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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birleşik toplantının bitiminden sonra saat | 
17,45 te açılan birleşimde salt çoğunluk sağla- | 

ı 
namadığından 5 Mart 1970 Perşembe günü ; 
saat - 15,00 te toplanılmak üzere birleşime ! 

i 
son verildi. i 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At al ay Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. ü. 

Zerin T üzün 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/548) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkın
tısına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmi'şir. 
(6/549) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi ibra

him Etem Karakapıcı'nm, 8 ve 9 Şubat tarihli 

Güdaydın Gazetesinde ileri sürülen iddialara 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
ve Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/640) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Ankara'da münteşir gazetele
rin gelir vergisi borçlarına dair yazılı soru 
önergesi Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/641) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Zerin Tüzün'ün, dış memleketlerdeki Tica
ret ataşeliklerimize dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/642) 

BİRİ^CÎ OTURUM 
Açılıra Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum. 
Ekseriyetimiz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul C'ycsi Fikret (lünddğaîlîn: 
Dolapdere gecekondu bölgesinde çdw.n yangına 

dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Gün-
doğan, Sayın Atmaca, Sayın Dikeçligil, gündem 
dışı söz almışlardır. Gündem dışı söz alış çıra
sına göre, Sayın Lûtfi Bilgen'in, Tarım Kredi 
kooperatiflerinin suni gübre ihtiyaçları hakkın
da. Zannedersem Sayın Atmaca'nıc da aynı 

şekilde Tarım Kredi kooperatifleri ortaklarının 
gübre ihtiyacı hakkında talepleri vardır. Sayın 
Atmaca ile Sayın Bilgen'in gündem dışı söz ta
lepleri aşağı yukarı aynı mahiyettedir. 

Bayın Bilgen? Yok. 
Sayın Gündoğan, İstanbul Dolapderede 

çıkan yangın dolayısiyle Hükümeti uyarmak 
maksadiyle gündem dışı söz istemektedirler. 
Buyurun Sayın Gündoğan, 

— 240 — 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım; beni gündem dışı 
söz almaya sevk eden olay; tahmin ederim ki, 
hepinizin bu sabah, gazetelerde rasladığmız ve 
hakikaten insan yüreğini sızlatan bir olaydır. 
O da, Türkiye'de gittikçe kesafet peydah eden 
yerleşim düzeninden biri olan gecekonduların 
ve onun içinde yaşıyan inşaların eşine az Tasla
nır ölçüde bir sefalet hayatı yaşadıkları ve bu 
yetmiyormuş gibi istanbul'da Dolapdere'de 
dün gece çıkan yangında bütün evlerin yandığı 
ve bir insanın da diri diri yanarak öldüğü şek
lindeki olay, hakikaten çok üzücüdür. Bu olayı 
bahsedegeldikten sonra Türkiye'de gecekondu 
biçimindeki yerlesin: durumunun, bütün gayret
lere rağmen, hiçbir iktidar tarafından vo özel
likle Adalet Partisi iktidarı tarafından - gereği 
gibi ele alınmamış olması yüzünden o yerlerini 
biçimine tabi insanların halâ ıstırap iç:'nde ya
şamaları sanki bir kader gibi üzerlerinde hüküm 
icra ediyor. 

İkinci Beş Yıllık Plânda; gecekondu soru
nunun halledilmesine dair çok açık hükümler 
mevcuttur. 3 u hükümler, gecekondu sorununun, 
evini kendi yapana yardım şekline dönüştü
rülmeden halledilemiyeceğine dairdir. Ve yine 
Adalet Partisi iktidarı döneminde çıkan Gece
kondu Kanununun, gecekondu sorununu hallede
mediğinden bahistir. Gecekondu Kanununun 
çözüm yolu getirmediği bu sorunu çözümlemek 
için Konut Kanunu adı altında bir kanunun is-
dar olunacağı yazılıdır. Ve böylece gecekondu 
sorusuna çözüm getirmeyi, İkinci Beş Yıllık 
Plânda, ele almış bulunan Adalet Partisi ikti
darı, İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 elen bu yana 
geçen üç yıl zarfında ortaya koyduğu ilkelere 
el atmamış olması ve büyük insan kütlelerinin . 
insanlık onuruna yakışmaz bir hayat düzeyi sür
dükleri gecekonduların bâlâ eski hallerini mu
hafaza etmesi ve bu insanlara, Türkiye'de ya
şıyan vatandaşlara lâyık olmıyan ağır bir ceza 
veriliyor gibi bir manzara arz etmesi, bizi bu 
kürsüye getirdi ve hele dün akşam Dolapde
re'de çıkan yangında bir insanın da ölmesi so
rumuna Hükümetin daha hassasiyetle eğilmesini 
gerektirir bir olay niteliğindedir. İstirham edi
yorum, hükümetler gecekondu sorununa temelli 
çözüm yolu getirmeye çalışmalıdır. Ama, ihmal 
içinde iseler, hiç değilse, bu kadar fecî neticeler 

verecek durumda bulunan gecekonduların ıslâ
hı için acele tedbirlerin alınmasında zorunluluk 
vardır. Hükümeti uyarıyorum, teşekkür ederim. 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; Ma
liye Bakanlığının T. C. Ziraat Bankasına, tarım 
hredi kooperatiflerinin gübre ilimli ve direkt ola
rak fabrikalardan gübre almalarını meneden em
rine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ortaklarının gübre ihtiya
cının sağlanması konusunda gündem dışı söz is
temektedirler. Sayın Atmaca buyurun, efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Maliye Bakan
lığının Tarım Kredi Kooperatiflerinin gübre it
hali ve gübre satışı hakkında Ziraat Banka
sına verdiği bir emir üzerine gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. 

Tarım Kredi Kooyeratifleri ortaklarından 
her halde değerli Senatör arkadaşlarıma da tel
ler gelmiştir. Bana bugün kendi seçim bölgem
den, kooperatiflerden gelen teller bunlar. Bu
na göre Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği or
tak çiftçilerinin kimyevi gübre ihtiyacını fab
rikalardan doğğrudan almalk veya kendisi biz
zat ithal etmek suretiyle temin etmekte idi, 
bugüne kadar. Bu defa Maliye Bakanlığı, Zi
raat Bankasına emir veriyor, «bundan böyle 
Kooperatifler Birliği, ortaklarının ihtiyacı için 
gübre ithal edemiyecek ve fabrikalardan kendi
lerine de tahsis yapilmıyacak;-» deniyor. Bu 
emirle, Kooperatifler Birliğinin ortalk çiftçi
lerine gübre temin etmesi, bir nevi yasaklanı
yor. Kooperatifler, ortaklarına gübre temin 
edemiyecek duruma düşmektedirler. Bu, eğer 
tahakkuk eder ve bu emirde ısrar edilirse çift
çi gübresini temin edebilmek için aracılardan 
borç almak suretiyle tüccara başvurmak zorun
da kalacak. 

Kooperatifler yolu ile gübre temin edilme
sinin köylüye çeşitli faydaları var. Bir defa 
kooperatifler, köylerde kurulduğu için gübreyi 
çiftçinin ayağına kadar götürmek suretiyle, 
çiftçinin zaman kaybı olmaksızın, kolayca ile, 
ilçeye gidip gübre temini sırasında zaman kay
bından kurtarmış oluyor. Gübreyi kredi yolu 
ile çiftçiye verdiği için Tarım Kredi Koopera
tifleri, tefeciden borç almak suretiyle, tüccar-
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dan gübre almaktan kurtulmuş oluyor. Diğer 
taraftan, gübresini zamanında temin etmek su
retiyle gübre sıkıntısı çekmiyor, dolayısiyle bu, 
verime, üretime müspet olarak tesir etmiş olu
yor. Gübre teminindeki zorluk böylece gideril
miş oluyor. Bu konuda anlaşılmıyan bir husus 
var. Parlâmentodaki çeşitli beyanatlarda Hü
kümet, kooperatifçiliği teşvik etmediği progra
mına aldığını bildirmişti. Kooperatifçiliği teş
vik edeceğim diye programına alan bir Hükü
metin; kooperatiflerin, bu nevi ortaklarına 
fayda sağlayıcı, menfaat sağlayıcı faaliyetleri
ni kösteklemesi, engeiemesi, kooperatifçiliği teş
vik değil, onu zora koşmak olur. Bu bakımdan 
bu emirden Sayın Maliye Balkanının vazgeçme
sini, geri almasını ve kooperatiflerin yine eskisi 
gibi ortaklarına, köylüye, çiftçiye ucuz, kredi 
ille zamanında gübre temin etmesinin sağlanma
sını rica ediyorum. Sayın Maliye Bakanı bu 
konuda izahat verirse 1,5 milyon ortağı bulu
nan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu ortakla
rını da huzura kavuşturmuş ve memnun etmiş 
alacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, bildirinizle, gün

dem dışı sözünüzün yenilenmesini istemektesi
niz. ilk sırada sis bulunyordunuz fakat ismi
niz okunduğu zaman salonda bulunmadınız. 
Esasen önergelerinizin muhteviyatı Sayın At-
maea'nm ki ile aynı bulunmaktadır. Önemli 
olan,, bir konunun Genel Kurulda aceleliğine 
binaen görüşülmelidir. Aynı konunun, başka 
cümlelerle, başka başka üyeler tarafından bil
dirilmesi, gündem dışı konuşmanın maksa;: ve 
hedefi değildir, Bu bakımdan size ses veronıi-
yeceğim, özür dilerim. 

Sayın Dikeçügiî, «Fener Patrikhanesinin du
rumu, Patrik'in tâyini meselesi» hakkında gün
dem dışı söz istemektedirler. Buyurun. 

3. —• Kayseri Üyesi Hüsnü BikeçliğiVin Fe
ner Patrikhanesine Yakovcıs isimli ve evvelce 
Türkler aleyhine vâki neşriyat ve hareketleri se
bebiyle hudut dışı edilen bir şahsın patrik tâyin 
sdileceği yolundaki haberlere dair demeci. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Patrikhaneye yeni tâyin edile
cek Patrik hakkında birkaç söz söylemek vic
danî mesuliyetini kendimde duydum. Önce bir 
milletin insanları, tarihini ve tarihî gelişimi
ni bilmek mecburiyetindedir. 

Sayın senatörler, siz de patrikhanenin du
rumunu bilirsiniz, hele benden daha yaşlı olan 
zevat buna fazlası ile vâkıftır. Bu konuşmam 
bir taassubun eseri de değildir. Zaten, Türk 
Milletinde taassup diye bir şey de yoktur. Bu
nu bir misal ile belirtmek isterim. Yugoslavya, 
geçmiş tarihte, bir taraftan Macarlar bir ta-
rattan da Osmanoğulları tarafından sıkıştırılı
yordu. 

O zamanın Yugoslav Kiralı elçisini, Macar 
Kiralı Jean Hunyat'a gönderir. «Eğer biz size 
tâbi olursak; bizi, mensubolduğumuz Ortodoks 
mezhebinde bırakır mısınız» der. Jean Hunyat'-
.ın verdiği cevap şu olur «Hayır, hepinizi Kato
lik yapmaya çalışırım». Aynı elçi 1 nci Murat'a 
gelir, «Size tâbi olduğumuz takdirde bizi mez
hebimizde, dinimizde serbest bırakır mısınız?» 
der. Büyük Hakanın vermiş olduğu cevap şu
dur: «Her caminin yanında ibadetinize müsaa
de ettiğim gibi, her caminin yanında birer kili
se yapmanıza da müsaade edeceğim», Ecdadı
mız Balkanları istilâ ettiği saman cidden hiçbir 
mabede dokunulmamıştır. Hepsine hürmet et
miş, kiliseler kalmıştır. Fatih Han istanbul'u 
aldıktan sonra Patrikhaneye imtiyaz vermiş, 
patrikhaneyi yerinde bırakmıştır. Onun, bir si
yasi sebebi vardır. Fakat o zamandan bu zama
na kadar, Türk Milletinin güzel müsamahasına 
karşı bunlar rahat durmamışlardır. Her zaman 
için bir çıban unsuru olagelmişlerdir. 

ikinci Mahmut zamanında Türkiye'nin aley
hinde bulundu tesbit edilen Gregoriv öldürül
müş, daha doğrusu idam edilmiş, ondan son
ra gelenler yine mütemadiyen kazanı karış
tırmıştır. Rus elçisine casusluk yapan zamanın 
bu Patriği Türk Milletini yıkmak için bir sürü 
vesikalar göndermiş ve içyüzünü onlara belirt
miştir. 

Millî Mücadele devrindeki Patrik de, elbet
te, rahat durmamıştır ve durmadığı gibi bu
gün patrihanenin başında bulunan Athenego-
ras Mavri Mira Cemiyetinin başına geçmiş, Mav-
ri Mira Cemiyetini idare etmiş ve gelen genç
lere «Türkleri öldürmek mukaddestir.» diye tel-
kinatda bulunmuştur. Bu zat Millî Mücadele
den sonra Türkiye hudutları dışına gitmiş Ame
rikan vatandaşı olmuş, Ortodoks kilisesinin ba
şına gjeçmiş, Truman'm zamanında nasılsa, 1948 
de Patrik olarak buraya gelmiştir. 
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Arkadaşlar, nerede bir isyan varsa onun 
başında bir Papazı görürüz. Girit isyanının ba
şında bir Papaz vardı. Bugün Kıbrıs'ta bir Pa
paz var. Hülâsa hepsinde bunlar. Bunların du
rumu böyle iken, yakın tarihimizde 1964 yılın
da,, Yakovas isimli zat, yine bizim memleketi
mizde bir Papazdı, rahat durmamıştır, bir ki
tap yayınlamıştı!'. Bu kitapta Türklerin aley
hinde bulunmuştur ve Türk hudutları dışına 
gönderilmiştir. Şimdi bu zat yine Amerika'da 
Ortodoksların başındadır, Patrik olarak Türki
ye'ye gönderilmek isteniyor. Gazeteler yazı
yorlar, ne dereceye kadar doğru bilmem. 

Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil'in bu kürsüye gelip, «Yalandır, doğru de
ğildir» diye cevaplandırması lâzımdı. Bugüne 
kadar cevaplndırmamıştır. Bir cevap alama
dık. Sebebi şu: 

SAFFET URAL (Bursa) — Beraber kahval
tı yapıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bera
ber yemek yemiştir, orada, «sizi Patrikhanenin 
başına getireceğiz» şeklinde söz verildiği gaze
telerde yazılıyor. Eğer bu doğru ise; bu, bizim 
millî haysiyetimize, düşüncemize, duygumuza 
göre doğru değildir, izmir'in ve istanbul'un Yu
nanlılara verilmesinin lâzımgeldiğini söyliyen, 
Türkler aleyhinde çalışan bu insanın Patrikha
nenin başına gelmesi, Türk Milletini rencide 
eder. Nitekim bu husus gazetelerde yazılıyor 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 
1. — Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan 
istifası. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonundan istifa ettiğimi saygTÜarimla arz ede
rim. 

Giresun 
îhsan Topaloğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 

Taşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Başkanlık Divanının teşkil edildiğine dair tez
kere, 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

ve söyleniyor. Hiçbir Türkün bunu kabul et
memesi lâzım. Hele, Parlâmento üyesi olarak bi
zim. 

