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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

B'.Ar.c: oturum 
Vai:f3 il o yurt dışına ^iden Tanın. Bakanı 

Orhan D:kı::n:ıı*.e Orman Balkanı Selâ-hafctm 
İnal'ın vskiîlıik etmesinin ııy^un görülmüş oldu
ğuna dair Cıırnhur^ajkanlığı teskeresi Genel 
Kurulan bilgiaine sanullu. 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşoıclar'3 d3-va.m olunarak; 

Adalöt Bakanlığı bütçesi kcvrul olumdu. 
İçişleri Bakanlığı, Emncyat Genel Müdürlü

ğü. ve Jandarma Genel Komutanlığı b'üi'çaleri 
üzerinde Mr süre görüjüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmadı üzsre Birkacme 
saat 13,15 13 a?a varil:ü. 

İJr'nci oturum 

icidari Bıakanl'ğı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri 
kabul olandu. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesi onaylardı; maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu, oyların 
ayrımı sonucunda kaibul edildiği bildirildi. 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saa.it 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,05 i e ara verildi. 

Üçüncü oturum 

İmar ve iskân Bakanlığı ve 
Bayındırlık Bakanlığı 'bütçeleri kabul olun

du. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt

çe kanunu tasarısının maddeleri kabul olundu, 
tümünün gelecek birlerimde açık oya sunulaca
ğı bildiri! ü . 

5 . 2 . 1972 Cumanteei minü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime (5 . 2 . 1972) saat 
C0,50 de son verildi. 

Başkam 
Başjkanvekı'i 

Mehmet Vnaldı 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kârtip 
Niğde 

Kudret Bmjluın 

•SORULAR 

Yazdı .ora 
i. — Ca "naaiyet Scaatcsu istanbul Üyesi 

lÜebrura Ak:o78'yan, ora1 m keylerine dair va
sılı soru cîie:;;37İ, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakar!:ğ'"a g="niari3-iıa.r. (7/16) 

http://Saa.it
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II. — GELEN KÂ&ITLAR 

Kaparlar 

1. — Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idari şahsi haklarının düşü
rülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/518; Cuhuriyet Se
natosu 2/2) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1972) 

2. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 yılı Genel Bilançosunun onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatonu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/503; Cumhuriyet Senatosu 2/8) (S. Sayı
sı : 48) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

3. — Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fab
rikaları, Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek 
Parça Depo müdürlüklerkin 1965 yılı konsolide 
(bilançosunun onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/390; Cumhuriyet Senatosu 2/9) (S. 
Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

4. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1937 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatom Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclîsi (1/133; 
Cumhuriyet Senatosu 1/23) (S. Sayısı : 51) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
ımetni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Flân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/239; Cum
huriyet Senatosu (1/29) (S. Sayısı : 52) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1938 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin

ce kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/213; O. Senatosu 1/30) (S. Sayısı ; 54) (Da-
ğ-ıitma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/74; C. Ssnatosu 1/31) (S. Say:sı : 53) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul dun an metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/50; C. Senatosu 1/32) (S. Sayı
sı : 42) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1037 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Sena-osu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/64; C. Senatosu 1/33) (S. Sayısı : 43) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1987 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/34) (S. Sa
yısı : 44) (Dağ; tma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhui'iyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/G7; C. Senatosu 1/35) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

12. — İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/279; C. Senatosu 1/36) (S. Sayısı : 46) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

477 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sayı
sı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESI .• 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/562: 
Cumhuriyet Senatosu (1/19) (S. Sayısı : 18) (2) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yet
kili Sayın Bakanı ve erkânı hazır: Bütçe Komis
yonu adına da Karma Komisyonun Sayın Bas
kanvekili hazır. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum: 

Sayın Abdülkerim Saraçoğlu, Millî Güven 
Partisi Grupu adına, Şevket Koksal, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına, 

Mustafa Bozaklar, Adalet Partisi Grupu 
adına, 

Vehbi Ersü Millî Birlik Grupu adına, 
Ragıp Üner Kontenjan Grupu adına. 
Muhterem arkadaşlarım; grup sözcülerin

den yalnız Sayın Ragıp Üner görünmektedir... 
(«Mustafa Bozaklar burada» sesleri.) 

Sayın Bozaklar, buyurun söz sırası sizin 
oluyor efendim. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1972 ta
rihli 25 ne i Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Bir daha sırayı arz ediyorum : 
Sayın Abdülkerim Saraçoğlu, Sayın Şevket 

Koksal, Sayın Mustafa Bozoklar, Sayın Vehbi 
Ersü, Sayın Ragıp Üner. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA BOZOK
LAR (izmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Yaşıyan her insanın, doğumundan ölümüne 
kadar olan zaman ve mekân içerisinde, neslinin 
bekâsını ve sağlığını koruması için asgari bâzı 
sağlık kurallarına riayet etmesi şarttır, ister 
uygar, ister iptidai olsun, her toplumun bir 
sağlık politikası veya inanışı vardır. Bu inanış, 
o toplumun sosyal ve kültürel seviyesine göre 
ya iptidaîdir; mânevi ve batıl inanç ve ibadet 
şeklindedir veya modern tababet dediğimiz bu
günün müspet anlayışı içindedir. 

Sağlık hizmetlerinin bir intihası yoktur. 
Bitti zannedildiği noktadan ekseriye başladığı 
görülür. Bir toplum için yararlı görülen bir 
tatbik şekli, diğer bir toplum için hiçbir değer 
taşımıyabilir, hattâ bazan zararlı ve tehlikeli 
dahi olabilir'. Bu bakımdan, esasen komprime 
halinde sunmağa çalışacağım sağlık hizmetleri
ni huzurunuza sererken, vâki noksan ve çeliş
meleri bir hata olarak kabul etmemenizi, bir 
görüş ve izah farkı olarak değerlendirmenizi 
bilhassa istirham ederim. 

Sayın arkadaşlar; 
Bilhassa ikinci Dünya Savaşından sonra 

süratle gelişen uygarlığın toplumlarda yarattığı 
anlayış genişliği; iskân, sanayi ve tarım saha
larındaki inkişaf neticesi meydana gelen birçok 
zararlı maddelerin ve sosyal problemlerin in
san sağlığı üzerinde yarattığı ciddî, menfi etki
ler dolayısiyle küçümsenmiyecek kadar endişe
ler doğurmuştur. İşte bu haklı endişe, toplumları 
sağlık politikası bakımından sanki bir rekabet 
sahasına itmiş, gerçek ve müstakil bir ilim ha-
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ünde istenmiş ve nihayet îtüm insan topluluk- I 
larınm müşterek dâvası ve felsefesi halinde 
•kalmıştır. 

Bugün İnsanlığa mal *olan bu felsefe ve dâ
vanın bina edildiği temel prensipler müşterek
tir. Sağlık 'hizmetleri her insanın tabiî hakkıdır. 
Dolayı'siyle; ister uzvi veya ıgayriuzVi, ister sos
yal, ister ruhi olsun her türlü hastalıklardan I 
kaçınma, bilhassa araz vermeden tedbir alma, | 
hastalık devamı ve sonrası için gereken bütün | 
imkânları 'kullanma insan için mutlak bir hak- I 
tır. 

Her insan 'beden ve ruh bakımından fark- | 
lıdır. Toplumların da değişik ^karakterler arz 
eden ruh ve beden yapıları vardır. Bunun için- I 
dir (ki, tedavi ve müdavat 'şekillerinde, az dahi 
olsa bir değişikliğin görülmesi tabiîdir. Hele 
coğrafik, sosyal, kültürel yapı, politik inanç, 
dîn, örf ve âdet gibi vazgeçilmez inançları da 
birlikte mütalâa edersek ne kadar kapsamlı, 
renkli ve çok cepheli bir problemle karşı kar- I 
şıya bulunduğumuzu idrak etmiş oluruz. , I 

tnsan ile sağlık hizmetleri birbirinin ayrıl- I 
maz mütemmim ve sanki biri diğerinin içerisin- | 
de erimişoesine bir 'bütün olarak kabul edildiği- I 
ne göre, değişik imkân, vasatlar içerisinde dahi 
İster fert, ister toplum halinde olsun, mücade
le, hayat olduğu müddetçe aralıksız devam et- I 
inektedir. I 

Bugünkü Batı dünyasının insan sağlığı ko
nusundaki inancı budur. Toplumumuzda bu I 
gerçeklerin mühim bir faismı, üzülerek ifade' I 
edeyim ki, bugüne kadar ancak bir teori halin
de kalmış, ikalem, kitap, travay ve mecmua say- I 
falarından dışarıya taşamamış, hir tıbbi müsa- I 
mere veya tartışma konusu olmaktan daha ileri I 
gidememiştir. 

1961 - 1971 anayasalarımızın 49 ncu madde- I 
si, «Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde I 
yaşıyaibilmesini ve tıhbi hakim görmesini sağla- I 
makla mükelleftir» der. | 

Bu maddeyi 'bugün vatan sathına aksettir- J 
dlğimiz takdirde, bu güzel inanış ve arzunun I 
dışında bambaşka, üzücü ibir manzarayla kar
şılaşmış olduğumuzu ıgörürüz. IBU bir gerçektir. 

İAnayasamızın 49 ncu maddesinin gerektir- I 
diği ibir ülke foulmak zordur. Elle tutulabilecek 
kadar katı bir gerçek olan bu yanlış ve tehlike- I 
li tutumun münakaşasından yapıcı bir netice [ 

ummuyorum. Aksi takdirde hepimizi üzecek 
yepyeni problemlerin içine birlikte düşme bed-

j bahtlığma mâruz (kalmış oluruz. 
Yine 1961 de 'kabul edilen sağlık hizmetleri

nin sosyalleştirilmesi bakımından Kanunun 3 
ncü maddesi şöyle der : «Kamu sektöründe ça
lışan hekimler 'serbest hekimlik yapamazlar, 
Devletten sabit maaş alırlar.» 

Yine üzülerek ifade edeyim 'ki, bu Anayasa 
ve kanun maddeleri, hugün ancak fakültelerde 
doçentten aşağı 'kademelerdeki hekimlere; Dev
let sektöründe ise, ihtisas için gerefken hazırlık 
devresi içerisinde bulunan ve asistan seviyesine 
kadar olan hekim kadrosuna hâkimdir. Asıl 
halkla, sağlık hizmetleriyle karşı karşıya bulu
nan hekim kütlesi Anayasanın ve hu kanunun 

I âmir hükümleri dışında kalmaktadır. Böyle bir 
anlayışın kısırlığı elbette iyi neticeler sağlamaz. 

I Sağlık hizmetlerini kanun ve Anayasa ile bu 
kadar katı ölçüler içerisinde mütalâa edehilen 

i hükümetler dahi, bilinmiyen hanigl sebeplerden 
I ötürü meriyete koymaya lüzum görmemişler, 
I unutmuşlar veya böyle bir kanunu kabul ettik-
I lerinin farkında bile olmamışlardır. 

I Bu şümullü ikazdan sonra, mevcut hata ve 
I sırıtan daha birçok anlayış ve tatbik aksak-
I lıklarma işaret etmek zaman 'kaybından başka 
I bir netice istihsal etmez. Zaman zaman ters dü-
I şen hu gibi tasarrufların ve (bilimsiz tatbikatın 

yarattığı duraklamanın, sağlıik politikamızda 
l tamiri güç, derin tahribat yaptığı bir hakikat

tir. 
I Yardımcı sağlık personeli darlığı ciddîdir. 
I Esasen bu bizim ezelî derdimizdir. Hemşiresiz, 
I hattâ hastaba'kıcısız, hattâ ebesiz sağlık ünite-
I lerimlz pek çoktur. Mahrumiyet bölgelerimizde 
I bu hal fecidir. İki veya bir hemşire ile hizmet 

gören büyük sağlık müesseselerimiz nadir de-
I ğildir. Hademe ile iktifa eden müdahale mer-
I kezlerimize fazlaslyle tesadüf edebiliriz. 'Tek 
I cümle ile ifade edebilirim ki, Türkiye'de yar-
I dımcı sağlik personeli kadrosu Batı devletlerine 
I nazaran bir nisbet kabul etmiyecek kadar kif a-
j yetsizdir. 

Tıhhi araç ve gereç İçin de hal (böyledir. Çok 
I faal olan birçok sağlık merkezlerimizde ambu

lans bulmak bir mucizedir. Eski ve noksan alet-
I lerle müdahale yapma mecburiyetinde kalan 
I hekimlerimiz az değildir. Buna mukabil, bâzı 
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ahvalde ya aynı sağlık müessesesinin veya di- I 
ğer bir sağlık ünitesinin depolarında terk edil
miş veya unutulmuş malzemeleri meyanmda 
aranan araç ve gerecin bulunduğu vâkıdır. 
Hattâ her hangi bir sağlık hizmeti veren bir 
müessese için Ibüyük malî 'külfet veya gümrük 
formaliteleri mülâhazasiyle temin edilemiyen 
hayati değeri olan (bâzı araç ve gereçlerin, (bir
kaç 'hizmet ötedeki diğer bir sağlık müessese
sinde terk edilmiş veya ambalajında unutul
muş olarak bulmak mümkündür. 

İnsan sağlığı hizmeti veren müesseselerimiz
de maksat aynı olduğu halde hizmet şekli bam
başkadır ve ekseriya idareciler tarafından ya
rarlı olmaktan çok, kendi vaziyetlerinde mak-
Tbul gördükleri metot tercih edilmektedir. Bu 
ise, hizmette birçok aksamalar, yanlış ve ekse
riya indî tasarruflara sebebolmaktadır. 

Türkiye, âdeta, bu sahada başka başka hiz
met Şekilleri getiren muhJtedüf sağlık üniteleri 
manzarası arz etmektedir. Hiçbir esbabı mu
cibe gösterilmeden bir bölgede full-time usulü 
Itatlbik edilirken, diğer bir bölgede siosyalüzas-
yon, yanı basımdaki bölgede entegrasyon, başka 
(bir bölgede uzum zamıanJdan beri mer'i servis 
hek±nin!in mesai dışındaki zamıamımım şahsi, 
maddî çıkarı sahasında istediği şekilde bir kul
lanana usulü tatbik edilmiektleidiir. Bu karmıa-
kanşıik tatbik usulleri içerisinde muteber ve 
verimli metotlar ekseriya mânasını kayfbet'mek-
tte ve birçok vakalarda alman metice faydadan 
ook zarar tevldeltmektedir. 

Bunun içimdir ki, birçok memlekette tatmin | 
edici mesai verem full-time usulü, mıemleketi-
nıüjzde âdeta bugün bir baş belâsı halimi allmış-
tır. FuH4iıme şeklimde mesai verem hekimler 
hariçte çalışamazlar. Bütün mesailerini men-
sulboldukları servis içerisine teksif ettikleri 
için, hekim - hasta münasebetti, daha yakım ve 
daha devamlı olur. ilmî araştırmalar içim ge
reken zaman kolaylıkla ayrılabilir. Hal bu ka
dar ışıklı ve verimli göründüğü halde, kötü el
lerde, muırakabesiz vasatta ve iyi değerlemdi-
rilimiiyen primi usulü metticeside tedvir edilen 
full-ltime, bizde fakir hasita ve hekim ahlâkı 
alejyhime işliyen acaip bir mekanizma veya ka
zanç müessesesi halime gelmd t̂iir. 

Fullıtiraııeida primi usulü devam ettiği müd
detçe, bu müessesemin toplum lehime bir fayda 

I sağlayabileceğine imammiıak biraz fazla iyimser
lik olur. îstenen neticeyi verebilmek için mut
laka prim usulümden arınması lâzımıdır. Heki
min primden dolayı uğrayacağı zararımı telâfi 
lelL'mek için, deonlfcolojik, hekimi ahlâk ve fazile
tini zedelemıiyecek başika yollar üzerinde ısrar 
leiiiîmıeılüdir. Aksi takdirde hekimlik dediği
miz ahlâk ve fazilet müessesesinin, çok yakum 
bir isltikbalde, fahiş kaizamçlar teımin eden ale
lade ticari /bir müessese halime geleceğini şim
diden kabul etmek lâzımdır. 

Fuill-time mahurlarımdan (biri ide, sosyali
zasyon usulünün bugüne kadar verdiği iyi ne
ticeleri ve imkânları balltalamasidır. 

I Bilhassa ĝ eri kalmış bölgelerimizde sfosya-
I lİ!za?yonıdan çok verimli neticeler elide ediltaıeye 

baışlanılmiişitır. Verilem ek ücrelt hekimleri bu 
sahalara çekmeye 'kâfi gdlmiş, sağlık personeli
ni o âna kadar tanıımryam birçok bölıgelerilmiB; 
biıkaç hekimi bir arada bulabilme imıikâmını 
sağlamıştır. Ama, büyük illerimizde başlatılan 
full-time aynı maddî imkânları daha kolay te
mim edince, hekimlerimiz ısıosyalijzasyom bölge
lerini yavaş yavaş terk etmeye başlaanış ve bu
günkü arzu eldilmıiyem kötü meitibe istihsal edil-
müş oldu. Anotomıii, anatomi patoloji, biyoloji, 
histoloji, hiistıo - patoloji, hijyen gibi klinik 
öncesi tıp kollanmıda, primsiz, arzu dâhilimde, 
yani ihtiyarî olmak sortiyle ful-fcime düşünü
lebilir, sakıncası yoktur. Tek hekimlin değil, 
tek yardımcı sağlık personelinin buiummıaldığı 

I Doğu bölgelerimizin yanımda; verimli, zetngim 
iskân ümitelerimizim etrafımda bazen gereken 
ndısbetim çok üstümde hekim birikmesi görül
mektedir. 

örneğin: Ankara 1da 10 sağlık müdür mua
vini, Ankara Numune Hastamesinde 30 dahi
liye mütehassısı vardır. Bu cmMieri vakJtimM 
almamak içim çoğaltmıyorum!. Bu acı gerçeğim 
bir tedbiri elbette vardır. Bugün sağlık mües
seselerine nispî, donmifuış veya gemişliyen hiz
mete uyacak şekilde esneklik gösteren bir kad
ro politikasının taiübiki rnıâkul olacaktır. 

iBüitüirn sağlık raü£!z38seleri Devlete bağlı 
müıesreseler haline getirilkneiidir. Tıp faktüte-
Isrins bağlı hastaneler ve diğer sağlık mjüe»-
sesslsri de diğer Devlet hastaneleri staJtlüsü 

1 içerİ3-2L-3! alınmalıdır. Bu takdirde sağlık bün
yemizde görülen ksşmekeşlik ortadan kaika-
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cak, fakülte yöndticelerinin yükü azalacak, 
ilmî mesaiye ayrılacak zaman genişliyecek, 
memleketin bütün sathındaki her yataktan 
tıp talebelerinin nemalanimalarma imkân sağ
lanacak; staj "yer ve asistanlarımız geniş, ra
hat ve vaka bolluğu içerisinde temin edilen 
daha verimli vasatlarda, daha iyi yetişme 
olanaklarına sahübolacaklardır. 

Değerli arkadaşlar; 
YuTtt dışındaki Türk hekim1!erinin vatana 

dönmeleri için bujglin sarf edilen mesaiyi ve 
ısrarı zait buluyorum. Halen mevcut mevzuat 
ve müeyyideler, daha meslekî hayata atıldık
ları ilk günden itibaren gang hekimlerimi
zin başarısına, ekseriya halli mümkün olmı-
yan güçlükler halinde çıkmaktadır. Bu güç
lükler budanmadıktan, genç ve tecrübesiz he
kimin muvaffakiyet yolundan ayıklanmadık-
tan sonra, bu fukara memlekete her biri as
gari birkaç yüz bin liraya malolan ve memleket 
satlhında 20 binin üstünde bir ihtiyaç kad
rosu 'halinde kanayan bu yaranın tedavisine 
asla imkân yoktur. Hekimlerimizin bu tarz 
hareketini yalnız ve yalnız egoizm ve maddi 
menfaat gibi art ve sakim mesnetlere daya
mak insaf si îliktir. Her işte ve bilhassa icra 
sahasında memleket hizmeti; akla, müspet 
ilme, hüsnüniyete dayalı, millî ölçüler içe
risinde bulunan değerlere hizmet ve iıtiıbar et-," 
mekle mümkündür. Bu lâzimenin her tat
bikatta bir ölçü ollmaisı gerekirken, bilhassa 
hekim camiasmdaki değerlerin bu lâzime dı
şında mütalâa edilmesi hakikaten üzücüdür, 
düşündürücüdür. Her mekanizmada şu Veya 
bu memur noksanı olabilir, ama bugünkü dün
yada hekimin noksanlığını umursamamak ha
yati tehlike ve ıstıraplara omuz silkmek mâ
nasına gelir. Hekim lalettayin bir insan de
ğildir. Bilhassa Türk hekimi için bu iddiayı 
cesaret ve salâhiyetle söyliyebilirim. Türk he
kimi asgari, kanaatkardır; Garptaki hekimle
rin sahilboldukları halk ve şartları şımarıkça 
ve ölçüsüzce istememektedir. Ancak, mesu
liyetine, vazifesine devamlı ve ehemmiyetine 
binaen nisbet ve emsaline nazaran huzur ara
maktadır ve bu da hakkıdır. 

Hekimi idare edenler ve hekim hakkında 
ahkâm çıkaranların son zamanlarda daha da 
artan bir tempo ile sebeboldukları ve belki 

d.3 bir kompleks neticesi yarattıkları vasat, 
mahiyet itifcariyle hîklııi üşmekte, rahatız 
-etmekte ve ona ±n:.ddi ve mâr_evi baskı al
tında tutarak ve âdeta hekimlerin memle
ket dışına kaçmalarına, Devlet nuie:: s t e 
rinden ayrılmalar.na ve hâttâ mesleklerinden 
uzaklaşmalarına ve hekimi arzulanmayan va
satlara doğru itmeye şarladıklarını gönmek-
toyiz. Her bir kapital yatırımda dahi görül
meyen bir ölçü içerisinde, yetişmesi için sarf 
edilen paranın faiz tutarı kadar olmtyan kü
çük ücretlerle ömrünün sn verimli ve hare
ketli asgari 30 senesini harcayarak verdiği 
ilim ve hizmet seviyesinde mesai ve meslekî 
'haysiyetinin karşılığını, maddi ve mânevi sıikm-
tılaraırn ödeneğini bulamamanın ıstırabı içinde, 
bir işçi gibi, çok sevdiği memleketinin dışına 
âdeta kaçmaktadır. Çünkü, orada ölçüler daha 
âdil ve sabittir. Hiçbir ölçü hekim aleyhine 
çalışmaz. Orada her meslek mensubu, işçi
nin mesuliyet ve ehemmiyetine göre muayyen 
bir elçü içerisinde mütalâa edilir. 

örneğin; bir kimya mühendisi 300 dolar alı
yorsa ramı kıdemi haiz hekim mutlaka d00 dolar 
almaktadır ve bu ölçü mukannendir, memleke
tin her müessesesi ve her kösesinde aynıdır. 

Hekimlerimiz kendi mesleklerinde işte bu 
istikrarlı ölçüyü aramaktadır. 

Devlet memurları, «Devlete hizmet edenler 
zararda, Devlete hizmet etrmyenler kârda» man
tığı içerisinde yürütülen sakat bir istihdam po
litikası içerisinde kıvranmaktadır, intibaklarda 
Devlete hizmet eden hekimin altı senesi nazarı 
itibara alınmamaktadır. Koruyucu ve tedavi 
edici tababetin tabandaki en kuvvetli mümessil
leri olan Hükümet ve sıtma savaş hekimleri de 
halen büyük bir haksızlık içerisindedirler. Mec
buri hizmet ifa etmiş, Hükümet ve sıtma savaş 
hekimlerimizin ifa ettikleri hizmet senesi mikta
rı ne olursa olsun 6 seneyi geçmemek şartiyle 
statü ve imkânlar nisbetinde bir kıdem ve ayrı
ca, Devlete hizmet eden hekimlerin hizmet süre
sinin her üç ayı için kıdem süresine sayılacak 
şekilde yıpranma zammı verilmesi her halde ta
babet sahasında bir ferahlık yaratacaktır. Ver
dikleri hizmetin güçlüğü ve mesuliyeti bunu ge
rektirmektedir. 

Gördüğü vazife mahiyet itibariyle her mües
sesede aynı olduğu halde, hekim, hizmet gördü-
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ğü müesseselerin ayrı mevzuatı içerisinde ayrı 
şahsiyetler halinde mütalâa edilir ve ekseriya 
başka bir Devlet memurunun vesayeti altında 
ezilir ve bu yabancı bünyeler tarafından kısa 
bir zaman içinde âdeta massedilir. 

Bu şekil tatbikatların hekim haysiyeti ve 
şahsiyeti üzerine yaptığı tahribat ekseriya bü
yük olur; dolayısiyle halli güç sosyal problem
lerin tekevvününe yol açar. Bu bakımdan, her 
müessese ve her vasatta hekim, hekim olmalıdır. 
Bunun için de, bu lâzimeyi çevresinde kabul et
tirecek derecede arınmış, müstakil bir mevzuat 
içerisinde mütalâa edilmelidir. 

Bir Hükümet tabibi diğer bir Devlet memu
ru olan kaymakamın ve daha acısı bir jandar
ma erinin veya bir polisin; bir adlî tabip bir sav
cının; bir belediye doktoru bir belediye reisinin 
veya mensubunun emrinde veya müesseselerin 
tabi olduğu mevzuat içinde görülmemelidir. He
kim devamlı bir baskı altındadır. Hekim gör
düğü hizmet ve kültür bakımından mensuboldu-
ğu toplumun sosyal zirvesini işgal etmektedir. 
En hafif sosyal ve bilhassa siyasi esintiler heki
mi rahatsız eder. Hele kalkınma içerisinde olan 
bizim gibi toplumlarda bu esintiler fırtına hali
ni alabilir ve mutlaka hekimin üzerinde küçük 
veya büyük harabiyetler bırakmadan geçmez. 
işinde ve mesleğinde muvaffak olmuş, detonto-
lojik doğrultudan biran bile sapmamış, ahlâk ve 
fazilet sahibi birçok hekimlerin, keyfî ve bilhas
sa partizan bir zihniyetin kurbanı olarak vazife
lerinden uzaklaştırıldığı bugün artık inkâr ka
bul edilmez bir hakikat olarak sırıtmaktadır. 

Bilhassa 1 nci Sayın Erim Hükümetinin sağ
lık politikasında bu tarz davranışların örnekleri
ni hiç düşünmeden verebiliriz, örfi idare, Dev
leti yıkmak istiyenlere dahi mahkemelerde her 
türlü savunma hakkı verirken; bir müfettiş gön
derip en sathi bir tahkik ve alelade bir müdafaa
ya bile lüzum görmeden muvaffak bir hekimi 
vazifeden almak, bugünkü demokrasi anlayışiy-
le, adalet mefhumu ve ölçüleriyle, hukuk Dev
leti zihniyeti ve memleket severliğiyle bağdaşa
maz. «Namaz kılıyor» diye Nurcu ve Atatürk 
düşmanı gibi iğrenç bir iftira damgası vurula
rak vazifesinden uzaklaştırılmış hekimlerimizin 
bulunduğunu söylersem, hekimlerimizin ne ka
dar karanlık bir vasat ve ne kadar güç şartlar 
içinde hizmet verebildiklerini kolayca ifade et
miş olurum. 

Tek temenni ve tesellimiz, 2 nci Sayın Erim 
Hükümetinin sağlık politikası aynı hataların içi
ne itilmemesidir. Hattâ biraz daha ileri gide
rek, halen huzursuz bulunan hekim camiasının 
bu dâvasını Bakanlık olarak yeniden ele alması
nı, gözden geçirmesini ve mümkünse gerçekleşen 
hataları samimî ölçüler içerisinde bulup, en iyi 
şekilde tashih yoluna gitmesini, aynı meslekin 
daha yaşlı ve daha tecrübeli bir üyesi olmanın 
verdiği cesaretle rica ve istirhamda bulunuyo
rum. 

Sayın arkadaşlar; 
Yüzyıllar boyunca insan sağlığı hizmetleri 

yalnız hastalanan insanın tedavisi şeklinde kabul 
edilirdi. Son yıllarda bu anlayış yeni yeni in
kişaf sahaları bulmuş, insanın ve insan toplum
larının çevresine yayılmaya başlamış; çevre sağ
lığı, sosyal psikiyatri, iş sağlığı alanlarını kapsa
mı içerisine almıştır. Bu geniş hizmet sahasına 
yayılan insan sağlığı, her toplumun bünyesinde 
ayrı ajnrı karakterler arz eder. Sosyal bünye, 
iklim, sanayileşme, din, örf ve âdet gibi toplum
ların bünyelerine has temel unsurlar da bu ka
rakterlerin belirli hudutlarını çizer. Şu hale gö
re, bir toplumda insan sağlığı hizmetleri müta
lâa edilirken, uygarlığın yapı taşlarını teşkil 
eden bu temel unsurları da birlikte mütalâa et
memiş gerekir. 

Daha açık bir ifadeyle, insan sağlığı hizmet
leri o toplumun uygarlığı nisbetinde muvaffak
tır. Batı ülkelerinde bu inanç ve ölçü katidir. 
Bundan dolayıdır ki, en küçük iskân ünitelerine 
kadar bu hizmetleri en mükemmel şekilde yerine 
getirebilmek için şuurlu bir çaba içerisine çok 
evvelden girmişlerdir. Biz bu anlayış seviyesi
ne yeni yeni tırmanmaktayız; Cumhuriyet dev
riyle birlikte başlar. Bilgisizlik, imkânsızlıklar, 
bâtıl inançlar ve lâkaydilik bu temel politikanın 
hâlâ memleketimizde istenen şekilde tam olarak 
her buuduyle gerçekleşmemesinin kâfi sebeple
ridir. 

Beslenme, barınma, su ve kanalizasyon gibi 
en tabiî altyapı tesisleri dahi bugün çok eksik
tir. Birçok ünitelerimizde bu tesisler hâlâ doğal
dır. Hattâ büyük şehirlerimizde bile, hayatı de
vamlı tehdideden büyük septik kanalların bir 
kısmı açıktır. 

Gecekondu problemi her geçen gün için bü
yüyen bir felâket halini almaktadır. Bugünkü 
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anlayış, imkân ve tempomuzla bu felâketin önü
ne geçilemiyeceği bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlar; 
Biraz dikkat edildiği takdirde, insan sağlığı 

hizmetleri bizde daha ziyade azınlıkta bulunan 
hâkim zümreye inhisar etmektedir. 657 sayılı 
Devlet Personel Kanunuyla maaşlara tanınan 
haklar meyanında sağlık hizmetleri başta gelir. 
Bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için ayrı
lan meblâğın büyük bir kısmı «vergi» ismiyle 
büyük kütleden temin edilir. Ücretliler için de 
bu böyledir, işveren tarafından sağlık hizmet
lerinin karşılanması için ödenen primler, maliyet 
fiyatına ilâve edilmek suretiyle dolaylı olarak 
büyük kütleden alınmaktadır. Şu hale göre, in
sanlık hizmetleri için Devletçe ayrılan fonun bü
yük bir kısmı daha ziyade sosyalize olan azınlık
taki hâkim zümreler tarafından harcanmaktadır 
ve âdeta sağlık hizmetleri sosyalize olan küçük 
bir zümrenin inhisarındadır. Şu sathi mülâha
za bile, sağlık politikamızın ne kadar haksız, çü
rük temel ve müeyyideler üzerine bina edilmiş 
olduğunu göstermesi bakımından kâfidir. Sağlık 
hizmetlerinin toplum arasında âdil ölçüler içe
risinde dağılabilmesi için tatbik edilmesi gere
ken metodun, bugün için «sosyalizasyon» olduğu 
muhkem bir kaziye olarak karşımızda durmakta
dır. Bu usulün temel felsefesi olan genel sağlık 
sigortası bugün için kaçınılmaz bir ihtiyaç ve 
tatbik şekli olarak yanıbaşımızda sırasını bekle
mektedir. 

Entegrasyon meselesi ancak çok yoksun ve 
âcil hallerde geçer olarak düşünülebilir, insan 
sağlığı hizmetleri için, başhbaşına bir çözüm va
sıtası olamaz. Bugün, halen memleketimizde rağ
bet gören hekimlerin, Devlet sağlık müessesele-
rindeki muayyen mesai şartları dışındaki zaman
larım muayenehane veya hususi sektöre ait sağ
lık müesseselerinde değerlendirme usulü birçok 
cepheleriyle sakat ve istenilen randımanı ver-
miyen bir metottur. Hekimin servis mesaisi içe
risinde dahi aklı ve kulağı şahsi muayenehane-
sindedir. Devlet servisleri âdeta servis hekimle
rinin şahsi propaganda ve kazanç membalarıdır. 
Bu durum deontolojiyi, yani hekimin ahlâk ve 
faziletini zedeler, hekimin toplum içerisindeki 
itibarını yitirir. 

Değerli arkadaşlar; 
ilâç sorunu da başlıbaşma bir derttir. Mem

leketimizde kâzib bir ilâç sanayii vardır ve ma-
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atteessüf, görülen devasa cüssesine rağmen şişi
rilmiş bir balon gibi bomboştur. Yüzden fazla 
ilâç fabrikasından bahsedilir, ama çok basit bir 
iki maddenin dışında bir ambalaj sanayimden 
ve haksız kazanç temin eden hususi vasıfta birer 
ticari müessese benliğinden daha ileri gitmiş de
ğildir. iptidai maddeler fahiş fiyatlarla ithal 
edilmektedir. Bu arada birçok hayati ilâçların 
iptidai maddeleri uzun zaman unutulmaktadır. 
Temel maddeleri ve tesis sahaları aynı olan bir
takım ilâçlar, muhtelif isimler ve ambalaj tah
tında başka başka fiyatlarla, ayrı ayrı firmalar 
tarafından piyasaya sürülmektedir. 

Meselâ; iptidai maddesi tetrasiklin olan ilâç 
7 ayrı firma tarafından 7 avrı ambalaj, isim ve 
fiyat altında piyasaya sürülmüştür. Vitamin ih
tiva eden sipensiyaliteler için durum çok daha 
vahimdir, âdeta bir vitamin enflâsyonu vardır. 

Buna mukabil hayati değeri fazla, çok lüzum
lu hormon ihtiva eden ve sipesiyalitelerle kalb 
ilâçlarını bulmak bir meseledir. Sürümü az veya 
fiyatları düşük olduğundan ilâç fabrikalarımız 
tarafından pek makbul sayılmazlar. Bunlar ka
raborsaya sürülmek suretiyle hem fahiş kazanç 
ve hem de hastalar tarafından stok yapılmak, 
yani hasta psikolojisini istismar etmek suretiyle 
sürümlerini istediği seviyede tutma imkânını en-
direkt yolla sağlamaktadırlar. 

Türkiye gerek lüzumsuz veya az değerli ilâç 
imalâtı ve gerekse israfı bakımından bir suiisti
maller ülkesi halini almıştır. Hiçbir ülkede 
Türkiye'deki kadar işe yaramıyan çeşitli ilâç 
yoktur ve yine hiçbir ülkede Türkiye kadar ilâç 
israfı görülmemiştir. Bu hal bilhassa kamu sek
törlerinde had safhadadır, ücretsiz verilen ilâç
lardaki yolsuzluklar, insanı endişelere sürükli-
yecek kadar çeşitli ve çoktur. 

İntani ve spesifik hastalık dallarında Bakan
lığın bugüne kadar verdiği çalışmalar bir hayli 
verimli ve müspet neticeler tevlidetmiştir. 

Bütün tarih boyunca Anadolu'muzu kavuran, 
hattâ Anadolu'da yaşamış birçok ırkların erime
sine ve birçok göçlerin doğmasına sebebolan 
sıtma, son 20 yılda yapılan ciddî ve bilinçli mü
cadele ile âfet olmaktan çıkmış, alelade hastalık
lar meyanında mütalâa edilir olmuştur. Tifo, ti
füs, kolera, trahom, frengi hattâ lepra gibi kor
kunç hastalıklar bugün kontrol altına alınmış
tır. 
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(Kanser, romatizmal hastalıklar, kalb hasta
lıkları, astım gibi 'hayat için önemli hastalıkla
ra gereken önemi vermeli ve bunun İçin lâzım 
olan tesisler, bilhassa büyük illerden bağlıya
rak memleketin sathına yayılmalıdır. Tedavi
leri için öngörülen malzeme ve ilâç zamanında, 
kâfi miktarda temin edilmeli, bu arada yatak 
adedini çoğaltma imkânlarını arayıp bulmalı-
'dır. 

Kanser bütün dünyayı meşgul eden affetmez 
bir illettir. Sebebi ve tekevvünü tarzı henüz ye
ter derecede izah edilemiyen (bu hastalığa karşı 
bilhassa erken teşhis müesseseleri kurmak sure
tiyle gereken önemi vermelidir. Maatteessüf, 
(bugün bakanlık emrinde 175 yatak kanserliler 
İçin faaliyettedir. 

Her yaşta, her geçen gün daha da artan ruh 
hastalıkları konusuna bakanlığımızca gereken 
önemi verilmemektedir. 'Halbuki bugün ruh 
hastalıkları uzvi hastalıkların üstünde bir ye
kûn arz etmektedir. Bu bakımdan ruh sağlığı 
hastalıklariyle ilgili tesisleri geliştirmeli, sayı
larını artırmalı ve kütleye bu gibi hastalıkların 
önemini kabul ettirecek bir mesaiye girmelidir. 

Son 20 - 30 seneden beri mikrobik olduğu 
kadar sosyal bir hastalık alarak kabul edilen 
tüberküloz için verilen mücadele iyi neticeler 
vermiş, dünya sağlık politikaisındaki değer ye
rine oturmuştur. Bu bakımdan, bu müessese
nin mesul sağlık personelini, aktif ve bilgili faa
liyetleriyle maksada mümkün !olan en müsait 
şekilde varan Genel Müdürlerinin şahsında al
kışlamayı bir meslek mensubu olarak vazife bi
lirim. 

Çevre sağlığı hizmetleri de yer yer büyük 
boşluklar göstermektedir. En basit Devlet dai
resinden en mükemmel turistik otellere, en kü
çük ve iptidai iskân ünitemizden en modern il
lerimize kadar çevre sağlığı hizmetleri az veya 
çok eksiktir, hattâ bâzı yerlerde tamamiyle do
ğaldır. 

Gerek Bütçe Karma Komisyonu sözcülerinin 
ve gerekse Sayın Bakanın izaihından kaçan çok 
önemli iki konudan da kısa olarak bahsetmek 
isterim. 

Geri zekâlı çocuklar ve sakatlar mevzuu. 
Halen geri zekâlı çocuklar ve bilhassa ge-

nişliyen sanayi ile artan sakatlar problemi bu
gün dünya toplumları gibi bizi de rahatsız eden 
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ciddî bir endişe halini almıştır. Az da olsa, geri 
zekâlı çocukların eğitimi üzerinde bâzı çalış
malar olmuştur, ama ele alınması gereken ze-

I kâ (geriliğinin sefbepleri üzerinde müstakil bir 
i anlayış içerisinde henüz gereken şekilde durul

mamıştır ; ekseriya, tıbbın diğer kaynaklan ara
sında parça parça erimiş olarak tesbit edilmiş
tir. Bu sebepler o kadar çok ve o kadar geniş
tir ki, başlı başına müstakil bir mevzu olarak 
insan sağlığı hizmetleri manzumesi içinde yer 
alması gereklidir. 

Çocuklarda gıda geriliği, ana ve babanın 
ruhi veya bedeni aksaklıklarından başlar. îlkah 
ve rahim içi, birçok sebepler travay ve doğum 
sonrası travmalan, entoksikasyonlar ve bütün 

i bu kademeler esnasında yapılan tıbbi veya tıp 
dışı hatalı müdahaleler vardır. Bütün bu sebep
lere mâni olmak için, gereken müdavat ve ted
bir tababet içinde mümkündür. 

Hal böyle olduğuna göre, ıgeri zekâlı çocuk
lar problemini, sebepleri dışında, yalnız bir eği
tim mevzun olarak kabul etmek hatalıdır. Kanı
mızca, çift taraflı bir prdblemdir, tekevvün ba
kımından tababeti, eğitim bakımından Millî 
Eğitimi alâkadar eder. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamanızı rica ede--
ceğim. 

