıyor? 
Yine bu zavallı müstehlik. Müstehlik sıfatiyle 
zavallı olan, müstahsil sıfatiyle zavallı olan, 
halkımız aldanıyor. 

Efendim, Fransa'da süt fiyatları 40 seneden 
beri Ziraat Bakanlığının müşahadesi ve takibi 
altında. Bütün Fransa için tek standartta ve 
tek fiyattadır. 50 sene evvel yoğurt yoktu 
Fransa'da. Ucundan ucundan bizim vatandaş
larımız gittiler, orada yoğurdu ihdas ettiler, 
yani eskiden 'bize gelen1 Avrupalı seyyahlar 
hâtıralarında, Mareşal Fontel yüzbaşıyken gel
miş yazıyor, adam hatıratında «Türkler sütü 
ekşitmeden içmezler.»: Adamın, ayrandan habe
ri yok. Ayrandan, yoğurttan haberi yok. Fa
kat bugün Fransa'da yoğurt malûm oldu ve 
Fransa'da yoğurt, belli standartta, belli vasıf
ta aynı fiyata, o da Ziraat Vekâletinin tev
hide! tiği, tesbit ettiği fiyatlarda satılmaktadır. 
Biz evvelden albone olmazsak süt de bulamıyo
ruz arkadaşlar ve bir kısım' sütlerimiz de öyle 
inekten sağılmış süt değil efendim. Süt tozun
dan imal edilmiş süt. Yani nasıl şey? (O da 
iyi sesleri) Efendim, o da iyi ya, hunun bir 
çaresine bakmamız lâzım, yani bunların hepsi 
Ticaret Bakanlığının elinde değildir. Başlıca 
istediğim bu 500 ilâ 1 000 maddelik mukaye
seyi daima gözümüzün önünde bulunduracak 
hareketli bir aynanın tesisidir. Sadık Tekin 
Müftüoğlu arkadaşımız Ticaret Bakanlığında 
bu müesseseyi kurar, yadigâr ederse dünyaya 
geldiğinin hikmetini taJhakkuk ettirmiş olur. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin ve g&D:q arka
daşımın bu 'bütçe ile çalışmalarının' vatana, 
millete hayırlı' olmasını çandan, gönülden te
menni eder, muhterem arkadaşlarıma arzı hür
met eylerim efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Mahterem 

Başkan, değerli senatör arkadaşlarını; bende
niz kısaca Türkiye'mizdeki kooperatifçilik faali
yetlerine temas etmek maksadiylc Yüksek Hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki ko
operatifçilik faaliyetleri tarih itibariyle eski
dir. Ancak benimsenmesi ve geliştirilmesi, bu 
tarih yenidir. O kadar yeni ki, bu kooperatif
çiliğe verilen ehemmiyet artık Anayasa mad
desi halice gelmiştir. Aynen okuyorum; yeni 
Anayasamızın 51 nci maddesinde. «Devlet 
kooperatifçiliği, gelişmesini sağlıya cak ted
birleri alır» şeklinde kesin bir hüküm de vaz'-
etmiş bulunmaktadır. Bunun sebebini kısaca 
sosyal hâdiselere bir hal çaresi bulma fikrin
den, bir coğrafi belgenin bir noktasında baş
layıp yürütülecek iktisadi teşebbüsler olma
sında ve daha ziyade çeşitli iktisadi sistemler 
arasında bir arabuluculuk, yapmasında aramak 
lâzımdır. Bu kısa izahatımı verdikten sonra 
şimdi Türkiye'deki kooperatiflerimizin vaziye
tine kısaca değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de belli 
bfi.cdı muvaffak olmuş kooperatifler meyanın-
da Ziraat, Tarım kooperatiflerini ve Halk Ban
kası Esnaf Kefalet kooperatiflerini tadâdetmek 
mümkündür. Bu kooperatiflerden birincisi, yani 
Ziraat, Tarım korperatif.eri, kredi kooperatif
leri büyük çiftçi kütlesine hitabetmesi bakı
mından, ikincisinin, yani Halk Bankası esnaf 
kefalet kooperatifle, inin de iktisadi mânada 
ilerisi için bize çok ümit veren, orta sınıfa, 
esnaf sınıfına hitabetmesi bakımından çok mü
him hizmetleri vardır. Ve hemen kaydetmek 
isterim ki, bu her iki kooperatifler gerek çift
çi bakımından, gerek küçük esnaf bakımından 
yararlı hizmetlerine devam etmektedirler. Bu 
arada bir küçük temennide bulunacağım Sa
yın Bakandan; Halk Bankasının, bilhassa bi
zim iktidarımız zamanında dört misline çıkar
tılan kredi hacminin dahi kifayet etmiyeccği-
ne ve bunun yakın zamanda artırılmasına da 
kendilerinin gayret göstermelerini rica edece
ğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu işi burada 
bağladıktan sonra yine zirai ürün müstahsılı-
na, bilhassa istilılâkte ve istihsalde yardımcı 

olmak maksadiyle kurulmuş diğer değerli ko
operatiflerden de bahsetmek istiyorum. Bun
lardan bir tanesi Trakya'da kurulmuş bulu
nan Yağlı Tohumlar kooperatiflerdir. Bun
lar ay çiçeği fiyatlarının muvazenesiz bir şe
kilde ve köylünün tamamen aleyhinde cere-
3 an eden piyasa fiyatlarına bir istikrar sağ
lamak için kurulmuş kooperatiflerin tarih
çelerinden kısa-a bahsetmek istiyorum ve son
ra «la Sayın Bakandan bâzı ricalarda buluna
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 senesine kadar 
bunlar borsa kayıtlariyle sabittir, ayçiçeği fiyat
ları Eylül iptidasında 85 kuruştan, âzami 100 
kuruş üzerinden cereyan eder ve büyük müs
tahsil kütlesinin elindeki ayçiçcklcri bu fiyat 
üzerinden aracılara 'geçer ve iki ay gibi kısa 
bir zaman sonra esas taban fiyat teessüs eder 
ve 150 kuruştan başlamak suretiyle bâzan 
200 kuruşa kadar çıktığı görülmüştür. Neden 
böyle oluyor1? Neden 85 kuruşa satılıyor, 100 
kuruşa satılıyor idi? Bunun sebebi; Ziraat Ban
kasının tahsilat tarihi de muhterem arkadaş
larım 1 Eylülde başlamaktadır. Çiftçi borcunu 
ödemek için malını getirir oraya satar, oradan 
alır öbür tarafa verir. Ye bu böyle bir teamül 
haline gelmiş bir hareket cereyan eder. Çift
çi getirip malını piyasaya yığdığı takdirde 
derhal fiyatlar düşmektedir , düşecektir ve bu 
böyle senelerce devam etmiştir. İşte 1966 sene
sinde muhterem arkadaşlarını, Ticaret Bakan
lığı cidden büyük bir alâka göstermek suretiy
le Trakya bölgesinde dörtten fazla koopera
tiflerin çalışmasına imkân vermişlerdir. İnsaıı-
güeü takatinin üstünde çalışmışlardır. Ken
dilerine, huzurunuzda teşekkürle bir borcu 
cdâ etmek isterim. Bunun yanıbaşı Ziraat Ban
kası da cidden büyük bir anlayış göstermiş 
ve ilk defa, 1 Eylülde başlıyan tahsilat iğini, 
bütün tereddütleri yenmek suretiyle iki ay ge
riye atarak köylüye iki ay sonra tahsilat ya
pacağız fikrini aşılamış ve bu imkânı vermiş
tir. Muhterem arkadaşlarını, bu sayede bu sene 
Trakya'da ay çiçeği fiyatları 150 kuruş taban 
fiyatı üzerinden piyasa fiyatı açılmış ve 90 
bin küsur kiloluk ayçiçeği, köylünün elinde bu
lunan ayçiçeği, bu fiyatlardan köylünün elin
den çıkmış ve köye her seneden ayrı ve farklı 
olarak 80 - 100 milyon Türk lirası girmiş bu
lunmaktadır. Bu hizmet yerinde ifa edilmiştir. 
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Ancak, Ticaret Bakanımızın son Trakya seya
hatinde haklı olarak zürra ile ve bu koopera
tif yöneticileri ile temas etmişlerdir ve bu ara
da kendilerinden rica ediyorum izahat verme
leri hususunda, kooperatifçilere fiyat bakı
mından 180 kuruş üzerinden bu mallarını elle
rinden çıkatrmaları tavsiyesinde bulunmuşlar
ını? İşte muhterem arkadaşlarım, bu konuşma 
muhitten tr, buraya kadar gelmiş ve bir muh
terem arkadaşını tarafından bu kürsüye kadar 
getirilmiş ve bu meseleye büyük bir mese^y-
miş gibi bir mahiyet verilmiştir. Bu hususta 
bir sözlü soru takdim ettiğim için Yüksek Hu
zurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum. O za
man zaten görüleceğiz. Ancak Sayın . Bakan
dan bu tereddüt içinde bulunan vatandaşın sa
lim bir fikre sahibolmaları için ve söylenen
lerin hakikatle bir ilgisi var mı, yok mu, bu
nun anlaşılması için evvelâ kendilerinden so
ruyorum, bu 180 kuruş fiyatla satacaksınız şek
linde kooperatif idarecilerine her hangi bir 
tazyik yapılmış mıdır'? Ve Bakanlık ellerinde 
kooperatiflerin miktarını, ayçiçeği miktarını 
bildiklerine ve banka vesair masrafları da he-
sabetmek mümkün olduğuna göre bu 180 ku
ruştan satıldığı takdirde, buradan konuşan 
muhterem arkadaşımın ifade ettiği şekilde 
kooperatifler el elde, baş basta mı kalacaklar
dır? Bunun cevaplandırılmasını rica ediyo-
yorum. 

Üçüncüsü; bugünkü Trakya bölgesindeki 
kooperatifler elindeki bulunan çiçeklerden sa
tılan var mı, kaç, kuruştan satılmıştır? Ve Ba
kanlığın ithal etliği soya yağı veyahud da ham 
yağ bakımından bu çiçek fiyatlarına tesir eden 
bir tarafı var mıdır? Bana bu hususlarda ma
lûmat lütfederlerse hakikaten Trakya'da bu
gün çok bulanık şekilde yaratılan havanın ıs
lahına imkân vermiş olacaklardır. 

Bendenizi dinlediğiniz için bütün muhte
rem arkadaşlarıma teşekkür ederken, Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler ve 
onun mensuplarını hürmetlerimle selâmlarım 
muhterem arkadaşlarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ömer Ucu-
zal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Ba
kanlığın değerli üyeleri, bendeniz, benden ev

vel konuşan gruplara mensup arkadaşlarımla, 
şahsı adına konuşan arkadaşlarım umumi pren
siplere temas ettikleri için birkaç hususa temas 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 32 milyon vatandaşı
mızın günlük hayatını yakînen alâkadar eden 
Ticaret Bakanlığının meseleleri çok mühim ve 
ağırdır. Ancak bu meselelere girmeye zamanı
mız kâfi değildir. 

Benim mâruzâtım millî gelirimizin % 35 ini 
sağlıyan ve nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden 
müstahsil Türk köylüsünün bir noktada derdi
ne temas etmektir. Değerli arkadaşlarım çok 
şükür memleketimizde zaruri aletler yönünden 
büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Montaj sanayii 
kurulmuş, kâfi gelmiyen yerlerde de Bakanlık 
ithalâtı yapmaktadır. Ne var ki bizim köylü
müzün gücüyle kabili kıyas olmıyan bir paha
lılıkla köylü vatandaş karşı karşıyadır. Zirai 
aletlerimiz pahalıdır, kredi yoluyla buna sa
hih ol'maya kalkıştı mı Türk köylüsü bu paha
lılık nisbeten de artmaktadır. Bu realite karşı
sında Sayın Bakanlıktan bir istirhamım olacak 
bilhassa istihsalin başladığı mevsimde üstelik 
bu pahalı makin alarm bir de parça sıkıntısı baş 
göstermektedir. Bu sıkıntıyı takiben de fiyat
larda bir karaborsa havası estirilmektedir. 
Eminiz ki Bakanlık ve salahiyetli makamlar 
bunu günü gününe takibetmektedir. Ancak 
tedbirlerin vaktinden evvel alınmasında, gerek 
müstahsil gerekse müstehlik yönünden büyük 
faydası olduğu kanaatiyle bu hususu arz etmek 
mecburi'yetinde kaldım. Bakanlığa bağlı diğer 
teşekküllere gelince, başta Ziraat Bankası mem
leketin müstahsılına elinden gelen bütün gay
retle imkânlarını kullanarak yardım etmenin 
gayreti içerisindedir. Bu yönden teşekkür, bi
zim için bir borçtur. Ancak bâzı sıkıntılarımız 
daha mevcuttur, bilhassa toprak baremi yönün
den kadastro imkânımız bütün memleket sat
hında kadastroyu temin edemediği için mevcut 
barem nisbeti, mevcut kayıtlar, vatandaşa bu 
bankadan daha fazla imkân sağlanmasını te
min edememektedir. Bu bankadan bir istir
hamım daha olacak, geçen sene de arz etmiş
tim, meselâ daha ziyade Tarım Bakanlığını alâ
kadar etmekle beraber, aziz arkadaşlarım Tür
kiye'de bir kuzu kesimi meselesi vardır. Eli
mizdeki istatistiklere göre her yıl mezbaha-
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larda 4 milyonun üstünde kuzu kesilmektedir. 
Et, hepinizce malûm, gıda yönünden normal bir 
et değil. 3 kilo 5 kilo halindeyken bir kuzunun 
kesilmesiyle bir yıl beslendikten sonra 25 - 30 
kilo olarak kesilmesi halinde asgari 4 milyo
nun memlekete sağlayacağı gerek et, gerek deri 
ve gerekse yapağı yönünden birkaç yüz milyo
nun üstünde bir gelir sağlamak mümkündür. 
Bu bakımdan banka, her türlü imkânlarının 
yanında kuzu yetiştirici vatandaşlara bir yıl 
bu kuzuları besleme imkânını sağlamak yönün
den bir kredi açma imkânını temin eder. Ziraat 
Bankasıyla da bu yönde elele verirse seneler
den beri iktisadi hayatımızda büyük bir tahri
bat yapan kuzu kesiminin önlenmesi ile mem
leketimiz asgari senede 400 - 500 milyon lira 
bir fazla gelir sağlama imkânına kavuşacaktır. 

Ayrı bir ricam daha olacaktır, memleketi
mizdeki bankaların bir tutumu var. öz kay
nak yaratmak üzere bir ikramiye fonu ayırarak 
her gün, her dakika, her yerde bir propagan
dasını yapmaktadır, bankasının. 

Değerli arkadaşlarım, 15 milyon lira ile Zi
raat Bankası, 15 milyon lira ile îş Bankası, 
onu takiben diğer bankalar bu yarışa girmiş 
vaziyettedirler. Benim şöyle bir teklifim var
dır : Bu ikramiyeler verilsin ama 500 lirasına 
kadar nakden, 500 liranın üstündekileri bir 
hisse senedine tahvil etme imkânı aransın. Ban
kalar arasında da işbirliği yapılırsa kanuni hiç
bir mahzur yoktur. Memlekette senede 60 - 70 
milyonluk büyük bir fon doğacaktır ve böylece 
büyük müesseselerin kurulması ve büyük hir şir
ketin kurulması da sağlanmış olacaktır. Bu yön
den bir araştırmanın faydalı olacağı kanaatinde
yim. Halk Bankası hakkında benden evvel konu
şan arkadaşlarımın fikirlerine aynen iştirak ede
rim. Daha bir iki yıl evveline kadar memlekette 
Halk Bankasının mevcudiyetini ancak c/c 10 
vatandaş bilirken bugün bankanın başında bulu
nan değerli arkadaşlarımızın ve Yüksek Meclisle
rin çıkardığı kanunlar sayesinde artırılan serma
yesi sebebiyle bugün Halk Bankasını % 100 va
tandaş bu memlekette bilir hale gelmiştir. İnşal
lah bundan sonra da aynı tempoyla kendisine dü
şen vazifeyi yapacaktır. 

Değerli arkadaşlarım Toprak Mahsulleri Ofi
sinin de bu yılki tutumundan vatandaş çok mem
nundur. önümüzdeki yıllarda da aynı tempoyla 
çalışmasını gönülden arzu etmekteyiz. C4ayrctle-

rine daha evvelce bu kürsüden şükran 'borcu
mu arz etmiştim, huzurunuzda da tekrar ede
rim. 

Bir mesele daha var, memleketimizde sigorta
cılık meselesi değerli arkadaşlarım hem !bu mese
le hukukî yönüyle hem de gayesi yönüyle henüz 
Türkiye'de inkişaf etmiş değildir. Sigorta huku
ku başlıbaşma hukuk yönü olup memlekete sağ-
lıyacağı faydalar da o nisbette büyüktür. Bakan
lığın büyük bir çalışma gayreti içinde olduğu ma-
lûmumuzdur. Ancak, 'bir noktada bir istirhamım 
olacaktır. Trafik Kanununun meöbur ettiği, mem
leketimizde bir trafik sigortası vardır. Her ne
dense bu birtakım insanların hukukî yönünü bil
meden bir ticari yönmüş gibi bâzı yerlerde bu 
sahanın içine girmişlerdir. Hâdiseler günde mü-
taaddit olarak cereyan etmekte ve hu üzücü hâ
diselerden sonra sigortaların sağlıya cağı ufak te
fek acı dindirici yardımlar maalesef aylarca, yıl
larca sigortacıların elinde mağdur olmuş vatan
daşlar güçlüklerle karşılaştırılmakta, mahkemele
re kadar gidilmektedir. Bu yönden Bakanlığın 
daha çok kontrolü altında bu gibi hâdiselere se
bebiyet veren aeentaların takibedilerek yavaş ya
vaş sigorta piyasasından çekilmelerine yardım et
mesini bekler, Ticaret Bakanlığı bütçesinin Türk 
Milletine ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler Yü
ce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Ticaret Bakanlığının muhterem erkânı, 
kıymetli senatör arkadaşlarım, ben yalnız son 
günlerdeki bir müşahedemi arz etmeyi, önemine 
binaen, faydalı gördüğüm için söz almış bulunu
yorum. 

Bir, iki hafta önce bir NATO meselesi için 
İtalya ve Almanya'ya kısa bir seyahat yapmak 
icabetti. Frankfurt'ta iken bir kilo yaş üzümün 
16 Mark'a, takriben 50 Türk lirasına, portakal ve 
mandalina gibi narenciyenin de biraz iyi kalite
lilerinin tanesinin 1,5 - 2 lira civarında satıldı
ğını müşahede ettim. Üzümler Bulgar malı, na
renciye de İspanya malı idi. Bu husus hakkında 
ilgili bâzı zevattan malûmat alayım dedim, şu hay
rete değr beyanlarla karşılaştım; bizim Ortak Pa
zar anlaşmalarında yaş meyva ve sebzeler grupu-
na dâhil olmadığımız için gümrük tenzilâtından 
istifade edemeyiz, bu maddeler yalnız kuru mey
va ve tütün ithali gibi kısımlara dahiliz. Bu yüz-
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den de hususi anlaşmalarla Bulgarlar gümrük 
tenzilâtına mazlıar olmuşlar ve Almanya'ya en az 
günde yetmiş ilâ seksen vagon daimî ihracat ya
pacak hale gelmişlerdir. İspanya ve İtalya ile ise 
yaş meyvalar konusunda hem mesafe ve hem de 
Ortak Pazar anlaşmaları mucibince rekabet ede
meyiz kanaati veya zannı mevcut. Hattâ tekstil 
işlerinde dahi mamul bez gibi maddelerimiz Ortak 
Pazar anlaşmalarına dâhil değildir. Böyle olun
ca gümlük tenzilâtına mazhar olan diğer memle
ketlerle rekabet edemiyeceğimiz de aşikâr olur. 
Şimdi benim Sayın Vekilimizden istirhamım: 

1. Ortak Pazar ilâhiri gibi Avrupa'daki an
laşmalarda yapılan müzakereler sırasında Türki
ye'nin ihracat işleri ve maddeleri için kararlar 
alınırken asıl bu maddelerin yetiştiricileri olan 
tekstilciler, ziraatçiler, meyvacılar, madenciler 
ilâhiri gibi mal ve ihtisas erbabının yani Ziraat 
Odaları Birlikleri, Sanayi odaları, madenciler, 
teksitilciler odaları ve dernekleri gibi makam ve
ya zevatın mütalâalarının alınıp alınmadığı ve 
ibunlarm müracaatları arzu ve teşebbüslerinin ne 
dereceye kadar kıymetlendirilebildiği hakkındaki 
mütalâalarını istirham edeceğim. Burada bir neb
ze durmak isterim, sayın arkadaşlarım, Cum
huriyet Hükümetinin teessüsünden beri birçok 
hususlarda Hükümetler nâzım, hami ve yardım
cı olmak gayesiyle bu gibi ticaret, ziraat, banka
cılık hemen hemen her türlü sahada bir Devlet
çilik nazariyesi yaratmışlardır, diyelim, efendim 
buna müsavi bir de zihniyeti diyebiliriz. Hiç şüp
hesiz gaye arz ettiğim gibi nâzım olmak, hami ol
mak, yardımcı olmaktır. Engel olmak değil ama 
bu tutum ve durum ilerliye ilerliye öyle sahalara 
intikal etmiştir ki, bâzı hususlarda artık iyiden 
iyiye engel vazifesi yahut engel gibi bir duruma 
düşmüştür veya düşmektedir. Bu bir zihniyet 
meselesini gösteriyor. 

Halbuki asıl malsahibi olan, asıl ticaret er-
ibaibı olan ihracat sahibi olan zevat bilhassa bu 
gibi uluslararası hâdiseelrde alınmış olan her han
gi bir kararın hemen akabinde derhal şikâyetlere 
başvurmaktadırlar. Bunların bir kısmı belki kâfi 
derecede haklı değildir, ama eminim ki ve belli
dir ki, birçok hususlarda da haklıdırlar. Beni en
dişeye veya bu soruyu sormaya sevk eden âmil 
de budur. Binaenaleyh, koordinasyon ve beraber 
çalışma yönünden tüccarlar yetiştiriciler ve bu 
işlerde söz sahibi ve mesuliyet sahibi olan ki, bun
lar o unsurl'ardn*, bunlar daha çok ve daha fay

dalı ve artık şikâyetlerin ide önlüne geçecek suret
te bu hususlara Devletin, Hükümetin bu faydalı 
müdahalelerine yardımcı sıfatı ile, hattâ nâzım 
sıfatiyle artık iştirak ettirilmesi lâzımgelir. Aksi 
takdirde devletçilik faydadan ziyade zararlı ve 
ismi değişik safhalara intikal etmesi gittikçe ko
lay bir duruma girebilir. 

İkinci sorum da; Bulgaristan gibi demir per 
de gerisi memleketlerle olsun, bâzı mühim mad
delerde kendi dâhil olduğumuz Ortak Pazar, Av
rupa Pazarı gibi hususlarda rekabet edecek bâzı 
tedbirler alınamaz mı? Bir kilo yaş üzüm 50 lira
ya satılırsa eğer ve bunu da Bulgarlar adeta in
hisarları altına almış olurlarsa bir parça bizim 
nâmı hesaibnnıza hazin bir manzara arz ettiğini 
bildirmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, Ticaret Bakanlığının faaliyetleri hak
kında grupumuz adına Sayın Kâmil Karavelioğ-
lu arkadaşımız geniş ve anaprensipler üzerinde 
görüşlerimizi arz ettiler. Ben yalnız bir kaç nok
ta üzerinde fikirlerimi arz için söz almış bulunu
yorum : 

1967 yılı programının sayfaları arasında şöy
le bir beyana nasladım; özellikle Doğudaki et 
kombinaların yanında deri ve kösele sanayiinin 
kurulması için gerekli hazırlıklar yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bu kombinaların kurul
ması tarihi çok eskidir. Ve bu hazırlıklar çok ge
niş ölçüde yapılmış, 1950 senesinden önee. Ve 
bunlar Ticaret Bakanlığının arşivleri arasında 
bulunmaktadır. Fakat, her yıl da bu konuyu bu 
kürsüde elimize aldığımız halde 1967 senesinde 
vine çalışmaların yapılacağı söylenilmektedir. 
Özellikle Doğu bölgesinde ele alınmasının maksa
dı da Doğu bölgesindeki işsizliği ve ekonomik ha
yatımızdaki dengesizliği kısmen gidermiş olmak 
için yapılan faaliyetlerden bir tekini kapsadığı
nı görüyoruz. Bundan memnunluk duyuyoruz, 
ama. çalışma faaliyetleri daha ne kadar uzayacak
tır? Bunun hızlandırılmasına şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Ayrıca deri ve kösele sanayiinde büyük boş
luklarımız var, daha çok ham olarak ihracedip 
mamul olarak ithal ediyoruz ve büyük döviz ka
yıplarına uğruyoruz. Çok teknik olmıyan, büyük 
emek ve sermaye istemiyen bir ticari konuda dö-
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vizlerimizin kendimize kalmasını sağlamak zan
nediyorum ki, Hükümetin başlıca prensiplerin
den biri olsa gerek. Bu hususta sağlanacak çalış
malar ve kurulacak tesisler bize cidden büyük 
döviz kaybını önlemeye yeterli olacaktır. 

Bunu bilhassa rica ediyorum. Ayrıca aynı ko
nuda. yalnız deri kösele sanayii gibi bir hususta 
değil. ekonomik olduğu ölçüde bu kombinaların 
yanında, müsterrPren saibre sanaviinin de bu ar
tıkların deıreH en d irilmedi suretiyle yer verilmesi 
imkânları araştırılmalıdır. Böylece hem artık de-
ğeHer ka^bolımı.yacak hem de memleketimizin 
muMacoldıiîhı ve artık halkımızın da, zürram 
da önemini kavradığı gübre işi muayyen bir öl
çüde çözüm tarzı bulacaktır. Bu izahatımdan son
ra <re:ıe 1967 programında hem bir çelişmeye hem 
de bu hustııstniki ecörüşlerimi arza çalışacağım. 
1987 senedi pnyyraımını.n krediler kısmında, zirai 
krediler için bir yerde, aynı krediler çoğaltıla-
cak, daha cok öncelik verilecek, deniliyor. Yine 
programın bir başka sayfasında, kontrollü kredi
ler artırılacaktır, anlamına gelen iki ayrı ifade
yi sönüyoruz. 

Savın arkadaşlarım, kredi mevzuunda bu çe
lişmelerden kurtulmamız lâzımdır. Zira, kredile
rin prensiplerini saŞlam vaz'e+mez~ek hamri alan
da, Telişmenin bize favdalı olduğunu tevhitte de 
güçlük çekeriz. Dolayıs'.yle uvsru1 amanın bocala
ması veya yanlış istikametlerde tahsis edilen kre
dilerle Türk savunmasına daha faydalı olmak im
kânı bulunmaz elbette. 

Bu çelişmeyi arz ettikten sonra şunu ifade et
mek istiyorum; her yıl arz ettiğimiz gribi bilhas
sa tarım kredileri mevzuunda ne kadar gayret 
sa^f etsek kredileri ne kadar artırrak o nispette 
yurdun yalnız tarım alanındaki kalkınmasına 
üretim. seviyesinin yükseltilmesine deĞ'il n i^ t i^ i -
miz kalkınma çabalarına da ilk desteği, ilk değer 
kaynaklarını buradan bulmuş olacağız. Bunu cok 
önemli buluyorum. Yalnız bu hususta sayın Ce
mal Tarlan arkadaşımızın da temas ettiği bir nok
ta va ben mükerreren temas etmek isfiyorum. 
Devlet kredi imkânlarını istediği gibi köylümüze 
aktarsın. Nihayet 300, 500, 600 lira gibi değerler
le köylümüzün kredi ihtiyaçlarının karşılanamı-
yacağı bir yana onu daha da güç durumlara sok
tuğumuzu açıkça, görüyoruz. Anayasamızın amir 
hükmünün bir hükümet politikası halinede ve 
süratle teşkilâtlanmak ve bunu gerektiren kanun
lara da öncelik vermek suretiyle çiftçinin her 

alanda kooperatifleşmesinin, istihsal, istihlâk ve 
satışın süratle sağlanmak gerektiğine inanıyoruz. 
Aksi halde çok cılız suların köylerdeki sıcağın ve 
kumların altında kaybolmasından başka bir iş 
görmüyoruz arkadaşlarım. Eğer bu krediler 
siklet merkezi yapmak suretiyle muayyen alan
larda ferde tanınan bu hakları büyük birlikler 
içinde teşekküller içerisinde kullanırsak, elbette 
çok faydalı olacaktır. Makin a ihtiyacı, işletme ih
tiyacı, bir sürü ihtiyacı bir elden sağlamak sure
tiyle hem kollektif çalışmanın bir örneğini vere
ceğiz hem de üretimimizi daha hızlı artırma im
kânlarına kavuşacağız. Bu hususu bilhassa rica 
ediyorum. Dramatik bir sahne olmasına rağmen 
bu alanda Fatsa'lı fındık üreticilerinin feryat
ları göklere çıkmaktadır arkadaşlarım, buna sa
yın Ticaret Bakanı ve erkânına da herhalde nıut-
talidirler. Tefeci nerede ise artık, zürranm top
rağının ve tarlasının bahçesinin tapusunu eline 
geçirmiş durumdadır. Bu, hükümetlerin en baş
ta gelen vazifelerinden birincisi ve Anayasa mü
essesesi olan bir hükmü yerine getiridiğimiz tak
dirde köylüyü bundan kurtaracağız. Mahkûm 
etmiyelim daha fazla çıkarcıya tefeciye. Ancak 
devlet bu imkânları sağlasın böylece de hem bu 
insanlarımıza insan gibi yaşama hakkını vermiş 
hem de , üretimimizin artışında büyük faydalar 
sağlamış olacağız. 

Bu husustaki görüşlerimden sonra kısaca ih
racat ve ithalât üzerinde de bir iki noktaya temas 
etmek istiyorum. 

İhracatımızda, bilhassa son günlerde basını
mızda yer alan yabancı basında da yer alan ciddi 
bir noktaya temas etmek istiyorum. İhracatları
mızın bir kısmı ölçülerini, dozlarını istatistiki bir 
rakamla bilmiyorum ama basından takibetti-
ğimiz kadariyle yabancı devletlerle veya yaban
cı firmalarla yapılan anlaşma şartlarını çok za
man fazla kâr sağlamaycak veya sair sebeplerle 
bozmaya gittiklerini görüyoruz. Ve basından al
dığımız bilgiler ve haberler de bunları teyit et
mekte. 

Sayın arkadaşlarım, bir kişi şöyle bir muka
vele yapar falan devletle, biri şöyle yapar veya 
bir firmayla bunu alır verir, bu önemli gibi gö
rünmez ama bize büyük dış pazarlar kaybettirdi
ğini bilmemiz gerekir. Yabancı basında rastladı
ğımız bâzı bilgilerin; bilhassa Almanyadaki şir
ketlerin Türkiyeden yapılan tekliflere ciddiyetle 
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bakmadığı hakkındaki görüşü bizim için üzücü
dür. Bilhassa bu hususa sayın Bakanın dikkatini 
çekmek istiyorum. Bize ciddi pazarlar kaybettiri
yor bu faaliyetler. 

İthalât konusunda da bir noktaya değinmek 
istiyorum. Başlıca güçlüğümüz organizasyon ve 
kontrolsüzlüktür. Bu yüzden de büyük kayıplara 
uğruyoruz. Bunların çeşitli sebepleri var. Kaçak 
yollarını kap ay almıyoruz. Turistik 'ithalâtın mah
zurlarını önleyemedik. Göçmen permileri, ser
vet transferleri, işçi permileri vesaire, bir çok 
yollarla yurda gayet büyük ölçüde yerli sanayii-
mizide köstekleyecek zararlı bir faaliyet sahasın
da devamlı bir kaçak ithalât kapısı veyahut da 
kanunlarımızın açıklıklarından faydalanan mas
keli bir ithalât faaliyeti görüyoruz. Bunun en son 
örneğinden birisini basındaki rakamlar doğru ise 
milyonları bulan turistik belgeli kristal ve cam 
mamullerindeki yolsuzlukta görüyoruz. Bunlara 
mutlaka set çekmek gerekir. 

Diğerleri de aynı şekilde; servet transferle
rinin açık kapılarından faydalanan veya çeşitli 
permileri değerlendiren bâzı açıkgözlerin Türki-
yede doların 50 lira gibi bir değere kavuşturmuş 
olmaları kendi hesaplarına, devletin kayıplarıyle 
kıyasladığımız zaman ciddî açıklar veriyor. 

Maden ihracatında da bir konuya değinmek 
istiyorum. 

Ticaret Başkanlığının maden ihracatındaki 
istatistik faaliyetleri ve tescil işlerini yeterli bir 
şekilde tatbik ettiğini sanmıyorum. Bilhassa bu 
istatistik ve tescil işlerinin Bakanlığın değil de, 
yani 'kontrol edecek makam olan Bakanlığın 
değil de bâzı özel derneklerin kontroluna terk 
edilmiş olduğunu ve bu derneklerin' de daha zi
yade maden ihracatı ile iştigal eden şahıs ve 
kurumlar okluğunu hesaba katarsak Ticaret 
Bakanlığı kontrol yerine ancak o müesseselerin 
kontroluna. girmiş olduğunu görmekle vazife
sini rahatlıkla başaracağı kansmı vermemekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, müddetiniz 'bitmiş
tir. Fikirlerinizi bağlamanızı rica ederim. 

VEHBÎ EPvSÜ (Devamla) — Bitiriyorum. 
Zannediyorum ki, yeterli bir teşkilâta sahibol-
•maması ve yeterli elemana sahibolmaması bu 
alandaki dış memleketlerdeki faaliyetleri taki-
bedememe güçlüklerinden doğan, ancak bu işle 
iştigal eden, o da, dernek ve sair kurumların 

faaliyetlerinden yararlanma yoluna gitmekte
dir ki, bu kendi kontrol hakkını başkasına dev
retmeye, hem hâkim hem savcı yerine onları 
koymaya imkânları olmasa gerek zannediyorum, 
yapılması da faydalı değil. 

Kısaca bir noktayı da arz ederek sözlerime 
s .m vermek istiyorum. 

Sayın A. P. sözcüsü arkadaşım da yabancı 
s» ı-mayeye şu şekilde değindiler: «Yabancı ser
mayenin iyi ve faydalı olduğuna kaaniiz. Arîcak 
kötü maksatlar için kullanılırsa elbette Türkiye 
için de zararlı olur» buyurdular. Zaten bütün 
şikâyetimiz bu. Evvelâ, kendi imkânlarımızla 
kalkınmamızı sağlıyalım ve bu arada da yaban
cı sermayeden faydalanalım. Ama, yabancı ser
mayenin geliş şekli mutlaka bizim kalkınma
mızı, ekonomimizi ve sanayiimizi köstekliyecek 
istikamette olmasın. 

Sözlerimi daha açıklığa kavuşturmak için 
birçok misaller vermek istiyordum. Bu imkân
sızlık içinde kısaca şunları söylemek istiyorum. 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmamı arz eder
ken geniş şekilde dokunduğum 'bu konuları Ba
kanlığın takib etmesini arzu ederdim. Burada 
daha fazla değinmek imkânı yoktur. Yalnız 
ilâç sanayiindeki hercümerç ve yerli ilâç sana
yiini bir nevi köstekliyen ve gerileten yabancı 
sermaye faaliyetlerini bilhassa dikkatinize arz 
ediyorum. Gerek yabancı sermaye Kanunun
daki hükümlere uymak suretiyle bunların dı
şına çıkmak suretiyle, gerekse birçek kombi
nezonlarla yurda döviz kazandırmak yerine 
döviz götürmek yolunu tuttuklarını verilen, 
getirdikleri sermaye miktarı ile aldıkları kredi 
miktarı arasındaki kıyaslamaları hesahedersek 
birşey getirmediklerini, rahatça götürdüklerini 
ifade etmek hata olmaz zannediyorum. Bu ara
da ciddî bir nokta, bilhassa gelişmemize eğer 
sanayideki gelişmemize... 

BAŞKAN — Sayın Ersü, müddet çok dol
muştur, çok evvel ihtar ettim. 15 dakikaya gel
diniz. 

VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Yine raporda
ki bir nokta şudur; bilhassa gemi sanayiinde 
ve diğer sanayi dallarında Ereğli Demir - Çe
lik Fabrikasının faaliyete geçmesinden bu yana 
mamullerin sac ve köşebent levhaların fiyatla
rının, ithal fiyatlarından 2,5 misli fazla olduğu 
belirtilmekte, böylece bir çok alanlardaki ge-
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üşmemiz güçleşiyor. Bu kadar yüksek bu fiyat 
farkını Hükümetin kontrol altında bulundur
ması lüzumunu belirtiyorum ve bu arada Fran
sız'ların Dunkerk'te kurduğu aynı kapasite
deki bir fabrikanın 800 milyonu aşmıyan (Tl. 
ile) bir tesis olduğu halde bizde 3 milyara ya
kın bir yatırım yapılarak kazanılan bir tesisin 
hiç değilse bundan sonra gözümüzü açmak su
retiyle daha yararlı kullanmamızı uygun görü
yoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Genel Kurula bir hususu arz 
edeceğiz. Sayın iki üye görüşme sırasındadır. 
Bir üyeye Sayın Bakandan sonra söz vereceğim. 
Bir arkadaşımızın programımızdaki zamanın 
dolmuş olması sebebiyle 10 dadikalık konuşma
sını oylarınıza 'Sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Tekin bu
yurun. Sayın Bakan ve son konuşacak sayın 
üye Birleşim sonrası görüşeceklerdir. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, ben Ticaret Bakanına bir te
şekkür etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu teşekkürüm de pamuk taban fiyatlarının bu 
sene tesbit edilerek müstahsilin hakiki emeği
nin, alınterinin eline geçmesini temin hususun-
dadır. 

Sayın arkadaşlarım, geçen sene pamuk müs
tahsili taban fiyatı tesbit edilmediğinden bil
hassa borçlu bulunduğu için elden pamukları
nı biran evvel çıkarmak gayretiyle çok ucuz 
ve tüccar ne verdi ise o para ile satmış ve mu
tazarrır olmuş idi. Bu sene Ticaret Bakanımız 
pamuk alım kooperatiflerine ve birliklerine bir 
taban fiyatı tanımak suretiyle bu fiyattan aşa
ğı pamuk alımını tüccarın da almamasını te
min etmek suretiyle müstahsili korumuştur. 
Onun için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

İkincisi, narenciye ve sebzenin ihracı mese
lesidir. Bizim dâvamız bilhassa küçük -çiftçinin, 
aile çiftçiliği yapan zümrenin eline para geçme
si meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım, narenciye müstahsili 
eğer 'her sene malını standart suretiyle Avrupa-
ya ve bilhassa Rusya'ya ihracedemezse istikbali 
iyi değildir. Yani 'her sene narenciyenin Avru
pa'ya ve bilhassa Rusya'ya ihracı gerekmekte
dir. Bilhassa limon mevzuunda Rusya büyük bir 
alıcıdır. 

İkincisi, kış sebzelerinden, Antalya'da bir şir
ket kurarak, denemiştik, prasa vardır, Alman
ya bundan çok almak istemektedir. Eğer orga
nize edilir ve nakliyat, ambalaj ve pazarlama 
iyi yapılırsa kamyonlarla Almanya'ya prasa 
sevk etmiş durumda idik ve -kışın böyle bir seb
zenin ihracedilmesi küçük çiftçi, için, yani aile 
zira ati yapan çiftçiler için büyük bir 'gelirdir. 
Bunun üzernde de durulmasını bilhassa istirham 
ediyorum. Yaz mahsullerinden taze fasulye, yi
ne bunu biz kendi çapımızda denedik. Fakat, 
muvaffak olamadık. Hem nakliyat 'hem amba
laj, hem pazarlamadan birçok kusurlarımız ol
du, fakat eğer bunlar temin edilirse, Avrupa 
piyasasına çıkarılırsa, yine o (harmanlar gibi 
çürümeye terk ettiğimiz taze fasulye pazanla-
nacak ve çiftçinin de eline para geçecektir. Bu 
hususlar üzerinde Ticaret Bakanlığımızdan aile 
çiftçiliği yapan zümrenin refaha kavuşması ba
kımından bilhassa önemle durulmasını istirham 
ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarını Ziraat Bankasının çalış
malarını takdirle karşılıyoruz ve müteşekkiriz. 
Ancak buğday ziraati yapan, pamuk ziraati ya
pan, sebzecilik yapan, muz eken gibi muhtelif 
çiftçilerin ektikleri araziler muhtelif baremlere 
bölünmüş. Buğday çiftçiliği ucuz bir çiftçiliktir, 
pamuk çiftçiliği daha masraflı bir çiftçiliktir, 
bunlar gübre ister, su ister, ilaçlamak ister. Bun
lar pahalı metalardır ve hariçten gelmektedir, 
bilhassa son ikisi. Muz müstahsili bu meyanda 
tamamen kabzımallarla, tüccarlarla iş görmek
tedir. Çünkü baremi çok zayıftır. Buna istina
den verilecek kredi de çok zayıf kalmaktadır. 
Her beş senede baremler tesbit ediliyor ama 
baremler vaktiyle çok cüzi miktardan başladığı 
için şimdiye kadar yükselmeleri çiftçiye kredi 
vermek bakımından tatmin etmemektedir. Muz 
arazisi bayır ve kumlu bir arazidir. Yaktiyle ba
remi çok küçük düşünülmüştür. Şimdi yükselt
tikçe, yükselttik, tatminkâr bir seviyeye gelme
miştir ve tüccarın elindedir. Bunlar gübreyi çok 
ister, ilaçlanmak ister, pahalıya mal olmaktadır. 
Ye tüccarın altında ezilmektedirler. Bunun da 
nazarı itibara alınmasının bilhassa faydasına 
inanırım. 