Arkadaşlar, benim kanaatime göre, Fatrik-
harnenin Türkiye'de lüzumu da yoktur. Lozan 
zabılarına bakıyoruz, ismet Paşa, «Patrikhane
nin lüzumsuz olduğunu söylüyor. Kalmaması lâ
zım» diyor. Her nasıl bir oyunsa bu Patrikhane 
Türkiye'de kalıyor. Ama, kaldığı müddetçe de 
Türkiye'de rahat durmuyorlar. Dinî serbesti, 
hiçbir yerde, bizde olduğu kadar yoktur. Ser-
besii vardır. Ama bununla beraber, Türk Mil
letinin alayhine kompas kurup mütamadi suretde 
çalışmak, tahrik etmek ve dolayısiyle izzeti nef
simizle oynamak da hiçbir Türk'ün kabul ede-
miyeceği meseledir. Efendiler, bizim memleketi
mizde patrikhaneyi, seçecek rum ekalliyeti var 
mı? Muayyen yerde... Olmadığına göre, o halde 
bütün ortadoks mensupları bunu seçiyor. Seç
tiklerine göre bunun yeri Yunanistan'dır. Gider 
Yunanistan'a, seçilir orada kalır. Türk diyarın
da ve Türk'ün aleyhinde bulunmuş insanların 
gelip patrikhanenin başına oturması doğru de
ğildir. Ve bunu tasvibetmemeli. Parlamenterler, 
katiyen kabuü etmemeli. Eğer böyle bir şey var
sa Hariciye Vekili gelsin söylesin, kabul etmi
yoruz desin; alkışlıyalım. Kabul ediyorsa bunu 
tel'in ederiz. Böyle bir işin içerisine girmemesini 
ben şahsan tavsiye ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığın 
Diyanet îşleri Başkanlığında görevli Yaşar 

Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 26 
Şubat 1970 günü saat 15,30 da 9 sayın üyenin 
iştirakiyle toplanarak Başkanlık Divanını aşa
ğıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutflar 

Başkan Sözcü 
Gaziantep Samsun 

îbrahim Tevfik Kutlar Refet Rendeci 
Kâtip 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
— 243 — 
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4. — GÖRÜ 

1. —• 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal î.şler, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlar' ra
porları (Millet Meclisi 2/29; Cumhuriyet Sena
tosu 2/280) (S. Sayısı : 1372) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanu
nuna bir madde ile iki geçici madde ilâvesine 
dair kanun teklifinin, gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı, verdiği önergede gündemde bulunan ve 
gündemin son maddesini teşkil eden kanun tek
lifinin gündemde bulunan diğer işlerden önce 
görüşülmesini istemektedir. Önerge üzerinde söz 
istiyen var mı .. Yok. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen kanun teklifi Cumhuriyet Sena
tosunda 26 Şubat 1970 tarihinde dağıtılmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple raporun okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Rapor üzerinde söz istiyen sayın üye var mı? 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler,,. Kabul etnıiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik hususu da 
mevcut bulunmaktadır. İvedilik hususunu ov-

(1) 1372 S. Saydı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 

JÜLEN İŞLER 

larmısa arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair Kanun 
Madde 1. — Yurt içinde veya dışında mes

leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı 
ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa me
muriyete intisabederek veya memuriyetten ay
rıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek ve
ya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memu
riyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilâtında vazife alan tabip, diş tabibi, 
eczacı ve yardımcı sağlık personelinin serbest 
veya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 
3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde en az 3 yıl 
çalışanların veya çalışacak olanların tamamı 
memuriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecek
leri derecelere atanmaları yapılır ve bu suretle 
kıdeme eklenen müddetlerin âzami on yılı 5434 
sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanunu esasları dai
resinde borçlandırılarak emeklilik fiilî hizmet 
süresine ilâve olunur. Bu suretle borçlananla
rın Bakanlık Teşkilâtında beş yıl hizmet gör-
msleri ve borçlarını beş yıl içinde T. 0. Emekli 
Sandığına taksitle ödemeleri gerekir. İlgililerin 
terfi ve emeklilik kıdemlerine eklenecek süre
lerde bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş olmaları 
şarttır. 

BASILAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
rai?., Söz istiyenleri okuyorum : Sayın Ural, 
Sayın Kürümoğlu, Sayın özden, Sayın Kırlı, 
Sayın Kmaytürk, Sayın Tuna, 

Şimdi; sırala çağıracağım. Sayın Ural bu
yurunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Sağlık Bakanlığımızın, 
memleket sağlık işlerini bütünîemek, memleket 
sa:;hma yaygınlaştırmak ve en ücra köşelerde 
bulunan bakımdan mahrum vatandaşlarımıza 
sağlık hizmetlerini götürebilme yolundaki faali
yetlerine bir katkıda bulunmak üzere getirdiği 
bu kanuna, prensip itibariyle, muhalif değilim. 
Ancak, kanunun metni ve fiilî durum arasında 
bâzı çelişkiler müşahede ettiğim için söz almış 
bulunuyorum. 

Bildiğiniz üzere emeklilerin, emekliliğe tâbi 
hizmetlerde çalışmaları 1 Mart 1970 gününden 
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itibaren kanunen yasaklanmış bulunmaktadır. 
Bu kanunun genel hükmüne istinaden Sağlık 
Bakanlığı kadrolarında olmasa bile çeşitli ba
kanlıkların veya bakanlıklara ait Kamu iktisa
di Teşebbüsleri genel müdürlüklerinin taşra teş
kilâtında ek görevle çalışan tabip arkadaşları
mız meyanmda, emekliliğe ayrılmış olanlar da 
vardır. Bunların içerisinde kanunların kendile
rine erken sağladığı imkânlardan faydalanarak, 
daha henüz, meselâ operatörse en güç operas
yonları yapabilecek kabiliyette genç emekliler 
vardır. Bunlardan aldığım mektuplarda, kendi
lerinin 1 Mart 1970 tarihinden itibaren meselâ; 
Karayollarındaki vazifelerine son verileceği ve 
verildiği şikâyeti vardır. Şimdi, bir taraftan 
Sağlık Bakanlığı olarak doktor arıyorsunuz. 5 
sene Şarka gittiği takdirde uzun seneler sırf 
kendi kesesini doüdurmak veya kamu hizmetle
rinin verdiği meşakkatleri göze almamak sure
tiyle bu gibi görevlerle serbest çalışmış bir ki
şiye de; «gel, 5 sene sosyalizasyon bölgesinde 
çalış, senin bütün hizmetini devlet hizmeti, ka
mu yararına hizmet sayacağım ve emekliliğe 
mahsubedeceğim» diyorsunuz. Bu, bir büyük 
tavizdir. 

Kaldı ki, bu memlekette, emekliliğe tabi ol
madığı halde bir vakitler hizmetlerini kamaya 
yapmış, Devlete yapmış personel sınıfları vardır. 
Geçenlerde de bir sebeple bahsettim. Meselâ; uz
man jandarma çavuşları 1954 te çıkarılan bir 
kanunla emekliliğe tabi bir duruma getirilmiş
ler ve geçmişteki hizmetlerinden ancak 10 sene
si sayılmış ve bunun pirimleri için Emekli San
dığına borçlandırılmışlardır. O zaman aynı du
rumda 25 senelik bir memur olan beyle küçük 
uzman çavuşun yahut köy eğitmeninin, 10 sene
si hizmetten sayıldı, 15 senesi sayılmadı. Yaş 
haddine erken uğruyor, geldi 48 - 52 yaşma uz
man jandarma çavuşu, yaş haddine uğradı. Hiz
metinin toplamı, sayılanla sayılnııyanı, 20 se
ne, fiilî hizmet 35 sene. «Efendim, Emekli San
dığı Kanununa göre 25 seneyi doldurmadığın
dan kendisine ikramiye ödenemez, emekli aylı
ğı bağlanamaz, toptan ödeme ile sevk ettik.» de
niyor. 

Şimdi, fiilen Devlete 35 sena hizmet etmiş bu 
kişilere, «20 sene hizmet ettin diyorsun, emekli 
maaşı vermiyorsun, emekli ikramiyesi öderni-
yorsun ama bu taraftan sadece 5 sene his::.-et va

diyle gelenin bütün hizmetini hizmetten sayıyor
sun ve bir tarafta da halen doktorluk yapabi
lecek kişilere sağlık kadrolarını kapalı tutuyor
sun, çalışamazsın diyorsun. Sayın Bakanlık bu 
durumu nazarı itibara alarak halen çalışabile
cek durumda bulunan bu doktorların çalışabil
me imkânlarını sağlamaya müteveccih tedbir
ler almalıdır. Bu tedbirlerin yalnız Sağlık Ba
kanlığı kadroları içerisinde alınması yetmez ka
naatindeyim. Çünkü, diğer bakanlıkların kad
rolarında da hizmetlerinden faydalanılacak tek
nik personel ve doktorlar vardır. Bunun naza
rı itibara alınması için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; mahiyeti itibariy
le getirilen tasarının tümüne şahsan taraftarım. 
Bu taraftar olmamın sebeplerini izah etmek za
ruretini hissettiğim için huzurunuza geldim. 

Peşinen arz etmek isterim ki, bugün Türki
ye'de muhtelif vasıf taşıyan sağlık hizmetleri 
yürütülmektedir. Bunlar arasında sosyalizas
yon büyük bir bölgeyi kapsar. Ve maalesef ifa
de etmek lâzımgelir ki, sosyalizasyonun bugün 
tat; ik edildiği bölgelerde yeteri kadar müte
hassıs tabip mevcut değildir. Mütehassıs hekim
leri:! mevcudolmamasımn veya yeteri kadar ça-
lışt-olamamasının sebepleri muhtelif noktalar 
üze::inde toplanır. Bunları ana hatlariyle sos
yalizasyon bölgelerinin mahrumiyeti, halen Tür
kiye'de mütehassıs tabip adedinin azlığı ve üc
reti 3r yönünden mevcudolan dengesizliktir. 

Sosyalizasyon bölgeleri son zamanlarda Sağ
lık Bakanlığınca oldukça geniş tutuldu. Şah
san bu mahzurların başında bunun mütalâa et
tiğini ifade edeyim. Zira, sosyalizasyon şu 
maksatla teessüs etmiş idi: Koruyucu hekimlik, 
tedavi edici hekimlik, çevre sağlığı, anasağhğı 
vesıür gibi konular üzerinde hizmet yapacaktı. 

Sayın eski Sağlık Bakanı Faruk Sükan, Do
ğa - Anadolu bölgesine; sosyalizasyon bölgesine 
sağiık tesislerini görmek üzere teşrif ettiği za
man, kendilerine şu cümle ile mukabelede bu
lunmuştum : «Bana öyle geliyor ki, sosyalizas
yon adı altında kurulan bu müesseseler kel ba
şa rimşir taraktır.» 

Ve nitekim aradan çok zaman geçmedi, ma
alesef müşahade ettiğim ve o zaman ifade etti-



C. Senatosu B : 48 5 . 3 . 1970 O : İ 

ğim sözlerim tahakkuk etti ve neticede kel başa 
şimşir tarak durumu hâsıl oldu. Tâbirimi ma
zur görün, aşağı yukarı bir ata sözü mahiyetin
de bir sözdür bu. Çünkü, halen Doğu Bölge
mizdeki sosyalizasyona tabi illerde mütehassıs 
hekim bulmak mümkün değildir. Meselâ; örnek 
olarak ifade edeyim, Bitlis Devlet Hastanesinde 
bir tek operatör vardır. Bunun yanında pra
tisyen hekim durumundaki birçok hekimler hiz
met görmektedir, sağlık ocaklarında çalışmak
tadırlar. Fakat bunların da adedi yine bütün 
kadroları dolduracak durumda değildir. 

Bunların önlenmesi için gerek sosyalizasyon 
bölgesinde, gerek diğer Sağlık Bakanlığı mües
seselerinde yeteri kadar tabip çalıştırılmasının 
temini için Sağlık Bakanlığının bâzı tedbirlere 
başvurması zaruretine şahsan inanıyorum. Bu 
getirilen tasarı da bu tedbirler cümlesindendir, 
kanaatim odur. 

Yalnız bu tedbirin de ileride bu arzuyu ye
rine getirmiyeceği yani tam mânasiyle karşıla-
mıyacağı kanaatindeyim. Sosyalizasyon bölge
sinde çalışan hekimler, bilâhara sosyalizasyon 
bölgesinin genişletilmesi ve bâzı illerin de bu 
sosyalizasyona tâbi tutulması neticesinde daimî 
surette alacağı paranın ve hayat şartları muva
cehesinde, elde edeceği neticenin hesabını yap
maktadır. Meselâ, Doğu - Anadolu'da Hakkâri'
ye, Van'a, Bitlis'e gidecek bir tabibi aynı şart
larla, aynı malî imkânlarla Batı - Anadolu'da 
bir vilâyet bulduğu takdirde orayı tercih et
mektedir. Bunun yanında diğer müesseselerin 
meselâ; Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Dev
let Demiryollarının bu tip hastanesinde, özel te
davi müesseseleri bulunan teşekküllerinde daha 
fazla ücretle iş bulmak imkânına sahiboldukla-
n için Doğu - Anadolu'ya gitmiyorlar. Bunların 
önlenmesi bakımından, tabip olarak fakülteden 
mezun olan veya ihtisasını bitirmiş olan kirile-
re bir mecburi hizmetin tahmil edilmesi lâzım-
geldiğine kaniim. 

Geçenlerde Sayın Sağlık Bakanını ziyareti
miz sırasında bu konu üzerinde bir çalışmada 
bulunduklarını ifade etmişlerdi. Bundan şahsan 
memnun olmuştum ve getirilmesinin zaruretini 
o zaman da ifade etmiştim. Umarım ki, çok ya
kın bir zamanda bu husus da Yüce Meclislere 
sevk edilir ve kanunlaşır. Bu şekilde bir ka
nunlaşma husul bulmadığı takdirde sonuç alına-
mıyacağı kanaatindeyim. Çünkü, Doğu - Ana

dolu bölgesinin kendisine has bâzı özellikleri 
vardır. Bu özellikler arasında her yönden geri 
kalmışlık mevcudolduğu için halen tedavi edici 
hekimlik başta rol oynamaktadır. Çünkü, adam 
ölüm derecesine geldikten sonra hastasını zaten 
doktora götürüp muayene ettirmiyor. Fikrî ge
rilik bu. Bunun yanında meselâ kurulmuş bir 
ocaktaki tabip, çevre sağlığını tesis edebilmek 
için köye gitmek ve köylünün ocak ile temasını 
sağlamak imkânından mahrumdur. Çünkü, yol 
yoktur, o yolda halen mevcudolan patikadan 
doktor gidemez, o patikadan hasta ocağa nak-
ledilemez. Böyle olunca bu gibi ihtiyaçların tü
mü ile nazara alınarak halledilmesi lâzımgelir 
kanaatindeyim. Bu yapılmadığı takdirde iste
diğimiz kadar sağlık ocağı, istediğimiz kadar 
sağlık tesisi kuralım neticesinin müspet olmıya-
cağına kaaniim. 