MUSTAFA BOZOKLAR (Devamla) — Şu 
halde, bu sahada Sağlık Bakanlığı ve Millî Eği
tim Bakanlığından müteşekkil yepyeni bir mü
essese akla gelebilir. Sağlık Bakanlığının bu 
mevzudaki noktai nazannı öğrenmek her halde 

ı mümkün olacaktır. 

Sakatlar problemi de ana - babadan başlar. 
Gebelik ve doğumun 'bütün kademelerinde te-

ı kevvün edebilir veya doğumdan sonra vâki ola-
! cak bir hastalık veya travma neticesi teessüs ede

bilir. Her gün biraz daha ehemmiyet kazanan 
bu iki problemin üzerine, gerçek mânada he
nüz eğilinmemiştir. üzülerek ifade edeyim ki, 
yeni sanayileşmeye başlıyan 35 milyonluk Tür
kiye'de, sakatlar için ancak 100 yataklı bir 
rehabilitasyon servisi vardır. O da, araç ve 
gereç bakımından çok zayıftır, küçük bir ma
saj enstitüsünden farksızdır. Türkiye'de bir 
hasta yatağı için ayırabildiğimiz günlük üc
ret âzami 19 - 19,5 liradır. Diğer Batı, hattâ de
mirperde gerisindeki devletlerle kıyas ettiği
miz takdirde dahi, ıstırap duymamak mümkün 
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değildir. Bu rakamla sağlık politikası yürü
tülemez, belki ayakta tutulabilir, örneğin, bir 
yatağa günde sarfedileıı para miktarı Ameri-
kaya nazaran biz de 1/75 niıbatindedir. Bu ka
dar geniş mâna ve hizmet manzumesini kap
ayan ve âdeta bir toplumun bekasının fcamel 
felsefesini teşkil eden insan sağlığı hikmet
leri, maalesef bütçemizin % 4 nü işgal etmek
tedir. Her sene, büyük bir meydan savaşından 
çok daha fazla zayiat veren insan sağlığını ko
ruma mücadelesi bu küçük bütçenin üzsrine 
oturtulamaz. 

(Bütçenin % 16 sı Millî Savunmaya, c/c 17 si 
Millî Eğitime, c/c 12 sini ulaştırmaya ayırabilen 
bir politikayı haklı görmek, en hafif mânası ile 
o toplumun sağlığı ile alay etmek demektir. 
Türkiye'de, meselâ, 1939 yılında il ve ilce mer
kezlerinde ölenlerin miktarı 103 bindir. Köyle
ri de bu meyanda mütalâa ettiğimiz takdirde, 
300 bini bulur. Aynı sene, yataklı tedavi ku
rumlarında ayakta tedavi görenlerin miktarı 
14 880 000 dir. Yatarak tedavi görenler 1,5 mil
yonu geçmiştir. Yapılan büyük ameliyatlar 303 
bine yakın bir seviye arz etmektedir. Aşı ve se
rum kurumları mesaisini de katarsak, hizmetin 
azameti kendiliğinden meydana çıkar. 

Astronomik rakamlar içerisinde hizmet gö
ren bu Bakanlığın böyle minyatür bir blilçe 
üzerine oturtulmasının, ileride her an tashihi 
mümkün olmıyan tehlikeli çöküntüler vere
bileceğini hatırdan çıkarmamak lâzoıgelir. 
Bu anlayış ve endişe içerisinde, istikbâle mu-
zaf, almak mecburiyetinde kalacağımız tedbir
lerin üzerine daha samimî ve daha ciddî eğil
memiz bir memleket vazifesidir. Tüm sağlık hiz
metlerinin, yalnız sağlık personelinin malı 
olarak değil, tüm toplumumuzun gerçek ve 
kaçınılmaz bir tasarrufu olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

!Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1972 
yılı Bütçe raporundan anlaşıldığına göre, 1972 
yılı, sağlık hizmetlerinin bir duraklama sene
si olacaktır. Esasen, Batı devletlerinde sağlık 
harcamaları ortalama olarak millî gelirin % 5 i 
civarında iken, bizde bu nisihe'tin % 1,8 gibi 
çok küçük bir rakam içinde bulunması, bizi te
yit eder mahiyettedir!. Bu anlayış ve ışık altın
da, ileri yıllarda daha insaflı ve müsait bütçe
lerle, daha rasyonel sağlık hizmetleri verebi-
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len bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
idraki temennisi ile sözlerime son veririm. (Al
kışlar). 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Abdülkerim Saraçioğlu? Yok. 
Sayın Şevket Koksal, Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK
SAL (Ordu) — Sayın Bajkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Ba
kanlığın güzide mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
1972 senesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçeleri üzerinde görüşlerimizi ve temennile
rimizi Yüce Heyetinize arz etmeye çalışaca
ğım. 

Sözlerime başlarken, bir hususu belirtmek 
isterim: Senelerdir, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına sözcülük yapmaktayım. 
Bakanlığın birçok anameselelerini, malî im
kânlarını ve hizmetlerini ve bu hizmetlerin bir 
çözüm bakliyen birçok meselelerini Yüce He
yetiniz huzurunda ifade etmekteyiz. Ancak, 
her .sene Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın çözüm bekliyen birçok meseleleri, gelecek 
senelere aynı şekilde intikâl edip devam etmek
tedir. Bütün bunlara rağmen, bu Bakanlığın 
çözüm bekliyen meseleleri üzerine eğilineceği 
ümidini taşıyarak, her defasında da aynı he
yecanla konuşmalarımızı yapmaktayız. 

Gerçekte, bu konuşmalarımdan, «Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri yapmıyor 
mu?» şeklinde bir mâna çıkarılmamalıdır. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Eakanlığı, kendisine büt
çede verilen bu imkânlara rağmen, tüm mem
leket saöhında, bâzı monovabn hizmet örgüt
leri istikâmetinde büyük, başarılı ve cidden te
kâmüle ulaşan hizmetleri ifa etmiştir. Bunlardan, 
sıtma, verem, frengi, trahom, ve son zamanların 
örgütü olan ana - çocuk sağlığı mevzularında 
büyük başarılar elde ettiğini ifade etmek bir 
vazifedir. 

Bunun yanında, plânın bir hedef olarak 
verdiği sosyalizasyon hizmetleri de, başlangıç
ta gayet musibet, verimli ve personelin plân he
deflerine uygun istikametteki verimli çalışma
ları takdir edilecek bir seviyeye doğru giderken 
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esefle söylemek lâzım gelir ki, bâzı idareci ve
ya icracı arkadaşların sosyalizasyon mevzuun
daki tutumu ve bu mevzuun ehemmiyetini kâfi 
miktarda değerlendirememiş olması, bu sağ
lam, plânm hedef verdiği anapolitikayı olduk
ça sarsmıştır. Siyasi tercihleri takdir ederiz, 
ama siyasi tercihler, politik taktikler uğruna 
feda edilen sosyalizasyon hakkındaki kanunla 
ilgili «iyi çalışamıyor» şeklindeki kanaatları, 
sayın Bakanın yeni bir hamle ile düzelteceğine 
ve kanunun esprisine uygun tatbikatı yapaca
ğına eminim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 
Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

Bütçede, Sağlık Bakanlığının umumi bütçe
ye nisbetle oranı % 4,7 lik bir nisbet halinde 
görünmektedir. Türkiyenin sağlık harcamaları 
hakkında bize bir itiyat halinde sunulan, gerek 
Maliye Bakanlığı tarafından gerek Hükümet 
tarafından ve gerekse Sağlık Bakanlığı tara
fından bütçe gerekçelerinde gösterilen bu ra
kam gerçek midir? Bunu şu bakımdan beyan 
etmek istiyorum: Gerçekte bütçenin umumi 
analizini objektif olarak yapar ve değerlendi
rirsek, Türkiye'nin sağlık hizmetinde yapılan 
harcamaların % 4,7 değil, bu rakamın iki mis
li olduğu görülür. Ancak, şanssızlık oradadır 
ki, gerek umumi bütçe içinde Sağlık Bakanlı
ğının harcamalarının dışında olan bakanlıkların 
harcamaları, gerek umumi bütçe dışında, kat
ma bütçe içinde olan sağlık hizmeti yataklı te
davi kurumları istikametindeki harcamalar; 
evet sadece, bu ölçüde sağlık harcamaları de
ğerlendirilirse, Sağlık Bakanlığının dışında 
1 200 000 000 liralık bir sağlık harcamasının 

daha olduğu görülür. Bunu, tüm Türkiye'nin 
sağlık harcamaları, yataklı sağlık harcamaları 
istikametinde değerlendirip, kamu kuruluşları
nın bünyesinde olan Tekel Genel Müdürlüğü
nün harcamasından alm da SEKA ve diğer bü
tün iktisadi Devlet Teşekkülerine yavaş yavaş 
gelirsek, Ulaştırma Bakanlığının Denizyolları 
hastaneleri, Demiryolları hastaneleri, Şeker 
Şirketinin hastaneleri, Ereğli Kömür işletmele
rinin hastaneleri ve bunun dışında, gerçekten 
özel kanunu ile her gün büyük bir inkişaf ha
linde olan Sosyal Sigortalarının hastanelerini 
de ele alırsak, Türkiyenin tedavi istikametinde
ki harcamalarının bir hayli yüksek olduğu ne

ticesi meydana çıkar. Bizde «program - bütçe» 
tatbikatı olmadığı için, bunların ayn ayrı har
camalarını, personel harcamalarını, yatırım 
harcamalarını ve bu ara, işletmecilik harcamala
rına ait bilhassa kamu kuruluşlarındaki ve hat
tâ bâzı bakanlık bünyelerindeki harcamaları 
detayına verme imkânı yoktur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu nokta 
üzerinden hareketle, Türkiye'nin tedavi hizmet
leri istikametindeki inkişafını Yüce Heyetinize, 
hem yatak adedi bakımından, hem bu yatakla
rın personeli bakımından ve aynı zamanda bu 
yatakların işletmeciliği bakımından ortaya ge
len ayrı ayrı tatbikatları bunlara Reform Hü
kümetlerinin ve bilhassa ikinci sayın Nihat 
Erim Hükümetinin genç Bakanının bir çözüm 
bulacağı kanaatini taşıyarak, arz etmekte fay
da görüyorum. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, Türkiyede, 
yataklı tedavi kurumlarının ayrı ayrı bakan
lıkların bünyelerinde olması, umumi bütçe için
de böyle, katma bütçe içinde de böyle ayrı ayrı 
olması ve bunun yanında, kamu kuruluşların
daki teşekküllerin arasında bir koordinasyonun 
olmayışı, istatistiki rakam bakımından yatak
lı tedavi kurumlarında büyük bir tekâmül gö
rülüyor fikrini ve kanaatim veriyor ise de, Tür
kiyenin, ilerde malî bakımdan kolay kolay hal-
ledemiyeceği, muayyen yerlerde yerleşme ve 
Türkiye'nin bütün hastalarını muayyen mih
raklara toplama istikametinde bir tekâmül gös
teriyor ki, Türkiye'nin temel sağlık politika
sından mesul olan Sağlık Bakanlığının, bu te
kâmülü plân hedefleri istikametine kaydırma
sı ve o istikamette değerlendirmesi bir zaru
ret halini almaktadır. 

Meseleyi uzağa götürmeden, Ankara üzerin
de ve Ankara'dan sonra da bâzı mıntakalarda 
özelliğini ortaya koymak isterim. 

Ankara'nın 4 kilometrelik bir şeridi üzerin
de bugün 9 bin yatağı geçmektedir. 

Cebeciden Yenimahalleye kadar, bunu, tüm 
yataklı adedi bakımından ele alıyorum. 

1973 senesinde açılacak Tıp Fakültesinin 
Morfoloji Enstitüsü yanındaki 1200 yatağı ve 
Sosyal Sigortaların 1972 de açılacak yatakları 
ile bu miktar bir hayli yükselecek ve Ankara'
nın nüfusuna göre yatak adedi, beynelmilel 
standartlar üzerinde değerlendirilirse, plân he-
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deflerini çok aştığı gibi, beynelmilel standart
ları da aştığı görülecektir. 

Plân hedefleri, 1972 senesinde Türkiye'de 10 
bin kişiye 32 yatak olarak hesabını yapmıştır. 
Ankara'da 10 bin kişiye 122 yatak düşmekte
dir. Eğer bu nisbet, 1971 senesinde İstanbul için 
ele alınırsa, 23 bin yatağı ile,, İstanbul'da da 
nisbet 120 yi geçmektedir. 

Bu ölçüyü dünya standartlarına göre ele 
alırsak, dünyanın en ileri memleketlerinde ya
hut vilâyetlerinde bunu değerlendirirsek, dün
yada dahi kolay kolay varılmıyan bir standart 
olduğunu görürü?:. 

Bütün bu kuruluşlar arasında bir koordinas
yonun olmayışı sebebiyle. Yataklı tedavi ile 
hizmetini gören diğer müesseselerin büyük şe
hirlerde toplanması gibi, ileride Devletin altın
dan kalkamıyacağî, bir yataklı tedavi hizmet
leri istikametindeki yatırımlar alabildiğine yü
rümektedir. Bilhassa yeni projeler, yeni yataklı 
hizmet yapmak yönünde diğer kurumların pro
jeleri üzerine dikkatler teksif edilirse, yataklı 
tedavi hizmetlerini memleket sathına yaymak 
değil, memleket sathındaki hastaları muayyen 
merkezlerde toplamak gibi bir politikanın bil-
miyerek uygulama halinde olunduğu görülür 
ki, Sayın Bakanlığın bu meseleler üzerine eğil
mesi ve buna «dur» demesi zamanını geçirmek
teyiz. 

Burada hemen bir durumu ifade etmek iste
rim. 

Bu yataklı tedavilerin cari harcamalarını, 
Sağlık Bakanlığı, kendi harcamasını bir tarafa 
koyup, diğerlerinin; iadece umumi bütçe için
deki yatakların miktarları mahduttur, aşağı - vu-
karı 17 - 18 bini bulmaktadır; bunların harca
malarını değerlendirirse, bu harcamaların g'a-
yet büyük bir rakama ulaştığını müşahede eder. 
Bu harcamaları kamu kuruluşları ile mukayese 
ederse, Sağlık Bakanlığının, bütün harcamaları
nın üstünde bir sağlık harcamasının olduğunu 
tesbit edecektir. 

'Çünkü, Bakanlığın 1971 senesinde hizmette 
olan yatak adedi 47 883 tür, 1972 de hizmete 
girecek 3 245 yatağı ile 51 100 yatak, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının olacaktır. Halbu
ki, umumi bütçe ve katma bütçede diğer bakan
lıklara ait ve ayrıca Kamu İktisadi Kuruluşları 
için de tedavi istikametinde hizmet gören yatak 
adedi 1971 de 39 216 dır. 1972 de hizmete açı

lacak Sosyal Sigortalar Kurumunun 2 135 ya
tağı ve diğer sektörlerin hizmete açılacak 740 
yatağı ile, 1972 senesinde, 42 091 yatak olacağı 
görülmektedir. 

Burada bütün bunları bildirişimin gerçek ne
deni, bütün bu yataklı tesislerin; personel tâ
yinleri, klinik standartları, her türlü yatırımları 
ve işletmecilik masrafları, kendi kanunları ve
ya kendi inisiyatifleri ile, ayrı ayrı bir müsta
kil üniteler halinde, gelişigüzel, çok defa onlar 
da büyük şehirlerde tesislerini kurmak sure
tiyle, bir yanlış politikanın içine itilmiş oldu
ğunu ifade edebilmek içindir. 

Bütün bu tatbikatlar; plân hedefleri istika
metinde olmadığı, işletmecilik bakımından bir
liğin sağlanmadığı, yatırımların temel sağlık 
politikası dengesini bozduğu, klinik standart
ları ve personel tâyinlerinin keyfî olduğu, hiz
met karşılığı alınan maaşların Bakanlık da dâ
hil âdil bir seviyede birleştirilemediği, esasen 
daima ifade ettiğimiz şeylerdir sayın arkadaş
larım. Bu ayrı ayrı tedavi hizmeti gören ünite
lerin kendi aralarında bir birlik kuracağını bek
lememizde fayda yoktur. Burada koordinasyo
nu kurmak, Bakanlığın başlıca görevidir. 

Biraz önce de beyan ettiğim gibi, Sayın Ba
kanın bu koordinasyonu yapmasını candan te
menni ediyor ve grupum adına, bu koordinas
yonu yapmasında kendisine yardımcı olacağı
mızı ifade etmeyi de bir vazife telâkki ediyo
rum.: 

Esasen, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân, 
hedef olarak, sosyalizasyon ve sosyalizasyona 
geçmek için entegrasyon ve sağlık sigortası 
gibi - ki birleştirici bir fonksiyonu oynayacak 
olan sağlık sigortası gibi - temel hedefleri ver
miş bulunuyor. Sağlık Sigortası Kanununun, 
biraz önce Sayın A. P. Sözcüsü muhterem ar
kadaşım da temas etiler, üzerinde bir hayli ça
lışılmıştır. 1968 senesinde, bu istikamette bir 
hazırlığın neticesini ortaya koyan bir rapor da 
neşrolunmuştur. Bu rapor eksik olabilir; bu ra
pora yeni tetkikler, yeni bilgiler ilâve edilebi
lir. Bu yeni bilgilere, yeni tetkiklere elbette ki 
hürmet ederiz. Ancak, 1968 senesinden bu ta
rafa Meclise verildiği halde, bu kanunun geri 
alınması birçok hizmetler bakımından, Sağlık 
Bakanlığının temel sağlık politikası istikame
tinde yeniden ayarlaması gereken hizmetler 
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bakımından oldukça zararlı olmuştur. Eğer bu j 
kanun çıkabilmiş olsa idi, Türkiye'nin biraz 
sonra arz edeceğim bu tedavi kurumlarında ra
hatlıkla bir koordinasyona ve bir elden idareye 
biran evvel kavuşma yönünden zaman kazanı
lacaktı. Bu suretle yatırımlar bir plân hedefin
de olacak ve tüm Türkiye'nin sağlık politika
sında daha âdil ve daha dengeli olmayı (per
sonel bakımından ve diğer hususlar bakımın
dan) temin edecek idi. Bu rapor, aynı zaman
da malî takat bakımından Devlete ve Hüküme
te büyük bir fayda sağlıyacaktır. 

Şimdi' muhterem arkadaşlarım, meseleyi bir 
küçük misalle ortaya koymak isterim. 

Tedavi kurumlarında, bugün Anadolu'da 
hizmet iyi yürümemektedir. Bakanlığın bütçeli
nin tetkikinde, tedavi kurumları istikametinde
ki çalışmalar da ancak % 55 bir randımanla 
çalıştığını tespit ederiz. Bunu diğer tedavi ku
rumları tesislerine intikal ettirir isek, Sosyal 
Sigortalarda randımanın Sağlık Bakanlığından 
da düşük olduğunu, % 45 randımanla çalıştığı
nı tesbitederiz. Mevzuu diğer kuruluşlara inti
kal ettirirsek, millî savunmaya, hattâ üniversi
tenin bâzı kısımlarına intikal ettirirsek, bâzı 
yerlerde randımanın daha düşük olduğunu gö
rürüz. 

Çalışma Bakanı Sayın Ali R*za TJzuner'den 
bir resmî belge aldım. Bu belge, aynı zamanda 
yataklı tedavi kurumları istikametinde yatı
rım yapan diğer müesseselerde de aynen be
nimsenmektedir. Sayın Çalışma Bakanının ver
diği, belgede bir yatağın inşaat maliyeti ve 
hizmete girebilmesi için demirbaş maliyeti ile 
beraber 80 bin lira olduğu bildirilmektedir. 

Şimdi, şu rakama, göre eğer âtıl kapasite
leri bir değerlendirmeye tabi tutar isek, Sağlık 
Bakanlığının % 55 randımanla çalışmasını göz 
önüne alırsak, bugün âtıl kapasite olarak ben
deniz 21 700 yatağın olduğunu hesabettim, (Ha
ta varsa düzeltebilirler.) Gene aynı şekilde Sos
yal Sigortaların da 6 700 yatağı âtıl kapasite
dir; bunun bir maliyet hesabını yapar isek, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının âtıl kapasite
sinin maliyeti 1 milyar 736 milyondur. Sosyal 
Sigortaların âtıl kapasitesinin maliyetini hesa-
bedersek, 556 milyon liradır. 

Meseleyi bir de işletmecilik yönünden de
ğerlendirirsek, gerçekten mesele üzerinde objek
tif eğilerek bir değerlendirmeye tabi tutarsak; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, günlük 
yiyecek ve ilâç bakımından bir yatağın günlük 
maliyetinin 21 lira olduğunu ifade etmektedir 
ve gerçek de bu istikamettedir. Ancak, umumi 
bütçe içinde diğer bakanlıkların yataklı tedavi 
kurumları istikametindeki harcamalarını da göz 
önüne alırsak, bunların 28 ilâ 55 lira arasında 
günlük işletme masrafı olduğu tesbit edilir. 
Bu işletme masraflarını umumi ve katma bütçe 
dışındaki kamu kuruluşlarında eğer tetkik eder
sek, 40 ilâ 65 lira arasında olduğu görülür. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, süreniz bitmek 
üzeredir. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Bitiriyo
rum, Saym Başkanım. 

Eğer, bu yatakların işletme masraflarının 
neden bu kadar yüksek olduğuna ilâçların ka
litesinden mi, yiyecek ve giyecek standartları
nın mükemmeliyetinden mi veya kalb, beyin ve 
göğüs cerrahisi gibi uzun ve masraflı hastalık
ların tedivisinden mi ileri geldiğine ait otaya 
koyacağımız kriterlere göre bir değerlendirme 
yaparsak, bir kuru kriter bulamama durumu ile' 
karşı karşıya bulunuruz. Çünkü, yukarda arz 
ettiğim büyük masraflı hastalıklar; kalb, beyin, 
cerrahi gibi kısımlarla meşgul olmıyan ve bu is
tikamette masraflı bir tedaviye gitmiyen bâzı 
kur uluslarda, hattâ eğilim gibi ayrı munzam 
işletmeciliğe tesiri olan bu gibi fonksiyonu ol
mıyan müesseselerde de işletme masraflarının 
günlük 60 lirayı geçtiği görülür. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu kısmı 
topluyorum. 

Bütün bunlar, Türkiye'de tedavi kurumları 
istikametindeki hizmetlerin bir koordinasyonu
nun zaruri okluğunu ortaya koyan temel mese
lelerimizdir, bunu birçok defalar ifade etmişim
dir. Saym Bakandan, bu tedavi kurumları isti
kametindeki müesseseleri bir elde toplıyacak 
bir koordinasyonu yapmasını candan temenni 
ediyorum. Esasen bütün dünyada da tatbikat 

t budur. Bizdeki tatbikatı diğer milletlerde, sağ
lıkta büyük merhaleler halinde yükselen mil
letlerde bulmak ve görmek güçtür. 

Şimdi Sayın Başkanım, müsamahanıza sığı
narak bir Özel durumu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye'de yataklı küçük tesislerin kaldırıl
masına ait, birinci Nihat Erim Hükümetinin 

* Sayın Bakanının böyle bir fikri, böyle Mr poli-
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tikayı benimsediğini biliyorum; aynı politikayı 
•sizin de benimseyip, benimsemiyeceğinizl bilmi
yorum. Ancak, bu, kanaatimce üzerinde durula
cak, tekrar etüdedilecek bir meseledir. Türki
ye'de küçük yataklı sağlık tesisleri umumiyetle 
kazalarda olan tesislerdir. Bu tesirler, % 70 ine 
bedenen, malî olarak ve arsalar da vermek su
retiyle mahallî teşkilâtların hiç olmazsa % 70 
maliyetinde emeği olan tesislerdir. Ve bu tesis
ler, Bakanlığın verdiği plân ve program ilkele
rine uygun olarak yapılan tesislerdir, Şimdi, 
bu tesisleri kaldırmak g'ibi bir temayül kanaa
timce yanlış bir temayüldür. Gerçekte sa£lTk 
hizmetlerinin maliyetini ucuzlatan temel politi
ka, uç hizmetleri işler hale getiren politikadır. 
Uç hizmetlerde eğer hastalar iyi muayene olur 
ise, poliklinik muayeneleri yapılır ise; şehirlere 
gelrrek Devlete ve ferde daha pahalıya mal ola
cak tedavi yollan orada Önlenir. Bütün dünya
da da tatbikat böyle'dir. Bahusus ki, bu karar 
eğer verildiyse, biraz da masa başı karandır. 
Türkiye'deki bu uç tesisler daha çok iç - Ana
dolu'da olan tesislerdir ve bugün çoğu da dok
tordan mahrum olan tesislerdir, hizmetleri ya-
pamıyan tesislerdir. Eğer hizmetleri yapamıyor 
diye kapanıyorsa, bunun günahı hizmetleri yap
tırmaya muktedir olamıyan bizlerindir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Koksal. 
ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Hele ha

rita üzerinde 30 kilometrelik mesafede olan ka
zalar da bu gibi tesislerin kapatılması söyleni
yor ki, bizde 30 kilometrelik kazalara normal 
zamanda üç, üç buçuk saatte gidilir. Hela böyle 
kış mevsiminde üç ay, dört ay müddetle yollar 
kapalıdır. Benim vilâyetimde de şu anda. Sa
yın Bakan bilir, dört kazamın yol irtibatı yok
tur, ki oraları sahildir. Anadolu için bu çok da
ha mühim bir şeydir. O bakımdan, uç hizmetler 
olan bu tesisleri işler hale getirmek asli göre
vimiz olmalıdır. 

Sözlerimi bir noktaya temas ederek bitir
mek istiyorum. 

225 sayılı Kanunda, verem savaşı ile İlgili 
olarak, yataklı tedavilerin verem savaşın elin
de olmasına ait hükmü vardır. Bu kanun 1963 
te çıkmış olmasına rağmen, ibilâhara bir mucibi 
de icabettirmiş, bakanlık 1966 senesinde, verem 
savaşı hizmetlerinin daha koordone olacağı se
bebiyle bunların bir elde birleştirilmesini bir 

mucip halinde ortaya koymuştur. Biraz önce 
konuşan hatip de beyan etti, verem mevzuunda 
sağladığımız muvaffakiyet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına yalnız Türkiye hudutları 
içinde değil, kamu önünde değil, aynı zamanda 
dünya milletleri içinde de özel bir yer veren bü
yük bir tekâmül olmuştur. Fakat veremin bir 
büyük problemi karşımızda gayet tehlikeli ola
rak (bulunmaktadır. Bu, kronik veremli hasta
lar mevzuudur. Eğer koruyucu hekimlik istika
metindeki çalışmaları kronik hastalık mevzuun
da da teksif edip yürütemezsek bu yönde başa
rılı. olunamaz. Bir taraftan genç kuşakları muaf 
hale getirme gayreti içinde olma, diğer taraf
tan da yeni enfeksiyonların genç kuşaklara ve
ya etrafa yayılması gibi bir paradoks politika
nın içine düşmemeliyiz. Malî imkânsızlıklar ve 
ihmalkârlık, ilâçların gelişi - güzel kullanılması 
dolayısiyle, gerçekten ilâçlara karşı rezistan 
kazanmış ve basil saçan kronik veremliler mev
zuu mühim bir problemimizdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kok
sal. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Bakanlı
ğın, bu mevzııdaki tehlikeyi önllyecek istika
mette, bilhassa muayyen mmtakalarda bloka 
değil, Anadolu mıntakalarındaki yataklı verem 
tesislerini bir esaslı reorganizasyona tabi tuta
rak bu kronik vakaların buralarda tedavi poli
tikasını gütmesinde büyük millî ve ekonomik 
fayda olduğu kanısını arz eder, Sayın Başkanın 
gösterdiği müsamahaya şükranlarımı, Bakanlı
ğın bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması temen
nisini ve candan muvaffakiyet temennilerimi 
sunar; Yüce Heyetinize saygılarımı arz ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu ilk sözcüsü ikinci kez söz istediği takdirde, 
7 dakikalık süresi, Adalet Partisi Grupu Sayın 
sözcüsü söz istediği takdirde 10 dakikalık süresi 
kalmıştır. Sözlerinin insicamım bozmamak, 
ikinci kez tekrar konuşmaya imkân vermemek 
üzere müsamahalı davrandığımı saygı ile arz 
ederim. 

Sayın Vehbi Ersü, Millî Birlik Grupu adına. 

M. B. G. ADINA VEHBİ EBiSÜ (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yarım 
saatle sınırlı bir »üre içerisinde çek ciddî sağ-
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hık sorunlarının tümüne değinmeye imkân ol
madığı için, (belli birkaç konuya değinerek 
gruıpumuzuın görüşlerini arza çalışacağım. 

110 yıldan beri istikrarlı bir sağlık politi
kası izlemek Türk'iye Cumhuriyeti hükiüün'eit-
leri için maalesef mümkün olmamıştır ve bu
nun doğal sonucu olarak da, Türküye'deki sağ
lık sorunları dar boğazlar haline gelmiştir. 

ISağhik hikmetlerinin amacı, en dar anlamı 
ile halk sağlığının korunmasıdır. Hiç şüphesiz 
halik sağlığının korunması, öncelikle korun
ma/sı, öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerine 
güç ve imkânlarını, ağırlığın verilmesi sure-
tüyle müimkün olacaktır. 

Türk Devleti de bu gerçeği kabul ederek, 
planlarıyla programlarayla, yasaları ile bu 
önceliği kabul ettiği halde, maalesef çeşitli 
nedenlerle koruyucu sağlık hizmetlerine ve
rilmesi gereken önem ve kaynaklar, bu hiz
metin aleyhine olmak üzere daima saptırıl
mış ve dar boğazların doğmasında bu yanlış 
pioliltika, daha doğrusu politikasızlık ciddî bir 
etken olmuştur, işlte bu nedenle de koruyucu 
sağlık hizmetleri daima plân hedeflerinin çok 
gerisimde kalmış, buna mukabil tedavi ku
rumları özellikle yatak sayısı Plân hedeflerini 
aşarak çok ileri merhalelere ulaştırılmış, ama, 
ileride temas edeceğim gibi, hepsi birer âtıl 
kapasite olarak Devletin imkânlarını heba et
mekten başka bir işe yaramamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
1961 den bu yana, sağlık hizmetlerinin sos

yalleştirilmesi Anayasamızın Devlete verdiği 
görevlerin yapılmasında en uygun bir sistem 
olarak öngörülmüş iken, Full - time tatbikatı, 
daiha sonra da Personel Kanunu uygulaması 
durmadan sosyalizasyon tatbikatına darbeler 
vurarak onu başarısız bir halde bir köşeye 
sıkıştırılmış hizmet haline getirmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bir 
kanun emridir. Kanunlara saygılı olmayan ik
tidarlar, vatandaşlarından da kanunlara say
gılı olmayı bekliyemezler. Bunun doğal sonucu 
»olarak da, iktidarlara karşı güvensizlik ve 
toplumda bunalımlar doğar ve bugün içinde 
bulunduğumuz ağır vaihîm bunalımlara kadar 
da sürüMenısbiıîiriz, sürüklenebildik de. 

İstikrarı, inançlı ve bilgili bir sağlık po
litikası izlemediğimiz için de, sorunlarımızı 

çjöameden, her ğün biraz dalha birbiri üze
rine binen sorunlar karşımıza çıkmakta ve ic
racıları da ürkütmektedir. Oysa Cumhuriyet-
ten bu yana verem, sıltma, trdhuım ve daha bir
çok konularda salt başarılı mücadeleler ver
miş bir Bakanlığın bulgiiinkü sorunların hak
kından gelememesi doğrusu esef verici bir du
rumdur. 

Şunu hemen arz edeyim ki; Bakanlık, hiz
metlerimde ne kadar eskimiş, yıpranmış olursa 
»olsun, alsı! Sorumlu siyasi otoritedir. Bu 
Bakanlığın geçmişteki başarılı çabalarını fratır-
lıyarak, yeni bir ruh ve dinamizmle daha büyük 
başarılar kazanmamız mümkündür sağlık ala
nında. 

Yalnız, bir noktayı her zaman işaret ettiği
miz gibi tekrarlamak istiyorum, iSağlık Bakan
lığının Cumhuriyetten bu yana çok ağır olay
larda, yani verem gibi, sıtma gibi, trohum gibi 
frengi, lepra gibi konularda, hepsini saymak 
istemiyorum, başarısının sebebi ne idi? 

Çok değerli arkadaşlarım, bunun başlıca 
birkaç sebebi arasında; 

1. Halka hizmet etme inancı, 
2. Halka hizmet etme inancından hareket 

eden yöneticilerin, örgütlerin halkın yanında ve 
balkın içinde hizmet etmeleri gösterilebilir ki, 
bu nedenle başarı sağlamışlardır. Sıtmada böy
le, veremde böyle, hepsinde-bundan dolayı ba
şarıya ulaşılmıştır. Kendimizi masa başına, ge
riye merkezlere, büyük merkezlere doğru yığ
mağa, çekmeğe başladığımız zaman, bırakın en 
uçları, bizatihi Ankara'da, bizatihi istanbul'da 
halk sağlığı büyük âfetlerle karşı karşıya gel
meğe başlamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Halkın yanında ve halkın içinde hizmet, 

1946 larda zamanın bakanı tarafından sağlık 
merkezlerini uç telâkki ederek kurduğu ve ora
dan memleket hastanelerine, yurt içine doğru 
bir küçük örgütlenme ile başlamıştır. Geçen 
zaman içerisinde 1946 dan bu yana, artan nüfus 
çoğalan iskân birimleri ihtiyaca cevap verme
yince, müessir bir örgütlenme ve süzgeç siste
mini en küçük ünitelerden derinliklere doğru 
kurabilmek için sosyalizasyon uygulamasına 
karar verilmiştir. «IS» harfinden dahi ürken 
bâzı zihniyet ve bâzı sorumlu kişiler, nihayet 
önce bu teşkilâtı köşeye sıkıştırmak için olum-
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suz, anlamsız 'bâzı çabalar sonunda başarısız ha
le getirmeğe muvaffak olmuşlardır. Aslında 
muvaffak olmıyan, başarısız olmıyan sağlık 
hizmetlerinin kendisi, sosyalleştirme hizmetle
rinin kendisi değil, onu bu hale sokan siyasi 
zihniyettir. 

"Bu konuda malî imkânsızlıklar öne sürül
mek suretiyle, sosyalizasyon uygulaması yapı
lacak bölgelerde altyapı tesisleri bulunmadığı 
nedeni ile, uygulamayı askıya alma kararları 
her zaman karşımıza çıktı. Asıl gerekçe, «Sos
yalizasyonu uygulıyamıyorum» gerekçesi bu. 
«Paramız yok, gidemiyoruz,» «hekim götür emi
yoruz,» «altyapı tesisleri yok...» Aslında bunla
rın hiç birisi doğru değil. Benden evvel konu
şan değerli arkadaşım bu konuda bâzı detay 
bilgiler verdi. Yıllardan beri bu kürsüde kalem 
kalem hesap yaparak bunların bir dezavantaj 
olmadığını, hepsine sahibolduğumuzu, hekimin 
de, paranın, da hepsinin de mevcudolduğunu, 
yalnız beceriksizliğimiz yüzünden bu işi ger
çekleştiremediğimizi burada rakamlarla ispat 
ettim. Zabıtlarda mevcudolduğu için, aynı he
saplan yeniden huzurunuzda tekrarlıyacak de
ğilim. 

Bugün mevcut imkânlarla başaramıyacağı-
mız hizmet olmadığına kaaniiz, grup olarak. Ye
ter ki, kanunların, plânların emrettiği öncelik
ler içerisinde, elimizdeki imkânları bir Kuvayi 
Millîye ruhu ile, hızla, dağılmadan tesbit edil
miş hedefler üzerine toplıyâbilelim. Mesele bun
dan ibarettir. Halbuki durum alabildiğine bu
nun tersine, tedavi hizmetleri yararına Devlet 
imkânları bu tarafa doğru, yani hem plân, hem 
kanunlara aykırı olarak daima bu tarafa doğ
ru kaydırılmaktadır. Halbuki burada da yapı
lan tesisler plân hedeflerini aşmış olmasına 
rağmen, her halde Sayın Bakan açıklamayı lüt
federler, ölü yatırımlar ihaline gelmiştir, ör
neğin, kaç hastanemiz parasızlıktan açılamıyor, 
inşaatı bitmiş olmasına rağmen açılamamıştır, 
halk hizmetine girememiştir? Halk hizmetine 
şu veya bu şekilde girmiş hastanelerimizden 
(Büyük bir çoğunluğunu sanıyorum, bunu da 
lütfederlerse minnettar kalınz) ne kadarı çok 
düşük seviye, çok düşük standartta hizmet ver
mektedir? Daha doğrusu, hizmet değil de otel 
vazifesi görmektedir? Bunları açıklarlarsa mem
nun olurum. 

Elbette böylesine yanlış uygulamalar yapı
lırsa, Devlet imkânları heba edilirse, hedeflere 
ulaşmağa, kavramağa da imkân olmaz. 

Basit bir iki örnek vermek istiyorum. 
«Personelimiz yok, yetmiyor, doktor gitmi

yor» falan deniyor. Çok değerli arkadaşlarım, 
hastanede bir tek yataklı tedavi kurumunun 
mevcut imkânları ve hekimleriyle, kendi stan
dardında, kendi seviyesinde üç tane daha ayn 
hastane kurmak mümkündür. Bu, yalnız Anka
ra için böyle değil, Türkiye'nin büyük mer
kezlerinin birçok yerlerinde durum budur. Böy
le olmasına rağmen, hekimsizlikten şikâyet et
mek, imkânsızlıktan şikâyet etmek oldukça abes 
olur. 

«Aracımız yok, şunu yapamayız, paramız 
yok» falan. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız sosyalleştirilen 
25 il ve 3 merkezde araç sayısını bir "örnek ola
rak veriyorum : 1 074 araç. 

Buradaki sağlık ocaklarının her birine birer 
araç verdikten sonra, illerin emrinde 12 şer ta
ne ihtiyat motorlu araç kalır. Biz gene imkân
sızlıktan yakmıyoruz. Bunlar gayrimümkün 
şeyler. Kendi rakamlarımız, Bakanlığın öne sür
düğü gerekçeyi çürütüyor, kendisinin ileri sür
düğü engelleri, kendi gerekçeleri çürütüyor. O 
halde bunlar doğru değil. 

Elimizde, yarım asra yakın büyük hizmetler 
vermiş bir Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 
var. Kapasitesine bakın, gayet düşük. Sebebi?.. 
Önem verilmez bir türlü. Aşı ithal ederiz; ens
titü yapabilir, ama biz o enstitüyü nedense iyi 
çalıştırmak istemiyoruz. Sayın Bakandan, özel
likle bu enstitünün, hizmet ve üretim seviyesi 
üzerinde cidden durarak, memleket çıkarlarına 
büyük yararlar sağlıyacağma inandığımız bu ko
nuya ciddî olarak eğilmelerini istirham ediyo
ruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Takdir buyurulur ki, önleyici sağlık hizmet

lerinin en başta gelen unsurlarından birisi çev
re sağlığı şartlarıdır. Eğer biz çevre sağlığı 
şartlannı gereği gibi düzeltemez, ıslah edemez 
isek, daha Ankara, İstanbul ve büyük büyük 
merkezlerde istediğimiz kadar gökdelenler ha
linde hastaneler dikin, hiçbirisi ihtiyaca cevap 
vermiyecektir. Çünkü, uçtan geriye doğru, oluk 
oluk hasta akmaktadır. Vatandaşın ayağında 
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(hizmeti göremedikten sonra, oralarda süzgeçler 
kurmadıktan sonra, burada yapacağınız tesis
ler hizmeti, yeteri kadar başarmaya elvermez 
ve imkân vermez, 

Bunun için, bu uçlarda öncelikle çevre sağ
lığı şartlarını ıslah etmenin. Koruyucu hekim
liğin en başta gelen aletlerinden, araçlarından 
birisi olduğunu arz etmek istiyorum. 