Sebze çiftçisi bir aile çiftçisidir demiştim. 
On dönümlük bir sebze bahçesi içinde sera camı 
bulunan bir bahçe yüzbin lira civarındadır. Zi-
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raat Bankası, baremi düşük olduğu için ikibin 
liradan fazla kredi vermemektedir. Yani bunlar 
realitedir. Bunlar kabzımallar elinde tüccar elin
de gelişmeye çalışmaktadırlar. Bu durumların 
da Ziraat Bankası tarafından bilhassa ele alına
rak baremlerin tesbitinde çok dikkatli davranıl-

masını ve her çiftçiye kendi branşına 'göre kredi 
verilmesini bilhassa istirham ediyoruz. Yüksek 
'Senatoyu da hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Birleşime 14,30 da devam etmek 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Selâhattin Özgür (Tabiî Üye), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sa
yısı : 853) 

L) Ticaret Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz. 
Gruplar ve kişisel görüşleri itibariyle Ticaret 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde vâki olan tenkid 
ve temennilere cevap vermek üzere Ticaret 
Bakanı Sayın Tekin Müftüoğlu, buyurun efen
dim. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
bütün konuşmacı arkadaşlarımın üslûplarına 
hâkim olan yapıcı ve iyi niyet temennileri kar
şısında teşekkürlerimi ifadeyi bir vecibe adde
diyorum. Mümkün olduğu kadar mevzuların 
tekrarından kaçınarak konuşmacıların dilek ve 
temennilerine konuşma' sırasına göre cevap 
vereceğim. 

İlk konuşmayı1 yapan Sayın arkadaşım Şev
ket Koksal, Cumhuriyet Halk Partisi Crupu 
•adına ve diğer gruplar ile kişisel görüşlerini 
ifade eden arkadaşlarımız, öncelikle Ticaret 

Bakanlığımızın Teşkilât Kanunu üzerinde dur
dular. Gösterdikleri bu hassasiyetten ve anla
yıştan dolayı bu mevzuda kendilerine şükran
larımı arz etmek isterim. Hakikaten 1939 sene
sindeki Kuruluş Kanunu ile ve o günün ticari 
bünyesi ile Türkiye'nin bugünkü ticari bünye
si arasında kıyas kabul etmiyecek derecede bir 
gelişme olduğu, iktisadi faaliyetlerin o nisbet-
te arttığı ve birçok değişik hususların ortaya 
çıktığı bir vakıadır. Binaenaleyh, 1939 un ih
tiyaçlarına cevap veren bir Teşkilât Kanunu
nun bugünkü ihtiyaçlara tam ve kâmil mâna
da cevap vermesinin mümkün olmıyacağı bir 
vakıadır. Ancak bu noktada Ticaret Bakanlı
ğında çalışan bütün arkadaşlarımızın göster
miş olduğu gayret ve fedakârlık bu handikabı 
kapatan bir keyfiyettir. Bu kanun üzerindeki 
gerekli çalışmalar ikmal edilmiş, inşallah önü
müzdeki günlerde de Başbakanlık kanaliyle 
Meclise şevki mümkün hale gelecektir. 

Arkadaşım ikinci pasaj olarak fiyat istik
rarı ve fiyat meseleleri üzerinde görüşlerini 
ifade ettiler. Muhterem arkadaşlarım, Beş 
Yıllık Plânın öngördüğü husus, fiyatların zec
rî ve polisiye tedbirlerle değil ve fakat arz -
talep kaideleri içerisinde bir istikrarın sağlan-
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ması keyfiyetidir. Tabiî ki bu noktada alınma
sı lazımgelen birçok tedbirler vardır. Büyük 
Önder Atatürk'ün, zannediyorum 1 Kasım 1937 
tarihinde Meclisi açış nutkunda da bu husus 
ifade edilmiş ve fiyat politikası için, fiyatı 
tanzim edecek gerekli çalışmaların yapılması 
yönünde irşadedici nutukları olmuştur. O gün
den bugüne kadar .geçen zaman içinde yapılan 
gayretler ve ortaya konulan eserler hepimizin 
malûmudur. Hakikatte Plânlamanın da ifade. 
ettiği gibi, meselenin mutlak surette ve Önce
likle iktisadi yönden bizatihi arz ve talep için
de mütalâa edilmesi lâzımgeldiğine Hükümet 
olarak da, şahsen de kaani bulunmaktayız. 
Bunun içindir ki, destekleme alımları dediği
miz zürram, çiftçinin, köylünün almterinin 
karşılığını, emeğinin karşılığını veren alımlar 
tek taraflı mütalâa edilmemek icaıbeder. Bu
nun ikinci yönü de bu kanalla yapılan alımla
rın düşük fiyatla müstehlike arziyle piyasada 
fiyat teşevvüşlerine imkân vermemek keyfiyeti 
gelir. Bunun canlı misalini bu seneki tatbikat
ta müşahede etmiş bulunmaktayız. Bilfarz ge
çen sene 750 kuruşa kadar çıkan pirinç fiyat
larının bu sene normal fiyatlar üzerinden piya
sada rayiç bedel bulduğu bir vakıadır. Ar
kadaşım burada bâzı tedbirler tavsiye ettiler. 
Bu meyanda Bakanlığımızda hazırlanmakta 
bulunan ve son safhasına erişmiş durum arz 
eden, fiyat aleniyeti ve etiket mecburiyeti 
kanununun inşallah bu devre içerisinde Mecli
se şevki mümkün hale gelecektir. Ayrıca Hal
ler Kanunu da aynı şekilde hazırlık durumu 
ikmal edilmek üzeredir. Ancak bu iki kanun 
için de özel sektörün, Odalar Birliğinin ve es
naf teşekküllerinin vesair •birliklerin görüş ve 
temennilerini de nazarı itibara alınarak kanu
nun gerek mevzuat, gerekse tatbikat yönün
den ilerde karşılaşacağımız melhuz bulunan bir
takım güçlükleri peşinen yenmek babında is-
tişari mütalâa alınmasında fayda mütalâa edil
miş olduğu cihetle bu noksanlıkları ikmal edil
mek üzeredir. 

Arkadaşım yine zirai krediler mevzuunda 
ve zirai ürünlerin artırılması mevzuundaki gö
rüşlerinde toprak barem fiyatlarının tesbit 
edilmesi, zürraa yeteri kadar kredi verilmesi 
üzerinde durdular. Kendileriyle aynı görüşte
yiz. Bu sene yalnız 1966 yılma nazaran Zira
at Bankasının zürraa tevzi edeceği kredi geçen 

seneye nazaran 1 milyar, zannediyorum 160 
milyon fazla bir imkân ile tevzie kavuşmuş bu
lunmaktadır. 

Toprak baremi fiyatlarındaki durum ise, 
1966 yılı içinde halen 121 şubenin baremleri 
kısmen, 106 şubenin baremleri ise tamamen ye
nilenmiş vaziyettedir. 1967 yılı sonuna kadar 
beş yıllık barem süresini doldurmuş olan ba
rem fiyatlarının ikmal edilmesine çalışılacak 
ve bu tahakkuk safhasına gelecektir. Bu se
beple 'fiyatlardan vâki şikâyetler bu yıl so
nunda zannediyorum tamamen ortadan kalk
mış bulunacaktır. Hali 'hazırda yapılan barem 
tes'bitlerinde eskiye nazaran % 100 ile % 125 
arasında bir farklılaşma ve o nisbette de kre
di tevziinde :bir imkân kapısı açılmış bulun
maktadır. 

Arkadaşım ihraç mallarımızın başlıcalarm-
dan birisini teşkil eden fındık mevzuu üzerin
de durdular ve ilâve ettiler, dediler ki : Bu 
mevzuda yeni pazarlar "bulmak lâzımdır. Bu 
seneki fındık ihracatında Almanya, İsviçre 
gibi devletlere geçen senelere nazaran kâfi de
recede ihracat yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir metaı sadece 
bir tek kanaldan mütalâa ederseniz, arkada
şımızın görüşüne hak vermemek mümkün de
ğildir. O (bir tek kanal dediğim husus şudur: 
Fındığın iki kanaldan alıcısı vardır. Birisi 
tüccar, ikincisi Fiskobirlik. Eğer tüccarı ih
mal eder, tüccarı piyasadan çeker, onunla bir 
alış - veriş olmamasını temenni ederseniz yapı
lan tenkid yerindedir. Hakikaten Fiskobirliğin 
geçen seneye nazaran satışlarında bir noksan
lık olduğu müşahede edilir. Ancak biz fındığı 
ve diğer ihraç mallarımızı bizatihi bir birli
ğin veya bir kooperatifin malı olarak değil, 
Türkiye'nin ihraç mallarından ıbirisi olarak mü
talâa etmekte ve bunu tüm olarak hal yolu
na girmenin, ihraç mallarımızın değerlendiril
mesi bakımından faydalı mütalâa etmekte
yiz. O takdirde ise bu sene yapılan ihracatın 
ıgeçen sene yapılan ihracatla arasında bir fark 
olmadığı müşahede edilecektir. 

Yine arkadaşım ifade ettiler ve dediler ki, 
«yeni ihraç pazarları bulmamız lâzımdır.» Ken
dileri ile aynı kanaatteyiz. 1963 senesinde yalnız 
înönü hükümetleri zamanında Rusya'ya bir mik
tar fındık satılabildiğini de konuşmalarına ilâ
ve ettiler, iki sene öncesine kadar Rusya'ya sa-
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tabildiğimiz fındık miktarı 2 000 ton civarınday 
di. Bu sene 1966 mahsulü olarak Busya'ya sat
tığımız fındık ise 9 500 tonu bulmuş vaziyette
dir. Bu arkadaşımın temennisi istikametinde 
Hükümetimizin nasıl bir çalışma içerisinde oldu
ğunu rakamların dilinden ifade eden bir gerçek 
durumdur. 

Ayrıca Amerika, Kanada ve kendilerinin ifa
de etmediği Japonya üzerinde de yeni fındık sa
haları, pazarları bulmak ve bu pazarlarda fın
dığımızı değerlendirmek için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu meyanda Amerika'da, İspan
ya ile birlikte Fisko Birliğin yaptığı bir anlaş 
ma ile her sene 60 bin dolar sarfiyle - ki, bunun 
40 binini Fisko Birlik, 20 binini İspanya Hükü
meti veyahut oradaki birlikler tarafından veri
lecektir - bir propaganda faaliyetine geçilmiş 
vaziyettedir. Ayrıca Japonya üzerinde fındığın 
yalnız fındık olarak değil ve fakat fındığın di
ğer şekillerdeki istihlâki yönünden de gerekli 
çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalardan ümit, 
verici neticeler alınmaya başlanmış bulunmak
tadır. 

Arkadaşım konuşmasında barem 'destekleme 
alım fiyatlarının İnönü hükümetleri zamanında 
yapılmış olduğunu ve iyi neticeler alındığını ifa
de ettiler. Ben şahsan burada hangi hükümet za
manında ne kadar alınmıştır, iyi mi yapılmıştır. 
kötü mü yapılmıştır 'meselesi üzerinde bir pole
mik açmak istemiyorum. Yalnız vakıalar ve ger
çekler şudur muhterem arkadaşlarım; elimdeki 
tabloya göre 1961 yılında fındık destekleme 
alımları yapılmıştır. 20 167 ton fındık mubayaa 
edilmiştir. 

1962 yılında 26 783 ton. 
1963 yılında 10 109 ton. 
1964 yılında 119 986 ton. 
1965 yılında 19 603 ton, 
1965 yılında 130 740 ton kabuklu olarak mu 

bayaa yapılmıştır. 

mazhar olmuş ve bu meyanda bu sene ilk defa 
da yağlı tohumlar ay çiçeği için Trakya bölge
sindeki kooperatiflere, Ziraat Bankayımu kay
naklarından kredi temin etmek suretiyle ay çi
çeği fiyatlarının muayyen bir fiyattan aşağı 
düşmemesi için destekleme alımları yapmak için 
yetki verilmiştir. 

Arkadaşımız hayvancılığın gelişmesinin lü
zumuna işaret ettikten sonra bu mevzuda veri
len kredilerin yeterli olmadığını söylediler. Doğ
rudur. Hakikaten bir ziraat ülkesi olan Türki
ye'de yalnız zirai ürünlerin desteklenmesi ve re
koltenin yükseltilmesi ile iktifa etmemek bunun 
yanında da hayvancılığa gerekli önemin verile-
•••!k 'bunun 'da himayeye mariıar .kılınması, 
kredi imkânlariyle desteklenmesi 'vakıa&iyle 
ka-şı karşıyayız. Bu »kere Ziraait B'anıkası 1967 
p :o.gramında göçen soneye madaran ısıeksen 'kü
sur milyon lira fazlasiyle 8'90 miilyon liralık 
bir hayvan krediyi teinini imkânı sağlanmış, va
zıyettedir. Ayrıca hu 'nokta »da besicilik' yö-
n ' ln lm ve mubayaa yömünden Et ve Balık 
Kurumunun da fonksiyonuma işarret 'etmeden 
.^oe'm'y'-eğim. Bu yıla kaklar Et ve Bakk Ku-
rr.ıu'.run hayvan 'müsıtahsılına verebileceği ibes-

b ı n c kredisi, ilk zamanlar müteselsil kefalete 
bağlanmış .müspet sonuç ahnaımamış b ilâha ra 
ba"ika tTıi'matı mektubuna 'bağlanmış köylü, 
'ban»ka ile alış - verişi 'olmadığından »haliyle 
ı';?,'y>matı ıtemln sıkıntısına »duçar ;olmuş, işle-
ı e : hale -gelmiş mı'Hıaycıt s^n ıdefa tatlbik edilen 
"ı')-;!tı:n ipotek .kargılığı :krcdi verilmesi keyfiyeti 
olmuş ve fakait 'burada, di'bo-'fö'li'k, be i: tâ köye ve 
k"yKlye ımültoveeciih 'olmasına rağmen köylü
den ve »besiciden ibeled'ye hudutları içerisinde 
•tapulu gay dmenkullcrinhı ip''tek 'karşılığı kre-
di verilebilmeği meselesi ortaya çıkmış ve bu 
skt-m yürütülmek âs'tıenmiştir. Takdir edersi
niz ki, gaye ile sistemim imtizaç etmesi müm
kün değildir. Bu sebeple hakanlığım sırasında 
'bu husus değiştirilmek suretiyle köydeki ta
pulu arazûleriaıde ve ara il arında ipotek kar
şılığı kabul 'edilnn-'e'k suretiyle 'besici kredisi ve
rilmesi yoluna gidilmiş vasi'ycıtftrdir. 

HıyvMncıkk mevzuu 'hususunda uzun boy
lu konulmak 'mümkündür. Ancak 'muhterem 
Senatonun vakitlerini 'daha uzun ib ylu alma
mak için Sayın Başbaka-ııeoızn huzurunuzda 
bu mevzuda vermiş okluğu bilgileri tazelemek 

Üzüm mahsulünde yalnız 1962 - 1963 devre
sinde bir destekleme alımı, onu mütaakıp 1965 -
1966 yılında destekleme alımları yapılmış, pa
mukta ancak, 1966 yılında bir destekleme nlımı 
yapılmış. İncirde yine üzümde olduğu gibi 1962 -
1963 devresi mahsulü için ve nihayet 1963 yılın
da destekleme alımı yapılmıştır. Zeytinyağında 
sadece 1966 yılında destekleme alımı yapılmış, 
pirinç, yine 1966 yılında destekleme alımına 
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ve (onlara aynen iştirakle iktifa yetmek sure
tiyle bıı (bölümü bitirmek 'istiyorum. 

Yalnız aynı mevzuda 'bilhassa Doğu ve Gü
ney 'budutlarıımızda yapılan hayvan kaçakçı
lığı üzenimde yalnız Şevket arkadaşımız de
ğil diğer arkadaşlarımız da ''durdular. Bir 'ger
çeğin ifadesidir. Ancak bu mevzu 'da Hüküme
timiz 'de gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. 
Bu meyanda meselenin tamamen iktisadi ol
duğu yani yerli 'fiyatlarla, kaçakçılık yapıl
dığı iddia edilen devletlerdeki 'fiyatlar arasın
da 'büyük fark 'bulunması dolayi'Sİyle bu va
kıanın 'ortaya çıktığı iktisadi 'bir 'gerçek olma
sı münasebetiyle demek 'oluyor ki her şeyden 
evvel hayvanın bulunduğu 'bölgedeki hakiki 
değer fiyatı 'üzerinden satımını ve alımını te
linin etmesi 'meselesiyle karşı karşıya bulun
maktayız. Bunun için de canlı hayvan borsa
larının kurulması lüzumuyla karşı karşıya ka
lıyoruz. Bu noktada 4967 bütçesine bir fasıl 
açmak 'suretiyle Ibu imkânın sağlanması yolu
na filhal 'girmiş 'bulunuyoruz. 

Ayrıca Et ve Balık Kurumu kanaliyle de 
bu bölgelerde et kombinalarının açılması ve 
kurulması suretiyle Et ve Bakk Kurumunun bu 
bölgelerde alıcı ve zürranm malını değerlendi
rici fonksiyonu tam ve kâmil .mânada is'af ede
bilme durumu da sağlanmış vaziyettedir. Ancak 
burada bâzı gerçekler vardır ki, onları ifade 
etmekte de herhalde vuzuha kavuşma bakımın
dan fayda mütalâa etmekteyiz. Bilfarz Güney 
lülecimizde kaçakçılığın önlenmesi için 1958 
yılında Urfada bir kombina kurulmasına baş
lanmıştır. İnşaası bitmek üzereyken 19 . 9 . 1960 
yılında 5/346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile terk ve tehir edilmiştir. 1 nai 5 Yıllık Plân 
döneminde yeniden ele alınmış 1966 yılında 
7O0 000 Tl. hk 1967 de de bir milyon Türk Li
ralık ödenek alınmak suretiyle inşaat ve mon
tajına devam edilmesi sağlanmıştır. Bu kom
binanın 1968 yılında işletmeye açılması için 
gerekli gayret gösterilecektir. Ayrıca yine aynı 
mahiyette kaçakçılığın önlenmesi babında do
ğudaki fazla üretim, dolayısiyle hayvanların 
değerlendirilmesi amacı ile Yan Gölü bölgesinde 
Tatvan'da ve Kuzeyde Kars'ta da birer et kom
binası kurulması kararlaştırılmıştır. Tatvan 
bölgesi için 1986 yılında 300 000 Tl. sı 1967 de 
1 milyon Türk Lirası, Kars kombinası için 
1966 da, 100 000 Türk Lirası, 1967 de bir mil

yon Türk Lirası ödenek ayrılmış ve işe başlan
mış vaziyettedir. 

Arkadaşım ve diğer bâzı arkadaşlarım fiyat 
hareketleri üzerinde dundular ve bu meyanda 
36 yılı bilhassa son devresinde fiyatların art
mış olduğunu ifade ettiler. Muhterem arkadaş
larım Türkiye'de bir gerçek vardır, Eylül sonu 
İtibariyle Şubata kadar fiyatlar yükselir, Şu
bat sonundan Eylül 'hasma kaçlar fiyatlarda 
Oir düşme meydana gelir. Buna biz mevsimlik 
ayat artışları demekteyiz. Ye Türkiyede mev
simlik fiyat artışları bir gerçek, bir realite ola
rak karşımızda bulunmaktadır. Bütün mesele 
bu fiyatlardaki artış ortalamasının geçen sene
lerle yapılan mukayesesi sonucunda ortaya çı
kacak realitedir. Eğer, 1966 yılı mevsimlik fi
yat artışlarını 1965 ve daha önceki yıllarla mu
kayese ettiğimiz zaman 1966 yılındaki ortalama 
fiyat artışı geçmiş senelerden daha yüksek ise 
tenkidlere hak vermemek mümkün değildir ve 
fakat eğer 1966 yılındaki mevsimlik fiyat ar
tışları geçmiş yılların ortalamasına nazaran bir 
düşüklük peydah ediyorsa o takdirde tenkid-
leri insaf ölçüleriyle bağdaştırmak mümkün ol-
mıyacaktır. Filhâl durum şudur muhterem ar
kadaşlarım, 1961 - 1963 yılları arasındaki or
talama yıllık fiyat artışı yüzde 4,5 iken; 1963 -
1966 yılları arasındaki yıllık ortalama fiyat ar
tışı yüzde 4,3 tür. Diğer taraftan Eylül 1961 
ile Şubat 1965 ayları sonuna kadar 4 yıllık dev
rede mevsimlik, yani Ekim - Şubat devresinde
ki fiyat artışları ortalaması yüzde 9,5 iken Ey
lül 1965 Şubat 1966 devresindeki artış ortala
ması yüzde 8,8 dlr. Takdir edersiniz ki, içinde 
bulunduğumuz devre Şubat ayı sonu olarak ne
ticeye ereceği içıin daha henüz resmî rakamları 
elde etmek ve istatistiğe koymak mümkün ola
mamıştır. Ancak 1966 yılının Aralık ve Ka
sım ayları itibariyle resmî rakamların ifade et
tiği oranlar ise şöyledir; 53 fiyat hareketleri
ni 100 olarak kabul ettiğimiz takdirde 1966 Ka
sım ayında toptan eşya fiyatları 303, artış nis-
beti % 1,7, Aralıktaysa 307, Kasıma nazaran 
artış nisbeti" % 1,3 tür. Bu toptan eşya fiyat
larındadır. Gıda maddeleri ve yem fiyatların
daki durum ise şöyledir; yine 53 sabit rakamla
rına göre Kasım 303, artış nisbeti % 1,7 Ara
lık 308, artış nisbeti % 1,7 sınai ham ve yarı 
mamul maddelerdeki fiyat durumu ise Kasım 
ayı itibariyle 304, artış nisbeti % 1. Aralık ayı 
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itibariyle 305, arltış nisbeti binde üçtür. Yıllık 
genel ortalama ise 302 ve buna ait antış % 2 clir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hakikati da ifa
de etmekte fayda mütalâa etmekteyim. Tür-
kiyedek fiyat hareketlerine en müessir tesiri 
maalesef psikoloiik tesirler icra etmdktedir. 
Şu veya bu şekilde çıkarılacak doğruluktan uzak 
haberlerin piyasa üzerinde psikolojik yönden bir
takım müessir neticeler husule getirdiği bir ger
çektir. Bilfarz bir gazetede ismi beyanlarla mü-
kerreren tekzibedilmiş olmasına rağmen bir de
valüasyon harbinin Merkez Bankasında liberas
yon listesine vâki talepleri büyük ölçüde tahrik 
ettiği bir gerçektir. 

Bu emsal alındığı takdirde enflâsyon rivayet 
lerinin şu veya bu şekilde malların pabalılanaca-
ğı haberlerinin aynı nisbette piyasayı etkilediği de 
psikolojik yönden bir gerçektir. Binaenaleyh, Ti
caret Bakanlığını tamamen tenkit ve milletin 
-her türlü vatandaşına hitabeden bir bakanlık ola
rak mütalâa ettiğimiz cihetle bu mevzuda bütün 
arkadaşlarımızla beraber ve aynı görüşte olma
mızın lâzım ve elzem olduğuna kaani bulunmak
tayız. Bu noktada gerek muhterem muhalefete 
mensup arkad aşlarımız grupları olarak ve gerek
se ferden ferda Ticaret Bakanlığına yardımcı ol
maları fiyat istikrarının bilhassa psikolojik yön
den muayyen bir seviyede kalması babında müs
pet sonuçlar husule getireceğini gözden uzak bu
lundurmamak icabeder. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan Sayın ar
kadaşım Kâmil Karavelioğlu para mevduat ve 
kredilerdeki artışının bugün ekonomimiz üzerin
de tesiri görülmüyorsa da ilerde tesiri görülebi
lecek birtakım menfi etkenler yapmaktadır. Bu 
arada destekleme alımlariyle piyasada birtakım 
kredi limitleri artmakta, para miktarı artmakta 
ve binnetiee fiyat yükselmeleri ve enfilâsyon teh
likesi belirtileri ortaya çıkmaktadır diye ifade et
tiler. Ve fakat konuşmalarının sonunda da veya 
sonuna doğru bir kısmın bir pasajında da des
tekleme alımlarından memnun olduklarını, ez
cümle zeytinyağı, pamuk, çeltik hususundaki mu
bayaaların faydalı olduğunu ifade ettiler. 

Mulhterem arkadaşlarım, tabiî ki, karşılıksız 
para, karşılıksız bol kredinin piyasaya çıkması 
enflâsyonu etikiliyen bir faktördür. Ancak destek
leme alımlariyle bunu bağdaştırmak kanaatim
ce hatalı bir görüş olur. Zira, destekleme alım

larında piyasaya çıkarılan kredi, mal varsa, ma
lın alınması için ortaya çıkar. Binaenaleyh, ve
rilen krediler karşılıksız olarak piyasaya çıkmış 
krediler değildir. Kaldı ki, bu kredilerle mubayaa 
edilen diğer bir ifade ile destekleme alımlarına 
mazhar kılman mallarımızı ise başlıca ihraç me-
talarımız teşkil etmektedir. Bilfarz zeytin yağın
da olduğu gibi Bakanlık olarak destekleme alımı 
babında verdiğimiz fiyat 535 kuruşa tekabül et
mektedir. Bugün ise, zeytin yağının ihraç, fiyatı, 
570 kuruşu bulmuş vaziyettedir. Bu demektir ki, 
destekleme alımları yolu ile piyasaya arz edilen 
krediler kısa bir devre içinde karşılığı Türkiye'
ye döviz olarak giren krediler haline gelmekte 
ve takdir edersiniz ki, bu şartlar içerisinde de 
bu tarz kredilerin enflâsyonu etkiliyen bir fak
tör değil, bilâkis Türk ekonomisine hız ve kuvvet 
katan bir faktör olduğu kendiliğinden ortaya çı
kar. 

Arkadaşım bir noktada zannediyorum yanıldı-
lar. Dediler ki; 5 yıllık Plânda işçi dövizleri na
zarı itibara alınmamış, binaenaleyh dış ticaret 
açığımız plânlamada öngörülen rakamdan daha 
vüksektir, diye ifade ettiler. Muhterem arkadaş
lar, iki hususu birbirinden tefrik etmeye mecbu
ruz. Bunlardan birisi tediye blânçosu, diğeri dış 
ticaret blâneosudur. Tediye blânçosunu dış tica
ret blânçosu ile karıştırılmaması icabettiğine ka-
anlkn. Dış ticaret blâncosuna hâkim olan unsur-

.lar ve faktörler ithalâtla ihracatımız arasındaki 
münasebetlerdir. Nitekim arkadaşımızın ifade et
tiği gibi işçi dövizleri tediye blânçosunda nazarı 
itibara alınmamazlık yapılmamış, 1967 progra
mında işçi dövizleri için de tediye blânçosunda 
bir miktar, plânda gözükmektedir. Bu noktada 
ithalâtımızla ihracatımız arasında plânlamanın 
öngördü<Ki rakamla realizasyon arasındaki aleyh
te mütalâa edilen farkı rakamlarla ifade ettiği
miz zaman gerçek durumun ortaya çıkacağı ka
nısındayım. Şöyle ki: 

1986 yılında Plânlamanın ön gördüğü ithalât 
725 milyon dolardır. Realizasyon ise, 715 milyon 
dolardır. İhracat ise, Plânlamanın öngörmüş oldu
ğu ihracat, 450 milyon dolar, realizasyon ise bu
günkü durumda lıenüz katı olmayan rakamlara 
göre 489 milyon doılârı bulmaktadır. Binaenaleyh, 
plânlamanın öngördüğü açık 275 milyon dolar 
iken bu sene ihracatta vâki gelişme, kısmen de 
plânlamanın kabul etmiş olduğu tüketim madde
lerindeki yüzde 11 nisıbetindeki ithalâtın yüzde 
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5 ve yüzde 6 civarında tahakkuk etmesi; diğer 
bir ifade ile, tüketime hasredilen nisbet 1966 yı

lındaki zirai üretimin büyük rekoltede olması ve 
kalkınmanın % 8,4 ü bulması karcısında tama
men realize edilememiş binneticede 275 milyon 
dolar olarak öngörülen dış ticaret açığımız 226 
milyon dolara inmiş vaziyettedir. 

Eğer yanlış anlamadımsa, arkadaşım anlaş
malı memleketlere ihracat kısmında ihracatın ye
tersizliği yanında ithalât artmıştır, diye ifade et
tiler. Eğer böyleyse şunu ifade etmek isterim ki, 
anlaşmalı memleketlerle olan ithalât ve ihracatı
mız daha evvel yapılan anlaşmalara, ek protokol
lerle içinde bulunduğumuz aylarda gelecek yılın 
ithalât ve ihracatı bir programa, bir prosedüre 
bağlanır, ne alacağız ne vereceğiz? Ve binnetlce 
alacağımız ve vereceğimiz mallar arasında değer 
bakımından eşit rakamların ortaya çıkması mec
buriyetiyle karşı karşıya kalırız. Binaenaleyh ih
racatın azalıp ithalâtın artması keyfiyeti bizatih' 
anlaşmalar bünyesine uygun düşmemektedir. 

Yine arkadaşım İsveçte vâki Fuara Türkiye'
nin iştiraki babında bir arkadaşından almış ol
duğu mektuptan bahsettiler. Bendenize verilen 
rakamlarla, arkadaşıma ifade edilen rakamlar ara
sında bâzı farklar vardır. Arkadaşıma gelen mek
tupta altı tane kelli - felli tabiriyle ifade edilen 
memur, iki de İsveçli kızın bulunduğu ifade edil
mektedir. Haddizatında Bakanlığımızdan bu 
Stokholm Fuarına gönderilen bir komiser, iki ko
miser yardımcısı ve iki İsveçli kız burada vazife 
görmüş vaziyettedir. Yalnız ayrıca, Tekel Gene: 
Müdürlüğünden de iki memur buraya gönderil
miştir. Arkadaşıma vâki şikâyet yanında ga
zetelerin bir kısmında da bu fuarın verimli ve 
faydaları olduğu hususunda da bâzı yazılar çık
mış bulunmaktadır. Maahaza, arkadaşımla bu 
noktada görüşme ve haklı şikâyetler varsa bunlar 
üzerine eğilmekte şahsan da fayda mütalâa etti
ğimi sözlerime eklemek isterim. 

Arkadaşlarım, geçen seneki, zannediyorum 
Hindistan'da meydana gelen açlık durumundan 
mülhem olarak ki, hakikaten bu bütün insanları 
içten yaralıyan bir vakıadır, buğday ve zirai re 
kültemizin artması üzerinde durdular. Bu nok
tada buğday fiyatlarının artırılmak suretiyle 
ekimin daha yüksek rekoltede idrakini kamçılıya:: 
bir faktör unsurunun yaratılmasını telkin ve 
tavsiye ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir geçmiş vakıayı 
da dile getirmekte fayda mütalâa ediyorum. 1965 
yılında son Koalisyon düştükten sonra Sayın Ür
güplü Başkanlığında kurulan Hükümet zamanın
da buğday alım fiyatlarına 3 kuruşluk bir zam 
yapılmıştı. Bu zammın müstahsıla yani köylüye 
getireceği menfaat 50 ilâ 55 milyon lira civarın
da oluyordu. Müstehlike ise yükled ği külfet 
kiloda 3 kuruş civarında bulunuyordu. Haddiza
tında bu tatbikat arkadaşımızın tavsiye ettiği tat
bikata uygun düşmektedir. Fakat bu tatbikat 
için dahi basında olsun, konuşmalarda olsun bir
takım tenkidi mütalâaların serd edild ği gerçeği 
ile de karşı karşıya bulunduğumuz da bir vakı
adır. Burada mühim olan nokta şudur: 

Bir gerçek olarak dünyada artan nüfus her 
sene yeni bir Devletin nü Huşuna tekabül etmekte, 
alman bütün teknik ve ilmî tedbirlere rağmen de 
zirai rekolteyi bu mabette verimli hale getirmek 
mümkün olamamaktadır. Şu halde, en ileri tek
nik imkânları tatbik eden memleketlerdeki zirai 
rekolte artışı, artık âzami haddini bulduğuna 
göre nlsbeten geri kalmış olan memleketlerde zi
rai rekolteyi ileri safhaya götürebilecek tedbirle
rin alınması lüzumuyla karşı karşıya bulunmak
tayız. 

Bu noktada meseleyi sadece buğday olarak 
mütalâa etmemek, bütün zirai ürünler olarak me
seleyi mütalâa etmenin faydalı olduğuna kaanilm. 
İşte bu noktada ise Hükümetiniz bir defa zürra-
n ihtiyacı olan zirai kredinin zamanında ve ye
teri kadar verilmesi lâzımgeldiğine inanmakta
dır. Mesele sadece zirai kredinin verilmesiyle de 
bilmemektedir. Zirai krediyi verirseniz, malze
mesini alır, gübresini koyar, tohumunu atar, mev
sim sonunda mahsulünü idrak eder. İdrak etti
ği mahsulünü değer pahasına satamadığı takdir
de seneye siz kredi imkânlarını ne kadar artırır
danız artırınız zürram yeni ekim sahalarına git
mesini imkân dâhiline, zirai mahsulünün hakiki 
değer pahasını almamışsa, sokamazsınız. Çünkü 
o alın terinin karşılığını, çünkü o zirai mahsulü
nün hakiki değer pahasını alamamış durumla 
karşı karşıya kalmıştır. İşte bu noktadaki mah
zuru izale etmek için de iktidarımız destekleme 
alımlarına geçen senelere nazaran daha değişik 
mallarda, daha büyük nisbetlerde girm'ş bulun
maktadır. Bidayette de ifade ettiğim gibi bu des-
:ek alımları yalnız zürram alın terini ve mah
mulünün değerlendirilmesini değil ve fakat müs-

— 846 — 



C. Ssnatosu B : 30 5 . 2 . 1967 O : 2 

tehlik yönünden de fiyatlarda bir istikrar yarat
ması babında ikinci bir faydayı ortaya koyan bir 
gerçektir. Ücüncii faydası ise bilfarz 1964 yılın
da zeytinyağı fiyatlarında bir destekleme alımı
na gidilmediği için o sene 380 - 480 kuruştan 
alman zeytinyağları ki, 10 000 ton civarındadır, 
üzerine cüzi kârlar ilâve edilmek suretiyle dışa
rıya ihracedllmlş ve düşük fiyatlar üzerinden 
Türkiye'ye döviz gelmiştir. Buna mukabil mev
sim ilerlediği zaman bunun 430, 430 kuruşa ka
dar zeytinyağının satılabildiği dış piyasalara ve 
o bedeller üzerinden de Türkiye'ye döviz geldiği 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Binaenaleyh, destekleme alımlarını yaptığı
mız zaman üçüncü fayda olarak mütalâa ettiği
miz husus, ihraç mallarımızın hakiki değerleriy
le ihracatını sağlamak ve hakiki değerleri üze
rinden de Türkiye'ye döviz temin etmek imkânı 
yaratmaktadır'. Yine zirai rekolteyi artırmak 
babmdaki tedbirlerden üçüncüsü olarak mütalâa 
ettiğimiz husus ise, bugün Türkiye'de zirai mah
sulümüzü stoklıyacak gerekli tesislere ve stok
lara maalesef malik bulunmamaktayız. Bunların, 
mahsulün değerlendirilmesinde ve ihtiyaç anın
da gerek piyasa fiyatlarını müstakar tutmak ve 
gerekse malı değer pahasına satabilme babında 
ne kadar mühim bir fonksiyonu olduğunu zan
nediyorum izah etmeye lüzum yoktur. Binaen
aleyh üçüncü olarak iktidarımız yeteri kadar-
stok tesislerinin kurulması üzerinde de hassasi
yetle durmakta ve bunların tahakkuku babında 
gayretler sarf etmektedir. 

Arkadaşım yabancı sermayeye değinerek bu
nun kâr için geldiğini, istismar gayretleri güt
tüğünü nitekim Millî Birlik zamanında ham ka
uçuk ithaline müsaade edildiğini, bunun sonucu 
îzmit ve İstanbul bölgesi arasında birçok lâstik 
fabrikalarının kurulduğunu ve fakat bu kuru
luşlar sonunda bu müesseseler kendi aralarında 
ani » ııak suretiyle her birinin muayyen ebatta 
lâstik imal ettiğini ve binneticede fiyatlarda 
âdeta bir nevi tekel durumu yarattıklarını ilâve 
ve ifade ettiler. Hükümetimizin yabancı serma
ye hususundaki görüşü şudur : Muhterem arka
daşlarım ; bir gerçek var. Türkiye'nin malî ira-
kânlariyle, Türkiye'yi, arzu ettiğimiz kısa bir 
devrede ve arzu ettiğimiz seviyede kalkınması!; 
sağlamak mümkün değildir. Binaenaleyh birta 
kim kaynaklardan istifade etmemiz lâzımdır. 

Ancak bu kaynaklardan istifade ederken 
tabiî ki, millî menfaatlerimizi de ön plânda tut
maya hep beraber mecburuz. 6224 sayılı Kanu
na göre yani Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuna göre, bugün tatbik edilen prosedür ve 
prensiplerden bir kısmı şudur muhterem arka
daşlarım : 

Bir defa, gelecek yabancı sermaye Türkiye'
den transfer edeceği kâr kadar dışarıya mal ih-
racetmeye mecburdur. Eğer dışarıya mal ihrace-
memişse kârını dışarıya döviz olarak transfer 
etmesi mümkün değildir. Ayrıca bâzı yatırım
larda dışardan ithal edeceği hammaddenin 
karşılığı kadar da dışarıya, mamul mal ihracet-
mek kaydına da bağlanmaktadır. Binnetice, 
Türkiye'ye gelen yabancı sermaye her halükâr
da Türkiye'nin döviz imkânlarını istismar ede
memektedir. Gerek kâr transferi gerekse ham
madde ithali için dışarıya verdiği dövizin kar
şılığı mal ihracetmek durumu ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Eğer arkadaşlarımızın zamanın
da verilen müsaade de bu hususlar yoksa ki, ben 
bilmiyorum durumu, zannediyorum vardır, bir 
istismar durumunun olmaması iktiza eder. An
cak lâstik mevzuunda ihracatın yapılamamasının 
sebebi bizatihi halen imal edilen miktarın yerli 
istihlâki karşılar durumda olmamasmdandır. Bu 
noktada da arkadaşımın ifade ettiği bir fiyat 
tekeline meydan vermemek, böyle bir rivayeti 
veya telmihi dahi ortadan kaldırmak ıVin Ba
kanlığımız zamanında, zaman zaman lâstik itha
line gidilmiş ve ithal edilen lâstiklerle piyasa 
dahi fiyat istikrarı temin edilme yolu tercih edil
miştir. 

Muhterem arkadaşım Kooperatifler Kanu
nundan bahsettiler. 15 gün evvel Meclise verdi
ğimiz bir takrir ile Kooperatifler Kanununun bir 
geçici karma komisyonda görüşülmesi kabul 
odilmiş ve bu kanun tasarısı bundan böyle Mec
lislerin malı olmuştur. Tahmin ediyor ve ümid-
ediyoruz ki, arkadaşlarımızın da gayretli des
tekleriyle yakın bir zamanda Kooperatifler Ka
nunu meriyete girme imkânına kavuşacaktır. 
Bunun yanında ayrıca Ziraat Bankası tarafın
dan Bakanlığımız bünyesi içerisinde Tarım Sa-
"ış Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kanununun çok eski bir kanun olması" ve bugün
kü ihtiyaçlara kâfi ve nâfi olamaması sebebiyle 
/eni bir tasarı ha.zırlanma'kta ve 'bu tasarının 
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da ikmali tahmin ediyorum 10 - 15 gün içeri
sinde «biter duruma gelecek re ondan sonra da 
Yüksek meclislerin ıttılaına 'sunulacaktır. 