Yalnız bu tasarıda, birinci maddede, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında vazife 
alan tabip, diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık 
personelinin serbest veya barem dışı hizmetler
de geçirdikleri sürenin 3/4 ü sosyalizasyon böl
gelerinde en az üç yıl çalışanların ve çalışacak 
olanların tamamı, şeklinde bir ibare vardır. Bu 
ibareyi şahsan şöyle mütalâa ediyorum. Tabip 
ister serbest çalışsın, ister Devlet hizmetinde ça
lışsın yani Bakanlığa bağlı bir müessesede çalış
sın yaptığı hizmet aynıdır. Yani değişmez. Te
davidir, sağlık ile ilgili bir konudur. Bu sebep
le, benim kanaatimce, bu 3/4 ten ziyade tama
mının memuriyete sayılmış, yani kıdeme sayıl
mış olması tercihe şayan idi. Çünkü, bu şekil
de bir tutum ile ancak dışarıda serbest çalışan 
tabiplerin müesseseye, Sağlık Bakanlığına gir
dikleri zaman diğer arkadaşlarından daha geri
de bir durumda maaş almaları keyfiyeti önle
nebilirdi. 

Şimdi 3/4 kabul edildiğine göre serbest ça
lışan bir tabip müesseseye girdiği zaman 3/4 
nisbetinde kıdeme esas alınacak ve ücreti de o 
nisbette tâyin edilecektir. Halbuki 4/4 ünü Sağ
lık Bakanlığı hizmetinde çalışmış olan bir tabip 
kendi arkadaşına nisbetle biraz daha fazla üc
ret alma durumunda kalacaktır ki; bu, tabip
ler arasında bir ikilik yaratır kanaatindeyim. 
Madem ki. bu kanundan maksat, tabipleri Sağ
lık Bakanlığı teşkilatındaki müesseselere cel-
betmektir, o halde tamamının hizmette sayılma-
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sı, kıdeme sayılması uygun olurdu, kanaatinde
yim. 

Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın özden. 

EKREM ÖSDEN (istanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; müzakeresini yap
makta bulunduğumuz kanun teklifi büyük bir 
dâvanın çok ufak bir tedbiridir. Maalesef, bü
tün Türkiye'nin sağlık işlerini tam düzene ko
yacak mahiyette değildir. Meselâ; Refik Say
dam'm, Bakanlığı sırasında Türkiye'nin aşağı 
yukarı her köşesinde sıtmadan kıvranan, ölen, 
mahvolan vatandaşları tamamen ortadan kaldı
rıcı, kesin tedbirler alarak yaptığı hareketi bu
gün hayırla yâdediyoruz. Jet Bakandan bunu 
ümidederdik. Daha kesin, daha esaslı Türkiye'
nin her köşesine sari bir sağlık reformu getir
meliydi. Getirilebilirdi. Benden evvel konuşan 
muhterem senatör arkadaşımın ifade buyurdu
ğu gibi bu maddede 3/4 kabul ediliyor. Sosya
lizasyon bölgesinde bulunan doktorlar için de 3 
sene şartı konarak tam olarak kabul ediliyor. 
Bu tefrik de doğru değil. Bir meslek içinde bu
lunmuş, azçok vazife görmüş insanları birbirine 
düşman gözü ile bakabilecek tedbirleri getir
menin mânasını anlamak müşküldür. Madem ki, 
istiyoruz bütün doktorlar elbirliği ile bu büyük 
savaşa, Türkiye'nin sağlık işine yarayıeı hare
ketlerde elbirliği versinler ve çalışsınlar, bunu 
arzu ediyoruz. Ondan sonrada yarım yamalak 
tedbirler getiriyoruz. Bununla işi yürütmenin 
mümkün olacağına kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, niçin doktorlar şe
hirlerde bulunuyorlar da köylere, kasabalara 
gitmiyorlar? Bunun sebepleri araştırılmamış. 
Bir kere Sosyal Sigortalar Kurumu var, iyi pa
ra veriyor. Doktorlara rahatlık temin ediyor ve 
büyük hastaneler açıyor ve büyük işlerin yapıl
ması için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Sos
yal Sig-ortalar Kurumuna doktorlar akın ediyor
lar. Bu, istanbul'da böyle, Ankara'da böyle, iz
mir'de böyle. Doktorları başka yere ayırtamaz-
sımz. Burada para var, burada rahatlık var, bu
rada terfi var, burada ikramiye var. Bir mem
lekette doktorların bir yerdeki ağırlıkları fazla, 
bir yerdeki ağırlıkları az. Bir dâhiliye müte
hassıs, bir hariciye mütehassısı aynı seviyede 
birinci derecede mütehassıs olmuş, Sosyal si
gortalarda 3 - 4 bin lira alıyor. Sosyalizasyon 

mıntaaksmda başka türlü daha fazla para alı 
yor. Sosyalizasyon dışında daha başka para 
alıyor. Bu fıkraları ayırmak lâzım, bunları 
gidermek lâzım. Böyle ayrı ayrı meseleleri 
mütalâa etmekte mahzur var. Doktorları bir 
yerlere gönderemezsiniz. 

Bir mühim mesele daha var. Buradan an
lıyorum ki, esbabı mucibe lâyihasında da 
okunmadı - Şimdi, âdet değil, bunlar okun
muyor - Okunsa çok iyi olur.. Oradan anlıyo
rum; demek ki, Amerika'da, Avrupada bulu
nan doktoru buraya getirmek, celbetmek ve 
bizim boş yerlerimizi doldurmak gayesi bu
rada güdülüyor. Ama, kıymetli arkadaşla
rım, ben Sayın Bakandan da rica edeyim, 
hakikaten bu gayeye vâsıl olabilecekler mi? 
Ümitleri nereden neb'an ediyor? Ben, Ame
rika'daki doktora soruyorum «bizim paramızla 
kaç lira alıyorsun?» Cevap veriyor «10 - 12 
bin lira.» «E,, adamın otomobili var, lojmanı 
var, rahatı iyi, Amerika'da yaşıyor, her şeyi 
tamam 10-12 bin lira da cebine atıyor, E., biz 
ne vereceğiz ki, bu arkadaşı bu kanun tek
lifiyle buraya getirmek için bir tedbir getiri
yoruz, ben bunu anlıyamıyorum, kavrayamı
yorum? Belki doktor olmadığım için bâzı esas
lar var ben g-avamızma pek nüfuz edemiyo
rum. Her halde Sayın Bakanın buradan 
bana bunu güzel güzel anlatır ki, 10 - 12 bin 
lirayı Amerika'da bırakacak, buraya gelecek, 
bizim vereceğimiz para ile iş yapacak. Hattâ 
kendileri de galiba, yanlış söylemeyeyim, hatı
rımda kaldığı kadar, dünya yüzünde bir do
laşmada Amerika'da doktorlarla temas edip 
böyle bir seyahat de yapmışlardı. Ne neticeler 
aldılar bilmiyorum. Bundan da ne neticeler 
ümidediyorlar. Lütfen burada izah buyurur
larsa pek memnun kalacağım. 

Köylere doktorlar gitmiyor. Yazın gittik 
dolaştık. 3 - 4 köyü bir sağlık merkezine bağ
lamışız. E.. Sağlık Merkezinde doktor şöyle 
dursun ebe yok, hastabakıcı yok, kimse yok 
hattâ istanbul'un bâzı köylerinde dahi kapalı 
sağlık merkezlerimiz var. Nasıl olacak, bu, 
merkezden muhite doğru, şehirlerden kasaba
lara ve kasabalardan köylere doğru sağlık 
meselelerini nasıl ilerleteceğiz. Doktorlarımızı, 
sıhhat memurlarımızı, eczacılarımızı nasıl gö
türeceğiz? Asıl mesele buradadır. Bu gelen 
teklif bunları temin etmez. Evet" ümidimiz 

247 — 
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milyonda bir tane de olsa bu teklife rey vere
ceğim. Rey vereceğim ama gönlüm razı de
ğil. Mesele halledilmiyor ve eminim ki, me
sele halledilmiyecek ve bu tedbir laşey mesa
besinde kalacak, daha, başka kesin tedbirlerle 
Bakanlar buraya gelecekler, bundan eminim. 

Ben fasla ileri gitmiyeyim; çünkü, mesle
kim değildir. Gördüğüm kadar müsahadele-
rimi arz ettim. Samimî olarak ifade ettim. Kıy
metli Bakana da teşekkür ederim, sağlık işle
rinde çok uğraşıyor. Galiba bütçe mülâhaza-
lariyle fazla ileri gidemiyor. Ama, tedbir ve 
kanun getirilirse tahmin ederim ki, bu sağlık 
işleri daha düzene girebilir. Sağlık şûraları 
toplanıyor, ben onların kararlarını da pek an
layamıyorum. Bu Sağlık Şûrası, asıl Türkiye'
deki sağlık meselelerinin esasını halletmeli
dir. Biz de hiçbir şey, böyle esaslı şekilde tu
tulmuyor. Her şey filânın tedbiri, filân me
selenin tedbiri,.. Bunları bir araya getirip do 
büyük bir reform yapsak, büyük bir hamle 
yapsak daha iyi olmaz mı? 

Saygılarımla. 
BAŞKÂK — Savın Kırlı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
sağlık dâvasına biraz olsun yardım edebileceği 
ümidiyle önümüze getirilen bu teklif, eminim 
ki, memleketimizin sağlık dâvalarına % 5 ten 
yukarı dahi olsa bir yardımda bulunamıyacak-
tır. 

Ben, esasında, bu kanun teklifinin meselele
re getireceği hal tarzını değil de düşünce de-
rinliğimizdeki sakatlığın sebebolduğunu görü
rüm. 

Arkadaşlarım, böyle palyatif ve yarım ted
birlerle Türkiye'nin meselelerinin halledilebile
ceğine hiçbir zaman kaani olmamışımdır. Bu 
teklifle getirilmek istenen nedir? Avrupa'da, 
Amerika'da bulunan kıymetli doktor arkadaş
larımızın memleketimize gelmelerini temin et
mek, ve memleketin içinde serbest hayatta va
zife almış olup da sonradan resmî vazifeye geç
mek istiyen doktor arkadaşlarımızı böylece 
memleketin sosyalizasyon bölgelerinde kullana
bilmek, bu ihtiyacı giderebilmek esasına matuf 
bu teklifte, ben meselelerimize kesin hal tarzı 
getirecek bir husus göremiyorum. 

Ne olacaktır şimdi? Daha evvel Sayın Ba
kan Amerika'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Bundan 

daha önce sosyalizasyon bölgelerinde çalışan 
doktorların mukavelelerini kısaltan bir hüküm 
kabul ettik. Bir şey değiştirdi mi bu? Hiçbir 
yaramıza deva olduğunu zannetmiyorum. 

Sayın Bakanın, Amerika'ya, Avrupa'ya git
mesinden sonra Türkiye'ye gelmiş bir doktor 
arkadaşımla konuştum, «Eğer bana vazifeyi 
Ankara'da vermeselerdi, kati surette, yine ge
riye dönmeye hazır idim» şeklinde bir cevap al
dım. Peki, şimdi bu teklifle Avrupa'dan, Ame
rika'dan dönecek olan arkadaşlarımız veya ya
şını başını almış memleketin muhtelif yerlerin
de diyelim M, istanbul'da, izmir'de vazife gö
ren bir arkadaşımız acaba memleketin mahru
miyet bölgelerinde vazife almayı kabul edecek 
ini? Ben, Sayın Bakanın samimiyetinden tama
men eminim. Bundan şüpheniz olmasın. Fakat, 
Sayın Bakana iki, üç mebus bir senatör arka
daş gideceğiz «Bu arkadaşımız şu kadar kıy
metlidir, Avrupa'nın şu hastanesinde, Amerika'
nın bilmem nere hastanesinde, şu kıymetli «Me-
dical Center'de vazife görmüştür. Bunu eğer 
biz Ankara'dan, istanbul'dan veya memleketin 
tıbbi merkezlerinin dışında vazife almaya icbar 
edecek olursak bunun kıymetini kendi kendi
mize yitirmiş oluruz.» şeklinde belki kendisin
den ricada bulunacağız ve Sayın Bakan da 
3 - 4 mebus ve senatörü bir arada görünce «ar
kadaşlarım gelmiş, rica ediyorlar kıymıyayım» 
deyip bu arkadaşlarımızı bu kanunun getirmek 
istediği ruhun aksine büyük merkezlerde bıra
kacaktır. 

Sayın Bakan yapmasa dahi kendisinden son
ra - Allah bu Bakanlıkta uzun ömürler versin -
gelecek arkadaşlarımızdan birisi belki bu işi 
yapacaktır. Binaenaleyh, başta söylediğim gibi 
böyle palyatif tedbirlerle sağlık dâvamızın 
hallolacağına kaani değilim. 

Hiç olmazsa bu kanunun birinci maddesinin 
bir yerine «sonradan sağlık teşkilâtlarında ça
lışmak üzere müracaat edenlerin asgari üç se
ne sosyalizasyon bölgelerinde çalışmaları şar-
tiyle, 10 seneleri hizmetten sayılır» deseydik 
yaralarımıza deva olacak bir tedbire gitmiş 
olurduk, kanaatindeyim. 

Devlet sağlık hizmetinde 60 yaşına kadar 
hiç çalışmamış emekliliğe ayrılmasına 5 sene 
kalmış bir doktor arkadaşımız bulunduğu böl
gesinde, vilâyetinde kazasında bir vazife ister» 
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10 senem nasıl olsa sayılır, geride 5 sene daha 
var, ben bu kazada 5 sene daha çalışır ve böy
lece 15 seneyi doldurmak suretiyle emeklilik 
hakkımı da elde ederim derse 5 sene daha çalı
şacak ve başkalarının en az 15 sene çalışmak 
suretiyle elde ettiği emeklilik hakkını 5 sene 
çalışmak suretiyle elde etmiş bulunacaktır ki, 
- ben bir doktor olarak buna evet demek iste
rim - ama vicdanen buna evet diyemiyeceğim. 