Yine bu konuda, geçen yıl da verdiğimiz 
bâzı hesaplar vardı, Bunları tekrarlamaya lü
zum «•örmüyoruz Fakat, elde mevcut imkânla™ 
iyi kullandığımız takdirde, bu alanda da büyü1' 
başarılar Bağlıyacağımıza bir grup olarak ina
nıyoruz. 

Kaldı ki, yapılmış olan «ağlık ocakları ve 
'bunlara ilişkin tesislerin büyük bir kısmını da 
ha^a'ıiyete terk etmek suretiyle, uçlardaki hiz
metleri daralt'frğ'Huz bir vana, imkânlarım1^ 
yatırdığınız pahaları artık sıfıva indirmeye, yr1' 
etmeye yüz tutmuş, olduğunu sanıyoruz. Savr 
Bakanın bu konuda da dikkatini çekerek, hur 
lan isler ha1 de. Kakımlı haMe ve ağırbğT 1:-
noktaya verecek yürütmelerinde büyük fayda 
îar olduğunu te^Ta^Iamak istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz pahalı hismPt etmeyi nedence kendim'-

ze ^"ar edinmeve rab^ıyoruz. Devlet hizmeti 
a"t'k çok belir"?*». halde. Türkive'de p*avet ps-
ha^va mal olmaktadır. Meselâ, kısa bir örnek 
v^mek isterim; Anjfara, İstanbul ffibi büyük 
sfhirlerde belediyelerin, zaman zaman Bakan
lığın da dâhil olduğu vevahut çok büyük, kor
kunç sayınlar ihtimali söz konusu olunca her 
vardan şiddetle üzerce saldırdığımız içme su
la"1. konusu... Durmadan klorlan.z Mümkün mr 
bilr-'iyomm, hio de^i^e 10 yıllık bir zaman sü
resi ic°riqinde, valnız Ankara ve İstanbul sula-
rmn klorlanması için klor, alet. edevat, perso
nel ^akımından kac para harcadık? Buraya 
hakladığımız pazar la . Ankara ve İstanbul şe-
hirlerinde. ka^ab^a^yon tesislerine, çevre sağbğ" 
sartia"Tr»ı ıslaha yöpeîsevdik neleri başarabi
lirdik? Bu hesabı istirham ediyorum. 

BHsi. devamlı masrafı icabettiren devamlı 
po- '̂OT1! kullanmayı ica^etiren ve fi vat dal^a-
lanma^riyie devam1! pahalılık gösteren bir sis
tem; bi1* diğeri, kanalizasyonlarınızı yaptığınız 
za^a-", bir daha uzu*» yıllar masrafı gerektir. 
pv'ye71 b.1.11''; sağ'N(rnda çok müessir rol ovnı-
yan tesislerdir. İste, bu iki tercihten, hangisini 

5 . 3 . 1972 O : 1 

Bu koruyucu sağlık hizmetlerine gereken1 

önemi vermediğimiz için, biMiğftniz gibi, geç
miş yıllarda çok ağır vakalarla karşılaştık. Mil
lî yararlarımız yönlünden devam öden bu bü
yük olayın üzerinde fazla bir şey söylemeyi 
uygun bulmuyorum, ıaıma bu tfitp menhus has
talıkların bir ülkeye girdiği zaman yıllarca 
çılkmıryacağını hepimiz biliyoruz. Ancak, çok 
başarılı bir mücadele ile beıllkd önümüzdeki yıl
larda kökünü kazımak imkân dâhiline girebi
lir ve geçtiğimin yılda Güney'delki yetdşkiinle-
r ;n bağırsak enfeksiyonları, yami ishallerini 
bilhassa Sayın Bakanın dikkatine önemle arz et
mek isterim. 

İşte bu olaylara sahne olmaımızın, kayıpla
ra uğramatmıızm sebepleri, bir türlü doğru yo
lu s'ecmemiş olmamızdan doğmaktadır. Yani, 
koruyucu, önleyici sağlık hizmetlerime gere
ken önemi verdiğıtmiz için, başımıza bu âfetler 
gelmektedir. 

Bululardan birisi de, çocuk ölümlerindeki 
yüksek orandır. Bu da, ülkemizi ağır kayıp
lara uğranmaktadır. Maalesef, BaSkanlığın büüt-
çe raporlarında ve dokümanlarında; yeni bir 
usul bulunarak, daima ortalamalara gidilmek 
suretiyle, bunlar biraz daha hafif ve küçük 

yapmalayız? Demek iki, bizüim hizmeti anlayışta 
l>aışaınısi!zlık!taJki roHıerimiiızkien (birisi, neyi neye 
tercih etmenin lâzımgeldiğimi iyi değerlendir
memiş olmamızdan ileri geliyor. 

Çok değerli arkadaşlarını; 
imkânlarımızı israf ederken, Baikanilığın 

içine kadar sdkulmuiş, Parlâmentoya kadar so-
ıkullmuş bâzı menfaait gruplarının da kötıü ça-
(baları, hizmeltiın şiraızeden çılkmaısını, ıdaha (doğ
rusu, bâzı kişilere çıkar sağlamaktan başka 
(bir amaç gütmediği, sık sık görülen olaylar
dandır. Burada, ifadesi güç ve oldukça yüz 
kızartıcı seviyeye kadar varaibdleoek bâzı ko
nuları açıklamak istemiyorum. Ancak, Ssnıini 
tekrar ederken, ibulaışftınldığı kötü olaylardan 
dolayı azap duyduğunmız, A)ta(ttürk Sanatoryu-
mundaıki olaylara, Sayın Bakanın dikkatini çe
kerim. 

Yine, «Aile Plânlaması» diye kurulan bir 
derneğim sarflarını, seyahatlerini dikkatle ince
lemelerini, dış teşekküllerden ve Devletten al
dığı imkânları nasıl kullandığımı araştnımıala-
rını ve sonuçlarını istirham ediyorum. 
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gözukebilyor. Aslımda olay gayet büyük, ga
yet ağır ölüm oranları var. 

örneğim, Orta - Anadolu 1da çocuk ölüm 
oranı, binide 212 dir. Bim çocuktan 212 si öl
mekte... Ankara'da Etimesgut bölgesinde bu 
loran binde 87 dir. Dikkat buyurun Orta -
Anadolu 1da, yine Orta - Anadolu karakterlimde^. 
ki ve köy karekberiındeki Etimesgut bölgesinde 
öllülrtı oranı binide 87, Orta - Anadolu'nun diğer 
(bökelerinde binide 212. Sebep?... Sebep, Eti
mesgut'ta sosyalizasyon uygulaması yapınmakta
dır. Bu kaidar oilddî rakamlar, bu kadar ciddî 
gerçekler, hâlâ bizi bu hizmet istikametime gö-
töürmıezse, o halde, bizler kör addedilebiliriz. 

Bern, bu rakamları özellikle Orta - Anadolu'-
idan aldım. Eğer bu rakaımları Doğu'dan alır
sak - gerçi sıhhatleri bir ölçüde de zayıf ama 
Doğu - Anadolu'nun, rakamları çok feci ölüm 
talblolariyle bizi karşı karşıya bırakacaktır. 
Yalnız bir tek Bakanlık dökûmanlarındaki ra
kamı ifade eldeyim, 1965 sayimlariyle 1970 sa
yımları arasımda, Doğu bölgesinde sosyalizasyon 
uygulaması sınırlan içerisindeki nüfus, ıdikka-
Itiniızi çeksin, 8 küsur milyon. 9 küsur milyona 
yükselmiş. özellikle Doğu - Anadolu bölgesim-
)de yüzde 4 e varan nüfus artış hıızı bu bölge
de bM 11 milyonluk bir hesaba götürebilirdi, 
9 küsur milyonda kalıyor, ölüm olaylarının 
vahametini, oranlarımın yüksekliğini, kendi 
Bakanlık dökûmanlarındaki bu rakamla ispat-
lalmak zaten mümkün. 

Çok değerli rkadaşlarım; 
Halk sağlığı konusunda önemlli unsurlardan 

büri de, halk sağlığı lâboraituvarlan'dır. Çok 
önemli bulduğuımuız için, bu dar zamanda ona 
da kısaca temas etmeyi yararlı bulduk. 

Senelerce dedikodusu yapıldı, eğer ifade 
edilen, verilen demeçler doğru olsaydı, bugün 
67 ilde her şeyi kurmuş olmamız lâzumgelrdi 
sanıyorum. Politikacımın ceffelkalem (hesap 
yapmıaimıası, hafif beyanlarda bulummiam&lsı ve 
bir gün kendilerindi yüzlerinin kızaraibileıceğimi 
düşünmeleri daima akıldan çıkarılacak bir 
gerçek değildir. 

Bugün, Türkiye 1de, çok az sayıda, fakait 
metvcıuitHarı da çok yelcerisiız olan hiamet standar-
diiyle karşı karşıyayıız. Bugün, halk sağlığı ko
nusu deraıdiği zamıam eğer bir lâboraltuvar düşü-
nülmJülyorsa, halk sağlığımdan söz etmek müm

kün değildir. Durum bu olmasına rağmen, 
Sayım Bakandan özelMMLe istirham ediyoruz, 
hangi Herde, hangi sıayılda halk sağlığı lâToora-
tıuvanamız var ve (özellikle bumOıarm işletme per
sonel, yani teknik personel sayısı kaçtır? 

Ayrıca, 67 ilde örgütlemıecıek, örgütlenmesi 
'zorunlu olan bu lâlboratuvarlann teknik perso
nelini ikmal etmek, yetiştirmek için Bakanlık 
naniği çaJbanım içimdedir? Nasıl yetâştiri^oruz, 
nerede yetişiyor, var mı böyle bir elemanımız? 
Eğer yoksa, halk sağlığından Sağlık Bakanlı
ğınım söz etme hakkı alınmalıdır. Nasıl söz edi
lebilir? 

Çok değerli arkadaşlarımı; 
Sağlık hizmetlerinim icracısı olan hekilmler 

ve yardımcı sağlık personelimin durumu da, 
Türkiye'mizde ciddî bir sorun halindedir, özel
likle bu sorunlardan başta geleni, yurt dışına 
göç eden hekimlerin ardından, yardımcı sağlık 
personeli de, her yıl büyük masraflarla yetiştir
diğimiz yardımcı sağlık personeli de eğer mec
buri hizmetleri varsa bunları bitirdikten sonra, 
ya da bunları ödiyerek yurt dışına göçe baş
lamışlardır. Eğer bunun için de ciddi tedbir
ler alınmazsa, kısa zaman sonra, yani bir kaç 
yıl içinde Türkiye'de sağlık personeli durumu 
öylesine bir noktaya varacaktır ki, bunun altın
dan hiç bir iktidar kalkamıyacaktır. 

Bu nedenle, iyi bir sağlık politikası esasları 
saptanmış, kararlı bir sağlık politikası içinde 
tatminkâr, âdil ciddî bir personel politikası iz
lemek zorunluğu vardır. Esefle söylemek ge
rekir ki, bugün, bizim Sağlık Bakanlığımızın 
müessir bir sağlık politikası yoktur. Olsa, bu 
sonuçla karşılaşmayız. 

Bu konudaki problemlerden biri de, hekim 
ve sağlık personelinin yurt sathındaki dengesiz 
dağılımıdır. Bunların hiç birisi, halledilemez, 
çözümlenemez sorunlar değildir değerli arka
daşlarım; yeterki üzerine ciddiyetle eğilmiş 
olalım. 

Sözümün başımda da arz ettiğim gibi, An
kara'da, titri olan bir hekime; 5 bin lirayı Dev
let kuruluşunda verirseniz, Diyarbakır'a gön
derdiğiniz zaman da 3 bin lirayı verirseniz, in
saf buyurun bu heMm, bu profesör, bu ilim 
adamı Ankara'da çoluk çocuğunu okutmak, da
ha düzenli yaşamak ve meslekî bakımdan da 
daha iyi çalışmak ve gelişmek imkânlarına sa
hipken neden Diyarbakır'a gitsin? Gökten zem-
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Ibille inmiş bir havari mi olması lâzım oraya 
gitmesi için? Gidemez arkadaşlarım. Demek ki, 
fbu konuda ciddî politikamız yoktur. Birimiz ya
pıyoruz, birimiz bozuyoruz. Âdil bir rotasyon 
uygulayarak tek elden eşit hizmete eşit ücret 
sistemini uygulayarak mutlaka bunlara çözüm 
bulmalıyız. 

BAŞKAN — Vehbi Beyefendi, süreniz dol
mak üzere. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Az kaldı.. 
Kısa bir iki rakamla da bu durumu arz et

mek isterim. 
Bakanlık dokümanları ve istatistikleri, de

min arz ettiğim gibi ortalama rakamları aldığı 
îçin, pek sivri noktalar gözükmüyor, biraz mas
keleniyor ama, Türkiye'de, nüfus ve yerleşme 
üniteleriyle, buna düşen hekim ve bu hekim ba
sma düşen nüfus sayısını, Devlet istatistik 
Enstitüsünün 1965 sayımlarına dayanarak arz 
etmek istiyorum. 

Yerleşme yerinde (0) dan 10 bin nüfusa ka
dar olan yerlerin sayısı 36 bindir. Buradaki top
lam nüfus 22 milyondur - rakam 1965 senesinin 
değerli arkadaşlarım - hekim sayısı 956 dır. Bir 
Ihekime düşen nüfus sayısı 23 bindir. 

10 binden 25 bine kadar olan yerleşme üni
tesi 122 dir. Burada 1,8 milyon nüfus vardır, 
725 hekim vardır hekim basma düşen nüfus 
2 592. 

25 bin ilâ 100 bin arası 63 yerleşme üni
tesi var; 2,7 milyon nüfus var, 1 495 hekim, 
hekim başına düşen nüfus 1 843. 

100 binden yukarı 14 yerleşme ünitesinde 
4,7 milyon nüfus, 7 335 hekim, hekim başına 
düşen nüfus 642. 

Bu rakamların 1965 senesine aidolduğunu arz 
ettim. Eğer 1972 ye bakarsak, olmadığı için 
bilemiyorum ama, bir tahminle şöyle ifade ede
biliriz : 

Hekimler, mahrumiyet bölgelerinden geriye 
doğru çekildiklerine göre, büyük merkezlerde 
daha iyi imkânlar sağladıklarına göre, artan 
nüfus artışı da belki 7 yıldan beri daha yoğun
laştığına göre, yuvarlak olarak büyük merkez
lerde bir hekime 500 nüfusun düştüğünü, fa
kat diğer bölgelerde 25 - 30 bin nüfus düştü
ğünü ifade etmek büyük hata, büyük yanılgı 
olmaz sanıyorum. 

Görüyoruz ki, muayyen yerlerde büyük bir 
yığmak var ve «Halka, hizmet götüreceğiz» id

diasında olan iktidarlar ve hükümetler halkın 
yaklaşık olarak 2/3 ünün bulunduğu bölgelerde 
25 - 30 bin kişiye bir hekimi öngörürken, diğer 
bölgelerde, yani büyük merkezlerde 500 kişi
nin emrine bir hekim vermekle vaziyeti devam 
ettirmekte. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Önemli konulardan biri olarak da ilâç konu

su üzerinde yıllardan beri durmaktayız. Bu 
konuda fazla derinliğe girmek işitemiyorum, za
man olmadığı için; eğer Sayın Başkanım lüt
federlerse, geçecek zamanımın tamamını ikinci 
konuşma hakkımdan indirilirse, kısaca bunu da 
bitirmiş olacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hangi sağlık hizmetini alırsak alalım, ko

ruyucu veya tedavi edici hizmetler olsun, du
rum gelir bir noktada düğümlenir; iyi teşhis, 
iyi hekim, mütehassıs hekim, iyi alet, edevat, 
fakat nihayet tedavi, ilâç noktasında düğümle
nir kalır, bir. 

İkincisi, bu noktada düğümlendiği zaman, 
halkın ekonomik gücü millî gelirden kendisine 
düşen pay bu ilâcı almaya yeterli midir? Ciddî 
sorun bu noktada düğümlenir. 

Yıllardan beri verdiğimiz mücadelenin se
bebi de bundan ileri gelmektedir. Bugün, hiç in
kâr etmek imkânı yoktur ki, ilâç dağ gibi bir 
sorun olarak bakanlar deviriyor, hattâ belki 
iktidarlara mal olabilir - Parlâmento sınırları
nın içerisine dalıyor, dışarda, envai çeşit söy
lentiler yaygın hale geliyor ve çok yüce ma
kamlardan, birçok yerlere kadar şaibe altına 
sokulma istidadı gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlâçta, yabancı sermayenin, yerli sermaye

nin üzerinde duracak değiliz. Artık bu sahayı 
kendimiz, yerli sermayemizle, kendi evlâtları
mızla yapacak durumdayız. Bu konuyu onun 
için tartışmıyacağım. Yalnız, devalüasyondan 
sonra, af buyurun, amiyane ifadesiyle, bir «yut
turmaca» karşısında kaldık. Burada Devletin 
resmî sorumlusu bize, devalüasyondan sonra 
bâzı fiyatların, hammadde fiyatlarının artışın
dan dolayı arttığını, ama, buna mukabil halk 
yararına çok ucuzlatıcı bâzı usul ve tedbirler 
bulduklarını, sınai maliyet esası üzerinden bu 
güçlükleri hallettiklerini, daha da edeceklerini 
ilân ettiler. Esefle söyliyeyim ki, o zamanın so-
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rumsuz beyanları bugün, daha büyük ölçüde 
açığa çikmış ve hangi noktada olduğumuzu tes
bit etmemiz mümkün olmuştur. 

'Devlet haysiyetiyle oynamaya kadar varan 
bu sorunda, Sayın Bakana, bilhassa, Bakanlığı
nı ve kendilerini önemle bu konudan korumala
rını ve cesur hamlelerle halk yararına tedbirler 
almalarını ve konuyu âcil bir şekilde çözmeleri
ni rica ediyoruz. 

Dikkat buyurun değerli arkadaşlarım, bir 
enfeksiyon dönemini geçiriyoruz, hâlâ daha bir 
ilâç fiyat kararnamesini Türk Devleti çıkart
maktan âcizldir. Eğer bu, «hızlı enfeksiyon 'dö
nemi, şiddetli kış satışlarımızı, kârlarımızı en 
iyi şekilde sağlasın, sonra baharda, yazda bâzı 
tedbirler düşünürüz...» Bu, sakim bir zihniyet
tir arkadaşlar. Buna, hemen parmak basmak lâ
zımdır. 

Şimdi, sınai maliyet... Kısaca, Fransa'dan 
alınmış bir sistem olarak getirildi, bizim Ba
kanlığımız da uyguladı. Evvelâ bir ticari mali
yet unsuru buldu. Burada esas rolü oynıyan 
hammadde ve ara maddesidir. Ondan sonra, bir 
sınai maliyet esaJsma geçmek istedi, buradan da 
onu yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fransız tipi bu usulde, ticari maliyeti, sınai 

maliyeti falan bulduktan sonra, imalâtçı kârı 
olarak yüzde 15 uygulanırken, maalesef, bizim 
Sağlik Bakanlığımız veya Sağlık Bakanımız 
yüzde 25 kâr oranını mubah gördü evvelâ; ima
lâtçı kârı olarak yüzde 25 oranını uygun buldu. 
Bir defa sistem burada hatalı. 

Ayrıca, eşantiyon ciddî şekilde sorunlar do
ğurmakta. Daha hammadde noksanı, ilâcm ka
litesi kontrol edilemediği için, diğer bâzı sorun
larla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Şimdi, dikkat buyurulursa, önemli olan 
hammadde. Hammadde, çok ağır değişiklikler 
gösteriyor. Bir hammaddeye bakıyorsunuz 600 
dolar, aynı ilâç 52 - 55 dolara kadar teklif edi
liyor. Türkiye'de oluyor bu arkadaşlarım. Ba
kanlık, Türkiye'deki sanayicilerden, imalâtçı
lardan fiyat istiyor, 600 dolar teklif ediliyor; 
aradan 3 ay, beş ay, 3 sene, 5 sene geçtikten 
sonra, değil, bir de bakıyoruz, hemen arkasın
dan durum değişiyor, 52 dolara, aynı firma tek
lif veriyor. Halkı, bu ölçüde aptal gören, bu öl-

I çüde onun ıstırabiyle alay etmek istiyen sana-
I yici, Türk Milletinin sanayicisi değildir arka-
I daşlarım. 
! Bakanlıkta bir kuruluş, nasıl bir kuruluşsa 
1 bilmiyorum, fiyatları teslbit ediyor arkadaşla-
I rım. Bakın tesbit edilmiş fiyatlara : 
I İlâçların isimlerini söylemiyorum perakende 

satış fiyatı 58 lira olarak tesbit edilmiş ilâç pi
yasada 48 liraya satılıyor. Fark 10 lira. 

78 lira fiyat biçilmiş ilâç 58 liraya satılıyor 
piyasada; 20 lira fark. 

Ucuz satılıyor ama, utanılacak bir şey, övü
nülecek bir şey değil, ucuz satılmaisma rağmen. 

34 lira tesbit edilmiş 27 liraya satılıyor, 7 
lira fark. 

29 lira tesbit edilmiş, 14 liraya satılıyor pi
yasada, 15 lira fark... 

ıNasıl tesbit edilmiş? Bakanlıktaki kâğıtlar 
üzerinde tesbit edilmiş; işte maliyet esasından 
tesbit edilmiş bunlar. Dikkat buyurun arkadaş
larım, 1/3 ilâ 1/2 oranında değişiklik yapan bu 
husus acı ve yüz kızartıcı bir şeydir. Nasıl olu-

I yor bu fiyat tesbit ediliyor da sonra bunun yarı 
fiyatına razı oluyoruz, satıyoruz?.. Çok âlice
naplık, büyük bir âlicenaplık bu (!)... 

BAŞKAN — Sayın Ersü, konuşmanızın ko
nusu değişecekse ikinci kez konuşun. 

! VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Hayır efendim, 
i aynı konuda mâruzâtta bulunuyorum, bitiriyo

rum. 
Yine bu konuda basit bir örnek daha ver

mek istiyorum. Dikkat buyurun, «fiyatlar de
valüasyondan sonra, hammadde fiyatlarının 
artışından dolayı arttı» denilen bir zamanda, 
ilâcın içinde hammadde olarak 10 kuruşluk 
hammadde var. 10 kuruşluk hammadde var ilâ
cın içinde, satış fiyatı 11, 25 lira. 10 kuruşluk 
hammaddesi bulunan bir ilâç 11,25 liraya piya
sada satılıyor. 

İlâcın içindeki hammaddesinin bedeli 1 ku
ruş 40 santim, 1,5 kuruş diyelim yuvarlak he
sap; 1,5 kuruşluk hammadde var, ilâcın piyasa
da satış fiyatı 350 kuruştur. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Akıl, iz'an, mantık, hesap; hiçbir şeye sığ-

mıyan bu kadar bayağı çıkar hesaplarına artık 
hep birlikte, «paydos» demenin zamanı gelmiş 

1 ve geçmektedir bile. 

— 495 -* 



C. Senatosu B : 29 5 . 2 . 1972 O : 1 

Çok değerli arkadaşlarım; hepimize düşen 
bir görev olduğunu sanıyorum; bu konuda bir 
ilâç fiyat kararnamesini maalesef hâlâ çıkara
madık, umarız ki, süratle çıkarılacaktır. Fakat, 
bu konuda, «Yüce katlardan birisi bu kararna
meyi benimsememiştir, reddetmiştir de onun 
için çıkmadı» şayiaları, dedikoduları toplumda 
yayılıyor ve yüce katları da töhmet altında bı
rakıyorlar. Bildiğimiz kadariyle durum böyle 
değildir. Hükümetin, 3 - 4 ay tetkik ederek 
hazırladığı kararnameyi bizzat «Reform Hükü
meti» adındaki Hükümetin feri aldığını kamu 
oyunun bilmesi gerek. Bâzı makamları suçla
maya kimsenin hakkı yoktur. 

Çok değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın so
nuna geldim. 

Özet olarak diyoruz ki, ciddî ve İsrarlı bir 
sağlık politikası izlemeden sorunlarımızın hiç
birini çözemeyiz. Bu konuda, sayın ve çok de-
ğ-erli raportörler birçok tedbirleri Bakanlık ra
porunun başına geniş ölçüde sıralamışlar, ken
dilerine şükran borçluyum. îşte bunun için, bu 
teferruata girmeden kısa mâruzâtta bulunuyo
rum. Sağlık politikamızı yaz - boz tahtası ha
linden çıkarıp, kesin kararlara ulaşıp ve uygu
lamalıyız bunları. 

'Âdil ve tatminkâr bir personel konularını, 
yine âdil rotasyon sistemlerine bağlıyarak, ıs
rarlı olarak, memleket gerçeklerine uygun ola
rak, halk yararına uygun olarak uygulamalı
yız. 

Büyük mevzuat engelleri vardır. Mevzuat 
engelleri, kaldırılmıyacak engeller değildir. Hü
kümet ve Parlâmento elele vererek, en kısa za
manda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en
gel teşkil eden mevzuat orta yerden kaldırılma
lıdır. 

Hâsılı, bir avuç çıkarcının menfaatlerine 
hizmet edegele düştüğümüz ağır sağlık sorun
ları karşısında, artık kendimize gelerek 36 mil
yonun Hükümeti olduğumuzu, 36 milyonun hak
larını savunacak Parlâmento olduğumuzu ispat
lamak zorundayız. 

îşte, bu gerçeklerden hareket ettiğimiz za
man, çözümlenmiyecek hiçbir sorunumuzun ol
madığına inanan Millî Birlik Grupunun görüş
lerini böylece arz etmiş bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, bu büt
çenin Sağlık Bakanlığına ve özellikle Türk hal

kına ve onun sağlığına yararlı olmasını yürek
ten diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ragrp Üner, Kontenjan 
Grupu adına... 

KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 
ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Senato Kontenjan Grupu adına, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 malî yılı bütçesi 
üzerinde dilek ve temennilerimi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, baş
ta Saym Sağlık Bakanı olmak üzere, Bakanlı
ğın güzide mensuplarına grupumun sevgi ve 
saygılarını sunarım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 49 ncu 
maddesi, «Devlet, herkesin beden ve ruh sağ--
lığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbi bakım gör
mesini sağlamakla ödevlidir, Devlet, yoksul ve
ya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» 
demek suretiyle, Bakanlığın üzerine alacağı 
ödevi tâyin etmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, «İktisadi ve 
Sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir» demektedir. 

Bu her iki madde, Türk vatandaşının sağlık
lı ve insanca yaşama seviyesinin sağlanmasında, 
bu Bakanlığa düşen görevleri belirtmiş, bulun
maktadır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer kanun
lar ise, çevre sağlığını düzenlemek, halk sağlığı 
konusunda eğitim yapmak, bulaşıcı hastalıklar
la savaşmak, beslenme şartlarını ıslah etmek, 
muhtaç vatandaşların problemlerini halletmek, 
ilâç sanayiini murakabe etmek, tedavi edici he
kimliği sevk ve idare etmek, sağlık personeli 
yetiştirmek, gelecek nesillerin sıhhatli yetişme
sini temin etmek, nüfus plânlamasını uygula
mak, sağlık hizmetlerini halkın ayağına kadar 
götürmek gibi, ödevler vermiştir. 

Kendisine bu kadar çeşitli ödevler verilen 
Sağlık Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin genel du
rumu da şöyledir : 

Bütçe 2 056 180 828 lira olarak Bütçe Kar
ma Komisyonuna sunulmuştur. 1971 yılı Bütçe
sine kıyasla, % 33,4 bir artış göstermekte ise 
de, artışın % 28,2 si personel giderlerine, % 5,2 
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si işletime harcatmalarıma verilmiştir. Genel büt
çe oranı, 1971 yılı bütceskıde, % 4,28 iken, 1972 
de % 4,67 dir. Batı ülkelerinde sağhk harcama
ları ortalama olarak millî gelirin % 5 i civa
rında, Türkiye'de ise % 1,3 tür. Bu duruma gö
re, 1972 yılında Sağlık ve Sasyal Yardım Ba
kanlığı hiçbir tesisi yeniden hizmete açamıya-
cağı gibi, mevcut hizmetlerinin de standardını 
yükselt eımıiyeceıktir. 

Şiımdi bakanlık çalınmalarına geliyorum: 
Türkiye'nin sağhik sorunlarını ç özümlemeyi 

ve sağlık hizmetlerini halkın ayağına kadar 
götürmeyi amaç olaralk alan 224 sayılı Tababe
tin Sosyalizasyonu Kanunu 1982 yılında uygu
lanmaya başlanmıştır. Kanunun âmir hükümle
ri gereğince, 1970 yılma kadar bütün Türkiye 
sosyalize edilecekti. Sonradan yapılan bir tadi
lâtla, uygulama 1982 yılma kadar uzatıldı. Ha
len sosyalizasyon uygulaması 25 ilde tamamlan
mış olup, saha olaralk yurdumuzun 1/3 ni, nü
fus olarak 1/4 nü kapsamakta, 9 446 686 vatan
daş bu hizmetten yararlanmaktadır. 

'Sosyalizasyon bölgesinde 81 hastane, 70 sağ
lık merkezi, 869 sağlık ocağı, 2 771 sağlık evi, 
132 dispanser, 10 halk sağlığı lâboratuvan, 
2 hıfzıssıhha enstitüsü, 20 entero - bakteri teş
his ünitesi 189 ilçe 12 177 köy halkının yardı
mına koşmaktadır. Bölge halkına âcil ilâçlar 
ve salgın hastalıklar için kullanılanlar parasız 
veribmelktedir. Bu bölgede, 6 851 000 kişiye 
muhtelif aşılar yapılmış, 115 bin doğ-ujm, dok
tor ve ebe nezaretinde yaptırılmıştır. 

Sosyalizasyondan evvel hiçbir köy ziyareti 
yapılmamış iken, bugüne dek 416 bin köye zi
yaret yapılmıştır. 

Türkiye 1de ilk uygulamaya Doğu illerinden 
başlanmış, pilot bölge olarak Muş ili seçilmiş
tir. Bu uygulamanın mutlu sonucu olarak, Ağ
rı Dağı etekleri ile Munzur dağlarının yamaç
larında yaşıyan vatandaşlarımız, ilk kez sağlık 
ocağı, doktor ve hemşire yüzü görmüşleridir. 

11 sene içinde sosyalizasyon uygulaması için 
681 milyon cari ve 404 milyon lira yatırımlar 
için harcanmıştır. 

Maalesef, son yıllarda sosyalizasyon bölge
sinde, önemli sayıda personel açığı olmuştur. 
Mütehassıs tabip kadrolarında % 35, pratisyen 
tabip kadrolarında % 35, di§ tabibi kadroların
da % 100, eczacı kadrolarında % 23, sağbk me-
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muru kadrolarımda da % 74 bir açık görülmek
tedir. Halbuki, sosyalizatsyonun ilk başladığı 
yılda, Muş ilinde 22 pratisyen tabip, 14 müte
hassıs tabip vardı. Bugün, pratisyen tabip ade
di 12 ye, mütehassıs tabip adedi sıfıra düşmüş
tür. 

Bu azalmanın birçok nedenleri vardır. Eski
den doktorlara, muayenehane kapatma tazmi
natı ve ihtisas zammı veriliyordu. Sonradan 
bunlar kaldırıldı. Bundan başka, birçok illerde 
Full - Time uygulanmaya başladı. Bunlara taz
minat varildi. Netice olarak, Türkiye'nin her 
tarafında ücret sistemi eşit duruma geldi ve so
nuç; sosyalizasyon bölgesinden Garba sağlık 
personelinde bir akın ba<h'dı. Bütün bu akma 
rağmen, sosyalizasyondan evvel 17 800 kişiye 
bir doktor düşeılken, bugün 9 560 kişiye bir 
doktor düşmektedir. Gene, sosyalizasyondan 
evvel 12 bin khiye bir sağbk memuru düşer
ken bugün 6 bin kişiye, 51 bin kişiye bir hem
şire düşerkan bugün 15 bin kişiye, 24 bin kişi
ye bir hemşire yardımcısı düşerken bugün 
15 300 kişiye, sosyalizasyondan evvel 10 bin ki
miye bir ebe düşerken, bugün 3 700 kişiye bir 
ebe düşmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım., hepimizin dilinde 
ve zihninde bir Doğu kalkınması ideali var. 
Ancalk, edebiyatla, şiirle Doğu kalkınması ol
maz. Doğuyu bilmek, oraya hizmet götürmek 
lâzımdır. Asırlardır sağlık te&isi yüzü görmemiş, 
yoldan, sudan, elektrikten mahrum bölgelere, 
yepyeni bir hizmetin götüralmesi sırasında, ta
biî olarak birçok aksaklıklar olacaktır. Bundan 
ümitsizliğe kapılmak doğru değiMir. Dünyanın 
her ülkesinde de, bu, böyle olmuştur ve dünya
nın bütün uygar uluslarında tababetin sosyali
zasyonu uygulanılmaktadır. Türkiye'de mevcut 
partiler, tüzük ve seçim beyannamelerinde, sos
yalizasyonu uygulıyacaklarmı ve memleketimiz 
için en iyi yolun bu olduğunu kabul ve ilân 
etmişleridir. Çünkü, insan denilen varlığın diye
ti yoktur, onun değeri namütenahidir. Bu se
beple, insan sağlığı konusunda, rantabîli'te he
sabı yapılırken, biraz toleran'slı olmak gerekli
dir. 

Şimdi, bulaşıcı hastalıklardan da bir nebze 
'bahsetmek istiyorum. 

Halk sağlığının temelini teşkil eden bulaşı
cı hastalıklarla savaş hizmetlerinde, bakanlığın 
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aldığı enerjik tedbirler sayesinde, geçen yıla 
nazaran azalma olmuştur. Yıllardır unuttuğu
muz kolera denilen hastalık, dünyadaki ulaşı
mın hızlanması sonucu, Türkiye'de de kendini 
(göstermişti. Hastalığın Cenup hudutlarımızdan 
gireceğini ümidederken istanbul'da meydana 
çıktı. Buna karşı, 1971 yılı içinde 5,5 milyon ki
şinin aşıya tabi tutulması ve yerinde alman 
âcil tedbirler sayesinde kolera çabuk bertaraf 
edildi. 

1957 yılından beri, Türkiye'de çiçek vakası 
görülmemektedir. 

Geçen yıl yurdumuzda 1 243 tifo, 404 para-
tifo, 587 dizanteri, 750 difteri, 5 267 boğmaca, 
1 249 kızıl, 37 bin kızamık, 207 menenjit, 467 
poliomiyelit, 6 087 enfeksiyöz hepatit, 12 847 de 
'kuduz vakası görülmüştür. 

Kayıtlara g'öre memleketimizde, 12 303 fren
gili vardır, 1971 de 767 yeni frengi vakası tes-
bit edilmiştir. Yeni frengi vakası karşısında, 
Bakanlığın uyanık bulunması gereklidir. 

Cüzam sayısının 10 bin kadar olduğu tah
min edilmektedir. Lepra dispanserlerinde, Ba
kanlık - üniversite işbirliği sayesinde, bu hasta
lığa karşı oldukça müessir tedbirler alınmıştır, 
bu işbirliğinin devamını temenni ederiz. 

Trahom da, memleketimizi tehdideden bula
şıcı hastalıklardan başlıcasıdır. Trahom, insan
ları kör eden bir hastalıktır. Türkiye'de 300 bin 
kadar trahomlu olduğu tahmin edilmektedir. 
1965 nüfus sayımına göre, memleketimizde 
38 175 kişi iki gözünden, 74 778 kişinin de tek 
gözden kör olduğu teshit edilmiştir. Buna gö
re, memleketimizdeki körlük oranı yüzbinde 
121 dir. Bu nisbet, Hindistan'da 500, Pakistan'
da 280, Filipinler'de 460, Kanada'da 146, Bir
leşik Amerika'da 198, Mısır'da 400, Kolombiya'
da 974, Almanya'da 70, İngiltere'de ise yüzbin
de 205 tir. Memleketimizde miktarı oldukça mü
him bir yekûn tutan körlük vakalarının, özel
likle sosyal hizmetler bölümü tarafından reha
bilitasyonunda ve Çalışma Bakanlığı ile işbirli
ği yapılmasında büyük faydalar olacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de ehemmiyetini hâlâ muhafaza 

eden hastalıklardan birisi de veremdir. Bakan
lığın, plânlı ve programlı çalışmaları sayesinde 
geçen yıllar içerisinde sayısı 1 milyonu geçen 
veremli, bugün 200 binin altına düşmüştür. 

1948 yılında, il ve ilçe merkezlerinde verem
den ölüm nisheti yüzhinde 263 iken, 1969 yılın
da 22 ye kadar düşmüştür, istatistikleri daha 
muntazam düzenlenen Ankara, İstanbul, izmir 
gibi büyük şehirlerde ise bunun yüzbinde 10 
olduğu görülmüştür. 

Bizim gibi fakir memleketler için kütlevi 
BOĞ- - veremden koruma aşıcı - tatbikatı, en 
doğru yoldur. 1953 yılında başlıyan aşı tatbi
katı, Türkiye'de 67 il, 571 ilçe ve 36 bin köyü 
tam dört defa aşıya tabi tutmuş, şimdi beşinci 
tura başlamıştır. Böylece, tekrarlananla birlikte 
27 milyon kişiye aşı yapılmıştır. Bu devamlı 
tatbikatın sonucu, yetişen gençliğin % 80 ni 
aşılı olarak ve verem hastalığına karşı mukave
metli olarak hayata atılmaktadırlar. Gezici 
röntgen ekipleri, dağ, taş dolaşarak, kışın kar 
ve çamur, yazın güneşin sıcağı altında memle
keti köy köy taramakta, Anadolu'nun en ücra 
köşelerine jeneratörünü kurup röntgen cihazını 
çalıştırmakta, bütün köyün filmini çekmekte
dir. Bir yandan, köy okulunda kurduğu aşı is
tasyonu ile bütün köyü aşılamakta, yine köy 
içinde bir oda bularak yerleştirdiği sinema ma-
kinası ile halka, veremden korunma ve sağlığın 
muhafazası konusunda filimler göstermektedir. 
Bu arada, resimli broşürler dağıtılmakta, sergi
ler açılmakta, camilerde verem savaşı hakkında 
vaızlar verilmektedir. 

Burada, rahat ve huzur içinde konuştuğu
muz bu hizmetler, haddizatında küçük hizmet
ler değildir, çok büyük hizmetlerdir, dünya ça
pındadır; birçok büyük milletlerin erişemediği 
hizmetlerdir. Dünya Sağlık Teşkilâtı yayınla
rında, Türkiye'deki verem savaşından bahseder
ken, «Türk mucizesi» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Verem; ekseriya çocukluk hastalığıdır, ceha

let hastalığıdır, uzun devam eden bir enfeksi
yon olduğu için zengin hastalığıdır, nesilleri 
kurutan bir intandır. 

Verem savaşında yıllarca çalışmış bir arka
daşınız olarak, bugünkü seviyeye daha 60 sene 
sonra erişeceğimizi tahmin ediyordum. Ancak, 
verem savaşında çalışan bu fedai ve vatansever 
insanların çalışmaları sayesinde bugünkü mesut 
sonuca vâsıl olunmuştur. Kendilerine minnet ve 
şükranlarımı sunarım. 

Verem, ayrı bir ihtisas dalıdır; tedavisinde 
ve rehabilitasyonunda birtakım özellikler ister. 
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iBu bakımdan, verem yataklarının Verem Sava
şı Genel Müdürlüğüne bağlı olmasında sonsuz 
faydalar vardır. 

Şimdi, kanser savaş konusuna geliyorum. 

ölüm sebepleri arasında, kalp ve damar has
talıklarından sonra ikinci sırayı alan kanser, 
bütün dünyada sosyal bir âfet halinde artmak
tadır. Dünyada yaşıyan her 4 kişiden biri, ömrü 
süresince kansere yakalanabileceği gibi, her 
100 bin kişiden 300 kişinin kanserden öldüğü 
ve her yıl dünyada 12 milyon insanın kanser
den öldüğü anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Teş
kilatı yayınlarında, Türkiye'de, her yıl 150 bin 
kişinin bu hastalıktan öldüğü kaydedilmektedir. 