Arkadaşım bir noktada izahat almak iste
diler. Haklıdırlar. Bu nokta Taris'in evsafı dü
şük üzümler satmalmış olması Ibaibmda yetki 
'in e selesinin ortaya çıkmış olmasıdır. Gerçek 
•şudur muihterem arkadaşlarım: Maalesef 1966 
yılı üzüm müstahsili için talihli bir yıl olma
mıştır. Yıl oltasında vâki kür don ile bağların 
büyük bir kısmı -hasara uğramış. O zaman Ta
rım 1 Sakaııı've diğer yetkili arkadaşlarını «biz
zat 'mahalline giderek - Ziraat Bankasından da 
bir yetkili arkadaşımız da dâlhil olmak üze
re - durumu mahallinde .tetkik itmiş ve yeni
den kredi a çın ak suretiyle ıbüyük bir felâ
ketin önüne geçmek durumunu temin etmişler
dir. Ancak mükerrer kredi T e mükerrer mas
raflara rağmen üzüm müstahsilinin talihsizliği 
müşahede ettiğimiz nokta sona erimemiş durum
da imiş. O da şu: Müstahsil üzümünü idrak 
etti, sergiye koydu, arkasından yağmur yağ
dı ve bir kısım üzümler ya yağmur yedi, veya 
yağmurdan kaçırılma durumu ile karşı karşı
ya kaldı.' O zamanki görüşümüz şu idi: Destek
leme ahaııları için çıkan (kararnamede 9 numa
ra üzüm olacaktır, standart üzüm »olacaktır, 
ihracata elverişli üzüm olacaktır kavutları yok
tu. Tariş yetkileriyle yaptığımız hukukî mü
talâa tartışmasında bakanlık görüşüyle Tariş 
yotkilil erinin görüşü birbirine tetabuk etmedi. 
Onlar, ızımmî. olarak dorunlarıııda bu unsur
ların saklı olduğunu, binaenaleyh bu unsurları 
kabul ettikleri için 'kararnamenin bu şekilde 
çıkmasında fayda mütalâa •ettiklerini beyan 
ettiler. Biz ise kararnamenin üzüm destekleme 
alımlarına ve dokuz numara üzüm üzerinden 
de muayyen fiyatların, taban fiyatı olarak ve
rildiğine işarı t ettik. Neticede meseleyi bakan
lık müfettişlerine havale ettik. Bakanlık mü-
lOtiişlmılııiıı vâki tetkikat ve tatbikatı smıu-
cunda bakanlığımıza üç telkin ve tavsiyede bu-
ilundukJarı ortaya çıktı. Bu telkin ve tavsiyeler
den birisi de endüjtriyele kaçmamış olan üzüm
lerin rutubet derecelerine tekabül ederi fiyat
ları düşürülmek suretiyle alınması keyfiyeti 
idi ki, işte düşük vasıflı üzümlerin mubayaası 
denen mesele ve gazeteye manşet olan durum 
bu dur muhterini arkadaşlarını. Arkadaşımız 
divebilir ,ki, gazotede ibu eiktı, savın bakan ni

ye «buna ıbir cevap vermedi (gerekçesi şu: Sa
yın Fethi Çelikbaş Millet 'Meclisi Başkanlığına 
bir soru önergesi venmek suretiyle ibu mesele
yi bir soru meselesi yapmıştı. Takdir ellersi
niz, bâzı arkadaşlar sual takrirleri veriyor
lar. Balkan sual takriri görüşülmeden önce ge
rek Meclis gerekse Senatoda cevap verdiği 
takdirde suale sıra geldiği zaman arkadaşları
mız haklı olarak şikâyet ediyorlar ve benim 
sualimin «havası kayboldu, bakan ilaha evvel 
'geldi, ^gündem dışı ibu "meseleyi izah etti. Bi-
aıaenaleyh sual müessesesi 'yürümüyor diye 
şikâyet ediyorlar. Biz böyle haklı bir tarize 
mâruz kalmayalım diye Mecliste sualin gününü. 
ve 'gündemini beklemiş 'vaziyetteyiz. 

Sayın arkadaşım, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü için daha evvel şu kadar bin lira
ya satışı teklif edildiği «halde (bilâhara yıllık 
'kirası '50 ibin lira üzerimden ibu yerin .kiralan
dığını ifade ettiler. Arkadaşlarımla vâki te
masımda durumun şu şe'kilde olduğunu ihbar 
etmiş vaziyetteyim. Bir defa senelik kira 50 
bin lira değildir ve 'dosyadaki kayıtlara göre 
bu 'binanın sahibi tarafından binanın Ziraat 
Bankasına satışı teklif edilmemiş vaziyette
dir. Halen ki, kira durumu üç sene için 144 
bin liradır. Bunun da elli bin lirası binanın 
tamiri, onarımı ve kullanılmaya salih hale ge
tirilmesi babında kullanılacaktır. Binnetice de 
üç yıllık kira bedeli olarak gayrimenkul sahi
bine 94 bin lira ödenecektir. 

Arkadaşım fuar kotası yolsuzlukları hu
susunda bir konuyu Bakana arz edeceğim, 
dediler. Kendilerini bilhassa hasseten bekli
yorum. Görüşmemizde de fayda olduğuna 
kaaniim. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Refet Itencleci arkadaşımla görüşlerimizde ta
biîdir ki, bir ihtilâf yoktur. Kendilerinin vâki 
tenkid, temenni ve irşatlarından iktidar ola
rak da Bakanlık olarak da istifade edece
ğiz. Sayın Cavit Okyayuz arkadaşımız na
renciye ihracatından bahsettiler. Bu ihtraca-
tm geliştirilmesi için gerekli her türlü ko
laylıklar gösterilmekte, bu defa Sayın Bütçe 
Komisyonunun vâki anlayışı ve isabetli bir 
kararı ile yaş sebze ve nıeyva ihracatından 
doğacak ve 1. G. M. nin kontrolü altında ya
pılacak, ihracat zararlarının karşılanması için 

848 — 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1967 0 : 2 

bütçeye bir miktar para konmuştur. Bu yolla 
da bunun inkişafının temin edileceğine ve 
müstahsilinin ihracatçısının birtakım rizi
kolarının karşılanacağına, bu suretle de em
niyet unsurunun tahakkuku ile narenciye ih
racatının daha geniş çapta artacağına kaani 
bulunmaktayız. Ancak bir nokta, Ortak Pa
zarda narenciyemizin indirimli gümrük tari
fesinden istifade edip edememesi keyfiyeti 
halen bu mevzu filhal Ortak Pazarla bir güm
rük birliğine girmediğimiz için bütün ih
raç mallarımızın indirimli tarifeden istfade 
etmeleri mümkün 'bulunmamaktadır. Halen 
hazırlık devresinde olmamız münasebetiyle 
dört maddemiz bundan istifade etmektedir. 
Bunlar tütün, üzüm, incir ve fındığa inhisar 
etmektedir. Bakanlık olarak, Maliye ve Ha
riciye ile müştereken 1968 sonundan itibaren 
!Daşta narenciye olmak üzere diğer yaş niey-
valanmızın da indirimli tarifeden istifade et
mesi için gerekli gayretler ve gerekli çalışma
lar yapılmaktadır. 

Arkadaşım serbest bölge usulüne temas 
ettiler. Serbest bölgenin, muhterem arkadaş
larımızın da ifade ettiği gibi bilhassa kaçakçı
lık mevzuunda iktisadi tedbirlerin başında ge
len bir unsur olduğuna inanmış bulunmak
tayız. Bu sebeple bu husustaki çalışmalar iyi 
'bir safhada bulunmakta ve gerekli doküman
ların toplanmasına devam edilmektedir, in
şallah bu çalışmaları kısa bir 'müddet içersinde 
ikmal etmek ve tasarıyı Meclise sevk etmek 
mümkün olacaktır. Sayın Fehmi Baysoy ar
kadaşımız memleket hayvancılığının korunma
sına ve gerekli imkânların sağlanması hususuna 
temas ettiler. Bu mevzua konuşmamın ba
şında cevap vermiştim ve Sayın Başbakanımız 
ıda bu mevzuda huzurunuzda geniş izahat 
verdikleri için yeniden teması faydalı bulma
maktayım. Akif Eyidoğan arikadaşımız fiyat is
tikrarından ve bu arada endekslere konu olan 
fiyatların tesbitmde bugün halen Ankara ve İs
tanbul'da 58 madde üzerinde bir çalışma yapıl
dığından bunun bine çıkarılması, hiç olmazsa 
beşyüzde kalması hususunu temenni ettiler. Ve 
•ilâveten bendenize hemen cevap vermesinler, 
tetkik etsinler ve bir ay sonra da cevap vere
bilirler dediler. Yalnız şu hususu ifade ede
yim halen Avrupa 1da dahi bunlar ancak 250 
mal üzerinde gerekli tetkikat yapılmakta, Ba

kanlık olarak OEOD teşkilâtından tale'bolunan 
bir teknik uzman vasıtasiyle gerekli teşebbüse 
geçilerek bunların hangi maddeler ve miktarın 
ne olacağı hususunda da çalışmalar yapılmakta
dır. İnşallah ümidederiz ki, bu uzman bin mad
deyi bulur ve bunun üzerinde endeksler yap
mak imkânına nail olabiliriz.. 

Sayın Cemal Tarlan'a konuşmalarından do
layı teşekkür etmek isterim. Yalnız vâki soru
larında ayçiçeğinin 180 kuruştan satılması hu
susunda Bakanlıkça 'kooperatiflere bir tazyikte 
bulunulmuş mudur diye sual tevcih ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Trakya bölgesin
de vâki gezimde söylediğim sözler şudur: Bir 
gerçek vardır. Trakya bölgesinde - sene verme
yeyim - bundan evvelki senelerde yağlı to'huım-
lar dediğimiz ayçiçeği tohumu büyük mikyas
ta idrak edilmişti. Yalnız o zamanın hükümet
lerinin bu duruma seyirci kalması sonucu bu 
fiyatlar 120 - 190 kuruş arasında bir satış im
kânına nail olmuş, bu ise zürra in emeğinin 
karşılığını vermediği için ondan sonra ekim 
sahaları daralmış ve binnetice Türkiye dışarıdan 
yağ ithal etmek durumu ile karşı karşıya gel
miştir. İktidarda bulunduğumuz devrede vâki 
konuşmalarımız ve telkinlerimizle müstahsil a 
malının değerlendirileceğini ifade ettik ve bu
nun neticesi 1966 mahsulü büyük bir rekolte 
olarak idrak edildi. Bu idrakin sonunda yağlı 
tohumlar kooperatiflerini ve birliğini bu fiya
tın düşmemesi için bir nevi •destekleme alımları 
ile tavsıif ettik. Ziraat Bankası kaynaklarından 
kendilerine gerekli krediler sağlanmak suretiy
le fiyatın 150 kuruş olarak takarrürü. ve bu 
fiyatın altına düşmemesi hususu temin edildi. 
Ancak zaman içerisinde alman tedbirlerle bu 
fiyatı 150 kuruşun altına değil ve fakat üze
rinde seyrettiği bir gerçek olarak karşımıza 
çıktı. Bakanlık olarak meseleyi bir tek yönlü 
mütalâa etmemiz mümkün değildir. Meselenin 
bir mustahısıl yönü olduğu gibi, muhtelif ko
nuşmalarımın fasıllarında da ifade ettiğim gibi, 
bir de müstehlik yöaıiı vardır. Ayçiçeğini sa
dece ayçiçeği olaraık mütalâa etmek ve o za
viyeden görmek kanaatimce yanlış oluyor. Ay
çiçeği, yağ politikasının unsurlarından binisini 
teşkil etmektedir yapılan hesaplara göre. Ay
çiçeği 180 kuruştan satılır. Yağcılar ham yağı, 
mangarincilere 460 kuruştan verirlerse bugünkü 
margarin fiyatı dediğimiz ki, halk tâbiri ile 
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vita deniliyor, noranal fiyatı olan 610 kuruştan 
müstehlike intikali imkân ve tahakkuk safha
sına girer. Bizim orada kendilerine söylediği
miz şey bu. Dedik ki, 180 kuruştan sattığınız 
takdirde başlıca gıda maddelerimizden bi-
si olan yağ fiyatlarında herhangi bir 
artış olmıyacaktır. Eğer bu fiyatlarda ar
tış olursa siz zarar edersiniz ki, 3 kuruş 
5 kuruş kâr ediyoruz ama fiyatlardaki 
elastikiyet sebebiyle yağ fiyatlarında vâki artış 
sizin istihlâk maddeleriniz olan diğer fiyatla
ra da inikas edeceğinden bundan cebinize gire
cek beş - on kuruş fazlalık, öbür taraftan 20 - 30 
ikuruş olarak çıkacak. Binaenaleyh, sizin nefsini
ze, faydanıza değil; zararınıza olacaktır. 

Kaldı ki, her geçen gün İçinde gerek kira
lamadan ve gerek faizden ve gerekse koopera
tiflerin diğer masraflarından dolayı munzam 
masraflar binmektedir. Kısa zamanda bu iy 
fiyatla ki, bu 180 kuruş iyi fiyattan çıkardığı 
mız takdirde masraflarınız daha az olacak bin-
netice kârınız yüksek olacaktır. Mühim olam 
malm yüksek fiyatla satılması değil malın 
yüksek kârla satılmasıdır, telkininde bulunduk 
Bizim söylediğimiz sözler bunlardan ibarettir 
Bunların içinde hiçbir tazyik unsuru yoktur 
Nitekim tazyik olsaydı haliyle ellerinden çıkarır
lar ve saıtarlardı. Çıkarmamışlardır, satma-
mışlardır. Bugünkü fiyatları ile 182 - 187 kurun 
arasında seyretmektedir. Binaenaleyh, bizim 
Kasım veya Aralık başında vâki sözlerimiz 
nihayet üç aylık gecikmeden sonra aşağı - yu
karı aynı fiyatlarla piyasaya arz edilmiş bu
lunmaktadır. Şu hususu ilâve edeyim: Arkada
şım diyor ki, 180 kuruştan satıldığı takdirde, 
Sayın Hayri Muoncuoğlu arkadşımızm ifade et 
tiği gibi, el elde, baş başta kalır mı diye ifade 
©diyorlar. Bunu ben değil de o gezim sırasında 
Babaeski belediye 'binasında müstahsilin 
yaptığım bir konuşmada bizzat bir müs
tahsilin verdiği bir cevapla ifade ede
ceğim. Bu müstahsil demiştir kıi, «beye
fendi biz malımızı piyasaya sürdüğümüz zaman 
tüccar bize 130 kuruş veriyordu. Biz 150 kuruş
tan bunu kooperatife sattık, o gün 20 kuruş 
kâr ettik, şimdi siz diyorsunuz ki, 180 kuruştan 
satınız, demek ki, 30 kuruş daha kâr edeceğiz. 
biz Allahtan belâmızı mı istiyoruz, bu bizim 
için iyidir». 

Saynı Ömer Ucuzal arkadaşım, zirai alet 
ve edevatın zürraya intikali için gerekli ted
birlerin alınmasını ifade ettiler. Bu, Ticaret 
Bakanlığının ilân ettiği kotalarda olmakla be
raber bunun tahsisi ve kullanılışı tamamen Ta
rım Bakanlığının emrinde bulunmaktadır. 

Banka ikramiyeleri hususunda bâzı telkin 
ve tavsiyelerde bulundular. Bankacılığı basit 
bir meslek olarak kabul ve mütalâa etmek 
mümkün değil. Bankacılıkta bugün aslolan, 
mümkün olduğu kadar mevduatın büyük mik
yasta toplanması ve bankalara yatırılmasını te
min gayesine matuftur. Yapılan gayretler ve 
gösterilen faaliyetler, bu hususun tahakkuku 
için sarf edilmektedir. Bu suretle hem banka
ların imkânları artmakta, hem de çok defa ifa
de edildiği gibi ya yastık bankta veya küp 
bankta yatırılan ölü paraların piyasaya intika
li suretiyle bunları yatırım sahasına inikası ve 
kaydırılması mümkün olmaktadır. 

Sayın Tekin Arıburun arkadaşımız bir mü
şahedelerinden bahsettiler, bir yaş üzüm mevzuu 
ve üzümlerin Bulgarlara aidolduğumı. Alman
ya'da indirimli tarifeden istifade ettiğini ifa
de ettiler. Zannediyorum, kendilerine verilen 
izahatta bir yanlışlık olacak. Zira Bulgarla
rın indirimli gümrük tarifesinden istifade et
meleri mümkün değildir. Aksine, Ortak Pa
zar damping imkânlarını vermemek için aksine 
bu gibi memleketlerden, bilfarz Bulgaristan ih
racatından gümrük vergisine ilâveten tedafüi 
vergiler dahi tahsil etmektedir. Burada bir 
zühul olduğuna şahsan kaani bulunmaktayım. 

Sayın Vehbi Ersü arkadaşımız et kombina
ları yanında deri ve kösele sanayiinin kurulma
sı için gerekli hazırlıkların yapılması plânda da 
öngörülmektedir, bu hususun ikmalinin faydalı 
olduğunu mütalâa ettiler. Biz de kendileriyle 
aynı kanaatteyiz. Zannediyorum Aralık tarihin
de olacak yahut Ocak tarihinde olacak, bu 
mevzuda Bakanlığımızda yetkililerle gerekli te
maslar yapılmış, görüşmelere başlanmış ve bu 
hususun kısa zamanda tahakkuku için gerekli 
faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Er
zurum kombinasına 300 000 Tl. lık bir yatırım 
vapmak suretiyle tiftik ve deri fabrikasının 
1967 yılı içinde faaliyete geçirilmesine gayret 
sarf edilecektir. 
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Arkadaşım, 1967 programında zirai kredi
ler artırılacak kısmında, kontrollü kredilerle 
aynî kredilerin artırılacağının da ifade edildi
ğini, bunun bir çelişikliğin ifadesi olduğunu, 
zannediyorum dile getirdiler, eğer yanlış anla
madıysam. 

Muhterem arkadaşım, eğer durum böyle ise 
bizce kontrollü kredi ile aynî kredi arasında 
büyük bir fark yok. Haddi zatında aynî kre
diyi kontrollü kredinin bir nevi olarak mü
talâa etmekteyiz. Nitekim öyledir de. Nitekim 
bu sene bütün zürraya gerek tohumluk, ge
rek gübre olarak aynî kredi verilme imkânı 
ve bu suretle de, bir nevi kontrollü kredi olan 
bu kredinin bütün Türkiye'de tatbikatına ge
çilmiş vazivettedir. Daha geniş çapta ve daha 
büvük imkânlara giren kontrollü kredi ise ge
çen sene beş vilâyetimizde tatbik ediliyordu. 
Bu sene bunu ikinci beş vilâyetimiz daha tatbik 
için gerekli raporlar hazırlanmış çalışmalara 
başlanmıştır. Binaenaleyh, aynî krediler kon
trollü kredinin artırılacağı ikisinin ayrı müta
lâa edilerek bir çelişme olduğu hususunun bi
raz yanıltıcı olduğuna dikkatinizi çekmek is
tiyorum. ithalâtta kontrolsüzlük ve organi-
zasvon noksanlığını ifade ettiler. Turistik böl-
g3 ile cam mamullerinin yurda yolsuz şekilde 
sokulduğunu, servet transferleriyle memlekete 
kaçak malların geldiğini buyurdular. Hakika
ten son defa Servet Transferi Kanunu üzerin
de gerekli tadilât yapılmadan önce yurda bu 
yoldan geniş çapta Türk ekonomisine faydalı 
olmıyan malların ithali mümkün oluyordu. An
cak son defa yapılan tadilât ile servet transferi 
yolu ile ancak kotalarda zikredilen mallardan 
başkasının getirilemiyeceği hususu tahakkuk 
safhasına girdiği için bu yolla vâki suiistimal
ler büyük mikyasta önlenmiş vaziyettedir. 

Turizm belgeleriyle, benim bilebildiğim, Tu
rizm Bakanlığının yetkisinde bulunan ve Tu
rizm Bakanlığı tarafından verilen ihtiyaç bel
gelerinde 1966 yılı içerisinde söylenildiği isti
kamette bir suiistimale imkân veren bir du
rumun olmadığına inanmaktayım. Eğer arka
daşımın munzam bilgisi varsa temas etmeyi 
faydalı mütalâa etmekteyim, kendilerinden de 
bu hususta bilhassıa ricacı olmaktayım. 

Sayın Akif Tek"n arkadaşımız teşekkürle
rini dile getirdiler. Ben de kendilerine teşekkür 
ederim. 

Zannediyorum konuşmaların büyük bir kıs
mına cevap vermiş vaziyetteyim. Diğer kısım
larına da arkadaşlarım gelip şifahen konuşmak 
suretiyle veya bir kısmına da yazılı olarak ce
vap vermek mümkün olacaktır. 

Yüce Senatonun Ticaret Bakanlığı bütçesi 
üzerinde gösterdiği hassasiyet ve verimli ça-
lışmalarma tekrar teşekkürlerimi ve şükranla
rımı ifade etmek suretiyle saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdilik iki sa
yın senatör soru sormak istemektedirler. Sa
yın Mumcuoğlu, buyurun efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim, Sayın Bakan konuşmalarında benim ismim
den bahsile bir hususa temas ettiler. (Hukukan 
cevap verme imkânına sahibolmadığım kanı
sındayım) onu mevzubahsetmemeleri icabeder-
di, sözlü soruda bu mevzua döneceğim. 

İki soru sormak: istiyorum, nebati yağ ithal 
kararını zorunlu kılan sebepler nelerdir? Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında nebati yağ 
ithalini durdurmak için öngörülen yağlı to
humlar ve zeytinyağı üretiminde makro hedef
ler nelerdir? 1966 yılındaki ithal ile bu hedef
lerde tesbit olunan imkânların cidden mukaye
sesini yaptık mı? Eğer Heyeti Celile bu sual
lere vâki cevapları ile bir zaman israfı müta
lâa ederse ben yazılı cevaba da kaaniim. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz, Sayın 
Bakan? 

TİCARET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Sayın Hayri Mumcu
oğlu arkadaşımızdan özür dilerim, bendeniz 
zatıâlinJzin isminden kendim istiyere'k bahset-
mb değilim. Sayın Cemal Tarlan arkadaşımı
zın vâki bir suali üzerine isminizi söyledim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bah
settiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu lütfen kar
şılıklı konuşmıyalım. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Vaki bir sualine ce
vap vermek suretiyle isminiz geçti. Eğer incit-
tiysem özür dilerim. Diğer hususlardaki tale
binize yazılı olarak cevap arz edeceğimi ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak ce
vap verecekler. 
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Buyurun Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Bakandan öğreıume'k istiyorum, lütfederlerse 
memnun kalırım. Sayın Bakan beyanları ara
sında 60 bin dolarla bunun 40 bin doları Fis-
ko - Birlik tarafından 20 bin doları da İspanya 
Hükümeti tarafından temin edilmek suretiyle 
fındık mevzuunda propagandaya girişileceğin
den bahsettiler. İspanya'nın fındık üretiminde 
Türkiye'ye rakip bir memleket olması dolayı-
siyle bu yapılacak müşterek çalışma ne kadar 
faydalı olacaktır.? Bunu Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 

TİCAEET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Arz edeyim efendim, 
bilfarz bu seneki fındık rekolte ve ihraç im
kânlarına göre, eğer hatırımda yanlış kalmadı 
ise, zannederim İspanya'nın fındık ihraç re
koltesi 3 bin ton, Türkiye'nin ihraç rekoltesi 
ise ki - o 3 bin ton iç olarak olduğuna göre -
Türkiye'nin rekoltesini de iç fındık olarak ifa
de edeyim - 60 bin ton civarındadır. Binaen
aleyh, masrafın direkt olarak Fis'ko - Birlik 
tarafından yapılması halinde bütün masrafla
rın Fis'ko - Birlik üzerine inzimam edeceği bir 
gerçek. Halen, takarrür eden anlaşma içerisin
de üçte birini İspanya, üçte ikisini ise Türkiye 
masrafların tekabül etmiş vaziyettedir. Eğer 
bu propagandalar arzu ettiğimiz ihraç imkân
larını sağlarsa durum aşağı - yukarı Türkiye 
on ihracederse İspanya bir ihracedecektir ki 
bunu ihraç imkânlariyle masrafların durumunu 
mukayese ettiğimiz zaman aleyhte değil ve fa
kat lehte olduğunu tahmin ediyorum, Saym 
paşam da mütalâa ederler. 

BAŞKAN — Sayın Koças, soru. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir hususu 
cevaplandırmalarını istirham edeceğim. İlk de
fa ihracatçı iş adamlarımızın bizimle vâki gö
rüşmelerine dayanarak Sayın Bakandan bir 
sual sormuştum. O zaman da tatmin edici bir 
cevap alamadım. Ondan sonraki iki sene için
de ki - belirtiler de vaitlerin yerine getirilme
diğini bu son sene için ihracatçılarla yaptığımız 
görüşmelerden istihracetmiş durumdayız. Türki
ye ihracatının formalite güçlüğü ve mevzuat 
güçlüğü dolayısiyle gelişmesine imkân 'olmamak
tadır. İhracat yapmak durumunda bulunan bir 

memleket olarak Sayın Bakan acaba bu husus
taki Bakanlık görüşünü lütfederler mi? 

BAŞKAN — İhracat formalitelerinin basit
leştirilmesi ve tedbirler... 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşıma 
kısaca lşu hususları ifade edeyim. Halen bütçe
mizin Karma Bütçe Komisyonundaki görüşül
mesi sırasında muhterem raportör arkadaşları
mızın hazırladıkları 'bir rapor vardır. Ticaret Ba
kanlığı 1967 Bütçe Raporu diye. 

Burada gerek İVİG yani ihracatta vergi 
iadesi büromuz, gerekse ihracatı geliştirme mer
kezi dediğimiz İGM tarafından bir buçuk sene 
içerisinde ihracatı kolaylaştırmak, teşvik etmek 
ve büyük mikyasta sağlanmak için alman ted
birlerin ve kararların ve fiilen tatbik edilen un
surların neler olduğu hususunda kalem kalem 
izalhat vardır, zannediyorum, suallerinin ceva
bını orada bulacaklardır. Bunun dışında şunu 
da ifade etmekte fayda mütalâa ediyorum. İh
racatın sadece mevzuatta birtakım kolaylaştırıcı 
hükümlerin ısdar edilmesiyle tahakkuk etmesiy
le kâfi ve nâfi derecede artacağına kaani deği
lim. İhracatın artmasında tabiî ki, bunların bü
yük nisbette fonksiyonu olacaktır. Ancak ihra
catta standardizasyonun da aynı derecede rolü 
olduğu bir vakıadır. En az bunlar kadarsa ihra
catçının pazar bulmasının ve müşterinin ayağı
na gitmesinin lüzumuna da inanmaktayım. Bu 
sebeple ihracat hususunda düşündüklerimiz ve 
tatbikine gayret ettiklerimiz yalnız bugüne ka-
da klâsik hale gelmiş olan ihraç mallarımızın ih-
raciyle yetinmiyerek yeni ihraç mallarımızın ih
racını temin etmek, yalnız bugüne kadar vâki 
pazarlarla yetinmiyerek yeni pazar kurulmasını 
ve bulunmasını da sağlamak noktasında toplan
dığını ve fakat takdir edersiniz ki, bu işin sade
ce Ticaret Bakanlığı kanaliyle değil ve fakat 
aynı nisbette ve hattâ daha büyük :ölçüde gerekli 
kolaylaştırıcı tedbirler Bakanlıkça alındıktan 
sonra tüccarla da imkân dâhiline gireceğini zan
nederim ki, kabul buyurursunuz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Buyu
run, Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Efen
dim, piyasada 74 - 76 randımanlı un bulunması
na rağmen fırancala imaline müsaade edilme
mektedir. Halbuki büyük yerlerde tost, sandviç 

— 852 — 



C. Senatosu B : 30 5 . 2 . 1967 O : 2 

gibi ekmeklere narh konmadığı için çok paha
lıya satılmaktadır. Acaba bu randımanlı undan 
fırancala yapılmasına müsaade edilmemesinin 
sebepleri nelerdir? Çünkü fiilen yapılmaktadır? 

Bir sorum daha var Sayın Başkanım, 
Buğday fiyatını ayarlamak için mubayaa za

manında ofis alışa iştirak ediyor. Acaba satım fi
yatına da iştirak ettiği zaman da, bu buğdayın 
pahalılaşmasına mâni olmıyacak mı? Çünkü ofis 
şehirlerin ihtiyacı kadar ilgililere veriyor. 

BAŞKAN — Yani ucuz almasına mâni oldu
ğu gibi pahalılaşmasına da mâni olacak mı di
yorsunuz ? 

TlCAEET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — önce ekmek hususuna 
cevap vereyim. Bu tatbikatta da nazariyatta da 
bir münakaşa mevzuu olmuştur. Tek tip ekmek 
mi olsun, muhtelif tipler de, francalaya, şuna 
buna müsaade edilsin mi diye. Halen tatbik edi
len sistem tek tip ekmektir. Mahaza onun mu 
bunun mu faydalı olduğu hususu kabili müna
kaşadır. Onu ayrıca arkadaşımla görüşmekte 
fayda mülâhaza ederim. İkinci noktaya gelince : 

Bu sene Ofis gecen yıllardan çok daha fazla 
mikyasta buğday ve sair hububat mubayaa et
miştir. Halen mevcut stoklarımızla Türkiye'nin 
Haziran ve Temmuz ayına kadar yani önümüz
deki rekolteye kadar hiçbir buğday, un sıkıntısı 
olmayacaktır. O mabette gerekli mubayaalar ya
pılmıştır. Ye normal fiyatlar üzerinden de bun
ların herkese her zaman satışı imkân dahilinde
dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Paiksu. 

AHMET TEYFİK PAKSU (Maraş) — Top
rak Mahsulleri Ofisi pirinç mubayaasına devam 
edecek mi, edecekse ne zamana kadar devam ede
cektir? Halen bâzı yerlerden şikâyetler vâki olu
yor. Mubayaa yapılmadığını söylüyorlar. Bu hu
susun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞ-LU (Devamla) — Efendim Türkiye'de zan
nediyorum son mubayaa 1957 de ve 1959 da çel
tik olarak veyahut da pirinç olarak bir mubayaa 
daha yapılmış ama ondan bugüne, 1966 ya ka
dar pirinç mevzuunda hiçbir mubayaa yapılma
mıştı. İlk defa bu sene uzun bir fasıladan sonra 
pirinç mubayaasına girmiş bulunmaktayız, Ofisi 
vazifelendirdik. Ancak pirinç mubayaasının birta

kım sıkıntıları ve avantajları, buna mukabil çel
tik mubayaasının da birtakım avantajları ve bir
takım sıkıntıları vardır. Kısa imkânlara büyük 
mikyasta lüzum hâsıl eden çeltik mubayaası ye
rine pirinç mubayaasına geçilmiş vaziyettedir. 
Ancak pirinç mubayaa edilirken normal standart
lara uygun vasıftaki pirinçlerin alınması lâzım-
gelmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan güçlük 
bilhassa normal standartlardaki pirinçteki rutu
bet derecesi olmakta ve vâki şikâyetlerin bir kıs
mı buradan gelmektedir. Filhal bütün bölgelerde 
pirinç mubayaasına devam edilmektedir. Ancak 
söylediğim gibi pirinç aliminin birtakım fayda
ları olmasına rağmen bâzı dar boğazları da oldu
ğu bir gerçektir. Bu sebeple daha iyi hazırlıklar
la gireceğimiz 1967 yılında pirinç değil ve fakat 
çeltik mubayaasının daha faydalı ve müstahsil 
için de, mubayaa eden için de daha iktisadi oldu
ğu mütalâası ile çeltik olarak mubayaasına devam 
edeceğimizi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
KAMİL KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, görüyorum ki, sabahki konuşma
mın hemen hepsi eksik teâbit edilmiş olmasını 
hoş görüyorum. Fakat ana fikirlerimi koskoca 
Ticaret Bakanlığı erkânının anlıyanıaımış olma
sını teessürle karşıladım. Âdeta sabahki iyim
serliğimi teikzifoetmek havası içinde kalıyorum ve 
bundan da üzüntü duyuyorum. Yalnız sayın 
Bakan arkadaşımdan rica ediyorum, sorularımı 
zabıtlardan tetkik etsinler, meselâ ben bütçe ko
misyonuna atıfta bulunuyorum, bu ters anlaşılı
yor, kendilerine atfettiğim zannediliyor. Böyle 
yanlış bir havanın içine giriliyor. 

BAŞKAN — Soru müessesesini değil de gö
rüşmenizde arz ettiğiniz hususlara cevap veril
mediğini söylüyorsunuz. 

KAMİL KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Evet efendim. 

TİCARRET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Eğer bir yanlış anlaşıl
ma olduysa konuşmam arasında arkadaşımdan 
özür dilediğimi ifade ettim. Ancak bir nokta
ya işaret edeyim, zabıtların deşifre edilmesi müm
kündür ki, uzun sürer zannediyorum, üzerinde 
durduğunuz mevzular hassas mevzulardır, benim
le lütfeder temas ederseniz, bunlarla daha kısa 
zamanda daha yakından alâkalanmak imkânını 
buluruz. Ye ben de şahsan müteşekkir kalırım. 
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BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. | 
TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU r Zonguldak milletvekili) — Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Ziya Ayrım'in
dir. Buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
Başkan, kıymetli Bakan ve sayın senatörler, bir
kaç gün evvel gazeteler bu yılkı zirai plasmanın 
beş milyar liranın üstüne çıkacağını ifade etmek
tedir. Bunu memnunlukla karşıladık. Yalnız bu 
kredi tevzi inde dengenin sağlanmadığını bâzı mi
sallerle arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem senatörler, bundan bir buçuk ay 
evvel bir umum müdür arkadaşımın odasında 
oturuyordum, oraya o - 10 tane çiftçi geldi. To
humluk almak istediklerini söylediler. Genel mü
dür limitin dolduğunu ancak banka kredisiyle 
kendilerine tohumluk verileceğini söyledi. Bu 
vatandaşlar bankaya borçlu okluklarını ifade 
ettiler. Genel müdür borçlarının miktarını so
runca iki milyon lira olduğunu söylediler. 

Muhterem senatörler, bir 'köy iki milyon 
lira... Doğu'da Tuzluca, Biğor, Ağrı'nın Ham-
bur kazası gibi kazalarda iki milyon lira... Bu
rada yüz köy, burada bir köy... Yalnız bu kö
yün hane adedi a! ti yüzmüş ama bu da bir ky-
met ifade etmez.- Bu köyün 32 traktörü var
mış, saydığım kazalarda da bir tra'ktörü olmı-
yan kazalar bile var. O halele benim istirha
mım şu; müsavatı seven yeni Ziraat Bankam 
G^nel Müdürünün bilhassa bu zirai krediler; 
tekrar gözden geçirerek dengeli bir vaziyette 
çiftçilere intikal ettirmesini istirham ediyorum. 

Kooperatiflerin durumu da aynı vaziyette
dir. Yine tesbit ettiğim bâzı kooperatiflerimiz 
vardır ki, 600 ortağma karşı 200 000 lira kre
di alıyor. Muhterem senatörler, 200 000 lira
yı taksim ettiğiniz zaman ne kadar az bir para 
düştüğünü göre seksiniz. Köylümüzün alacalı 
kredilerin hiç olmazsa istihsale yardımcı olacak. 
bir koyun veya bir sığ'rın fiyatına veya bir 
çift hayvanm fiyatına tekabül etmesi lâzımdır. 

Ticari kredi durumları ela aynıdır. Ha'ki'ka-
ten vi7âyet merkez1 erince veyahut da B^Vla 
banka sayılarının çok olduğu kazalarda tüccar 
ve emafımız ticari kredi ihtiyaç1arım muhtelif 
b a n l a r d a n karşılamaktadırlar. Yabız Z"raat 
Bankasının bulunduğu kazalarda ise kredi ihti-
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yaçları bu bankalardan karşılandığı için eski 
limitler üzerinde durulması tüccarlarımızı müş
kül duruma düşürmektedir. Hattâ bu kredi 
miktarlarının da 70 - 100 bin lira arasında dön
düğünü söylersem hayret etmeyin. 

Yine memur durumu üzerinde duracağım. 
bölgemizde bâzı banka yöneticilerinin ve koo
peratif memurlarının jeepler satmalarak piya
sada icra memuru ve diğer Devlet memurla
rından zabıt kâtipleriyle ortaklaşa, bir şahısla, 
vatandaşları soyma vasrtası o]ara!k kullanma
ları teessürü mucip bir keyfiyettir. Bir icra 
emri çıkartarak o vasıtanın parasını köylünün 
sırtından çıkarmaya gayret ediyorlar. Nitekim 
şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
birkaç yıl evvel bir kazada bu hâdise1 eri ya
pan bir Ziraat Bankası Müdürünün başka bir 
kazaya müdür giderken farkına varılarak bu 
görevden alınması halk arasmda memnun'yeti 
~mcibolm ustur. Bn bakımdan teskihVa ^"•ek-
kür ederim. Çünkü hassas davranmak lâzım
da. Muhterem senatörler, zirai istihsalin art
masında sermayenin ne kadar mühim bir unsur 
olduğunu söylem'eyi abes görüyorum. Yamız 
benim istirham1 m su: Kaza^rdaki bulunan Zi
raat Bankası müdürlerinin bâzı hususlarda ini
siyatiflerini tam olarak kullanmaları ve vatan
daşları Genel Müdürlükle kaza arasmda p-elir, 
rricler durumdan k u r t a r m a l ı n ı istirham ediyo
rum. Çünkü, orada kendi verebilecekleri bir 
kredi için vatandaşı Ankara'ya kadar göndere
rek fuzuli masraflara gark etmesi ne ise. bun
lar orada bankanın ileri karakol durumundadır
lar. Vatandaşın kredisi ne ise vermek suretiy
le onları müşkül durumda bırakmasınlar. Brr 
evrak gördüm, bir öğretmene aidolan bu ev
rak borç o evi. Borç para alacak sn kadar ineği 
vardır, diye banka para verecek. Bankadan 
hepimiz para alıyoruz, memurlarımız ela alı
yorlar. Aneak istirhamımız şu ki. hakikaten 
istihsale yardrmcı olacak zirai kredilere, istih
sal ile ilgili olmıyan kısımlarına dokunmayalım. 
Hayvancılık kredilerinin 3P0 milyon lira oldu
ğu söyleniyor. Şark'ta hayvancılık fazladır, 
binaenaleyh bu kredinin asgari 300 milyonunun 
oraya gelmesi lâzımdır. Bu meseVye Halk Par
tisi zamaırnda da değinmiştim. B'r AID kre-
d's' vrrd^r. Et varlı g-nm vadide biri olan K^rs 
vilâyetine verilmez, büvük baş hayvanlar için. 
Erzurum'a verilmez, Muş'a verilmez, Van'a ve-
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rilmez. Nereye verilir? Eskişehir'e verilir, Ma
latya'ya verilir, Kayseri've verilir. Esbabı 
rmıeibesi, sizin orada fazla hayvan kesafeti var
dır. Siz razı ediniz, gözümüzü kör, ayağımızı 
topal ediyor. O zaman verilen cevap şudur: Bu 
mıntıkalarda hayvan mahsullerini kıymetlen
dirmek için tesislerimiz yoktur. Muhterem ar
kadaşlar, Erzurum'da tesisler vardır. Oraya 
niçin verilmiyor? İstirham ediyorum, Doğu'nun 
geçimi yalnız hayvancılık olduğu için bu hak
lar istismar edilmesin bu haklar verilsin Ti
caret Bakanlığının nezareti altındadır, bu 
birlik, Ticaret Bakanlığının göstereceği yol
dan giderek bu ihracatı yapsın. O zaman şöy
le bir şey söylediler, tetkik edemedim. Mer
sin İhracatçılar Birliği koyunu 340 dolardan 
safryor, bizim Kars'tan mandayı 348 dolardan 
satıyorlar. Manda fiyatının her halde koyu
nun fiyatınm en az iki misli olması lâzımdır 
Her halde burada muhakkaık bir vergi kaçak
çılığı, döviz kaçakçılığı vardır, bu gibi hu
susların üzerine eğilmemiz lâzımdır. Eski Sa
yın Ticaret Vekili bu hususun üzerinde hassasi
yetle durdular. Bu nihayet bu iş halledildi. 
Fakat mandaların alımından bir müddet Rus]a-
rm sarfınazar etmesi bizim için büyük bir ser
vet kaybına sebeboldu. Çün'kü otun kilosu 3" 
kuruntu, bu yüzden 40 000 liraya yakın masra
fa girdik. 

Bu bakımdan istirhamım şu ki, bilhass? 
canlı hayvan ihracatçılarımız parlömanterlorV 
karşı karaya bırakılmasınlar. Doğrudan doğ
ruya Ticaret Vekâleti ne yapacaksa yapsan 
Buhar ın içine menfaati olan şeylerin içerisine 
bizi sokmasın. İstirhamımız budur. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, müddetiniz bit
miştir. Cümlenizi tamamlamanızı rica ederim 

ZİYA AYRIM (Devamla) — Efendim, Ti
caret ataşelikleri vardır. Bunlarm yanında bir 
de ziraat ataşelikleri ihdas edilmesini istirhar1 

ediyorum. BıuVarın da faal b :r hale getirilme
sini temenni ediyorum. Et kombinası çalışma
ları, Erzurum için söylüyorum, 1/5 nisbetin-
dedir bunun da tam randımanlı bir hale geti-
rilmesân'n zararları azaltacağ'na kaaniim. Do
ğu'nun hayvanc ı l ığ ın 'kalkınmasına yardımı 
olacaktır. Bâzı kazalarımızda ofis teşkil âtımı z-
ca buğday satış merkezlerinin açılmasını bil
hassa bizim kazalarımızdan Çıldır, Arpaçay 

gibi kazalarda da satış merkezlerinin açılmalı
nı istirham ediyorum. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin memleket için 
hayırlı olmasını temenni eder. Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir Bölümlere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
11.000 

Lira 
12 000 Ödenekler 

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

12.000 Personel giderJeri 22 045 816 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 898 186 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 560 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 375 000 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 853 500 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Cari harcamalar . 
22.000 Yayı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

33.000 İktisadi transfer1 er 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Ma]î transferler 157 196 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Mîllet Meclisi 1/287; Cumhuriyet 
Senatosu 1/713) (S. Sayısı : 863) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 

2. — GÖRÜŞÜLEN 

M) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi: 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/284; Cumhuriyet Senatosu 1/714) (S. 
Sayısı : 860) (1) 

BAŞKAN •—• Sağlıik ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesine geçme'den evvel iki açık «oyla
ma vardır. 

Birisi; Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
jı\ı Biitee kanunu tasarısının açık «oylaması ya
pılacaktır. 

Diğeri de; Devlet Su İsleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık 
oylama sı yapılacaktır. 