Ayrıca, arkadaşlarım biz daha evvel avukat
larla ilgili bir kanun kabul ettik. Şimdi, bu 
kanuna Ekrem Beyefendinin dediği gibi, iste
sek de, istemesek de, memleketin geniş kütlesi-
sini ilgilendiren, bir selektif zümreyi ilgilendi
ren bir mesele olduğu için, belki de kabul et
mek mecburiyetinde kalacağız. Peki; yarın, 
memlekette birçok sosyal gruplar var, bu grup
lar da aynı mealde kanunlarla karşımıza gelir
lerse bu memleketin nizamı, intizamı nereye 
gidecek? Onun için diyorum ki, arkadaşlar, 
palyatif tedbir değil, köke inen tedbir Türki
ye'nin içinde bulunduğu bütün meseleleri hal
letmeye yeter de artar. Eğer biz bu tedbirlerle 
parlâmentoların huzuruna gelerek Parlâmen
tonun vakitlerini almaya devam edecek olur
sak, Türkiye'nin deva bekliyen meselelerinin 
pek çoğunu yarım tedbirlerle hal durumunda 
'kalırız ki bunun, Türkiye'ye, şahıslarımıza, 
hiçbir şey kazandırmıyaeağı kanaatindeyim. Bir 
doktor olarak bu kanunu vicdanımla haşhaşa 
kalmak suretiyle, vicdanımın emrettiği istika
mette, bana verilen vazifemin emrettiği istika
mette tenkid etmek mecburiyetinde jkaldım. 
Doktor arkadaşlarımdan da özür dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (İzmir) — 

Muhterem Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 
benden evvel birçok hatip arkadaşlarım konuş
tu. Konunun az da olsa faydalarını ve yetersiz 
taraflarını açıikladılar. Bendeniz bir hekim 
olarak konuyu vaktinizi de fazla almamak 
şartı ile, kısaca özetleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek şudur: 
Türkiye'de Sağlık Bakanlığında hizmet gö

ren hekimler 4 051 kişidir. Diğer bakanlıklar
da 1 749, belediyelerde 517, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde 72, Sosyal Sigortalarda 1 342. Şu 
noktaya dikkatinizi -istirham ederim. Serbest 

hekim de 6 688 dir. Toplam olarak 15 074 dür. 
Sağlık Bakanlığının bugün ihtiyacı bulunan 
hakim adedi 14 290 dır. Aşağı - yukarı ver
diğim şu rakamlar da gösteriyor ki7 serbest he
kim arkadaşlarımız 6 688 dir. Yani, şunu da 
hemen işaret edeyim ki, dış memleketlerdeki 
hikhn yekûnu da, Sayın Özden arkadaşım te
lâş buyurmasınlar, 2 500 dür. 

EKREM ÖZDEM (İstanbul) — Az mı yani 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 

— Hayır çok değliı az. Yalnız 15 bine karşı. Az 
olmamakla beraber biz eğer 15 binin, 13 binini 
Sağlık Bakanlığına, hattâ bir iki bin daha ek
siği ile, 10 binini Sağlık Bakanlığına .sağlaya
bilirsek, şu küçük önemsiz gördüğünüz tedbir
ler, - sizinle beraberiz, çok tedbirler lâzım -
•ama, bugünkü gerçekler karşısında; -kanu
nun gerekçesini okumuyorum, hepiniz oku
du, onun üzerinde vaktinizi almajk istemiyo
rum - şu tedbirle arkadaşlarım, dışarıda çalışan 
hekim arkadaşlarım, zaten hekimlik bir âmme 
hizmetidir. Mahallenizde hangi saatte hekimi 
çağırırsanız hizmetinize gelir. Hattâ gelmiyen-
•leni çok duymuşuzdur, basında duymuşuzdur, 
Meclislerde duymuşuzdur. Hekmi çağırdım da 
niye gelmez diye. Şimdi, biliyorsunuz hasta
nelerde Full - Time den sonra hekimler gel
miyorlar. G-eceleri çok çağırmışızdır. Diğer 
mesleklerde de böyledir. Binaenaleyh, şu ted
birle dışarıda zaten âmme hizmeti gören hekim 
arkadaşlarımızı hizmete davet ediyoruz. Ve bu 
hizmete davet ederken, Sayın Mümin Kırlı 
arkadaşım bir noktaya temas etti, ben de işa
ret edeyim. 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunu 25 senesini doldurmayanı emekli etmez. 
E a arkadaşların dışarıda geçirdiği hizmetle
rin 10 yılını beş müsavi taksitle, beş senede 
ödemek şartyile, dışarıda serbest hizmette 15 -
18 senesini geçirmiş olsa bunun anoajk 10 yılını 
hizmet sayacağız. Beş yıl da mecburî hizmet 
görecek, eder 15 yıl. Ama, 25 yılını doldurmaz
sa, Sayın Kırlı arkadaşıma cevap veriyorum; 
emekli olmaz. Çünkü, Emekli Sandığı Kanunu 
statülerine, esaslarına uygun olarak emekli ola
cak. Binaenaleyh, bu suretle hekim arkadaşımın 
dışarıda geçen 10 yılı, beş müsavi taksitle öde
necek, Emekli Sandığına. Emekli Sandığının 
da siyanı yok. Ayrıca dışarıda serbest hizmet 
görmüş, bırakmış. Yine barem dışı hizmet gör-. 
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müş bırakmış veyahut serbest çalışmış. Gir
miş, çıkmış. Bineanelyh, yekûn 20, beş sene 
daha çalışırsa yekûn 25; 10, 5 sene daha çalışır
sa yekûn 15 eder ki, bu takdirde emekli ola
maz. Çünkü, Emekli Sandığı Kanunu statüsüne 
tabidir. O esaslar dahilindedir. Binaenaleyh bu, 
küçümsenecek bir tedbir değildir. Bu bakım
dan arkadaşlarımın iltifatını esirgememelerini 
istirham edeceğim. 

Ayrıca, sağlık personeli de mühim, plân he
deflerine göre bulunması gereken sağlık me
murlarını okuyorum:. 

Bulunması gereken sağlık memuru 9 407; 
halen mevcudolan 4 939. Aşağı - yukarı yarı ka
dar. 

Hemşire sayılı 13 400, halen mevcut 1969. 
Hemşire yardımcısı 2 904, bulunan 2 614. Ebe 
ihtiyacı 14 113,, halen mevcut 7 085. Hepimiz, 
her gün, kendimiz veya dostumuz veya has
tamız dolayısiyle gittiğimiz hastanelerde gö
rüyoruz. Hekime en büyük yardımcı, sağlık 
personeli ve hemşiredir. Hekimin, sağlık per
sonellerinin hastayı ziyareti dahi onun ruhu 
üzerinde büyük tesir yapr. Hasta psikolojisi he
pinizin malûmudur. Binaenaleyh, onlara veri
lecek bu haklarla hemşireyi bağlamak ve hem
şire adedini çoğaltmak, bugünkü sağlık hizmet
lerimizin en büyük ihtiyaçlarından biridir. Bu 
bakımdan sağlık personelinin de yetersiz olma
sı dolayısiyle bu kanun içinde ona da yer veril
miş bulunmaktadır. 

Benden sonra raportör arkadaşım sizlere 
U7un boylu istatistikler verecektir. Ben, fazla 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Yalnız, Sayın Saffet Bey arkadaşımın bir 
sorusuna daha cevap vereyim. «Bu kanun, bun
dan evvel çıkarılmış bulunan, emeklilerin her 
hangi bir görevde çalışamıyacakları baklandaki 
Kanunla çelişir» buyurdular. Malûmlarınız ol
duğu veçhile, emekliler 1 Marttan itibaren her 
hangi bir ek görev alamıyacaklar. Halen bâzı. 
memuriyetlerde çalışan arkadaşlar var. Bina
enaleyh, bunlar ya emekli aylığını bırakacak. 
Yahut, eğer ihtiyaç varsa Bakanlar Kurulu ka
rarı ile çalışabilecekler. Bu kanun, genç arkadaş
larımıza imkânlar hazırlamak için çıkarılmıştır. 
O kanun, tamamen ayrı. Bununla hiç ilgisi yok,, 

çelişmiyor. Bu, tamamen dışarıda serbest çalış
mış veya barem dışı çalışmış; girmiş, çıkmış bi
raz memuriyeti olan kimselere bir hak tanıyor. 
iki sene zarfında; Parlâmento üyesi olup da ha
len burada vazife görenler, buradan ayrıldık
tan altı ay sonra, hekim onlara da bir müddet 
tanımış. Hizmet almak için müracaat edecek
lerden, birinci maddede sarahaten görülece
ği üzere, bu hizmetler kendilerine tevdi edil
diği zaman barem dışı geçen dörtte üç hizmet
lerini,, barem içinde geçmiş gibi kabul edilerek, 
o müddet kadar hizmet etmiş arkadaşları dere
cesine getirilecekler. 

Yine sayın arkadaşım Özden söyledi galiba, 
yanlış hatırlamıyorsam, dediler ki, «Hekimlik
te bir ayrım yapmıyalım. Sosyalizasyon bölge
si ile, diğer şehirlerde çalışan hekimleri ayırmı-
yalım».. Bu, bir ayrını değildir. Sosyalizasyon 
bölgesi, bugünkü tazminatlar karşısında» Full 
- Timeler karşısında biraz hekimsiz kalmıştır. 
Bu, bir realitedir. Binaenaleyh, onlara, üç sene 
kalırlarsa tamamı sayılacak gibi küçük bir fark 
gösteriliyor ki, hekim arkadaşların rahatlıkla 
da sosyalizasyon bölgesine gitmesi sağlansın. 

Elimizdeki bugünkü bütçe imkânları, kar
şısında hekim sıkıntısı aşikârdır. Yine Sayın 
Özdenin söylediği gibi, istanbul'daki sağlık 
ocaklarında, sağlık evlerinde hekim yok. Bi
naenaleyh, hekimi nasıl çağıracağız? Öyle ise 
imkân vermeli. Bu imkânı Yüksek Senatonun 
lütfedeceği inancındayım. Bu, hekim arkadaş
lara bir davettir, bir çağındır. Biz bunu kü-
çümsemiyoruz. Ve mutlak mânada hekim sıkın
tımızı az da olsa giderecektir. Dış memleket
lerde olan 2 500 hekim arkadaşımız, orada re
fahı görmüştür, her türlü serveti yapmıştır,, ar
tık Türkiye'ye dönmez, buyurdular. Diğer bü
tün Türk vatandaşlarının memleketsever olduk
ları gibi, hekim arkadaşlarımız da memleketse-
verdir. O fedakârlığı gösterir, «gideyim beş 
sene de orada çalışayım, hem emekli olurum 
hem de buradaki bilgilerimi memleketime götü-
reyim» diyecektir. Hemen şunu da işaret ede
yim, dış memleketlerde bulunan hekim arka
daşların hepsi para için durmuyor, muhte
rem arkadaşlarım. Bir yanlış düşünce çelişi
yor, arkadaşların zihinlerinde. Dış memileket-
ierdeki hekim arkadaşlar, bilgilerini artırmak 
için, orada bulunuyorlar. Yeni yeni ihtisaslar 
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kazanıyorlar tıp ilmi hiçbir gün durmuyor. Eer 
gün hattâ her saniye okumaya mecburuz, onun 
için oradaki hekim arkadaşlarım yeni bilgiler 
öğrenmek ve dış âlemin medenî çerçevesi dâ
hilimde, medeni buluşları, apareyleri dâhilinde 
yeni ilimler öğrenmek peşindedirler. Ve iftihar
la söyliyeyim ki, bugün Türk hekimliği, ken
disini Garp memleketlerinde tanıtmıştır. Bu, 
bir gururdur. Profesör olanlar vardır. Bâzı ye
ni yeni buluşlar, keşifler yapanlar vardır. Şu
nu da huzurunuzda iftiharla belirteyim İd, kü
çük hastalıklar için Avrupa'ya gitmeye kalkış
mayınız. Türk hekimliği Avrupa'da, birinci de
ğilse dahi - ki, biz bâzı branşlarda birinci gö
rüyoruz. - aşağı yukarı onlardan geri değildir. 
iftiharla, her hekim arkadaşımıza kendinizi 
rahatlıkla teslim edebilirsiniz. Sizin sıhhate 
kavuşmanız için elden gelen her şeyi yapacak
larına güvenciniz olmalıdır. Dışarıdaki hekim 
arkadaşlar, Sayın Özden; hepsi para için dur
muyor. Bu kanun çıkarsa göreceksiniz ki, - hep
si demiyorum - mutlak dönecekler vardır. Yap
tığı para kâfidir. Memleketimizde şu kanunun 
bana verdiği imkânlar dâhilinde hizmet aşkı 
ile döneceğim diyecek arkadaşlar, inşallah, bu
lunacaktır. Bu sufetle Sağlık Bakanlığının da 
büyük bir ihtiyacı karşılanacaktır. Bu ölçüler içe
risinde bu kanuna iltifat edeceğinizi ümideder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; bundan iki, üç ay kadar 
evvel müzakereleri cereyan eden bir kanun mü
nasebetiyle söz aldım. O kanun Avukatlık Ka
nunu idi. Avukatlık Kanunu geldiği zaman, o 
zamana kadar olan alışkanlığımız icabı, «efen
dim serbest hayatta geçen müddet emekliye mi 
sayılır, hem geçsin öbür tarafta para kazansın, 
hem gelsin emekli olsun» gibi birtakım aşırı ten-
kidlerle karşılandı. O zaman dedik ki, arkadaş
lar bu, sosyal güvenlik müessesesi memleketimi
ze yeni Anayasa ile gelmektedir. Sosyal güven
lik yalnız ve yalnız memuriyet için tanınmış bir 
imtiyaz değildir. Çalışan her kimsenin sosyal 
güvenliğe kavuşturulması şarttır. Hattâ bizim 
Anayasamız Türk tabiiyetinde olmıyan bir şah
sın dahi, Türkiye'ye gelip ikamet ettiği takdir
de, elini başkasına açmak suretiyle yalvarır ya-
kanr halde bulunmamasını emretmektedir. Bi

naenaleyh, sosyal güvenlik, herkesi teminat al
tına almak istiyen bir müessesedir. O zaman iti
raz olunmuştu, «efendim, peki serbest doktorla
ra da mı olacak o?» Evet, demiştik, «efendim, 
serbest mühendislere de mi böyle kabul edile
cek?» Evet, demiştik. 

Muhterem arkadaşlar, iki üç ay evvel «evet» 
diye münakaşasını yaptığımız bu mevzuda te
mas etmek için söz aldığımı ifade etmek istiyo
rum. Bugün Sağlık Bakanlığının dinamik Ba
kanı ve kıymetli mesai arkadaşları, Anayasa
mızın esprisine uygun olarak çalışan kimseleri 
sosyal güvenliğe kavuşturma ve sosyal güvenli
ğin temin edeceği cazibe ile mesleke adam çek
mek için bu kanunu getirmişlerdir. Kendilerini 
tebrik ederim. Hakikaten isabetli bir kanundur, 
hakikaten Anayasanın ruhuna uygun bir kanun
dur. Çalışmıştır, emek vermiştir. Yalnız şunu 
rica ediyoruz. Emekli Sandığı, diğer maliye teş
kilâtımız şu klâsik görüşten artık vazgeçsin. 
Bizim çıkarttığımız kanunda, diğer çalışan me
murla bu kere serbest çalışıp iltihak eden me
murun ödiyeceği külfet bakımından en ufak 
fark olmasını istemiyoruz. Yani memuriyette ça
lışanlar yıllarca daha fazla prim ödesin, bu ke
re gelenler daha az ödemek suretiyle o haklara 
kavuşsun, demiyoruz. 

Dediğimiz şu; bir sağlık hizmetinde çalış
mıştır, memleketin sağlığına hizmet etmiştir. 
Bu, bir kamu hizmetidir. Bu hizmette çalışan 
kimse memuriyette çalışan arkadaşları kadar 
bunun primini ödesin, kimseye zarar vermesin 
ve kendi de sosyal güvenliğe kavuşsun. 