Memleketimizde, artık plânlı ve metotlu bir 
kanser savaşma başlamanın zamanı gelmiştir. 
Kanser tedavisinde yegâne avantaj erken teşhis 
olduğuna göre, kütle vi taramalar ve araştırma
lara gidilmeye başlamalıyız. Bugün, kanser 
tedavisinde büyük değişiklikler vardır. Bu ye
nilikleri günü gününe takibedecek bir güce 
mâlik olmalıyız. Bu savaşta ilk yapılacak iş, 
adam yetiştirmektir. Kurulacak merkezlerde 
işin tedavisi, cerrahi tedavi, ilâç tedavisi tek 
elden idare edilmeli. Patoloji ve hematoloji 
İLboratuvarları da, bu merkezin emrinde olmalı
dır. Bakanlık teşkilâtında, Kanser Savaş Mü
dürlüğünün kurulması memnuniyeti mucip ol
muştur. Tıp fakültelerinde de, kanser kürsüle
rinin kurulmasını temenni ediyorum. Ankara, 
istanbul ve izmirde inşaatı düşünülen 500 ya
taklı Onkoloji hastaneleri üzerinde ısrarla du
rulmasını da rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. 

Son zamanlarda sanayide çok kullanılan ve 
çok zehirli olan benzen maddesi, Türkiye için 
için bir tehlike olmaya başlamıştır. Benzen, 
kok kömürlerinden ve petrolünden istihsal edi
len bir maddedir. Plâstik ve kauçuk sanayiinde, 
ayakkabı imalâtında, suni deri, boya, vernik 
ve muşamba sanayiinde renkli basma sanayii, 
suni gübre, kâğıt sanayii, konserve kutularının 
kütulanmasında, fotoğraf işlerinde, kuru temiz
leme, oto boyaları, mobilyacılık ve radyo tami
ratında çok kullanılan bir maddedir. Benzen, 
sclunum yolundan apsorve edilir, süratle kana 
karışır, akut ve kronik zehirlenmelere, kan bo

zukluklarına sebebolur. Aplastik anemi ve mi-
olaplastik anemi ve lösemi yapar. Bu konuda, 
Bakanlığın nazarı dikkâtini çekerim, benzen 
maddesi yasak edilmeli, onun yerine, aynı işi 
gören başka maddeler kullanılmalıdır. 

Türkiye'de özel kanunu ile kurulmuş Tabip
ler Odası örgütü var. Bugünkü durumu ile 
Tabipler Odası, âdeta fonksiyonu olmıyan bir 
teşekküldür. Dünyanın bütün ülkelerinde bu 
teşekküllere büyük önem verilir. Bizde de bu 
teşekküle gereken değerin verilmesini ve Tabip 
Odalarının maddi ve mânevi bakımdan destek
lenmesini Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 
Burası, Bakanlığın müşavere organı olabilir. 
Takibedilecek sağlık politikasında, Etibba 
Odaları oy sahibi olmalı, sağlık personeli tâ
yinlerinde dahi buradan fikir alınmalıdır. Her 
zaman bu kürsüden söylediğim gibi, Etibba 
Odaları «American Medical Association» gibi, 
bir teşekkül haline konulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de mukavele
li istihdam meselesine geliyorum. 

Türikye'de, yıllardan beri devam edegelen 
doktor miktarının azlığı üzerinde önemle dur
mak gerekir. Yeni tıp fakülteleri açılmasına 
rağmen, bugünkü nüfus artışı karşısında bu boş
luğu doldurmaya imkân yoktur. Yapılan he
saplara göre, ancak 12 tıp fakültesi doktor boş
luğunu doldurabilecektir. Fikrimce, mevcut 
'boşluğu doldurmak için, Bakanlığımız muka
veleli istihdam yoluna gitmelidir. Sağlık dâva
sında başarılı hizmetler ifa etmiş ve tam ve
rimli çağında emekliye ayrılmış çok değerli mes-
lekdaşlarımız var. Bunların, emekli maaşlarına 
dokunmadan, kendilerine muayyen bir ücret ve
rerek, mevcut doktor açığının belki de yarısını 
kapatmak kabildir, bu konuyu etüt etmelerini 
kendilerinden rica ediyorum. 

Başka bir konu da, korunmaya muhtaç ço
cuklar konusudur. Türkiye'de yıllardır çare 
bulunamıyan korunmaya muhtaç çocuklar me-
'selesi bir dert olarak devam etmektedir. Sayıları 
200 bin olarak tahmin edilen anasız, babasız, 
kimsesiz olarak köprü altlarında, medrese köse
lerinde yatan, esrar içen, zar atan, birçok suç
ların faili olan bu çocuklara gereği şekilde bir 
bakım ve eğitim sağlanması, memleketimizin 
geleceği bakımından önemlidir. Bunlardan cüzi 
bir kısmına belediyeler, özel idareler, Millî Eği-
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tim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa 
bir idare ile bakılmaktadır. Ancak, büyük küt
leyle henüz el uzatılamamışitır. 1972 yılı bütçe
sinde her ilki bakanlık tarafından konulan öde
nek yekûnu 40 milyon liradır. Bu, çok kifayet
siz bir miktardır. Her yıl bütçelerden bölük 
böroük ödenek verilerek bir miktar çocuğun 
beslenme ve eğitimini sağlamak yerine, korun
maya muhtaç çocuklar için bir genel müdürlük 
kurularak, bu derde bir çare bulunmasını da 
Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 

Şunu da arz etmek isterim ki, dünya ulus
ları arasında Türkiye, çocuk ölümleri bakımın
dan başta gelmektedir. Yılda, 250 bin çocuk 
bakım ve eğitim noksanlığından ölüp gitmek-' 
tedir. Bu konuda Bakanlığımızın tedbir alma
sını, Ana - Çocuk Sağlığı Teşkilâtına önem ver
mesini rica ediyorum. 

Yine, yıllardır muntazaman neşredilmekte 
olan Sağlık Dergisinin, daha dolgun bir şekil
de ve üç lisanda neşredilmesini de temenni edi
yorum. 

Sözlerime burada son verirken, kendisine 
büyük güven ve ümit bağladığımız değerli vd 
çalışkan Bakanımıza ve Bakanlık erkânına say
gılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın 
Profesör Üner. 

Şahısları adına söz almış olan. 
ıSLAOVEt TURAN (Kayseri) — Grup adına 

söz istiyorum efendim, arkadaşımız rahatsız 
olduğu için gelemedi. 

BAŞKAN — Zatıâliniz ayrıca şahsınız adı
na da söz almışsınız. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Artık, şahsım 
adına aldığım sözden vazgeçtim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Millî Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Dr. Sami Tu
ran. 

M. G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Efendim, bu mevzuda grup adına 
konuşacak olan arkadaşımız aniden rahatsız-
lanmışlardır, yazdığı metini de gönderemediler, 
ben görüşlerimizi özetle takdim etmiye çalışa-̂  
cağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Bakanlığın 
değerli mensupları; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının büt
çeden aldığı pay, her sene olduğu gibi bu se-

I ne de çok azdır. Bu Bakanlıktan büyük hizmet
ler istiyoruz, fakat beklenen hizmetlerin kar-i 
siliğini vermekten de çekiniyoruz. Rakamları 
üzerinde, benden evvel konuşan arkadaşlar, 
kâfi miktarda durdular ben bu mevzuda fazla 
bir şey söyiemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
10 yıldan beri tatbikine başlanılan sosyali

zasyon bölgelerindeki çalışmaların hedeflerine 
ulaşması bir türlü mümkün olamamıştır. Bu
nun nedenlerinin başında, sağlık personeli ki
fayetsizliği gelmektedir. Beş altı sene evveline 
kadar, her ilimizde birkaç mütahassıs hekim 
bulunurken, bugün 27 ilde mütehassıs hekim 
bulunmamaktadır. Bir de, bu illerin ilçelerini 
düşünürsek, işin ne kadar ciddî olduğu kendi
liğinden meydana çıkar. Bana Öyle geliyor ki, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının başta 
gelen sorunu, sağlık personeli ve bilhassa he
kim noksanlığıdır. Bir zamanlar, bu problemi! 
halletmek için, bâzı bakanlar yurt dışındaki 
doktorları yurda getirebilmek, için Amerikaya, 
Almanya'ya turistik seyahatler tertiplemişler, 
fakat yine de bir netice alamamışlardır. Son 
Personel Kanunu bu durumu daha da çıkmaza 
sokmuştur. Burada, zaman zaman mahrumiyet 
belgelerine hekim gönderebilmek için, yetersiz 
yan ödemeler yanında, mecburi hizmetler, dip
loma vermeme gibi fikirler ileriye sürülmüş, fa
kat hekimin maddi duygusu yanında mânevi 
duygusu hiçbir zaman ele alınmamıştır. 

Meselâ, Hakkari ilinin herhangi bir sağlık 
ocağında çalışan bir sağlık personeline, üç se-
ııslik hizmetine karşılık bir fazla terfi vermek 
neden düşünülmez, Devlet sektöründe bunların 
misalleri çoktur. Meselâ başarılı çalışan ve ver
diği kararların, hatırımda kaldığına göre % 87 
si Yargıtay tarafından tasdik edilen bir hâkim 
mümtazen terfi ettiriliyor, âfet bölgesine gi
den mühendislere, harcırahları yanında bir ma
aş fazla veriliyor. Bunlar da esaslı surette tet
kik edilmesi lâzım gelen hususlardır. 

Demin, Sayın Ragıp Üner'in buyurdukları 
gibi, memlekette genç yaşta emekli olmuş bir
çok hekim vardır, hiç bir iş te görmemektedir
ler. Bunların muayenehaneleri de yoktur; bun
lardan da istifade edilmelidir. Sosyal Sigorta
lar bunlardan çok iyi istifade etmektedir. Be-

I nim hatırladığıma göre, Daday'ın bir bölgesin-
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de Sosyal (Sigortalar Kurumunun bir sanator
yumu vardır. Burada, benim sınıf arkadaşlarım
dan iki tanesi halen emekli olmalarına rağmen, 
maaşlarına ilâveten aldıkları ücretle çalışmak
tadırlar. Bir defa daha arz etmiştim, Sağlık Ba
kanlığı Meclislere, diğer sektörlere nazaran çok 
az teklifle gelen bir Bakanlıktır fakat, en çok 
ta şikâyet edilen bir Bakanlıktır. 

^Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda, 
«'27 vilâyette mütehassıs doktor, yoktur» bu
yurdular. 

Bu, şu demektir arkadaşlar : Basit bir apan
disitten, ufak arızalı bir doğumdan, Türkiye'
nin büyük bir bölgesinde ölüm vatandaşın ka
pısını çalmaktadır ve bu bölgelerde vatandaş 
sağlık yönünden kendi kaderine terk edilmiş
tir. Bu durum, hangimizin yüreğini sızlatmaz? 

ISayın Bakan, «27 ilde mütehassıs hekim yok
tur» dedikten sonra, «işte personel durumum, 
işte bütçem, işte şikâyetleriniz» demeliydiler. 
Bakanlık, (senelerden beri böyledir) kadro 
alamaz, ödenek alamaz. Maliye Bakanı ile de 
bir türlü uyuşamıyorlar galiba ki, bu ödenek
ler alınamıyor ve geçen sene de arz ettiğim gi
bi hekimler daima Bakanlık yöneticilerine dar
gın durumda oluyorlar. 

Ben, bundan tahminen iki üç ay evvel, Kay
seri Devlet Hastanesinde asabiye mütehassısı 
olmadığından bahsederek, bir mütehassıs dok
tor tâyin edilmesini rica etmiştim. Bana veri
len cevapta; «Elimizde mütehassıs hekim yok, 
siz bulursanız biz tâyin ederiz» dediler. Ben de 
buldum. Ama, kadrosu 4 ncü derecede idi. Kad
rosunun 4 ncü derecede olduğunu söylediğim 
zaman, Sayın Bakan Akyol, «olamaz, çünkü bu 
kadro bizde yoktur, böyle bir doktor tâyin ede
meyiz» dediler, öyle zannediyorum ki, bugün 
11 nci dereceden de hekim bulsanız, Sağlık Ba
kanlığı bu hekimi tâyin edecek kadroyu bula-
mıyacaktır. 

Ankara'da bulunan ve konulan tetkik eden 
muhterem birçok arkadaşımızın gerek koruyu
cu hekimlik, gerek hastane yönünden birçok şi
kâyetleri oldu. Elbette her müessesenin aksak
lıkları var, burada hepsini söylüyoruz, Diğer 
konuşan arkadaşlar hep aksaklıklardan bahset
tiler, elbette müesseselerin aksaklıkları olacak
tır. Bilhassa yataklı müesseseler bahis konusu 
oluyor. Hakikaten şikâyetlerin çoğu buralar

dandır, ama Ankara'daki yataklı müesseseler 
gözümüzün önünde ve yakinen müşahede ediyo
ruz; Ibir çok senatör ve milletvekilini haftada 
bir kaçgün gün bu hastanelerde görmek müm
kün. Ankara Hastanesi, Numune Hastanesi, Ata
türk Sanatoryumu, Yüksek İhtisas Hastanesi sa
bahtan akşama, akşamdan sabaha kadar polikli
nik çalışmalar yapmakta ve çalışmaktadırlar. Ya
takları lebalep doludur. Gerek idareciler, gerekse 
personel cansiperane çalışmaktadırlar. Diğer il
lerimizde de durum aynıdır, servisinde yatan 
hastaları muayene ettikten sonra poliklinikteki 
hastalara bakmaktadırlar. 

Hükümet tabiplerimiz de aynı şekildedir. 
Sabahleyin poliklinik çalışması yapmaktadırlar, 
adlî vakalara gitmektedirler, belediyenin işleri
ni yapmaktadırlar. 

Şunu arz etmek istiyorum ki, Sağlık Bakan
lığında mevcut personel, sağlık personeli her 
yönden bugün vazifesini ve görevini lâyıkı ile 
yapmaktadır, tabiî imkânları dâhilinde. Ama, 
arz etmekte belki fayda var, çalışmıyan ve vazi
fesini yapmıyanlar da bulunabilir. 

Ben sarı hastalıkların mücadelesinden ve 
miktarından bahsetmiyeceğim, çünkü raporda 
zaten uzan uzun yazılmıştır. Veremle savaş bu
gün muvaffak olmuş, sıtma savaşı muvaffak ol
muş başarılı sonuçlardır. Bu müesseseleri yürü
tenlere de teşekkür etmek bir kadirşinaslık olur 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım zaten bu konular üzerinde 
uzun uzun rakamlar vererek durdular; ben yal
nız nüfus plânlamasından bahsetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Nüfus artışı, en basit bir ifadeyle doğumla

rın ölümlerden fazla olması demektir, insanlık 
tarihinin hemen her safhasında bu ikisinin ara
sındaki bağlantı ile bir deng-e olmuştur. Fakat 
son 100 yıl içinde denge ciddî bir şekilde bozul
muş, halen dünyada 3 milyardan fazla insan ya
şamaktadır. 35 yıl sonra, bu miktarın 6 milyara 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Bugün dünyada 
ortalama nüfus artışı % 2 dir. Az gelişmiş mem
leketlerde ise, bu oran % 3,5 tur. Dünyadaki 
fazla nüfus artışını önlemek için doğum kontrol 
etme yoluna gidilmektedir. Birçok milletler bu 
çaba içerisine girmişlerdir. Bizde de 1965 yılın
da çıkarılan bir kanunla başlamış, fakat ümide-
dilen seviyeye henüz getirilememiştir. 
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Bütçeler münasebetiyle bu mevzua birkaç de- | 
ıa temas etmiştim, şahsan doğum kontroluna ta
raftarım, fakat tatbik sekline değilim. 
Taraftarım; çünkü, doğumdan ve düşükten hu

sule gelecek arızalar, doğum kontrolünü tatbik 
edebilmek ve tatbik edilen araçlardan ve hap
lardan husule gelecek zararlardan daha çoktur. 
Aslında bizde tatbik şekline karşı olmaklığımın 
sebdbi, gayet basit ve iptidai bir şekilde tatbik 
edilmesidir. 

Bizde şöyle tatbik ediliyor: Doğum kontrolü 
istiyen hanım her hangi bir merkeze müracaat 
ediyor, doktor veya hemşire şöyle bir muayane 
ediyor, rahmin büyüklüğünü ölçüyor ve aracı 
tatbik ediyor; veya hap istiyorsa, hapın reçete
sini yazıyor. 

Bu taltlbik sekili hiçbir zaman sıhhi değildir 
arkadaşlar. Çünkü meselâ, kansere müsait bir 
hastaya araç tatbik edildiği zaman hastalığı tah
rik etmiş oluyorsunuz. Kan dolaşımında bir ak
saklık varsa, hap verdiğiniz zaman bu aksaklığı 
daha da süratlendiriyorsunuz. 

AİD Teşkilâtının bu mevzuda, Parlamento
dan beşer kişilik gruplar halinde bir daveti ol
muştu; ben de bu grupların içerisinde idim, ora
daki tatbikatı da gördüm. Bu husustaki görüş
lerimizi bir rapor haline Bakanlığa arz edece
ğiz. 

Amerika'da tatbik edilen şekli şöyledir: Mü
racaat eden kadın evvelâ kanser yönünden tet
kik ediliyor, sonra kan yönünden tetkik edili
yor ve rahmin durumu da tetkik edildikten son
ra kadın tatbikçinin karşısına oturuyor, kendi
sine izahat veriliyor, «Hap kullanırsanız şöyle 
olacaktır, araç kullanırsanız şöyle olacaktır, bu
nun tercihi size aittir.» deniliiyor ve kadının ter
cihi üzerine araç tatbik ediliyor. Ayrıca, muay
yen bir müddet sonra tekrar gelmesi tenbih edi
liyor. Şayet gelmezse hasta aranıyor, bulunuyor, 
yeniden tetkikler yapılıyor ve varsa, araç tatbik 
edildiği zaman husule gelen kanama veyahut da 
hap aldığı zaman husule gelen âdet aksaklıkla
rı da tesbit ediliyor ve zamanında hallediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizde bu işle daha çok Sağlık Bakanlığı ilgi

lenmektedir. Sağlık Bakanlığında bir Genel Mü
dürlük kurulmuştur, Nüfus Plânlama Genel Mü
dürlüğü, fakat imkânları azdır, elemanları az
dır. Amerika'da bütün üniversiteler bu işi ele al
mışlardır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde nüfusla 

I ilgili bir kürsü kurulmuştur; bütün nisahiye 
servislerinde bu iş için ayrıca teşekküller ilâ
ve edilmiştir. îimî, idari her yönden tatbik 
şekli yürütülmektedir. Bizde yalnız Hacettepe 
Üniversitesi bu işe el atmıştır ve biz Amerika'
da, iftiharla söyliyeyim ki, İngilizceye tercü
me edilmiş Hacettepe üniversitesinin bu mev-
zudaki yayınlarını gördük. Sayın Bakan diğer 
tıp fakülteleriyle de temas eder de Erzurum'
daki Tıp Fakültesi, Diyarbakır'daki Tıp Fa
kültesi bu bölgelerdeki konuları kendi üzer
lerine alırlarsa, hem hekim tasarrufu, hem ele
man tasarrufu bakımından Bakanlığa yardım
cı olur kanısındayım. 

Bizde de bu nüfus plânlaması ilmî esaslara 
göre tanzim ettirilir ve çalışmalar sistemli bir 
şekilde yapıldığı takdirde muvaffak olunaca
ğı kanaatindeyim. 

Rapordaki temenni ve takdirlere, tenkidlere 
iştirak ediyoruz, vaktinizi fazla almak istemi
yorum. 

Bütçenin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder
ken, Yüce Senatoyu ve Bakanlık erkânını saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Şahısları adına söz alan sayın arkadaşla

rımı arz ediyorum: Sayın Kınaytürk, Sayın 
Sami Turan vazgeçmişlerdir kişisel görüşleri
ni ifadeden, Sayın Dr. Nuri Ademoğlu, Sayın 
Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Alâeddin Yılmaz-
türk, Sayın Hazerdağlı, Sayın Hüseyin öz-
türk, sayın Kürümoğiu. 

Söz sırası Sayın Faruk Kınaytürk'ün, 
Sayın arkadaşlarım, onar dakikaya riayet 

olunması hususumu bilhassa istirham ediyo
rum; aksi takdirde gecikmeler olacaktır efen
dim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, kıymetli Ba
kan ve güzide Bakanlık erkânı; 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rım Sağlık Bakanlığının hemen bütün konu
larına temas ettiler. Bendeniz birkaç nokta 
üzerinde durmayı uygun bulduğum için söz al
mış bulunuyorum. 

Sağlık, genel olarak ferdin şahsi mutlulu
ğunun bir kaynağı olduğu kadar, toplum ha-

j yatının ve ekonomik gücünün, Devlet varlığı-
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nın temel unsurlarından en önemlisidir. Dev
let olarak, vazifelerimizin en mühimlerinden 
Ibiri ferdin sağlığını, dolayısiyle toplumun sağ
lığını korumaktır. 

iSağlık hizmetlerinin dengeli bir şekilde 
yürütülmesi için, evvelâ halkın sağlık seviye
sinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sağ
lık personelinin, hizmetlerinin yurt üzerinde, 
halkın bu hizmetlerden eşit şekilde yararlan
masını gerçekleştirecek eşit dağılımı sağlama
lıdır. Bu hizmetlerde verimliliği artırmak için; 
doktor - yardımcı sağlık personeli arasındaki 
dengesizlikler de giderilmelidir. Bir üçüncü nok
ta da, belli standartlar geliştirmek suretiyle 
hizmetin asgari maliyette yapılması sağlan
malıdır. 

însangücü, ruh ve beden sağlığı iyi olduğu 
oranda kalkınmamızın daha çabuk olacağı bir 
gerçektir. O halde; bugünün sağlık, bugünün 
imlkân ve şartları içerisinde sağlık dâvamızın 
öczüm noktası ne olmalıdır?. 

Sağlık hizmetlerini bilerek, inanarak, cesaret
le ve plânlı bir surette yürütmek ve yapmak lâ
zımdır. Evvelâ, Sağlık Bakanlığının halkın has
talanmasını önleyici tedbirleri almaisı şarttır. 
Bunun için de koruyucu hekimliğe ve hijyen 
kaidelerine büyük önem verilmesi aşikârdır. 
'Sağlık hizmetlerinde hasta tedavisinden ziya
de, ferdi hasta etmemeyi önplâna almak gere
kir. Çünikü, tedavi edici hekimlik, koruyucu he
kimlikten daha pahalıdır. Çevre sağlığı şartla
rının düzeltilmesinde koruyucu hekimlikte baş
ta gelen bir konudur. Kanalizasyon tesisleri, 
sılhhi içme suyu, gıda maddelerinin kontrolü 
gibi hizmetler çevre sağlığının düzeltilmesin
de büyük önem taşır. Bu hizmetler de, yüksek 
malûmları olduğu üzere belediyelere verilmiş 
olduğundan, belediyelerin de cılız bütçeleriyle 
Ibu görevleri halletmelerine imkân bulunmadı
ğından, çevre intizamsızlıkları zuhur etmek
te ve binnetice pek çok hastalıklar meydana 
gelmektedir. Bu hususun giderilmesi için ne gi-
!bi kanuni noksanlıklar mevcutsa ve ne gibi 
tedbirler alınması lazımsa, bu konu üzerine 
Bakanlığın eğilmesinin yerinde olacağı ka
naatinde olduğumu ifade ötmek isterim. 

ö-enel olarak sağlık dâvamızın gerek koru
yucu ve gerekse tedavi edici hizmetlerinin hal
linde ve alınması gereken tedbirlerde, son za
manlarda yeni yeni gelişmeler olmuş ve çıkarıl

madı lüzumlu noksan kanunlar çıkarılmaya 
bağlanmıştır. Bu cümleden olarak, 'gerçekleş
mesinde büyük faydalar beklediğimiz Genel 
Sağlık Sigortası kanun tasarısının da bun
lardan bir yenisi olduğunu ve biran evvel ka
nunlaşmasının yerinde olacağını belirtmek is
terim. 

Genel sağlık sigortasında; tedavi hizmetleri 
ve bu hizmetlerin nâzımı, tedavi kurumları
nın Sigorta İdaresinden müstakil bulunma
ları, Sigorta idaresinin sağlık tesis, işletmeci
liği gübi bir görevle yükümlü bulunmaması 
uygun mütalâa edilmiş. Tedavinin, hangi te
slis veya hekim tarafından yapılırsa yapılsın 
bir tarife karşılığı olması ve karşılığının Si
gorta Kurumunca ödeme şartı büyük önem 
'taşımaktadır. 

Diğer taraftan, sigorta kapsamında bu
lunan her sigortalı vatandaşın gelirinin 
esas teşkil edeceği bir prim ödemesi, siste
min başarısı ve kuruluş finansmanı yönünden 
esas unsur olarak gösterilmiş, ödeme gücü ol-
mııyan veya olmadığı ilgililerce bildirilen şa
hısların genel statü içinde ödemeleri der
piş olunan asgari prim, bu hali teslbite yetkili 
kuruluş veya kurumlarca bu maksada tah-
isis edilecek fonlardan, özellikle scöyal yar
dım fonlarımdan sigorta kurumuna ödenme 3İ 
gereği, prensibi konulmuştur. Şisttenim, arzu 
edenler için özel tedavi veya belli bir stan
dardın üstündeki hizmet ve konfor taleplerine 
açık bulundurullması faydalı mülâhaza edil
miş. Bu takdirde, Sigorta Kurumunun öde
yeceği belli tarifeyi aşacak külfeti, hizmet ve 
konfor farkı talebeden şahls veya kuruluş
larca tedavi kurumuna ödenmesi hükmü ko
nulmuştur. Genel sağlık sigortası organizas
yonunda sosyoekonomik, yapı, şartlar ve tema
yüller bakımından çeşitli nüfus gruplarını içine 
alması seibelbiyle; genel bir rejim yerime, ara
larında iyi bir koordinasyon sağlanacak özel 
rejimler manzumesi şeklinde düşünülmesi, özel
likle müstakil çalışanlar hakkında uygulana
cak rejimlerin yürütülmesinde muhtar yöne
time yer verilmesi ve bu örgütlenmede hür 
kademe yürütüm organı olarak çeşitli'"îneis-
lekî kuruluşlardan yararlanılmasının uygun ve 
faydalı olacağı esasının kabulü yerinde müta
lâa edilmiştir. 
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Görülüyor ki, genel sağlık sigortasının r 
gerçekleşmesiyle, senelerden beri sağlık hiz- I 
nıdtlerindeki şikâyetlerin pek çoğu çözüm va
satı bulacaktır. Renkten evvel konuşan grup I 
Sözbüisü arkadaşlarımı, hekimler hakkında ve 
sağlık dâvalarıımizın genel konuları hakkında 
ifade e'iitikleri aksaklıkların, genel sağlık si
gortası gsrçekleşitiği anda çoğunun halledile- I 
ceği kanaaitindöylını. 

İSağlık hizmetlerinde diğer bir görüşümü I 
de belirterek, üaerinde durulmasının memle
ket sağlığı için büyük faydalar sağlıyaca-
ğına işaret etmek isterim. 

iSağlık hizmetleri merkeziyeitçi idareden 
'mutlaka kurtarılmalıdır. Türkiye'nin özellik
leri ve gerçekleri nazarı dikkate alınarak 
(bölgelere ayrılmalı ve bu bölgeler iyi realizo 
edilerek kendi sınırları içerisindeki sağlık hiz
metlerini görmelidirler. Böylece hizmetler eşit 
surette dağılmış, Bakanlık da en küçük bir iş 
için meşgul edilmekten kurtulmuş olacağından, 
çalışmalarını sağlık dâvamızın temel hizmetle
rine verme imkânını bulacaktır. Ayrıca, bölge
ler kendi bütçeleri içerisindeki yatırım hizmet
lerini de süratle halledebileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimizin darlığı 
içerisinde genel olarak temas ettiğim bu husus
lardan başka, birkaç temennimi de ifade et
tikten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

1. Gerçekleşmesinde büyük ferahlık geti
receği umulan Personel Kanunu, teknik perso
neli ve bilhassa hekimleri mağdur etmiştir. Bu 
nedenle, intibak mevzuundaki adaletsizliklerin 
mutlaka kısa zamanda giderilmesi şarttır. 

2. 1959 senesinde tespit edilen hastane üc
ret tarifesinin yeniden tespit edilmesi lüzumlu
dur. 

3. Bakanlığın, bir iki büyük merkezde 
elektronik tamir atelyesi ve başlarında bilgili 
ve yetkili mühendislerin bulunduğu bir teşki
lâtı mutlaka kurması lâzımdır. Tıbbın süratle 
gelişmesi ve her gün piyasaya arz edilen yeni 
değişik modeldeki âletlerin mübaayalarından 
sonra çalıştıkları müesseselerde bakımsız kal
ması ve tamir edilememesi karşısında, hemen 
bütün hastanelerin depoları bir tıbbi alet mezar
lığı halindedir. Bu önemli konu üzerinde, geçen 
sene de ifade ettiğimiz gibi, süratle eğilinirse, 
«Tamir edilemiyor» deyip depolara atılan âlet- j 
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lerin çalışmaları mümkün olacak ve bir yenisini 
almaktan kurtulacağımızdan, pek çok döviz 
tasarrufu sağlanacaktır. 

4. özel hastanecilik kanununun biran evvel 
çıkarılması lüzumludur. 

5. Tevellüdü oldukça eski ve Meclis Geçici 
Komisyonunda bulunan Tababet Şuabatına ait 
1219 sayılı Kanunun biran evvel çıkarılması lü
zumludur. 

6. Radyoloji Kanununun yeniden ele alın
ması şarttır. 

7. Tedavi kurumlarımız henüz istenilen ga
yeye ulaşamamıştır. Hastalar bugün dünyanın 
her yerinde bilinen eski metotlardan uzak iş
letmecilik zihniyeti içerisinde yürütülmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, süreniz bitti, 
lütfen süratle kıraat buyurun ve bitirin. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir iki dakikanızı istirham ede
ceğim. 

Sağlık hizmetlerini tüm olarak Devlet Büt
çesinden yürütmeye kalkmak, kanaatimizce çok 
iyimser olmak demektir. Zengin hastalar, yu
karda işaret ettiğimiz gibi, ücretli ve özel has
tanelerde tedavi edilmelidirler. Devlet hastane
leri daha çok fakir hastaları kabul etmelidir. 

S. Hazırlanmakta olan, bir türlü gerçekle-
şemiyen yeni Gıda Nizamnamesinin bugünkü 
bilim ve gerçekler karşısında toplum için önemi 
büyüktür; bu nedenle biran evvel çıkarılması 
lüzumludur. 

ileri memleketlerin hemen hepsine gıda ni
zamnameleri yeni görüşler ışığı altında ve gıda 
birleşimlerinin lüzumluluğunu ortaya koyan 
gerçekler karşısında ele alınmış ve pek çok gı
dalar birleşik olarak toplumun beslenmesine 
yararlı olarak sunulmuştur. Bizde bu temel gö
rüşü ele alarak, çok lüzumlu olan mezkûr ni
zamnamenin süratle değiştirilip hemen yürürlü
ğe konması, toplum ve memleketin âli menfaati
nedir. 

Bugün mevcut nizamnamenin âmir hükmü 
altında toplumumuzun anagıdasını teşkil eden 
ekmek, hepimizin malumu olduğu üzere un, tuz 
ve su karşınımdan yapılmaktadır. Yeni nizam
name yürürlüğe girerse, ekmek karışımı; un, 
patates, soya fasulyesi, şeker, tuz, su ve süt 
karışımından yapılabilecektir. Böylece bu so-
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run halledilecek ve bu karışım memleket eko
nomisinde ve insan sağlığına daha yararlı ola
caktır. 

Gıda nizamnamesi yürürlüğe konup, ekmek 
karışımı, yukarda belirttiğim şekilde memleket 
çapında tatbik edilirse, dışarıya buğday almak 
için ödiyeceğimiz dövizde tasarruf sağlanacak
tır. Bu bakımdan da bu nizamnamenin süratle 
ele alınmasının memleketimiz için hayati önem 
taşıdığı aşikârdır. 

Bu konuyu burada temas edişim, yeni gıda 
nizamnamesinin süratle yürürlüğe konulmasının 
önemini belirtmek içindir. Esasen bu mevzu, fır
sat bulursak, ilgili Bakanlıkta deıtaylariyle 
izah edilecektir. 

Sözlerime son verirken, insan sağlığı ile gö
revli bulunan Sağlık Bakanlığının 2 149 800 000 
liralık bütçesinin yeterli olmadığını ve gelecek 
yıllarda gerekli maddi imkânın verilmesini te
menni eder, Yüce Heeytinizi beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için saygiyle selâmlar, 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve 
milletimize ve Sağlık Bakanlığına hayırlı, uğur
lu olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu.. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 10 dakika gibi kısa bir zaman zarfın
da Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşme
nin ne demek olacağını takdirlerinize arz ede
rim. 

Bu Bakanlık bütçesi hakkında, pragraf şek
linde bölümlerin isimleri saymak dahi on daki
kaya sığmaz. Fakat ben çok mahdut bir mese
leye, bilhassa işaret etmek için bölgemi alâka
dar eden mahdut bir hususa işaret etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Esasen ben, 1961 den itibaren 10 senelik Yü
ce Senatonun üyeliğini yaptığımdan beri, 10 se
nelik müddet zarfında, bakanlıkların bütçele
ri üzerinde gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına konuşan arkadaşlarımın tenkit ve 
temennilerinin bakanlar tarafından gayet gü
zel sözlerle, tatlı kelimelerle tatlıya bağlandığı
nı ve bir sene sonra aynı tenkitlerin, aynı te
mennilerin tekrar edildiğini bilen bir arkadaşı
nız olarak, Grupüm adına da hiç bir bakanlık 
sözcülüğünü yapmamaktayım ve şahsım adına 

da konuşmamaktayım. Ben öyle bir geleneğin 
gelmesini arzu ediyorum ki, bu tenkit ve te
menniler not edilsin; bunların yapılabilecekleri, 
çok cüzi bir para ile yapılabilecekleri veya pa
rasız yapılabilecekleri tasnif edilsin. Ertesi 
sene aynı bütçe görüşüldüğü zaman, «Şunlar 
şunlar yapılmıştır, şunlar yapılamamıştır, şun
lara da imkân bulunamamıştır» densin. 

Ben parlâmento hayatımda bunları görme
diğim için Grupum adına da, şahsim adına da 
konuşma tekabbül etmiyorum; fakat, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, seçim bölgemi alâkadar 
eden bir husus için konuşmak üzere huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1961 senesinden beri Sağlık Bakanlığı kol

tuğunu işgal eden muhtelif bakanlar giördük; 
bu muhtelif bakanların, muhtelif tutum ve 
davranışlarını da idrak ettik, ama Birinci Erim 
Hükümetindeki sayın Akyol'un Sağlık Bakan
lığına getirdiği tedhişi, korkuyu; «yarın acaba 
ne olacağım, hangi vilâyete sürüleceğim» veya 
«Hangi vazifeye atanacağım» korkusu ile Sağ
lık Bakanlığında yaratılan tedhişi hiç bir ba
kanın zamanında görmedim. 

İşin garibi, ilim çevresinden geldiği halde, 
ilme önem vermesi icabettiği halde, bu sayın 
Bakanın en yakın istişare arkadaşının her hal
de büyük rolü olacak ki, 12 umum müdürden 
7 tanesi, ya emekliliğini istemek zorunda bıra
kılmış veyahut da Hükümet tabipliği, sağlık 
müdürlüğü vazifelerine verilmek gibi bir du
rumla karşılaştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memuriyet hiyerarşisinde elbette muhtelif 

kademeler vardır. Bir umum müdürü, bir vilâ
yet Hükümet tabipliğine göndermek istiyen 
zihniyeti bendeniz anlıyamıyorum. Çok çalışkan 
başhekimler de vazifelerinden alındılar. Yaki-
nen bildiğim, tanıdığım; çalışmasını gördüğüm 
çok kıymetli başhekimler, 1961 senesinden beri 
gerek Ankara'da gerek taşrada hakikaten 'kıy
metli vazifeler veren başhekimler de alındı. Suç
ları bizce malûm değil, ilmî kudretleri, idare
cilik ehliyetleri fevkalâde müsellem kimseler bu 
vazifelerden alındı. inşallaJh, hakikaten her hu
susta kendisine itimadımız olan, Meclis çalış
malarından da yakinen tanıdığımız sayın Ay-
kan bu kötü durumları, bu kötü havayı Sağlık 
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1969 senesinin 6 ncı ayanida verilen bir ra
por, teftiş raporu. 

«Aidana Doğum ve Çocuk Bakımevinin 
19 . 6 . 1969 tarihinde yapılan murakabe teftiş 
sonucu : 

«1. Başta Baştabip Doktor Markta olmak 
üzere bütiün görevMIleırin. Ibaşjarıllı bir mesai yap
akları mesmmuııSjyeltle ımfüşalhedle 'edilmiştir. Ten
kidi mucip ibdir duruım ytoîktbuır. Şifaca bildirilen 
ufak tefek noksianflıkların ikmali. 

«2. Hriinıoi NâJsaMîye Mütehassısı Doktor 
Rahmi tptekle yaltak tefriki ile servislerin ayrı
larak poliklinik ve servis protokol defterlerinin 
d« tefrik edilmesi tavsife ve ritaa olunur. 

«Görevlilere (başanlıar dilerim. 
Sağlık ve Sosyal Yatfdım Bakanlığı 

Müfettişi 
Doktor Fikret Işık» 

Bakanlığının üzerinden kaldırır, bu kara bulut
ları bertaraf edeceği gibi bu kararların bir kıs
mını da inşallah ref ederler... 

Sayın Aykan'a da bir serzenişte bulunmama 
müsaadelerini istirham ediyorum. 

A dana'da bir doğumevi var muhterem sena
törler. Doğumevlerinin ayrı bir hususiyeti var, 
tedavi müesseselerinin hususiyet arz eden bir 
bölümüdür. Bu doğumevi şehrin merkezi kısmı
na çok yakın. Gerek nisahi vakıalar, gerek do
ğum yapacak kadın vatandaşlarımız buraya yü-
rüye yürüye, veya hiç olmazsa 150 kuruşa, (Ada
nanda payton çoktur, bir paytona 150 kuruş ve
rerek) gelir. Burası kapanmıştır ve buranın baş
hekimi, mütehassıs hekimleri şehrin üç kilomet
re dışında, henüz kendi şubeleri lâyıkıyle çalış-
mıyan bir hastaneye nakledilmiştir. Bu kararı, 
Sayın Akyol'un bu müesseselerle alâkalı umum 
müdürlüğü ve daha yakın mesai arkadaşı almış
lar, Sayın Akyol'u da bu işe iştirak ettirmek 
için bir gece yarısı Sayın Akyol'u Adana'ya gön
dermişler, Gece Adana'ya saat birde varmış, 
doğumevini görmüş, sabahleyin de Ankara'ya 
dönmüştür. Karar bu kadar acaip. 

Benim şimdi Sayın Akyol'a serzenişim şu: 
Kendilerini tebrike gittiğim zaman istirham et
tim, «Bu kararı lütfedin tekrar gözden geçirin» 
dedim. 

Arkadaşlarım, doğum vakaları umumiyetle 
gece olur, hepiniz bilirsiniz. Gece şehrin 
idışiarısınidaki bir hastaneye gitmek için. vatan
daşla], asgari 15 lira vermesi iâzum, insaflı söy
lüyorum 15 lira, belki 20 - 25 liradır. Gece 
isaait 1 de vasıta bulunmaz, bulunsa da 15 - 20 
liradan aşağı gitmez. Yıetvmdye 1 5 - 2 0 lira 
alan bir vatandaş, fakir bir valtanidaş bu yevmi
yesini de bu vasıtaya verirse aoalba Sayın Ak
yol'un inısaf duyguları biraz müteessir olamaz 
mı? O gitti ,amıa kalanlar var burada. Bu ka
lanların vicdanı sızlamaz mı acaba? Geride ka
lan ıdört çocuk... Malûımıuâlinlz bizde az kazanç
lılar çok çocuk yapar, geride kalan 4 çocuk er
tesi gün, ne yiyecektir? 