Küreler gezdirilsin. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt

çesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Bu Bakanlık bütçeleri üzerinde söz almış 
bulunan sayın üyelerin isimlerini arz ediyo
rum ; 

C. H. P. Grupu adına Sayın Abdülkeıim 
Saraçoğlu, A. P. Grupu ıadma Sayın Halûk Ber
kol şahıs]arı adına: 

Sayın Öztürkçine, 
Sayın Farulk Kmaytürk, 
Sayın Fehmi Baysoy, 
Sayın Bayan Zerin Tüzüıı, 
Sayın Nevzat Özerdamli, 

(1) 860 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin memlekete ve 
teşkilâta hayırlı olmasını temenni ederiz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/281; Cumhu
riyet Senatosu 1/711) (S. Sayısı : 857) 

BAŞKAN — Görüşmeleri dün biten bu iki 
tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 

f İŞLER DEVAM 

Sayın Sami Tuna, 
Sayın Salih Türkmen, 
Sayın Gelal Ertuğ, 
Sayın Rahmi Arikan, 
Sayın İbrahim Et em Karakapıcı, 
Sayın Ziya Ayrım, 
Say m Ahmet Karaylğit süz almış. 
C. H. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM 

SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler sayın hakan. Sağlık Bakanlığı
nın değerli mensupları. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1967 
yılı bütçesi 'üzerimde C. H. P. si grupunun gö
rüş ve temennilerini arz ediyorum. Vaktin dar 
«olması «hasebiyle bu husustaki mütalâalarımızı 
elden geldiği kadar «muhtasar olarak arz etme
ye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlar, yıllardan heri Cumhuriyet 
Senatosunda takibattiğimiz Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçelerinin müzakerelerin
de «bütün partilerin ortak «olduğu ve katıldığı 
müşterek 'bir şikâyet «konusu vardır. Bu ela 
umumi bütçe içerisinde sağlık hizmetleri mev
zuuna yeteri kadar para ayrılmaması mesele
sidir. Halbuki dünyanın «geri kalmış, ileri git
miş bütün ııneımlelketleninide «hayati1 (bir ehemmiyet 
arz eden hu hizmet koluna millî gelir imkânları 
içerisinde ayrılan pay «memleketin «durumuna 
göre % 10 ile 20 «oranından aşağı 'düşmemek
tedir. Maalesef hugün huzurunuza sunulan ve 
«tasvibi Yüce Senatodan isıtenilen Sağlık Ba
kanlığı Bütçesi umumi '-bütçenin % 4,8 i civa
rında tutulmuş Ibuluıiimaktadır. Bu (bizim top
luluk olarak sağlık ve sosyal konulara lâyık 
olduğu değeri vereımediğimizi göstermekte
dir. 
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Muhterem arkadaşlar, toplulukları teşkil 
eden fertlerin maddi ve mânevi 'bakımdan hu
zur içinde yaşaması lâzımdır. Bu -onun 'en tabiî 
hakkıdır. Bunun içinde sağlık, sosyal, ekono-
mîk, kültürel ve sair hizmetlerin en »mükem
melini ona temin etmek ve onları onun ayağına 
kadar götürmek de hükümetle ren en başta ge
len vazifelerinden hiridir. 

Muhterem ankadaşlar Millî Kurtuluş Sava
şından sonra kurulan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti zamanın imkân şeraiti dâhilinde 
birçok sıhhi tesisler kuunıuş, sağlık ve sosyal 
alanında küçümsenmiyeeek gelişmeler, »hizmet
ler kaydetmiş ise de ıbunlar mevzii olmaktan 
ileri gitmemiş ancak bu hizmeltlerden (muayyen 
bölgelerde yaşıyan vatandaşlar istifade ede
bilmiştir. Vatandaşların % 60 ile 70 »nin yaşa
dığı .köylük mmtakaları ile ekserisi Doğu ve 
Güney - Doğuda ıbulunan mahrumiyet bölge
leri »bu »hizîmeıtten yani sağlıık ve sosyal hizmet
lerinden istifade »etmemiş ıbu (balomdan üfü
rükçülerin, muskacıların sihirli tesirleriyle ko
ca karı ilâçlarının nıaihareltine daha »doğrusu 
kaderleriyle haşhaşa 'bırakıldığı bir gerçek
tir. 

Keban Barajının tahakkuku ile beraber sağ
lık hizmeti ve diğer hayati hizmetlerin de bu 
bölgeye ilaha kesif olarak götürülmesi .şimdiki 
Hükümetle onu takibedecok hükümetlerin ana-
dâvalarından 'biri olmalıdır. Böylece yıllardan 
beri ihmale uşramış ıbu bölgenin Devlet hiz
metleri 'bakımından diğer 'bölgelerin' seviyesine 
ulaşaibilmesiyle ancak 'bölgeler arasındaki 
sosyal adalelt bilfiil kendini gcdtermiş olacak
tır, 

Muhterem arkadaşlar Ihımdan evvelki sene
lerde Sağlık ve 'Sosyal Yaıdıim Bakanlığı büt
çeleri üzerinde tenkid ve temennilerimizi arz 
ellerken hasta yatağı, doktor ve yardımcı per
sonel durumumuzu dünya devletleri ile muka
yese »atmış aynı zamanda yurdumuzun Gölgele
ri arasmdaiki dengesizliği istatistiklere »daya
narak tahlil ve ıteslbit »etmiştik. O günkü büt
çelerde bulunduğumuz »oranlarla ibugünkü oran
lar arasında Ibâriz ibir farlc teabit »etmediğimiz
den Yüce »Senatonun kıymetli zamanını alma-
maik için ıbu husustaki mukayeseli taihlillerdcn 
sarfınazar ediyoruz. 

Sayın senatörler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının en çok muvaffakiyet sağladığı 

saha hiç şüphesiz sıtma savaş mücadelesi sa
hasıdır. Sıtma era'dikasyoıı »çalışmaları başla
madan •evvel milyonlarla ifade »edilen sıtma va
kıaları bugün »bariz ıh ir düşüş kaydetmekte ise 
de bundan »evvelki senelerde yapmış olduğu
muz büstçe »müzakerelerinde arz ettiğimiz gibi 
'memlekette bir te!k sıtma vakıası kalınıaymca-
ya kadar mücadele etmek ve bu faaliyet ala
nında bütçe mülâhazasiyle hasis davranma-
ımak lâzımdır. 

MuLhiter»em 'arkadaşlar, Doğu ve Güney - Do
ğu hölgesinde »çevre sağlık santiarının bozuk 
olmasiyle alâkadar ibhjbueuk milyona yakın 
trahomlu hasta vakası vardır. Yaptığı komp-
likasyonlarla »binlerce kişiyi göz »nurundan mah
rum ederek maddi ve mânevi ıstıraplara garke-
clen 've dolayısiyle' ekonomik gücümüzü zayıf
latan "hu hastalıkla mücadele Ibölgede münhal 
»mütahas'Siıs »ta'bib kadrolarının doldurulması ve 
trahom savaş çalışmalariyle çevre sağlık şart
larının ıslaih edici »çalışmalarının Iberaiber ya-
pılnıasiyle ımıüm'kün 'olabileceği kanaatinde
yiz. 

Sayın ..arkadaşlar son günlerde hasında bü
yük !bir yer işgal eden ve yurdumuza »döviz 
yerine morfin, eroin, ıkokain iptilasiyle türlü 
cinsi sapıklıkları getiren acaip kılıklı (Beat-
nik) 1er vasıtasiyle frengi »vakıalarının »büyük 
şehirle rimizde çoğaldığı iddia »edilmektedir. 
Bakanlığı »bu husustaki mütalâa ve »düşüncele
riyle ıberaiber almış »oklukları tetbirieri de öğ
renmek isteriz. 

Sayın senatörler c/c 2 ile 2,5 »nisbetinde he
nüz önemini ımuhafaza eden veremle mücadele 
'başarılı »olmuş ve Ikısır bütçe imkânla ri yi e bu 
»teşkilât tüberkülin testleri B. C. G. aşıcı, sey
yar röntgen »cihazları ile ıköye 've köylünün aya
ğına kadar .gitmiştir. Yalnız şunu da hemen ilâ
ve etnıelk isteriz ki, halkımızın ekü'ncmik gücü-
»nü yüks'C-liıimeden ve iyi »beslenme şartlarına ka
vuşturmadan veremin ülkemize yalnız tıbbi 
»tetbirlerie tahripkâr 'bir hastalık olmaktan çık
masını sağlamak mümkün 'değildir. »Bir top
lumun sağlılk durumu o toplum fentlerinin »eko
nomik imkânları ve »beslenlıne tarzlariyle 
'sıkı bir »münasebeti vardır. Toplumumuzu teş
kil eden feıit ve aile gelirlerinin çoğunlukla 
düşük olması »diğer »mübrem ihtiyaçlarının »gide
rilmesi için, hayati olan (et, peynir, yumurta, 
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süt) gibi pahalı gıda maddelerinden kısmayı ve 
yalnız karın doyurucu tek yönlü gıda madde
leriyle beslenmeye mecbur kılmıştır. 

Son zamanlarda gıda maddelerinde ve di
ğer zaruri ihtiyaçlarda görülen ve Sayın Baş
bakan tarafından sıhhat alâmeti olarak vasıf
landırılan fiyat artışlarının, esasında Sayın De-
mirel'in dediği gibi sıhat alâmeti değil, 'bilâ
kis huzursuzluğun ve sıhhatsizliğin başlangıç 
miyarıdır. Bu gibi durumları küçük çocukları 
sevindirmek için dağıtılan elma şekeri mealin
deki avanslarla değil esaslı tedbirlerle önle
mek zarureti vardır. 

Saym senatörler sağlık hizmetlerinin sok-
yalizasyonu hizmeti çoğunluğun bulunduğu köy 
ve köylünün ayağına kadar getiren gerçek 
tatbikat olarak (asırlardan beri sağlık, sosyal. 
ekonomik ve kültürel) bakımından ihmal edil
miş Doğu ve Güney Doğudaki vatandaşlarımı
zın sağlık seviyesini yükselten toplum 'kalkın
masının müvesini teşkil etmiştir. Bu hizmetin 
aksamadan hedefine varması için kademeli 
sosyal sigorta sistemiyle desteklenmesi Sağlık 
Bakanlığının sosyalizasyon bölgelerindeki boş 
mütahassıs kadrolarının doldurulması ve di
ğer bakanlıkların da Sağlık Bakanlığı ile 'be
raber koordine bir şekilde çalışması lâzımdır. 

Saym arkadaşlar sözlerime son verkıken 
mesuliyeti yüklendiği günden itibaren sağlık 
ve sosyal hizmet bakımından «koruyucu hekim
liği ön plâna alan ve bilhassa bu hizmeti er 
çok muhtaç vatandaş topluluğunun ayağına 
götürmeyi kendisine temel fikir olarak kabir 
eden C. H. P. si Senato Grupu adına Yüce Se
natoya saygılarımı sunar 1967 malî yılı büt
çesinin hayırlı olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Halûk Berkol'da. Buyurun Sayın Ber
kol. 

A. P. GRUPU ADINA, M. HALÛK BER 
KOL (istanbul) — Sayın Başkan, değerli se 
natörler, Muhterem Bakan; Sağlık ve Sosya" 
Yardım Bakanlığının 1967 yılı bütçesi üzerin 
de, Adalet Partisi Grupunun görüş ve temen
nilerini arz etmek için huzurunuzda bulunmak 
tayız. 

Yüksek Heyetinizi senelerden beri tekrar 
lanmış malûm hususlar ile uzun boylu işga" 
etmek istemiyoruz. Ama pek kısa olarak evve 

lâ Bakanlığın vazifelerini, partimizin sağlık 
politikasındaki temel prensiplerini ve bunu ta
kiben de sağlık hizmetleri hususundaki temen
nilerimizi arz etmekte fayda mülâhaza ediyo
ruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vazi
felerini alâkalı arkadaşlarımız bütçe raporun
da şöylece hülâsa etmişlerdir. 

1. Koruyucu hekimlik hizmetlerini yap
mak, 

2. Bedenî, ruhi ve sosyal yönden tam iyi
lik içinde sağlam kuşaklar yetiştirmesini sağ
lamak. 

3. Sağlık personeli yetiştirmek, hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim yapmak. 

4. Tedavi hizmetlerini yapmak, sağlık te
sisleri kurma ve işletme müsaadesi vermek ve 
bunları kontrol ve murakabe etmek. 

5. Tıb ve şubeleri mensuplarının çalışma 
şartlarını düzenlemek, faaliyetlerini kontrol 
ve murakabe etmek. 

6. ilâç fiyatlarını düzenlemek, ilâç imali
ni ve eczaneleri kontrol ve murakabe etmek. 

7. Korunmaya muhtaç yaşlı, sakat ve ço
cuklara yardımı düzenlemek, teşvik etmek veya 
bizzat yapma. , 

Adalet Partisi, sağlık politikasını, y'ne aşa
ğıda arz edeceğimiz şu temel prensiplere isti-
nadettirmiştir. 

«Halkın sağlık bilgisi seviyesini yükseltmek, 
koruyucu hekimliğe öncelik vermek, tedavi he
kimliğini koruyucu hekimliğin tamamlayıcı bir 
•ınsuru olarak addetmek, sağlık hizmetini va
tandaşın ayağına götürmek, sağlık hizmetleri-
"dn scsyaîleştirilmesine hız vermek ve sağlık 
hizmetinde çalışan değişik müessese ve teşek
küller arasında işbirliğini sağlamak ve sıklaş
tırmak.» 

Bu anaprensiplerin ışığı altında evvelki se
lelere ait bütçe konuşmalarını ve 1967 senesi
nin bütçe raporunu tetkik ettiğimiz gibi büt-
"e ve Plân Komisyonu çalışmalarını da taki-
'^ettik, vardığımız netice bizleri, Sağlık Bakan-
hğı mensubinine teşekkürlerimizi bildirmeye 
'.evk ettiği kadar bir başka yönüyle hem üzdü 
hem de bir hayli bedbin eyledi. 

Kurulduğu tarihten bu yana, daima dar 
>ir bütçenin kısır imkânları içinde çalışmak 
mecburiyetinden kurtulamıyan ve kurtarılamı-

van, bu önemli Bakanlığın gösterdiği üstün -gay-
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ret ve ilmî ve istişari çalışmalariyle vardığı 
olumlu neticeler bizleri elbette ki, memnun et
mişti:'. 

İmkânsızlıklara rağmen, yılmadan sarf et
tikleri yıpratıcı mesai ile, yurdun ve yurttaşın 
sağlığını başaran, sağlık teşkilatındaki bütün 
hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer 
yardımcı sağlık personeline, bu kürsüden te
şekkürü bir vazife addederiz. 

Ama diğer taraftan bizi üzüntüye sevk eden 
ve âdeta bedbin bir haleti rııhiyeye sokan hu
sus; senelerden beri dertlerin bilinmesine rağ
men, hâlâ bu çalışkan kadronun dar bir büt
çenin hudutları içinde, âdeta terkedilmiş gibi 
bırakılmış olmasıdır. Devlet Plânlama Teşki
lâtı sağlık işlerine âzami bir had olarak, umu
mi bütçenin sadece % 5 ini tanımıştır. Maliye 
Vekâleti, muhakkak bir mecburiyet tahtında. 
bu nisbeti daima bâzı kesintilere tabi tutmak
tadır. 1967 sağlık bütçesi genci bütçenin % 4X 
ini teşkil eden 899 851 191 lira olarak bağlan
mıştır. Başka memleketlerde sağlığa tahsir 
edilen bütçe, umumi bütçenin % 10 ile % 20 si 
arasında değişmektedir. Bizim Genel Bütçe
mizde, sağlık işlerine tahsis edilen bütçenin 
artırılmasına imkân yoktur demek, ne derece 
ye kadar makûl olabilir? Sosyal ve ekonomik 
ge'rmeye mühim tesiri clduğunda ittifak etti
ğimiz sağlık konusunda, böyle bir mazereti 
sadece bir mazeret olarak kabul etmek gere
kir. Her hal ve kârda alâkalı maliyeci, iktisat 
çı mütehassısların, bu nisbeti önümüzdeki sene
lerde tedricende olsa artırabilmek için çare 
ler araması zaruretinin bulunduğuna kaaniiz 
Bir taraftan gerçekleşemiyeceği, bilhassa malî 
imkânsızlık bakımından peşinen tebellür et
miş bulunan birtakım vecibeler, Sağlık Vekâ
letine, plânlamaca tahmil edilirken, diğer ta 
raftan bunları ben plânlıyorum ama yapma! 
imkânı vermiyeceğim der gibi, sağlık bütçesi 
nin âzami haddini genel bütçelin % 5 i ola 
rak kabul etmek, hayatla ölüm arasındaki te
zat kadar büyüktür, tenakuza düşmenin ta ken 
dişidir. Bu konuyu böylece belirttikten son
ra bizleri teselli eden ve ümitlendiren, hususv 
yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
bilhassa son senede bu vecibeleri yerine getire 
bilmek çabasını, ne büyük gayretler içinde yü 
rüttüğünü, kısaca arza çalışacağız. 

I Muhterem senatörler, 
Bakanlık kuruluşundan itibaren memleke

timizde koruyucu tedbir ve çalışmalara daima 
ehemmiyet vermiştir. 

Sağlık Bakanlığının, bugün, yurt sağlığını 
hastalıklardan veya diğer zararlı âmillerden 
koruma görevini, koruyucu hekimliğin anapren-
sibi clafak kabul etmiş bulunması ve memle
ket gerçek ve icaplarına uymak suretiyle daha 
iyi teşkilâtlanmak ve randıman alabilmek me
saisi içinde gayret sarfetmesi şayanı takdir
dir. Filhakika, Mart 1967 tarihinde koruyu
cu hekimlik hususunda bir seminer hazırla
mış olması bu gayret ve iyi zihniyetin delili
dir 

Anayasanın 49 ncu maddesinin âmir hük
münde ve 224 sayılı Kanunda sarahaten ifade
sini bulan koruma vazife ve mesuliyetini müd
rik elan Bakanlıkta, koruma çalışmaları, her 

I ^eçen gün daha tatminkâr bir seviyeye ulaş
makta, bulaşıcı ve salgınlar yapan hastalık
larla mücadele ise itina ile artırılmaktadır. Sıt-

I ma, çiçek, epidemik, tifüs ve hummairacia yur
dumuz için âdeta tehlikeli olmaktan çıkmıştır. 
Verem mücadelesinde, kampanyalar B. C. G. 

I 'rıtbikatın da inzimam'yle, geniş çapta yürü
tülmekte, parlak neticeler elde edilmekte ve 
bu sayede tüberküloz, kontrol altına almabil-
nıc yoluna girmektedir. 

I Son senelerde artma temayülü gösteren ço-
nık felcinin, mücadeleye halkın alâkasının çe
kilmesi ve oral aşı tatbikatı sayesinde, eradi-

I ke edilmesi keyfiyeti muvaffakiyet yoluna gir
miştir. 1965 ten itibaren uygulanan sistemli aşı
lama kampanyasiyle azalmakta olan difteri va-

I kahrının an istihsalimizin ihtiyaca yeter se
viyeye çıkması ile yok edilebileceğine inanıyo-

I u;:. 
Briteelloz, frengi, lepra ve trahom mücade-

I 'esinin üzerinde ehemmiyetle durulmakta ve 
I Ya mücadelenin daha. da artırılması zaruretini 

nüdrik olarak bu istikâmette gayret edilmente-
lir. 

Kolera epidemisinin yurdumuza sirayetinin 
'İnlenebilmiş elması şayanı tebriktir. İmmüni-
•^ısyon programlarının modern bir şekilde tat
biki konusunda Vekâl e timizin mesaisini de 

I memnunlukla karşılarız. 
Çevre sağlığının önemi, elbetteki bütün bu 

I bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi ba-
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kınımdan, açıktır. Hava kirlenmesi ve beslen
me konularına Bakanlığımızın gereken ehem
miyeti vermesi ve bu maksatla hava, gıda ve 
su kontrollerinin, yeni lâboratuvarlar kurul
mak suretiyle, temini ve dezenfeksiyon tatbi-
katındaki gayretleri sevindiricidir. 

Bu konuyu bitirirken şu hususu da arz ede
lim ki, tedavi edici hekimliğin büyük bir yü
künü kaldırmaya âmil olan koruyucu hekimli
ğin yürütülmesinde, Sağlık Bakanlığının büt
çesinin takriben % 39 unu bu bölüme ayırma
sı, bu mevzua verdiği ehemmiyetin bir başka 
delilidir. 

Türkiye'nin günden güne gelişmesi, nüfu
sun arzu edildiği şekilde artması, bu arada il 
ve ilçelerin ve hattâ memleket nüfusunun 
% 70 ini sinesinde toplıyan köylerin gelişme
si neticesinde, her şeye rağmen sağlık hizmet
lerinin kifayetsizlikten kurtarılamadığı haki
kati, bugünkü sağlık politikasının anahatla-
rmm tesbitini zaruri kılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 224 sayılı Kanun da bu zaruretin bir 
neticesi olarak çıkarılmıştır. Şu hususu derhal 
belirtmek icabeder ki, bir hayli acele ve üzerin
de enine boyuna düşünülüp çalışılmadan çıkarı
lan bu kanun, bilhassa malî yönden tatbiki güç 
ve hattâ imkânsız bir mahiyet arz ettiği gibi 
bâzı cepheleriyle de kati denilebilecek hüküm
ler ihtiva etmektedir. Kanaatimizce prensibo-
larak anahatlarmın muhafaza edilmesi kayıt 
ve şartı ile bu sosyalleştirme kanunu üzerinde 
yeniden çalışılması gerekmektedir. 

224 sayılı Kanun neşredildiği tarihten iti
baren 15 yılda, Türkiye'nin sosyalleştirilmesi
nin ikmal edilmesini derpiş etmektedir. Bu hük
mün yerine getirilmesi her şeyden önce malî 
imkânlara dayanmaktadır. Sağlık bütçesinin 
mahdut imkânlar bahşettiğini bidayette arz et
miştik. Bu imkânlarla bu kanunun tatbikatı
nın mümkün olamayacağını gösterme babında 
bugünkü tatbikatına kısaca göz atalım. 

Sosyalleştirme 1963 te Muş Pilot Bölgesinde 
başlamış, o yılda plânca inşası gereken 300 ocak
tan- 19 u yapılabilmiş, 1965 sonunda hedef 900 
sağlık ocağı iken sadece 421 i gerçekleşmiştir. İn
şası 1966 da bitmesi gereken 183 sağlık ocağının 
ki, 5 Yıllık Plânda bunun da 300 olması gereki
yor esasında, 1967 yılının ikinci yarısında hizme

te girebilmesi için lüzumlu hekim ve yardımcı 
sağlık personeli kadrosu ile ücretli kadrolarının 
% 50 si, işletme masraflarının ise tamamı temin 
edilememiştir. Kaldı ki, 1967 de de inşası gere
ken 300 ocak, plânlama hedefleri nıeyamnda kay
dedilmiş bulunmaktadır. Bu kabîl güçlüklerin 
sosyalleştirilen il sayısı ile orantılı olarak artaca
ğı da aşikâr olduğundan Vekâletimizin bu sene, 
halen 12 ilde, noksan tatbik edilen eski sosyalizas
yon bölgelerine inzimam en, sadece bir ilde sosyal
leştirmeyi tatbik kararı tarafımızca realist bir 
görüşün ifadesi olarak tasvibe şayandır. 

Aziz Senatörler; şimdi biran için Türkiye'nin 
sosyalleştirme programının, kanunun öngördüğü 
gibi, 15 yılda, 1977 senesine kadar tahakkuk ede
bileceğini farz edelim. Bu takdirde 1977 senesin
de sağlık ocaklarının 67 ilde hizmet görmesi için 
0 yıl Bakanlık cari harcama bütçesinin % 34 ünün 
bu tesislerde sarfının gerektiği alâkalılarca he
saplanmaktadır. 

67 ilin sağlık ocaklarının hizmetlerine senede 
666 milyon lira lâzım olacaktır. Bu takdirde, 666 
milyon lira, sağlık bütçesinin % 34 ünü -teşkil 
edeceğine göre, Bakanlık cari harcama bütçesinin 
1 milyar 950 milyon olması ieabedecektir. 1977 
senesinde. Halbuki 1977 yılında Devlet bütçesi
nin 33 milyara çıkacağı tahmin edilmekte, buna 
göre Sağlık Bakanlığına isabet edecek cari har
cama bütçesi, bugünkü seviyesi olan, genel bütçe
nin % 3,7 si itibariyle 1 milyar 221 milyon ola
caktır. Yukarıdaki hesaba göre ise, bu bütçenin 
1 milyar 950 milyon olması icabedeceğinden, 700 
milyon civarında bir eksiklik husule gelecektir. 
Bu da sağlık ocaklarının işlemesi için lüzumlu 
olan senelik 666 milyonluk finansmanın eksik ka
lacağını ortaya açık olarak koymaktadır. Kaldı ki, 
bu arada 67 ilin sağlık ocaklarının inşası için de 
1 milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç vardır. 

İşin finansman cephesinden imkânsızlığı or
taya konduktan sonra başka sebeplerin dercine lü
zum kalmamakta ise de 224 sayılı Kanunun tat
biki imkânsızlığını gösteren ikinci bir anasebep 
de personel ikmali güçlüğüdür. Bu güçlük daha 
1965 yılında kendisini hissettirmiştir. 1966 yılın
da programa göre açılması gereken 141 sağlık 
ocağı, hizmete girmediği halde, mevcut sağlık 
ocaklarının personelindeki noksanlık vardır. Bu, 
muhtelif raporlardaki muhtelif tablolarda haki
kat olarak görülmektedir. Bu eksiklik mütehas-
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sis hekim sayısında % 70 nis'betine yaklaşmakta
dır. Personel ikmalincleki güçlüğün tıpkı finans
manda olduğu gibi sosyalleştirilen il sayısı ile 
mütenasl'bolarak çoğalacağı hakikatini de ııııııt-
mamalıdır. 

Muhterem Senatörler; Bu iki anameselenin 
yanında bilhassa yol ve içme-suyu gibi alt yapı 
hizmetlerindeki eksiklikler, inşaat güçlükleri, tıb
bi malzeme ve büro eşyası noksanlıkları, perso
nelin formasyon ve adaptasyon kursları ile yetiş
tirilmesi keyfiyeti ve motorlu taşıt problemi bi
linmelidir. Sağlık ocakları ile sağlık bölge has-
tahanelerinin bulunduğu ile veya ilçe arasındaki 
irtibatın, bilhassa yol bakımından, muayyen dev
relerde kesilmesi meselesine bağlı olarak, tedavi 
hizmetinin gecikmesi ve personelde tevlidettiği 
moral sarsıntı ile hizmete alâka eksiltmesi keyfi
yetleri, ayrıca hu personelin rahat ve medeni im
kânlardan mahrumiyete uzun zaman katlanama-
ması gibi hususlar da göz önüne alınırsa, nazari 
olarak tasarlanan 15 yılda Türkiye'nin sosyalleş
tirilmesi plânının, tatbikatta gayrimümkün oklu
ğu bir kere daha mevdana cikar. 

'. . * J ! 
Bu inkâr edilemez keyfiyet karşısmda-dır k:. ) 

Vekâletimiz bugün Edirne, İçel ve Niğde gibi vi- j 
lâyetlerde tatbik edilen entegrasyon sitemini de j 
bir tedbir olarak tecrübe ve tatbik etmektedir. Bu | 
sistem esas itibariyle gezici hekimliğe dayanan m o- ] 
bil bir sistemdir. Ilastahane hekhnliği, Hükümet i 
tabipliği, trahom hekimliği ve bilhassa sıtma he- j 
kimliği hep bu sistem içinde düşünülmüş ve en- j 
tegrasyon bunların koorcline ve organize edilme- I 
siyle muayyen günlerde muayyen yerlere gidiş 
programlarına istinadettirilmiş, bu birleşik teş- ] 
kilâtm emrine araba verilmiş, yol yapılmış ve bu ] 
şekilde hizmet halkın ayağına götürülerek ta? a- ] 
manalara geçilmiştir. Esas olarak sağlık evleri i 
ile halk arasındaki yardımlaşma ve işbirliğine da- ] 
yanan bu sistem, mahallî sağlık teşkilâtının ve j 
başında bulunan" sağlık müdürünün gayreti ve \ 

i muvafakiyeti kadar halkın göstereceği alâka ve 
yardıma bağlı olup, bunların iyi işlemesi halinde j 
muvaffak olabilecek bir sistemdir. Nitekim en- j 
tegrasyon sistemi bilhassa Edirne'de mükemmel I 
denebilecek seviyede semere vermiş ve fakat di
ğerlerinde aynı şekilde değerlendirilememiştir. 

Değerli senatörler; Sağlık hizmetinin, bilhassa \ 
tedavi edici kurumlar bakımından, Vekâlete yük j 
olmadan yapılabilmesi hususunda bir tedbir ela- ' 
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rak, bugün bâzı büyük hastanelerde full - time sis
temi tatbik edilmektedir. Hekim ve sağlık per
sonelinin bir kısmını, tatmin eden bu sistemde 
finansmana hasta iştirak ettirilmektedir. Ancak, 
kendi döner sermayesiyle bu sistemi uygulayabi
lecek hastane sayısı çok mahdudolduğu gibi, ge
çim imkânı dar ve fakir hastaya tahmil ettiği 
gayriâdilâne yük bakımından, ne dereceye ka
dar doğru bir usul olduğu kabili, münakaşadır. 
Şunu da belirtelim ki, bugünkü haliyle full - time 
sistemi bir tarafı ile sosyalleştirme kanunuile çe-
IısniG İlci ündedir. Kendi mahdut çerçevesinde 
belki ele personel bakımından faydalı olarak tat
bik edilebilen bu usul, ne kadar genişliyebilecek-
tir, bu da calibi dikkat bir sualdir. Eer halde 
sağlık hizmeti probleminin çözümünde mühim 
ve bilhassa memleketşümul bir çare değildir. 

Görüldüğü gibi sağlık politikası, birçok yön
leriyle, çelişmeler, tezatlar arzetmektedir. Bir 
vekâlet kendi bünyesinde imkânsızlıklar içinde 
bütün hizmetlere istikamet verebilmek için gay
ret sarfetmekte, mecburen birçok usuller dene
mekte, bu değişiklik sistemlerin senelerden beri 
mevcut dertlere herşeye. rağmen çare teşkil 
etmediğini görmekte ve yeni yeni . yollar 
aramaktadır. Nitekim Sağlık Bakanlığı bu 
dertlere deva bulma ve istikametini tâyin ba
bında bilhassa son 1 sene zarfında her zaman
kinden çok gayret içinde bulunmuştur. 

Koruyucu hekimlik mevzuunda 6 Mart 1967 de 
yapacağı seminerin hazırlığı ve 10 - 12 Ekim 
1966 tarihleri arasında «Tedavi edici sağlık hiz
metlerinin bir elden idaresi Ye tek sisteme bağ
lanması konusunda» yaptığı geniş seminer bu 
gayretlerinin ilmî delilleridir. 

Bütün mesele, mevcut sağlık politikasının 
belli hedef ve sınırları içerisinde bu geniş çalış
maların biran evvel değerlendirilebilmesi keyfi
yetidir. 

Aziz Senatörler, Sağlık Bütçesinin yakın ge
lecekte her hangi bir suretle keyfiyeiii bir seviye
ye çıkarılması ümidi hiç demiyelim ama pek az 
olduğuna göre sağlık sigortalarının bünyemize 
uygun bir şekilde tesisinde mutlak bir zaruret 
vardır. Bakanlık bu hususta çok eskiye dayanan 
çalışmalardan maada yukarda bahsettiğim ve da
ha birkaç ay evvel tertiplediği geniş seminerde 
sağlık sigortası mevzun nun gerek Heyeti 
Umuıniyede gerekse seksiyon çalışmalarında tar-
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tışıimasma imkân vermiştir. O kadar ki kanaati
mizce hu seminerin neticesinde, sağlık sigortası
nın tatbiki şeklinin anahatları tebellür etmiştir. 

Plânlama Teşkilâtı da, sağlık hizmtlerine. tah
sis ettiği umumi bütçenin c/o t) inin, bu işe kifayet 
edemiyeceğini, herhalde bildiği için, bu hizmet
lerin sağlanabilmesi maksadiyle tesbit ettiği ilke
ler ve uygulamalar bölümünde. 3 sistem üzerinde 
durmak suretiyle tavsiyede bulunmuştur: Sos-
yelleştirme, döner sermaye ve sağlık sigortası sos
yalleştirmenin hali hazır şekli ile aksıyan tarafla
rının ve döner sermayenin umumî şekilde 
tatbikinin imkânsızlığı yanında bütün vatandaş
lara eşit hizmet temin edemediğini yırkardald 
mâruzâtımızda belirttik. 

Kıymetli senatörler, bu durumda sağlık sigor
tası sağlık ve sosyal hizmetlerini sosyal adalet il
kesine uygun bir ölçü içinde ve bütün vatandaş
lar için bir hak teşkil edecek şekilde yürütebilecek 
teksistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tatbikat bakımından genel sağlık sigortasının 
prensipleri konulacak ve kademli bir şekilde ted
ricen umuma teşmil edilecektir. Prensihoiav,akv 

kazanca göre, üst ve alt hududu belli bir yüzdeyi 
prim olarak sigortalı sigortaya ödiyecek, durumu 
müsaidolmıyan fakir veya geliri muayyen bir se
viyenin altında bulunan vatandaşın priminin 
ödenmesi, devlete aidolacaktır. 

Hiçbir ücret ödiyemiyecek olan vatandaş im
kânsızlık durumunu, meselâ bulunduğu vilâyet
ten alacağı bir belge ile ttevsik edecek, bu suretle 
muhtarlıktan alınacak fakirlik belgeleri yeriım 
suistimale meydan vermiyecek bir tarz tesis edil
miş olacaktır. 

Genel sağlık sigortasının kurulması ile ilgi.!: 
hizmetini karşılayacak tesislerin yapımı ve per
sonelin yetiştirilmesinin uzun bir süreye müte
vakkıf bulunması keyfiyetinin icabettireceği malî 
cephe de halledilebilecektir. Bu sigorta kademek 
olarak gelişecek ve kapsamına alacağı nüfus grup
ları tedricen genişiiyecektir. Bütçe ve sigortalı
ların primleri dışında mahallî idarelerle belediye 
ve köy bütçelerinden ayrılacak paylar, ayrıca 
temin edilecek bağışlar veya iştirakler sağlık si-
gsıvasmm finasmam yardımcı unsur o1 arak k ık ka

lına 
tılabilecektir. En mühim tarafı primi şahsan 
ödiyemiyenler, bu vazifeyi ifa ini! 
olanlar gibi, sigorta yardımından bir 
faydalanabilecektir. Başka bir ifade 

ınaniv 
hak ola rai-: 
ile, nrimi 

î ödivebilme imkânına sahibolan bu, bir vazife 
teşkil edecek, ve fakat bu sigortadan faydalan
mak, lıer vatandaş için hak olaeakttır. Genel si
gortanın dünyadaki tatbikatı bakımından en ileri 
ülkelerde dahi nüfusun ancak % 90 ı için müm
kün hale gelebildiğini bilenlerdeniz. Türkiye'nin 
şartlarına göre geniş nüfus kitlesine sigorta tat
bikatı, ilk bakışta, bir hayal gibi de gelebilir. Cid
dî karar, tedrici tatbikat ve meselâ, evvelemirde 
geniş mikyasta vergi verebilen mükellef, maddî 
durumu müsaidolan vatandaş, serbest meslek er
babı, esnaf ve bil âh ara memur kütlesi. Ziraat Yer
gisi veren mükellef gibi topluluklar, kademeli su
rette ve acilen Hastalık Sigortasına bağlanabilir-
lorse, muayyen meblâğı süratle işlemeye başlıya-
bilir. Kaldı ki, tarım işçileri sigortasının kurul
ması da mevzuubahistir. Bu suretle % 70"i köylü 
olan vatandaşın da katılmasiyle meselâ tarım iş
çileri, fikir işçileri ve bütün diğer işçiler bu si
gortaya iştirak etmiş olacaklardır. 

Medeni ve önemli bir cihet de, başangıçta 
olamasa bile, bilâhara, sigortalıya, istediği heki
me, istediği kurumda, istediği yerde, tedavi im
kânının yerilmesinin hedef ittihaz edilmesi ve 
bir prensibolarak nazarı dikkate alınmasıdır. 
Kuvveden fiile çıkarılmasının zorluğunu, çok yö
nü bulunduğunu, sigorta bütün vatandaşlara bir 
hak vereceğine göre, Devletin taahhüt erini eibet-
teki ciddî olarak yerine getirebilmesinin gerek
tiğini takdir ediyoruz. Fakat sağlık sigortası ku
rulması imkânının mevcudiyetine ve bunun za
ruretine inanarak, bu meselenin, bakanlığımızca 
biran evvel ve süratle intacını, can ve gönülden te
menni ediyoruz. Bu teşebbüsü erteleme ile kaza
nabileceğimiz hiçbir şeyin bulunmadığını ve bu 
işi zamana terketmenin hiçbir müşkülü hal!ede
miyeceğini de biliyoruz. Mademki sağlık sigor
tası ilmî prensip ve muhtelif şekilleriyle dünya
ca tesbit edilmiştir, mademki usulleri bellidir, 
belirlidir, bizde de gerçeklerimize en uygun tarzı 
ile ve süratle tatbikine başlanması için hiçbir se
bep görmüyoruz. 

Muhterem senatörler, bugün kimsenin inkâr 
edemiyeceği bir hakikat vardır. Bir memlekette 
sağlık sistemi en ideal şekli ile tertibedilmiş ol
sa dahi, bu sağlık hizmetlerini yürütecek olan 
hekimler ve yardımcıları, kâfi sayıda ve üstün 
vasıfta yetişmiş olmadıkları takdirde, sağlık 
hizmetinden beklenen favda ve tatmin edici ne-
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tice, katiyen istihsal edilemez. Sağlık perso
nelinin daima daha iyi ve daha yüksek bilgi 
standardına sahibol malarını, mezun oldukları 
zaman mücehhez bulundukları nazari bilgiyi, 
hizmete başladıklarında tatbik edebilmelerini 
ve mezuniyetlerinden sonra da,, zaman zaman te
kâmül ve olgunlaşma kurslarına tabi tutulma
larını, bu suretle tıbbın yeniliklerini takibet-
melerini, sağlamak şarttır. Bakanlığımızın bu 
yoldaki çalışmalarını takdir etmekle beraber 
bunların daha da tatminkâr hale gelmesini te
menni ederiz. 

Hekim ifa ettiği vazifenin mahiyeti itibariyle; 
her vatandaşın tabiî hakkı olan istikrar, huzur ve 
istikbale güven hislerine, herkesten çok muhtaç
tır. Kekimin ie huzursuzluğu yüzünden yapa
bileceği bir hatanın hayata flıal olacağı düşünü
lürse, yaptığı hizmetin önemi ve önemi kadar 
ulviliği, kendiliğinden meydana çıkar. Hekimin 
aldığı paraya ücret demek dahi hatadır. Haya
tın bedeli yoktur. Hayat ödenemez. Gerektiği 
zaman hizmeti ücretsiz dahi yapması, bunun bir 
delilidir. Göreceği hizmet ve hazakati, ruhi ve 
bedenî bütün melekelerinin yerinde olmasına 
bağlıdır. Bu cihetle cemiyet içinde olduğu gibi, 
Devlet teşkilâtında da, işinin mahiyetinin tabiî 
bir neticesi olarak, hekime bâzı imtiyazın tanın
ması gerçeği, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Değerli senatörler; sağlık hizmetleri, tek el
den veva tek sistem olarak uvgul anmadığından, 
halen, saflık personelini çeşitli kurumlar, çeşit
li baremlere tabi tutarak çalıştırmaktadır. Üc
ret bakımından olduğu gibi, mesai saati bakımın
dan da değişik malıivet arz eden bu uygula
malar, Tıp fakültelerinde başka, Sosyal Sigor
talar Kummunda başka, Devlet Demiryolların
da, Denizcilik Bankasında, beledivelerde velhâ
sıl katma bütçeli müesseselerde başka ve Sağ
lık Bakanlığında ise büsbütün başkadır. Üste
lik Sa^rk Bakanlığının kendi bünvesinde mev
cut, farklı istihdam usulleri isin daha da çapra
şık bir vönün.ü teşkil etmek+edir. Sağlık mese
lesinin esas hedefi Türk halkının sağlığıdır, 
bımu vürütpeek olan hekim ve personelin hiz
metlerinin eşitlik ölçüsü içinde değerlendiril
mesi zarureti acıktır. Günkü, sağlık personeli 
defken, değerini daima takdir ettiğimiz, basta 
hcrnsirplik müessf^esi olmak üzere, ebe, sağlık 
memuru ve diğer hizmetlileriyle, bütün bir 
sağlık camiasını kasdettiğimizi sarahaten ifade 
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etmek isterim. Tababet ve mensupları ile yar
dımcıları hem bu eşitliğe ulaştırılmalı hem de 
hizmet ve mesleklerinin önem ve hususiyeti ba
kımından, barem sistemleri dahi ayrı bir statüko 
ve kanunda mütalâa edilmelidir. 

Bu bakımdan sağlık personeline hattâ per
sonel Kanunundan ayrı bir vasatta, onları 
hizmette tutabilecek seviyede ücret hakları tanı
mak, emeklilik durumları ve sosyal haklarını mu
ayyen ve tatminkâr esaslara bağlamak, meselâ 
onlara emeklilik müddetlerine sayılabilecek yıp
ranma payı tanımak, serbest hekime dışarda 
geçirdiği müddeti hizmete sayabilecek şekilde 
bir hak tanımak, vermek hekimlerin ve sağlık 
personelinin, hayat standartlarını mutlaka ge
reken seviyeye yükseltmek lâzımdır. Hekim, 
hizmetini dalha canla başla yapabilmesi için 
bilmelidir ki, çalıştığı nisbette yarınına güven
le bakabilecek ve (gönderildiği bir vazifede, bu 
vazife yurdun en ücra köşesinde dahi olsa, ımu-
tıılmıyarak, kendiliğinden sırasiyle ve zaman
la daha iyi imkânlara kavuşabilecektir. 