îşte bu kanun, Parlâmentomuza ikinci defa 
gelmiş ve dediğim veçhile sosyal güvenliği sağ
lıyan ve dolayısiyle bu güvenliğin temin edece
ği cazibeden, kendi meslek saflarını sıklaştırma 
ve hizmetin tekasüf etmesini sağlıyan bir kanun 
olması dolayısiyle hakikaten bu kanunu getiren 
Sayın Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını içten 
tebrik ediyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, yalnız Sayın 
Bakanımız da burada iken söyliyeyim; Hükü
met üyesidir, bu kabîl kanunlar daha çok gele
cektir. Kanunların içerisindeki rakam farkları 
ilerde şikâyeti mucibolacaktır. Meselâ, Avukat
lık Kanununda 15 yıl sayılsın denmiştir, burada 
10 yıl. Avukatların yapmış olduğu hizmetlerin 
2/3 kıdeme eklenir denmiştir, burada 3/4. Elbet 
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meslekin kendine has bünyesinde şu rakam 
farklılığı olur ama, diğer bütün bu kabîl ser
best çalışanları da aynı nizama tabi tutmanın, 
hakikaten, bir adalet cephesi vardır. Bu itibar
la Hükümette bu mevzu toptan ele alınmalı. Bu 
ve buna benzer mevzular, yarın mühendisler için 
de gelecek, elbet onu da memnuniyetle karşılı-
yacağız, yarın mimarlar için de gelecek elbet 
memnuniyetle karşılıya cağız. Bunlarda bir esa
sın kabulü, hepsinin bu esas dâhilinde tanzim ve 
takdim edilmesini icaibettirir kanaatindeyim. 

Bu ricamı yaptıktan sonra bir usulü hataya 
temas edeceğim. Böyle bir kanun gelmiş geçmiş, 
bunu hiç mi gören olmuş denmesin. Bir de
ğiştirge önergesi de vermek suretiyle bu kadar 
hayırlı bir kanunun gecikmesini istemiyeceğim. 

Arkadaşlar, kanunumuz; 3017 sayılı Kanu
na bir madde ekliyerek iki de ek fıkra getiri
yor. Şimdi, 3017 sayılı Kanunu getirttim, 3017 
sayılı Kanun, 89 maddeden ve 3 de ek madde
den ibarettir. Kanunların başlıkları, kanun met
ni değildir. O kanunun içerisinde bir madde 
olarak konmasını istediği husus, baslıktan anla
şılıyor. Fakat bu takdirde 3017 sayılı Kanunda 
iki tane 1 nci madde oluyor. 2 tane ek 2 nci mad
de oluyor. Bu, kanun takdiminde, kanun yap
mada yaptığımız hatadan nesedetmektedir. Bu 
kanunun söyle yazılması lâzımdı; şu hataların 
olmaması için. 

«3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa bir madde 
ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi. 

Madde 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nuna, 88 yahut ondan aşağı doğru kaydırılmak 
suretiyle, aşağıda gösterilen falan sayılı madde 
eklenmiştir» Bu madde gelecekti, yeni koyduğu
muz şu maddenin, Teşkilât Kanununda numara
sı olmasaydı da yeri olacaktı. İki tane 1 nci 
madde olmıyacaktı. ' 

Gelelim ek maddelere; ek maddelerde, üç ta
ne ek madde olduğuna göre, başında iki ek mad
de eklenmesi halinde dediği gibi, öbürlerde ek 
5 nci madde, ek 4 ncü madde demek suretiyle 
kanun ele alındığı zaman birbirinin içerisine 
girmiş gibi, yanılmaları önliyecek şekilde tedbir 
alınacaktır. Şimdi; bu, Millet Meclisinden böy
le gelmiş. Buna bâzı salâhiyetler için böyle di
yebilirim. Halbuki, bu böyle olmaz. Her şeyin 

kendine has usulü vardır. Fakat böyle şeklî bir 
usulden dolayı bu kadar doktor arkadaşımızın 
ibiran evvel kanunlaşmasını beklediği bir mev
zuun gecikmesini istemiyorum. Onların iltiha
kının memleket sağlığına getireceği faydanın da 
ıbir şekil bakımından yok olmasını istemiyorum. 
Hata olabilir. Ek madde iki tane, birinci madde 
iki tane, ek ikinci madde iki tane olmaz. Bir gün 
birisi yazarken; ek ikinci madde şudur, deniyor, 
hangi ek ikinci madde? diye sorar. Hata olmuş
tur, bunu da hiç kimse görmemiş, böyle gitmiş, 
gelmese iyi olurdu, ama gelmiş. 

Netice itibariyle şunu arz ediyorum; arka
daşlar. Anayasamız geniş bir sosyal güvenlik is
temektedir, Sosyal güvenliğin şümullü olması, 
hakikaten ahlâkın, faziletin hâkim olmasını te
min eden unsurlardır. Bizim sosyal güvenliği
mizin çok daha geniş şekilde temini, memuri
yet hayatında, resmî hizmetlerde rasladığımız 
aksaklıkların pek çoğunun bertaraf edilmesini 
sağlar. Yarın kaygıısu ile bâzı suçlar işlenmek
tedir. Binaenaleyh, sosyal güvenliği temine ma
tuf bu kanunu, tekjar söylüyorum, hemen hazır
layıp getiren Sağlık Bakanına ve onun güzide 
mesai arkadaşlarına huzurunuzda tekrar teşek
kür eder, bu kanunun memlekete hayırlı olma
sını temenni ederim. 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuş, daha 
sırada Sayın Bilgen, Saym Hazer, Sayın Kara- • 

| kapıcı olmak üzere üç sayın üye bulunmaktadır. 
İki yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

1372 sıra sayılı kanun teklifinin birinci mad
desi üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 

| teklif ederim. 
j Muğla 
| ilyas Karaöz 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Altı arkadaş konuşmuş 

bulunduğundan müzakerenin kifayetini arz ede
rim. 

Burdur 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Yeterlik kabul edildiği takdir-
| de, Komisyon arzu ederse, Bakandan sonra Sa-

ym Bilgen'e söz verilecek ve birinci madde üze-
I rinde görüşmeler bitecektir. 
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Sayın Hazer, söz mü istiyorsunuz? I 
MEHMET HAZER (Kars) — Yeterlik öner- j 

gesi aleyhinde. I 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde, 

buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar ; bendeniz bu konuda bâzı şikâyetlerim, 
dertlerim olduğu için alâkalandım. Şimdiye ka
dar yapılan konuşmalarda, iki ayrı, birbirine zıt 
fikir tebellür etti. Bir kısmı, bu kanunu tasvip
le karşıladı. Bir kısmı da, palyatif tedbir o'la-
rak vasıflandırdı. Binaenaleyh, daha bu iki uç 
birleşmemiş, mesele, bir esas istikamete yönel
memiştir. Çiğdir. Olması, olgunlaşması için mü
zakerelerin devam etmesi faydalıdır. Aksi tak
dirde oylamada mütereddit oylar çok olabilir. 
Mütereddit oyları da tatmin edebilmek için za
ten üç kişi kalmış, Sayın Başkanın ifade ettiği
ne göre, üç arkadaşımız da onar dakikadan ni
hayet yarım saate, belki de beşer dakikadan on-
beş dakikada, görüşlerini ifade edebilirler. Bu 
itibarla Senatomuzda mûtadolmıyan kısıtlama
ya iltifat buyurulmamasmı ve yeterlik önerge
sinin kabul edilmemesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edneler... Kabul etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edildi. Komis
yon veya Hükümet hangisi söz istij/or? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Komisyon 
efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ komisyon. Buyurun. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın İlyas Kılıç ve 
12 arkadaşı tarafından sağlık personelinin sosyal 
güvenliğinin iyileştirilmesi ve ıslahı bakımın
dan Yüce Meclislere verilmiş bulunan kanun ta
sarısı üzerinde şu ana kadar altı sayın arkada
şımız söz almış, görüş ve temennilerini huzur
larınızda ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu görüş, dilek ve te
mennilerden, kanun teklifi bakımından, komis
yonumuzu alâkadar eden hususlara kısa ce
vaplar arz etmek üzere komisyon adına huzu
runuzda bulunmıajktayım. 

Muhterem arkadaşlar; komisyonumuzda ya
pılan müzakereler sonucunda elde ettiğimiz ista
tistik! bilgilere göre evvelemirde bugün Türki- j 
ye'de bu kanunun istihdaf ettiği tabip, diş ta

bibi eczacı, sağlık memuru, hemşire, 'ebe gibi 
yardımcı sağlık personelin istihdamı hakkın
da b'âsı adedi bilgileri yüksek huzurunuza sun
mak istiyorum. Meselâ, bugün genel olarak bü
tün Türkiye'de mûtahassıs tabip olarak ancak 
% 25 bir istihdam yapılabilmekte buna mu
kabil daha % 74 müt'ahassıs tabibe ihtiyacol-
dıığu anlaşılmaktadır. Pratisyen tabip bakı
mından istihdam edilebilme imkânı % 24, buna 
mukabil ihtiyaç % 76. Eczacı % 9 istihdam edi
lebilmekte. % 91 oranında eczacıya ihtiyacol-
duğu anlaşılmak tadır. Diş tabibi bakımın
dan bu oran % 15, % 85 tir. Sağlık memuru 
ancak % 52 si istihdam edilebilmekte, % 48 ine 
ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Keza; hemşire bakı
mından da % 39 onanında ihtiyacın karşılana
bildiği ve buna mukabil % 61 hemşireye ihtiyaç 
bulunduğu ve % 49 oranında ebe sağlanabildiği 
ve buna mukabil henüz % 51 nisbetinde ebeye 
ihtiyacolduğu öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 24 ilimizi içerisine 
alan sosyalizasyon bölgesine ait bu kabil önem
li sağlık personelinin temin edilenleriyle halen 
ihtiyaç oranları da şöyle bir seyir takibetmiş bu
lunmaktadır. Mütehassıs tabiplerden ancak 
% 16 sı sağlanabilmiş. % 84 oranında mütehas
sıs tabibe ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Pratisyen tabip bakımından, oran şudur; % 44 
nisbetinde sağlanabilmiştir. Daha % 46 ora
nında sağlanması iktiza etmektedir. Diş tabip
leri sağlanabilmiştir. Buna mukabil eczacılar 
ancak % 29 oranında temin edilebilmiş. % 71 e 
ihtiyaç vardır. Sağlık memuru bakımından 
elan açık % 15 oranındadır. Hemşire bakı-
miiidan % 63 oranında bir açık mevcuttur. An
cak % 33 oranında olanı 'Sağlanabilmiştir. Hem
şire yardımcısı % 80 orenında temin edilmiş 
ve % 20 açık vardır, Ebe bakımından da 
% 82 sağlanabilmiş ve % 18 açık vardır. 

Dikkat buyurulduğu takdirde bütün bu 
oranlar çok lüzumlu sağlık personelinde önemli 
miktarlarda ihtiyaçlar bulunduğunu göster
mektedir. Bu itibarla Hükümetin, bir kanun 
tasarısı olmamakla beraber, ancak sosyal gü
venliğin Anayasa icapları içerisinde teminine 
mü':evakkıf 3017 sayılı Kanunda bâzı sosyal gü
venlik tedbirlerini nispî ve tahdidi bir şekilde 
ele almak üzere Sayın İlyas Kılıç ve oniki 
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arkadaşının, şimdi müzakere etmekte bulundu
ğumuz, bu kanun teklifini aynen bundan evvel 
avukatların sosyal gevenliğine mütenazır hü
kümlere uygun denebilecek bir esasa ve pren
siplere uydurmak suretiyle bu noktaya kadar 
getirebilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonumuz bu 
tasarı üzerinde yapmış olduğu müzakerelerde 
ilgili bakanlıklar temsilcilerinin müspet ve 
muvafık mütalâlarına rağmen, burada 6 ar
kadaşımızın bayan ve ifadelerine uygun bir 
noktai nazar içerisinde ve müspet mütalâa 
ile, oy çokluğu ile bu kanun teklifini olumlu 
karşılamış, bir arkadaşımız muhalif kalmış, 
'bâzı üyeler de söz haklarını mahfuz tutmuş
lardır. Ancak, çoğunlukla bu teklif kabule 
mazhar olmuştur. Bu genel bilgiyi arz et
tikten sonra kıymetli fikir ve mütalâalarını 
aerd etmiş bulunan değerli üyelerin fikirle
rinden Komisyonumuzu alâkadar edenleri üze
rinde kısaca durmak istiyorum. 

Sayın Saffet Ural, prensip itibariyle bu ka
nun teklifine muhalif bulunmadıklarını ancak 
fiilî durumla, emekli tabiplerin durumu ara
sında bir çelişme bulunduğunu ve bunun da 
giderilmesi halinde bu teklifin daha olumlu 
olabileceğini beyan ve ifade etmişlerdir. Muh
terem arkadaşımızın bu iyi dilek ve temenni
lerine katılmış olmakla beraber usul bakımın
dan teklif ve temennileri 1101 sayılı Kanunu 
alâkadar etmiş olması ve fakat burada müza-
kere ettiğimiz kanun teklifinin ise 3017 sa
yılı Kanuna mütaallik bulunması hasebiyle 
bunun burada kaale alınmasına imkân hâsıl 
olmadığını kendilerinin, de takdir edeceklerin
den emin bulunmaktayız. Şüphesiz, esas itiba
riyle, Anayasanın icaplarına uygun olarak 
Sağlık Bakanlığı da Hükümet programlarına, 
Beş Yıllık plânlara ve yıllık icra program
larına uygun direktifler içerisinde, kendi 
Ibünyelerini ıslah ederken organizasyonları 
hakkında hazırladığı birçok meseleler arasın
da sosyal güvenlik meselelerini ele alacak
lardır. Bunun fer'i ve cüzi bir iyileştirmeyi 
mutazammın hükümlerin heyeti umumiyesini 
ve sağlık personelinin arzu edilen seviyedeki 
sosyal güvenliğini temin eder nitelikte bir 
kanun olarak telâkki edilmemesini, ancak bir 
teklif vesilesiyle, yapıcı ve iyileştirici istikâ

mette görüldüğünün o suretle telâkki edilme
sinin yerinde olacağını kaydetmek isteriz. 

Bu itibarla genç yaşta emekli olmuş sağlık 
personelinden emeklilik durumlarının iptali 
veyahut o emekliliklerinden vazgeçmeleri ha
linde mevcut bugünkü mevzuata göre de is
tihdam edilmeleri ve kendilerinden faydala-
nılmaları mümkün ve kabil bulunmaktadır. 