Esbabı mıucibeisini size söyliyeyiim arkadaş
larım, (doğumevinin kapatılma esbabı mıuıciibeisii, 
kulis arasında, pislik, fazla hasta yatmaması, 
resımiyetlte de, tedavi müesseselerinin bir mer
kezde toplanması. 

Şiimidi birimci hususa Sağlık Bakanlığımın, 
raporlariyle cevap veriyorum: 

BAŞKAN — Lûltfen toparlayın Sayım 
Ademoğfliu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— ikinci rapor: 

«Adana Doğum ve Çocuk Bakumevi Kontrol 
Teft%i, 24 . 9 .1971» 

Doğııtaevinin kapanmasından iki ay evvel 
vıerüetn rapor. 

«Hastane temiz, tertip! ve çalışmaları düz
gün ve yeterli bulıunmaktaldır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Başmüfettişi 

Doktor Avaıi Tekben» 

Muhterem arkadaşlarını; 
Demek ki müessesenin çalışmasında bir ha

ta yok; buna rağmen olabilir. Sağlış Bakan
lığı ya bu teftiş kaidrosuna itimadedecektir, 
teftiş kadrosunun verdiği raporlara itimat ede
cektir, veyahut da o teftiş kadrosunu değiş
tirecektir. Fakat buna rağmen şıayet bu rapor 
her naniği bir tesir altınlda verilmişse, Sağlık 
Bakanlığı buradaki mütehassısları değiştirmek 
vazifesiyle muvazzaftır. Şahıslar gider, mües
sese devaımlıldır, mlüöslsıese çalışır. Şahısları 
değiştirirsiniz, müesseseyi gül gibi çalıştırır
ısınız, eğer böyle bir şey nılevzuubahisse. 

«SağMc tesislerindi bir merkezde toplaya
cağım...» 

Gayet güzel... Buma yerlden göğe kadar hak 
veriyorum. Ben de bunu zamanında müdafaa 
elttüm, Gruptum adına müdafaa ettim, bugün de 
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şahsan ediyorum, ama, Türkiye'nin hiçbir ye
rinde hiçjbir vilâyetinde sağlık tesislerini bir
leştirme, bir noktada toplama, bir merkezde 
tioplama hareketi yokken, teşebbüsü yokken, 
benim Adanaımdaki fakir fukaranın kolayca 
gidebileceği, paraisız gidebileceği, mahrumiyeti
ne güvenip gidebileceği, hiçbir erkeğin bulunma
dığı - mütehassis kadrosundan başka hiçbir er
keğin bulunim'aidığı yere kolayca gidebileceği 
bir doğumevinin kapanmasını benim izanım, be
nim aklım kabul etmiyor. 

Sayım Aytkan'dan ilk günlerde bunu istir
ham ettim, çalışmasına ve her hususta her ha
reketine fevkalâde itimadım bulunmaktadır, 
Adana'ya gittiler, teftiş ettiler, eski doğumevi-
ni gördüler, yeni hastaneyi de gördüler... Şim
di orası Hacıdan gelen hacılara yatakhane ol
du, bir sağlık tesis yatakhane oldu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, iki dakika ge
çiyor. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim, bitiriyorum efendim. 

Sayın Aykan'm bu hususta, hiçolmazsa bu 
eleştirimize Senato kürsüsünden cevap verme
sini ve hattâ cevap değil, imkânı varsa, bu ka
rarı gözden geçirmek suretiyle ref etmesini is
tirham ediyorum. 

Bütçenin Sağlık Bakanlığına ve Yüce Mil
letimize uğurlu, hayırlı olmasını diler Yüce 
Senatoya saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever... 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben de 
kişisel görüşlerini açıklamak üzere, Parlamen
terlere tanınan vaktin çok az olduğundan şikâ
yet ederek sözlerime başlıyacağım. 

Gerçekten, 10 dakika içerisinde değil Sağ
lık Bakanlığı gibi toplumun en mühim mesele
leriyle uğraşan bir Bakanlık Bütçesi üzerinde, 
her hangi bir bakanlık bütçesi üzerinde dahi 
derli toplu birkaç söz söylemek mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, bu, Genel Ku
rulun çok evvel, bütçe müzakerelerinden ev
vel aldığı bir karardır; arz ederim efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

Bu bakımdan, bu kadar kısa bir zaman içe
risinde derli toplu bir konuşma yapmak ve 
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esaslı bir fikir ifade etmek imkânı mevcut de
ğildir. Bunu tebarüz ettirmek için bu girizgâhı 
yaptım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık Bakanlığı Bütçesini tetkik ettiğiniz 

zaman, gecen senelere nisbeten yataklı tesisler 
için ayrılmış olan tahsisatın bir miktar artırıl
dığı görmekteyiz, ama bu miktar bile kâfi değil. 
Yatak başına ayrılan 16 lira ile dünyanın hiçbir 
yerinde - tabiî cari fiyatlarla - hizmeti ifa et
mek mümkün değildir. Her gün hastaneleri zi
yaret ettiğimizde tahsisat yokluğundan, ilâç, 
yokluğundan şikâyetlerle karşılaşırız. Birçok 
ilâçlar da fazla pahalı olduğu için, hastane im-
kânlariyle, Bakanlık imkânlariyle temin edile
memektedir. Bu hususu bilhassa belirtmek isti
yorum. 

Geçen gün sanatoryuma gittiğimde, bir 
hemşehrim için (diğer antibiyotikler rezistens 
teşkil ettiği için) garamisin ihtiyacı varmış, has
tanede yok, paraları da yok alamamışlar. Bir 
kanamisin bulamazsınız. Bunun için hakikaten 
bu yatak başına ayrılan ücretlerin artırılmasın
da fazlasiyle zaruret vardır. 

Burada bir hususa daha temas ederek ko
nuşmama devam etmek istiyorum. 

Söz sanatoryumdan açılmışken, son zaman
larda haberini aldığımız, gerçek olup olmadığını 
daha iyi tesbit edemediğimiz bir mesele var. 
Sağlık Bakanlığı, yataklı verem tesislerini Ve
rem Savaş Genel Müdürlüğü emrinden alıp te
davi kurumlarına bağlayacakmış. Eskiden öyle 
idi, başarılı olamadı veya daha iyi hizmet ifa 
edilebilsin diye Verem Savaş Genel Müdürlü
ğüne bağlandı bu tesisler; çok faydası da oldu. 

Faydalarının başında, bahsettiğim şekilde; 
ilâç bulamama, âlet bulamama ve bâzı taşra 
hastanelerinde hekim, mütehassıs hekim bula
mama halleri karşısında, Ulusal Verem Savaş 
Derneklerinin imkânlarından istifade ederek 
buraları tam randımanla hizmete arz etme du
rumu mevzuubahis idi. Şimdi bu imkânlardan 
mahrum olacak. Bu sakıncalı bir görüştür. Çok 
güvendiğimiz - kendimize de bir hisse çıkara
rak söyleyelim - bizim neslin paramedikal kül
türü en geniş olan ve idarecilik nosyonu en ge
niş olan bir mensubu bulunan Sayın Doktor 
Cevdet Aykan Beyefendinin bu meselede daha 
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ciddî bir çalışma içerisine girmesini ve bu me
seleyi bir daha tetkik etmesini istirham ediyo
ruz. 

Gerçekten, Bakanlığın başına gelmesiyle 
büyük ümitler içerisine düşmüştük ve bütün 
meselelerin hepsini değilse de büyük bir kıs
mını; enerjisi, ehliyeti ve likayatiyle hallede
ceğine inanıyorduk, inşallah, Allah nasip eder 
uzun zaman Bakanlıkta kalır, bu düşündükleri
mizi, tasavvurlarımızı gerçekleştirir. 

Temas etmek istediğim mühim meselelerden, 
bana göre mühim olan meselelerden biri sosya-
lizalsyon meselesi. 

Bazan düşünürüm, 224 sayılı Kanunla sağ
lık hizmetlerinin halkın ayağına, fakir halk küt
lelerinin ayağına gitmesi gayesiyle gerçekleşti
rilen sosyalizasyon sistemi acaba ne durumda? 
Gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz mmtaka-
larda eski heyecanın, eski çalışmanın, eski ran
dımanın mevcudolmadığını maalesef üzülerek 
müşahade ediyoruz, öyle zanediyorum ki, eski 
inananlar da yok artık. Yani, sosyalizasyona 
inananlar da azaldı. Töhmet altında bırakmı-
yayım, ama bayağı bir endişe içerisinde bulu
nuyorum, acaba Sağlık Bakanlığına, Sağlık Ba
kanlığı bünyesine de bu sirayet etti mi? 

Ettiyse gerçekten çok yazık oldu demektir. 
Memleketin ücra köşeleri, köyleri, mahrumi
yet bölgeleri en önemli bir sağlık hizmetin
den mahrum kalacaktır demektir. Üzülüyoruz. 
inşallah yeni Sağlık Bakanı bu meselede ge
rekli titizliği gösterir, aksıyan tarafların neden 
dolayı aksadığım biran önce tesbit ettirir ve 
gerekli tedbirleri vaz'eder. 

Hekim bulunamıyor, mütehassıs hekim bulu
namıyor Doğu bölgelerinde. Bunun muhtelif 
hal yollan vardır. Birisi, bir kanun ile müte
hassıs hekimin bu bölgelere gitmesini temin et
mek, mecburi hizmet ihdas etmektir. Bölgenin 
bir mensubu olarak bu görüşe katıldığımı be
yan ediyorum. 

ikinci bir husus da, adlî mekanizmada ve 
askerî mekanizmada tatbik edilen periyodik 
hizmet görme sisteminin uygulanması. 

Ankara'ya, İstanbul'a, izmir'e, Adana'ya ça
kılıp kalmak yok. Hekim her şeyden önce bir 
şefkat duygusunun mümessili, onun biricik ve 
yegâne temsilcisidir. O halde her yere gitmeli
dir ve gitmekte ister, böyle bir sistem ihdas edi
lirse. 

Sözümün burasında, bir husustan dolayı Sa
yın Bakanımı tebrik etmek istiyorum. 

Kendisinden önceki bakanlar hekimleri karşı
larına alarak Sağlık Bakanlığı vazifesini yürüt
mek istediler. Bir kasabada bozuk bir buzdo
labındaki hademenin çamaşırlarım, af edersiniz 
hekimlerin iç çamaşırları bilmem neleri olarak 
teşhir etmek istediler, hekimleri rencide ettiler. 
Bu yüzden de çok anormallikler oldu, hekim ar
kadaşlarımız büyük kırgınlık içerisine girdiler. 

Sayın Aykan'ın, her şeyden önce sağlık hiz
metini ifa edebilmek için hekime ihtiyaç oldu
ğunu, meslekten gelen bir kişi olarak daha iyi 
bilmesi tabiî idi, bunu önplâna aldı hekimleri 
ve arkadaşlarını ve meslektaşlarını onore ede
rek işe koyuldu, başarılı olacağına inanıyorum. 
Göreceksiniz çok iyi neticeler alacaktır. Elin
deki elemanları iyi çalıştırmasını bilen idareci, 
muvaffak idarecidir. 

Sağlık Bakanından; gerçekleştirmesini, mem-
letimizin menfaatleri bakımından, sağlık hiz
metlerinin ifası bakımından istirham edeceğim 
bir başka husus da, Genel Sağlık Sigortası ka
nun tasarısının biran önce Meclise sevk ederek 
kanunlaşmasını temin etmesidir. Bu suretle an
cak, Türkiye'de tek ücret sistemi uygulanmış 
olabilecektir. Hekimlerin bir kısmı 3 bin, 5 bin 
liralık ücretler alırken, bir kısmı 1 500 - 1 600 
lira, hattâ kendileri ifade buyurdular, bir tor
nacıdan, bir tesviyeciden daha az ücret alan 
hekimlerin hizmet etmesini, tam randımanla 
hizmet etmesini beklemek yersiz olur. Geçim 
sıkıntısı içinde bırakacağınız bir elemandan ne
tice almak da mümkün değildir. Genel sağlık 
sigortası ihdas edilir, kademe kademe tatbik 
edilir ve Türikye'nin tümüne teşmil edilirse, 
şüphesiz daha iyi neticeler alınabilecektir. Ben
denizin bu husustaki kanaatim budur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 

— Bağlıyorum. Sayın Başkan. 
Senelerden beri şikâyetçisi olduğumuz bir 

başka mevzu da Hıfzıssıhha Kanunu.. 
Bu çok eski bir kanun, bugünün ihtiyaçları

nı karşılamaktan uzak bulunan bir kanun. Son 
deprem dolayısiyle biz bunun güçlüğünü, mese
leleri halletmekten uzak bulunduğunu daha 
iyi müşahede ettik. Belediyelerin bütçesine çev-
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:re sağlığı hizmetlerini ifa etmek gayesiyle tah
sisat konulmuyor, Bakanlığın da bu hususta 
yeteri derecede tahsisat ve imkânları yek, ka
nuni müeyyide olarak Hıfsıssıhha Kanununa 
başvurmak istediğinizde netice alamıyorsunuz, 
hiçbir netice vermiyor, Kanunun değiştirilmesi 
şarttır, 

Bugünün hekiminin, kanunu okuması halin
de bir şey anlaması da imkânsız. Arapça keli-
"melerle dolu, anlamanızın imkânı yok. Biz pek 
;yeni sayılmayız, 10 - 15 senelik hekimiz, bizim 
hile anlamamız mümkün değil, o kadar muğlak, 
o kadar karışık bir kanun. Mutlaka bunun hal
ledilmesi lâzım. 

Son olarak bir ricada bulunacağım ve böy
lece de sözlerimi bitireceğim. 

Bingöl depremi neticesi Bingöl Devlet Has
tanesi ve Bingöl Ebe Okulu tamamen yıkıldı. 
Devlet Hastanesinin önümüzdeki yıl inşasına 
başlanacağını ümidediyorum ve zannediyorum 
^bütçeye hu hususta tahsisat konulmuştur. Fa
kat, ebe okulu bir hizmet ifa eden müessese idi, 
"her sene 50 - 60 köy kızını okutup, onları hal
kın hizmetine köy ebesi olarak arz eden bir mü
essese idi. Uzak illerden, izmir'den, İstanbul'
dan, Ankara'dan, Konya'dan gelen köy ebele
rinden daha çok yerli ebeler faydalı oluyorlar
dı. Bu bir gerçek. Yaya gezebiliyorlar, atla ge
zebiliyorlar, yalnız gezebiliyorlardı, çok fayda
ları vardı. Bu ebe okulunun bu yılki talebeleri 
başka yerlere alındı, önümüzdeki yıllar içeri
sinde de açılmasının düşünülmediği kulağımıza 
çalınmıştır. Bakanlık mensuplariyle görüştüğü
müzde, o zamanki Sayın Bakanında buna işti
rak etmesi üzerine şöyle bir görüş ortaya çık
mıştı. «Ebe okulu doğumevi olmadığı için fay
dalı olamıyor.» 

Evet, doğumevi olmadığı için hakikaten fay
dalı olamıyordu, ikinci ve üçüncü sınıf talebe
lerini başka yere gönderiyorduk. Ama, Bingöl'
ün doğumevine de ihtiyacı yok mu?.. 

istatistikler tetkik edildiği takdirde, göre
ceksiniz, doğum dolayısiyle en fazla ölü veren, 
en fazla zayiat veren vilâyetlerin başında Bin
göl geliyor. Doğumevi yok da onun için, nisai
ye mütehassısı yok da onun için, ebe yok da 
onun için... 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 

— Onun için Bingöl'üm en büyük ihtiyacı bulu
nan bir doğumevine bir an önce kavuşturulması 
ve ebe okulunun da bir an önce Bingöl'lülerin 
hizmetine arz edilmesi şarttır. 

«Siyasi sebeplerle ihdas edildi» deniyordu. 
Hayır, değil. Koalisyon Hükümeti zamanında 
yapıldı. Sayın Müsteşar gayet iyi bilirler, Os
man Yaşar Bey, bu kendilerinin bir hizmetidir, 
buna sahip çıkmalarını Sayın Bakana bu husus
ta malûmat arz etmelerini istirham ediyorum. 

Bu vesileyle sözlerimi burada kesiyor, Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlıyor, bütçenin Sağlık 
Bakanlığına hayırlı uğurlu (olmasını diliyor, Sa
yın Bakanı ve Bakanlığın çok muhterem men
suplarını saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. 
Yok. 

Sayın Salim Hazerdağlı?.. Buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı »bütçesi münasebetiy
le bir teşekkürümü, bir temennimi ve bir şikâ
yetimi kısaca arz etmek için huzurunuzu işgal 
ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen yıl İstanbul'da, bu yıl da yurdumu

zun çeşitli yerlerinde başg'Österen, geçen yıl 
adına «kolera» dediğimiz, bu yıl da «yaz ishali» 
dediğimiz bir hastalık Güney - Doğudan, Gazi
antepken Elâzığ'a kadar geldi. Elâzığ'da bu 
hastalık başgösterir göstermez - şükranla arz 
ederim - başta Sayın Bakanlığın Müsteşarı ve 
özellikle Hıfzıssıhha Enstitüsünün çok değerli 
uzmanı Elâzığ'da bu hastalığın salgın hale gel
mesini kesin surette önlediler. Sanki ellerinde 
tılsım varmış gibi, Elâzığ'da hu hastalığın ya
yılması keşin surette önlenmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan dolayı teşekkürlerimi arz ederken, 

bir de temennimi söylemek istiyorum. 
Buraya gelen sayın müsteşar gördüler ki, 

çevre sağlığı bir felâket halindedir. Kanalizas
yon açıkta ve bu kanalizasyon şehrin bitişiğin
deki sebze bahçelerini sulamakta ve bu sebze
leri de halk aynı gün alıp yemekte... Bu duru
mu gördüler; bunun için bir proje hazırlanma
sını istediler. Bu proje 4 milyon civarında kü
çük bir parayı ihtiyaç göstermektedir. 
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önümüzdeki yıl programına girmesi için ça
lışmalar oldu, takibettim; fakat 1972 plânına 
girmedi. Ancak, Sağlık Bakanlığının, bunu önü
müzdeki yıl gerçekleştireceğini söylediler. Bu 
çalışmalar ne safhadadır, önümüzdeki yıl bu 
çevre sağlığı, kanalizasyon işi ne olacaktır? 

Çok büyük bir kolaylık var. Keban Barajı 
münasebetiyle büyük bir kanalizasyon zaten 
yapılmaktadır, 17 kilometre. Şehrin kanalizas
yonu da buna bağlanırsa mesele çabucak bite
cektir, büyük bir problem değil. Yani, Keban 
Barajı münasebetiyle şehrin ortasından geçecek 
olan 17 kilometrelik büyük kanalizasyon, ki, 
parası Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesinden çıkmaktadır, büyük kolaylık sağlıya-
cak, kala kala 4 milyon küsur liralık projenin 
tahakkuku kalacaktır; tahminleri budur. Bu 
kanalizasyonun gerçekleştirilmesini Sağlık Ba
kanlığından istirham ediyorum, önümüzdeki 
yıl bu hastalık tekrar zuhur edebilir, kesin su
rette önlenmiştir denilemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Temennilerimden sonra, bütün arkadaşlar 

tarafından dile getirilen sosyalizasyon bölgesi
ne hekim gönderilememe meselesine de temas 
etmek isterim. 

Yıllardan beri bunu dile getiriyoruz. Geçmiş 
hükümetler zamanındaki Sağlık Bakanları, 
«Efendim, sosyalizasyondan evvel daha mı iyiy
di» gibi gerekçelerle bu meseleyi savuşturmuş-
1 ardır. 

Vatandaşın kapısının önüne, Cumhuriyet 
Halk Partisi hükümetleri zamanında alınmış bu 
sosyalizasyon kararı gereğince sağlık ocakları, 
hastaneler yapılmış, şimdi bomboş duruyor. Bu 
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durum vatandaşı ümitsizliğe sevk etmektedir. 
«Madem hekim gönderemiyecektiniz, niçin yap
tınız?» diyor vatandaş. Bu büyük bir tahribat 
yapıyor, Devletle halk arasında. Buna da bir 
çare bulunmasını Sayın Bakandan, Sağlık Ba
kanlığı mensuplarından istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; daha iki sayın üye 

şahsı adına söz istemiştir... 
ORHAN KÜRtMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Sayın öztürk ve ben sıradayım. Sayın 
öztürk yoklar, ben de bir dakikada konuşmamı 
bitiririm. Müsaade ederseniz bitirelim. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu takdirde mem
nuniyetle buyurunuz efendim. 

Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Kürümoğlu, buyurunuz efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Bitlis'in sağlık sorunu konusunda Sağlık Ba

kanlığı bütçesi üzerinde söz istirham ettim; 
lütfettikleri için teşekkür ederim. 

Bu konuda söyliyeceğim, yarım dakika sü
kûttur ve sükût ediyorum. 

(Hatip yarım dakika sükût etti) 
Bu sükûtumu bütün tabiplere ithaf eder, 

saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; çalış

ma saatimizin sona ermesine üç dakika var, bu 
üç dakika süre içinde tabiatiyle Sayın Bakana 
sez verme imkânımız mevcut değil. 

14,30 da toplanılmak üzere 29 ncu Birleşimin 
1 nci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

..*.. 
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İTvİXCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 
BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Kişisel konuşmalar bitmiştir. Başka söz isti-
yen Sayın Üye?.. Yok. 

Söz Sayın Bakan Cevdet Aykan'mdır. Bu
yurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN — Saym Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bu kürsüde sizlere hitabetmek benim için şe
reflerin en büyüğüdür. Daha önce bir Meclis 
Komisyonunda dinlemek ve fikirlerinden yarar
lanmak imkânı bulduğum değerli senatörlerimi
zin, bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki tenkidlerini büyük bir istifa
de ile dinledim; pek çok konuyu da kendilerin
den öğrendim. 

Söylenenleri şüphesiz zabıtlardan teker te
ker değerlendireceğim. Huzurunuza cevap arz 
etmek için çıktım. Bâzı konularda cevap ver
mede yeteri derecede açıklıkta olmaz isem, bu
nu hafıza kusuruna bağlamanızı rica ederim, so
rularınızla lütfen beni ikaz etmenizi rica ede
rim. 

Değerli senatörler konuşmalarında sık sık şu 
deyimi kullandılar : «Yıllardır Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesini tenkid ederiz, 
aynı şeyleri söyleriz, fakat söylediklerimizin ya
rarlı olup olmadığı konusunda bâzı samimî şüp
helerimiz ve endişelerimiz vardır.» 

Ayrıca, bu söylenenlerin, tenkidlerin ger
çekleşmemiş olmasını da kendileri yönünden 
ümit kırıcı, ya da isteksizliğe yöneltici bir be
lirti olarak belirttiler. 

Sayın senatörler benden daha iyi takdir eder
ler ki, toplumlarda, özellikle sosyal konularda 
başarıya ulaşmak ve sorunları çözümlemek, bir
birini devamlı takibeden gayretlerin ve çabala
rın sonucudur. Toplumumuzda, politik düzeni

mizle, sosyal uygulamamızla ve ekonomik yapı
mızla ilgili olarak yıllardır söylediğimiz; başka 
toplumlarda da olduğu gibi birtakım tenkid ve 
temennilerimiz mevcuttur. Ama., benim samimî 
inancım o ki, toplumumuzda tenkidlerimizi ya
parken bunları yeni bir tarz içerisinde söylüyo
ruz ve toplumumuzda yeni yeni söyleyişler var
dır, 

Sağlık hizmetlerimiz eski sorunlarımızdır. 
Baktığımızda, buna yöneltilen tenkidlerin hep
sinin hem dinliyenler, hem de söyliyenler yö
nünden aşina olduğumuz, bildiğimiz konular ol
duğunu düşünmekteyiz. Konular hepimizin bil
diği konular. 

Koruyucu hekimlikte bâzı konularda başarılı 
olduk, bâzılarında başarılı olamadık. Tedavi 
hizmetlerimizi yurt ölçüsünde yeteri şekilde yay-
gınlaritıramadık, ya da bunlarda, bu tedavi hiz
metleri kurumlarımızda sağlık taleplerimizi ye
teri ölçüde karşılıyamadık. 

Sosyalizasyon iyi amaçlarla, büyük amaçlarla 
başladı. îyi niyetlerle başladığı halde; belli bir 
zaman sonunda bunun etkenliği konusunda bâzı 
tereddütlerimiz oldu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gö
revleri içinde bulunan tababetin yakın ilişkisi
nin bulunduğu sosyal hizmet konuları ve sos
yal hekimlik sorunları ile, son 10 yıldır ve özel
likle son 6 yıldır tartıştığımız ilâç sorunu; bü
tün bunlar, aşağı - yukarı tekrar tekrar konuş
tuğumuz ve bildiğimiz konular. Ama, bu konu
ları değerlendirirken birtakım yeni söyleyişler 
kullanıyoruz. 

Yaptığımız harcamalar ve buna karşılık sağ
ladığımız nedir? Maliyetimiz nedir? Toplumu
muzdaki kapasiteleri kullanmada ne ölçüde ba
şarılı, ne ölçüde etkili oluyoruz? Sosyal hizmet 
anlayışımız nedir? Sağlık hizmetlerimizde ve te
davi kurumlarımızda bulunan âtıl kapasitemizi 
nasıl değerlendirebiliriz? Sağlık hizmetlerimize 
bir bütün olarak ayırdığımız kaynak yeterli mi-
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dir? Bu kaynaktan yeterli ölçüde yararlanıyor 
muyuz? Personel dağılışı ve bunda uyguladığı
mız politika yeterli midir, değil midir? 

Bunlar, yeni yeni birtakım sorunlarımız ve 
söyleyişlerimiz. Bâzı arkadaşlarımız konuşmala
rında, bu konularda başarıya ulaşamamamızın 
nedenini özellikle ve tek bir neden olarak siyasi 
iktidarın tutumuna bağladılar, bâzı arkadaşla
rımız temel olarak, toplam olarak, bu konuya 
yeteri kaynak ayırmamış olmamızı neden olarak 
gördüler; bâzı arkadaşlarımız da sağlık hizmet
lerine uyguladığımız sistemi yetersiz buldular. 

Şüphesiz bu görüşlerin hepsinde belli ölçüde 
ağırlık vardır. Ben, İkinci Erim Hükümetinin 
bîr sorumlusu olarak huzurunuzda bulunuyo
rum, Muhtemeldir ki, benden sonra hizmet ede
cekler de benim küsurlarımı, yapamadıklarımı, 
niyetlerimdeiki, ya da çaJbalarımdaki eksikliğe 
'bağlıyacaklardır. Benden önce hizmet gören ar
kadaşlarımın iyi niyetle ve o zamanki imkânlar 
içerisinde çalıştıklarına samimî olarak inanıyo
rum. 

Bütün toplumlarda doğal bir kanun vardır : 
Her toplum iyiyi korumak ister ve her toplum 
kötüden arınmak ister. Gene her toplumda in
sanlar aklın gereklerine uymayı ve vicdanın 
öngördüğü şekilde topluma hizmet etmeyi be
nimserler. Bu doğal kanundur, ama bu doğal 
kanuna rağmen toplumlarda sonuç alınamama-
smı, daha önce hizmet edenlerin niyetlerine, ku
surlarına, ya da yetersizliklerine bağlamak, 
zannederim insaflı bir tutum olmaz, insaflı bir 
değerlendirme olmaz. Bâzı hallerde yapılacak 
işi yapmaya gücümüz yetmiyor, bazan da kişi 
olarak bâzı şeyleri yapmak istesek de, toplum 
buna hazır olmuyor. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının sorunlarına bu açıdan bakmamız 
lâzım. 

Bâzı şeyleri yapmak istediğimiz halde, bâzı 
şeyden hoşnut olmadığımız halde, acaba toplu
mumuzun imkânları ve toplumumuzun anlayışı 
bunları uygulamaya müsait midir? 

Yine şu soruyu insafla kenedimize yöneltme
miz lâzım : Acaba böyle tedbirler getirilirse, 
Sayın Senato ve sayın Meclisimizin üyeleri bun
lara destek olabilirler mi? 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
(Konuşmacı arkadaşlarımız genellikle «koru

yucu hekimlik hizmetleri» üzerinde durdular ve 
bunun yetersiz olduğunu belirterek; daha önce

ki yıllarda yapılan hizmetlerde 'başarı sağlan
dığı halde, son yıllarda bâzı hizmetlerde yeteri 
ölçüde başarı sağlanamadığını belirttiler. 

Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin takri
ben yarısı koruyucu hekimlik hizmetleri için 
kullanılmaktadır. Son yıllarda «bağırsak enfek
siyonları» diye adlandırdığımız bâzı hastalık
lar yurdumuz için bîr tehlike olmuş ve bunu 
önlemek için çabalar harcanmıştır. Bilineni ve 
kabul edileni şudur ki, yurdumuz ve daha önce 
hizmet eden arkadaşlarımız bu konuda başarılı 
olmuşlardır. 

İSaym Hazerdağlı konuşmasında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının o zamanki yetki
lilerinin, o zamanki sorumlu arkadaşlarımızın 
beliren bîr soruna hangi süratle eğildiklerini 
işaret etmişler ve teşekkürlerini ifade etmişler
di. Bu, hizmet eden arkadaşlarımızın çabalarını, 
iyi niyetlerini göısteren olumlu "bir tutumdur. 
Fakat, koruyucu hekimlik hizmetleri, çevre 
sa.ğlığı hizmetleri günümüzde çok daha güçleş-
miş ve çok yönlü bir sorun haline gelmiştir. 
Eskiden sıtma ya da belli klasik hastalıkları 
daha sade tedbirlerle önleyebilmek mümkündü, 
ama günümüzde 2 milyon, 3 milyon nüfuslu bir 
şehirde ve bu 3 milyon nüfuslu şehrin de yarı
sı gecekondu bölgelerinde oturursa, altyapı hiz
metlerinden yoksun olursa, burada çevre sağlı
ğını günün bütün icaplarına göre uygulayabil
mek, yurdumuzun bugünkü imkânları içerisin
de mümkün olamamaktadır. Bu, bir gerçeği-
mizdir, bunun bilinmesinde yarar vardır. 

Sayın Ersü konuşmasında dediler ki: «An
kara ve Istanbula su klorlaması için yapılan 
harcamalar çevre sağlığı için kullanılsaydı çok 
daha yerinde olurdu.» Ben yalnız Ankara için 
rakam vereceğim. 

Ankara'da klorlama hizmetleri için 1971 yı
lında toplam olarak 800 - 900 bin lira civarın
da bir harcama yapılmıştır, ama Ankaranın ge
cekondu bölgeleri dahil olmak üzere bütün ka
nalizasyon tesislerini yapmak için 1 milyar li
ralık bir proje düşünülmektedir. Tabiî Ankara 
devamlı olarak genişleyen bir şehirdir. Klorla
ma halen en ucuz koruyucu hekimlik hizmet
lerinden birisidir. Bunu yurdun diğer bölgele
rinde de uygulamaktayız ve köylere doğru ya
yılmasını da istemekteyiz. 
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Bazı değerli arkadaşlarımız gıda kontrolu-
na değindiler. 

Gıda kontrolü yurdumuz için ciddi bir so
run, ama bu sorunda da başarı sağlayabilmemiz, 
gıda endüstrimizin kurulmasıyla mümkündür. 
Ufak endüstride kontrplu, ufak imalâthanede 
konrolu uygulamak, niyetleriniz ne kadar iyi 
olursa olsun, teknik olarak mümkün olmuyor. 
Bununla ilgili birtakım tüzükler hazırlanmıştır 
ve Başlbakanlık ile bakanlıklara sunulmuştur, 
zannederim bu yıl içerisinde bu tüzükler yürür
lüğe girecektir. Ama gerçek olan şudur ki, 
Batı standartlarına göre yurdumuzda bir gıda 
kontrolünü sağlayabilmemiz, halk eğitimi ile ve 
ayrıca gıda endüstrisinin yurdumuzda tam ola
rak yerleşmesiyle mümkündür, ama bunun ol
mayışı, hizmetlerimizde amaçlar yönünden ve 
ayırabildiğimiz kaynakları kullanma yönünden 
kusurlu olmamızı gerektirmez. Kusurlu olma
dığımızın da bilinmesini rica ederim. 

Sayın Ersü konuşmasında, çevre sağlığında 
başarı sağlayabilmenin halk sağlığı laboratu-
varlarının kurulmasıyla mümkün olacağını be
lirttiler. 

Gayet tabiî yerinde bir görüştür. Çevre sağ
lığında veyahut halk sağlığı hizmetlerinde 
halk sağlığı lâboratuvarlarının bulunması hiz
metler için gerekli bir unsurdur, gerekli bir 
faiktördür, ama, ta/biî kalbul ederler ki yeterli 
değildir. Halen bu konuda yapılan hizmetler 
vardır. Halen 18 ilde 18 adet halk sağlığı lâ-
Iboratuvarı vardır. Yine bu yıl Keçiören'de 
Çevre Sağlığı Teknisyen Okulu açılmıştır ve 
fbu okulda 50 talebe, Yenişehir Sağlık Kolejin -̂
de 75 kadar talefbe eğitim görmektedir. Bun
lar yeterli değildir. Bunu kabul ediyorum. 
Bunu geliştirmek için bâzı çalışmalar ve tasa
rılar vardır. Meselâ, Sıtma Savaş bölümümüz
de geniş şekilde personel vardır. Bu perso
nelin sıtma savaş hizmetlerini görtmesi yanın
da, çevre sağlığı hizmetlerini daha etkili bir 
şekilde yönetmesinin imkânları üzerinde du
rulmakta ve bu yönde bâzı uygulamalar ya
pılmaktadır. 

Günümüzün koruyucu hekimlik anlayışı 
içerisine girmiş bir konu da, hepinizin bil
diği gibi nüfus plânlaması, yahut aile plân
laması konusudur. 

(Bir değerli arkadaşımız bu konuya değin
diler; fikre taraftar olduğunu, fakat uygula
mada bâzı kusurlar olduğunu belirliler. 

Bu da bir gerçeğimiızdir. Bizim için yeni 
îbir uygulamadır; bu uygulamada yetersiz
liklerin olması ve uygulamada bâzı aksaklık
ların olması normaldir. Bunlar zamanla dü
zelecektir. Toplum buna alışacak, uygulayan
lar buna alışacaktır. Ayrıca, nüfus plân
laması, yahut aile plânlaması konusu dünya
da tam olarak çözümlenmiş değildir. Hangi 
metodun uygulanacağı, ya da uygulanan me
totların yüzde yüz yararlı olduğu hususu 
henüz bir karara bağlanmamıştır. 

Bu konuda ıbâzı arkadaşlarımız, koruyucu 
hekimlik hizmetlerine yeteri şekilde kaynak 
ayrılmadığını beliritltiler. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçelsinin takriben yakla
şık olarak yansı bu hizmetlere ayrılmakta
dır; ama toplumda koruyucu hekimlik hizmet
lerine ayrılan kaynak bundan daha düşüktür. 
Yapılan hesaplara göre şayet bir toplumun 
sağlık hizmetlerine ayırdığı kaynağın üçte 
Ibiri koruyucu hekimlik hizmetlerine aynlabi-
lirse, çok daha ıbaşarılı bir sonuç alabilmek 
miümkün, ama Türkiye'nin şartları ve tedavi 
edici hekimliğin âcil oluşu nedeniyle; bir
den bire hastalanan insanın evvelâ hizmet 
istemesi nedeniyle, bu denge plânda öngörül-
!se dahi, bu ayrım sağlanamamaktadır. Me
selâ, bâzı Afrika ülkelerinde yapılan hesap
lara göre koruyucu hekimliğe yapılan yatırı
mın 6 misli tedavi edici hekimliğe yapılmak
tadır. 

IBunlar birtakım sosyal gerçeklerdir. Yal
nız toplumları ekonomik disiplinler içinde 
görmek ve toplumlarda bâzı sosyal gerçekle
rin olmadığını kabul etmek çok zaman uy
gulama ile bağdaşmamaktadır, ülkemizde alt
yapı hizmetlerinin yapılmamış olması ve 
yerleşim yerlerinin çokluğu, çevre sağlığının 
ıbulgünkü sağlık mühendisliği anlayışı içe
risinde yapılmasınlda toplumu büyük güçlük
lerle karşı - karşıya bırakmaktadır. Bu, belli 
ibir zaman içerisinde, ciddî tedbirlerle çözüm
lenebilecek; ama uzun vadeli bir sorundur. 
Bakanlık olarak, çevre sağlığı hizmetlerine 
yöneltilecek sorumlu bir kuruluşun kurulması, 
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tamamen bu hizmetleri çevre sağlığı müihen-
disliği anlayışı içerisinde yürütecek bir ku
ruluşun kurulması, düşünülmektedir. 

Gıda kontrol hizmetlerini yaygınlaştır
mak için halk sağlıkları lâboraituıvarları dışın
da, Hıfzısıhha Enstitüsünü geliştirmek ve is
tanbul'da kurulacak olan , iki üç yıl içinde 
gerçekleşeceği düşünülen ilâç kontrol lâbora-
tuvanndan yararlanmak fikri üzerinde du
rulmaktadır. Tabiî çevre sağlığı ve koruyucu 
hekimlik nimetlerinin büyük kısmı da sağ
lık eğitimi ile ilgilidir. Sağlık eğitimi konusun
da yapılması gereken pek çok hizmetler var
dır, bu konuda yapılabileceklerin neler olaca
ğım bâzı araştırmalarla tesbit ettireceğim. 

Sayın senatörler yataklı tedavi kuruı/dari-
•mn durumlarına değindiler. Bu bütçe ilan son 
ra gelecek olan bütçe konuşmalarına imk?rş 
vermek için vakti ölçülü kullanmak istiyorum; 
onun için cevaplarım kısa olursa bağışlamanı
zı rica ederim. 

Yatak sayısı, yatak dağılımı ve âtıl kapasi
te konusunda pek çok değerli konuşmacı arka
daşımla, çok ciddî ve üzerinde önemle durulma
sı gereken rakamlar ve emsaller verdiler; l ı ı ı 
ların hepsi doğrudur. Halen Sağlık Bakanlığın
da bulunan yatakların, yatak işgali düşünüldü
ğü. zaman, bunları kullanmadaki başarımız % 
55 yahut % 60 dır. Diğer kuruluşlarda âtıl ka
pasite daha düşüktür. Tabiî tedavi kurumla
rındaki verimliliği değerlendirmek için tek 
kriter, yatak işgali değildir, bir de bu yatak
taki devir süratidir. Buna da baktığımız :;a-
man, daha başka rakamlarla karş? karşıya kal
maktayız. 

Bütçe Karma Komisyonunda, Orta - Dr^v. 
Teknik Üniversitesinden bâzı değerli arkadaş
larımızın son ay içerisinde yaptığı araştırmala
ra dayanarak şunları ifade etmiştim: 

Son üç dört yılın durumuna baktığınızda 
şunları görüyoruz: Yataklı tedavi kummlan-
mızdaki yatırımlarımız artmakta ve bunlar-
için yaptığımız harcamalar da artmakta; fa< 
kat buna rağmen bunlardan aldığımız verim 
düşmektedir. Tabiî, bunun nedenleri üzerinle 
durmak benim görevimdir; araştırma yaptığı
ma göre bunun nedenleri üzerinde duracağım. 