Sağlık personelinin nıöbet ve âcil vaka gibi 
mesai dışı çalışmalarının değerlendirilmesi de 
yerine getirilmesi icabeden teşvik edici bir ted
birdir. 

Hekimi ve sağlık personelini sosyalleştirme 
bölgesine göndermek, ona hattâ demin bahset
tiğim kâfi ücreti vermek, onun, oradaki hizme
tini mutlaka tam olarak ifa etmesine kifayet 
edeceği şeklinde mütalâa edilemez. Hekim 
gönderilmiş, yol yok, su yok, vasıta yok, kış 
geldi, yollar kapandı, sağlık ocağının kasaba 
ve diğer köylerle irtibatı kesildi, hekim ne 
yapacak"? Hasta ne olacak? Her ikisinde de 
maneviyat ne olacak? Tatbikatta görülmüştür 
ki, sosyalleştirme bölgesine hizmet imkânların
dan mahrum kalacak şekilde giden hekim, 
3 senelik kontratını daha bidayetten itibaren 
feshetme çarelerini araştırmıya tevessül etmek
tedir. 

Muhterem senatörler, sağlık hizmetlerinin 
tatminkâr hale gelmesi ve eleman bakımın
dan tam kapasite ile çalışabilmesi için, mecburi 
olan bu zikrettiğimiz şartların yanında şunu 
da belirtmemiz gerektir. İnsanın bir gücü var
dır, bu güç, şahıstan şahısa değişebilir. Muay
yen bir süre zaruretler insanları gücünün üs
tünde çalışmaya icbar edebilir. Buna da zaru-
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ret olduğu müddetçe tahammül edilir, edilme
si de gerekir. Bu gücün ister beden gücü, ister 
fikir gücü olsun aşırı bir şekilde istismarı 
randımanı düşürür. Hele tababetin icabettir-
diği gibi, bu istismar hepi bedenî, hem fikrî 
olursa gerek hekim, gerekse hasta için zararlı 
neticeler doğurabilir. 

Bu bakımdan sağlık personelinin çalışma 
kapasitesi tıpkı işçinin, tıpkı memurunki gibi 
ve fakat kendine has ölçüler içinde tesbit olun
malı, muayene ve benzeri tıbbi ve sosyal ça
lışmaları, sınırlandırılmalıdır. Bir hekim sa
lim ve müessir bir şekilde kaç hasta muayene 
edebilir bir günde? Bir röntgen mütehassısı 
mâruz kaldığı şu anın tesirinde ister makiııa 
karşısında olsun, ister lâboratuvarm içinde bu
lunsun, sıhhatçe zarar görmeden kaç saat sarf 
edebilir? Bütün bu hususların hem hasta, hem 
hekim yönünden mühim olduğu ve titizlikle, il
mî bir şekilde tesbit edilmesi gerektiğine kaa-
niim. 

Unutmamalıyız ki, bir hekim için muayyen 
sayıda muayene ile sınırlanmamış bir çalışma, 
tababet meslekinin ruhuna aykırıdır ve diğer 
yönü ile de hastanın sıhhatine zararlıdır. 

Bu bakımdan sağlık personelinin çalışma 
düzeni muhakkak tanzim edilmelidir. Bu te
şekkülün veya. bir idarecinin müracaat eden 
bütün hastaların poliklinik hekimince muaye
nesini istemesi tabiî bir hal olabilir. Fakat 
dâva, sıhhat dâvası, sağlık davasıdır. Hastalı
ğın teşhis edilmesi, hastanın tedavi edilmesi 
davasıdır. Bütün bunlar hekimin melekeleri
nin tam çalışır halde ve dikkatinin yerinde ol
ması hali ile mümkündür. İdare hastayı yol
lar, hekimin kudreti kalmamıştır, hasta bunu 
elbette ki takdir edemez, hekimin karşısına di
kilir ve biran için hasta ile hekim arasında 
artık husumet uyanmıştır. Hasta ile hekim ar
tık hasım durumuna girer. 

Bütün bu mâruzâtımızı hulâsa edersek, dert
lerin çözüm noktasının gelip yine genel sağlık 
sigortasının kurulmasına bağlandığını müşa
hede ederiz. Genel sağlık sigortası kurulabil
diği takdirde, ki kurulmaması için hiçbir se
bep yoktur, sağlık hizmetleri için finansman 
bu takdirde temin edilecek, hizmet bütün saf
haları ve cepheleriyle halka götürülebilecek, 
sağlık personeli kaliteli ve yeter sayıda temin 

edilebilecek, hasta - hekim münasebetinde hu
zur teessüs edecek. Hasta, cebindeki sağlık fişi 
ile muayene olacak, hekim, ücretini sigortadan 
alacak, muhtelif sağlık ünitelerinin muhtelif 
sahalarda çalışan ve hizmet yerlerine göre özel
likleri bulunan değişik kurumlara ait sağlık 
üniteleri, bir ahenk içine girebilecek, muraka
besi veya idaresi tek sistem içinde Sağlık Ba
kanlığınca yapılacak, muhtelif kurumlar ara
sındaki koordinasyon temin edilmiş olacaktır. 

Kıymetli senatörler; sosyal hizmetlerin sağ
lam şekilde tatbik edilerek bir sisteme bağla
namamış olmasına rağmen, bugüne kadar çe
şitli kamu ve özel kuruluşlar tarafından yürü
tülmesine gayret sarf edilmiştir. Son iki yıla 
kadar himayeye muhtaç çocuklar ve himayeye 
muhtaç yaşlılar içki çok eskiden kalma mah
dut teşekküllerin kapasitelerinin artırılmasın
dan başka mühim bir gelişme olmamıştır. 
1966 yılında hizmete açılan 100 çocuk kapasi
teli Ankara'daki örnek kreş ve bakım evi ile 
1967 yılında hizmete açılması beklenen 50 ya
taklı ve günde 250 sakat işçinin rehabilitasyo
nunun yapılabileceği, örnek rehabilitasyon mer
kezinin tesisi şayanı takdirdir. Bu arada Sos
yal Hizmetler Akademisinin 1966 yılında 2 nci 
dönem mezunlarını vermesiyle bunların yurda 
dağılışı sosyal hizmetlerin inkişafında ümit 
verici emarelerdir. Bu gibi personelin gelişti
rilmesine önem verilmesi hiç şüphe yok ki bu 
sahada faydalı olacaktır. 

Sosyal hizmetlerin ve ilgili fonların tek el
den yürütülmesini öngören Sosyal Hizmetler 
Kurumu tasarısının 1967 yılında kanunlaşma
sının bu sahadaki hizmetlerin daha randıman
lı bir şekil almasının sağlıyacağında şüphe 
yoktur. Çocuk mahkemelerinin kurulması, ço
cuk suçluluğunun önlenmesi ile ilgili çalışma
lar lüzumludur. Yine özel eğitime muhtaç ço
cuklar için gereken eğitim kurumları ve ayrı
ca özel tedavi ve sürekli bakım istiyenler 
için de bakım evleri tesisinin, programa bağ
lanması gerektiği birer hakikattir. Ayrıca, pat
ronaj hizmeti ile ilgili çalışmaların da tamam
lanmasında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Bu sahada çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirli
ği yapmakta isabet olacaktır. Bu arada kendi 
imkânları ile büyük cabalar gösteren ve bu 
alanda çalışan derneklere yardımı zaruri gör
mekteyiz. Bu gibi derneklerin gerek sağlık, 
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gerek sosyal hizmet konusunda- balkın yardı
mı ile yapmakta oldukları tesislerin bilhassa 
ikmali (hususunda, maddi yardımın esirgenme-
mesini temenni «deriz. Her hal ve kârda sosyal 
hizmetler konusunda, zaten büyük bir gayretle 
çalışmakta olduğunu (gördüğümüz Vekâletimi
zin, diğer sahalarda olduğu gibi bunda da gay
ret gösterdiğine delil, muhtelif vilâyetlerimiz
de açılmaya başlanan çocuk yuva ve bakım ev
leri ile yaşlılar huzur evleridir. 

Şimdide münferit bâzı konulara temas et
mek ve dileklerde bulunmaık suretiyle maruza
tımı bitireceğim. 

Muhteremi senatörler; memleketimizde, tıb
biyeyi bitiren ve bilâhara herhangi bir konuda 
ihtisas yapmadan istihdam edilen veya serbest 
•olarak sanaitını icra eden hekime, praltiısyen he
kim denilmektedir. Bugün fakültesini bitiren 
'genç hekim mücehhez bulunduğu gemlş naza , 
bilgiyi hastaya tatbikte müşkülât çeker. Bu
nu her hekim kendi nefsinde hissetmiştir.. 

Biz hekimin yetiştirilmesi konusunda, bura
da uzun tartışmalara girmiyeceğiz; ancak şu
nu ifade zarureti vardır: Tababet süratle ile.•-
lemekte, fevkalâde genişlemektedir. Biz sağlık 
ocağına tâyin eıtitiğimiz hekimde ne arıyoru;:; 
Sadece Fakülteden mezuniyetini. Gerçi belirsiz 
zamanlarda açılan 3 aylık bir kursta .kısa bir 
eğitime tabi tutuyoruz. Tabiî bunun faydası olu
yor ama mahdut bir fayda. Bizim üzerinde 
durduğumuz pratisyen hekimin tesbit edilecek 
muayyen sürelerle ve tabiî, bir ücret mukabi
linde, muhtelif tıp şubelerinde çalıştırılmak 
suretiyle ,bir nevi ihtisas yapmasıdır. Böyle bh 
hekim kendisine .müracaat eden hastaya ge
rekli tedaviyi ve küçük cerrahi müdahaleler; 
bilerek, cesaretle ve selâbiyetle yapabilecek 
sağlık hizmetinin bir çoğunu hastanın 'bulun 
duğu mahalde işi, ilçe hast ananesin e gönderme
den halledebil ecelctıir. 

Pratisyen hekim bir nevi mütehassıs olacak
tır. Denilecek ki, biz bunu düşündük, bir top
luma sağlığı mütehassıslığını, bir halk ' sağlığı 
uzmanlığını tababet uzmanlık tüzüğüne ekledik 
falkat bu şubelere talip çıkmadı, çıkmıyor. Bu
nun başlıca sebebi, kanaatimizce, üzeninde yeni
den duramıyacağımız, şu husus oluyor; genç 
hekimin haklı bir istikbal endişesi, vardır. Ati
de bu şubede .neler yapabileceğini bilememeği 

keyfiyeti var. Kaldı ki, bizim tavsiyemiz genç 
hekimin, mezuniyetinden sonra, ücretli olarak, 
bir veya iki yıl müddetle sistemli ve mecburî 
bir şekilde, hastabanelerde, dâhiliye, cerrahi, 
kadın doğumu gibi umumi şubelerde, bilgisini 
ikmal edebilecek duruma sokulmasıdır. 

Böyle bir mecburiyetin tatbiki, bugün için 
memleketin hekim ihtiyacı yönünden güç görü
lebilir. Ama yöneticiler ve fakülteler bu husu
su nazarı itibara alır, bir çok m emi e)k etlerde 
tatbik edilen ve seviyeli ve faydalı hekim ye
tişmesini sağlıyan, bu usulü tedricen yerleştir
mek yoluna giderlerse, muvaffak olunmaması 
için bir sebep kalmaz kanaatindeyim. Bu, mut
lak bir zarurettir. Kaldı ki, Devlet hastahanele-
rindeki mütehassıs hekimlerin, asistansız, hem-
şiresiz, binbir güçlük içinde çalıştıkları malûm
dur. Genç hekim bu haatahanelerde, hem kendi 
bilgisini artıracak, hem de hastahane hekiminin 
hizmetini ona yardımcı olmak suıetiyle taınaın-
lıyacaktır. 

Aziz arkadaşlar; Adlî Tababet konusu üze
rinde ehemmiyetle durmak zarureti vardır. Yi
ne burada da karşımıza Genç. Hükümet tabibi, 
gene sağlık ocağı hekimi, açılıyor. Her ikisi de 
bu ağır vazifenin maddi ve daha da mühimi 
vicdanî mesuliyeti altında hergün ezilmekte
dir. Bir çok ahvalde, bu genç arkadaşların me
sailerinin % 80 - 85 zamanını, adlî tabiblik 
vazifeleri işgal etmektedir. Adlî tabiblik mü
essesesinin, adaletin tecellisinde işgal ettiği 
önemli yer nazarı dikkate alınırsa, bunun ne 
kadar mühim bir ihtisas konusu olduğa, bir 
bedahat olarak karşımıza çııkar. 

Demek oluyor ki, bu şubemin cazibesini ar
tırmak elzemdir. Bu önemli vazifeyi, Adliye 
Vekâletine intikal ettirtmek gerekir. Adliye 
Baıkanlığı talebelere tahsil" çağında burslar 
ihdas etmeli ve onların bu sahada ihtisas yap
malarını sağlamalı ve bu adli tabip bu kadro
larının karşılığını yükselterek, bu şubenin ehem
miyeti nisbeltinde cazibesini artırmak vecibesi
ni üzerine almalıdır. 

3. Genç hekimin istikbal ve geçim kay-
gusu içinde rağbet etmediği tıp şubelerini de 
tıpkı adlî tababette olduğu gibi daha cazip şek
le getirmek zaruretine de inanıyoruz. 

Bu arada röntgencilerin mesailerinin tanzi
minde, röntgen asistan ve mütehassıslarının sıh-
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lıatlerine zarar gelmeden çalışmalarını temin, 
tababet camiasının en insaflı şekilde mütalâa 
ve halletmesi gereken bir konusudur. Bilhassa 
ful] - time'm tatbik edildiği İmstahanelcrde me
sainin, röntgen, asistan ve mütehassıslar için 
raddem bilgilere göre, iater makîna karsısına" 
ister tâboratuvarm içinde maklnalaıın çalışma
dığı zamanlarda dahi radyasyonum mevcudiye
ti nazarı dikkate alınarak, yeniden tanziminin 
bir zaruret olduğuna inanıyoruz. Telhiste mü
him bir yer işgal -eden ve fakat gittikçe tabibi 
azalan bu şubeye alâka böylece artırılu'ken, ci
hetteki radyoterapi asistan ve mütehaissı^surıı 
da aynı şartlara göre düşünülmesi gerekmekte
dir. 

Aneztezi ve reanimasyon'un mümkün mek
tebe bütün hastahaneleriraizde ilmî ve fenni yö
nü ile tatbik edilebilmesi bakımından, bu şube
lere önem verilmesi lâzımdır. 

Tabaibet il eri edikçe bilginin genişlemesi, kü
çük ihtisas şubelerinin doğmasına sebebiyet 
vei'mektedir. Bâzı büyük hastananelea limizde 
mevcut bir kaç umumi dâhiliye, bir kaç umumi 
hariciye kliniklerinin, hepsinin, aynı sahada de
ğil fakat muayyen istikâmetlerde ihtisas gu-
beleri şeklinde ayrılmalarında zaruret bulun
duğu kanaatindeyiz. 

Diş hekimliği konusunda, açıkça ifade ede
lim : Bugün artık dişçi yoktur, diş tabibi var
dır prensibi, hakikatin ta. kendisidir. Binaen
aleyh esas vazifesi diş hekimleri tarafından ve
rilen modeller üzerinde, protezlerin lâboratuvar-
larda veya atelyelerde 'hazırlanması şeklinde te
celli eden diş teknisyeninin, diş hekimine aido-
lan diş tedavisi ile hiçbir alâkası olamayacağı 
ilmî bir neticedir. 

Diş hekimi ile diş kalfa ve teknisyeni ara
sındaki bu farkın bütün açıklığına rağmen, tat
bikat bakımından belli hududunun kanunla tâ
yini ve ağır cezai müeyyidelerin konulmasında 
isabet olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan 1928 
Tevellüttü 1219 numaralı tababet ve şuabatı Ka
nununun yerine kaim olacak ve birçok mühim 
aksaklıkları ve bu nıeyanda diş hekimliği prob
lemlerini de halledecek olan tıp meslekleri ile 
yardımcı tıp mesleklerinin icrasına dair kanun 
tasarısının takriben 4 seneden beri mâruz kaldı
ğı gecikmelerden kurtarılarak biran evvel Mec
lislere sevk edilmesinin zaruretine, Bakanlığımı-
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zın bunu kuvvetle yerine getireceğine ve başa
racağına inanıyoruz. 

Değerli senatörler; ilâç .sanayiinin daha zi
yade iptidai madde (Produit chimique) imaline 
yönetilmesinde büyük zaruret vardır. İlâç fiyat
larının maliyet unsurlarına göre tesbiti de daha 
dikkatle ele alınmalıdır. Ruhsat verilmesinde bi
taraflık müessesesine ve itinalı sürat ve kolay
lığa gösterilen titizliğin daha artırılmasına ve 
ilâç. ithali konusunda, zarurete göre ayarlamada 
esirgenmiyen dikkatin daha yakinen murakabe 
suretiyle önemle devam ettirilmesi zaruretine 
işaret' etmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinde, 
özel teşebbüsün Devletin yanında gereken yerin 
almasının teşviki lüzumuna da inanıyoruz. Se
nelerden beri üzerinde çalışılıp, bir türlü Mecli
se sevk ediiemiyen. özel teşebbüsü, tedavi edici 
kurumların tesisi babında, teşvik edici kanunun 
sevk edilmek üzere bulunduğunu memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. 

Özel sektöre, uzun vadeli ve düşük faizli kre
dileri temin edecek bir fonun tesisi, gümrük mu
afiyetinin bâzı lüzumlu ithal işlemlerinde tanın
masını, ve yine teşvik edici bir unsur olarak bâzı 
vergi muafiyetinin veya indiriminin temini .gibi 
hususları ihtiva etmesi gereken bu kanun tasa
rısı üzerinde, Maliye Bakanlığınca da anlayış 
gösterilmesi en halisane temennimizdir. Hepimiz 
biliyoruz ki, yataklı tedavi pahalı bir hizmettir. 
Özel sektöre gösterilecek bu gibi kolaylıklarla, 
bu tertipteki hizmetin hiç olmazsa bir kısmının, 
Devletin üzerinden alınması da ayrıca faydalı 
olacaktır. 

Sağlık müesseselerinin idaresinde Başheki
min, yeıinin ehemmiyetini ve hekim olmıyanın 
bu makamı dolduramıyaeağmı tereddütsüz müd
rikiz. 

Hastane idaresinin başında, ilmî hüviyeti ile 
daima bir hekimin bulunması gerektiğinde hiç 
kimsenin şüphesi olamaz. Ancak yine başhekime 
bağlı bir yardımcı olarak malî ve idari görevi 
üzerine alacak bir idare müdürünün faydalı ola
cağını kabul ediyoruz. Bu itibarla, liseden sonra 
-1- senelik bir eğitim veren Sağlık İdaresi Yüksek 
Okulunun bu movzudaki yeri mühimdir. Bu se
ne ilk defa 60 kadar mezun vermiş olan bu oku
lun, ancak, 8 - ,10 yıl içinde yeter sayıda idareci 
yetiştirebileceği, Bakanlığımızca hıi'günden dik
kate alınması gereken bir husustur. 
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Muhterem senatörler; mâruzâtımızı bitirme
den evvel üzerinde çok konuşulan, yurt dışında
ki hekimler mevzuuna kısaca temas edeceğiz. 
Kendi memleketinde, doğup büyüdüğü ve feyiz 
aldığı kendi yurdunda, çalışmak ve kendi vatan
daşı sağlığına hizmet ederek idamei hayat eyle
mek istemiyen tek bir hekimin dahi mevcudiye
tine inanmak güçtür. Bidayetten beri belirtme
ye çalıştığımız esas prensipleri vazedebildiğimiz 
gün bu dâvanın da halledilmiş olduğunu görece
ğimize kaaniiz. 

Hepimizin bildiği gerekçeleri tekrarlamaya 
lüzum yok. Ancak, daha bugünden, bâzı tedbir
leri alabilirsek, bu dâvaya büyük nisbette salâh 
getirmiş oluruz. 

Hekim, dış ülkeye, esas itibariyle yetişmek 
ve olgunlaşmak için gider. Döndüğü zaman iş 
ister, imtihan ederiz, belki haklıyız ama bu işi 
uzatırız. Bekler, imtihana girer, gelir, imtihanı 
verdim der, yine iş ister; bu defa yok deriz veya 
bekle biraz deriz, aylarca boş kalır ve seneyle ka
lanları da biliriz. Uğraşır kurumlardan birine 
girer, bu defa dış ülkede gezen zamanını hizme
te saymayız, bu müşkülât serisi bir gün onu bez
dirir ve günün birinde içi kan ağlıyarak yolunu 
bulur ve adetâ kaçar. Bu defa şikâyetçi oluruz. 
İşte muhterem senatörler, bu gibi hususlara çare 
bulabilirsek, yakın bir gelecekte geri dönmeyen 
hekim parmakla sayılır hale gelir. Bu itibarla bu 
konuya bugünden ve bu zaviyeden eğilmek ge
rektir. 

Sayın senatörler, uzun bir zaman, uzun bir 
müddet huzurunuzu işgal ettiğim için özür di
lerim. Ama, zannediyorum ki bir parça sağlık 
bütçesinin, sağlık hizmetlerinin ehemmiyetini 
belirtebilmek için bu kadar zamanı da ayarlamak 
gerekiyordu. Eğer bir tablosunu Grupumuz çi
zebildi ise, eğer Grupumuzun bu görüşleri sağ
lık dâvasının hallinde bir hizmet teşkil ede
cekse kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Sağlık 
Bakanlığının 1967 yılı bütçesinin memleketi
mize hayırlı ve verimli bir sağlık getirmesini 
temenni ederiz, saygılarımla muhterem arka-
daşlai'im. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Karayolları ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçesinde açık oyunu kul-
lanmıyan sayın üye var mı? Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

Kişisel görüşlerin açıklanmasına geçiyoruz. 
İlk söz Sayın Öztürkçine'ninclir. Buyurunuz. 

EİFAT ÖZTÜKKOİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, kan para
sını ödiyemediği için ölen hasta var mıdır? Tıp 
Fakültesinin yetkililerince verilen beyanlar bir 
ihbar telâkki edilerek bu hususta ne muamele 
yapılmıştır? Bir dispanserde reçete üzerinde 
«iâşifa» deyip yazması kanuna göre suç değil 
midir? Kanunun sarih olmıyan bir hükmüyle 
mütehassıs deyiminden istifade etmek suretiyle 
ve fakat Yargılayın içtihatları ve Adliye Ba
kanlığının «mütehassıstan murat, ihtisasa ait
tir» gibi açıklayıcı, tamimlerine rağmen yetki 
dışında rapor verdiren ve rapor verenlerin telâ
fisi mümkün olmıyan adli hataların sonu ne 
zaman gelecektir? Sağlık memurlarına ait 1219 
sayılı Kanuna göre talimatnamelerinde belirt
tikleri şekilde «icrai sanat eder1» denilmesine 
1928 senesinden beri bu talimatnamenin çıkma
ması sebebinin, 6283 sayılı Kanuna ve tatbik 
mevkiinde bulunan Hastaneler Talimatnamesi
ne göre hemşireler 24 saat hastanede vazife gör
mektedir. Bu insanlık dışı amir hüküm karşı
sında hemşire okulundan mezun kaç hemşire 
fiilen bugün Sağlık Bakanlığında çalış
maktadır? Yeni Persoriel Kanunu ise haf
tada 56 saat çalıştırıyor, diğer memurları ise 
40 saat çalıştırması hangi sosyal adalet pren
siplerine sığmaktadır ? 

Grup sözcümüz sağlık sigortalarından bah
settiler. Bendeniz de kısaca bu mevzu seneler
den beri söylenir, maalesef bir arpa boyu uza-
mamıştır. Acaba ilk öntedbir olarak Devlet 
memurlarından veyahut ta gelir vergisine tabi 
olan mükelleflerden, meselâ Devlet memurları
nın ck 6 Emekli Sandığına ödedifd primlerine 
mukabil yüzde yarım daha ilâve etmek suretiy
le acab bu bir önce sağlık sigortası teessüs ede
mez mi? Sağlık Şûrası Kanunu yeniden ele 
alınmalıdır. Mütehassıslardan ziyade ihtisas 
kolları teşekkül etmelidir. Bugün mütehassıs
lardan müteşekkil Sağlık Şûrasının kararı, 
üzüntüyle söylemek isterim ki daima adlî hata
lara düşmektedir. Bu mütehassıstan ziyade 
ihtisas kollarına ait komisyonların da çalışması 
lüzumludur ve elzem olduğu kanaatindeyim. 
Kodeks Kanunu, full-time, asistanlara ait taz
minat, döner sermaye, 224 sayılı Sosyalizasyon 
Kanunu yeniden ele alınmalıdır. 12 . 1 . 1961 ta
rihinden beri yürürlükte olan bu Sosyalizasyon 
Kanununun tüzüğü ve yönetmeliği ne yazık ki 
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§u ana kadar dahi çıkmamıştır. Özel hastane
ler kanunu, özel okullarda olduğu gibi derhal 
ele alınmalıdır. 472 sayılı Kanunda ebe, hemşi
re!, sağlık memurları ve laborantlara ait, isti
fade ettirilecek kanun teklifi Sağlık Komisyo
nunda kabul edilmiştir. Maliye Vekili, dünya
nın hiçbir yerinde Maliye Vekili, Hükümet Er
kânı, benim kasamda şu kadar para vardır, al 
şu hizmetlere sarf et dememiştir. Parayı iste
mesini bileceksin, sonra Sayın Vekilim arkan
da Senato vardır. Bugün Diş protez tekniği 
okulu kanunu elzemdir. Radyasyon kanunu el
zemdir. Muhterem arkadaşlarım protez sınıfı 
mevcuttur, bugün ne kadar âlim diş hekimi olur
sa olsun, bu işlerini teknisyenlere vermektedir. 
Teknisyen mevcudolduğu müddetçe bunların 
hak ve hukuku bugün kanunun teminat! altın
da değildir. Hükümetten istirhamımız, bu gibi 
şubelerin de hak ve hukukunu kanunun temi
natı altına getirecek yetki ve salâhiyetlerini ta
dat edecek kanunu biran evvel beklemek en 
tabiî vazifemizdir. Sağlık Bakanlığında kaç 
okul vardır? Her okulda kaç öğrenci ve kaç 
öğretim üyesi vardır? Meselâ bir okulda 33 öğ
retmene mukabil o okulda on öğrenci var mı
dır? Hemşire yardımcı kurslarına mukabil er
keklerin de aynı haktan istifade ettirilmemesinin 
sebepleri nedir? Bugün akliye ve asabiye hasta
nelerimiz bu gibi teknik yetişmiş hastabakıcı
lara ve hemşire yardımcılarında okluğu gibi 
sağlık memurları yardımcılarına ihtiyaç vardır. 
Bu itibarla nasıl ki ilkokul mezunlarını kurs
lar açmak suretiyle hemşire yardımcısı gösteri

liyor ise ilkokul mezunu erkekleri de bu kurslarda 
yetiştirmeli ve bu kursta yetişmiş, olanları da 
akliye ve asabiye vesair gibi hastanelerde ça
lıştırılın alıdır. 

İlâç ruhsat ve fiyatlarındaki adaletsizlik 
önlenmelidir. Aynı ilâçların, aynı terkibin ayrı 
ayrı fiyatı olmamalıdır. Aynı formülden bir 
firmaya ruhsat verilirken diğer firmaya veril
memesi gibi hatalı yollar da artık terk edilme
lidir. Röntgen makinalarıııın Devlet Malzeme 
Ofisi tarafından ihale edilmesi mahzurludur. 
Zira bu müessese de % 25 kâr haddini üzerine 
koymak suretiyle fiyatlar otomatikınan pahn-
lılanmaktadır. Ne lüzumu var, Devlet Malzeme 
Ofisinden bunu saimaimaya? Serbest piyasa
da mevcut iken bu mevcut fiyatın üzerine % 25 
zammın, devletin devletten para çekmesinin se-
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i bebi nedir? Röntgen filimi ithali de gelişi gü-
; zel- olmamalıdır. Bayağı, âdi, işe yaramayan 
I filimler ithali fuzuli masraflara yol açmakta-
| dır. Bugün açık kalp ameliyatları için gere-
| İken filimler rahatça buluınamamakıtadır. Eğer 
i bu filim ithalinden murat Kızılaya yardım ise 
| ithal alanında konacak her hangi bir prim de 

pekâlâ bu Kızılay'ın hakkı korunabilir. Türk 
Ceza Kanununun 46 ncı maddesi gereğince 47 
nci maddesi gereğince deli, yarı delilere ait ge
rekli hastaneler maalesef mevcut değildir. 46 
ncı madde gereğince bir seneden aşağı olma
mak üzere hastanede yatan bir hasta şifa bul
duğu zamanda dahi bugün taburcu olamamak
tadır. Bir sene ille o deliler içerisinde yatmak
tadır. Niçin bu şifa bulmuş, yarı şdfa bulmuş 
sosyal şifa bulmuş bir hastayı adli vakalardan 
uzaklaştırıp daha rahat bir serviste yatırılma
nı asının sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçdne, görüşleri
nizi sonu el an diriniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Akıl 
hastalarının bugün bir tasnifi dahi yoktur. 
Sağlık Bakanlılınca - Nöropsikiyatri Cemiyeti 
Üniversitelerarası- Kurulunca tasnif yapılma
lıdır. Akıl hastalarının terminolojisinde bu
gün aynı akıl hastalarının iade etmek için 
klâsik psikiyatri taraftarlariyle modern psi
kiyatriyi benimsiyenler değişik tâbirler kul
lanmaya devam etmeleriyle akıl hekimleri dahi 
aralarında anlaşamaz ve yekdiğerlerinin di
lini anlıyamaz halde olduğu bir gerçek iken, 
bunların bilirkişi olarak tanzim ettiği rapor
lar yüksek mahkemelere yanlış ışık tutmak
tadır. Bu bir gerçektir. Akıl hastalığı, akli 
maluliyet, akıl zayıflığı, akıl noksanlığı, 
kuvvei akliye ve fehmiye gibi akıl hastala
rını ifade etmek için çeşitli tâbirler kulla
nılmaktadır. Psikiyatri ilminde oldukça farklı 
mânalar taşıyan bu tatbikatta hukukî ihti-
lâflfara yol açmaktadır. Suç işlemiş akıl 
hastalarının ve akıl hastası zanlılarının çe
şitli problemlerini kapsıyan müstakil ve en ba
sit bugün bir akıl hastalarına ait talimat
name yoktur. Evet... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçiııe. müddeti 
niz bitmiştir efendim, hağbıyınız. «Bağlıyo
rum» diyorsunuz tekrar devam ediyorsunuz. 
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RIFAT OZTURKÇINE (Devamla) — Bir 
dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika dahi müsaade ede
mem. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİXE (Devamla) — Bu
gün 28 . 11 . 1929 tarihli 331 sayılı Bakırköy 
Akliye ve Asabiye Hastanesinin bir talimat
namesi mevcuttur. Bu talimatname bugün yü
rürlüktedir. Nasıl oluyor muhterem arka
daşlarım bunlar? Ceza ve Usul Hukuk ka
nunları bilirkişi seçilebilecek kimselerin tâ
yini için Hükümet de salâhiyet verdiği ha'de 
iş bir ilim branşında bilirkişi olabilecekleri 
gösterir Hükümetçe tanzim edilmiş bir l:.c-+n 

mevcut değildir. Bir üzüntüyle ifade etmek is
terim ki, akıl hastalarının bilirkişilik yapacak 
resmî müesseseler bile Ad1! Tıp Müessese:;' k~ 
mm ve nizamnamedeki kayıtlara r a ^ r ^ r n-1-
o kadar kesinlikle belli değildir. Akıl hastala
rını müşahade ve... 

BAŞKAN — Savın Öztürkçine akıl hastalık
ları hakkında kâfi bilgi aldılk. Vaktiniz eolk geçi
yor. Rica ederim, her derdinizi anlatamazsınız. 
Cok anlatılacak hususlar var. Lütfen bağlayınız, 
13 dakika oldu. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE fDevam!a) — Arka
daşlar, hekim hekimdir, hekim bir tüccar değil
dir. Hekim. herkes de bilir ki, kefenin cebi yok
tur. Ama bu demek değildir ki, sağlık personeli
ni ben Sayın Vekilimden orta halde yaşıyan bir 
insanın yaşama hak ve hukuklarını tanısın, öyle 
bir vekilin bir ömür boyunca KÖI esiyim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Savın Kınaytürk. 
Konuşan arkadaşlardan çok rica ederim; büt

çe üzerinde 18 arkadaş söz almıştır. Her arkadaş 
dörder dakika fazla konuşurlarsa bu aşağı - yu
karı 1,5 saat eder, netice itibariyle. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, kıymetli ar
kadaşım Sayın Halûk Berkol, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ve milletimizin sağlığı için 
gereken panoramasını bütün şümuliyle ilmî ola
rak çizmiş bulunmaktadır. Bendeniz de birkaç 
nokta üzerinde görüşlerimizi arza çalışacağım: 

Sağlık, genel olarak ferdin şahsi mutluluğu
nun bir kaynağı olduğu kadar toplum hayatının 
ve ekonomik gücünün, Devlet varlığının temel 
unsurlarından en önemlisidir. 

Devlet olarak vazifelerimizin en mühimlerin
den biri ferdin sağlığı, dolayısiyle toplumun sağ
lığı gelmektedir. 

Bu temel hizmete karşılık bütçeler yapılırken 
en az ehemmiyet verilen sektörlerden birisi üzü
lerek ifaele etmek yerinde olur ki, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı olmuştur. 

Bizden daha geri milletler sağlık hizmetleri
ne ve bilhassa koruyucu hekimlik hizmetlerine 
bütçe yekünlerinin % 17 sini sarf etmektedirler. 
Bizde ise Genel Bütçe oranında % 14 bir artış 
olmasına mukabil, Sağlık Bütçesi Genel Bütçe
nin % 4,8 ine talkaifoül etmekte ve şahıs başına 
23 lira harcanılması öngörülmektedir. 899 000 000 
lira olan bütçenin 689 000 000 lirası cari harca
malara, 179 000 000 lirası yatırımlara tahsis 
edilmiştir. Takdir edersiniz ki, sağlığımızın te
mini için harcanacak 179 000 000 lira toplumu
muza kâfi gclmiyeeektir. O halde bugünün im
kân ve şartları içerisinde sağlık dâvamızın çözüm 
noktasj. ne olmalıdır? Sağlık hizmetlerini bilerek, 
inanarak, cesaretle ilmî etütlere dayanarak ve 
r.lânlı bir surette yapmak lâzımdır. 

Evvelâ Sağlık Bakanlığının halkın hastalan
masını önleyici tedbirleri alması gerekmektedir. 
Onun ic-in kevııvueu hekimlice ve hüllen karne
lerine büyük ehemmiyet verilmesi şarttır. Sağ
lık hizmetlerinde hasta tedavisinden ziyade ferdi 
hasta etmemeye büyük önem vermek icabeder. 

Bunun için de; evvelâ çevre sağlık şartları
nın düzeltilmesi, koruyucu hekimlikte başta ge
len bir konudur. Kanalizasyon tesisleri, sıhhi iç
me suyu, gıda maddelerinin kontrolü, sinek ve sa
ire gibi haşerelerle mücadele, çevre sağlığının dü
zeltilmesinde en başta gelen hizmetlerdir. Yalnız 
bu hizmetler plân kanunu gereğince belediyelere 
verilmiş olduğundan, belediyelerin de kendi cılız 
bütçeleriyle bu işleri halletmelerine imkân olma
dığından çevre intizamsızlıkları yüzünden pek 
çok hastalıkların zuhur ettiği yüksek malumları
nızdır. En açık misali bugün belediyelerin gelişi 
güzel ruhsatlar vermek suretiyle büyük şehirle
rin sağlık dâvasını bozan yükselen apartmanlar
dan çıkan zehirli gazlar bir tehlike halini almış
tır. Sağlık Bakanlığının bu işe önemle el koyarak 
belediyelerin bilhassa, yeni yapılan tesislerde ka
lorifer tesislerine hiç olmazsa yeni ağır yağlar
dan yanacak şekilde müsaade etmelerini belediye
lerle işbirliği yapmasını tavsiye ederim. Ankara 
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gibi büyük bir şehirde yalnız Etimesgut'tan ge- I 
len hava cereyanlarından başka hiç kapalı yeri 
olmıyan ve bugün iki milyona yaklaşacak bir şe
hir olan burasının havasının her gün zehirlendiği 
ve meslekim icabı söyleyebilirim ki, günün birin
de akciğer kanserlerinin çoğalacağını tahmin et
mek güç. değildir. Dikkatlerini bu suretle koruyu
cu hekimliğe önem vermesi için Sağlık Vekâleti 
teşkilâtından temenni etmekteyiz. Ayrıca ve bil
hassa köylerimizde halk sağlığı eğitimine tabi 
tutmanın lüzumuna da kaani bulunmaktayız. 

Tedavi edici hekimliğe gelince: 
Tedavi kurumlarımız henüz istenilen gayeye 

ulaşamamıştır. Hastaneler bugün dünyanın her 
yerinde eskiden bilinen metodlardan uzak işletme- i 
cilik zihniyeti içinde yürütülmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin tüm olarak Devlet Büt
çesinden vüratnıeye kalkmak kanaatimizce zor bir 
problemdir. Zengin hastalar daha ziyade ücretli 
veya özel hastanelerde tedavi edilmelidir. 

Devlet hastaneleri daha çok fakir hastaları
mızın tedavisi ile meşgul olmalıdır. 

Müracaat çokluğundan hastane kapıları önün
de beki iven fakir .hastalarımızın bu bekleyiş ve 
'ıstıraplarına bir son verilmelidir. Gelecek yıllar
da yatırım giderlerini hiç olmazsa cari giderlere 
yaklaştırıp Türkiye'yi bölgelere ayırarak tam mo
dern mânada her türlü malzeme teçhizat ve per
sonelle organize edilmiş hastanelerle realize et
mek lâzımdır. Bu suretle hastane kapıları önün
de bekleşen hastaların büyük şehirlere akınını 
durdurmak ve hastalara daha fazla yakın olarak 
sağlıklarını biran evvel korumak bakımından 
önemlidir. 

•as I 

Bugün hastanelerimizin pekçoğu dünya has- ' 
tane standartlar ölçüleri dâhilinde değil, Türki
ye standartlarına dahi uymamaktadır. Bâzı has
tanelerimizde tedavi ve bakım hizmetleri fevk a- j 
lâde olduğu halde, bâzılarında malzeme ve per
sonel bakımından yeterli olmadıkları için kâfi ] 
değildir. Onun için her türlü imkâna sahip ve 
bakımları yapabilen bâzı mühim ameliyatlar müs- j 
tesna (Kalb, dimağ ve mümasili gibi diğer ame-
liyatlara müdahale edebilen bölge hastanelerinin 
organize edilmesi şarttır. Bu gibi hastanelerin iş- j 
letmeciliği de daha ucuz olacağı gibi halk sağlı- I 
ğma da daha faydalı olacakları muhakkaktır. j 

Diğer bir nokta da; 
Hastanelerimizdeki tıbbi âlet ve malzemenin j 

mümkün olduğu kadar s'tandardize edilmesi şart- i 

I tir. Bir sene evvel alınan bir elektrogardiografi, 
elektro - ancefaloğrafi veya röntgen cihazının her 
hangi bir arızası karşısında parçasını bulmak ve
ya tamir ettirmek mümkün olmadığı zaman bin
lerce liraya alınan bu cihazların çalışmaz bir hal
de durduğu veya atıldığı hepimiz tarafından bi
linen bir gerçektir. Bu duruma da Vekâletin bir 
hal çaresi bulması gerekir. Eğer satmalına kanun 
ve talimatnameleri buna imkân vermiyorsa, yeni 
kanun tekliflerinin Yüce Meclislere, getirilmesi 
zaruridir. 

Sosyalleştirilen bölgelerde, yol, su, eğitim, va
sıta ye nihayet halkın beslenme imkânlarının hep 
birlikte yürütülmesi şarttır. 

Diğer taraftan sosyalizasyonu Devletin bu
günkü imkânlariyle hiçbir zaman tahakkuk ettir
memize imkân yoktur. Zira bu hizmetin tahak
kuku için 19 milyar lira yatırıma ihtiyaç vardır. 
Halbuki hiçbir zaman bu yatırım % 10 ilâ 15 i 
geçmemiştir. Binaenaelyh ancak bunların da mut
lak sağlık sigortalarının yerine getirilmesiyle 
mümkün olacağına kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar : 
I Sıtma, verem, trahom, frengi, lebra gibi has

talıklar üzerinde benden evvel konuşan değerli 
arkadaşlarım fikirlerini beyan ettiler. Bendeniz 

i vaimız birkaç noktaya temas etmekle iktifa ede
ceğim. 

Vekâletin en çok muvaffak olduğu sıtma mü
cadelesidir. Bugün için % 5 ile 6 dan, % 2 ye 
düşmüştür. Verem mücadelesi de iyi neticeler 
vermektedir. BCG aşısı yapılmaktadır. Bu za
mana kadar 18 500 000 kişiye bu aşı tatbik edil-

ı mistir. 
Memlekette bugün 11 021, hekim vardır. 

j Bunlardan: 3 708 sağlık ve Sosyal Yardım 
| Bakanlığında, 

3 403 ü diğer bakanlıklarda, 
] 491 i belediye ve özel idarelerde. 