Sayın Kürümoğlu'nun bilhassa sosyalizas
yon bölgesi bakımından üzerinde durmuş bu
lundukları noktalarda dermeyan etmiş bulun
dukları iyileştirme temenni ve tavsiyelerine 
katılmaktayız. Ancak, bu teklifin şimdiye ka
dar katetmiş bulunduğu merhaleleri nazarı 
itibara aldığımız takdirde ve her hangi bir 
tadil ve ıslâh önergesi de verilmemiş bulun
duğu cihetle, Saym Kürümoğlu'nun bu defa
lık bu teklifle iktifa etmesini ve ancak Hü
kümet olarak Sağlık Bakanlığının getireceği 
daha ileri ve müteraki tekliflere intizar edil
mesinin uygun olacağını kabul etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşımız, sağlık personeli üc
ret statüsü tatbikatı bakımından pek çeşitli 
müesseselerde uygulanan ve cazibe merkez
leri haline getirilen, bilhassa Sosyal Sigorta
lar müesseselerindeki yüksek ücretlerin bir re
kabeti muöilbolduğu konusuna değinmişlerdir M, 
şüphesiz yine konu mevzu ile doğrudan doğ
ruya alâkalı değil, ancak, şimdi müzakere et
tiğimiz mevzu sadece Anayasanın icaplarına 
uygun düşmekte bulunan bir sosyal güven
lik meselesinin burada kabul edilip edilme
mesi meselesidir. 

Yine mecburî hizmet kaydı üzerinde dur
dular, burada da istihdam bakımından bâzı 
ürkütücü değil, yapıcı ve fakat sınırlayıcı 
hükümlerin bulunduğunu ve şimdilik bununla 
iktifa edilmesinin daha doğru olacağını Ko
misyon düşünmüş bulunmaktadır. 

Yine yapıcı bir teklif olarak, 3/4 ora
nındaki sınırın 4/4 oranı, tamamı şeklinde 
ifade edilmesini temenni ve tavsiye etmişler
dir ki, 3/4 oranındaki, bir sınır uygun bu
lunmaktadır. Bilhassa sosyalizasyon bölgele
rinde bu tamamına kadar varan bir elastiki
yeti de ihtiva etmektedir. Çünkü, birinci mad
de bu hususları da kapsamış olmaktadır. 

Sayın özden tarafından ileri sürülen dilek 
ve temennilere Komisyon olarak biz de katıl-

— 254 — 



O. Senatosu B : 48 5 . 3 . 1970 O : 1 

maktayız. Ancak, buradaki meseleler daha # 
ziyade Bakanlığın yapmakta bulunduğu re
formcu çalışmaların Yüce Meclislere inikas 
ve intikal ettirilmesi halinde yapılacak müza
kerelerde kaale alınacağı Yüksek Heyetinizce 
malûmlarıdır. 

Yine, sağlık şûrasına dokundular, reform ha
reketleri ve reform talebinde bulundular. Bun
lar da şüphesiz çok önemli, mühim problem
lerdir. Ancak, şimdi böyle, bâza basit tadil ve 
ıslahat teklifleri getirmiş bulunan kanun tek-
lifi vesilesiyle bunlar üzerinde durulması fay
da yerine zamanı uzatmak olacak ve dolayısiy-
le bu kanunun iadesini tazanımun etmiş olacak

tır ki, komisyon olarak böyle bir davranışa ka
tılmak istemedik. 

Muhterem arkadaşımız Sayın Kırlı'nın şüp
hesiz böyle palyatif tedbirlerle sağlık mesele
lerinin ve personelinin sosyal güvenliği işleri
nin tam mânasiyle radikal bir şekilde çözümle-
nemiyeceği intibaını veren konuşmalarına, di
ğer arkadaşlarıma kısa mütalâalar halinde arz 
etmeye çalıştığım cevaplar içerisinde, gereken 
karşılıkların mevcut olduğunu zannediyorum. 
Şüphesiz Komisyonumuz da bunun mükemmel 
ve ideal bir teklif olduğunu ve Türkiye şartla
rına tam mânasiyle mutabık olduğu inancını 
taşımamaktadır. Esas itibariyle Komisyonumuz 
bu kabîl meselelerin bütün meslek grupları
na, uygun ve mütenazır hizmet gören ve mesu
liyeti taşıyan âmme görevlilerinin heyeti umu-
miyesinin sosyal güvenliklerinin Anayasanın 
icapları içerisinde, belli ölçüler ve oranlar içe
risinde, emniyet altına alınmasının ve bu gibi 
meselelerin Hükümetçe derli toplu düşünülme
sinin muvafık olacağı kanı ve mütalâasına ka
tılmaktadır. Ama, müzakere ettiğimiz teklifle 
bunun şu anda doğrudan doğruya bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bu teklif, şüphesiz, oldukça 
yapıcı bir mahiyet arz eden tedbirler meyanın-
da mütalâa edilmiştir. 

Muhterem arkadaşımız «Her grup için ayrı 
ayrı perakende, müteferrik kanunlar mı geti
rilecektir?» dediler. Haklıdırlar. Bunu biraz ön
ce arz ettim. Hükümetçe, şüphesiz, Anayasanın 
icapları gereğince alınacak toplu sosyal gü
venlik tedbirlerine ait tasarıların daha iyi hal
ledeceğine emin bulunmaktayız. Ama, bu ka
nunun geri iadesini tazammun ettirecek dere
cede bir tenkid ve görüş olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Tuna'nın ca
libi dilıkat görüşlerini de dinlemiş bulunuyorum, 
bunun bir Hükümet tasarısı olmadığını tekrar 
burada sarahatle işaret etmek isterim, Sayın 
Tuna bunun bir tasarı olduğunu ve bu bakım
dan Bakanlığa tebrik ve şükranları olduğunu 
beyan ve ifade ettiler. Sağlık Bakanlığının ko
misyonda yaptığımız müzakereler sırasında bu 
vadide ilıeri metotlu ve sistemli bâzı çalışmala
rı olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz fakat henüz bunlar Yüce Meclisinize gel
memiş bulunmaktadır. Bu, sadece Sayın ilyas 
Kılıç ve 12 arkadaşının parlömanter sıfatı ile 
yapmış bulundukları iyileştirici bir tekliften 
ibarettir. Bunu tevzih ve tashih etmek mecbu
riyetindeyim. Üzerinde durduğu diğer konular, 
bundan önce tenkid ve temennilerini cevaplan
dırmaya çalıştığım arkadaşlarımın görüşleri
ne mütenazırdır. Ancak kodifikasyon bakımın
dan bu kanun başlığında dermeyan edilmesi ge
reken bir usul hatasına da değindiler. Bu, ka
bule bağlıdır, kendilerinin dedikleri şekilde de 
mütalâa edilebilir, bu tarzda da yapılabilir. Par
lâmentodaki çeşitli tedvinlerde her iki halin de 
Yüce meclislerden geçmiş olduğunu görırekte-
yiz. Bir önerge vermiyeceklerini veya böyle bir 
tashih talebinde bulunmıyaçaklarını ifade et
mişlerdir ki, bu bakımdan kendilerine komis
yon adına teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; kanunun 1 nci mad
desi bütün espiriyi ihtiva etmiş ve bu suretle 
komisyon adına cevaplandırılması gereken .m-
suslar da Yüce Huzurunuzda arz edilmiş bu
lunmaktadır, tereddüdü mucip haller varsa arzı 
cevap etmeye hazırım, Yüce Senatoyu hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın BaJkan, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulduğu ilk 
günden itibaren sağlık hizmetleri mevzuun
daki çalışmalar her yıl görünen bir gelişnye içe
risinde devam etmiştir ve 45 yıl öncesini bugün
le yaptığımız bir mukayesede bunu gayet sarih 
olarak görürüz. Şüphesiz, bu güzel başarıyı, bu 
güzel neticeyi sağlık personeli,, yardımcı sağ
lık personeli ve hekim dâhil olmak üzere bü
tünü ile bir sağlık personeli temin etmiştir. 
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Biz bugün koruyuucu sağlık hizmetlerine, çev
re sağlığı hizmetlerine ve tedavi hizmetlerinin 
modernleşmesine büyük ehemmiyet vermekte
yiz. Bugün tatbik etmekte olduğumuz sağlık 
personeli politikası, Bakanlık olarak takib et
mekte olduğumuz politika, bütün yurt sathına 
sağlık personelini dengeli ve âdil ölçüler içe
risinde tevzi edebilmektir. Ama, huzurunuzda 
şunu bilhassa belirtmeye mecburum ki, bu
gün için bu politikayı gereği gibi tatbik edemi
yoruz. Bunun sebebi şudur; gerek yardımcı 
sağlık personeli bakımından, gerekle hekim 
olarak, noksanlık itibariyle büyük sıkıntı çek
mekteyiz. Bu sıkıntıyı giderecek tedbirleri de 
muayyen ölçüler içerisinde almakta devam edi
yoruz. Bunlardan birisi yardımcı sağlık per
soneli okullarını genişletmemiz, çoğaltmamız-
dır. Zaman zaman bütçe münasebeti ile olsun, 
arkadaşlarımızın sordukları sözlü sorular mü
nasebeti ile olsun bu mevzuları buralarda dile 
getiriyoruz. Bundan 15 yıl kadar evvel yardım
cı sağlık personeli olsullarımızdan ancak 150 
kadar mezun verilirken bu sene bu miktar 2 000 
e çıkmıştır ve yardımcı sağlık personeli okul
larına bu sene aldığımız öğrenci adedi de 3 000 
in üzerine yükselmiştir. Ama, hâlâ şunu ifade 
edeyim ki, bugün ebe, hemşire ve sağlık me
muru olarak her birisinde 10 000 in üstünde 
bir ihtiyaca sahibiz. Yalnız okullarımızın, yeni 
okullar açılmak sureti ile, verdiği mezun ade
dinin yükseldiği, önümüzdeki üç, beş sene içe
risinde yardımcı sağlık personel sıknıtısmı büyük-
ölçüde izale edeceğini bize göstermektedir. Ar
kadaşlarım, asıl sıkıntı hekim bakımındandır. 
Bugün en azından 1970 senesi içerisinde Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde çalışacak hekim adedi
nin mutlak mânada, plânın gösterdiği ölçüler 
içerisinde, 10 000 nin üzerine çıkmış olması lâ
zımdır. Halbuki bugün bizim elimizde mütehas
sıs ve pratizyen olarak 4 000 civarında bir he
kim kadrosu vardır. Hekim için evvelâ mevcut 
Tıp fakültelerini genişletiyoruz ve yeni tıp fa
külteleri ilâve ediyoruz. Bu sene tıp fkülteleri
mizden mezun olan hekim arkadaşımızın adedi 
900 ü bulmuştur ki, bu bugüne kadar rekor 
bir seviyedir ve yeni açılacaklar açılmış olan
ların da zamanla kapasitelerinin genişlemesi 
suretiyle bu rakam 2 000 in üzerine yüksele

cektir. Şüphesiz ki, bu 5 - 6 sene gibi bir zama
na ihtiyaç göstermektedir. 

ikinci olarak; Sağlık Bakanlığı bünyesinin 
dışında çalışmakta olan, gerek yurt içinde ge
rek yurt dışında doktorlarımızın, asıl sağlık 
hizmetlerini hakkı ile ifa eden Sağlık Bakanlı
ğı bünyesinde cezbedebilmek mevzuunda da iş
te bu kanun teklifi güzel bir görev görecek
tir. 

Arkadaşlarım, bundan 1,5 sene kadar evvel, 
sosyal refah hizmetleri bakanlarının toplantı
sı münasebeti Oa Amerika'ya gittiğim zaman 
gerek Almanya'daki gerek ingiltere'deki ge
rekse Amerika'daki doktorlarla görüşme imkâ
nını buldum ve bu güzel fırsatı hakikaten mem
leketime yarıyacak bir şekilde kullanılması yol
larını aradım. Bana orada en başta dedikleri şu 
oldu; 10 - 15 sene burada yetiştik, bilgi sahibi 
olduk, bu bilgileri mutlaka memeleketimize en 
yararlı bir şekilde götürmek isteriz, ama oraya 
geldiğimiz zaman 40 lira asli maaşla başlıyacak-
sınız diyorlar. Bu, ellletteki, buranın büyük 
refahı karşısında vatanda bizi büyük sıkıntı
lara sokacaktır» işte bu kanun o arkadaşlara 
mektepten mezun oldukları tarihten itibaren 
kendilerine terfilerinin kazanılması sureti ile 
buradaki arkadaşlarının seviyesinde bir maaşı 
sağlamış bulunuyor. Şüphesiz, Muhterem Özelin 
arkadaşımın dediği gibi, bu reform tasarısı de
ğildir, ama tedbirler manzumesinin içinde bir 
unsurdur, bunu lütfen kabul etmelerini rica 
ederim ve bunun büyük faydasını göreceğimp 
kaaniim. Bakanlık olarak şimdiden bültenler ha
zırladık ve bu bültenleri yurt dışında bulunan 
arkadaşlarımıza göndermek sureti ile kendileri
ni bilgi sahibi kılacağız. 

Türkiye'de, arkadaşlarım, sağlık hizmetle
rinde ilk reform tasarısı sosyalizasyon kanunu 
olmuştur, ama yine, bâzı arkadaşlarım başta 
Sayın Mehmet Hazer arkadaşımın zamanında 
ifade ettiği gibi, sosyalizasyondan bugün iyi nje-
ticeler alınmıyor sebebi, hekim noksanı, yar
dımcı sağlık personeli noksanı. İşte biz, bu nok
sanları tatmin etmek, telâfi etmek, izale etmek 
yolunda çalışıyoruz ve ikinci bir reform tasarı
sı bugün T. B. M. Meclisine sevk edilmiştir. Bu 
da, arkadaşlarım, Genel Sağlık Sigortası Kanun 
tasarısıdır ve bu kanun tasarısı da, şimdi meclis
lere mal olmuştur. Arkadaşlarımızın güzel fikir-
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leriyle daha da olgunlaştıktan sonra Türk Mil
letinin hizmetine çıkacak ve hakiki reform ta
sarısı mahiyetinde Türk Milletinin, hizmetinde, 
sağlık hizmetlerinde büyük faydalar getirecek
tir. 

Arkadaşlarım, şunu da bilhassa belirtmek 
isterim ki, bizim sağlık hizmetlerindeki perso
nel noksanımız yalnız Doğu'da mahrumiyet 
bölgelerinde görünen noksanlık değildir. Bu
gün, yardımcı sağlık personeli olarak, hekim 
olarak Türkiye'nin her vilâyetinde; Ankara, is
tanbul, izmir dâhil, her vilâyetinde bu noksan
lık kendisini göstermektedir. Programlarımız, 
büyük şehirlerimizde büyük tedavi merkezleri
ni kurmak olduğuna göre o merkezlere de biz 
mutlaka yetişmiş doktoru getirirsek mecburiye
tindeyiz. 