Arkadaşlarımız, tedavi kurumlarıyla ilgili 
olarak âtıl malzeme kapasitesinden bagettiler. 
Bu da bir gere eğimiz dir. Size bir n-ml vere-

yim: Halen Türkiye'de 7 tane elektron mikros
kobu vardır, çok pahalı olan bu âletlerden ya
rarlanma imkânımız son derece sınırlıdır. Me
selâ, yine Sağlık Bakanlığında yaptırdığım bir 
araştırmanın bana verdiği bilgiye göre; bir 
kcınpiitsrimiz vardır, bundan günde ancak 1,5 
saat için yararlanmaktayız. Bunu daha geliş
tirmemiz mümkündür, Tedavi kurumlarımızda 
malze ile ilgili olarak modern teknolojiden 
yararlanarak bir araştırma yaptırıyorum; bu 
araştırmanın bir ay içerisinde, Mart sonu içeri
sinde sonuçlanacağını ümidediyorum. Tabiî bu, 
yalnız Sağlık Bakanlığımıza ait bir durum de
ğildir. diğer kuruluşlarımızda da âtıl malzeme 
ve kaynak maalesef bulunmakta ve bunlar da 

| yeteri ölçüde değerlendirilenıemektedir. 
j Yataklı tedavi kurumlarımızla ilgili olarak 
| üzerinde durmamız gereken diğer bir sorun, 
i burumlarımızda yapılan hizmetlerin kalitesi-
| dir. Muhtemeldir ki, birkaç yıl sonra Senato-
| rnuzda yapılacak olan konuşmalarda, sağlık hiz-
j metle ilinizdeki kalite konusu üzerinde ko-
İ nusmacılar duracaklardır. 
i 

I Sayın Koksal konuşmasında, Ankara ve is-
1 tanbul'da bulunan yataklı tedavi kurumlariyle 
I ilgili iki rakam verdiler, kendilerine teşekkür 
| ederim, istanburda 23 bin, Ankara'da 9 bini 

aşan 10 bine yakın yatağımız vardır; ama bak-
I tığımız zaman, istanbul'da 23 bin yataktan, 
\ kendi aralarında bir koodinasyon sağlanamadı-
\ ğmdan ve bu tedavi hizmetleri plânlanamadığı 
: için yeteri ölçüde yararlanamıyoruz. 

Ankara, istanbul ve izmir gibi üç büyük 
şehrimizde sağlık personelinin toplandığı sık 
sık söylenmektedir. Yine rakamlarına baktığı
mızda, bu sağlık personeliyle, yataklı tedavi 

; kurumlarının çalışmasındaki optimal dengeyi 
sağiıyamadığımız için verimimiz düşük olmak
tadır. istanbul, Ankara ve İzmir'de yataklı 
tedavi kurumlarının nasıl planlanacağı konusu 
üzerinde bâzı arkadaşlarımıza bâzı soruları 
yönelttim, arkadaşlarımız bu konuda çalışmak
tadırlar. Zannederim yine bununla ilgili sonuç
ları birkaç ay içinde kamuya arz edebilecek bir 
duruma geleceğim. 

Halen Bakanlığımızda muhtelif disiplinler
den yararlanarak bir envanter çalışmasına baş
lamış durumdayız. Bu envanter çalışmasının 
sonuçlarına göre, sağlık hizmetlerinin, mevcut 
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yeni yatırımdan yararlanmadan planlanması 
hususunda, bâzı arkadaşlarımla, özellikle Orta -
Doğu Teknik üniversitesinden, değişik isimli 
çok değerli arkadaşlarımızla kısa bir süre içe
risinde, bir plânı, modern teknolojiyi kullana
rak geliştireceğiz. 

Değerli arkadaşlarımın değindikleri diğer 
bir konu sosyalizasyondu. Son yıllarda sosya
lizasyon hizmetlerinden sağlanan başarı, bu hiz
metlerin gerekliliği, bu hizmetlere yapılan har
camalardan alman randıman ve bu hizmetlerin 
geleceği üzerinde tartışma yapılmaktadır. Zan
nederim; bu tartısmalardaki amaçla uygulanan 
politika ve bundan sağlanan sonuçlar birbirine 
karıştırılmaktadır. Amaç, koruyucu hekimlik 
ve tedavi hizmetlerinin bir kamu görevi olarak 
halka sunulmasıdır. 

Bilebildiğim kadariyle, bu amaca karşı olan 
kimse yoktur. Bu değerli amaç, herkesin birleş
tiği konudur. Yalnız, bu amaca ne ölçüde ulaş
tığımız; amaçlarımızı tesbit ederken hangi me-
todları kullandığımızı anlamamız yönünden 
bize ışık tutabilir. Amaçlarımızı birtakım iyi 
duygularla seçer; fakat amaçlarımızda gerçek
çi olmazsak, ya da amaçlarımızı gerçekleştir
mek için gerekli hazırlığı ve gerekli politikayı 
tesbit etmezsek, sonunda toplum olarak bâzı ka
yıplara uğramamız kaçmılamıyacak bir so
nuçtur. Sosyalizasyon da bunun tipik örnekle
rinden birisidir. 

Bâzı rakamlar vereyim: 
Hepinizin bildiği üzere, Doğu - Anadoluda 

doktoru olmıyan köy sağlık ocağı adedi 577, 
doktoru olan köy sağlık ocağı adedi de 60 ci
varında, 

Rakamlara baktığımız zaman görülüyor ki, 
köylerde bâzı sağlık ocakları yapmışsınız ve 
bunun takriben % 10 una doktor sağlayabilmiş
siniz, % 90 ma doktor sağlayamamışsınız. 

Yine bakıyorsunuz, köylerde sağlıkevleri 
yapmışsınız ve taahhütte bulunuyorsunuz; «Ben 
burada sağlık hizmetlerini yerine getireceğim» 
diyorsunuz. Rakamlara baktığınız zaman ise 
şunu görüyorsunuz; köylerde bulunan sağlık-
evlerinin yaklaşık olarak üçte birinde halen 
ebe ve bulunması gereken temel personel yok. 

Yine, «Acaba bu sağlık ocaklarında ya da 
sağlıkevlerinde yapılan hizmetler nedir?» diye 
baktığınız zaman, yine karşınıza size ümit ve
rici:, ya da yaptığınız hizmetin, uyguladığınız 

i politikanın yerinde olduğunu doğrulayıcı olmı
yan birtakım rakamlar çıkmaktadır. 

Yataksız tedavi kurumlarımızı değerlendi
rirken, burada bulunan âtıl kapasite miktarı
nın, Sağlık Bakanlığı yönünden 1 milyar lira, 
ya da 2 milyar lira olduğu söylendi. Muhtelif 
kriterlere göre bu rakamı değiştirmek mümkün
dür; ama her halde Sağlık Bakanlığının yatak
sız tedavi kurumlarındaki âtıl kapasite 1,5 mil
yar liradan aşağı değildir. 

Aynı rakamı sosyalizasyon hizmetlerine uy
gularsanız, yine karşınıza buna benzer bir ra
kam çıkmaktadır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bası ar
kadaşlarımız modern teknolojiyi kullanarak bu 
hizmetlerle ilgili bâzı değerlendirmeler yaptı
lar. Meselâ, baktığınız zaman şunu görüyorsu
nuz: Sosyalizasyon bölgesinde sağlık evlerine 
müracaat oranı, yararlanma oranı nüfusun altı
da biridir. Nüfusun altıda biri bu hizmetten 
yararlanıyor. Rakamları doğru dahi kabul et
seniz, bunlar son derecede düşük rakamlardır. 

Etimesgut'ta, 1/1 yani bir kişi bir defa sağ
lık evlerine gidiyor, yahut sağlık ocaklarına gi
diyor; bu da yüksek bir rakam. Batı ülkelerin
de nüfusun üçte biri yılda bir defa tedavi ku
rumlarına gidiyor; ama Etimesgut'ta bu nisbefc 
yüksek. 

j Rakamların üzerinde durmuyorum, mühim 
olan, ifade etmek istediğim şudur: Bir amaç 
tesbit ediyoruz, diyoruz ki, «Bu amaç, ideal bir 
amaçtır ve bunu uygıılıyacağız.» Bir zaman 
sonra bunun yürümediğini görünce, benim ama
cını çok iyi olduğu halde, «Bunun uygulanma
masının kusuru sendedir» tarzında bir tartışma
ya giriyoruz. Zannederim bu soru, yerinde bir 
soru değildir. Evvelâ, başlangıçta şu soruyu 
sormamız lâzım: Amaçlanmış gerçekçi miydi, 

j bu amaca ulaşmak için uyguladığımız politika 
i gerçekçi miydi? Konuya bu açıdan çakmamız 

lâzımdır. 

Sosyalizasyon Kanunu, 15 yıllık süre içeri
sinde, bu hizmetin bütün yurda yayılmasını ön
görmüştür. Gördüğümüz, halen uygulanmış il
lerde dahi belli sonuca ulaşamamış olmamızdır. 
Rakamlara baktığımız zaman; birtakım zorlayı-
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başlarsak; fakat başladığımız işlerde gerçekçi 
olmazsak, tutarlı olmazsak sonuç alamadığımız 
görülür. 

Bana yönetilicek soru, «sosyalizasyon uygu
lamasına taraftar mısın» seklinde ise, g'ayet 
tabiî taraftarım. Sağlık hizmetlerinin ve sos-
yalize yardım hizmetlerinin Anayasamızın ön
gördüğü anlayış içerisinde ve Anayasamızın 
öngördüğü diğer maddeler içerisinde bütün va
tandaşlarımıza iletilmesine taraftarım. 10 yıllık 
uygulama sonunda ki rakamlara baktığımız za- • 
man, hedefleri tesbitte gerçekçi olmadığımız ve 
bununla ilgili gereken hususları yapmadığımız 
için başarılı olamadığımızı görürüz. Şüphesiz 
bunda ne yapılabileceğini, bu yapılan yatırımı 
nasıl değerlendirebileceğimizi ve buraya nasıl 
personel sağlıyabileceğimizi gerçekçi bir şekil
de değerlendirmek ve bunun gereğini yapmak 
benim görevimdir. Bu görevi yapacağım. İcra 
plânlarımız sosyalizasyon hizmetlerinin ilk defa 
1969 - 1970 - 1971 yıllarında değerlendirmesini 
öngörmüştür. Bu yönde bir değerlendirme 
- benim bilebildiğim kadar - bugüne kadar ya
pılmamıştır. 

Tedavi kurumlarının yurt içinde dağılımı ile 
ilgili olarak arkadaşlarımız bâzı tenkid ve te
mennilerde bulundular. 

Gerçeğimiz hâlâ şu: 1950 den önce, o za
manki teknik şartlarla ve ulaşım imkânları içe
risinde tedavi hizmetlerini vatandaşın ayağına 
- hiçolmazsa ilk tedbir olarak - götürebilmek 
için sağlık evleri ve sağlık merkezleri kurul
muştur. Ondan sonra bu genişletilmiş, yurt içine 
yayılmıştır ve şimdi gördüğümüz şu oluyor ki, 
ufak yerlerde büyük yataklı tedavi kurumlarını 
işletemiyoruz. 

Tedavi kurumlarını kurmada ve işletmede 
kullandığımız kriter, nüfustur. Mademki 40 bin 
nüfus var, öyle ise bir yataklı tedavi kurumu 
açalım ve buna kadro verelim. Elli yataklı teda
vi kurumu olduğuna göre dört tane, yüz yatak
lı olduğuna göre bu kadar var, bunlan işletelim 
diyoruz. Sonra baktığımız zaman; bu düşüncemi
zin, bu iyi niyetimizin işleme imkânı bulamadığı 
görülüyor. Halen, üstünde «Devlet Hastanesi» 
yazılı 32 tane kuruluş vardır ve bu 32 kuruluş 
için uzman hekim yoktur. 

1970 yılında, teknik imkânların bu kadar ge
liştiği çağımızda tedavi kurumlarının yer seçi

minde yalnız nüfus kriterine bağlanmak bizi 
yanlış sonuçlara götürmektedir. Çağımızda, bu
gün bilebildiğimiz kadar, tedavi hizmetleri gayet 
komplike ve bir ekip çalışmasını gerektiren ve 
gittikçe pahalanan hizmetlerdir. Çağın gelişme
sinin dışına, ne kadar istesek, ne kadar kendimi
zi zorlasak ulaşamayız. Bizim yapabileceğimiz, 
ancak şudur: Büyük merkezlerden ırak olan ya 
da bâzı ufak merkezlerde bulunan vatandaşlara 
sağlık tedavi hizmetlerini nasıl ulaştırabiliriz? 
Sorumuz bu olmalıdır ve buna cevap aramalı
yız, plânlarımızı buna göre yapmalıyız, düşünce
lerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. 

Her zaman .gazetelerde suna benzer haberler 
göreceksiniz, görmektesiniz: «Şuradaki yüz ya
taklı, elli yataklı tedavi kurumu doktorsuz, boş 
durmaktadır.» 

Bunlar gerçektir. Çünkü, başlangıçta yatı
rım yaparken personelle ilgili bir plânlama, per
sonel plânlaması yapmadığımız için bu sonuçla
ra ulaşmaktayız. Sayın Köksal'm dediği gibi, bu 
yatırımların büyük bir kısmı vatandaşlarımızın 
iyiniyeti ve hamiyeti ile başlamış, sonra Ba
kanlık tarafından yürütülmüş hizmetlerdir. Ba
kanlık, başlangıçta bu hizmetler için bir plân ve
riyor ve zımnen taahhütte bulunuyor, diyor ki: 
«Ben senin yapacağın yataklı tedavi kurumunu 
işleteceğim.» Ama gördüğümüz şu oluyor ki, Ba
kanlık bu sözünü tutamıyor. Yalnız Bakanlık 
değil - halen Türkiye'nin gerçeği - Ordu dahi, 
birtakım zorlayıcı tedbirlere sahibolduğu halde 
İstanbul, Ankara ve bunun gibi büyük şehirler 
dışında yataklı tedavi kurumlarını işletmekte 
bâzı güçlükler çekmekte. 

Yine bana su soruyu yöneltebilirsiniz: «Siz, 
ufak merkezlerde bulunan vatandaşların yataklı 
tedavi kurumlarından yararlanmasını istemiyor 
musunuz?» 

Gayet tabiî istiyorum. Bunu kim istemez? 
Her insan ister, ama gördüğümüz şu: Nasıl ki 
bâzı yerde tutup da bir fabrika kuramıyorsak, 
işletemiyorsak; bâzı ufak yerlerde de tam te
şekküllü hastane işletebilmemiz bizim toplumu
muzun gücü içinde olan bir şey değildir. 

Geçen bir, birbuçuk ay zaman içerisinde mo
dern metotlardan yararlanarak bâzı araştırma
lar yaptığım halde, vaktin darlığı sebebiyle bun
ların hepsinin rakamlarım veı-miyeceğim, müsa
ade ederseniz yalnız bir tanesini vereceğim : 
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Sağlık Bakanlığının 1963 te başladığı ve ha
len bitiremediği yatırımları vardır. Bunların bi
tirilmesi, Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinin be
lirttiğine göre, fizikî yönden bitirilebilmesi aşa
ğı yukarı bir milyarlık bir yatırımı gerektire
cektir. Sağlık Bakanlığının yılda yapabildiği 
yatırım harcaması, 200 ilâ 250 milyondur. Şayet 
bu başta bulunan tesisleri - donatımlarını da - bi
tirmeyi dikkate alırsak, Sağlık Bakanlığı hiç
bir yeni yatırım yapmazsa, başladığı yatırımları 
bitirebilmesi için asgari beş yıllık bir süreye ih
tiyacı vardır. Bu beş yıl sonunda da, «Bu yatırım
larda verimlilik nedir, isabetle mi yapılmıştır?» 
sorusunu yine kendi kendimize soracağız. 

Tedavi kurumlarında yalnız âtıl kapasiteden 
yararlansa idik, takriben 420 bin tane vatandaşı
mız tedavi olmak imkânını bulacaktı. Halen 
takriben bir milyon civarında vatandaşımız ya
taklı tedavi kurumlarından yararlanmaktadır, 
tedavi görmektedir. Yalnız bu âtıl kapasiteyi 
% 80 oranında kullanabilseydik - yüzde yüz de
ğil - 400 bin civarında vatandaşımız tedavi gö
recekti. Sorunumuz, zannederim yeni yeni yatı
rımlar yapmak değil, ondan önce yaptığımız ya
tırımları rantabl şekilde nasıl çalıştırabileceği-
mizdir. Bu soruya cevap vermeden yeni yeni 
yatırımlara gitmek, kamu kaynaklan yönünden 
zannederim bir israftır. 

Değerli arkadaşlarımız sosyal hekimlikle il
gili, geri zekâlı, korunmaya muhtaç çocuklar, 
rehabilitasyon hizmetleri, kanser; bütün bunlar 
üzerinde durdular. Bu konularda bâzı çalışma
lar yaptırdığımı ve bâzı yeni imkânlar aradığı
mı, yeni yeni yatıranlara gitmeden, mevcut im
kânlarla bunların nasıl çözümlenebileceği soru
su üzerinde durduğumu bilmelerini isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bâzı değerli senatör arkadaşlanmız ilâç ko

nusuna değindiler. Sayın Ersü de bu konuda ce
vaplamaya mecbur olduğum bâzı sorulan bana 
yönelttiler, yahut da ben öyle anladım. 

İlâç konusunu, daha önce de arz ettiğim üze
re 10 yıldan beri tartışmaktayız. Hükümet 
programlarına bakacak olursanız, 9 Mayıs 1920 
tarihli Hükümet programında - ilâç israfı ko
nusu - vardır; o tarihten bu yana da zaman za
man Hükümet programlarında bu konuya deği
nilmiştir. 

Son altı yıl içerisinde ilâç sorununu yeniden 
tartışmaya başladık. Sağlık Bakanlığına atan

dığım zaman, ilk günlerde İstanbul Tıp Fakül
tesinin kuruluşunun 500 ncü yıl dönümü nede
niyle yaptığım bir konuşmada bu konuya de
ğinmiştim ve şu soruyu yöneltmiştim: Burada 
tartıştığımız nedir, ilâç sorunu dediğimiz za
man neyi kastediyoruz ve bu sorunun çözümü 
için neyi düşünüyoruz? 

İlâç sorununun ne olduğunda ve bunda çö
zümün ne olduğunda açıklığa kavuşmadan, bu 
sorundan büyük ölçüde kurtulabilmemiz müm
kün değildir. 

Sayın Ersü, bâzı deyimlerde bulundular. 
Ben bunlardan bu kürsü için yararlı buldukla
rımı tekrarlıyacağım, ancak bir kısmını kati
yen yararlı bulmadım. 

İlâç sorununu, kendi anlayışlanna göre iki 
yönde görüyorlar. 

Tedavi, ilâçta düğümlendiğine göre, bunun 
çözümlenmesi lâzımdır ve ilâç fiyatları halkın 
ödeme gücü seviyesinde olmalıdır. Bu sorunun 
çözümlenmemiş olmasını, bir avuç çıkarcıya 
Parlâmentonun ya da Senatonun yeteri tedbir
lerle, yerimde tedbirlerle cevap verememiş ol
masına bağlamaktadırlar. Parlâmento ile ve Se
nato ile ilgili kısmını gayet tabiî Parlâmento
nun ve Senatonun takdirine bırakıyorum. 

Konuamalannın bir yerinde dediler ki: «Bu 
sorun Türkiye için Önemli bir sorundur, bakan
lar değişiyor, bu konuda bâzı söylentiler var
dır. Ben bu konuda bilgi sahibi değilim; ken
dilerinin açıklamada bulunmak hem kanuni gö
revleridir, hem de yetkileridir. Bildikleri varsa, 
bunu Senatonun kürsüsüne getirirler, burada 
açıklığa kavuştururlar.» 

Söylentilere gelince : Ben, sorumlu Sağlık 
Bakanı olarak görevimi müspet bulgulara göre 
yapanm. Söylentiler, bana üzerinde durmamı 
gerektirecek bir ağırlık içerisinde intikal etme
diği zaman söylentileri, kişi ile ilgili, söyliyen
le ilgili bir konu olarak kabul eder, sorumlulu
ğum içerisinde görmem. 

Müsaade ederseniz, birkaç dakika içerisinde 
bu konuyu size anlatmak istiyorum. 

Benim ilâç sorununa ilk temasım, 1962 yılın
da Büyük Millet Meclisinin ilâç sorununun sos
yal, ekonomik ve tıbbi yönlerini incelemek için 
kurduğu Meclis İlâç Araştırma Komisyonunda 
görev almamla başlamıştır. Bu komisyonda ra
portör olarak çalıştım ve halen mevcudoîan bu 
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Bakanlığa atandığımda, Sayın Erim, bana 
bu konu üzerinde durmamı bdr görev olarak 
verdiler. Bu konudaki durumu, Sayın Erim, 
Hükümet Başkanı olarak Milliyet Gazetesine 
açıklamıştı. Milliyet Gazetesinde çıkan yayma 
göre durum şu idi; Bakanlar Kuruluna getiri
len, ilâçta fiyat tekevvün sistemine dair bir ka
rarname Milliyet Gazetesinde yayınlanmıştır vs 
bu gerçektir. Bakanlar Kurulunda üzerinde da
hi durulmadan imzalanmıştır. - Günkü, teknik 
bir konudur - Sayın Cumhurbaşkanına sunul
muştur. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye İlâç 
İşverenler Sendikası temsilcileri, konunun ta
rafsız ve konuyu bilen insanlar tarafından in
celenmesini istiyerek müracaatta bulunmuştur. 
Konu, Sayın Başbakana iletilmiştir. Sayın Baş
bakana şu da denmiştir: «Biz her yönü ile de
netlenmemizi istiyoruz. Hazırlanan kararname 
Türkiye'de ilâç endüstrisinin gelişmesini engel-
liyecek ve halkı ilâç yokluğuna düşürecek ma
hiyettedir. Fikrimiz alınmamıştır, konunun in
celetilmesin! istiyoruz.» 

Yine Sayın Başbakanın bildirdiklerine göre, 
tarafsız olacaklarını kabul ettikleri bâzı isim
leri, Sayın Başbakanın sorusu üzerine, bu en
düstri dalında çalışan heyet Sayın Başbakana 
vermiştir. Sayın Başbakan, o zamanki sorumlu 
arkadaşlara konuyu intikal ettirmiş ve konunun 
değerlendirilmesini istemiştir. Sorumlu arka
daşlarımız, böyle bir heyet tarafından kararna
menin incelenmesine taraftar olduklarını kabul 
ettikleri için bir komisyon kurulmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erim'e «Arzu 
edersen, kararnameyi derhal imzalamaya hazı
rım» demişlerdir. Yalnız, Sayın Başbakan so
rumlu bir insan sıfatiyle kararnamenin incelen
mesini istemiştir. Kararname, Sayın Başbakan 
ve o zamanki sorumlu arkadaşlarımız tarafın-
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dan verilen bilgiye göre, Sayın Osman Nuri To
run, Oktay Yenal ve İbrahim Öneüt bey taraf
larından incelenmiş ve Bakanlar Kurulundan 
bize bildirildiğine göre, bu üç isim, kararname
ye katıldıklarını, kabul ettiklerini bildirmişler
dir. Sayın Başbakan, «Bunu teyideden bir vesi
ka aldınız mı?» diye sormuş; cevaben «hayır» 
denmiştir. «Peki, konuşma zaptı tesbit edildi 
mi?» Ona da verdikleri cevapta, «hayır» den
miştir. Sayın Başbakan; «O zaman, kendileriyle 
temas edin, Cumhurbaşkanına sunabileceğim bir 
vesika alın hiç olmazsa» demiştir. 

Bâzı şeyleri açık konuşmakta yarar vardır, 
onun için bunları söylüyorum, Milliyet Gazete
sinde yayımlandı. Türkiye'de konuları açık ko
nuştuğumuz zaman anlaşamamamızın sebebi 
yoktur. 

O zaman Sayın Başbakan; «Hiç olmazsa ak
lınızda kalan şekil içerisinde konuşmaları ya
zın, kendilerine gönderin ve bunların teyidedil-
mesini isteyin; aklımızda böyle kaldı, acaba bu 
aklımızda kalan şey doğru mudur diye, bu üç 
şahsa gönderin ve teyidedilsin; sonra Sayın 
Cumhurbaşkanına ben bunu arz edeyim.» demiş
tir. Bu işlem şu veya bu nedenle tamamlanma
mıştır. 

Bakan olduğum zaman doğru olup olmadı
ğını tahkik etmek için Sayın Başbakan bu ko
nuyu bana görev olarak verdiler. Ben İstanbul'a 
gittim, İstanbul'da İstanbul Sağlık Müdürünün 
ve Eczacılık Şubesi Genel Müdürünün bulundu
ğu bir toplantıda bu üç isimle bir konuşma yap
tık. İlâç kararnamesini tetkik ettiklerini ve ay
nen katıldıklarını bildiren bu üç ismin, yazılı 
olarak, bana verdikleri mütalâaları şudur : 

«1. Ankara'da yapılan konuşmalar, ilâç fi
yatlarının kontrol edilmesi konuusnda yapılan 
açıklamalara dayanmıştır. Kararname metni gö
rülmemiştir. Kararname metni üstünde bir ko
nuşma olmamıştır, ya da bu kararname değer
lendirilmemiştir. 

«2. Kararnamenin yeterli ya da uygun ol
duğu yönünde, Ankara'daki konuşmamız içinde 
ya da sonra hiçbir beyanımız olmamıştır. 

«3. İlâç fiyatlarının kontroluna Sayın To
run ve Öngüt ilkeleri yönünden katılmaktadır
lar. Ancak, hasırlanan kararnamenin bu amacı 
sağlayıp sağlıyamıyacağını ve ilâç sanayiinin 
gelişmesini engelleyip engellemiyeceğini bilme
mektedirler. 

8 — — 51 

raporu baştan sona kadar kendi çalışmamla ve 
arkadaşlarımdan yararlanarak kaleme aldım. 
Konuyu bilenler tarafından raporum mehaz ola
rak kullanılmıştır ve bu hizmetimin de yararlı 
olduğu sık sık belirtilmiştir. 

Bundan sonra ilâçla ilgili bâzı sempozyum
lara, bâzı açık oturumlara katıldım. Türkiye'
de ilâç kullanımında kontrol konusunu ilk defa 
savunanlardan ve dile getirenlerdenim. Türki
ye'de yine, ilâç tarifini yapmada katkısı bulu
nanlardanım. 
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«4. Konunun ciddî araştırmalara dayan
ması gerekir. Ankara'daki konuşmamızda soru
larımıza verilen cevaplarda bâzı konuların ince
lenmediğini gördük.» 

Ve üç isim de ayrı ayrı bâzı bilgiler vermiş
lerdir, bunları da basma açıkladım; metni ver
dim, ayrıca Bakanlığa atandıktan sonra mev
cut kararnamenin metnini dağıttım. 

Gizli kapaklı hiçbir şeyimiz yoktur. Sayın 
Ersü bilgilerini nereden aldıysa, kendilerine te
min ederim ki, kaynakları sağlam değildir. Da
ha sağlam kaynaklar, kendisi için, konuşmala
rında zannederim yararlı olabilir. 

Bir hususu daha belirteyim. 
İsmi geçen, hazırlanan kararnamenin 4 ncü 

sayfasında şöyle bir madde vardır : «Eczaneler 
1 . 5 . 1972 tarihine kadar mevcut ilâçları üze
rindeki fiyatlarla satabilirler.» 

Saym Ersü'nün merhametini takdir ediyo
rum; fakat tabiî yeterli bilgi almadığı için hak
sız bâzı değerlendirmede bulunmuşlar. Mevcut 
kararname, Birinci Erim Hükümeti döneminde 
yürürlüğe girmiş olsa idi, ilâç fiyatlarındaki 
bir değişme olsa idi. Bu 1 Mayıs tarihinde yü
rürlüğe girecekti, maalesef kışın bundan insan
lar yararlanmıyacaklardı. Bu kararnameyi de 
aynen dağıttım. 

Tabiî «Sizin yaptığınız çalışmalar nedir» di
ye bir soru olabilir. Daha önce konu üzerinde 
çalışmalar ifa etmiştim. Bahsettiğim rapor, da
ha evvel size gösterdiğim bu rapor, benim altı ay
lık devamlı bir çalışmamın mahsulüdür. 

Samimî inancım şudur; insanlar çalışmadan, 
öğrenmeden, iddiaları ne olursa olsun, çaba har
camadan bir konuda başarıya ulaşamıyorlar 
ve bir konuyu öğrenemiyorlar. Bu, benim altı 
aylık çalışmamın ifadesidir ve gene çalışmaya, 
çalışmada açıklığa inandığım, için, bu konuda 
kimleri görevlendirebilirim diye konuya başla
dım ve bana verilen muhtelif isimlerle gene açık
lık içerisinde bâzı temaslarda bulundum. Mese
lâ, Ankara Üniversitesinden Saym Prof. Cum
hur Ferman, Prof. Şükrü Kaymakçalan ve bu
labildiğim değişik isimlerle konuştuk. Konu 
uzun boylu tartışılmıştır. 

iki tane komisyon kurulmuştur. Bu komis
yonlardan birisinin görevi ilâç fiyatlarını tes-
bit etmektir. İki tane protokol yapılmıştır. Ko
nuyu bildiğim için, daha evvelden tecrübeli ol-
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duğum için, her şey vesikaya bağlanmıştır. Ko
misyonun birisinin başında Hacettepe Üniversi
tesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof Dr. Oğuz 
Kayaalp vardır. Bu komisyonun üyeleri arasın
da «General» dâhil olmak üzere muhtelif isim
lerden insanlar vardır. 

Bu komisyonun kendisine verilen görev, mev
cut protokolumuza göre şudur: ilâçtan kalite 
kontrolünün düzenlenmesi, ilâçta ruhsat işlem
lerinin yeni bir sisteme bağlanması, ilâçta israfı 
önliyebilmek için Türkiye'de uygulanabilecek 
bir sistemin geliştirilmesi... Bu hususlar komis
yona görev olarak verilmiştir ve komisyon ça
lışmaktadır. 

İkinci komisyon Prof. Metin Tanker, Ecza
cılık Fakültesi Dekanıdır, başkanlığında kurul
muştur. Burada da çok değerli arkadaşlarımız 
vardır ve bu arkadaşlarımızın bir kısmı Bakan
lıktaki modern teknolojiyi kullanmamız işinde 
bana yardım edeceklerdir, kendilerini tanımak
la memnun oldum. Bunlardan da ilâç Fiyatları 
Komisyonunun konusunun tetkik edilmesi ve 
karara bağlanması istenmiştir. 

Bu komisyonun bugüne kadar yaptığı hizmet
leri anlatayım. 

ilâç fiyatları üzerinde duran birinci komis
yonun üyeleri şunlardır: Metin Tanker, Devlet 
Plânlama Teşkilâtından Hüsnü Kızılyalı, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinden Merih Celâsun, 
Maliye Bakanlığından iki tane hesap uzmanı. 
Ve bu komisyon, Türkiye'de bu konuyu kim bi
liyorsa, kimin bildiği var sayılıyorsa hepsini 
dinlemiştir, açıktır. Kendilerine çalışmaları 
için her türlü imkân verilmiştir. Bugüne kadar 
16 toplantı yapmıştır ki, bir toplantısı yarım 
gün sürüyor. Gene hatırlanır ki, Bakanlar Kuru
lunda daha önceki kararname anlatıldığı zaman 
iki saatte anlaşıldı ve anlaşılacağı ifade edil
miştir, ama bu komisyonda çok değerli arka
daşlarımız var, nedense 16 tane toplantı yaptı
lar ve genellikle söyledikleri şudur ki, çok yön
lü bu soruna kısa bir süre içerisinde cevap bul
mak kolay değildir, iki çözüm yolu vardır; kı
sa vâdede mevcut dokümanlar değerlendirile
rek yapılacak hizmet vardır, bir de uzun vâ
dede bâzı çalışmaların yapılması lâzımdır. 

Öbür komisyonda da; Gülhane Tıp Akade
misi profesörlerinden General Enver izgü, Ve
teriner' Fakültesi istatistik Profesörü Saim Ken-
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dir, Ankara Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Sedat 
Yörükoğlu, Hıfzıssılhha Enstitüsü ilâç Kontrolü 
Şubesi Müdürü Mithat Kiper bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Komisyon, çalışmalarını, daha önce anlat

tığım üzere, söz verdiğim üzere bu ay içerisinde 
bitirecektir. Sayın Başbakana da arz etmiştim, 
«Büyük bir ihtimal ile bu hazırlanacak karar
nameyi 1 Mayısta biz yürürlüğe koyacağız.» de
miştim. 

Türkiye'de önyargılı insanlar bulunmakta
dır ve önyargılı bu insanların düzenledikleri bâ
zı sorularla karşılaşmak da her zaman mukad
der. Bunu, kırıcı bir şey söylemekten alabildi
ğine çekinerek arz ediyorum. Lütfen Sayın Er
sü, kendisiyle her zaman dostluk münasebetleri 
içerisinde bulundum, bunu bu tarz içerisinde al
mamasını rica ederim. Bunu başka şey için kul
lanacağım. 

Basın toplantısı yapmıştım; bu toplantıda 
bütün vesikaları okuduktan sonra, konuşmalar 
yapıldıktan sonra o basın toplantısına gelen ar
kadaşlarımız bana şunu itiraz ettiler. «Biz bu
raya birtakım önyargılarla geldik, peşin hüküm
lü geldik. Size bâzı sorular yöneltecektik, yö
nelttik ve hepsine cevap aldık, ama söyliyecek 
bir şey bulamadık.» 

Sayın Ersü münasebetlerimiz demin de arz 
ettiğim gibi eskidir, huzurlarınızdayım, her tür
lü sorularına cevap vermeye hazırım. 

Bu konunun bakanlar düşürdüğü hususun
da hiçbir bilgiye sahip değilim. Kendilerinin 
bilgileri varsa, kendi yetkileri içerisindedir, 
kamuya duyursunlar; kendilerini g-öreve davet 
ediyorum. Söylentilerle ilgili olarak bildikleri 
ciddî hususlar varsa, kendi değerlendirmeleri 
ile kendi moral anlayışlariyle ilgili bir husus
tur; bunu da lütfen açıklığa kavuştursunlar ki 
kendilerine cevap vermek imkânı bulalım. 

Sayın Ersü dediler ki: «Kendini ve Bakanlı
ğı korusun» 

Ben kamunun huzuruna ilk defa çıkmıyorum, 
daha önce de çıktım, daha önce de hizmet gt;r-
müş bir insanım. Kendimi, hayatım içerisinde 
her zaman korumak için çaba harcadım, bunun 
bilinmesini rica ederim. Bana yöneltilecek so
ru ne olursa olsun; ailemle ilgili, veya kendim
le ilgili olsun, bunlara her zaman cevap ver
meye hazırım. Hayatımda hiçbir korkunun sa
hibi olmadım, bayatımda biçbir korkuyu da ta-
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şımryorum. Yine huzurlanndayım ve her zaman 
huzurlarında kalacağım. Yalnız Sayın Ersü'ye 
bir şeyi hatırlatırını: İnsan; politikada, yöne
timde, hattâ mütevazi köşesinde dâhi bâzan ak
lından geçmiyen şeylerden dolayı dâhi kınanı
yor; kendileri politikada bulunmuş bir arka
daşımızdır, bunu bilirler, bilmeleri lâzım. Ak
lımdan geçmiyen - yapamadım demiyorum - iş
lerden dolayı kınanırsam, bunda suç ve kusur 
varsa bu bana ait değildir, bunu yapana ait
tir. 

Sayın Ersü'ye şunu da hatırlatmak isterim: 
Türkiye 1972 yılı içerisinde sloganlarla 

yönetilen bir ülke .olmaktan çıkmıştır. Ciddî 
çalışmalara ihtiyaç duyduğumuz bir dönem
deyiz ve bunları yapmaktayız. Sayın Ersü'nün 
bildiği husus varsa, bildiği bir şey varsa; ted
birde kusurum nerede ise ve bana verilen res
mî belgeler içerisinde yapmam gereken bir hu-
hus vardı da bunda kusurlu oldumsa lütfen onu 
da açıklığa kavuştursunlar. Ne Sayın Erim'in 
ne de mensubu olduğum Hükümetin, benim bi
lebildiğim kadar, bu konuda hiçbir kusuru ol
mamıştır ve hiçbir korkusu yoktur. 

Ayrıca, şu; politikada bir metottur: Bâzı 
söylentileri çıkartmak, ya da bâzı söylentilerde 
taraf olmak ve ondan sonra böyle söylentiler
den dolayı da sağı solu kınamak. Bu uygulanan 
çok eski bir metottur. Sayın Ersü'nün böyle bir 
şeye itibar edeceğini asla kabul etmiyorum ve 
Sayın Ersü'den, bu mizaçta ve bu tutumda oîan 
insanlar şayet ben dostunu kınarlarsa, kendile
rinden beni korumalarını rica ederim, aksi bil
giye sahibolana kadar. 

•Sayın arkadaşlarım, 
İlâçta kalite kontrolü ile ilgili yine çalışma

lar içerisindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plânda ve 
uygulama plânlarında tekrar tekrar belirtildiği 
ihalde, kalite kontrolü ile ilgili bir laiboratuvar 
henüz kurulamamıştır. Muhtelif kuruluşlarla 
temas içerisindeyim. İstanbul'da ilâç ve gıda 
kontrolü ile ilgili bir modern laiboratuvar kur
manın imkânlarım arıyorum. Zannederim, onu 
da mâkûl Mr zaman içerisinde gerçekleştirece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın be
nim için düşündükleri zamanı zannederim aş
mış durumdayım. 
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Özetliyecek olursam : 
Sağlık hizmetlerimizde şüphesiz birtakım 

sorunlarımız vardır. Bunları çözümlemek için 
iyi niyetli çalışmalar içerisindeyiz ve bunları 
çözümlemek için modern teknolojinin ve mo
dern iletimin bütün imkânlarından yararlana
cağız ve kullanmak istiyoruz. 

'Halen bâzı araştırmalar yaptırdığımı size 
arz etmiştim. Türkiye'de bu konuyu iyi bilen 
arkadaşlarımızla, Hacettepe'de bulunan, Orta -
Doğu'da bulunan arkadaşlarımla beraber çalış
malar içerisindeyiz. Zannederim, Türkiye'de, 
Türkiye'ye hizmet etmek istiyen pek çok ide
alist insan bulunmaktadır. Önyargılarından 
ırak, kendi aklını her aklın üstünde sanmıyan 
ve ayrıca kendini herkesten daha iyi görmiyen, 
mütevazi, iyi niyetli arkadaşlarımla birleşerek 
onlarla beraber çalışacağım ve bana bağlanan 
insanları ümitsizliğe yöneltmemek için üzerime 
düşen her işi yapacağımın bilinmesini isterim. 

Türkiye için tedavi kurumlarının koordinas
yonu ciddî bir konudur. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda tedavi kurumlarının koordinasyonu yö
nündeki teklif bana ait bir teklifti. Bunu da 
inşallah gerçekleştireceğim. 

Sağlık hizmetleri ile ilgili bâzı tüzüklerin 
hazırlanmasına ait çalışmalar içerisindeyiz. Bu 
çalışmaları Bakanlığımızın dışında yürütüyo
ruz. Bunları daha önce Mecliste arz etmiştim; 
Marttan itibaren Meclise sunacağım. 

Sağlık sigortası : 
Sosyal Hizmetler Kurum Kanununu yeniden 

değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu hususları 
birtakım özentilerle Meclislere getirip ve Mec
lislerden çıkardıktan sonra toplum için bir so
run olmasını arzu etmediğimizden; bütün im
kânlardan yararlanmak suretiyle bunların de
ğerlendirilmesini ve Meclise ciddî bâzı dokü
manların sunulmasını istiyorum. Zannederim 
(bunları da en geç bu yıl içerisinde gerçekleşti
rebileceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın BaJbüroğlu, sorunuz Var
dı, buyurun sorunuz. N 

iSELÂHATTÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Bakan, ilâç kararname
sinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından durdu
rulduğu yolunda kamu oyunda yanlış bir pro
paganda vardır. Sizin basma verdiğiniz demeç

lerden sarih olarak çıkmıyor bu. Şimdi, karar
namenin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dur
durulmadığını, benim de içinde bulunduğum 
Hükümetin üzerinde çalışmalar yaptığını bu
yurdunuz, Bunu sarih olarak ifadenizi, rica edi
yorum ; bu bir. 

İkincisi; 
Hükümette bu kararnamenin üzerinde du

rulmadan imzalandığını buyurdunuz. Üç yahut 
dört defa görüşme olduğunu zannediyorum. 
Böyle midir, değil midir? 

Üçüncüsü; 
Bâzı ilâçların hammaddesinin 600 dolardan 

getirildiğini; haKbuki 60 dolardan getirilebile
ceğini, benim de iştirak ettiğim Bakanlar Ku
rulu toplantısında gerek Ticaret Bakanı, Sağlık 
Bakanı, Maliye Bakanı, gerek Başbakan Yar
dımcısı söylemişlerdir. Sonra Kupur'un iştirak 
ettiği bir toplantıda, bu 60 doların korsan fiyat 
olduğunu söylediler. Halbuki, Devletin bakan
ları, 600 dolara getirilen hammaddenin 60 dola
ra alınabileceğini söylemişlerdir. Bu çelişki ne
reden gelir? 