3 419 u serbest çalışmakta, 
j 2 000 kadar da yurt dışında bulunmakta-

dır. 
Bu kadar az hekim kadrosu ile Türkiye'nin 

I sağlık hizmetlerinin yürütmeye takdir edersiniz 
i ki imkân yoktur. Onun için daha fazla sayıda lıe-
| ikim yetiştirmek icabetmektedir. Avrupa'ya koşan 

arkadaşlar diye tâbir edilen son zamanlarda ve 
! bilhassa bu kıymetli arkadaşlarımıza bu kelime-
| yi uygun gören ifadeleri huzurunuzda, kabul ede-
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miyeceğimizi beyan ederiz. Değerli arkadaşım 
cr.diş sebeplerini izah etmiştir. Vekâletin bunlar 
üzerinde tedbir alması gerekmektedir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, bugünkü tatbi
katta hekimlere birkaç türlü ödenek ödenmekte
dir. 

472 sayılı Kanunla bâzılarına tazminat veril
mekte ve bâzı hastanelerde de ful-time tatbik 
edilmektedir. 

Bâzı hdkimlenle ne tazminattan ve ne de ful 
timeden istifade edememektedirler. Bu adaletsiz 
bir tatbikattır. Hekimler nerede çalıştırılırlarsa 
ealıştırılsınlar, (koruyucu hekimler dâhil) tazmi
nat Kanunundan istifade ettirilmelidir. Ful ti
me tatbikatı da bütün hastanelerde seyyanen yü
rütülmelidir. Sağlık hizmeti nerede olursa olsun 

insan ıstırabını dindiren ulvî bir vazifedir. 
Sıhhati iyi olmıyan bir kimse ne olursa olsun 

memlekete faydalı olamaz. 
224 .sayılı Kanunla sosyalizasyon bölgelerinde 

çalışan hekimlere verilen tazminatın da bugün 
472 sayılı Kanun ve ful time çalışmaları karşısın
da bir deleri kalmamıştır. Bu bakımdan sosyali-
za'svon bölgesindeki hekimlere de prim ayrılmalı
dır. 

Hekimlik meslekinin saati, gecesi ve gündüzü 
olmıyan bir meslelk olduğu hepimizin malûmları
dır. Hastanelerdeki fiil time çalışma saatlerin
den sonra hekimleri çalıştırmamak hatalı olduğu 
gibi bilim işgücünü de âtıl bırakmaktır. Onun 
için hekimlerin serbest kaldığı zamanlarda bir 
formülle işi realize ederek çalışmalarına imkân 
verilmelidir. 

Yardımcı sağlık personeline gelince: Bugün 
Türkiye'de 1 561 hemşire, 4 130 sağlık memuru, 
3 787 köy ebesi... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk bütün hazır
lığınızın ifadesine imkân veremiyeceğim, lütfen 
<son temennilerinizi bildiriniz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Hizmetin yeterli olarak yapılabilmesi için ifade 
edilen bu yardımcı personel kadrosu da yeterli 
değildir. Bunların da yeterli şekilde yetiştirilme
si ve gördükleri paha biçilmez hizmetlerin değer
lendirilmesi şarttır. 

Hepinizin malûmları olduğu üzere bütün sağ
lık tesislerinde bu personel gece gündüz demeden 
ve fazla mesai almadan kendilerinden şefkat ve 
hizmet bekliyen hastalarla daima karşı karşıda

dırlar. Hekimler hastanelerden ayrıldıktan sonra 
ıstırap içinde kıvranan hastalar hemşirelerin şef
kat ellerine bakmaktadırlar. Onun için en kısa 
zamanda tazminat kanunu ile bir ayrıma tabi 
tutularak mağdur edilen bu yardımcı sağlık per
sonelinin haklarının biran evvel verilmesini te
menni etmekteyim. 

Muhterem senatörler; huzurunuzdan ayrılma
dan evvel, Atom reaktöründe ve röntgen ışınları 
karşısında çalışan personelleri ilgilendiren Rad
yoloji kanun tasarısının biran evvel getirilmesini 
temenni etmekteyim. Tıbbi adlî müessesesine ili
şen arkadaşımızın temennisine birkaç kelime ilâ
ve etmek isterim. 1 500 dosyaya ayda bakan ve 
şallı itlik müessesesinden daha önemli rol oynıyan... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk durup durup 
ekliyorsunuz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Talbibi adlilerin 500 - 800 gibi küçük bir tazmi
nat alan bu müessesede çalışan fedakâr arkadaş
larımızın da yeni kanunlarla durumlarını ıslah 
etmek gerekmektedir. 

Sözlerime son verirken sağlam bir bünyede 
sağlam bir kafanın olacağını belirtir, beni din
lemek lûıtfunda bulunduğunuzdan Yüce Heyeti
nize teşekkür eder, 1967 yılı Bütçesinin memleket 
ve milletimize, Sağlık Bakanlığına hayırlı olmasını 
Ulu Tanrıdan niyaz eder, hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımdan özür 
dilerini, bunlar büyük bir emek mahsulü hazır
lıklardır fakat yine siz bir müddetle 'kendinizi 
takyidetitim, on dakika dediniz, ben bunu infaz 
ediyorum, bu hususu da ihtar edersen üzülüyo
rum. Bir şey mi dediniz Sayın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Versinler yazılarını böylece de zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Öyle bir usulümüz yok. Sayın 
Br-rys.v/,. Yok. Sayın Bayan Zerin Ttüzün. Sa
yın Hatip gelinceye kadar açık oylama netice
lerini arz ediyorum. Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oy
lamasına 116 üye katılını.ş 116 kabul, salt. ço
ğunluk sağlanmış, kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
'Brütçe kanun tasarısının açık oylamasına 116 üye 
'katıkmış, 113 kabul oyu çıkmıştır. Salt çoğunluk 
sağlan mistir. 
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Buyurun Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhuıba-Jkanmca S. Ü.) 

— Sayın Başkan,- senatörler Sayın Bakan ve 
Bakanlık Erkânı, ben ihtisasını olmıyan bi; 
mevzuda uzun kcmışaeak değilim, konuşmanı 
gayet kısa olacak ve bir konuda aydınlatmak 
ihtiyacı içinde bulunduğum için huzurunuza 
çıkmış bulunmaktayım. 

Üzerinde duracağını konu hastanelerde gö
revli Dr. ve yardımcı Tıp personelinin Kütün 
gün hu müesseselerde çalışmalarını öngören 
kısa değimi ile ful - time diye adlandırılmış 
olan kanundur. 

Hatırlanacağı üzere ben bu tasarının Sena
toda görüşülmesi sırasında da söz almış ve ge
tirilen bazı hükümlerin özellikle orta halli "e 
'dar gelirli vatandaşlarımız için daha güç v<: 
daha pahalı bir durum yaratmasından duydu
ğum endişeyi o zaman da belirtmiştim. 

O zamanki Sayın Bakan da, endişe etmeye 
mahal olmadığını, kanunun böyle bir husus ge-
tirmiyeeeğini ifade etmişlerdi. Şimdi bu kanun 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır ve İstanbul 
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizin bir 
çiok hastanelerinde de tatbikatına başlanmıştır. 
Bu durumda yaptığımız bâzı tetkikler evvelce 
gösterdiğini titizlikte bir miktar haklı oldu
ğumu g öst e rm ekt edir. 

Şöyle ki, Full - timc'a girmiş hastanelerde 
çalışan sağlık personeline verilecek tazminatın. 
aynı hastanenin döner sermaye kârından veril-
ımesinin öngörülmüş olması itibariyle bu has
tanelerde evvelce tatbik edilmekte olan fiyat 
listesi üzerinde bir değişiklik ve artırma ya
pılması yoluna gidilmiştir ki, bu konuda birkaç 
rakam vermek süratiyle durumu daha iyi ay
dınlatmakla fayda görüyorum. Meselâ evvelce 
poliklinik muayeneleri için istenilen ücret 159 
kuruş iken bu miktar şimdi 4 liraya çıkmıştır. 

Sağlık Kurulu ücretleri 10 lira iken 20 lira 
olmuştur. Evvelce 50 lira olan yatak ücreti 75 
lira. 

30 lira olan 40 lira 
15 » » 25 » 
7,5 » » 10 liraya yükselmiştir. Aynı şe

kilde büyük ameliyatlar için alman ücret es
kiden 125 lira iken şimdi 300 - 500 arasında. 

Orta ameliyatlar 75 iken 100 - 300 lira 
Küçük ameliyatlar ise 30 lira iken 50 - 15C 

liraya çıkarılmıştır. Ayrıca ameliyat esnasında 

tatbik edilmekte olan anestezi için de ameliyat 
ücretinin % 20 si nisbetinde ilâve bir ücret 
istenmektedir. Bu misalleri vaktinizi fazla al
mamak için uzatmıyorum ama işaret ötmek is
terim ki, tıbbın meşgul olduğu her sahada aşa
ğı - yukarı 2 ile 5 kat arasında bir artırmaya 
gidilmiş bulunmaktadır. Meselâ 10 lirayken 
30 liraya, bir kan grubu ve RH tâyini 250 ku
ruştan 15 liraya çıkarılın ıştır. 

Şimdi bu misallerini verdiğimiz fiyat listesi
ne göre meselâ üçüncü sınıfta yatıp büyük bir 
ameliyat geçirme durumunda olan bir vatan
daşa bu ameliyatın bin liradan daha fazlaya 
mal olacağını hesaplamak güç değildir. 

Oysa evvelce aynı durumdaki bir hastanın 
ödeyeceği miktarınsa en çclk 4 - 5 yllz lira ol
duğunu dikkate alırsak bu durumun dün öde
diği miktarın en az iki katını ödemek suretiyle 
sağlığını korumaya çalışan değil fakir, hattâ 
ırta halli vatandaşlarımız için dahi yıkıcı ola-
3ağı fikrini kabul etimek zorundayız.. 

Bunun yanı sıra bu kanun vatandaşım iste
diği bir mütehassısdan Hastane çatısı altında 
-e daha ucuz bir şekilde faydalanmasını da 

s a ğl amam akt adı r. 
Zira normal poliklinik saatleri içinde has

taneye müracaat ederek 4 lira mukabilinde mu
ayene olmak istiyen vatandaşlara orada görev
li doktorlar ve mütehassıslar tarafından bakıl
maktadır ki, esasen evvelce 150 kuruş ödenir
ken de durum bundan başka türlü değildir. 

Belirli bir mütehassısa muayene olmak is
tiyen bir hasta ise muayyen bir zamanda müra
caat etmek ve bu muayene için de 40 lira ücret 
ödemek zorundadır ki, evvelce aynı doktorun 
muayenehanesine müracaatta da aşağı - yukarı 
ödeyeceği bu paranın şimdi muayenehane ka
pattırılmak suretiyle hastanede öclettirilmcsi-
nin seiböbini anlamak biraz güçtür. 

Açıkça söylemek gerekir ki, ben bu mesele
de vatandaşın sağlık yönünden bâzı kolaylık
lara ve imkânlara kavuşmuş bulunduğu inti
baı içinde değilim. 

Esasen birçok bakımlardan elverişli sağ
lık şartları içinde bıılunmıyan vaıtaııdaşlann 
muayene ve tedavi yönünden de böyle güç bir 
duruma getirilmiş olması karşısında bu kanu
nun hangi yönde fayda sağladığı hususunda 
cidden tereddüt içindeyim. 
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Eğer bütün bu tatbikatta sağlık personeli
nin bir araştırmaya doğru yöneltilmesi eĵ vjı 
üzerinde durulmuş ise şunu ilâve etmek iste;.!.:., 
ki, bu bd-raız da maddî imkânlar nıcisıelcoJÜ'lr. 
Ye bir araştırma kurumu halinde teeh'l'z edilme
miş olan hastahanelerimiz personelinden bu 
konuda yararlı hizmetler -baki emek de sanırını 
mümkün değildir. Bu tatbikattan maksat her
hangi derecedeki sağlık personelini memnun 
ötmek ise - ki mütehassıs doktor]arın da bu tat
bikattan pek memnun olduklarını söylcımelk 
onümlkün değildir. - Bu personeli memnun et
mek için alınacak tedbirin ise, hasta ve dar 
gelirli vatandaşlara maddi bir yük tahmil et
mek suretiyle yapılacak bir uygulama olma
dığı da meydandadır. 

İşte ben bütün bu hususlar mu va »ebesinde 
bu (full - time) Kanununun bir âmme hizm'eıtı: 
yapmakta olan ve birinci vazifesi vatandaş sağ
lığını korutmak bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının anagayesi ile bağdaşık dü
şüp düşmediği konusunda tereddüt içinde bu
lurum ak'taymn. 

Bu itibarla da Sayın Bakanın bütün vatan
daşları içine alan, geniş mânada bir sağilık si-
ıgortası sistemlinin uygulanmasından önce giri
şilmiş olan bu tatbikatla ilgili görüş ve kanaat
lerini açıklamak suretiyle bizleri aydınlatması
nın faydalı olacağı görüşü içinde hu konuşma
yı yapmak ihtiyacını duymuş bulunmaktayıaıı. 
Sözlerime bu suretle son vereceğim. Bu nıüna-
nasebetle Bütçenin hayırdı olmasını temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nevzat özer
dendi. 

NEVZAT ÖZEB.DEMLİ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler ve Sayın Bakanlık er
kânı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gö
rüşülen bütçesi d ol ay isiyle bende bâzı soru ve 
temennilerimin cevaplandırılmasını rica edece
ğim. 

1. Her eczanede bulundurulması kanuni bir 
mecburiyet olan kodeksin mevcudu kalmadığın
dan 1954 senesinden beri açılan bütün eczaneler 
meslekin anakitabı olan bu eserden mahrum bı
rakılmıştır. Tedavide kullanılan ilâçların kontro
lünde pek büyük önemi olan hu kitabın tabı için 
gereken kanun yetkililer tarafından hazırlana
rak Meclise sevk edilmiş olmasına rağmen uzun 

zamandır çıkarılamamış olması üzüntü yarat
maktadır. Bir âmme hizmeti olan kodeks kanu
nunun ivedilik ve öncelikle çıkarılması için ne 
mümkünse yapılmasını hassaten rica etmekte
yim. 

2. Tedavi dev adımlarla gelişen imkânlar 
yanında buna muvazi olarak ilâç sanayii de in
kişaf etmektedir. Sağlık Vekâletinin kontrolü 
ve müsaadesiyle piyasaya arz edilen müstahzar
lar tedavide yeni imkânlar yaratmakta ve dai
ma tekâmül ederek eskilerin yerini yenileri dol
durmaktadır. Sağlık Vekâletinden ruhsat almış 
olan her ilâcın, tedavide bir değer taşıdığından 
asla şüphe edilemez. Bu ilâçların demokratik 
nizamın hür çalışma prensipleri imkânları için
de Sağlık Vekâleti tarafından verilen ruhsata 
uygun vasıflarda çıkarıldığı müddetçe satışını 
önliyecek hiçbir müeyyide yok iken, Devlet De
miryolları, Millî Savunma, Ereğli İşletmeleri ve 
büyük bir kütleyi içine alan ıSosyal Sigortalar 
Kurumunda, tesbit edilen bir liste mubteviyatı 
ile hekimlerin hastalarına yazacağı ilâçları tah-
didederek tedavi imkânları kısıtlanmakta, heki
min çalışma hürriyeti ellerinden alınmaktadır. 
Gelişen ilâç sanayiimizi baltalıyacak olan bu 
gayriâdil tutum, bâzı firmalara özel menfaatler 
sağlıyacağı da aşikârdır. Piyasaya ilâç arz eden 
her lâboratuvarm Sağlık Vekâletinden almış ol
duğu ruhsat ile imal ettiği her ilâç yukarda arz 
ettiğim müesseseler nezdinde aynı muameleye 
tâbi tutulmalarının Sağlık Vekâletince temin 
edilmesi gerektiğine kaaniim. 

3. Sağlık Bakanlığının müsaadesiyle teda
viye arz edilmiş bâzı tabiî extre ihtiva eden 
bâzı ilâçlardan hastaların istifade ettikleri mü
şahede edildiği halde, alman bir kararla kalita-
tif ve kantitatif analiz metotları benüz bulun-
mıyan bu ilâçların ithaline mâni olunmuştur. Bu 
sebeple müşkül durumda kalan hasta adedi az 
sayıda da olsa insan sağlığı bakımından fayda 
temin eden bu gibi ilâçlara bir kontenjan tanın
masında fayda mütalâa etmekteyim. 

Bugün tedavide kullanılan ilâçların hemen 
hemen % 5€ si enjektabl olarak tatbik edilmek
te olduğu bir gerçektir. 

Halen yürürlükte olan kanuni mevzuat ge
reğince, iğne ile tedavi, ancak hekim veya onun 
nezaretinde diğer sağlık yetkilisi tarafından ya
pılır denmektedir. Hepimizin müşahede ettiği 
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bir hakikattir ki, tatbikatta vatandaş bıı mev
zuda zor durumda kalmaktadır. Sağlık hizmet
lerinin daha iyi yürütülmesi için ayaktan tedavi 
gören hastalara her muhtarlık içinde en az bir 
yetkili temini ile bütün sağlık müesseselerinde 
günün her saatinde iğnesini yaptırmak istiyeıı 
her vatandaşa Vekâletin tesbit ettiği cüzi bir üc
ret karşılığı yapılmasının temininin faydalı ola
cağı inancındayım. 

Plânlı kalkınmamızda büyük önemi olacağın
dan şüphe etmediğim Nüfus Plânlaması Kanu
nunun tatbikatında Sağlık Bakanlığına düşen 
vecibelerin daha geniş imkânlar içinde süratle 
tatbik edilmesini temenni etmekteyim. 

Sağlık Vekâletinin' yataklı tesislerin tek elde 
toplanması mevzuunda yaptığı seminer çalışma
larının müspet neticelerini gerçekleştirmenin 
sağlık hizmetleri bakımından faydalı olacağı 
inancındayım. 

1967 bütçesinin memleketimize hayırlı olma
sını temenni eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar.) 

• BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sami Turan. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Savın Başkan, 

sayın sentörler, Sayın Bakan, Sağlık ve Scsval 
Yardım Bakanlığının değerli mensupları, 1962 
senesinden heri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesinde, gerek grupları ve gerekse şahıs
ları adına konuşan sayın sözcülerin iki noktada 
birleştiklerini tesbit ettim. Bu görüşler bugün
kü konuşmalarda da ele alınmıştır. 

Bunlardan birisi, bu Bakanlığa ayrılan tah-k-
•satın yetersizliğidir. Ve şimdiye kadar bu büt
çenin % 5 inin 1 'ı u rhj ^ kik ılı 

Bizim birçok ı 5 d ı u / 

hiç ele alınmam ıh B t 
larını halletmiş A a it on ı ı 
sağlık sigortala ı ı k ı u s t k i ı 
büyük bir kısmın )V ê ı 1 

sahada gelişmiş <. h k 1 u 1 1 

undan fazlasını ı ı i m +leı ±ı 1 

ler. 
Eskiden olduğu gibi, bugün de, sanaVlıı ve 

ziraatın gelişmesi insangücüne dayanmaktadır. 
Sağlam ve sıhhatli fertlere sahibolan milletler, 
her sahada istihsalini artırır ve gelişirler. 

İkinci nokta, Sağlık ve Sosyal Yanlım. Ba
kanlığının çalışmalarında muvaffak olduğu ka
naatidir. Hakikaten birçok dâvalarımız imkân -

ledilmiştir. Meselâ sıtma mücadelesi gibi. 
Ele alman mühim problemlerin biri de, verem 

ve veremle mücadeledir. 
Verem hartalığı beşeriyeti sinsi ve yaygın bir 

halde kemiren ve bilhassa gen? bünyeleri seven, 
tercih eden, tedavisi ve mücadelesi oldukça mas
raflı ve güç olan bir âfettir. 

Veremle mücadele koruyucu tedbirlerin ön saf
hada yer aldığını müşahede ediyoruz. Mücadele
nin önümüzdeki senelerde daha da mesut ve se
vindirici neticeler vereceğinden emin ve ümitli
yim Bu mücadelede dispanser ve verem basta-

Verenı Savaş Teşkilâtını destekliyen T'e ulu
sal verem savaş derneklerinin kurucusu Tevfik 
Sağlam Hocayı rahmetle, bu teşkilâtı geliştiren 
ve devam ettiren onun kıymetli arkadaşlarını ve 
illerde kurulan verem savaş dernek mensuplarını 
da şükranla anarım. 

Savın senatörler, şimdiye kadar, zikrettiğim 
hastalıktan başka mücadelesi yapılmış daha bir
çok problemler varidi* ki, onlardan bahsetmiye-

l ceğim. 
İ ("üzülerek kaydetmek lâzımdır ki, sağlık da-

^ ı alnı-7 ] i J leğiidir. Bugün mem-
( ı h in mkii p >k "korkutan ve ürkü-
ı ı ı l c - t v d a a d \ O da kanser hasta
lık 
^ 1 tıı o rtık Türkiye'mizin en 

Uz.a > L1 ı le d ı ı 1 hangi bir hastalığa 
k a n ı i i ı ı kanser olmasından 

viı a ^ n rıı ] ov ı maktadır. 

I BıkeVVın a ^ ,a p OLI/V I la . " ^ ' fak' 

tlmkvh henüz m imi U f s 'ş '^ t il , İn n a m v 
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Tedavi meselesi de mühimdir. Bizde tedavi 
müesseseleri gayet azdır ve zannediyorum ki, beşi 
geçmez. 

Tedavi için Ankara'ya kadar büyük masraf
lar pahasına gelenler sıraya konmakta ve sırası 
gelenler de otellerde ve hattâ hastane civarında
ki boş arsalarda yatmaktadırlar. Buna da bir 
son vermeliyiz. Yataklı, yüksek frekanslı cihaz
larla teçhiz edilmiş tedavi enstitüleri açmalıyız. 

Sayın senatörler, diğer mühim bir problem 
de, geri zekâlı çocukların eğitimidir. Bugün Tür
kiye'de 600 binin üstünde eğitime muhtaç geri 
zekâlı çocuklar olduğu söylenmektedir. Birkaç 
özel okul varsa da bunların ücretleri yüksektir 
ve halk bu ücreti ödiyememektedir. Aynı zaman
da gayrikâfidir. Bu mevzu da ele alınmalıdır. 

Sağlık teşkilâtında esas sağlık hizmetlerini 
köye ve köylüye götüren bir örgüt vardır. Ana ve 
çocuk sağlığı örgütü.. 

Zannedildiğinden çok mühimdir. 0 - 6 yaşın
daki çocuklarla anneleri ve anne olacakları hedef 
tutan ve onların aşılarını, peryodik kontrollerini 
yapan mahalleye ve köye kadar giderek koruyucu 
hekimliğin yanında eğitimini de yapan sosyal ko
ruyucu bir teşkilâttır. Sağlık sosyalizasyonunun 
temelidir. 

Sosyal bir örgüttür. Çünkü, gelişmemiş ço
cuklarla annelere gıda yardımı yanında vitamin, 
ilâç ve elbise yardımı da yapılmaktadır. Bu teş
kilât Umum Müdürlük kadrosiyle çalışırsa daha 
çok muvaffak olacağı kanısındayım. 

Sağlık dâvasının yürütülmesinde Bakanlığın 
birçok müşkülleri vardır. Bunun başında perso
nel kifayetsizliği gelir. Zaman zaman Parlâmen
toda büyük vilâyetlerde dahi hekim eksikliğinden 
şikâyet edilir. Bunun başlıca sebebi sağlık perso
neline verilen ücretlerin azlığıdır. 

Meselâ ben şimdi burada 6 aydan beri seçim 
bölgem olan Kayseri Devlet Hastanesinde göz mü
tehassısı yokluğundan şikâyetçiyim. 

Muhterem senatörler, hekimlik tahsili uzun bir 
tahsildir. Bir hekimin bu millete 2 milyon lira
ya mal olduğu söylenir. Uzun bir tahsil süresi
ni kendi hesabına okuyan bir doktoru 600 lira
ya çalıştırmak mümkün olmadığı gibi doğru da 
olmaz Artık hem Sağlık Bakanlığını ve hem de 
sağlık personelini bu ıstıraptan kurtaralım. Ge
rek koruyucu tababette ve gerekse hastanelerde 
çalışan sağlık personellerinin geçim kaygusu ol
mamalıdır. Bu temin edilirse, mücadelede mu

vaffak olur ve mücadele yürür. Bugünkü duru
mu ile birkaç sene sonra Bakanlık sağlık perso
neli bulamazsa şaşmamalıyız. 

Bakanlık propagandaya da gerekli önemi ver
memektedir. Ankara'da çok iyi çalışan sağlık ku
ruluşları vardır. Zaman zaman bu kuruluşlara 
sayın senatörleri ve bilhassa Bütçe Komisyonu 
üyelerini, meselâ: Etimesgut'taki ana ve çocuk 
sağlığı çalışmaları ile merkezdeki her türlü dis
panserlerin çalışmalarının gösterilmesi önümüz
deki bütçe ayrımında veya ek tahsisatlarda fay
dalı olacağını zannederim. 

Bu arada yataklı müesseselere de bir nebze 
değineceğim. Bundan 5 sene evvel yataklı mües
seselerde bir yatağa 7 lira ayrılmıştır. Bugün de 
bu devam etmektedir. Bu 7 lira bugünün reali
telerine uymamaktadır. 5 seneden beri yiyecek ve 
giyecek fiyatlarına bir sürü zamlar olmuştur. 
Bu bakımdan hastahane idarecileri çok müşkül 
durumdalar. Bu yatak ücretinin de buna göre 
ayarlanması iyi olur, kanısındayız. 

Sözlerime son veriyorum. Bütçenin Bakanlığı
nıza, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen? Yok. 
Sa ym Er tuğ? 
Bir kifayeti müzakere takriri gelmiştir. Savın 

Ertuğ'un konuşmalarından sonra okutacağım. 
Sayın Bakanın konuşmalarından sonra da sayın 
bir üyeye söz vereceğim, sıradaki üye de sayın 
Rahmi Arıkan'dır. 

Buvurun Savun Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, burada konuşan grup sözcü
sü arkadaşımın hakikaten dörtbaşı mamur ifa
delerine ilâve edecek hemen hemen bir şey kal
mamıştır. Yalnız bendeniz Yüksek Huzurları
nızda objektifimizi muayyen bir noktaya, mi-
liyö puvan yapmaya çalışacağım. Ve bu nok
tada Parlâmentonun bir münakaşa, tartışma 
havasına girmesinde fayda gördüğümü de arz 
edeceğim. 

Bu konu Türkiye'de uygulanmakta olan sos
yalizasyon, sosyalleştirme denilen sağlık hizmet
leri konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda bir de
ğer hükmüne varmamız Parlâmento olarak bize 
yararlı neticeler kazandıracaktır. Evvelâ şu 
hususa da temas etmek istiyorum ki, bu sosva-
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lizasyon veya sosyalleştirme tâbiri, dünyanın 
bu hizmeti gören memleketlerinde pek de kul
lanılan bir tâbir değildir. Daha çok, millileş
tirme mânasında İngiltere'de ve İskandinavya 
memleketlerinde kullanılan terim, millileştirme, 
nasyonalize etme mânasında kullanılan terim
lerdir. 

Efendim, sosyalizasyonda plâna giren; bir 
elimize plânı alalım şimdi muhterem arkadaş
larım, öbür elimize de tatbikat sahasındaki 
vakıaları aksettiren dokümanları alalım; plân 
nosyonu içerisinde sağlık sosyalleştirmesi şu 
kademeler üzerinde kurulmuştur, birinci kade
me, köy merkezi, köy odası. Burada, iki köye 
bir, yahut her köye bir ebe düşmek üzere Tür
kiye'nin bütün köylerinde bir sağlık odası, onu 
takibeden merhale sağlık ocaklarıdır, onu ta-
kibeden merhale de sağlık merkezleri ki, bun
ların içinde hastane ve saire bir az sonra arz 
edeceğim tesisler mevcuttur. Sağlık ocakları 
her 7 bin nüfusa bir tane olmak üzere hesaplan
mıştır. Ye her 50 bin nüfusu kapsıvan bölgeler 
için de bir sağlık merkezi düşünülmüştür ki, 
burada hastane, çeşitli dispanserler ve koruyu
cu hekimlik üniteleri vardır. 

Üçüncü basamak sadece idari görevleri der-
uhde eden sağlık müdürlükleridir. 

Dördüncü basamak da Türkive 16 bölgeve 
ayrılmak suretiyle arada birtakım sağlık tesis
leri. lâhoratuvarlar, tahlilhaneleri ihtiva et
mektedir. Şimdi, muhterem arkadaşlar, lütfen 
dikkatinizi rakamlar üzerine teksif ediniz veya 
elinize bir kalem alarak bana iltihak ediniz. 
Plân savfasmdan okuyorum; 1967 ye kadar 
1 500 sağlık ocağı kurulması gerekivordu. Simdi 
bunları arz etmekten maksadım. ııyerulama ile 
plân hedefleri arasındaki açıklığı mevdana çı
karmaktır. Yani bu. kabilitatbik midir, değil 
midir? İşin bu noktasına girmek için. 1966-1967 
yılma kadar 1 500 sağlık ocağının yapılmasını 
derolş etmektedir, Birinci 5 Yıllık Plân. 

Bu°:ün elimizde mevcut sağlık ocaklarının 
adedi 448 dir. Bundan, açılıp da henüz işlemeye 
gireni iven 1*28, 1967 senesi içerisinde yapılacak 
olan 148 sağlık ocağını arz edebilirim. Demek ki, 
1/3 nishetinde uygulanabilmiştir, sağlık ocakları 
bakımından. 

O halde bir de mali imkânlarımıza bir göz 
atalım. Yine plândaki rakamlara göre ve 1961 
senesi fiyat endekslerine göre gösterilen mik-
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tar, 1 346 900 000 bin liradır, sadece yatırını 
ücretleri. Ye bunların cari giderleri yekûnu da 
4 268 milyon Türk Lirasıdır. Toplamı ise 
5 700 milyon lira civarındadır. Birazr önce 
arz ettiğim rakamlar gösteriyor ki, plânın der
piş ettiği sağlık ocakları aded itibariyle tahak
kuk ettirilememiştir, üçte bir nishetindedir. Ye 
cari masraflar bakımından da açık vardır. Hat
tâ bunun en açık misali, 128 sağlık ocağının 4966 
yılında hizmete açılamaması vakıasıdır. 1967 de 
yapılacak olan 148 sağlık ocaklarının da akıbeti 
aynıdır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu finansman 
imkânlarına dayanan görünüm, bunun yanında 
bir de personel durumu var. Bugün 40 bin köy 
diyelim, köy adedi tam olarak bilinmemekle be
raber 40 bin köye ebe yetiştireceksiniz. Halbuki 
bugün elimizde mevcudolan köy ebesi sayısı 
3 787 dir. 

Hemşire yardımcısı 1 899 dur, bugün, 1 561 
hemşire vardır ve hekim mevcudumuz da, 11 021 
dir. Bunun °/c 61 i 6 763 ü mütehassıstır, 4 258 i 
pratisyendir. Dünyadaki emsali müesseselerdeki 
tam tersinedir. En zengin memleket biliriz, sanı
rız, Amerika'da doktorların % 71 i pratisyen
dir. % 30 u mütehassıstır. Ye pratisyenler asıl 
sağlık hizmeti sektöründe en büyük rolü olan 
insanlardır. Çünkü, 4 - 5 mütehassıs hekimin ya
pabileceği şeyi bir hekim maharetiyle, kabiliyet
leriyle yapmaktadır; ve hekim sayısını bu su
retle düşürmüş olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı 
•sektöründe çalışan hekimlerin adedi üçbin kü
surdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, şu rakam
larla. şu personel yekûnu ile geliniz Türkiye'nin 
bütün sathına yayılalım ve malî imkânları-
mütalâa ederek ki, envestismanlar sade 19 mil
yarı bulur, plândan aldığım rakamlarla geliniz 
Türkiye'de bu sağlık hizmetlerini sosyalleştir
me denilen metotla tahakkuk ettirelim. Biz 
hizmeti köylünün ayağına götürmeye karşı de
ğiliz. Hizmetin köylünün ayağına götürülme
sine taraftarız, ama bunun ne şekilde tahakkuk 
ettirilmesinin de hesabı olmasının gerçeği ile 
karşı karşıyayız. Bu ölçüler içinde Türkiye'nin 
sağlık hizmetleri 15 senede değil, belki 90 sene
de ancak tahakkuk ettirilebilir, eğer Devlet 
her şeyi sırtıma alacağım diyorsa... Binaen
aleyh muhterem grup sözcüsü arkadaşımız ge-
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niş verdiği izahat içinde bunların tedbirlerini 
esasen söylemiştir; tekrar edecek değilim. Fa
kat bu imkânları düşünerek şu plân hedefleri 
içerisinde tahakkuku mümkün olmıyan bir hiz
meti karşımızda görüyoruz ve tahakkuk ede-
miyecek; fiilen. Şu halde plân esprisini memle
ket imkânlarını tanıyan ve memleket imkânla
rının taşıyabileceği, götürülebileceği noktaya 
kadar götürebilen nazari ölçülerden kurtarma
mız lâzımdır; sağlık hizmetleri mevzuunda ko
nuşuyorum. Bunu yapmadığımız takdirde - iş
te masa başında oturarak yap'ilan plânın ancak 
1/3 ü tahakkuk edebilmiştir - Bunun dışına 
çıkmaya da ne bu memleketin malî iktisadi 
kaynakları imkân vermektedir ne de personel 
mevcudumuz bunu karşılıyabilmektedir. Şu hal
de muhterem arkadaşlarım, Yüksek Parlâmen
to huzurunda bu sosyalleştirme konusunun ki, 
Sağlık Bakanlığımızın değerli teknisyenleri ele 
zannediyorum ki, bu mevzuda çalışıyorlar, ni
tekim, Entegrasyon faaliyeti bir denemedir,o 
halde bizim yapacağımız şey sağlık hizmetlerini 
halkın ayağına götürmek prensibine evet, fakat 
bunu tahakkuk ettirebilecek, muhterem arka
daşlarım, benim seçim bölgemde 138 tane sağ
lık evi yapılmıştır, her birinin civarından geçer
ken kuş yuvaları halinde olduğunu ve hepsinin 
kepenkleri kapalı bir mavi boya veya yeşil bo
yalı, kapalı kepenkleriyle gayet zarif binalardan 
müteşekkil bir noktalar halinde hizmet dışı kal
dıklarını gördükçe yüreğimiz sızlıyor ve bu böy
le kalmaya mahkûmdur arkadaşlar. Bir bölge
nin enfrastrüktürünü tesis etmeden, o bölgeye 
yolunuzu yapmadan, o bölgeyi temel şartlara 
kavuşturmadan böyle nazari hesaplarla götürüp 
oraya sağlık tesisleri kurmak israftan ibarettir. 
Nitekim 1966 yılında yapılan 128 sağlık ocağı 
bir sene hizmet dışı kalmıştır. Bunların her biri 
200 000 liraya malolmuştur takriben, biraz ek
sik, biraz fazla olabilir. Bu kadar milyon lirayı 
millî servetimizin dışında bu şekilde bırakmaya 
ve hizmet bekliyen, yardım bekliyen Türk köy
lüsünü de mahrumiyet içerisinde yaşatmaya hak
kımız yok. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, sonuçlandırınız 
efendim. 

OELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sonuçlandı
rıyorum efendim. 

Bugün Türkiye'de personel imkânları ve bil
hassa hekim sayısını coğrafi tebeddül bakımın

dan, hastanelerin adedini nüfus başına düsen 
hasta yatağı adedini tetkik edecek olursanız, 
görürsünüz ki, gayrimüsait şartlar içinde yayıl
ma vardır, istanbul'da 600 kişiye bir hekim dü
şerken, Anadolu'da 19 000 kişiye bir hekim dü
şer. Yani sağlık hizmetlerini eşit fırsatlar ve 
eşit şartlara kavuşturmak prensibine, köylünün 
ayağına hizmeti götürme prensibine evet fakat 
tatbikatta ve metotlarda mutlak surette millî 
bünyemize uygun metotları bulmamız ve bunu 
tatbikat sahasına çıkarmak gerekmektedir. 1967 
Sağlık Bakanlığımız Bütçesinin yurdumuza ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Kabul buyurduğunuz takdirde Sayın Baka
na, Bakandan sonra da sırada bulunan Sayın 
Rahmi Arıkan'a söz vereceğiz, takriri okutuyo
rum : (Kaç kişi var, kimler var sesleri) 

Sayın Arıkan, Saym Ethem Karakapıcı, Sa
yın Ziya Ayrım, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın 
Talât Oran, Saym Kadri Kaplan söz almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Senatoca kabul edilen programın zama

nında bitirilebilmesi için müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Samsun 
Hulusi Söylemezoğlu Enver Işıklar 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşmak isti-
yeıı sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. Sayın Bakanı davet etmeden ev
vel Yüksek Heyetinizden bir karar istihsal ede
ceğim. 

Bakanlık bütçesinin biçimine kadar aralık
sız devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık Bakanı Saym Somunoğlu, Saym sena
törlerin temenni ve dileklerine cevap vermek 
üzere buyurun efendim. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1967 Bütçesi görüşmeleri 
sırasında değerli arkadaşlarım tarafından ten-
kid ve temenniler bildirildi. Bu takdir ve temen
nilerini bildirirken aynı zamanda kendileri de 
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yapılacak hususları da belirttikleri için ve bu 
mahzurların nasıl izale edileceğini de açıkladı
lar, bundan dolayı bilhassa teşekkür ederim. 

Demek oluyor ki, arkadaşlar da bizimle bir
likte sağlık hizmetlerinin ne derecede, ne şekil
de güçlükler içerisinde olduğunu onlar da tak
dir etmiş oluyorlar; kendilerine teşekkür ede
rim. 

Sırayla arkadaşlarımın tenkid ve temennile
rine cevap arz edeceğim. Yalnız arkadaşlarınım 
birçoğu müşterek konuşmalar yapmışlardır. 
Bunların birisine cevap verirken diğer arkadaş
lar da cevap almış olacaklardır. Sayın Abdülke-
rim Saraçoğlu arkadaşım, Sağlık Bakanlığı Büt
çesine kâfi derecede tahsisat ayrılamamasından 
yakındılar. Bu tahsisatla bütün işlerinin gorüle-
miyeceğini ileri sürdüler. Sağlık Bütçesinin ya
tırımları geçen seneye nisbetle hakikaten azdır. 
Yalnız bizim düşüncemiz şu şekildedir : Sağlık 
Bakanlığının yatırımları ile aynı zamanda per
sonel durumu ve cari masrafların muvazeneli 
olarak gitmesi esasına dayanmıştır. Geçen sene
ye nazaran vakıa 82 milyon küsur bir fazlalık 
mevcuttur. Bunun için yatırımları fazlalaştırdı-
ğımız takdirde karşısındaki cari masrafları te-
kabbül edemiyeceğimiz için bir arkadaşımın da 
bahsettikleri gibi ölü yatırım haline gelmekten 
kurtarmak ve daha ziyade işleri muvazeneli ola
rak yürütmek esası ve gayreti içinde olduğumu 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
sağlık hizmetlerinin iyi görülebilmesi için para
dan önce personelin kifayetli olması ve perso
nel mevcudiyeti şarttır. Şimdi bütün dünyada 
insanların ancak yüzde üçü hastalanıyor, hasta 
addediliyor. Bu yüzde üçe tekabül edecek şe
kilde hekimin ve yardımcı personelin bulun
ması icabeder. Bizde onbin hastaya yüz yatak 
ver her gün, her bir hekim günde otuz - kırk 
hasta muayene ettiğine göre bizde şimdiki nü
fusumuza göre 35 000 hekimin bulunması iktiza 
eder. Arkadaşlarım yine belirttiler, Avrupa'ya 
gidenler ve bizim gibi idarede vazife alan ida
reye intisabedenler müstesna, ancak 7 bin he
kim mevcuttur. O halde, büyük bir sıkıntı var. 
Yatak sıkıntısı da aynı şekilde. Nihayet bugün 
bütün teşekküllerin yatak sayısı 72 bin. 46-49 
bin kadar Sağlık Bakanlığının diğer teşekkül
lerle birlikte 72 İbin. Halbuki en az daha ideal 

olarak 300 - 350 bin fakat hiç olmazsa bunun 
yarısı kadar yatak sayısı olması lâzımgelir ki, 
hakikaten hastanelere giden hastaların kapı
larda kalmaması, lâzımgelen ihtimamı ve yatağı 
derhal bulması iktiza eder. Biz bir defa bu 
yönden yürümeyince, bugünkü gibi, dünkü gi
bi, bundan evvel, uzun seneler evvel yapılan 
palyatif tedbirlerle sizleri ve vatandaşları he
nüz memnun etmekten uzak bulunuyoruz. Yal
nız çalışmalarımız bizden evvelki ve iktidarı
mız zamanında da Tıp fakülteleri açmak, bun
ların talebe adedini artırmak, hastaneleri ve 
müesseseleri yaptırmak gibi gayretler devam et
mektedir. Ve önümüzdeki senelerde daha hızla 
elbette devam edecektir. Bunun için durmı-
yacağız. Yalnız tam reel bir şekle gelebilmesi için 
evvelce arz ettiğim hususların da tahakkuku 
icabediyor. Bunun için hekimi ve hekimin ya
nında çalışan yardımcı personeli hakikaten tat
min etmek ve ona lâzımgelen değeri vermek 
icabediyor. 