Bu kanun tasarısı ile Bakanlık olarak şuna 
inanıyoruz ki, bu, Bakanlık teşkilâtında bir mik
tar yetişmiş arkadaşlarımızı celbedecektir. Bu 
kanun teklifi dolayısiyle muhterem senatör ar
kadaşlarımın Bakanlığıma ve teşkilâtıma ve ay
rıca çalışmalarıma teveccühlerinden, iltifatların
dan dolayı tefekkürler ediyorum ve hepinizi 
saygiyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir sorum var, 
Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Sayın Ural, buyurunuz. Sayın 
Bakan, sorular sorulacak. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Bakan, 
gayet güzel ve tatmin edici izahat verdiler. An
cak, benim konuşmamda ortaya koyduğum so
ruya cevap teşkil edecek bir beyanda bulunma
dılar. Memlekette şu kadar hekim sıkıntısı var
ken ve genç yaşta emekliye ayrılmış, çalışma 
imkânı bulunan doktorlar hizmet arzında bu
lunmak üzere hazır bulunurken, mutlaka, emek
liliğinden vazgeç, ondan sonra seni hizmette ala
yım, fikirleri, saikleri yoksa, bugün çalışıyor 
durumda bulunan bu tabiblerin çalışabilmesi 
için tedbirler alınmasını uygun görüyorlar mı 
ve her hangi bir teşebbüsleri var mıdır? Bu hu
susu cevaplandırmalarını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım haklıdır. Yalnız, bu, geçen sene alın
mış bir kanuni müeyyidelere istinadetmektedir. 
Buna uymaya mecburuz. Benim de bugün elim

de bâzı doktor arkadaşlarım vardır ki, kendile
ri emekliliğini teritetmedikten sonra vazifeye 
başlıyamıyorlar. Ben de onların vazifesinden 
memnunum ama, bu kanunda her hangi bir de
ğişiklik yapılmasını icabettirir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Heyeti Ve
kile kararı ile olabilir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz teşebbüs et
miyor musunuz Sayın Bakan? Yani, bunların 
çalıştırılabilmesi için tedbirler almak, yahut 
kanuni mevzuat getirmek hususunda.. 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bu mev
zuda, çalışabilecek arkadaşlarımız hakkında 
tekliflerimiz vardır ve halen de kararname şek
linde Bakanlar Kuruluna intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, buyurunuz. 
O ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Efen

dim, Saffet Beyin sorduğu bir suali tamamlayıcı 
olmak üzere, aynı şekilde bir sual sormak is
tiyorum, Sayın Bakana. 

Şimdi, resmî sektörün her dalında, hattâ en 
küçük ünitelerinde, özel bankalarda ve resmî 
bankalarda, bütün Devlet dairelerinde bir sürü 
hekim vardır, Mütehassıs hekimler burda mes
lekî faaliyetlerinin dışında sadece bir kalem 
memuru gibi vakitlerini doldururlar. 

Saniyen, yine bu kurumların hastaneleri. 
vardır. Bunlar, bir nevi, kendi mensuplarından 
başkalarına hizmet göremezler. 

Yine bankalarda ve birçok kurumlarda sağ
lık sandıkları ihdas edilmiştir. 

Bu işgücünü acaba sağlık hizmetlerine kat
mak ve Sağlık Bakanlığı olarak bütün bu ku
rumların sağlığa taallûk eden hizmetlerini de 
tek elden görmek imkânları var mı? Aslında, 
Beş Yıllık Plân da bu hedefleri derpiş ediyor. 
Buna müteveccih faaliyetler var mı? 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın, Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Efendim, 
sosyalizasyonun bütün vatan sathında tatbika
tı ve genel sağlık sigortası kanunlaştıktan son
ra ki tatbikatı neticesi, arkadaşımızın dedi
ği mahzurlar tamamen ortadan kalkacak ve 
tahmin ediyorum ki, bütün hekimler, bütün te
davi müesseseleri bir istikamette çalışma imkâ
nına sahibolacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, buyurunuz. 
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EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Kanun
da yazılı ilim dalında staj yapanlar bu stajla
rını yaptıkları sıradaki fahri asistanlık süre
leri de bu kanunun şümulü içerisinde midir? 
Bunu rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Efendim, 
bu kanun, mektepten mezun olduğu tarihten iti
baren bütün hekim arkadaşlarımıza bir hak sağ-
lamaktadn*. 

BAŞKAN —• Başka soru soran sayın üye?.. 
Yok. Buyurunuz Sayın Bakan. (Alkışlar) 

Sayın Bilgen, buyurunuz. 

LÛFî BİLGEN (İçel) — Sayın arkadaşlarım, 
bu kanun teklifini hazırlıyan parlömaııter ar
kadaşlarıma ve teklifi benirnsiyen Bakana ve 
Bakanlık teşkilâtına evvelâ huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi bu, 
elbette köklü, devamlı, radikal bir tedbir de
ğildir. Ama, biraz sonra gelecek olan geçici 
maddede belirtildiği gibi, hiç olmazsa iki sene 
içerisinde duyulan had hekim sıkıntısını bir 
derece olsun giderecektir. 

Bunun gayesi, gerek memleket dışındaki ve 
gerekte memleket içerisinde serbest hayatta ça
lışan hekimleri Sağlık Bakanlığı bünyesine çök
mektir. Bunun için de % 75 nisbetinde bir hak 
tanınmıştır, zaman bakımından. Bu, Bakanlık 
kadrosuna gelen hekimleri sosyalizasyon böl
gesine çekmek için de % de yüzü sayılmak gibi 
bir hak tanınmıştır ki, bu da yerinde bir ted
birdir. 

Bâzı arkadaşlarımız, dışarıdan serbest ha
yatta çalışan hekimlerin bu kanunla dahi gelmi-
yeceğini ifade ettiler. Bunun birkaç canlı mi
salini belirtmek isterim. Şu anda Türkiye'de ça
lışmakta olan bâzı hekimler var. Bir ay kadar 
önce bir hastanenin toplantısında karşılaştık, 
bâzıları ile. Almanya'dan, Amerika'dan gelmiş
ler, çalışıyorlar ve bugün 50 lira maaşı asliyle 
görevdeler. Başka tedbirler düşünüyorlar, ayrıl
mak istiyorlardı. Bu kanunun çıkacağı haberi
ni alınca yerlerinde kaldılar, bekliyorlar. 

Şimdi, bu da mühim bir noktadır, ifade edil
di ki. dışarıda 2 500 hekim var, yaklaşık ola
rak. Bunun bir kısmı uzun müddet çalışmış, ih
tisasını, salışma süresini tamamlamış, bir kıs
mı yeni gitmiştir. Fakat, bugünkü şartlar, Sa-
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yın Bakanın dediği gibi, maaş bakımından, ken
di bünyelerine uymadığından, gelemiyorlar. 

Bâzı istatistik rakamlarına göre, bir hekimin 
Türkiye'deki maliyeti İ milyon liraya yaklaşı
yor. Demek ki, biz 2,5 milyarlık bir yatırımı 
dış memleketlere değerlendirmek için göndermi-
şİL', Bunlar, hakikaten bilgilerini artırmışlar ve 
2,5 milyarlık döviz olmuşlardır. Şimdi, bunu 
çekmek mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa bu ka
nunla bunun yariFim getirebilirsek, demek ki 
bu yatırımın yansını, 1 milyarlık bir dövizi geri 
getirmiş sayılacağız. 

Bu bakımdan bu kanun tam ve köklü olarak 
her isimizi halletmiyecek ise de, esaslı tedbir
ler alınıp da yeni fakültelerin meyvalarını gö
rünceye kadar olsun, Türkiye'de Sağlık Bakan
lığının ve bilhassa sosyalizasyon bölgesinin he
kim sıkıntısını gidereceği ümidi ile bu kanuna 
müspet oy vereceğim. Memleket için hayırlı ol
sun, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüşme
ler bitmiştir. 1 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
1 nci madde üzerinde görüşmek istiyorum. .(«Gö
rüşüldü, bitti» sesleri) 

BAŞKAN —- 1 nci maddeyi görüştük, yeter
lik önergesi verildi. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Tümü görü
şüldü. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Hazer, görüşü
len 1 nci maddedir, tümü değildir; 1 nci madde 
üzerindedir. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Evvelâ, bir 
kanunun tümü görüşülür, sonra maddelerine ge
çilir. 

Ve ayrıca Sayın Bakandan sonra «Son söz 
milletvskilinindir» kaidesi uyarınca konuşma sı
rasında ben vardım, bir yanlışlık yapılmıştır. 

BAŞKAN — Arz edeyim, Sayın Hazer. 
Tümü üzerinde görüşmeler için sayın üyele

re sordum. Tümü iiserinde görünme istiyen? 
yok, dedim. Maddelere geçilmesini oyladım. 
Maddelere geçilmesini oyladıktan sonra ivedilik 
hususunu oyladım, ondan sonra da 1 nci mad
deye eetik, 1 nci madde üzerinde sayın altı 
üye konuştu, Komisyon ve Bakan konuştu. Sı
rada Sayın Bilgen, Sayın Hazer, siz, Sayın Ka-
rakapıeı bulunuyordu. Durum bundan ibaret
tir. 
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MEHMET HAZER (Kars) — 1 nci madde
de de olsa, ek maddede de olsa, Bakandan son
ra son söz Senatöründür, sırada da ben vardım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, olanı olduğu gibi 
size arz ettim. Şayet bu beyanatımı kâfi görmü
yor iseniz, şimdi geçici 1 nci maddeye geçmiş 
bulunuyoruz. Bunun görüşmelerinden sonra size 
zaptı göndereceğim. Bu da sizi tatmin etmiyor 
ise, içtüzüğün 12 veya 6 nci maddesi gereğince 
benim yanlış işlem yaptığımdan dolayı Divan
dan, gerekli işlemi yapmak üzere, görüşmesini 
istiyebilirsiniz. Zaptı biraz sonra size göndere
ceğim. Bundan sonra, zannedersem, zaptı oku
duktan sonra bu beyanatınızdan dönme husu
sundaki faziletinizi gösterirsiniz. 

Şimdi devam ediyoruz. 
MEHMET HAZER (Kars) — öyle de olsa, 

1 nci madde üzerinde son sözün benim olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Okuduk sırayı, Bakandan son
ra son söz Sayın Bilgen, Sayın Hazer, Sayın Ka-
rakapıcı. Şimdi okuyayım aynen, söz alanları 
ve söz sırası bulunanları: Sayın Ural, Sayın Kü-
rümoğlu, Sayın özden, Sayın Kırlı, Sayın Kı-
naytürk, Sayın Tuna daha sonra 7 nci olarak 
Bilgen, Hazer, Karakapıcı. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben altıncı
dan evveldim. 

BAŞKAN — Efendim sırayı okuyorum. 
MEHMET HAZER (Kars) — Ben altıncı mı

yım, yedinci miyim onu söyleyin. 

BAŞKAN — Efendim, sırayı okuyorum. Se
kizinci iseniz, sıra bu şekilde ise, ben sırayı ay
nı bölgenin senatörleri diye değiştirmem mi ge
rekirdi. Sıra bu, Ural, Kürümoğlu, Özden, Kır
lı, Kmaytürk, Tuna, Bilgen, Hazer, Karakapıcı... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sırada kaçın
cıyım onu söyleyin. 

BAŞKAN — Sayayım efendim, bir Ural, iki 
Kürümoğlu, üç özden, dört Kırlı, beş Kmay
türk, altı Tuna. Altıda yeterlik önergesi verildi 
ve işlem yapıldı. 7 de Bilgen, 8 de siz varsınız, 
Ben ne yapayım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Ben ne yapayım? Eğer bunun 
dişnıda İçtüzüğe aykırı bir işlem yapmamı isti
yor iseniz, bunu yapamam. Yalnız benim şifa-
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hi beyanatımı da kâfi görmüyor iseniz, derhal 
zabtıları göndereyim sise, 

MEHMET HAZER (Kars) — Lüzum yok.. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza arz 

ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 1, — Kanunun yayımı tari

hinden itibaren iki yıl içinde yazılı olarak Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat 
edenler bu kanundan istifade edebilirler. 

Ancak, seçimle alman görev sebebi ile bi
rinci fıkrada yazılı zaman içinde müracaat ede
memiş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan 
sonra altı ay içinde yazılı müracaat ettikleri 
takdirde birinci maddeden istifade ederler. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Kanunun yayımından ön
ce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâ
tında görev almış olanlar da kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren (2) yıl içinde yazılı 
olarak müracaat ettikleri takdirde birinci mad
de hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hazer, şimdi size imkân hazırlıyorum. Ta
sarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz isti
yen?... 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz attmıyaca-
ğım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde, buyurun, Sa
yın Karavelioğlu. 

\ 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, kısaca görüşlerimi arz et
mek istiyorum. Temenni ederim ki, şu tedbir, 
•bu kanun tedbiri, Türkiye'nin sağlık personeli 
sağlamasında beklenen faydayı sağlasın, değsin. 
Çok temenni ederim, fakat daha evvel de ifade 
edildiği gibi maalesef köklü bir tedbir değil. 
Buna rağmen tasvibediyorum. Başarı diliyorum. 

Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı meseleleri teş
histe cesur davranmıştır. Bunu rahatça ifade 
ediyorum. Fakat tedavide yeterli tedbirler orta
ya sürülememiştir. Bunun kolay olmadığını bi
liyorum, ilâç meselesinde cesur bir teşhis yapıl
mıştır. Özel hastaneler meselesinde öyle.. Has
tanelerin verimli çalışamamasında, halka gerek
tiği kadar hizmet verememesindeki teşhisleri 
tasvibediyorum fakat tedbirleri kâfi olmamış
tır. Şunu da rahatlıkla ifade ederim; Sağlık Ba
kanını başarılı görmekle beraber metotları faz
la ustaca olmamıştır. Rencide edici olmuştur, 
kırıcı olmuştur. Ama, yeri gelmişken söyliye-
yim Sağlık Bakanı kabine içerisinde başarılıdır, 
Sağlık Bakanı hizmete intibak etmiştir, Sağûık 
Bakanı bu memlekete hizmet etmiştir, teşhiste 
hizmet etmiştir, meseleleri ortaya koymakta 
hizmet etmiştir. Temenni ederim ki, bunların te
davisinde de hizmete devam etsin, başarılı olsun 
veya yerini alacak arkadaşlar bu istikamette 
başarılı olsunlar. 