Diğer bir sorum; 
Bu ilâç fiyatlarının hesabını yapan kişiler 

arasında, Komisyonda, bizzat ilâç fabrikası 
olan var mıdır? Yahut da miras bakımından bi
rinci dereceden yakınlarının ilâç fabrikası var 
mildir? Bunların içerisinde Komisyonda ilâç 
fabrikaları ile ilgisi olmıyan kimseler var mı
dır? 

Bir de; bir Türk profesörünün zatıâlinize 
verdiği, ilâçlar hakkındaki evvelki kararname
nin yerinde olduğuna ait bir rapor var mıdır? 

BAŞKAN — Başka soru varsa, Sayın Ba
kan hep birlikte cevaplandırmak istiyebilirler... 

Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, Sa
yın Babüroğlu bâzı sorular sordular ve bu ara
da dediler ki : «İkinci ilâç kararnamesi Bakan
lar Kurulunda üç defa tartışılmıştır.» 

Kendilerinin gayet iyi hatırlamaları lâzım 
bunu; belki zaman geçtikten sonra insanlar 
olayları başka türlü hatırlıyorlar, son durum 
şöyle olmuştu : 

Sayın Akyol, «Bu kararnameyi Karaosman-
oğlu ile beraber inceledik, Karaosmanoğlu'nun 
imzalaması en büyük teminattır.» dedi; hatır -
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larsınız, üzerinde hiç kimse söz almadı. Sayın 
Başbakan da; «Madem öyle, ben de imzalıyo
rum» dedi ve gülerek imzalandı, geçti. Siz ara
nızda birşeyîer konuştunuzsa ben onu bilmiyo
rum, 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Zatıâliniz de söz almıştınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Ben onu hatır
lamıyorum, onu lütfen. Sayın Başbakana sorun, 
Benim mevcut bilgime göre, kararname geldiği 
zaman Sayın Türkân Akyol'la Sayın Karaos-
manoğlu konuşmuştur. Onun dışında kimsenin 
konuştuğunu hatırlamıyorum. Birinci sorunuza 
cevabım budur. 

Kararnamenin Sayın Cumhurbaşkanı değil 
de Sayın Başbakan tarafından durdurulup dur
durulmadığını sordunuz. 

Yine sizin hatırlamanız lâzım, (Milliyet Ga
zetesi burada, ben yeni bir bilgi vermiyorum, 
Milliyet Gazetesi 200 bin basan bir gazetedir, 
zatıâliniz de Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatö
rüsünüz; Cumhurbaşkanına lütfen sorunuz ken
dileri mi durdurdular yahut da Başbakan mı dur
durdular; onu bilmiyorum) Bakanlar Kurulun
da resmen verilen bilgi ve Milliyet Gazetesinde 
yayınlanan şudur : Sayın Cumhurbaşkanına bu 
kararname gittiği zaman İlâç İş Verenler Sen
dikasından yahut işte o gruptan müracaat et
mişler; «Kararnamenin incelenmesini istiyoruz» 
demişlerdir. Bize verilen bilçl bu. 

Ben Cumhurbaşkanının bir yakını değilim; 
Cumhurbaşkanını resmî merasimler dışında da 
hiçbir zaman görmedim, bir defa brifingde gör
düm. Benim bir ilişkim yok, siz onun daha yakı
nısınız, lütfen kendisine sorunuz ve .-Dedikodu
lar var, söylentiler var» deyiniz, açıklama yap
sınlar. Bize verilen bilgi; Sayın Cumhurbaşkanı 
konuyu Başbakana iletmişlerdir, Başbakan da 
«Konuyu incelettireyim» demişlerdir. Benim bil
gim bu. Başka özel bir bilgim yok. 

Sorduğunuz diğer bir soru şu : Komisyon
da birinci derece akrabalar arasında ilâç fabri
katörü var mıdır? 

Ben bu komisyonda üye olan... 
SELÂHATTIN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Cumhurbaşkanı tarafından 
kararnamenin durdurulmadığını lütfen sarih 
olarak söylesinler; kontenjan senatörü olarak 
görevimi yapıyorum.., 
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BAŞKAN — Sayın Babüroglu, müsaade bu
yurun efendim, bir noktayı takdirinize arz ede
ceğim. Sayın bakanlar gerek bütçe müzakere
leri sırasında ve gerekse her hangi bir kanun 
tasarısının müzakeresi sırasında yöneltilen so
rulara cevap vermek zorunluğunda değillerdir. 
Cevaba icbara salâhiyetimiz yok efendim. 

Buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Kendilerinin 
üçüncü sorusu şu idi: «İlâç fiyatlarını tespitle 
görevlendirdiğimiz komisyonda üyeler arasın
da ilâç fabrikatörü var mı, yok mu; ya da bun
lar, ilâç fabrikatörleri ile birinci der eceren ak
raba mı, değil mi?» • 

İtiraf edeyim, ben bunu bilmiyorum; bu 
yönlü de bir araştırma yapmadım, isimleri oku
dum. Size tekrar okuyayım. («Lüzumu yok» 
sesleri) 

Hayır, tekrar okuyayım da vuzuha kavuşsun. 
Komisyon üyeleri şunlar : 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi De

kanı Profesör Metin Tanker, Ben kendilerini ilk 
defa bu komisyon vesilesi ile tanıdım, daha on-
ce yüzünü dahi hiç görmüş değilim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtından Hüsnü Kısıî-
yallı. Yine kendisini daha onca hiç g'örmüş de
ğilim. 

Orta - Doğu Üniversitesinden Merih C ela sun 
Bey. Onu da hiç görmüş değilim. 

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarından Neri
man Alanyalı ve Ediz öke, 

Bunların hiç birisini daha önce tanımış de
ğilim, bilmiyorum. Sizin öze! bilgileriniz var, 
bunları da araştırın, kamu bunları duysun, ma
dem ki, ben bilmiyorum,.. 

Bana şu soruyu yöneltirseniz. «Bunları nere
den buldunuz?» derseniz, ifade edeyim : Bir
takım isimler tavsiye ettiler; meselâ dedi
ler ki; «Eczacılık Fakültesi Dekanı Metin 
Tanker Bey bu konuları bilen, meraklı bir 
insandır.»Tekrar tekrar bu isim verildi, Ken
dileri çağırılmıştır. 

Diğer isimler Osman Nuri Torun.., Merih 
Celâsun ve Hüsnü Kızılyallıyı zannederim 
Oktay Yenal Bey verdi. Diğer iki, ismi, 
resmen Maliye Bakanlığından istedim, onlar 
verdiler. Şayet bu tarzda bir durum varsa 
bunlara ait bir şeydir. Şayet bana bilgi sağ
larsanız, derhal tashih eder düzeltirim. 
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IEAŞKAN — Bir .«soruları daha vardı. O 
da size, zâ'tıâlimize rapor verilip verilmediği 
konusu. 

iStAĞLK VE JSDSYAL YARDIM BAKANI 
OEVDET AYKADtf (Dâvamla) — Banıa ne ve
rildi ise, bilaistisna bütün dokümanları ben 
bu Komisyona havale ettim. Ayrıica bu Kom:'s-
yan herkese açık oldu, bilebildiğim kadar her
kesi dinledi. Zannederim, sizin baihsettiğiniz 
sayın profesör de dinlenmiştir; ama sayın 
profesör si'ze özel, ayrı bir bilgi verdi ise 
onldan halftarim yok. Ben özel şeylere meraklı 
inlsan değilim, ben açıklığı seven insanım> her 
şeyi açık olarak konuşuyorum. Benim biligile-
rim bunlardır. Tedbirde kueurulm varsa söy
lensin, onlan gerçcildeştireyim. 

BAŞKAN — Başka Soru var mı efendim?.. 
Tefekkür ederiz efendim. Bajka sioru ol

madığı ifade edildi. Sayın Bakan, buyurun 
ef endim. (Aıkıtşlar.) 

iSayın Vdbbi Ersü son söz için buyurun 
efendim. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, grupumuz adına yaptığım konuşmanın 
özellikle ilâç sorunu ile ilgili kılsımlarına ağır
lık vermsk suretiyle temas ettiler, diğerlerin
den de birkaç noktaya temas ederek geçtiler 
ve ısrarla belirttiğim bâzı Sorulanımı da ce-
vaplsız bıraktılar. 

İSayın Bakanın, medeni ölçüler içersinde, 
her şeyi millet kürsüsünde, millet önünde 
açıkça konuşmalarına şahsan teşekkür ede
rim. Bana da bu futsaitı verdikleri için Sayın 
(Başkana ve Bakana minnet borçluiyum. 

(Evvelâ şu noktayı açıkça belirteyim ki; 
ki; Sayın Bakanın kendilerini, dönebilecek 
Ibâzı dedikodulardan veya töhmetlerden ko
rumalarını tavsiye etmem, siyaset hayatın
da her zaman dönen bâzı menfaat, bâzı çıkar
lar yiützünlden asla bir nâkiisesi olmayan in
sanların ucuzca kirletilmesine birçok defalar 
tanık olduğumuz içindi; bir tavsiye mahiye
timde idi ve bu da daha çok şahsi dodtlu-
ğun bir sonucu idi. Bu noktayı fazla izam 
buyurdular. Bu noktadaki izahatıma dikkat 
Ibuyurulursa, tutanaklar tetkik edilirse, daha 
çok geriye matuf, yani 12 Mart öncösi olayla
rına işaret ederek geçmiştim; fakat bu nokta 
her halde yanlış değerlendirildi. Ancak, şu ka

darını tekrar arz edeyim ki; kendir ini ikaa 
«itmemi, hem bir dost olarak, hem de sorumlu 
kişilerin kirlenmelerini engellemek için idi. 

Bu arada bir şeyi noksan bırakmasalardı, 
ismini arz etmiyeyim, kendilerimin bahsettiği 
islimlerden birisi, hazırladığı raporu değiişltir-
mei3i teklifin biazaJt kendilerinden her halde 
almışlardır; bu noktayı da açıklamalardı, daha 
memnun olurdum, daha açık olurdu sanıyo
rum. 

îlâç fiyatları konusunda değil de, ilaç ko
nusunda bir uzmanım vermiş olduğu raporun 
değiştirilmesi yönlünde bâzı çabalar, Hükümet 
çerçevesinde, Bakanlık çerçevesinde cereyan 
etmiş, onun da açıklanmasını yararlı görür
düm demek istedim. 

Dokümanlarımın moksan, meisnetsiz, çürük 
olduğunu buyurdular. Dokümanlarımı, fotoko
pili olarak, Sağlık Bakanlığının dokümanları
dır, mâruzaltıını bunlara bina ettim. Eğer bu bel-
geler hatalı is e, Bakanlık hatalıdır; Bakanlığa 
verilen veya sayın Bakama verilen bilgiler hata
lıdır veya çeşitli belgeler bir bankasına başka, 
(bir diğerine başka türlü gösterilmektedir. 

Şunu hemen arz edeyim M; bizızat tetkik et
tiğim dokümanlar - Bakanlığın işinde hiçbir 
§üp(he olmaisın - Bakanlığın her hamgi bir men-
sulbumsa. ait değildir, ama dokümanlar taisdikli, 
onaylı olarak Bakanlığın dokümanlarıdır. 

ISaiyın Bakan, ilâç konusundaki sözlerine baş
larken; «Evvelâ ilâç sorunu derken neyi kaste-
dijyorulz, burada anlaşmahyıız, birleşmeliyim» bu. 
yurdular, ancak kemdileri de «şu hususlardır» 
dijye orta yere koymadılar. Ben konuşmamı ya
parken, ilâç sorunu üzerinde dururken «Fiyat 
ve kalite kontrolü» diye belli bir bölümünü 
ayırdım ve üzerinde ısrarla durdum. Elbette ilâç 
siorununun daha birçok yanlan var, fakat benifcn 
mârusatım bu iki noktaya matuf olmuş idi. 

Kararname konuisu cidden bâzı çelişkilerle 
doldu. Bir defa şunu arz edeyim ki, Hükümetin 
imhasından sonra 24 saat geçmeden, ilâç sana
yicileri kararnameyi ellerine almışlardır. Naisıl 
olur bilmiyorum ben bunu? Ve derhal teşelbbüse 
geçilmiştir kararnamemin aleyhinde. 

Kararnamenin yeni bir heyete tetkik ettiril
mek hususunu Sayın Bakan açıkladılar. Karar
namenin metnini görerek, ğörmiyerek; ben bu 
hususu bilmiyorum, ama ilâç sanayicileri tara-
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fından tavsiye edilen bir isim listesi içerisin
den seçilmiş 3 kişi bu konuyu tetkik etmiş ve 
görüşlerini sözlü olarak bildirmişlerdir. Burada 
eski bakanlarla, Sayın Sağlık Bakanının görüş
lerinde de bir ihtilâf olduğuna göre, demek ki, 
konu bizim için de biraz daiha karanlık kalabi
liyor. 

Bir noktanın da açıklanmasında yarar var. 
Haklı olarak sayın bakanlar, birçok bakanlar, 
teşkil edilen çeşitli komisyonlardaki kişilerin 
özelliklerini bilemiyeibilirler. Bu ne bir nakise-
dir, ne de bilinmesi zorunlu olan bir şeydir, ama 
bir hizmetin iyi yürüyebilmesinde, görülecek ka
mu hizmetinin, vatandaşa yararlı hizmetlerin ke
sinleşmesinde, önce yapılan hazırlıklarda kul
lanılan elemanların her halde hakdan yana, 
halktan yana ve tarafsız olmalarına itina et
meyi gerektirir. 

Ben arz edeyim, Sayın Bakanın buyurduğu 
Komisyonun başkanlarından bir tanesi, piyasa
da ilâçları satılan bir zattır. Bunu bir hekim 
arkadaşın, meslekten bir arkadaşın benden daha 
iyi bilmesi lâzımdır. Ama, Sayın Bakan bunu 
bilmiyorsa, koca bir Sağlık Bakanlığı Teşkilâtı
nın, eczacılığı, hekimliği, her şeyi olan bir ör
gütün geniş kollan Bakanı uyarmalı idiler; 
Bakanı ve Hükümeti güç durumda bırakmama
lı idiler. Demek ki, görevler iyi yapılmıyor ar
kadaşlarım. 

Bu zat dekan olduktan sonra, üzerindeki 
ticari sorumluluğu hanımefendisine devretmiş
tir ama, aslen benim olan malın satışında veya 
kârında ben fiyat takdircisi olursam, halk ya
rarına mı, kendi yararıma mı çalışırım muhte
rem arkadaşlarım? En büyük nakise, en büyük 
güçlük burada başlıyor. Niçin Bakanlık teşki
lâtı Bakanı uyarmıyor? 

Başka bir sayın profesörden daha bahsetti
ler. Piyasada ilâç firmalariyle ticari ilişkileri 
olan ve bundan gelir sağlıyan bir zattır, Komis
yonun da sorumlusudur. 

İşte, Sayın Bakana eksik bilgiler verdikleri 
için. Sayın Bakan bizim delillerimizi mesnet
siz, zayıf bulmuş; yanlış kaynaklardan alınmış 
olduğuna inandırılmış tır. 

Ben bu kadar açık konuşuyorum. Bunları 
ismen de teyit edöbilirim, fotokopileri de Se
natonun huzurunda göstere'bilirim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurunuz. 
SAĞLİK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Sayın Ersü'ye özellikle teşekkür ederim. Ba
na bâzı konuşma imkânları verdiler. 

Mevcut bilgilerimle ve en iyi niyetle huzur
larınızdayım. Sayın Ersü, ilk defa duyduğum 
'bahisleri lütfettiler. Tahmin ederim Sayın Ba-
büroğlu da bu konuları biliyorlar. Komisyonda 
'bulunan birisinin ilâç imali ile ya da ilâç fabri
katörlüğü ile ilgisi olduğunu söylediler. Ben bu
nu ilk defa duyuyorum, gayet samimî olarak 
ifade ediyorum. 

Sayın Balbüroğlu ile münasebetimiz, Saym 
Ersü ile münasebetimiz; böyle bir sakıncalı du
rum varsa, bunu bana duyurmaya gayet mü
sait idi. Ben bugüne kadar bu yönde hiçbir bil
giye s ahib olmadım. Eczacılık Şufbemiz Genel 
Müdürüne de sordum, «Böyle bir bilginiz var 
mı?» diye, o da bilmiyor. Demek ki, bunlar bi
zim Bakanlığımızın bilmediği konular, özür di
lerim. 

Toplumda insan kınama hakkına saJhiıbol-
duğu zaman, hizmet etmeyi de kaibul etmesi lâ
zımdır. Sayın Ersü benim yabancım değil. Bu
güne kadar, bu konuda bana her hangi bir tel
kinde ya da bir ifadede bulunduklarını ben ha
tırlamıyorum. Sayın Babüroğlu ile de her za
man selâmlanırız, ondan da bu yönde bir şey ha
tırlamıyorum. O zaman diyorum ki, her halde 
bunu bir amaç için kullanmak istediler.. 

Ben iyi. niyetli insanım. Bizim dinimiz, 
«Hüsnü san esastır.» der, «iyi niyet esastır.» der. 
Olajiîir ki, Bakanlığımda benimle beraber çalı
şan insanlar bana eksik ya da yanlış bilgi vere
bilirler Bunlar mümkündür. Dostlarım bana 
yanlış bilgi verebilirler. Bunlar insan hayatında 
var olan şeylerdir, ama bir insanın siyasi sorum
luluğunu ya da idari sorumluluğunu değerlendi
rirken, zannederim iki kritere dikkat etmemiz 
lâzım: Birisi, niyettir, diğeri de, «o bilgiler içe
risinde ne yapılabilir, başka türlü yapılabilir 
mi?» hususu, ki ben her ikisiyle de huzurunuzda
yım eliyorum. 

Bana bir soru yönelttiler, «Kendilerine veri
len bir rapora değiştirmesi için bir telkinde bu
lunmuşlar.» dediler. Veya buna benzer bir şey. 
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Bana, görevlendirdiğimiz bu iki komisyon 
henüz hiçbir rapor vermedi. Ben bir rapor al
madım. Kimseye de, şu tarzda düşün, ya da böy
le bir yazı yaz diye ömrümde telkinde bulunma
dım. 

İnsanların değişik düşünmelerine hürmet 
eden bir insanım; müsamahayı benimsiyen, mü
samahalı olmaya çalışan bir insanım. Fikirlerim 
vardır, onları Komisyonda açıkça söyledim; Ko
misyona katıldım. Şayet bu telkmse, Komisyon
da söylediklerimin birisi şu idi, bir telkinim şu 
oldu: «Acaba Türkiye'de propagandayı, istihlâ
ki artıracak şekilde değil de, eğitimi geliştirme
ye yöneltmek mümkün müdür?» 

Şayet telkinse, yaptığımın birisi bu idi, Ko
misyona açık olarak sunduğum soru bu idi, 
«Acaba Türkiye'de böyle bir sistem bulabilir 
miyiz ki, araştırmayı teşvik edelim?» 

Yine başka bir husus vardı: «Türkiye'de çok 
ilâç var; acaba bir sistem bulabilir miyiz, uygu
layabilir miyiz ki; hesaplar yapılırken bir birim 
üzerine değil, 50 bin, 100 bin, 200 bin birim üze
rinden yapılsın, böyle bir şey olabilir mi?» de
dim. 

Benim aklıma gelen bunlar. Bunlar dışında 
bir telkinde bulunduğumu hatırlamıyorum. Ola
bilir, insanın aklında kalmaz. Söyler de, söyle
diğinde kusur olabilir, lütfen bunu bana hatır
latın, tashih etmek imkânını bulabileyim. 

Sayın Cumhur Fermanla aramızda bir tar
tışma oldu, tartışmanın konusu da şu idi : 

Kendisiyle üç defa konuşmamdan sonra ba
na şöyle bir teklifte bulundular: «Bu ilâç soru
nu çok yönlü ve ciddî araştırmaları gerektiren 
bir sorundur. Üç tane komisyon kurmamız lâ
zım. Bir komisyon üniversitelerden kurulacaktır, 
11 - 12 kişi olacaktır. İkinci komisyon Devletin 
muhtelif sektörlerinden olacaktır 1 1 - 1 2 civa
rında olacaktır. Üçüncü komisyonu sanayi kendi 
arasından kuracaktır, o da bu sayılarda olacak
tır. Bunlar alt komisyonlar olacaktır.» 

Söyledikleri bunlar idi. Rakamlarda bir iki 
hatam olabilir ama, bunlar açıkta olan şeyler 
idi. 

Bu komisyonlar hemen çalışacaklar ve bir ra
por verecekler, sonra değerlendirilecek... 

(Ben hemen itiraz ettim; «Böyle bir komis
yonu katiyen kabul edemem» dedim. 

«Böyle bir komisyon örneği var mıdır, yok 
mudur, onu da bilmiyorum, ama foana pratik 
»sonuç verecek bir komisyon lâzım. Ben size do
kümanları vereceğim; dilediğinizi dinleyin, 
dilediğiniz araştırmayı yapm, Devletin bütün 
imkânlarını emrinize vereyim, bana bir ay için
de, birbuçuk ay içinde sonuç verecefesiniz. Uzun 
vadelisini başka zaman yaparız» Sayın Cumhur 
Fermanca söylediMerim bunlar idi. 

ISayın Kayımakçalan'ın Komisyonun Başka
nı olmasını istedim; kendileri, «Ben ruhsat ko
nusunu biliyorum, ilâç da fiyat konusunu bi
liyorum, tamamen ekonomik bir konudur» de
diler. îsrar ettim, «Sizin kişiliğiniz vardır, ta
nınmış bir arkadaşsınız herkes söze itimat edi
yor, çalışın» dedim, rica ettim birkaç kere fa
kat, onu tamamen ekonomik bir konudur, bu 
konuda yararlı olamam; Başkan olarak yarar
lı olamam, ama komisyona her zaman gelebili
rim, her zaman hizmette bulunurum» dediler. 
Sayın Müsteşar Yardımcımı?! Timuçin Beyin 
bana verdiği rapora göre kendileri her İM 
komisyona da katılmış, fikirlerini söylemişler
dir. 

Benim bilgim bu, başka bir bilgim yok. Şa
yet bir şey varsa, kusurum varsa, lütfen söy
leyin onu düzeîtfceyim. 

'Sayın Ersü ile münasebetlerimiz eskidir. 
Şimdi bir tartışma içerisindeyiz. Kendilerine 
ilk konuşmamı yapanken, «Konuşması içinden 
faydalı bulduklacnma cevap vereceğim ve fay
dalı bulduklarımı belirteceğim» demiştim. Bâzı 
beyanlarını kendi ölçüme göre faydalı bulmu
yorum. Belki buyurduğunuz doğru olabilir; bu 
komisyonda çalışanların akrabalarından biri 
ya da kendisi şu veya bu tarzda ilâç endüstri
si ile ilişki içerisinde olaibilir, bu mümkündür, 
ama o adamın çalışması ahlak kurallarına ve 
bilimsel kurallara uyuyor ise, onu, ilişkisinden 
dolayı kınamayı yararlı bulmuyorum. Bir de
liliniz varsa, bir delile sahipseniz, daha önceki 
yaşantısında şunları, şunları yapmıştır tarzın
da bir şey varsa, o zaman söylemek tabiî ki 
hakkınız. Ama, bu tarzda kınamayı kamu yö
netimi bakımından faydalı bulmuyorum. 

Çalışan arkadaşlarımızdan ikisi dekan ve 
benim daha önce hiç görmediğim insanlar. Bi
yografileri var; bu İM insana da biz kamuda 
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hizmet için görev veremezsek, Türkiye'nin du
rumu üzarinde yeniden düşünmemiz lâzımdır. 
Bu iki insan profesör olarak, dekan olarak ka
muya ciddî, bilimsel şekilde vazife yapamaz ise, 
bu da yine çok ciddî bir sorundur. Ayrıca bu 
komisyonda Devlet Plânlamadan, Maliyeden, 
Giilıaneden değişik disiplinlerden insanlar var. 
Bunları da akılları yetersiz, niyetleri kötü ola
rak tr.,vjif eder ve daha önce kullandığım gi
bi, her saman her akim üstünde kendi akli
miz;', h:c* niyetin üstünde kendi niyetimizi iyi 
görürsek, tunun da kamu için yararlı olca-
ğını karni efcıiyorum, bu görüşe katılamıyo
rum. 

Cajst taf:iî her zaman kusurlar olabilir, 
ama kamu yönetiminde bunların düzeltmenin 
yolları zannederim hicaz dalıa farklıdır. 

Sayın Ersü'nün ve bu Ssnatonun değerli 
üyelerinin hizmstdnde her zamaaı bana yol gös
termelerini, kusurlarım olursa her zaman be
ni uyarmalarını rica ediyorum. 

Konuşmamda da ifade etmiştim; bâzı ko
nular vardır, insan iyi niyetlidir ama yaptı
ğında hata vardır. Hind'istan'da insanlar ken
dilerini iyi niyetle ateşe atıyorlar, tabiî yap
tıkları hatadır. Yine insan iyi niyetle bâzı şey-
lor yapar; bilgisi, mevcut dokümanları, aklı 
buna yetmez. Ben de bundan dolayı kusurlu 
olabilirini, eksik olabilirim, ama mademki ben
de bir görev var, lütfediniz bana bir görev 
verdiniz, bu görevimi az kusurlu yapmam için 
bana bu yardıma 15yik gördüğünüz zaman, 
yardım etmeniz lâzım. 

Sayın Ersü, ya da başka birisi bu konuda 
bana bir bilgi vermediler, kim verdi ise onu 
da açıklamaya çağırıyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka soru yok. Sağlık Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bit-
mişit-iir ûfendim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) GARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lifcta 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 647 560 769 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 274 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmielt giderleri 67 160 203 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 325 450 853 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 651 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük oma-
nım giderleri 7 780 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 23 bin de bir önerge var, ofeuituyo-
ruon. 

Cumlhuriiyet Senatosu Başkanlığına 
1971 malî yılı bütçesinde Sağlık ve Sosyal 

i Yardım Baıkamlığına ait 35.820 nci maddedeki 
j «dernek, birik, kuruluş, kumum ve benzeri 

teşekküllere yatfdım» ödeneği 1972 malî yılı 
j bütçesmde 35.822 noi maiddöde ve aynı isim al-
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tınıda Maliye Bakanlığı bütçesinde toplamanı̂ fcı 
ve bu maddedeki Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının kontenjanı 3 milyon bulunmakta idi. 
'Mezkur ödemek Maliye Bakanlığı bütçesinin. 
Bütçe Karıma Komisyonumda görüşülmesi sıra
sında tamamen kaldırılmıştır. Oysa mezkûr 
ödenek üe sayıları pek çok olan sağlık tesisle
ri kurma ve yaşaltlma derneklerini destekle-
muelküe ve halen bu dernefklerih başlayıp da bi
tiremedikleri yüze yakın inşaat mevcut bulun-
maJktadır. 

Sözü geçen ödeneğin kaldırılması bu inşaat
ları aksatacak ve gelecek yıllarda fiyat artış-
lariyle ihtiyaç daha da çoğalacaktır. 

Arz edilen bu durumu düzeliiımek için Sağ
lık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı bütçesinde 
mevcut 23.912 nci maddedeki «taşıt alımları» 
maddesindeki 10 613 000 liradan 3 milyon li
ranın kesilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesinde 1 lira olarak yer alan 35.720 nci 
maddeye aktarılmasını teklif ederim. 

Not 1. — Aktarma talefbi her ne kadar ya
tırımlardan transfer bblünıümıe yapılacak ise 
de, paranın sarf yeri yine yatarımlar olacağın
dan teklifin kabulünde bir mahzur olmıyacak-
tır. 

Not 2. — Bakanlıkça bu yıl AID Teşkilâ
tından 528 taşıt alınmış olduğundan Bakanlı
ğın ödeneğimıdeki indirimin hiızımete tesiri olmi-
yacaıktır. 

Not 3. — 3 milyon kesilmek suretiyle (E) 
formülünde Bakanlık adına alınacak taşıtlardan 
60 adet arazi binekten sarfınazar edilecektir. 

Kayseri Kars 
Sami Turan Sim Atalay 

Sinop Ordu 
Nazım inebeyli Şevket Koksal 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bir mütalaaları 
var mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN — Senatonun takdirime bı
rakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Karma Komisyo
nu Sözcüsü Kemal Yılmaz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, mevcut aktarma Bakanlığın ken
di bütçesi dâhilinde yapılmaktadır. Eğer Saym 

Bakan muvafık buluyorlarsa, bendeniz de Yüce 
Senatonun takdirlerine bıraikıyorum. 

Şayet aktarma yapılacak ise, bu takdirde 
35.720 mel maddedeki ödeneğe 2 999 999 ilâve 
eldilmıesi gerekir, zira maddede 1 lira ödenek 
ımevcuttur. 

ikinci huisus da; taşıt alımları maddesin
de ayrıca bir tashih gerekmektedir, ki bu da 
Sayın Bakanlığın plânlamasiyle ilgilidir. Mev
cut alınacak taşıtlar (R) formülüme konmuş
tur. Orada bir indirim yapılması gerelkmiekbe-
dir. Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Sayın 
Sözcüsünün mü'talâasındam sonra, Sayın Bakan 
bir mütalâamız var mı? 

Katılıyor musunuz önergeye? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAÎT — Sayın Komisyon Sözcüsü
nün mütalâasına katılıyorum, o yenden. 

BAŞKAN — İzahatı Yüce Genel Kurul din
ledi, müzakere açılması imkânı mevcut değil. 
Bu nsdenls önergayl oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, acaba önerge sahipleri 2 999 989 
rr.L::orr;^ ka^kyorlar mı, taıv:'lui edsrler mi? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Katlıyoruz 
efendim. 

*'3":lüm 23 C00, ıra'Jirıa teçhizat ve f;a ı̂t alım
ları v3 onan oları 49 073 000» 

3/\3KAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
e ilenler.,. Etmiyenler... Ka"bul edilmiştir. 

Buna gere, bölüm 23.000 den 3 milyon tenzil 
edilmiş ve 49 973 000 lira clmus'tur. 

(A/3) Sermaye tevdii ve 

Bölüm 

fer harcamaları 

Lira 

.000 

31.Cİ 

Kamulaştırma ve salmalma-
lar 6 044 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎTalî transferler 8 725 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 27 400 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişler. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağhk Genci Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/52; Cumhuriyet Senatosu 1/19) (8. Say m : 
İS) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Bütçesiyle birlik
te müzakere edilen Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü bütçelinin tümü üzerindeki 
müzakereler de bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. —• Hudut ve Sahiller Sağhk Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (7 511 624) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 825 000) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
(işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 153 012) 
lira ki, toplam olarak (10 489 536) lira ödenek 
verilmiştir. 

Bölüm liira 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 5 974 986 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 878 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 235 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 283 185 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
nın giderleri 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşikli ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 15 489 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 579 523 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 58 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 489 536) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 
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B — CETVELİ 
Bölüm 

53.000 

62.000 

Lira 

Diğer Devlet gelirleri 10 102 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 

Genel Müdürlük malları ge
lirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

81 000 

204 000 

102 036 72.000 özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi okunan cetveli ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1972 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahriline 
1972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Made 3 ü cetveli ile birlikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maide 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu Kanuna ek ve değişik hükümler 
getiren kanunların uygulanmasından doğan is
tihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını kaı§ılık gös
termek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Made 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalınacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalnıalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 

ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetveliîn (Kamulaştır
ma ve satınalnıalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 6. — Gider b ölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) isaretİi cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarlMn-
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maileyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş "ir efendim. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul ©demler... Etimûyenler... Kabul edil
miştir efendim, 

Ta.i'?,Tiran 'JX:ai\ üsarlrjile lehte, aleyh :e söz 
isıiyon srıyrcı üye? Yek. Tcsarı asık oylarınıza 
sunulmuş';u? o^en/lim. 

Muilî)t:r,-ı;n arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım. Baikanhği bü '^si bu suretle tamam
lanmıştır. Aziz milletimize hayırlı olmasını di
lerim efendim. 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet 
Senatosu 1/22) (S. Sayısı ; 21) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu sabah 
müzakeresi sona eren 21 sıra sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanun tasa
rısı da açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular, 
itiraz vukubulmadığı takdirde, sıralar arasım
da dolaştınlsm ef endim. 

1. — 1972 yılı Büt^e kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet' Meclisi 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sayısı : 
10) (Devam) 
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B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

4. — İstanbul Üniversitesi 1072 mü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet Sena
tosu 1/20) (S. Sayısı : 19) (1) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karına Bütçe Komis
yonu raporu (Müle-t Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (S. Sa.ym : 20) (2) 

6. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senato
su 1/18) (S. Sayısı : 17) (3) 

7. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senato
su 1/12) (S. Sayısı : 11) (4) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senato
su 1/13) (S. Sayısı : 12) (5) 

9. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/565; 
Cumhuriyet Senatosu 1/27) (S. Sayısı : 26) (6) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile birlikte 
müzakere eldilecefk olan üniversitfeler bütçeleri 
üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırası 
ile okuyorum efendim: 

MM Güven Partisi Grupu adına Sayın En
ver Bahadırlı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Saym Hüseyin Atmaca, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Nahiıt Alitan. 

Şahıslan adına söz alan sayın üyeleri bilâ-
hara okuyacağım. 

Millî Eğittim Bakanlığı bütçesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon sözcüsü yerindeler; Sayın 
Bakan ve Bakanlık erkânı teşrif etmişlerdir. 

Söz sırası, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Enver Bahadırlı'dadır, buyurun efendim. 

(1 - 6) 19, 20, 17, 11, 12 ve 26 S. Sayılı bas-
mayazılar tutanağın sonuna eklidir. 

M. G. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA
DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına, 1972 malî yılı Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesi üzerinde görüş ve temennilerimizi 
arz edeceğim. 

Geçen yıl aynı bütçe münasebetiyle yaptığı
mız konuşmada, memleketimizin sosyal ve eko
nomik bir huzursuzluk içerisinde bulunduğunu, 
Ibu huzursuzluğun kendisini Millî Eğitim ala
nında da daha acı ve şiddetli bir şekilde hisset
tirdiğini belirtmiş idik. Bugün bu huzursuzlu
ğun br ölçüde giderilmiş olmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Bilim ve teknolojinin süratle geliştiği bir 
çağda, memleketimizin bu gidişe ayak uydur
ması için millî eğitim sistemimizde yeni ve ileri 
hamlelere ihtiyaç vardır. 

Bugünkü ve yarınki toplumumuzun ihtiyaç
ları ve meseleleri, eğitimin her kademesinde 
millî, ahlâki ve hür bir ortam yaratılması sure
tiyle karşılanabilir inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
III ncü Beş Yıllık Plân hazırlığı ile ilgili 

araştırma ve incelemelerine yapıldığı şu sıra
larda, bâzı müşahadelerimizi ve temennilerimizi 
dikkatlerinize sunmak isteriz. 

İlkokullardaki öğrenci sayısı. 1960 - 1961 
de 2 milyon 852 bin, okul çağındaki nüfus sayısı 
4 milyon 206 bindir. 

Bu duruma göre, okullaşma oranı. 1960 -
1961 yılında % 67,8 dir. 

10 yıl sonraki, yani 1970 - 1971 yılındaki 
durum ise şöyledir: Okul çağındaki nüfus 5 mil
yon 742 bin, ilkokullardaki öğrenci sayısı 5 mil
yon 7 bin. 

Bu suretle, geçen 10 yıl içerisinde okullaşma 
oranının % 67 den % 87 ye yükseldiği anla
şılmaktadır. 

1970 - 1971 ders yılında okuldan mahrum 
çocuk sayısı 734 bindir. Okuldan mahrum ço
cuk oranı on yıl önce % 32,2 iken, geçen, yıla 
ait en son rakamlara göre, okuldan mahrum 
çocuk oram % 12,8 e inmiş bulunmaktadır. 

Erişilen bu noktanın plân hedefleriyle kar
şılaştırılmasında ortaya çıkan gerçek şudur : 
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1971 yılında ilkokul çağındaki çocukların 
okula kavuşturulması bakımından plân hedefi
nin % 94 üne ulaşılmıştır. 

Alınan mesafe küçümsenecek bir mesafe sa
yılamaz. Türkiye'nin geri gittiği yolundaki ide
olojik maksada dayalı yaygaraları ceıhaden 
(bir ilerleme göze çarpmaktadır. Ancak, gönül 
istendi ki, hedefe yüzde yüz ulaşılmış olsun. 

Halen, başlıca üzüntü verici nokta, ilkokul
larda, kız öğrencilerin oranının erkeklere göre 
azlığıdır. 

Yatılı bölge okullarında okuyan öğrenci 
sayısı son beş yılda, 9 binden 18 bine yüksel
miş olmakla beraber, plân hedefinin 1972 yılın
da 30 bin olduğu düşünülür ise; bu alanda 
plân hedefinin bir hayli gerisinde kaldığımız 
anlaşılmaktadır. 

1970 - 1971 ders yılı içerisinde il, ilçe, bu
cak ve köylerdeki faal ilkokul sayısı 33 bin 232 
dir. ilk okullarda öğretmen sayısı 10 yıl önce
sine göre iki misline yakın bir artış göstermiş
tir. Plânlı döneme geçiş yılı olan 1982 - 1963 
yılında öğretmen sayısı 74 bin idi, 1970 - 1371 
de bu sayı 134 bine yükselmiştir. 

Öğrenci - öğretmen oranında da bir iyileş
me olmuştur. 10 yıl önce 46 öğrenciye bir öğret
men düşerken, geçen yıl 37 öğrenciye bir öğret
men düştüğü anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber, bölgeler ve iller arasında 
öğrenci - öğretmen oranı bakımından büyük 
farklar bulunduğu, şehirlerde tecrübeli ve asil 
öğretmen oranının köylere nazaran daha yük
sek olduğu müşaıhade edilmektedir. 

Başarı durumuna gelince; şöyle bir tablo 
göze çarpmaktadır : 

Sınıf geçme istatistiklerine bakıldığı zaman, 
sınıf geçme oranının son 4 - 5 yıl içerisinde 
azaldığı ve yaklaşık olarak köylerde ve bucak
larda 4 öğrenciden 3 ünün sınıf geçebildiği gö
rülmektedir. 1966 ya kıyasla, son yıllarda sınıf 
geçme oranı köylerde % 90 dan % 78'e, şehir
lerde % 90 dan % 86 ya düşmüştür. 

İlköğretim kakımandan başlıca eksiklerimiz, 
(bölgeler ve köylerle kentler arasındaki açık den
gesizlik, öğrenmen ve yöneticilerin ve dolayısiy-
le eğiitimıin istenilen seviyeye ulaşmamış olması, 
İlköğretim Kanununda öngörülen birçok sosyal 
(hizmetlerin yapılamaması, eğitim araçlarının 
yetersizliği ve öğretimini ilkokulda kesmiye 

nıedbur olanları hayaca hasırlama bakımından 
verilen eğit'jiin maksada elverişli ve yeterli 
olmayışıdır. 

Orta öğretimdeki duruma geçiyorum : 
Ortaokullarda geçen ders yılında 311 bin öğ

renci île plân hedefinin biraz gerisinde kaini
mi} ; liselerde ise 88 bin öğrenci ilâ plân hedefi 
'haOce aşılmıştır. 

ilkokullardan çıkanların ortaokula geçişi ve 
ortaokullardan çıkanların liselere girişleri bakı
mından, plânda düşünülen oranların üstüne çı̂  
kılmıştır. Plâna göre, 1970 - 1971 de ortaokul
lara geçiş % 41 olarak öngörülmüş iken, orta
okula geçiş oranı % 42,7 yi bulmuştur. Orta
okullardan liselere geçişte hs, plânda öngörü
len hedef % 55 iksn, geçen yıl liselere geçiş ora
nı % 65 i bulmuştur. 

Ortaokullar yönünden bu artış memnuniyet 
verici olsa da, liselere geçiş oranının yüksekliği 
meslekî ve teknik eğitimin aleyhine sayılması 
gereken vs bu bakımdan sevindirici olmıyan bir 
artış olarak görünmektedir. 