Bugün arkadaşlarım da belirttiler, yine söy
lemeden geçemiyeceğim, muhtelif teşekküllerde, 
hattâ bir hastane içerisinde başka başka türlü 
baremler, başka türlü ücretler ödenmektedir. 
Buna biz de şahidiz ve vâkıfız. Şimdi bunun 
için bu sene içerisinde, 1966 senesi içerisinde 
bilhassa geçen sene yine arkadaşlarımın tenkid 
ve temennilerine uyarak onları tekrar tekrar oku
yarak, bunlar ürerinde durarak tedavi ku
rum] arının, tedavi edici hekimlikte, koruyucu 
hekimliği birbirinden ayırmaya çalıştık ve Sa
vın Halûk Berkol arkadaşım açıkça izah ettiler; 
bir seminer yanıldı ve bu seminerde ilim adam
ları, profesörler, idareciler, Hükümet tabip
leri ve Bakanlığımızın mütehassıs elemanları 
iştirak ettiler ve üç sektör üzerinde çalışılarak 
üç konu ele alındı. Bunlardan birisi malî ve ik
tisadi komisyon tarafından öngörülen husus
lardır. Bunları uzun uzadıya arz etmiyeceğim. 

idari seksiyon tarafından öngörülen husus
lar, hukuk seksiyonu tarafından öngörülen 
hususlar olarak üç seksiyona ayrıldı ve çalışma
larını bitirdi. Bu çalışmalar deşifre edilerek 
bir kitap halinde, bir broşür halinde gelen ar
kadaşlara ve diğer alâkalılara dağıttık. Bun
dan netice almak gerekir. Netice almazsak bu 
çalışmalar hiçbir fayda vermez. Tek elden idare 
muayyen bir teşekkül, meselâ Etibank gibi ve
ya diğer teşekküller gibi İktisadi Devlet Teşek-
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külü veya buna benzemiyen başka bir teşekkül 
ve dünyanın birçok yerinde oldıığu gibi muhtar 
bir müessese olarak inisyatifini kendi ihtiyarı
na vermek, oradaki başhekimi ve idareyici ken
di düşüncesiyle kendisinin idare etmesi ve 
ancak kontrolünün Sağlık Bakanlığına veya bir , 
başka müesseseye, her kime olursa olsun veril
mesidir. Buradan bâzı teşekküller bütün has
tanelerinin tarafımızdan alınması hususuna 
çalıştığımızı ileri sürüyorlar. Böyle bir fikirde 
değiliz. Eğer isterlerse kendilerine veririz. Fa
kat elverir ki, bugünkü tedavi kurumları ve 
bugünkü hastaneleri, bugünkü hallerinden 
kurtararak tamamen ilmî ve idari yönden mü
kemmel ve modern bir hale getirilmesi için ça
lışalım. 

Bunun için Devlet parası ile yapmak veyahut 
da sağlık sigortası ile hemen hemen bundan da
ha çok uzun seneler evvel Avrupa memleket
leri, Amerika ve diğer ileri memleketler sağlık 
sigortasını ihdas etmişler ve hattâ bizden, bu
radan giderken sigortalı olan bir kimse, bir şa
hıs orada meccanen muayene olmakta ve hiç
bir güçlük çekmemektedir. Fakat buna mu
kabil eğer bu sigortayı yaptırmazsa büyük pa
ralar ödemektedir. Bu konuda bu münakaşalar 
sırasında bunun bütün halka, bütün vatandaş
lara teşmili mevzuubahsoldu. Fakat bu biraz 
güçtür. 

Hattâ bâzı Avrupa memleketlerinde de ora
da bizzat gittiğimizde gördük ki, ancak 
% 70 - 80 - 85 i sigortalı oluyor bir kısmı sigor
talı olmaktan kendini uzak tutuyor veya olmak 
istemiyor. Sağlık Sigortası yapılırken bunun 
bir iyiliği vardır, herkes hastanede aynı dere
cede, aynı şekilde ve yine belki 1 - 2 - 3 ncü 
sınıfların elbette tefriki vardır. Tek odalar, 
2 - 8 odalar, bunlar olacaktır ama bugünkü gibi 
birisi varlıklı olduğu halde meccanen tedavi 
olabiliyor, bunu inkâra mahal yoktur. Diğeri 
orta halli olduğu halde paralı, diğer birisi ta
mamen parasız, ilmühaberle ve saire ile... Bina
enaleyh bu şekilde keşmekeşlikten ve dağınık
lıktan kurtarmamız için sağlık sigortasının 
katı olarak tekevvününe Bakanlığımız taraf
tardır ve çalışmalarını hızlandırmaktadır. Yal
nız çok acele olarak getirmemek kararında ve 
ikinci bir toplantı ile alâkadar ve mesul Bakan
lık yetkililerini çağıracaktır, aynı zamanda 

Başbakanlığa arz edilmiş, Plânlamadan geçmiş
tir, bir Avrupa'dan UNÎCEF tarafından, zan
nediyorum İngiltere'den bugünlerde sağlık si
gortasını tetkik etmek üzere bir mütehassıs gel
mek üzeredir. Sigorta işlerini bu şekilde neti
ceye erdirip ve büyük yükten ve büyük töhmet
lerden kurtarmış olacağız. 

Arkadaşımız sıtma konusundan ve sıtmanın 
eradike edildiğinden takdirle bahsetti. Ken
dilerine teşekkür ederim. Sıtma biraz Doğu ve 
Güney - Doğu'da halkın göçebe olması ve elde 
edilememesi sebebiyle devam etmektedir. Fakat 
bu sene hızlı bir çalışma ile burada da eradika 
etmeye, kökünden kazımaya gideceğiz. Tahmin 
ediyorum bugün 5-6 bin mevcudu 5-6 yüze indir
mek için gayret sarf edeceğiz. Yine basma günün 
mevzuu olan frengiden bahsetti, Abdülkerim ar
kadaşım, sonra bu hususu kati olarak anlıyabil-
mek için bilhassa son ayda İstanbul'da Deri -
Tenasül dispanserleri üzerinde bizzat inceleme 
yaptım. 

Bir dispanserde bir artma yok, fakat diğer 
bi dispanserde hakikaten, 64 ten evvelki senelere 
nisbetle cüzi bir artma vardır. Bu da bütün dün
yada bir artma olduğunu neşriyattan anlıyoruz 
ve biz bütün mümkün olan tedbirleri almakta
yız ve Avrupa'dan gelen bu Beatnik denilen tu
ristlerin hakikaten getirip getirmediği hususunu 
da inceledim, büyük bir yekûn teşkil etmemekle 
beraber mümkün olduğu da gene alakadarlar ta
rafından sövlenildi. Fakat bü^ük bir salgın, bü
yük bir felâket şeklinde olmadığı kanaatine var
dım. Her zaman, diğer senelere nazaran bir art
ma, bir eksilme olur. Bunun cüzi bir artısında 
gerekli tedbirleri almak ü?ere İstanbul val'siyle 
ve burada diğer alâkalılarla da görüşüp tesbit 
ettik. Tahmin ediyorum ki gelecek sene bu miktar 
azalacaktır. 

Arkadaşım trahomdan bahsettiler. Trahom 
memleketimizde eski senelerde bir âfet halinde 
idi. Hakikaten iyi çalışılmıştır. Bugün 1,5 
milyon trahomlu olduğu tahmin edildiğinden 
bahsettiler. 1952 yılında böyle 1,5 milyon tra
homlu olduğu tesbit edilmiş. Fakat son seneler
de 22 ilde 7 milyon insan üzerinde yapılan ta
ramada 213 723 insanın trahomlu okluğu tesbit 
edilmiş, yüzde 9 oranında bir trahomlu olduğu 
meydana çıkmıştır ki, bu nispet gün geçtikçe 
düşmektedir. Fakat körlük de hemen hemen kal
mamıştır. Trahom sâri devrede, bilhassa antibi-
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yotikîerle, tedaviyle körlük ve daha ileri derece
lere gidilmemekle, bizim de hastanelerimiz, ge
zici ekipler bütün gayretleriyle arkadaşlarımız 
çalışmaktadırlar. 

Bu sene yalnız Hatay vilâyetinde tarama ya
pıldı, bu taramada 159 616 kişiden 14 206 
trahomlu tesbit edildi ki, yine nispet yüzde 9 
dur. Ve önümüzdeki sene Adıyaman'da bu beş 
ekip devamlı olarak tarama yapacak ve daha 
diğer senelerde Güney illerindeki bu trahom 
mıntakalarında âzami gayret sarf edilerek 4-5 
sene içerisinde eradikasyona gitmeye gayret 
etmek için karar almış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Halûk Berkol 
arkadaşım hakikaten geniş açıklamalarda, te
mennilerde bulundular ve difteri vakalarının 
azalmış olduğunu söylediler. Kendilerine te
şekkür ederim ve bu sene bilhassa difteri aşısı 
üzerinde Yugoslavya'ya iki arkadaşımızı gön
derdik. Yeni usuller öğrenerek geldiler. Yakın
da daha bol miktarda aşı çıkarabileceğiz. 

Esasen elimizde bugün aşıla-rm tamamı mev-
c u'tı t ıı r. Yap ah il d i ğiı n izi y a p ı y oruz, ya p a.m a di ğı -
mm da hariçten Kızılay vasıta siy] e temin edi
yoruz ve hiçbir kimseyi ve hiçbir çocuğu aşı
sız hıraıkııııyoruz. Şimdiye kadar «aşı yoktur» 
kelimesi söylenmemiştir. 
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Yeril en para, maddi nihayet. Bunlar birçok 
sosyal şartları hâvi olmamakla beraber, arka
daşlar gidiyorlardı. Ama bilâhara aynı şart
lar dâhilinde, daha iyi şartlar dâhilinde Batı
da ve diğer yerlerde Ankara ve hattâ İstan
bul'da daha ınıükemmel şartlar dâhilinde aynı 
parayı buldukları için arkadaşlar gimemekte 
haklı görünüyorlardı. Binaenaleyh yine bu 
Yüce Senato ve Yüksek Meclis hu kanunları 
'kabul etmiştir ve edilirlken buna hakikaten 
sosyelleşitiıtaıeye 'zarar vereceği de belirtilmiş
tir. Bir" de sosyelieşltirme tatbikatı düşünülür
ken, yapılırken hekim, bilhassa hekim, hattâ 
biraz da yardımcı personel, fakat hekim ııisbe-
ti, hekim mevcudu iyi düşünülmediğini arz et
mek: isterim. İster plânlamanın olsun bu hata 
siterse 'bizini Bakanlığımız dan verilen bilgide 
olsun, her hangisiyse iyi incelenmeden ve, bi
raz evvel de ıs özlerimin başında arz •ettiğim gibi 
bize lüzumlu olan 35 bin hekim yerine, elimiz
de 3 000 - 3 200 hekimle bu işi görmek kabil 
değildir. Haütâ Senatoya geldiğim 'birinci se
nede gene bütçe görüşmeleri sırasında 100 bin 
nüfusa bir hekim ancak düşerken, birdenbire 
yedi hin nüfusa bir hekimin t eni eni hemen ka
bil değildir. Bu sene mezun olanlar arasında biz 
burslu olan arkadaşları istisnamız olarak bil
hassa Doğu bölgesine ve süsyelleştime bölge
sine göndermek üzere kura çektik. Fakat bu 
arkadaşlardan ancak üçte biri mukavele imza 
ederek gittiler, istemedikleri halde zorla gön
dermenin de gene somyelleştirme kanunu, 224 
sayıl] Eanun görüşülürken bilhassa buraya zor
la ve meciburiyotle gönderilmemesi isteğinde 
bulunulmuş ve o seminerde bu humus ittifakla 
kabul edilmiştir. Diğer taraftan r'rsyelleştirme 
bölgesi haricinde olan birçok kazalarımız he
kimsizdir. Buraları da karşılamak .mecburiye
tindeyiz. Mezun 'olanlardan bir çoğu Doğuya 
gönderdiğimiz gibi diğerlerini de diğer bölge
lere vermiş bulunuyoruz. Bunun için şimdi bil
en re olarak 300 Tıp aalebesine ve ilk sınıftan 
başlamak üzere burs veriyoruz ve. mümkün 
olursa önümüzdeki sene yatılı tıp talebe yur
dunu ihdas ötmeyi ve daha iyi şekilde, daha 
iyi şartlarla yetiştirmeyi düşünmekteyiz. 

Yine arkadaşlarımız, pratisyen hekim arka
daşlar mevzuuna dokundular. Giden arkadaş
larımız hakikaten orada koruvucu hekimlikte 
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çalıştıkları !gibi icrada kasta (olanları da tedavi 
etmek suretiyle ancak kendilerini de tatmin 
etmiş solacaklar, muvaffakiyetleri halk tarafın
dan benimsenecelk. Halbuki ilk 'mezun olan ar
kadaşlarımız hakikatten tedavi edici [hekimlik 
hususunda noksan olduklarını bu yaz bizzat 
gidip görmüş bulunuyoruz. Bu husus bilhassa 
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve Profesörleriy
le de görüşüldü. Onlar da aynen lastik c-diyor-
yorlar. Fakat FKB nin yani PSN'in kaldırıl
maması taraftarı değ'İIler ama bir ücrelt veril
mek suretiyle son sene, yani yedinci sene bir 
ücret verilmek suretiyle onlbir ay ki, arkadaşı
sınız bir, iki sene diyor çok zordur, hakikaten 
(memleketlin ihtiyacı var. Belki kademeli bir 
sırayla olacaktır. Onun için arkadaşlar, yeni 
çıkan 'doktor aıikadaşlarm bu-az staj gördük
te a sonra tedavi edici hekimlik üzerinde bilgisini 
artırdıktan sonra gitmesini biz de düşünmekteyiz. 
Ve Fakültelerle bu hususta temaıs halindeyiz 
Entegrasyon da iyi bir sistem, daha ucuz bir 
sistem, daha ucuz bir sistem. Bunu da birkaç 
vilâyette Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Gire
sun ve Niğde vilâyetlerinde tatbik etmekteyiz. 
Daha iyi neticeler alacağımızı ümide diyorum. 
Fakat yine arz etliğim gibi tedavi edici hekim
likle koruyucu hekimliği birbirinden ayırıp ve 
Devlet daha çok koruyucu hekimlik üzerinde 
çalışmalarını teksif ettiğini ve personel yetiştir
diği takdirde muvaffak olabilecektir. Aksi tak
dirde bunlar birer temenniden ibaret kalacak
tır. Himayeye . muhtaç çocuklar meselesine de 
arkadaşlarımız dokundular. Bu kurumun ka
nunu Başbakanlıktadır. Bütün Türkiye'nin 0 - 6 
yaş ile ondan sonraki çocukları ile 6 - 18 yaş 
çocuklarını bir arada ve bir kurum tarafından 
idare edilmek üzere kanun yapılmış ve Başba
kanlığa sunulmuştur. Bunun üzerinde yakında 
Meclise geleceğini tahmin etmekteyiz. Şilindi 
biz diğer taraftan bir çok 0 - 6 yaş çocuklara 
yurtla'r tesis etmek, rehabilitasyon, belodiyeler 
tarafından yapılan kimsesizler yurdu için Ba
kanlığımız dernek yardımlarından âzamisini 
yapmakta ve her zaman müzahir olmaktadır. 

Diş teknisyenleri konusuna da arkadaşları
mız 'temas ettiler, diş hekimliği dişçilik değil 
hakikaten diş hekimliğidir. 1928 senesinde böy
le bir kanun çıkarılmıştır. Fakat diş teknisyeni, 
teknisyen olarak çalışması ve dişçilik ruhsatı, 

dişçilik diploması verilmesi gibi bir hususu Ba
kanlığımız düşünmemektedir. 

Yurt dışına giden hekimler mevzuunda da 
arkadaşımız konuştular. Yurt dışına giden he
kimlerimizi buraya, memlekete getirmek için 
gayret içindeyiz. Kendileri de müracaat ediyor
lar. Yalnız Ankara ve İstanbul'dan başka bir 
yere de gidemiyec eklerini beyan etmeleri üze
rine burada boş yerler varsa tâyin ediliyor, yok
sa Anadolunun diğer yerlerini kabul etmekte 
biraz tereddüt ediyorlar. İşte gene tekelden 
idare ve hastahane idaresini muhtar bir hale 
getirmek suretiyle Avrupa'ya gidip araştırma 
yapan, ilim yapan bu arkadaşlar bu müessese
lerden o zaman istifade edebileceklerdir. Şimdi 
de boş yerlimiz olduğu takdirde derhal kabul 
ediyoruz. Yalnız Avrupa'da geçen müddetin 
terfiine sayılması konusu çayı münakaşadır. 
Burada kalan ve çalışan arkadaşlarla Avrupa'
ya giden fakat ilim için gidenden başka di.ğ.er 
kazanç için gidenlerin her ikisini bir seviyede 
tutmak konusu biraz münakaşa .mevzuu olabi
lir. 

Rıfat Öztürkçine arkadaşımız «1219 sayılı 
Kanun çıkmamıştır» eledi. Kanun elimizdedir. 
ben de bir defa iki defa bizzat okudum, nok
sanları vardır. Arkadaşlarım çalışmaktadırlar. 
Ve uzun seneler evvel 1928 de çıkmıştır. Yeni 
çıkacak bu Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan Kanun diye o zamanki 
tâbirle yazılmıştır, yapılmıştır. Bu kanun üze
rinde bir müddet daha çalışmak ieabetmokte-
dir. 

Hemşirelerin 24 saat çalışması işi mutlak 
değildir. Hemşireler muayyen müddet çalıştık
tan sonra ancak nöbetçiler diğer zamanlarda 
çalışıyor. 

Tamamen hastanemizde 3 vardiya halinde 
henüz çalışmayı temin etmek için gene 3 - 4 bin 
hemşire yerine 30 - 32 bin hemşirenin bulun
ması icabeder. Ama geceleri ancak nöbetçilerin 
çalışması ile karşılanıyor. Sağlık memuru yar
dımcılığı diye yeni bir teşekkülün ortaya çık
masına taraftar değilim. Elde sıtma sağlık ko
ruyucuları mevcuttur. Bunların bir kısmı üc
retle bir kısmı aslî maaşla çalışmaktadırlar. 
Zaten entegrasyondan da maksat budur, sıt
ma tamamen kökünden kazındığı, eradike edil
diği vakit bu arkadaşlar akliye ve asabiye has-
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tanelerinde çalışırlar. Bunlara, akliye ve asabi
ye hastanelerine alacağız; sizi, bu şekilde sağlık 
memuru yardımcısı yapacağız, deriz; bir müd
det sonra bunlar, bizim burada maneviyatımız 
bozuluyor, biz de hastalanıyoruz, diye ortaya 
çıkarlar. 

Hekimlerin terfihi : Bu hususları arz et
miştim. 

Sayın Faruk Kıııaytürk arkadaşımın sor
muş olduğu suallerin diğer kısımlarına cevap 
vermiş oluyorum. Şimdi de hava kirlenmesi 
mevzuundaki sualine cevap vereceğim. 

Bu mevzuda daha önce Sayın Celâl Ertuğ 
tarafından bu konuda verilen bir kanun tekli
fi vardır. Kanun teklifi komisyonlarda görü
şülürken bunun cezai müeyyidelerinin mevcu-
dolduğu, fakat tedbirlere karşı biraz az yer ve
rildiğinden dolayı, bu kanun Başbakanlık Müs
teşarının Başkanlığınca toplanan kurul, Sağlık 
Bakanlığı tarafından bir kanun teklifinin geti
rilmesini kararlaştırmış ve bize bildirmiştir. 
Elbette bu hususta kendisinden yine âzami 
derecede istifade edeceğiz ve kendi tanzim et
tikleri kanundan da âzami istifadeyi yaparak 
kısa zamanda Meclise sevk etmeye çalışacağız. 

Tıbbî alât, edevatın standardize edilmesi, 
ben öyle anladım, meselâ röntgen m akmaları 
hususunda meselâ yalnız bir Siemens veya yal
nız bir Philips makinalarının getirilmesiyle 
mümkün olur. Bu, bugünkü 2490 sayılı Ka
nunun karşısında pek mümkün değildir. Çün
kü tarafgirlikle itham edilir. Yalnız hastanelerin 
A. B. C. D. diye eğitim hastaneleri, bunlar da 
yataklar ayrılmıştır. Bunlara göre hangi âlet 
ve edevatın verileceği bu yerlerde tesbit edil
miştir. O şekilde standardize ediyoruz. Fakat 
bütün âlet ve edevatı nitekim Türkiye'de oto
mobillerin standardize veya bir marka altında 
bulunmasına maddeten imkân yoktur. 

Sayın Zerin Tüzün .arkadaşımız tıp mensu
bu ve yardımcılarının full - time'den faydalan
dığını faika!', halkın bu şekilde olan çalışma
lara rağmen ıbundan faydalanamadığını ve 
full - time kanununu kanun çıktığı zaman da 
tenkid otitiğini ve (bundan istenilen şekilde fay
dalanıl anladığından baah buyurdular. 

İlk defa iki hastanede taıtibikatı yapıldı. 
Bilhassa İstanbul Göğüs Hastalıkları Hastane
sinde hakikaten arkadaşların tasmamı full - ti

me dâhil oldular. Ve iyi netice alındı. Bu 
neticeyi .gören Bakanlığımız ve 'diğer hastane 
mensupları da kendilerinki de full - time sokul
ması ve o şakulde hastanelerde full - time şeklin
de çalışılması düşünüldü. Zaman zaman Sayın 
Tüzün'ün bahsettikleri gibi bu full - time dolayı-
siyle, hastalardan fazla para alındığı ve hep
sinin ücretli yatırıldığı ileri sürülmektedir. 
Hususiyle lıu hastanelere 'gönderdiğimiz mü
fettişlerimizin getirdiği rakamlara, istatistikle
re göre eskiden yine % 60 - 65 ha'ttâ % 70 inin 
ücretsiz % 30 mm da ücreitld yatırıldığı ve bugün 
de hiçbir fark olmadığı şeklindedir. 

Ücret fazlalığından bahis buyurdular: 
Ücret, fazlalığının tekrar üzerinde durul

muştur. Bâzı fazlalık diye bir -şey varsa, bunlar 
yeniden gözden geçirilecekıtir. HaiLtâ daha ev
vel de bahsedddi. Gene ücret indirmesi ve bâzı 
ayarlamalar yapıldı. Halkın bilhassa alâka gör
düğü full - time'den daha iyi istüfade ettiği ve 
polikilinik muayenelerin devamlı olarak ya
pıldığım görmekle bâzı mahzurları ile birlikte 
full - time döner sermaye olan ve tatbik edilen 
haatanenin personelinin, yardrmcı personelinin 
ve diğerlerinin de istifade ettiği ve daha iyi 
bir şekilde çalışıldığı kanatindeyl'm. Yalnız 
full - time en mühim mahzuru, full - time tat
bik edilen bir döner sermayeli hastane ile 
full - tiıme tatbik edilmiyen ve koruyucu he
kimlikte çalışan çocuk hastaneleri, verem dis
panserleri, verem hastaneleri, ana - çocuk sağlığı 
gibi müesseselerle müsavi bir şekilde ücret ala
mamalarını ve bu yüzden diğer arkadaşların 
mağdur olduklarını, kırıldıklarını -görmek'teyinı. 
İlk zamandan beri full - tiıme'nin bu mahzur
larını da arz etmiştim. Yine sigorta kanunu
nu tekraren arz ediyorum özür dlerlm, bu
nu (tatbik etmekden başka bir çare olmadığı, 
aksi takdirde başı ağrıyana aspirin vermek gibi 
palyaJtif tedbirlerle iyi neticeler, katı neticeler 
alamıyaeağımız da meydana çılkmış bulunu
yor. 

Nevzat Özerdenıli arkadaşımız Faranakope 
Kanununun şimdiye kadar çıkmadığı ve bun
dan dolayı .zarar gördüklerini söylemektedirler. 
Farma:kope Kanunu ikinci 'defa kadük olnıuş-
itur. İkinci defa Başbakanlıktan T. B. M. Mec
lisine intikal etmiş (bulunmaktadır. Takibetmek-
iteyiz. Uzuv estreleri, bunların kontrolü müm-
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kün 'olmadığı için Türkiye'ye ithâl edilmemek
tedir. Bunların hayati önemde olanları tara
fımızdan listeye ithâl edilmekte fakat heyet ta
rafından bunların ithâli komisyonca mahzurlu 
görülmektedir. Fakat birçok hayati ehemmiyeti 
haiz olanları da ithâl edilmiş bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun satmalaeağı 
ilâçlar hususu basın ve arkadaşlar tarafından za
man zaman bahis konusu edilmektedir. Bu da, 
500 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerin
den olduğu cihetle bu, daha ziyade Çalışma Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. Fakat, ben de, Ba
kanlığımız da şahsan bunu mahzurlu bulmakla
yız. Bir kısım ilâçları listeye ithal etmekte, ve bu 
listenin haricinde ilâç yapmamak gibi bir husu
sun mahzurlu okluğuna dair kanaatim mevcut
tur. Yalnız diğer bakanlıkla birlikte bunun mah
zurlarını izale etmek için tarafımızdan da çalış
malar yapılacaktır. 

Sayın Sami Turan arkadaşımız verem müca
delesi ve bunun muvaffakiyetinden bahsettiler, 
kendilerine bilhassa teşekkür ederim. 

Diğer kanser hastalığı ve bunun tedavisi hu
susuna Bakanlığımızın gerekli ehemmiyeti verme
diği ileri sürüldü. 

Bizim de kanser hastalığına hakikaten lâzım-
gelen ehemiyeti ve önemi verdiğimizi sanıyorum. 
Şimdi bir kanser hastanesi mevcut, Ahmet An-
diçen Kanser Hastanesi, fakülte tara Tından idare 
edilecek, onlarla anlaşma yaptılar, fakat bunun 
üzerinde fazla durmadık. Biz de ayrı bir hasta
ne kurma yoluna gidiyoruz. Bir bina arıyoruz, 
Yakın senelerde de bunun için bir bina yaptırma 
teşebbüsünde bulunuyoruz. Aynı zamanda diğer 
hastanelerimizde de derin şua tedavileri mevcut
tur. Fakat arkadaşıma hak veririm, kifayetli de
ğildir, Bu da yine mevcut 6 200 olan yatak ade
dinin yükselmesi ile birlikte kanser yatağının da 
çoğaltılması lâzımdır. Yalnız dışarda yatıp te
davi olmak. Bunun için de bir bina tutup bu has
taları otel köşelerinden veya sokaklardan kurtar
mayı da düşünüyoruz. Bu da mümkün olmamak
tadır. Nihayet birkaç yüz bin liralık bir icarla 
bir bina tutulmasiyle mümkün olacaktır. 

Sayın Celâl Er tuğ arkadaşımıza da diğer 
açıklamalarımla sosyalleştirme konusunda da iza
hat vermiştim. Şimdiye kadar sağlık ocakları 
için ilk sene 300 denmişti. Fakat her sene 300 
sağlık ocağı yapılsın diye buraya 300 rakamı kon

muştur. Halbuki yalnız Muş Pilot Bölgesinin sos
yali estirilmesine gidilmiştir. Onun için diğerleri 
şimdiye kadar 435 sağlık ocağı faaldir. Bunlar
dan 183 ü Trabzon, Gümüşane, Rize ve o bölge
deki beş vilâyete aittir. 143 tanesi ise, Malatya. 
Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Elâzığ 7G1 sağlık oca
ğı açılmıştır. 1 500 e mukabil 300 ü çıkarırsak, 
yakın derecededir ve hiçbir sağlık ocağının ya
pılmaması veya .sağlık ocağının lüzumsuzluğu gi
bi Bakanlığımız bir fikir taşımamaktadır. Bilhas
sa hakikaten ideal bir sistemdir. Ama bu siste
min yürütülmesindeki güçlük bizi düşündürmek
tedir. Meselâ 435 sağlık ocağından ancak bunun 
123 inde hekim yoktur. Fakat tamamen açıktır, 
kapalı olan sağlık ocağı hemen yapılmayıp nok
san kalanlar müstesna, birkaç tanedir noksan 
olan, diğerlerinde sağlık memuru, ebe, hemşire 
mevcuttur. 435 in 340 kadarında, 320 kadarında 
da hekim tamamen mevcuttur. Ve ilk senelerden 
beri aynı şekilde devam etmektedir. İktidarımız 
zamanında ve partimizin bir aksi düşünce ile bu
raları azaltmadığını bilhassa arz etmek isterim. 
Ancak, bu yerlere yine aynı şekilde ikmal edebi
liyoruz. Sosyalleştirme belkemiği olan hekimi ve 
personeli temin ettiğimiz takdirde kolaylaşır. Yar
dımcı sağlık personeli ideal olarak, reel olarak 
noksansa da bilhassa sosyalleştirme bölgesinde 
sağlık memuru olarak tamamen kâfidir. Diğer 
ebe v. s. yardımcı personel de noksan değildir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer cevap veremedi
ğim, cevap arz edemediğim hususlar olursa bun
ları da tekrar arkadaşlarıma yazılı olarak ve da
ha geniş bir şekilde takdim edeceğim. 

Tenkid ve temennide bulunan arkadaşlarım 
Sağlık Bakanlığının çalışmalarına ışık tutmakta
dır. Kendilerinin bu tenkidleri bizim için daima 
faydalı olmuştur. Bütün arkadaşlara ve Yüce Se
natoya tekrar teşekkür ederim, saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Rahmi Arıkan'da. 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, muhterem Bakanlık Erkâ
nı, tıp hizmetleri ve Bakanlığın vazifeleri hakkın
da gerek grup sözcüsü ve gerekse şahsı namına 
konuşan arkadaşlarım geniş izahatta bulundular 
ve Saym Bakan da bunlara cevaplar verdi. Ben 
de Bakandan bir sual sormak isterdim, ne çare ki 
son sözü bana düştü. 

Muhterem senatörler, Sağlık Bakanlığı Bütçe
si konuşulurken ve bu konuşmalar yapılırken 
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tıbbın bir şubesi olan diş hekimliğinden çok kısa 
fakat çok güzel bir şekilde sadece AP grupu na
mına konuşan Haluk Berkol arkadaşım temas 
etti ve diş hekimliği meslekine verilecek önemi çok 
kısa olarak belirtti. Bendeniz senelerden beri, 
1963 senesinden 19G6 senesine kadar, 1963, 1964, 
1965 senelerinde muhtelif bakanlık makamını iş
gal edenlere diş hekimliği ve 1928 senesinde çıkan 
ve bugünün şartlarına uygun olmıyan Tababet 
ve Şuabatı Kanununun değiştirilip değiştiririni-
yeceği hakkında sözlü sorularla sualler sordum. 
Her bakan buradaki konuşmalarıma kak verdi ve 
bu kanunun kısa bir zamanda meclislere getiri
leceğini buradan, bu kürsüden ifade ettiler ve 
bunlar zabıtlara intikâl etti. Aradan dört sene 
geçti, fakat 39 sene evvel o günün şartlarına göre 
hazırlanmış, fakat bugünün şartlarına uymıyan 
bu kanunun maddelerinin değiştirilmesi değil ta-
mamiyle ortadan kaldırılarak yeni bir kanun ge
tirilmesini Bakanlık kabul ettiği halde maalesef 
bu kanunu dört seneden beri iki ay sonra getire
ceğiz, üç ay sonra getireceğiz demelerine rağmen 
şu Meclise sevk edemediler. Ben burada biraz acı 
konuşacağım. Acz içinde olduklarından mıdır, 
yoksa bunun içinden çıkamıyorlar mı, nedir Du
nun sebebi?. Geçen sene bu kanunun 40 ve 45 nci 
maddelerinin tâdili hakkında bir kanun teklifi 
verdim. Komisyona Bakanlık erkânı geldi, şube 
müdürleri geldiler. Bu kanun teklifinin Şubata 
kadar yeni kanun gelecektir, beraberce görüşül
mesi lâzımdır, dediler. O da dosyanın arasına gir
di, ikinci Şubat geldi ortada yine kanun yok. Aca
ba neden getirilemiyor bu kanun? Sebepleri ne
lerdir? Ben beş seneden beri Senatodayım, mü
teaddit defalar meslekim hakkında sözlü sorular 
getirdim. Müteaddit defalar Bakanlığa müracaat 
ettim. Hakikaten diş hekimliği bu memlekette el 
atılmıyan bir meslektir. Bakanlık bu mesleki taba
betin şubelerinden kabul etmektedir. Eğer etmiş ol
sa bu kanunla alâkalanır ve İm kanunu hiç olmazsa 
yeni bir kanun getiremiyorsa, değişikliği hakkın
da getirilen kanunları kabul eder. Ve bu kanun
ları Meclisten çıkarır ve bu keşmekeşiik de orta
dan kalkar. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde d'ş 
bekimi yoktur diyorlar. Memleketimizde diş he
kimi vardır. İstanbuldaki Diş Hekimliği Yük
sek Okulu fakülte haline getirilmiş ve beş seneye 
çıkarılmıştır. İstanbulda Özel Diş Hekimliği okulu 
açılmış, her sene 200 talebe almaktadır. 
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Ankara'da Ha e oM epede ve Tıp Fakültesin
de diş hekimliği okulları açılmış bulunmakta
dır ve İzmir'de Tıp Fakültesinde de diş hekim
liği okulu açılmaktadır. 'Bugün 1967 senesinden 
itibaren her sene bu okullar bu memlekete 
350 niıı üzerinde diş tabibi vereceklerdir. Bu
gün öğreniyoruz ki Meclise kanun teklifleri ya
pılıyor ki, ta 1928 de verilmiş olan permilere 
karşılık yine ilk okuldan mezun olan, tıpla alâ
kası olmıyan, fenie alâkası olmıyan insanlara 
diş tabibi diploması verilecek ve bu memleket
te bunlar diş tabibi gibi çalışacaklar. Biz ile
ri mi gidiyoruz geri mi gidiyoruz? Camilerde 
bir imam vakederken gericisin diyoruz, beri 
tarafta bir ilim müessesesini beş, altı seneye 
çıkarıyoruz, arkasından da bir ilkokul mezu
nunu altı sene tahsil yapan insanlarla müsavi 
seviyeye getirmek istiyoruz. Böyle şey olmaz. 
Böyle şey yapılamaz. 

Biz geriye mi gidiyoruz ileri ini gidiyoruz? 
Beri Bakanlıktan istirham ediyorum, rica edi
yorum ve Sayın Bakan kesin cevap versin, üç 
bakan 'değişti, üç bakan da kesin olarak bu 
kürsüden ıcevap verdi. Fakat cevapların neticesi 
tahakkuk ötmedi. Tıp meslekleriyle yardımcı 
tıp mesleklerinin icrasına dair kanun tasarısı, 
1987 senesinde Meclise getirilecek midir, geti-
rikrdyeeek midir? Bakanlık bunu -getirebile
cek kudroke midir değil midir? Yoksa bu 
kanım yine raflara konmuş tozlu bir şekilde 
durmakta mıdır? Getirilecekse getirilsin, hem 
diş tababetini ve hem de tıbbın yeni doğan ih
tisas şubelerini de bir açıklığa kavuşturarak 
artık 39 sene evvel çıkan bir kanunun aksak 
noktalarını ontadan kaldırsın. Xedir bu kanun 
teklifinin getirilmemesinin sebepleri bilmiyo
rum. Şuraya girdi çıktı, girdi çıktı, bir türlü 
içinden çıkılamıyor. Eğer kanunun maddelerin
de aksaklıklar mevcutsa bırakın çıksın bu ka
nun da ondan sonra 'getirilsin, değiştirilsin 
bakalım bir tatbik edilsin, aksaklıklar ne
dir? 

Muhterem senatörler ben meslekim hak
kında... 

HcSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
ilen o tarafa anlatıyorsunuz, 'biraz da bize 
dön. 

EAHMİ AKIKAN (Devamla; — Zaıtıâlmizc 
de biraz dönüp konuşayım, emredersiniz, zatı-
âlinize de dönüp konuşayım. 
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BAŞKAN — Meseleyi halldecek bakanlık da 
onun için Sayın Iialpaklıoğlu. 

RAHMİ ABIKAN (Devamla) — Çünkü ba
kan bu tarafta. Davam Bakanlık crkâniyle. 
Bütün Bakanlık erkânı burada. Bakan da sor
sun, bir müsteşar değişti. Bugün getiriyorum, 
yarın getiriyorum diyen müsteşar gitti, 2 ne i 
müsteşar geldi. Bakalım bu (müsteşar ne yapa
cak? Onu bekliyoruz şimdi, bakalım ne yapa
cak? O getirecek mi getirnıiyeeeik imi? Sorsun 
bakalım istirham ediyorum kati cevabını ver
sin, ama bir Devlet adamı olarak versin. 

2 ııei olarak da istirhamını şu olacak, ar
tık şu muayenehanelerden geçiyordu ya hasta
nelere yol. Buna Bakanlık bir şey düşünsün. 
Hiç kimse bahsetmedi bundan. Bir şey düşün
sün veyahut bir şey yapsınlar. Bu muayeneha
nelerden şu hastanelere -giden yolları kapatmak 
için fazla para mı verecekler, ecza mı verecek
ler, ne yapacaklarsa yapsınlar bunu düşünsün
ler, muayenehanelerden hastanelere gidiş yolu
nu kapatsınlar bir vatandaşın doğruca hasta
nelere giderek iyileşip de çoluk çocuğuna biran 
evvel dönmesini temin etsinler. 

Efendim, 1967 ıb üt e esinin memleketimize 
hayırlı, uğurlu 'olmasını temenni ederim. Hür
metlerimle. (A Maşlar) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. Bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/i ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenOJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 423 380 635 
BAŞKAN — Takrir var efendim. Okutuyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
710 aded 250 liralık sağlık koruyucusu kad

rosunun 300 liraya çıkarılmasını sağlamak için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1967 
malî yılı bütçesinin (A/l) işaretli bölümünde 
14.736 sıtma ile savaş malzeme ahm ve gider
leri maddesinden 638 000 Tl. sının kesilerek 

600 000 Tl. sini 12.215 sıtma ile savaş hizmet
liler ücreti maddesine ve 38 000 Tl. mnda 
12.370 emekli kesenekleri karşılıkları maddesi
ne aktarılmasını ve (D) cetvelinde mevcut 
740 aded 250 liralık sağlık koruyucusu kad
rosunun 300 Tl. ne çıkarılmasını arz ve teklif 'ede
riz. 

Elâzığ İstanbul 
Celal Ertuğ Haluk Berkol 

BAŞKAN —• Zannediyorum biz, çıkarma 
haikkmda bir hüküm tesis edemeyiz. Komis
yon katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir 
zarurotin ifadesi olduğuna inandığımız cihetle 
iştirak ediyoruz. Bir yerden alınacak, diğeri
ne verilecek. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MALÎ 

KONTROL BAŞMÜŞAYİRİ ABDURRAHMAN 
ŞAHİN — İştirak ediyoruz. 

13 AŞK AN — Takrire Hükümet ve Karma 
Komisyon Başkanlığı .katılmaktadır. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. .Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1967 yılımda kolera tehlikesinin yeniden 

zuhuru halinde Hacca gidecek vatandaşların 
sağlık yönünden korunması için alınacak ted
birler mey anında go re vlendir il ece.k p e rs önele 
ödenmek üzere mevzu tahsisat yetmiyeceği ge
rekçesiyle bütçenin (A/l) işaretli bölümünde
ki 12.284 sıtma ile savaş işçi ücreti maddesin
den 100 000 Tl. nm kesilerek: bu paranın aynı 
bölümde 12.853, yurt dışı, geçici görev yollu
ğu maddesine ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Istanlbul Elâzığ 
Halûk Berkol Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — İşti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi katılıyor 
mu ? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MALÎ 
KONTROL BAŞMÜŞAYİRİ ABDURRAHMAN 
ŞAHİN — Heyeti Aliyenin takclirine 'bırakıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Karma Komisyon önergeye ka
tılıyor, Maliye mümessili takdirlerinize bırakı-
yor. 

Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
'buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Tadil veçhile 'bölümü okutuyorum. 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 424 018 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 807 960 
BAŞKAN — Kabul eden'lter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Bölümü değişik şekilde su
nuyoruz. 

14.000 Hizmet giderleri 54 590 755 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 199 277 950 
BAŞKAN — Kabul ederilter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.C00 Çeşitli giderle^ 8 707 726 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 49 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmal
ına! av 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 4 764 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 22 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 164 275 
BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi kabul edilmiştir, memlekete ve 
Bakanlık teşkilâtına hayırlı olmasını tçmenni 
ederiz. 

2. — Hudut ve. Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/284 Cumhuriyet Senatosu 1/714) (S. Sayısı : 
860) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin madde ve bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 337 664 
lira yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 6 136 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
591 828 lira ki, toplam olarak 11 065 492 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 255 6G1. 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 557 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 140 002 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 167 500 

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

16.000 Çeşitli giderler 217 501 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 860 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 135 000 

BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 866 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 135 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar 300 C00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 16 062 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 267 364 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

36.0OO Borç ödemeleri 8 402 

BAŞKivN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 11 065 492 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum; 
53.000 Diğer devlet gelirleri 6 110 000 

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

62.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri 49 000 
BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 4 881 492 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (B) cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdülüğünce 1967 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1967 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi ce'-tveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3658 
sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren hiz-
metrierine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi evveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 13 . 5 . 1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1967 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle bir l ice oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye Kanunun 93 neü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar," 
1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa-
tınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Ma
liye'Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (E) -işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

5 . 2 . 1967 O : 2 

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

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmtiyenler... 
Kabul edilmiştir. Yarınki, birleşimde açık oy
larınıza arz edilecektir. 