Şimdi asıl üzerinde durmak istediğini konu 
şudur : Sağlık Bakanlığı personel kaynaklarını 
harekete getirmekte büyük vazifeyle karşı kar
şıyadır. Bunu bugüne kadar yapamamışızdır, 
bunu plân tesbit etmiştir; hepimiz de görüyo
ruz. Memleketin sağlık meseleleri ortadadır. 
Şimdi, iki türlü personel var; birisi yardımcı 
personel sağlanması, diğeri de ihtısaslı personel 
sağlanması. Yardımcı personel sağlanması ko
laydır, çok kolaydır. Çünkü, uzun eğitime muh
taç değil. Bu memlekette gidecek okul ariyan 
yüzlerce çocuk var, kız ve erkek... Bunları bir. 
iki senede yardımcı personel olarak yetiştirmek 
gayet kolay. Bir tek mesele bütçe imkânı, kad
ro meselesi. Bunu yaparsa Sağlık Bakanı, bu 
yardımcı personeli alabildiğine sağlar. Bugün 
hemşire yerine müstahdem kullanılıyor hastane
lerde, hepimizin bildiği şey. Müstahdemlik için 
dünya kadar müracaat var, yetersizlik kadroda. 
Kaldı ki, hemşire sağlamamak için, idari perso-
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nel sağlamamak için hiçbir sebep yok. Dünya 
kadar lise mezunu, ortaokul mezunu iş arıyor. 
İhtisas sağladığınız anda, eğitim sağladığınız 
anda bunları sağlryabilirsiniz. Benim ihtisasım-
değil, fakat görüşümde ısrar ediyorum. Yardım
cı personel sağlamak iş değildir. Bir tek mânisi 
Var, bütçe imkânı. Bunu sağladığınız anda bir, 
iki sene içinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerini, 
yardımcı personeli istediğiniz kadar sağlıyabi
lirsiniz. Mesele bu değil; mesele, ihtısaslı per
sonel sağlamak. Bunun kökü, kanaatımca, şu
radadır, çıkmaz şuradadır; uzun bir eğitime 
muhtaçsınız, eğitimi bitiriyor, ihtisasa muhtaç
sınız, ihtisası bitiriyor, tatmin edemiyorsunuz, 
dışarı hizmete gidiyor. Tatmin edemiyorsunuz, 
gitmeyi engelliyemiyorsunuz. Bunun esaslı ted
birlerini almak lâzım, radikal tedbirlerini almak 
lâzım. Tedbir teklif etmiyeceğim, çaresizlik or
tadadır. Yalnız tutarsız tedbirlerle bu iş olmaz. 
Dün sosyalizasyon bölgesine bâzı imkânlar sağ
ladık. Doktorlar, yardımcı personel dahilî hiz
mete girdiler. Aynı imkânları başka yere sağla. 
dığmız zaman oradakiler derhal o hizmeti terk 
ettiler. Niçin gitsin mahrumiyet içerisine? Ço* 
İlığımdan, çocuğundan ayrılsın? Herkes insan. 
E, diyor, «ancak burada meslekî ihtisas yapabi. 
liyorum, burada kendimi tatmin edebiliyorum, 
gitmem» O halde tutarlı kararlar, tutarlı tedbir. 
ler, dengeli tedbirler almak lâzım. 

Bunu, bugüne kadar sağhyamadık. Birbiri
ni tutmaz, birbirini bozan tedbirlerle personel 
akımı sağladık sadece ordudan, Sosyal Sigor
talara; Sosyal Sigortalardan, Sağlık Bakanlı
ğına; Sağlık Bakanlığından, Sosyal Sigortala
ra.. Doktorlar bir trafik akımı içerisinde, ner-
de daha fazla avantaj varsa oraya gittiler; ted
birlerin tutarsızlığından. Kanaatimce kaynakta 
bir kifyetsizlik var, o da şudur: Bugün mem
nuniyetle kaydetmek lâzım ki, Tıp fakültele
rinde talebe yetiştirecek öğretim kadrosuna ye
teri kadar sahibiz. Hattâ yettiğinden daha faz
la sahibiz. Bugün İstanbul Tıp Fakültesi, Edir
ne'de, Bursa'da birer Tıp Fakültesi açmaya ha
zırlar. Bunu plânlıyorlar. Ankara Tıp Fakülte
sine gidip de teklif etseniz, Ankara'da bir üçün
cü Tıp Fakültesini açmaya hazırdırlar. Kadro 
olarak yeterlidirler, bu seviyeye Tıp fakültele
rimiz gelmişlerdir. İzmir Tıp Fakültesi, İspar
ta'da bir tıp fakültesi açmaya hazırdır. 

İ 
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Bunlar da dengesiz tedbirlerdir. Bunu Sağ
lık Bakanlığının ele alması hatalıdır. Bunun 
esası plândır. Sağlık personeli yetiştirme di
rektifini Devlet Plânının personel plânlaması 
ayarlamıştır. Buna göre kaynakları tanzim et
mek lâzımdır. Edirne'de Tıp Fakültesi olmaz. 
Tıp Fakültesi bir bölgenin sağlığını destekliye-
cek, geniş bir bölgeye merkezlik edecek yerde 
kurulmalıdır. İhtiyacı olan yerde kurulmalıdır. 
istanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sa
bah gidip akşam dönebilecekleri yerde değil, 
Tıp Fakültesi, Bursa'da değil, Edirne'de değil, 
Ankara'da değil. Meselâ; Adana'da; meselâ, 
Konya'da, meselâ, Samsun'da, meselâ, Trabzon'
da ihtiyacı olan bir geniş sağlık hizmetine mer
kezlik edecek yerde açılmalıdır. Sağlık Bakan
lığı ağırlığını bu istikamette koymalıdır. Di
yarbakır'da doğrudur, Erzurum'da doğrudur. 
Trabzon'da doğrudur. Kayseri'de doğrudur. İs
parta'da doğru değildir, sonra olabilir. Evvelâ 
Konya'da, evvelâ Adana'da, evvelâ Samsun'da, 
evvelâ Trabzon'da. Edirne'de değil, Bursa'da 
değil, Tıp Fakültesi, bir merkeze lojistik des
tek, hizmet desteği sağhyacak yerde kurula
caktır. 

Bunu tanzim ediniz, Ankara Tıp Fakültesi
nin istediği yerde açmayınız, açtırmayınız tıp 
fakültelerini. Profesörlerin, doçentlerin gönüllü 
gitmek istedikleri yerde değil, ihtiyacımız olan 
yerde, plânın emrettiği yerde, halkın muhta-
colduğu yerde açınız. Açtırınız Tıp fakülteleri
ni. Yarın tazyikler çok daha fazla olacaktır. 
Daha fazla açtırınız. Devlet, bunu karşılasın. 
Lütfen ihtiyacolan yerde açtırınız. 

Konuşmamı hülâsa ediyorum; daha uzun 
bir tetkiki önünüze koymak isterdim ama za
manı değil. Mesele şudur : Sağhk hizmetlerin
de en büyük sıkıntı personel meselesidir. Per
sonelde de ihtısaslı personel, ilmî tıp personeli, 
yardımcı personel lâzımdır. Yardımcı personel 
sağlamak son derecede kolaydır. Sağlıyamazsa-

nız, olmaz. Bunun sebebini bertaraf ediniz, et
melisiniz, bu imkânlar vardır. Diğeri uzun va
deli bir tedbirdir. Bunu da plân içerisinde oto
ritenizi kullanarak yapınız. Başarılar diliyo
rum. Siz Sağlık Bakanının şahsına hitabetmek 
isterim; dinamik bir Bakansınız, hizmetinizde 
şu kadar kusur, bu kadar kusur olabilir. Başa
rılı oldunuz. Devam etmenizi temenni ©derim. 
Ama, Sağlık Bakanlığı ağırlığını bu istikamette 
koymalıdır, bir. Sağhk Bakanlığında sadece 
Bakanın çalışması kâfi değil, Bakanlık bütün 
organlariyle çalışır hale gelmelidir, İM. 

Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde lehte ve aleyh

te söz verdik, lehte Sayın Karavelioğlu almış
tır. Aleyhte söz istiyen yok. Sayın Hazer, tümü 
üzerinde bitmeden önce görüşmek ister misi
niz? Bilâhara size takdim edilmek ve şayet ha
ta varsa zaptı sabık hakkında konuşmak imkâ
nı ve fırsatı verilmek üzere gelen zaptı okuyo
rum. 

«BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik hususu da bu
lunmaktadır. ivedilik hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.» 

Demek ki, tümü üzerinde görüşme açmışım. 
Sayın üyeler konuşmamıştır. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. Bu sebeple yapılan işlem 
doğrudur. 

MEHMET HAZER (Kars) — İllâ M, konuş
mak derdim değildi. 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunda-
ki görüşmesi bitmiş bulunmaktadır. 

Gündemimize devam ediyoruz. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizde komisyonlar
da açık bulunan üyeliklere seçim; Anayasa 

Mahkemesinde bir yedek üye seçimi gibi hu
suslar mevcut ve fakat genel kurulda mevcut 
üye sayısı seçimi yapmaya elverişli bulunmadı
ğından 10 Mart Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

»&<* 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
48 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 3 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —-'Komisyonlarda açık 'bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılanııya-
cakları» 'hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'iıı, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkaya'mn yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608) 
(S. Sayısı : 1361) (Dağıtma tarihi : 3.2.1970) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Bel er'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/845) (S. Sayısı : 1362) (Dağtıma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/29; Cumhu
riyet Senatosu 2/280) (S. Sayısı : 1372) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 . 1970^ 
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3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve 
Memurin Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 / 2 9 ; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /280) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 67) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 108 

CUMHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kalbul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve memurin 
Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 67) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 25 . 2 . 1970 

Esas No. : 2/280 
Karar : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin 
Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi komisyonumuzun 24.2.1970 
tarilhli toplantısında; ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Sağlık personelinin genel nüfusa oranla Batılı ülkeler seviyesine göre çok düşük ve yurt yü
zeyine dengesiz bir şekilde dağılmış 'bulunması ve çeşitli sebeplerle memleket içinde gerekse 
yabancı memleketlerdeki Türk hekimlerinin resmî görev almalarını teşvik ve temin etmek •amaciy-
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le; kanun teklifinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ıbu dengesizliği 'bertaraf edebilme 
inıkânını sağlıyabileceği görüşü teklifin gerekçe/sinden ve ilgili hükümet temsilcilerinin verdiği 
tamamlayıcı bilgilerin ışığı altında kanun tekliflim Millet Meclisince kabul edilen şekli ile önce
lik ve ivedilikle görüşülmek üzere aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Malî ve İktisadi İşler Komisvoııuııa tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 

Sözcü 
Sinop 

Nazım İnebeyli 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

Üye 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 

Üye 
Muğla 

İlyas Karaöz 

Üye 
Trabzon 

Reşat Zaloğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Valıap Güvenç 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/280 

Karar No. : 2 

25 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve Memurin Ka
nununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi komisyonumuzun 24 . 2 . 1970 
günlü toplantısında; ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Sağlık personelinin miktar olarak azlığı, yurt sathına dağılışı itibariyle dengesizliği bilhassa 
çeşitli nedenlerle serbest olarak çalışmakta bulunmaları nazara alındığı takdirde; kanun tekli
finin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bu dengesizliği bertaraf edebilme imkânını sağlıya
bileceği görüşü komisyonumuzca da mümkün mütalâa edilmiştir, 

Bu suretle Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle ve öncelik, ivedilikle görüşül
mek üzere aynen benimsenerek kabul olunduğu; 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdii için makama sunulduğu saygı ile arz 
olunur. 
Bu raporda Başkan ve 

. Sözcü 
Muş Çanakkale Caziaııtep G-iresun 

/. Binnöl Z. Termen İ. Terfik Kutlar S. Orhon 

İstanbul 
<SV, Akyürek 

Konya 
M. Varisli 

Ordu Afyon K. 
B. Sıtkı Bayi:al - J/. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

İçel 
L. Bilgen 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Özkaya M. İzmen 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/280 25 . 2 . 1970 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa. 

Millet Meclisimin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin 
Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesin.1 dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 25 Şubat 
1970 tarihli 7 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Teklif, yurt içinde Â eya dışında mesleklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı ücretli 
iıİsmetlerde çalışmakta iken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında vazife alan tabip, 
diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin serbest veya barem dışı hizmette geçirdikleri sü
renin dörtte üçünün; sosyalizasyon bölgelerinde cnaz üç yıl çalışanların veya çalışacak olanların 
tamamının memuriyette geçmiş gibi sayılmasını; ve bu haktan istifade edebilmek için iki yıl için-' 
de müracaatta bulunulmasını öngörmektedir. 

Yurdumuzda sağlık personelinin sayı bakımından yetersiz olması ve yurt sathında dengesiz da
ğılımı sağlık hizmetlerinde beklenen gelişmeyi engellemektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde dengeyi sağlamak yönünden çabalara giri
şi laiği halde, hekimlerin belirli merkezlerde toplanmaları önlenememiş ve dengesizlik devam et
miştir. Nüfus yoğunluğu bakımından eşidolan bölge'erde hekim oranı ve hekim başına düşen nüfus 
büyük farklılıklar göstermektedir. 

Sağlık personelinde görülen bu dengesizlik n.isl eten kanın sektöründe çalışan sağlık personeli 
sayısının artırılmasiyle giderilebilir. Bu amaçla bir tedbir olarak öngörülmüş bulunan sosyalizas
yonun uygulandığı bölgelerde dahi, yeterli malî imkânlar sağlanamamış olduğundan kamu sektö
rünün ihtiyaç duyduğu sağlık personelinin temirJ: de güçlüklerle karşılaşıldığı görülmektedir. 

Gerek uzun vadeli kalkınma Plânlarında, gerekse yıllık programlarda sağlık personelinin ken
di mesleklerinde ve yurt içinde çalışmalarını sağlamak amacı ile 'düşünülen tedbirler konusunda 
yapılan çalışmaların yetersiz kalmış olduğu, kamu sektöründe mevcut sağlık personeli kadroları
nın açıklığından anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan sağlık kurumlarına sahip çeşitli kuruluşlar arasında da maaş, tazminat, ücret, 
ödenek v. s. bakımdan büyük farklar bulunmakta ; bn da., sağlık personelinin dağılışında dengesiz
lik meydana getiren önemli bir sebep teşkil etmektedir. Özellikle, genel bütçeden maaş alan ve 
memur statüsünde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı personel bu farklılıktan za
rar görmekte ve netice olarak Bakanlık kadrolarında görev alma talepleri azalmaktadır. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde, Kalkınma plânlarında da öngörüldüğü üzere, he
kimleri im eslek e yöneltici ve Devlet sektöründe görev yapmayı cazip hale getirici tedbirlerin ger
çekleştirilmesinde büyük rol oynıyacak; diğer taraftan yurt dışındaki sağlık personelinin yurt 
içinde çalışmalarını sağlayıcı nitelikte görülen teklif Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
-Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur R. Üner 

î. C. Ege 
Maraş TaJbiî Üye 

A. Karaküçük Muhalifim 
8. Özgür 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Malatya 
N. Akyurt 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

0. 

Ankara 
/ . Yetiş 

Manisa 
Karaosmanoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Tardını Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Yurt içinde veya dışında mes

leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı üc
retli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa me
muriyete intisabederek veya memuriyetten ay
rıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek ve
ya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memu
riyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilâtında vazife alan tabip, diş tabibi, 
eczacı ve yardımcı sağlık personelinin serbest 
veya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 
3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde en as 3 yıl 
çalışanların veya çalışacak olanların tamamı 
memuriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecek
leri derecelere atanmaları yapılır ve bu suret
le kıdeme eklenen müddetlerin âzami on yılı 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu esas
ları dairesinde borçlandırılarak emeklilik fiilî 
hizmet süresine ilâve olunur. Bu suretle borç
lananların Bakanlık Teşkilâtında beş yıl hizmet 
görmeleri ve borçlarını beş yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığına taksitle ödemeleri gerekir. 
İlgililerin terfi ve emeklilik kıdemlerine eklene
cek sürelerde bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş 
olmaları şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren iki yıl içinde yazılı olarak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat 
edenler bu kanundan istifade edebilirler. 

Ancak, seçimle alman görev sebebi ile bi
rinci fıkrada yazılı zaman içinde müracaat ede
memiş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan 
sonra altı ay içinde yazılı müracaat ettikleri 
takdirde birinci maddeden istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yayımın
dan önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında görev almış olanlar da kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (2) yıl için
de yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde bi
rinci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanları yürü
tür. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici I nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KAİBUL 
ETTİĞİ METİN 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi

len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici madde 1 aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici madde 2 aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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