Gündemimizin bitmesi hasebiyle 6 Şubat 
1967 Pazartesi günü saat 10.00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,42 

«—•*"•" «•-•—«aet-:3»i»r ıı »ı «I 
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Karayolları G-enel Müdürlüğü 1987 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunkık sağlanmıştır) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
116 
116 

0 
0 

67 
0 

[Kabul edenler] 

TABİİ Ü YELEK 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Üinaldı 
AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKAEA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
S e 1 âhattin Cizr elio ğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğhı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi L'çagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANS 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
O. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoloy 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun. 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lııtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dlnekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
ivOiet iiCıivLceı 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

C. Senatosu B : 30 

TOKAT 
AiiF Altımtaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 

5 . 2 . 1067 O : 2 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üncr 

Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Reıet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Ka ^)lan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

. BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Saıa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Oya katılmıy anlar] 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpisk ender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalm 
Lfıtii Akadlı 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Üye sayısı ; 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker • 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Narni Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra , 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrurc Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtü Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdenıli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etçm Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİÎHT 
Ab durra liman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SÎYAS 
Aîırnet Çekemoğlu 
Rıfat öeten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğiıı 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

0. Senatosu B : 30 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcucğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağaııoğlu 
Reşat Zaloğlu 

5 . 2 . 1967 O : 2 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem iCarakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Y"eşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üııer 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söyienıezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. I ûtfi Hoca oğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtıi Âkadh 
Has?n Kangal 
Sadi Koçaş 
Osm;-!n Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya 

ÇANAKKALE 
Nakit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağiı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ, Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

- B > * 

katılmıyaniar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çuraralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülker im Sa r a e o ğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki At a sağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

<«S^ m 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1967 Pazar 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

11 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

. TERILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sa
yısı : 853) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe k 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /284) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar , 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/472-6857 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 
çe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dem 

Başbakan 

Hudut ve Sa. Sağlık G/M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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G E B E K Ç E 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1967 yılı ( A / l ) işaretli cari harcamaları 1966 yılına nazar 
Jira olarak tesbit edilmiştir. 248 079 liradan 19 500 lira noksanlık düşüldüğünde hakiki fazlalık 228 579 

Fazla ve noksanların mucip sebepleri aşağıdadır. 
Fazlalar 

Lira 

114 000 12.210 ncu Genel idare hizmetlileri ücreti maddesindedir. Yapılan intibak ve yeni tesisler ihtiy 
5 000 12.280 nci İşçi ücretleri maddesindedir. Adana Hava İstasyonu ihtiyaci için artırılmıştır. 

19 800 12.290 ncı Gece pratika ücreti maddesindedir. Yeni tesilerdeki personelin pratika ücretinin karşıla 
7 380 12.370 nci Emekli keseneği kargılığı maddesindedir. Hizmetliler ücretinin artışından ileri gelmek 
3 399 12.380 nci Sosyal sigortalar kurumları, kesenek ve prim karşılıkları maddesindedir. îşçi ücretini 

14 400 12.590 ncı özel kurumları gereğince verilecek diğer tazminat maddesindedir. Yeni tessislerimiz pe 
2 000 12.813 ncü Geçici görev yolluğu maddesindedir. Bu tertip ihtiyacımıza kifayet etmediğinden art 
5 000 13.130 ncu Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz için artırılm 

10 000 13.150 nci Yakacak alımlara ve giderleri maddesindedir. Tesislerimiz ihtiyacının karşılanmasına m 
10 000 13.160 ncı Hizmetli giyim alımları ve giderleri maddesindedir. Artan personelin ihtiyacı için art 

3 000 13.410 ncu Posta-telgraf giderleri maddesindedir. Yetişmemesinden artırılmıştır. 
2 500 13.420 nci Telefon giderleri maddesindedir. Artan ihtiyaç sebebiyledir. 
5 000 14.440 ncı Vergi, resim ve harçlar maddesindedir. Yeni binalarımızın vergileri için artırılmıştır. 

15 000 15.611 nci Büro giderleri maddesindesindedir. Bu miktar artırılmıştır. 
500 15.612 nci Ulaştırma giderleri maddesindeir. Bu miktar artırılmıştır. 

4 600 15.615 nci Giyim-kuşam, alım ve gidienleıri mialdldesiinideclttr. Pıersomiettin Miyıalçllıaırıınm karşılanması 
10 000 15.616 ncı Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Bu miktar artırılmıştır. 
4 000 15.671 nci Büro giderleri maddesindedir. Bu miktar artırılmasına zaruret vardır. 
1 500 16.720 nci Ağırlama giderleri maddesindedir. Yeni tertip açılmasından ileri gelmektedir. 

16 000 16.810 ncu Bina onarımı maddesindedir. Bu miktar artırılmıştır. 

248 079 Toplam 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Noksanlar 

Lira 

5 000 13.120 nci Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri maddesindedir. Yetişmesi sebebiyle düşülmüştü 
2 000 13.220 nci 'Temizlik giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
2 500 13.430 ncu Taşıma giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
5 000 14.110 ncu Yangından korunma ve sigorta giderleri maddesindedir. 
5 000 14.796 nci Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. 

19 500 Toplam 

Yatırım bütçesi mucip sebepleri 

Hndut ve Sahiller Sağlık Oenel Müdürlüğünün 1967 yılı yatırım giderleri 3 136 000 lira olarak Devlet Plânla 
1966 yılına nazaran 413'000 lira fazlalık göstermekte ise de 829 000 lira noksanlık düşüldüğünde hakiki noksanl 

Fazla* ve noksanların müfredatı aşağıdadır. 

Fazlalar 
Lira 

5 000 22.712 nci Teknik personel ücretleri maddesindedir. 
348 000 22.911 nci Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. 
55 000 22.912 nci Teknik personel ücretleri maddesindedir. 
5 000 22.913 ncü Teknik personel geçici görev yollukları maddesindedir. 

413 000 Toplam 

Hudut vo Sa. Sağlık Gi M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Noksanlar 

Lira 

25 000 
5 000 

724 000 
45 000 
5 000 
25 000 

829 000 

21.912 nei Teknik personel ücretleri maddesindedir. 
21.913 ncü Teknik personel geçici görev yolluğu maddesindedir. 
22.711 nci Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. 
23.611 nci Makina, teçhizat ve büyük onarımları maddesindedir. 
23.612 nci Teknik personel ücretleri maddesindedir. 
23.911 nci Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesindedir. 

Toplam 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel! Müdürlüğünün 1967 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait (A/ 
lira olarak tesbit edilmiştir. 1966 yılma nazaran 1 140 Hra fazlalık mevcut ise de 200 385 lira noksanlık düş 
lira noksaniyle bağlanmıştır. 

Noksanlar aşağıda gösterilmiştir. 

Noksanlar 
Lira 

200 000 32.100 ncü Kamulaştırma ve satmalma bedeli maddesindedir. 
385 34.650 nci 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma fonu karşılığındadır. 

200 385 Toplam 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 



Gelir bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1967 yılı geliri 1966 yılına nazaran 386 666 lira noksaniyle 
Noksanlığın mucip sebebiyle tertibi aşağıda gösterilmiştir. 

Noksanlar 
Lira 

386 666 72.400 ncü Geçen yıldan devreden nakit maddesindedir. 1966 yılından bu noksaniyle nakit devred 

886 666 Toplam 

Hudut ve Ha. Sağlık G, M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

BÎRÎNCÎ KISIM 

1. Teşkilât ve vazife konulariyle hizmetin şümulü ve plâna uygunluğu : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü milletlerarası trafik ve ticaret sebepleri ile bulaşan be 

millî hudutlar, sahiller ve hava alanlarımızı korumakla görevli olup, Genel Müdürlük bu görevini, yü 
meler ile kanunlar, nizamlar, talimatlar ve bunların lâyikı ile tatbikini temin için Bakanlıkça veril 
dır. 

Teşkilât, başlangıçta milletlerarası trafiğin icabı olarak belli başlı limanlarımız ile hava alanlarım 
kara trafiğinde görülen süratli inkişafa ve Kalkınma Plânına uygun olarak kara hudut kapılarında 
Edinme - Kapıkule, Baltlay - Güıv-eigö'zü, Gaziantep - Tibil ve Ağrı - Gürbulak hudut kapılarında birer 
mete açmak ve Haç herekâtmın siklet merkezini teşkil eden Hatay - Cilvegözü hudut kapısında bir tecri 
leftfmıe'k soneitiiylle Geme! Müdıürfljük bellibaşli' kara hudut kapılarında da teşkillenmeye başlamış ve bu su 

Son yıllarda, salgın hastalıklardan yurdumuzun korunmasında Genel Müdürlüğün mahallî sağlık 
gayret büyük olmuştur. Bu cümleden olarak 1965 yılında iran'da ve 1966 yılında da Irak'ta baggıösitoefilem k 
hava ve deniz giriş kapılarında almam tedbirlerle 1966 yılında hastalığın yurdumuza siyareti önlenmiştir. Bun 
ki yılda daha fazla gayret ve harcamayı gerektirecektir. 

2. Teşkilât kanunlarının ihtiyaçları karşılama bakımından yeterlik derecesi, , uygulamada alınan so 
larının ve kadroların ıslah, ikmal ve tadiline ait düşünceler : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât Kanunu içinde ve Bakanlığa bağlı katma bütçeli 
vadeli plânla öngörülmüş liman, hava alanı ve sınırlarımızın giriş kapılarındaki görev alanının gel 
nın da ihtiyacı karşılıyacak bir seviyeye ulaştırılması zaruridir. Bu maksatla hazırlanmış bir kadro k 
tir. Hizmetin aksamaması ve inkişaf eden sağlık hizmetleri ile yeni kurulan tesislerin kadro ihtiyac 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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ÎKÎNCI KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde hizmetin inkişafına ait çeşitli istatistikler aşşağıda gösterilm 
a) Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi uyarınca milletlerarası seyahat edenlere uygulanan aşı faaliyetle 
îb) Gemilerin, periyodik teftişleri ile deratizasyon işlemleri Ek : 2, 
c) Yeşilköy - istanbul, Esenboğa - Ankara, Adana Hava alanlarına yabancı memleketlerden gelen 

ve sağlık kontroluna tâbi tutulan yolcu ve mürettebat Ek : 3, 
d) İstanbul ve İzmir Liman ve şehir bakteriyoloji müesseselerinin faaliyetleri Ek : 4, 
e) Haç mevsiminde kara, deniz ve hava yoliyle giden ve avdet eden hacı adayı ve hacılar Ek : 5, 
f) Limanlarımızda iş gören ve boğazlardan transit geçen gemiler ile tahsil olunan resim Ek : 6 ve E 
Görüldüğü gibi geçen yıllara nazaran Genel Müdürlüğün limanlar ve alanlarındaki çeşitli sağlık hik 

kaydedilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

YATIRIMLAR 
1. Plân ve yılfllk programlarda yer alan yatırımların seyri : 
Kalkınma Plânına göre yıllık programlarda yer allan yatırımların seyri Ek : 8 dedir. 
2. Tamamlanmamış olanlar ve sebepleri : 
Yatırımlardan tamamlanmamış olanlar ve sebepleri ve güçlükler de Ek : 8 dedir. 
Yatırım harcamalarının tamamen Beş Yıllık Plâna ve yıllık programlara uygun olduğu görülmüştür. 
3. Yatırımlardan şimdiye kadar sağlanan faydalar ve bundan sonrası için beklenebilecek sonuçlar : 
a) Genel Müdürlüğün plân hedeflerine uygun olarak yaptığı yatırımların başlıcaları : 
(1) Doğu ve Güney - Doğu hudut illerindeki topüaimı 85 daireyi boılıan 14 iaJded doktor lojmanHan, 
(2) Başlıca kara hudut kapılarındaki hudut sağlık idareleri, 
(3) Personel lojmanları, 
(4) Taşıt satmalımlarıdır. 

b) Plân hedeflerine göre yıllık programlarda : 
1. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği hudut bölgelerine hekim teminini kolaylaştırmaya yardımcı olmakt 
2. Kara hudut kapılarında milletlerarası trafik dolayısiyle ifası gerekli sağlık kontrollarını yapmaktır. 
3. Hizmeti süratle artan merkezlerde sürekli görev yapan personeli her an göreve hazır tutmaktır. 
4. Bellibaşlı limanlarımızda ve bilhassa Boğazlarımızda Montreux Sözleşmesine göre yapmakla sorumlu bulun 

trollarını günün şartları ve icaplarına uyan süratle yapmak, bunun için de yeni motorbot, tekne ve makina satm 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

a) Yapılan incelemede 1966 yılında cari harcamalar için verilmiş 4 109 085 lira Genel Müdürlüğün tam bi 
ğini göstermektedir. Esasen bu dar çerçeve içinde bir israf da bahis konusu olamaz. ' 

b) Bugüne kadar cari harcamalardan 3 227 005 lira, yatırım harcamalarından da 3 063 198 lira sarf e 
camalarından % 10 tasarruf dolayısiyle 94 740 lira mevkuf tutulmuştur. 

c) Yıl içinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulmadığı gibi % 10 tasarruf da sağlanmıştır. Çok zaruri hallerde m 
dilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

YENİ BÜTÇE TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ İNCELEMELER 

1. — Genel Müdürlüğün 1967 yılı bütçe tasarısı 8 062 492 liradır. Bu miktarın 4 337 664 lirası cari, 3 1 
rası da sermaye teşkili ve transfer bütçesindedir. 

1967 yılı bütçesinin gecen yılki bütçeye kıyasla 386 666 lira eksiği ile bağlandığı, cari harcamalardan 22 
bütçesinde 416 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 199 245 lira azalma olduğu görülmekted 

2. — Genel Müdürlüğün yatırım bütçesinde J906 yılma nazaran 416 000 lira azalma vardır. Bu azalma : 
İnşaat yatırımlarında 311 bin, makina ve teçhizatta 75 bin, etüt ve proje giderlerinde 30 bin lira olarak bö 
Plâna göre 1906 yılında inşaatına başlanan, yatak sayısı bir misli artırıldığı ve inşaatın gösterdiği seyir do 

lirayı bulan İstanbul - Bakırköy Salgın ve Tropikal Hastalıklar Hastanesinin 1967 yatırımı 4 150 000 lira ola 
nu 1968 yılına bırakılmak suretiyle 1967 yılı yatırımı 2 150 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

3. — a) Cari harcama bütçesinde görülen geçen yıla nisbetle 228 579 lira fazlalık açılacak tesisler ve geli 
len (D) cetveli karşılığı ile yönetim, hizmet, kurum ve çeşitli giderler bölümlerine dağılmış olup bir indirme 

b) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 
c) Genel Müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle mevcut 10 aded deniz aracı (Motorbot) faal haldedir. 
Ayrıca 5 aded kara nakil vasıtasından 2 si Yeşilköy ile Esenboğa Hava Alanları Sağlık Denetleme Merke 

nesi ile İstanbul'da, diğeri Genel Müdürlük merkezi emrinde görev yapmaktadır. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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ALTINCI KISIM 

TEMENNİLER VE GENEL MÜTALAALAR 

Netice olarak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesinin aşağıda beyanları verilen konularda 
tarında bir artış yapılmasından sonraı kabulünü tejklıif ve temenni ederiz. 

a) Cari harcamalar bütçesinde: 14.796 ncı Malzeme alım ve giderleri maddesine konulan 85 000 lira Hac'oun 
yıllarda komşu memleketlerde başgösteren kolera salgınları dolayısiyle salgın hastalıklarla mücadelede lüz 
gelmiyeeeğıinden bu maddeye 250 000 lira, 

b) Yatırım bütçesinde : Aynı maksatla, en kısa sürede hizmete konulması zorunluluğu bir kat daha artan 
Tropikal Hastalıklar Hastaneısinin 1967 yıllında ikmaline imkân sağlanması için 2 milyon lira ve Hac termin 
göstertileeek bölgelerinde kurulacaik muvalkkat mücadelelerde kullanılmak üzere şiddetle ihtiyaç duyulan portat 
siyle 1 milyon lira. 

Ordu Senatörü Edirne Milletvekili İs 
Şevket Koksal İlhamı Ertem 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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(*) 10 aylıktır. 
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Aşı faaliyeti 

K o l e r a 
I. II. 

Ek 

Takviye Sanhumm 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 (•) 

7 723 
28 557 
19 311 
28 602 
25 656 
18 791 

171 
1 494 
1 694 
1 765 
5 122 
8 077 

141 
1 543 
1 572 
1 516 
3 524 
4 301 

, 
— 
3 
— 
240 

1 047 

1 
3 
3 
45 
43 
68 

Gemilerin periyodik teftişleri ile deratizasyon işlemleri 

Deratizagyon 

Yıh 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 (•) 

Vapur 

172 
211 
206 
185 
185 
155 

Motor 

12 
37 
35 
57 
50 
40 

Yekûn 

184 
248 
241 
242 
235 
195 

Tonilâto 

497 147 
634 015 
620 094 
556 988 
560 892 
437 731 

Medburi 

21 
35 
26 
22 
26 
23 

İhtiyari 

3 
1 
1 

İstisna 

160 
212 
214 
220 
209 
172 

Bulunan 
aded 

847 
688 
514 
510 
571 
424 

(*) 10 aylıktır. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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İstanbul, İzmir liman ve şehir bakteriyoloji 

müesseselerinin faaliyetleri 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(1) 
(2) 

Denizyolu 
Giden 

1 363 
1 054 

542 
604 
754 

Adana 

Dönen 

1 407 
1 048 

542 
658 
763 

Hac faaliyeti 

Havayolu 
Giden 

(1)1 059 
300 

1 769 
1 312 
1 671 

Hava Alanından gideni 
Tibil kapısîndan gidenler dâhil 

Dönen 

4 898 
266 

• 1 778 
1 315 

(2) 1 633 

.KanayoJ 
Giden 

* 
— 
—. 

13 686 
16 330 

er dâhil edilmemiştir. 
edilmemiştir. 

Lıı 
Dönen 

— • 

— 
•12 471 
26 119 

E 
Genel 

Giden 

2 422 
1 354 
2 311 

15 602 
18 755 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 (*)• 

Muihtelif 
muayeneler 

124 
236 
168 

41 
104 
175 

(*) 10 aylıktır. 

İstanlbul 

W,asser,man 

2 016 
1 111 
1 649 
2 256 
2 850 
1 456 

Kahn 

2 016 
1 111 
1 649 
2 256 
2 850 
1 456 

Yıelkûn 

4 156 
2 458 
3 466 
4 553 
'5 804 
3 087 

Mulhtelif 
•mua/yemelller 

1 :386 
1 084 
2 115 

994 
1 187 
2 205 

Was|Sienmıan 

5 856 
4 191 
•6 661 
7 595 
4 659 
4 542 

İzmir 

KaJhn 

5 856 
4 191 
6 661 
7 595 
4 659 
4 542 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Limanlarımızda iş gören gemiler ile transit geçen gemiler ve tahsil olunan resim 

Ek : 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 (1) 

(1) 8 aylıktır. 

Vapur ve 
motor 
Adedi 

28 640 
28 972 
30 654 
30 606 
34 631 
28 091 

Vapur ye 
motor 
Tonu 

57 596 374 
62 815 631 
65 481 263 
•67 967 488 
74 412 951 
54 492 247 

Türk 
vapurlarını 
Lira 

510 119 
575 865 
572 405 
706 374 
69:2 388 
506 084 

dan 
K. 

18 
87 
60 
47 
86 
12 

Yabancı 
vapurlardı 
Lira 

510 367 
391 026 
527 023 
564 012 
548 917 
336 774 

an 
K. 

58 
07 
92 
70 
39 
32 

•Transit 
.gemilend 
Lira 

3 837 521 
4 409 338 
4 586 516 
4 813 638 
5 358 639 
3 969 641 

en 
K. 

15 
16 
84 
34 
46 
74 

iii Konusu 

İstanbul Salgın ve Tropikal Hastalık
lar Hastanesi 

Çanakkale Sahil Sağlık Merkezi lojman 
inşaatı 

İstanbul Büyükdere lojman inşaatı 

Çanakkale Servis motorbotu makina 
tebdili 

Hudut ve Sahiller Sağlık Gtenel Müdürlüğünün yatırımları 
(Bin Tl.) 

Proje İhale Yapılan harcama 
tutarı bedeli 1965 1966 Toplam 

154 
255 

160 

3 033 1 603 

199 

146 

1 634 

238 

146 

1 634 

238 

146 

Gerçekleş
me % si 

101 

120 

90 

Binanın karkas 
programı zaman 

Bitmiştir. 
Belediyece inşa 
ram 1967 yılma 

Bitmiştir. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 



— 16 — 
(Bin Tl.) 

ili 

istanbul 

Hatay 

Hakkâri 
Kars 
Ağrı 
Ağrı 

Konusu 

Genel Müdürlük merkez bina
sına kurulacak radyo - telgraf 
alıcısı 

Cilvegözü tecrit ve dezenfek-
siyon istasyonu 
6 daireli doktor lojmanı 
8 daireli doktor lojmanı 
8 daireli doktor lojmanı 
Gürbulak sınır kapısı perso
nel lojmanı 
Muhtelif ikmal inşaatları 

Proje 
tutarı 

50 

ihale 
bedeli 

Yapılan harcama 
1965 1966 Toplam 

Gerçekleş
me % si 

DHM. iş 
min edil 
program 

200 
199 
255 
255 

154 
155 

900 
193 
248 
248 

149 
152 

596 
149 
230 
132 

151 

221 
96 
90 

208 

46 
134 

817 
245 
320 
340 

197 
134 

90 
120 
120 
130 

130 
88 

ikmal ed 
Bitmiştir 
Bitmiştir 
Bitmiştir 

Bitmiştir 
Bitmiştir 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. H. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/284 
Karar No. : 58 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 3 0 . 1 1 . 1 0 6 6 ' tarihinde sunul arak Koni isyonom uza. (havale edilmiş bulunan « 
Müdür lüğü 4967 yılı Bütçe 'kamunu tasarısı» ilgili Balkan, (ienel Müdür ve Maliye (Bakanlığı teuiigilcilerinm d e ' k a 

Komrisyonuimuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan rapor törümüzün raporu ^okunduktan sonra Bakan ve 
geniş hilgi vermişlerdir . 

1967 yılı H u d u t ve Sahiller .Sağlık (İenel Müdür lüğü Bütçe kanunu tasarıs ında eari ha rcamala r için ( A / l ) i 
4 337 664 lira, yat ı r ım harcatmaları için (A/2 ) işaret l i cetvelde gösteri ldiği üzere 3 136 000 lira, sıermaye teşkili ve t 
işaret l i cetvelde gösteri ldiği üzere '588 828 lira ki, 'toplam o la rak 8 062 492 lira teklif o lunmaktadır . Bu miktar geç 
azdır. Maddeler in görüşülmesinde : İstan'lml'da inşasına, başlanan Salgın ve Tropikal Has ta l ık lar Hastanesinin 19 
4 150 000 l i raya ihtiyacolduğ'U 'görüldüğünden bununla, ilgili sağlık sektörü kesiminin 22.911 nei «yapı, tesis ve b 
2 nıll'yon lira, aynı 'maddeye Hac terminal ler inde ve sımrlarıinıızıu lüzum gösterilecek työlgelerinde kurulacak m 
mak üzere yapı lacak porta t i f Ibarakalar için 1 milyon lira, ayrıca 34.050 nei «7126 sayılı Kanun gereğince sivil sav 
iki ve edilmiştir. 

Bu ilavelerle tasarımın 1 nei 'm.addesindeki yatırım, harcamalar ı (i 130 '000 lina 'sermaye teşkili ve t ransfer ha 
lanı ise 11 065 492 l i ra olmuştur . 

i lâve edilen mik ta r l a r toplamı 3 003 000 lira (B) işaretli gelirler cetvelinin 72.400 ncü «geçen yıldan devrede 
denge sağlanmıştır . 

K a n u n tasarısının 1 ve 2 nei maddeleri ve cetvelleri yapılan •değişiklikle, 3, 4, 5, (i, 7. 8. i) ve 10 ucu maddeler 
edilmiştir. 

(İenel K u r u l u n tasviibine arz edillmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâ t ip Adıyama 
Aydın Aydın Sakarya Bolu M. A. Ata 

1. Sezgin 1. C. Ege N. Bayar Tl. 1. Cop 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Ankara 
T. Kapantı 

Ankara 
M. Vural 

Balıkesir 
Söz ıhıaiMunı saik] id ir. 

E. Islimyeli 

Bursa Cumhurbaş 
A. Türkel R, 

Edirne 
X. Ertem 

İ stanbııl 
S. Aren 

Konya 
M. N. Kalaycı 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Muğla 
-Sözı ıhaiklkıım' UMUİLL'uzdıir.ı 

T. Şahin 

Eskişehir 
M. İ. Ancjı 

İstanbul 
M. Güven 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

(1 i resim 
/. E. Küıçoğlu 

Kavse v i 
A. A. ITacıpaşaoğlu 

Niğde 
(iz ılı-aıkkiiini auiahl'uzdui 

M. Altınsoy 

Güm 
S. S 

Ka 
M. Y 

N 
//. 

Ordu 
'fSö'Z haıkkınii onıalıl'uzduı 

A. H. Onat 

Kizc 
O. M. Agıın 

liize Sivas Tab 
E. Y. Akçal 'Söz; ıhaMcıırrı' imalı tuzdur. S. K 

O. Kabibay 

Trabzon Trabzon Yozgat 
A. İ. Birincioğlu Söz haikkıımj «nah i'uzdur. /. Yeşilyurt 

A. R. TJzuner 

Hudut ve Sa. Saflık (î. M. Bütçesi (S. Sayısı : 8(İ0) 
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HÜKÜM UT İN TKKLİKİ. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel IMiıclürlü<5î'ı cari 
harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği ü /ere 4 337 664 
lira, yatırını harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği ü/en> 
3 136 000 lira, sermaye teşkili ve t ransfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 588 S28 lira ki, toplam olarak 
8 062 492 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğünün gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 8 062 492 lira olacak 
talimin edilmiştir. 

Madde 3. — H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1967 
yılında ehle edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya/ılı 
gelirlerin t a rh ve tahsiline 1967 bütçe yılında, da. devam olunur. 

Madde 4. — H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 5. — H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğünün kuru
luşu hakkındaki 13.5.1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna, bağlı, (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı ( I J ) işaretli cetvelde gö'4e-
rilenler 1967 bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına, aidolup da. Muhasebe: l'mıımi-
ye K a n u n u n u n 93 ııeü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet ter t ipler inden veya (Aylılc ve ücretler kesimleri 

BÜTGK KARMA KOMİSVOM 

Hudut ve Sahiller Sağlık Gen 
Bütçe kanunu 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sa 
camaları için ( A / l ) işaretli cetvelde g 
yatırını harcamaları için (A/2) işaret 
6 136 000 lira, sermaye teşkili ve tran 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 
11 0(55 492 lira, ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sa 
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteri 

rak tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü madd 

Madde 4. — Tasarının 4 tn-ü madd 

Madde 5. — Tasarının 5 nci madd 

Madde 6. — Tasarının (i ııcı madd 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Hükümet in Tdklifi 

hariç) ( A / 1 ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelime dâhil ödeneklerden 
(({ecen yıl lar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2 ) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tert iplerden (A/o) 
işaretli cetvel in (Kamulaşt ı rma ve satmalın abı r ) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 8. — (l ider bölümlerinden yapı lacak harcamalara ait !'<>••-
ıııül, bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 9, — P>u kamın i Mart ÜKİ7 ta r ih inde yürür lüğe girer. 

Madde 10. — Iiıı kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ha
kanları vürütür . 

P.ütçc K a r m a Komi 

Başbakan 
K. Demire! 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. ÇağlayangiJ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. 8omunoğlu 1. Tekin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Madde 7. — Tasarının 7 nci m 

Madde 8. — Tasarının 8 nci m 

Madde 9. — Tasarının !) ucu m 

Madde 10. — Tasarının 10 nen 

Idn. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
/ . Derincr N. Kiirşad 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Eği t im Bakanı 
O. Dengiz 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteseoğlu 

Adalet 
II. D 

Bayındırl 
E. E 

Çalışma 
A. N. 

Köy İşler 
8. O. 

Hudu t ve Sa. Safl ık (J. M. Bütçesi (S. Sayısı : 8(İ0) 



— 21 — 

(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR 
Ay] iki a r 

Ücretler Kesim t>plamı 

12.210 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 
12.290' Gece pratiıka ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Gocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emeldi keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları, kesenek ve 

prim karşılıkları 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 Özel kanunları gereğince verilecek diğer 

tazminat 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 453 400 

1 256 280 

1 000 000 
20 000 

236 280 
213 001 

25 500 
4 000 

14 000 
10 000 

159 500 

1 

121 000 

13 000 

108 000 

3 089 682 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

3 255 

1 453 400 

1 395 080 

1 114 000 
25 
256 

000 
080 

223 780 

25 
4 
14 
10 
166 

3 

500 
000 
000 
000 
880 

400 
135 400 

13 

122 

000 

400 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sarısı : 860) 
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Bölül rı Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFAThAR 
12.(i 10 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt iri yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİCİER YOhLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu . 

(Yurt içi yollukları toplamı : 34 000) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNET İM YO I iLUK LARL 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.1 10 Kırtasiye al unlan ve giderleri 
13.120 '.Basılı kâğıt ve defter alımları ve i>lder-

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

hira hira 

3 000 

43 000 

8 000 
23 000 

I 000 

000 

139 500 

7 000 

541 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
hira h 

30 000 

Hudut ve Sa. Sağlık (J. M. Bütçesi (S. Kavisi 

3 000 

45 000 

8 000 
25 000 

1 000 

000 

154 500 

7 000 

25 000 

800) 
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Bölüı Madl Ödeneğin ecsidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

3.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

3-140 Yayın alımları ve giderleri 
3.150 Yakamk alımları ve giderleri 
3.1.60 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
3.1.90 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13).240 Bah.ee giderleri 
13.21)0 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta -telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLLTMB VI] ONARMA CÎİ-
I) KELERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarına gi
derleri 

KİRA GİDLRLURÎ 
13.610 Kira bedeli 

45 500 

8 000 
15 000 
20 000 
1 000 
1 500 

66 000 

11 000 
27 500 
27 500 

200 000 

90 000 

15 000 
2 500 
40 000 
40 000 
5 000 

20 000 
2 500 
45 000 
50 000 
5 000 

43 500 

8 
13 
20 
1 
1 

69 

4-

30 
25 

000 
000 
000 
000 
500 
000 

000 
000 
000 

200 000 

90 000 

Hudut ve Sa. Sağlık O. M. Bütçesi (S. Kayısı : 86C) 

http://Bah.ee
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

15.000 

HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

1-1.] J0 Yanımdan korunma ve sigorta giderleri 
.14.130 Malıkeıne ha rdan ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.841 :>:>2f> sayılı Kanunun '•'•> neü .maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılara<k eıkarılan 
Tüzüğün .119.nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMRTLKRLK İLOİLİ (1İ DER
LER 

14.440 Vergi, resini ve Tıarclar 

SAĞLİK IflZ.MKTL.KRl. (i İDUh'LLRİ 
14.79P» Malzeme aiını ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35 000 

:i0 000 
:> ooo 

20 000 

İH) 000 

145 002 

133 400 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

30 000 

25 000 
.') 000 

25 000 

S5 000 

Hudut ve Sa. Sağlık fi. M. Bütçesi (S. Sayısı : 800) 

http://IflZ.MKTL.KRl
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Bölüm Madde 

16.000 

la. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 

6.1! 
612 
613 
615 
616 
610 

671 
672 
.-675 
678 
679 

Ödeneğin çeşidi 

16.720 

Sağlık ocakları ve diğer sağlık kurum
lan giderleri Kesim toplamı 

SAĞLİK OCAKLARİ GİDURLERİ 
Büro gider] eri 
Ulaştırma giderle ri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
.Diğer alım ve giderler 
(Sağlık oeaıkları giderleri, toplamı : 108 500"ı 
BAKTERİTOLOJ İ KURUMLAR! (! 1-
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştı rm a gide r 1 e ri 
Giyim - kuşam 'alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Bakteriyoloji kurumları giderler- top
lamı : 59 000) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AHIRLAMA VL T()RL\ Gİ
DERLERİ 
Ağırlama giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

133 400 

10 
1 
15 
10 
35 
7 

000 
000 
000 
400 
000 
000 

10 000 
4 400 
4 600 

30 000 
6 000 

200 001 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

167 500 

25 
1 
15 
15 
45 
7 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

14 000 
4 400 
4 600 

30 000 
6 000 

217 

1 500 

Hudut ve Sa. Sağlık (i. M. Büteesi (S. Sayısı : 860) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
1-1.000 
15.000 
İli. 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

lii.810 !'>ina onarımı 
G.820 Makiııa ve tee'hizat onanım 

PIOIÎ-SIO.VKL aİDEBLEBİ 
Bölümü !~:>|)!amı 

YÖNETİM (İİDBKLBRL Bölümü toplamı 
HİZMET GÎDERLEBİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
UHŞİTLİ. GİDEBLER Bölümü ioplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

200 001 

200 000 
1 

3 08!) 682 
541 000 
145 002 
133 400 
200 001 

4 109 085 

Hükü? 
Madde 
Lira 

216 

2ic 

nete/: iste 
Bölüm 

001 

000 
1 

3 

4 

Hudut ve Ma. Saflık G. M. BiüVesi (S. Sayısı : 8(İ0; 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

19 

Bölüm 

21.000 

22,000 

Madde 

21.911 
21.912 
21.91:! 

22.711 
22.712 
22.71:: 

22.911 
22.912 
22.91:) 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

101 üt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Konut sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve !>üyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1966 öc 
Madde 1 
Lira 

165 000 

100 000 
50 000 
15 000 

1 209 000 

1 194 000 
10 000 
5 000 

1 968 000 

1 948 000 
15 000 
5 000 

leııeği 
[•>ölüm toplamı 

Lira 

3 

165 000 

177 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toj 

Lira Lira 

135 000 

100 000 
25 000 
10 000 

490 000 

470 000 
15 000 
5 000 

2 376 000 

2 296 000 
70 000 
10 000 

135 

2 866 

23,000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 210 000 135 

Hudut ve Sa. Sağlık ('}. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860} 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

O Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rını lan 

0 Teknik personel: ücretleri 
Sağlık sektörü Kesim toplamı 

2M.D11 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.912 Teknik personel ücretleri 

21.000 'I'ÎTÜT VB RRO-IB OİDBRLLRİ 
'.Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VL BÜYÜK ONARIM (İl 
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, THni.Ll.ZAT VK TAŞIT ALİM-
I>ART VB ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

50 000 

45 000 
r> ooo 

160 C00 

145 000 
15 000 

'lamı 
Hükümetçe iste 

Madde Bölüm 
Lira 

105 000 

:î 177 000 

210 000 

3 552 000 

135 000 

120 000 
!5 000 

2 

3 

Hudut ve Sa. Sağlık C. M. Bütçesi (S. Sayısı : 800'; 

http://THni.Ll.ZAT
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İl) AKÜLERE 
ÖDEMELER 

34.250 5S0 sayılı Kanunun 13 ııcü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

FONLARA KATİLMA YL ÖDEMLLLR 
34.650 7126 sayılı Kanım gereğince sivil savunma 

fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

500 000 

000 

S ki" 

500 000 

13 447 

266 224 

300 

300 000 

13 

5 000 

S 062 

267 

Hudut ve Sa. Sağlık O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860; 
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Ödeneğin çeşidi 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

(/( 1 ek karş ı l ıklar ı 
Km ekli ikramiyesi 
Sandık yönetim ^i-derlcri 
Diğer ödemeler 

!<:M14KLİ AYLIKLARI YU L İ / Î H R -

Lmekki, dul ve y(vti.:m aylıkları 

DLRNHK, JiİRIiİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK YU BUNZURİ TUSUK-
KÜLLLRU YARDIMLAR 
-Vleıiıııır ve müstahdemlerin öğle yemekleri 
için .vardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

(ie^en vıllar borçları 

(ieri verilecek pa ra la r 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra L i ra 

111 474 

5(; 000 
12 000 
•_;! !)40 

141 

:î ooo 

402 

000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

112 

25 
50 
12 
24 

614 

Ö74 
000 
000 
î)40 

41 

113 000 

8 402 

2 402 

(i 000 

Hudut ve Sa. Sağlık (1. .M. liütcesi (S. Sayısı : 800 
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Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi 

19 
İ966 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde P>öLüin. toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira, 

82.000 

34.000 
35.000 

30.000 

KAMULAŞTIRMA VB SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFER LER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

500 
13 

2İİG 
8 

000 
447 

224 
402 

788 073 

300 
13 

207 
(S 

588 

Hudut ve Sa. Sağlık (1. M. Bütçesi (S. Sayısı : 800) 



Bölüm Madde (iclii'in çeşidi 
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B — CETVELİ 

11)66 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

53.000 

H/l - Veriji fi e lir teri 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ 6 110 000 6 

Resimler 

>.l70 Sıhhiye Kesini 
5.180 Kaplı patente 
5.190 'Bulaşık Kesini 

Kesim toplamı 6 110 000 

6 1.00 000 
5 000 
5 000 

6 110 000 

6 1.00 000 
5 000 
5 000 

H/2 - Verfji dışı yelirleri 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAKDAN ALINAN (İL 
liiKLBK 

62.120 Kiralar 

T AH INIK 1) VAi VAİ11 H \i OH İYİ K LL11İ 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

41 000 

5 000 

49 000 

44 000 

5 000 

Hudut ve Sa. Sağlık (!. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.210 Para cezaları 

63.300 Çeşit gelirler 

19 
1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

25 000 

5 000 

20 000 

25 0 

5 000 

20 000 

B/3 - Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.400 Gecen yıldan devredilen nakit 

53.000 DİĞER DEVLET GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72-000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 265 158 

2 265 158 

6 110 000 

49 000 
25 000 

2 265 158 

8 449 158 

1 878 492 

' 1 878 4 

6 110 0 

49 0 
25 0 

1 878 4 

8 062 4 

Hudut vo Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

500 
1864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
»p 

» 

21 
13 . 
31 
31 
18 
10 
30 

. 4 
12 

. 7 
. 7 
. 6 
. 6 
. 6 

1340 
1935 
1936 
1936 
1947 
1949 
1954 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affına ve 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 1 nci m 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna c'k Kanun, 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neti maddeler 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakk 
Türkiye ile Amerika Birlesiık Devletleri arasındaki Vergi mu 
Kanun. 

D - CETVELİ 

D. 

9 
10 
7 
6 
6 
7 
6 

- 8 
10 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 
» 
» 

Memur (Muhasebe Md.) 
Daktilo 

» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
350 
500 
600 
600 
500 
600 
450 
350 

D. 

8 
7 
7 
7 
9 

12 
11 
11 
9 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Daire Müdürü 
Başlı ademe 

» 
Hademe 
Kapıcı 
işçi 
Cfece Bekçisi 

Aded 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 

Ücreit 

450 
500 
500 
500 
400 
250 
300 
300 
400 

D. 

10 
11 
8 
6 
9 

12 
i 
9 
Q 

Gece 
» 

Dağıt 
inşaat 
Santr 
Bekçi 
Makin 
'Tesisa 
Telsiz 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Savısı : 860) 
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D. 

2 
9 
6 
1 
5 
7 
8 
8 
9 

11 
9 
8 
7 

11 
11 
11 
10 
12 
9 
8 

Memuriyetin nev'i 

Başmakinist 
Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Tahaffuzhane Baştcknisyeni 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

îşçi 
Hademe 

» 
» 

Hastabakıcı 
Laborant 

» 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 

1 
1 
2 

1 

Ücret 

1 100 
400 
600 
600 
700 
500 
450 
450 
400 
300 
400 
450 
600 
300 
300 
300 
350 
250 
400 
450 

D. 

10 
10 
10 
11 

8 
12 

9 
7 

7 
11 
12 
12 
12 
11 
10 
12 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
Kaloriferci 
'Tahaffuzhane kapıcısı 
Gece Bekçisi 
Tahaffuzhane Başbahçıvanı 

» 
» 

Aşçı 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» 
» 
» 
» 
» 

Transit koruj 

Bahçıvanı 
Kalorifercisi 

Koruyucular 

'UCU 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

1 
21 
33 
4 
1 
1. 
4 
8 

Ücret 

350 
350 
350 
300 
450 
250 
400 
500 

500 
300 
250 
250 
250 
300 
350 
250 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 

D. Memu 

De 
3 Baş/kaptan 
5 Kaptan 
6 » 
7 » 
8 » 
7 Gemi 
6 » 
4 » 
9 » 
8 » 

10 » 
11 » 

8 » 
11 » 

adam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

I 
8 Itlâfıfar T 
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(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 Makina Mühendisi .1. 950 
5 Avukat İ 700 

10 Asistan 1 350 

E - CETVELİ 

1967 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütç 

Bölüm Madde 

13.000 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
13.160 Pratika ve nakil vasıtaları ile tahaffuzhaneler ve bakteriyoloji persionelinc verilecek lâstik 

'başlık, eldiven, kar gözlüğü, tabip ve tephirci iş gömleği. 
14.000 Sağlık ocakları ve diğer sağlık giderleri: 

14.796 Malzeme alım ve giderleri: 
Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan vefat e 
lerin muayeneleri için dışarıdan getirtilecek tabiplere verilecek ücret ve yol para, lan, nakil va 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Adedi 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinci 

Biiiiök arazi 
» > 

» » 
Kaptıkaçtı 

» 
Moıtortbot (Gürsan) 

,» (Kaçar) 
» (Mersin) 
» (îstanlbul) 
» (Boğaziçi) 
» (Marmara) 
» (Çanakkale) 
,» (Büyükdere) 
» (İzmir) 

Markası 

Jeep Willys 
» .» 

Land Rower 
ViOİ'kswagen 

» 
General Motors 
Bolkıd'er 

» 
General Motors 

» » 
Rus mamuilâJtı K. 
Rus mamulâltı K. 
General Motors 

» » 

551 
551 

T - CETVELİ 

Modeli 

1953 
1953 

1960 
1962 
1962 

Şase No. 

26684 
26054 
Seri : 

144005252 
940560 
940316 

Motor No. 

İst. T. Ş. 3155 
165275 

151024906 
6735954 
6733073 

Pl 

3 
3 

3 
0 
3 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 