Bâzı dallar hariç olmak üzere, orta öğretim
de eğritmen darlığı devam etmektedir, özellik
le liselerimizde fizik, kimıya, matematik, felsefe 
gibi dallarda öğretmen darlığı sürüp gitmekte
dir. 

Meslekî ve teknik öğretimde özlenen gelişme 
sağlanamamıştır. Oysaki, plânlı kalkınma dev
resi içinde bulunan memleketimizin önemli me
selelerinden biri de teknik eleman yE'tersiaiiği-
dir. Sınai kalkınmamızın, bu alandaki hamlele
re bağlı olduğunu unutmamak ve genel eğitimle 
nıd:Iokî ve teknik eğitim arasındaki dengeyi 
sahlhat'li hale getirmek z'orundayız-, Griupıımııızun 
Ler vesilede-ısrarla durduğu bu konuda, gerekli 
tedbirin alınmasını yeniden temenni etmekteyiz. 

Eğitimde herkese eşit imkânlar verilmeli, 
okuma bir imtiyaz değil, çalışan ve kabiliyetli 
insanların hakkı olmalıdır. Eğitimde fırsat eşit
liğinin sağlanması bakımından yapılması gere
ken hamleler gerçekleşememiştir. Plâna göre, 
oiiiaofkul ve liselerde öğrenci sayiisının % 44 
ünün parasız yatılı .olması öngörülmüş bulun-
maktadır. Geçen yıîki mevcutlara göre, Plânda 
öngörülen oranda parasız yatılılık gerçekleşti
rilmiş olsa idi, parasız yatılı öğrenci sayısının 
41 bini aşmış olması ieabederdi. Halbuki, orta-
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okul ve liselerde parasız öğrenci sayısı 8 bin 
ciıvannda kalmıştır ki, bu hal, plân hedefinin 
Ibejte ıbiri demektir. 

Ortaokullardaki parasız yatılı öğrenci kon
tenjanının % 80 ini köy ilkokullarından mezun 
olan çocuklarımıza ayrılması yerinde ve isabetli 
bir tedbir olmuştur. Ancak, parasız yatılılık ba
kımından ilân hedeflerinin çok gerisinde kaldı
ğımız ve eğitimde imkân eşitliğini sağlamak için 
daha çok mesafe katetmemiz gerektiği aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yaygın eğitim çalışmalarını hızlandırmamız 

şarttır. Halk eğitimine, yetişkinler eğitimine da
ha çok önem vermeliyiz. 

Memleketimizde okur yazarların oranı 1927 
de % 11 civarında iken bugün % 50 yi aşmıştır. 
Ancak, devamlı bir çelişmenin mahsulü olan bu 
sonuca rağmen, nüfus artışı sebebiyle okuma -
yazma bilmiyenlerin toplam nüfus içerisindeki 
mutlak sayısı maalesef artmamaktadır. 1972 yı
lında hâlâ 10 milyonun bir hayli üstünde yurt
taşımızın okuma - yazma bilmediğini tesbit et
mek elem vericidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Din eğitimine de kısaca temas etmek istij'-o-

rum. 
imam - Hatip okullarının ilk devrelerinin ka

patılması konusunun yeteri kadar incelenmeden 
karara bağlandığı kanaatindejAz. Kalkınma Plâ
nı bu mevzuda sarih bir hüküm ihtiva etmekte
dir. Ebe okulları ile din görevlisi yetiştiren mes
lekî okulların ilk dönemlerinin devam etmesi, ih
tisas komisyonlarının kararlarına dayanılarak 
plânda hükme bağlanmış idi. Bu konudaki Plân 
hükmünün, Plânın değiştirilmesi ile ilgili mev
zuat hükümlerine uyulmadan değiştirilmiş olma
sını yanlış bir tatbikat olarak görmekteyiz. 

özellikle belirtmek isteriz ki, biz, imam - ha
tip okullarını ve din görevlisi yetiştiren yüksek 
okulları Tevhidi Tedrisat Kanununun çerçevesi 
içerisinde faaliyet göstermesi gerekli meslekî 
okullar olarak kabul ediyoruz. 

Yüksek İslâm enstitülerine girişle ilgili yeni 
bir Yönetmelik çıkarılmış ve bu Yönetmelikte 
enstitülere girişi güçleştiren «Lise seviyesindeki 
okuldan sonra iki sene hizmet yapmak.» gibi 
birçok şartlar konulmuştur. 

Liseden sonra iki sene memuriyet yapmak 
ve askerlik yapmak, ancak bundan sonra Yük
sek islâm Enstitüsüne girebilmek, kendilerini 
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din görevlisi olarak yetiştirmek istiyen gençler 
için ağır ve jürine getirilmesi güç bir mükellefi
yettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Özel öğretim kurumlarının resmîleştirilmesin-

den sonra husule gelen hizmet aksaklıkları sürat
le düzeltilmeli ve bu müesseseler verimli işler 
hale getirilmelidir. 

Çağımız, eğitiminde de teknolojinin süratle 
değiştiği ve ilerlediği bir çağdır. Okullarımız, 
ders araçları, göze ve kulağa hitabeden çeşitli 
eğitim malzemeleri bakımından süratle takviye 
edilmelidir. 

Televizyonun bir eğitim ve özellikle yaygın 
eğitim aracı olarak sağlıyabileceği büyük im
kânları, yurt yararına değerlendirmek durumun
dayım. 

Eski eserler ve müzeler halamından sınırlı 
imkânlarla sarf edilen gayretleri biliyoruz, özel
likle, Anadolu'ya Türk'ün ve islâmm damgasını 
vuran eserlerimizi ayakta tutmak ihmal edilme
mesi gerekli bir vatan borcudur. 

Güzel sanatlar alanında, Türk Milletinin üs
tün haslet ve kabiliyetlerini ortaya koyan sanat
kârlarımızı candan kutlamayı vazife biliyoruz. 
Siyasi ve idari makamların sanat çalışmalarını 
yersiz davranışlarla kösteklemeyip, bütün güçle
riyle teşvikçi ve yardımcı olmaları gerektiği 
inancındayız. 

Halk ve çocuk kütüphanelerimiz yeterli hız
da olmasa bile, devamlı şekilde gelişmektedir. 
Yurttaşlarımızın bu konuya gösterdikleri ilgi, 
memleketimizde halen 152 adet kütüphane yap
tırma ve yaşatma derneği bulunması ile sabit
tir. Bakanlık, yurttaşlarımızın bu ilgisini değer
lendirmeli ve daha da geliştirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Üniversitelerle ilgili görüşlerimizi arz ediyo

rum : 
Üniversiteler konusunda, Millî Güven Parti

sinin görüşleri öteden beri bilinmektedir. 
Son yıllarda, yıkıcı faaliyetlere girişen Dev

let ve millet düşmanı, hür demokratik rejim düş
manı unsurların, üniversitelerimize ne kadar za
rar verdikleri izaha muhtacolmıyacak kadar 
açık bir gerçektir. 

Kanaatimizce bugün temel ihtiyaç şudur : 
Üniversatelerimizi, yüksek okullarımızı ve 

haıttâ orta öğTatim seviyesindeki çeşitli eğitim 
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kuramlarımızı birer kızıl ihtilâl yuvası haline 
getirmeye kalk^ımış olanların yeniden bu çeşit 
faaliyetlere girişmelerini önleyici her türlü ted
biri almaikitır. 

Bu tedbirlerin kanuni olanları vardır. Bir 
kısmı almmış'tır, bir kısmı alınacaktır. Bu ted-
'biirlerin siyasi ve idari olanları vardır. Bunlar 
da ihmal edülmemsBİLr. 

Sıkıyöinetıiımıin sağladığı nispî sükûna aldan
madan, sıkıyönetimden sonra anarşik ve yıkıcı 
faaliyetlerin yeniden başgöstermemesi için hiç
bir tedbiri ihmal etmemek bugünkü Hüküme
tin başlıca görevleri arasındadır. 

Türk millî eğitimine baltan sona kadar Ata
türkçü ve milliyeitiçi ruh hâkim olmalıdır. 

Ülke ve millet bütünlüğünü, Cumhuriyeti-
mizim temellerini tahribetanek istiyenlere karşı 
girişilen mücadele çok yönlü olmak zorun la
dır. Mücadeleyi fikir üstünlüğünde, yani kafa
larda ve gönüllerde kazanmak için hiçbir ted
bir ihmal edilmemelidir. iyi yetişmiş, millî ve 
mânevi değerlere bağlı, vatanını iç ve dış her 
tehlikeye karşı korumak için her bakımdan ha
zırlıklı kuşaklara muhtacız.. 

Çok şerefli bir mesleğin mensubu olan v© 
yarının hür, mutlu ve müreffeh Türkiye'sinin 
ıdoğmasında büyük rol oynaması mukadder bu
lunan Türk öğretmeninin partizan baskılar dan 
da, aşırı solcu, arlt maksatlı, ihtilâlci örgütlerin 
tesir ve tasalludundan da kurtarılması şarttır. 

Bu düşüncelerle konuşmamı bitirmeden ön
ce, ehemmiyetli bir noktaya kısaca temas etmek 
istiyorum. Üniversitelerimizin bünyeleri içeri
sinde hak ve adalet duygularına değer verile
rek huzursuzluğa meydan ^bırakılmamasını te
menni eder, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniver
siteler bütçelerinin şerefli ve mümtaz mensup
larına ve memlekete hayırlı olmasını diler, Yü
ce Heyeti Millî Güven Partisi Grupu adına say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, teşekkür ede
riz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hüseyin Atmaca, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AT
MACA (Benizli) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, saygı değer Bakan, üniversitele
rimizin ve Bakanlığımızın saygı doğer temsilci
leri; 

Türüriye'de eğitim, 7 den 70 e tüm ulusu il
gilendiren bir millî sorundur. Hiçbir yurt soru
nu eğitimsiz tümü ile tatminkâr bir düzeye ge
tirilmez. Eğitim sorunlarının millî ölçüde çö
zümü, Türkiye'nin çehresini değiştirecek, insan
larını mutlu yapacaktır. Topluma daha iyi ya
şama düzeyi sağhyan dinamik, sosyo - ekono
mik bir konu olarak toplum yapısını kuvvetlen
dirmek ancak eğitim yolu ile olur. Toplumun 
istekleri ile eğitim kapasitesi arasında denge 
kurmak sorumluluğu, toplum - eğitim ilişkile
rinin uzun vadeli plâna bağlanması ihtiyacını 
doğurmuştur. 

Çağımız, gelişen ilim ve teknolojinin ışığın
da «yeniden oluş» çağıdır. Bilim ve teknolojide
ki gelişmeler, temel ilkeler, yapı, muhteva, yön
tem ve hedefler bakımından bütün kurumların 
yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Eği
tim, bu düzenlemede öncülük edecek, istenen in-
sangiicünü yetiştirecektir. Çağımızın dinamiz
mine ayak uydurabilmemiz, ancak eğitimde ye
ni atılımlar yapmakla gerçekleşecektir. Millet
lerin ilerilği veya geri kalmışlığının ölçüsü eği
timdir. 

Eğitim sistemi ile ekonomik sistem arasında 
birbirini tamamlıyan sıkı bir bağ vardır. Eği
tim sistemi, hem toplumun ekonomik ve top
lumsal amaçlarının ve h&rn de bireylerin umut 
ve arzularının gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
Millî Eğitimin gerçek değerinin anlaşılması, 
ekonomik ve toplumsal gelişmeye paralel ola
rak eğitim harcamalarının artmasına seîbabol-
muştur. Bizde toplumsal talep, eğitim kesimi 
için öngörülen malî olanakları tazyik etmekte
dir. Diğer uluslarda da aynı tazyik mevcuttur. 
Japonya, ulusal bütçesinin ortalama % 33,5 ini, 
Belçika % 34,9 unu, Fransa % 28 ini, İsveç 
% 26 sini, ingiltere % 2İ ini eğitime ayırmakta
dır. Bizde ise bu oran ortalama % 15 tir. 

Bu ülkelerin teknik ve eğitim seviyesi ile 
bizimki arasındaki büyük açıklık düşünülür ise, 
ne kadar yetersiz bir bütçe ile eğitim kervanı
na katıldığımız meydana çıkacaMır. Gerçekte 
bu ülkeler zengindir, kalkınmıştır. Unutmamak 
gerekir ki, bu ülkeler tekniğin zirvesine eğitim 
yolu ile ulaşmışlardır. 

Ulusal bütçemizin durumu dikkate alınarak, 
eğitim finansmanı için yeni yöntemler aramak 
zorundayız. Hem yeni sınıflar, yeni okullar aça-
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cağız hem eğitim harcamalarından kısacağız; I 
ondan sonra da «Eğitimimiz nscUn geridir?» 
diye sorma çelişkisine düşeceğiz. 

Cumhuriyetten bu yana Hükümet program
larında önemli yar alan eğitimimize bütçeler
den gerçek ihtiyaçlarını giderecek ödenek ve
rilememektedir. Bu yüzden her yıl artan okul, 
öğretmen, öğrenci taleplerini karşılıya";ilın3k 
için nitelikten fedakârlık etme zorunluğu doğ
muştur. Diğer yönü ile verilen ödenekler ora
nında verim alınıp alınmadığı bugüne kadar 
inceleme konusu da yapılmamıştır. Eğitim 
uzun vadeli bir yatırımdır. Diğer yatırımlarda 
olduğu gibi eğitim de, kendine öz prodüktivite 
aranmalıdır. 

Eğitimin üretimle ilişkileri sağlam tutulur
sa insangücü kaynağından yararlanma' olanağı
na kavuşulmuş olur. Eğitimi üretime, üretimi 
eğitime dönük hale getirmek; eğitimin amacı, 
felsefesi olması gerekir. Bu suretle teori ile 
pratik arasında sağlam bağlantı kurulabilir. 
Üretim katılma yeteneği olmıyan insangücü, 
masa başı adamı olmaktan başka bir işe yara
maz. Üretime katıimıyan, ekonomimize yük, 
Devlet kapısında tüketiciler ordusu, ya da iş
sizler yığını yetiştirmeye dönük olan eğitim 
sistemimizi bu çıkmazdan süratle kurtarmak 
zorundayız. 

1971 - 1972 öğretim yılında 105 bin lise 
mezunu yüksek öğrenim imtihanların girdi. 
Bunlardan 80 bini bugün köyünde, kahvede, 
sokakta boş gezmektedir. Hiçbir üretime katıi
mıyan bu gençler toplum için birtakım prob
lemler yaratmaktadır. Okullarımızın eğitim sis
temi Devlet memuru yetiştirmeye yöneliktir. Bu 
gidiş ekonomimiz için sarsıntı, sosyal hayatımız 
için patlama-, rejim için bunalımlar yaratmakta
dır. 

işte bu nedenlerdir ki; millî eğitim reformu 
kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 12 Mart'm ka- i 
pımızı çalmasının bir nedeni de eğitim bozuk- i 
luğudur. j 

Bu nedenle komutanlar muhtıralarında eği- j 
tim reformu j^apılmasını öngörmüşlerdir. 

Millî eğitimimiz Cumhuriyete geçişte bir \ 
devrim yapmıştır, ancak eğitimdeki bu atılım- j 
lar devam ettirilememiştir. Galip geçen Millî ! 
Eğitim bakanları, eğitimde ileri - geri birtakım i 
aşamaları geçmişlerdir, ancak köklü bir dev- j 
rim veya reformu gerçekleştirememişlerdir. Çün- \ 

kü birinin ••başlattığını yenisi bozmuş, yeni araş
tırma, inceleme ve komisyonlara ihtiyaç duy
muştur. Millî Eğitim Bakanlığının beyan ta
kımı olması gereken Talim ve Terbiye, bakan
ların çelişik düşünce ve icraatına gerekçe ha
zırlamaktan ileri bir varlık gösterememiştir. 
43 yıldır bakanların kişisel ve siyasi anlayış
larına g'öre yön değiştiren millî eğitimimiz, yö
rüngesine maalesef oturtulamamış, okuyanları, 
okutanları anne ve babaları şaşkına çevirmiştir. 
Millî Eğitim bakanları günlük sorunları anaso-
runlarmış gibi görmüş, bakan değiştikçe deği
şen esasların geleneğini yaratmışlardır. Temel 
sorunlar günlük problemlerin arasında erimiş, 
kaybolmuş ve anaproblemler âdeta tali birer 
konu haline gelmiştir. Temennimiz 10 aydır lâfı 
edilen eğitim reformunun aynı akıbete uğra
mamasıdır. 

Bakanlık görevi bir hizmet nöbetidir. Sayın 
Arar'm bir kısmı ebediyete intikal etmiş olma
sına rağmen, hâlâ eğitim ordusu içinde yaşa
tılan ve eğitim tarihinde övgü ile anılan bakan
lar arasında yer almasını gönülden istiyorum. 

Bunun için reformlara hemen başlamak ve 
inançlı bir kadro kurmalıdır. Sayın Ararın, 
üstün kişiliği, Devlet tecrübesinden memleket 
yararına olumlu çalışmalar beklediğimizi ifa
de etmekten zevk duyarım. 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde her ko
nuda içte, dışta ihtisas yapmış değerli eleman
lar vardır. Bunlar kenara itilmişlikten kurtarı-
lırsa, kendilerine gerekli yetki ve sorumluluk
lar verilirse, eğitimde kısa zamanda iyi netice 
almak olanağına kavurulacaiktır. Geçmişte mil
lî eğitimimizin çıkmamdan kurtarılmasının an
cak yabancı uzananlar eliyle olabileceği inancı 
vardı. Dıştan eleman getirme alışkanlığına de
vam etmekle Türk toplumunun yararına eğitim 
reformu yapılamayacağı artık anlaşılmıştır. 

Millî Eği Mm. reformu ithal edilemez. Dıştan 
gvlecek el amaçların fikir'eriyle yapılacak eği
tim reformu mili D "in büryesine uymaz, eğitimin 
ııluıalkğını zadebr. Çünkü, eğitim millî bir so
rundur. 

ZI- _ -r'y:'la belir' aek isteriz ki; son re-
i r ı " ~: '* V- T. la g'Jaev a1 an değerli eğiıtim-

ı ' " vı W ele alıklarını ve büyük 
bı vak ula Iıaıi-h c'ara giıişliklerini öğreniyo
ruz. 

m — 
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Eğitimimizi Türkiye min sosyo - ekonomik ve, 
kültürel şartlarına, imkân ve kaymaklarına gö
re kendimizin biülmlenidiı<me;si şarttır. 

Eğittim politikamızın saptanması ve planlan
masında : 

a) Eğitim gıelî§'rn;ele.Tİ ihtiyaç analizine da
yalı olmalı ve caa göre planlanmalıdır, 

b) -Sisitecmin verimi ve etkinliği, idare tek
niklerinden yararlanmak suretiyle yapılmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitimde yapılacak reformlar kısa zaman

da aydınlanıl tac^ışmasıııa sunulmalı, ondan 
sonra mevduat değişikliğine gidilmelidir. Türk 
eğitim reformunun açdklıkta yapılmasında bü
yük yararlar vaı-İT, 

Eğitim komisyonu hasırîıklannın basına ve 
aydınların istifadesine arçk olması sureciyle 
yürütülmesini de memnuniyetle kaydetmek is-
feim, 

Türk millî eğitiminde yapjlacak reform, 
Atatürk'e dönüştür. Millî duyguları kokleştlr-
miyen, vatan sevgisini aşk haline getirnıiyen, 
millet yaranına çalışmıyan ibadet kutsallığına 
ulaştırmıyan eğitim, bizim millî eğitimlimiz de
ğildir, olamaz. 

Değerli arıkadaşlanm, 
Eğitimimiz, bünyesine arız olan birtakım 

Vasıtalıklardan kurtanlmalıiır. Politik görüş va 
•etkenlerden sıyrılmak, partiler il-tü bir anla
yışla Türk Ulusunun cskanuı gazetem bir mil
lî eğitim felsefesi kckle^tiriimellidir. Eğitim yo
luyla fırsaft ve imkân eşitliği, sosyal adalet Tür
kiye çapında gerçekleştirilmeMir. 

Eğitimin aııadayanağı olan öğretmen yetiş
tirme konusunda, nicelik ve özellikle nitelik 
ürerinde durulmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı merke!zi'y3 isilikten 
ve kırtasiyecilikten kurtanimalıdır. 

Türk millî eğitimi, Türkiye'nin kalknoıası-
nın her alanda gerektirdiği inısauıgücü ihtiyacı
na uygun olmak, her yetişen gücün yetiştiği! 
alanda çalışıma olanağı sağlanmalıdır. Eğ-itirn 
kurumlan, eğitimin hayat boyunca devam et
me esasına göre düzenlenmelidir. Bcylece, bir 
eğitim Irarumunu bitirip hayata atılan kişilerin 
bilim ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarından 
sürekli haberdar edilmesi sağlanmalıdır. 

Sürekli öğreınimin bir yolu da mektupla öğ
retimidir. Mektupla öğretim; dersihanesiz, öğret-
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mensiz bir kitap okuludur. Bu yıl yurdumuzda 
10 binden fasla gm.q ve iş adamının mektupla 
öğretimden yararlanmış olmasını olumlu bir ge
lişme olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 
Yapılacak reformlarla birlikte uzun vadeli 

bir eğitim plânlaması yapılmalı ve çözüm on
dan sonra düşünülmelidir. Reform ve plânlama
nın yapılışında memleketimizin sosyal yapısı, 
ekonomik imkânları, nüfus artışı, istihdam ve 
iş politikası dikkate alınmalıdır. 

Anaokulundan üniversiteye kadar bütün 
eğitim kurumlarını içine alan bir millî eğitim 
arattırma merkezi kurulmalı, bu merkez te
melden çatıya tüm eğitim kıvrımlarını bir 
'bütünlük kinde incelemeli, kurumlararası ko-
pukluklan gidermeli ilir. 

Reformlar sadece bir kanun, bir yönetmelik 
değişikliği ile gerçekleştirilemez. Reform, bir 
ekip, bir kadro iğidir, zihniyet işidir, yetiş
miş elemanlardan yerinde faydalanmak işi
dir. Reformu sürdürecek ekip ve kadro bu
lunmadıkça yapılacak reform inandıncı ve ba-
şanlı ala mas. 

Diğer yandan, Bakanlık örgütü ile öğret
menler arasında görüş ve gönül birliği kurul
madan reformların tutturulmasmın, yaygın 
hale gelmelinin imkânı olmadığı da bilinmeli
dir. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra ör
gütünün yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ba
kardık kuruluşları arasında birbiriyle çeliş
meler, tedahüller olduğundan, gereksiz for
maliteler isleri çıkmaza sokmaktadır. Gere
ğinden fazla şişkinlik işgücünü azaltmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığının küflenen çarkının 
pasları sîlinmedikçe eğitimde yeni atılımlar 
mümkün olamıyacaktır. 

Değerli Başkan, 
İlköğretim basit bicr okur - yazarlık uğra

şısı olarak kabul edilegelmiştir. Memleke1 timi
sin şartlan, ilköğretime üretici bâr öz verilme
sini gerektirmektedir. İlk ve ortaöğretim çağı 
nüfusa ökonomide etkinlik kazandiTiacak be
cerilerin ve alışkanlıklara! verilmesi sağlan
malıdır. İlkokuldan sonra öğrenime devam et-
miyen çocuklarımız, ilkokul sonran eğitim 
süraürülemediğinden, kısa zamanda öğrendik
lerini unutmaktadırlar. 
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Millet bütünlüğünü sağkyan, etkenlerden 
(başlıcası dil birliğidir. Çeşitli tarihî etkenlerle 
Türkçe konuşmayan bölgelerimizde dil öğreti
mine ağırlık verilme"! ve yaygın eğitim yo-
liyle devamlılığı sağlanmalıdır. Eğitim "birliği
ni sağlayıcı tedbirler alınmalı, Millî Eğitim 
Bakanlığı gözetimi ve denetimi dışında dinî eği
tim yapılması önlennaeiidir. 

Önemli konulardan biri de, yurt dışındaki 
işçi çocuklarının eğitimidir. Yurt dışındaki 50 
bine yaklaşan ilkokul çağı çocuğumuz için 30 
öğretmen görevlendirilmiş olmaısı, bu konunun 
ne kadar ihmal edildiğinin aşık delilidir. 

Diğer yandan, Irakla, Batı Trakya'da ya-
şıyan soydaşlarımızın kültürel haklarını yete
rince koruyamadığımızı üzülerek ifade etmek 
isteriz. 

Okul öncesi, ilkokul ve okul sonrası eği
tim sorunu, maddi olanaksızlık yüzünden 
maalesef îkinci Beş Yıllık Plândaki hedefine 
ulaşamamıştır. İkinci Beş Yılhk Plânda ilköğ
retimini 1972 de % 100 gerçekleştirilmesi öngö
rüldüğü halde, henüz 5 000 civarında köyümü
zün okula kavuşturulamamış olması ve 2 milyo
na yalan okuma çağındaki çocuğumuzun ilk
öğretimden mahrum bulunması üzücüdür. 

Yatılı bölge okulu, ilköğretimin 8 yıla çıka
rılması çalışmalarını eğitimlimiz için olumlu, 
cesur bir atılım olarak kabul ediyoruz. İlköğ
retimin 8 yıla çıkarılması iyi planlanırsa, ço
cuklarımızın mesleke yönelmesi konusunda 
büyük yararlar sağlanacak, ortaöğretimin yü
kü hafifletilecek ve üniversite kapısındaki yı
ğıntı azaltılacaktır. Ancak, 5 yıllık ilköğretimin 
bile gerçekleşmesi için yeter ödenek ayrılama-
ması, 8 yıllık ilköğretimi dar denemelerden ile
ri götüremiyeceği şüphesine düşürmektedir. 

Fiziksel, bilimsel, duygusal ve sosyal yön-
lordyle özel eğitime ihtiyaç gösteren çocuk
larımıza yetecek nitelik ve nicelikte özel eği
tim kurumları kuramayışımız. bu gibi çocuk
larımızın ıstırabının devamına sebebolmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Ortaöğretim çalışmaları merkeziyetçi bir 

sistem üzerine oturtulduğu için, bu Genel Mü
dürlüğümüz mesaisinin ağırlığı tâyin ve na
killere toplanmıştır. 

Ortaöğretim son birkaç yıl içinde bucak ve 
köylere kadar yayılmış, okul adedi artmış, bu 
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yüzden öğretmenlerin ihtiyaca göre dağıtıl
ması güçleşmiştir. Ortaöğretimi merkeziyetçilik
ten kurtarmadı'kça öğretmen dağılımındaki 
dengesizliklerden kurtulmaya imkân yoktur. 
Ortaöğretimde en önemli konulardan bdri öğ
retmen yetersizliğidir. Bu yüzden liselerimizin 
bülgi seviyesi çak değişiktir. Doğu ve mahru
miyet bölgelerindeki okullarımızda öğretmen 
açığını kapamak için bu gibi yerlerde çalışan 
öğretmenlerin tatmin edilmesi gerekmektedir. 

Ortaöğretimde sınıf geçme ve sınavlar yıl
lardır düzene konulamamıştır. Her yıl sonun
da bakanların sınavlar için atıfette bulunması 
yolu artık kapanmalıdır. Sınıf geçme ve sınıf
ların ilmî, objektif ölçülere dayandırılması ko
nusu ele alınmalıdır. 

Çeşitli yönlerden tenkide uğrıyan küçük 
yerleşme merkezlerine kadar okul açma politi
kası, Anayasamızın öngördüğü fırsat ve imkân 
eşitliğinin gerçekleşmesini sağlayıcı bir tu
tumdur. Küçük yerleşme merkezlerinde orta
okullar ve liseler açılmasına rağmen, çağ nüfu
suna göre ortaöğretimde okullaşma oranı, uy
gar milletlerle kıyaslanırsa henüz çok düşük
tür. Okullaşma oranımız ortaöğretimin birin
ci devresinde % 40 ı, 2 nci devresinde % 15 i 
geçememiştir. 

Eğitimimizde gözden kaçan veya ihmal edi
len bir konu da, müfredat programlarının amaç 
ve ilkeleri eğitim felsefemize uygun saptandı
ğı halde, ders konuları bu amaç ve ilkelere 
uygun bale getirilememiştir. Amaçlarla ders ko
nuları arasındaki çelişkiler eğitimde hedefe 
ulanmayı geciktirmektedir. Müfredatlar, teorik 
bOgilere, azberciliğe ağırlık vermiş, pratiğe 
önem vermemiştir. Ortaöğretimimiz bütün ağır
lığını üniversiteye giriş üzerinde toplamıştır. 
Çağımızın istediği fen ve teknik elemanını ye
tiştirmek için ortaöğretimin ikinci devresin
de modern fen eğitimi programının uygulan
ması sağlanmalıdır. Bunun için de, kaliteli bir 
eğitılmi mümkün kılacak asgari öğrenci mali-
yotleri hesaplanarak, bütçelerden ödenek ve
rilmelidir. 

Ortaöğretimdeki öğrencilerin, çağımızın 
özellikleri dikkate alınarak, millî bütünlüğü 
sağkyacak şekilde yöneltilmesi şarttır. Haya
tın gereklerine katılmayı öngören muhtevaya 
önem verilmeli, ders kitaplarında gereksiz ay-
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rantı ve tekrarlar çıkarılmalıdır. Ders kitapla
rı keşmekeşime son verilmelidir. 5429 sayılı 
Ders Kitapları Kanunu 22 yıldır birtakım fır
satçıların zengin etmekten ileri bir yarar sağ
lamamıştır. Deriş kitapları basımları her yıl 
yenilendiği halde muhtevası değişmemiştir. 

'Bu ön'erileriîîiizin mevcut programları, me
totları ve ders kitaplaniyle gerçekleşmesini 
mümkün görmüyoruz. Bunların öğrenci ihti
yaçları ile öğrencimin gelecekteki yaşantısı
nın gereklerini ve toplumun gelişen ihtiyaçla
rını karşılıyacak şekilde yeniden düzenlen
mesi âcil bir zorunlulktur. En geniş ve gerçek 
anlamda üreitime dönük bir eğitimi gerçekleş
tirecek sistem kurulmadıkça, Türk millî eğiti
minin dar boğazdan kurtulması mümkün olmı-
yacaktır. 

Amaca ulaşmada eğitim araçlarının payı 
büyüktür. Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda 
olumlu bir hamle yapmıştır. Ancak, Eğitim Araç
ları Genel Müdürlüğünün sürekli gelişmeyi sağ-
hyacak statü ve malî imkânlara kavuşturul
ması gereklidir. 

Radyo ve Televizyonun cıigün ve yaygın eği-
(timde sürekli şekilde yardımcı olabilmesi için, 
gerekli mevzuat, organizasyon, teçhizat ve per
sonel imkânları getirilmelidir. Millî Eğitim 
Bakanlığı örgün ve yaygın eğitime hizmet gö
türecek yayın kanalları ve verici istasyonla
rı kurmalıdır. TRT eğitim yayınlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığının rehberliğinde hazırlama
lı ve daha sıkı bir işbirliğine gitmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Okul çağı, hayat boyunca devam etmesi 

gereken eğitim ve öğretimin ancak önemli bir 
bölümüdür. öğretimin her hangi bir kademe-
'sdnden ayrılmış veya hiçbir öğretim görme
den hayata atılmış kişilerin de eğitilmesi zo
runludur. Yaygın ve örgün eğitim bir bütün
lük içinde ele alınmadan eğitimin devamlılı
ğı saptanamaz. Eğitim, sosyal hareket kaabi-
lyeti için bir araçtır. Toprak reformu ve di
ğer sosyo - ekonomik reformlar, toplumu ye
niden kurmak ve daha geniş orta sınıf hal
kın artmasını ve kişilerin vatana bağlanması
nı, millî duyguların kökleşmesini sağlar. An
cak kütle halinde okuma - yazma seferberli
ğinde başarı gösteremediğimiz sürece diğer 
reformların umulan neticeye ulaşması müm-

J kün olamaz. Okuma - yazma seferberliğinde 
tüm millî ve özel kuruluşlarımızın görev al
ması vatani birer vazifedir. 

Yaygın eğitimde uzun yıllardır etkin bir 
çalışma yapabildiğimizi savunmak mümkün 
değildir. % 40 ı aşkın nüfusun okur yazarlık
tan yoksun olması bu konudaki başarısızlığı
mızın açık belgesidir. Halk eğitimi kurulu
şumuz olumlu bir çalışma sistemine gireme
miştir. Bu maksatla yetiştirilen değerli ele
manların çoğu, bu nedenlerle başka kuru
luşlara kaçmak zorunda kalmışlardır. Yay
gın eğitimde Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş
ları arasında ve bakanlıklar içinde işbirliği 
sağlanamadığından, yapılan çalışmalar verim
siz olmaktadır. Belgesel eğitim kültür ve genç
lik merkezleri kurulmalı, Halkevleri gelişti
rilmeli, gönüllü kuruluşlarla Millî Eğitim Ba
kanlığı işfcirliği sağlamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğitim yapılarında süregelen aksaklıkla

rı giderecek araştırmalar kısa zamanda ta
mamlanmalıdır. Bütçe imkânları kıt bir mil
letiz. Okul yapılarının, eğitime en iyi hizmet 
edelbilecek şekilde yapılması yanında, eko
nomik olması dikkate alınmalıdır. Bu konu
da yeterli ve güçlü yeni bir kuruluşa ihti
yaç vardır. Okul yapılarında halk katılımı 
önemle üzerinde durulacak bir konudur. Okul 
yapım dernekleriyle işbirliğinde fayda var
dır. Ancak okul yapma derneklerinin, okul 
aile birliği ve koruma derneklerinin günümü
zün koşullarına uygun çalışmalarımı sağlıya-

I cak tedbirler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli-arkadaşlarım; 
Meslekin anaunsur öğretmendir, öğretme

nin huzuru sağlanmadıkça, öğretmene güven 
verilmedikçe, verimli bir çalışma gerçekleşe
mez. Millî eğitim sorunlarının çözümü için, 
önce öğretmen sorunlarının çözümü ile işe 
başlamak gerekir. Eğitimin fonksiyonel ele
manı öğretmendir. Kanun çıkarmak, eğitim 
programım yenilemek, ulusal ve çağ gerçek
lerine uygun öğretim yapmak başlı başına ye
terli olamaz. Millî amaçlarımıza, Atatürk'ün 
izinde yürümeye inançlı, ülkücü öğretmenler 
bizi bu amaca ulaştırır, öğretmenlik özel ve 
sürekli yetişmeyi gerektiren kutsal bir mes-

I lektir. öğretmen sorunlarının çözümü öğret-
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memba yetiştirilmesi ile başlar. Çeşitli kay
naklardan öğretmen yetiştirme politikası mes
lekte çeşitli somunların doğmasına se'bebolmuş-
tur. 

öğretmen yetiştirmede sadece sayının ön-
plâna alınmalının dâvayı hailetmiyeceği ar
tık tecrübe ile anlaşılmıştır. Nitelikli öğret
men yetiştirmenin ve öğretmen darlığını ön
lemenin yolu, öğretmenlerin sosyal ve ekono
mik durumlarını, çaîlışma, geçini ve meslekte 
ilerleme koşullarını caiip hale getirmekle 
olur. öğretmenlerin aylık'iarıî, öğretim göre
vinin toplumdaki önemi ile dengeli olmalıdır. 
Aylıklar, öğretmenlere ve ailelerine ölçülü 
bir yapma düşeyi sağlamak ve mesleksel ni
teliklerinin, bilgi ve kültürünün gelişmesine 
imkân verecek şekilde olmalıdır. 

öğretmen dağılımındaki dengesizliğin gi
derilmesi için mahrumiyet "bölgelerinde beüli 
süre ve şartlarla hizmet yapmayı sağlıyacak 
bir sistem kurulmalıdır. Yıllardan beri öğ
retmenlerin en çok şikâyetçi olduğu konular
dan birisi nakil, tâyin ve idareci seçiminde 
inandırıcı, belli ve açık bir sistemin devanı et
tirilmemiş olmasıdır. Öğretmenlerin istihdam, 
çalışma koşulları ile tâyin, terfi, nakil, kadro 
ve intibak gibi özlük işleri hizmetin gerekle
rine uygun, sağlam prensiplere bağlanamamış
tır. Personel Kanunu uygulamasında öğretmen-
lerin intibakı büyük haksızlıklara sebebolmuş-
tur. Bakanlığın icraatı, inandırıcı ve güven 
verici olmadığı sürece öğretmenleri huzura ka
vuşturmak mümkün delildir. Meslskteki kay-
naşma ve öğretmen - Bakanlık anlaşmazlığı 
toplumumuz için olumsuz neticeler vermiş
tir. Öğretmenler çalışma ve yaşama koşulla
nılın daha iyiye götürülmesini, mesleksel hak 
ve yetkilerinin baskılara uğramadan kulla
nılmasını istiyorlar. Son yıllarda öğretmenlik 
meslekinde meydana gelen çekişme ve huzur
suzlukların görüniübrine ger3 dağiî nsisnlsri-
ne göre hüküm vermek zorundayız, öğretmen
lerin sosyal ve ekonomik dayanışmalarını sağlı
yacak kurulnşlara gitmedikçe öğretmenlerin 
huzura kavuşması mümkün olamaz, öğretmen
ler Yardımlaşma Kurumu Kanununun reddi 
üzüntü yaratmıştır. 

Bakanlık - öğretmen ilişkilerinin karşılık
lı güven esasına göre düzenlenmemiş olması, 
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öğretmen Bakanlık diyalogunun kurulamamış 
bulunması geçmişte tasvibetm&diğimiz ve et-
miyeceğimis üzücü olaylara sebebolmuştur. 
Bu yüzden 10 binden fazla değerli Türk öğ
retmeni yurt dışına işçi olarak gitmiştir. 

•Geçmişteki olayların tortuları hâlâ de
vam etmektedir. Yönetici tâyininde hâlâ boy
kotun kıstas olarak alınmaya devam etmesi 
yaranın işlemesine sebebolmâktadır. Öğretme
ne sırt çeviren bir yönetimin eğitimde reform 
yapması mümkün olamaz. Eğitimde amaç ceza 
vermek değil, suç işleme ortaımı yaratmamak
tır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, Sa
yın Millî Eğitim Bakanından, geçmişin yara
lanın saracak, öğretmen, - Bakanlık ilişkile
rini olumlu hale getirecek tedbirleri acilen al
masını diliyoruz. Bundan Türk millî eğitimi
nin, çocuklarımızın büyük yarar göreceğine 
âıamycraz. 

öğretmen yönetime etkili şekilde katılma
lı, terfiier dikenli yapılmak, intibaklardaki 
aksaklıklar giderilmeli, öğretmenlere toplum 
içinde hak ettikleri yer verilmelidir. 

Aynı başarılı hizmeti veren fakat kadro
suzluk yüzünden, Hükümetin yanlış personel 
politika3i anlayışından mağdur duruma dü
şen 100 binin üstünde öğretmen vardır. Hak
sızlığa mâruz kalmış, kendi mesleki içinde 
o?itsizliğin örneklerini görmüş, şu veya bu se
beplerle haksızlıkların buruk acılarını çek
miş öğretmenin, hangi içtenlikle çocuklarına 
hak, adalet, hürriyet ve müsavattan bahsede
bileceği düşünülmelidir. 

Türk öğretmeni Türk çocuklarının yetiş
mesinde millî çıkarların bekçisidir. Türk öğ
retmeni vatanseverdir, gerçek milliyetçidir. 
Köyds münevver olarak yalnız Türk öğret
meninin mezarının olması, bu inancımızın açık 
delilidir. Bu kadar fedakâr ve vefakâr olan 
öğretmen orducuna ve onun sorunlarına el 
uzatmak Türk eğitimine yapılacak hizmetle
rin başında gelir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitimde, meslekî teknik öğretime gerek

li yeri vermememizin sonucu, evrensel ge
lişme ile aramızdaki mesafenin aşılmasına ve 
az gelişmiş ülkeler arasında sayılmamıza se-
bob olmuştur. Buna rağmen henüz ne çeşit bir 
eğitim isteğimiz, ne kadar genel, ne kadar mes-
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leM eğitime ihtiyacımız olduğunu ve mem
leketimizin ne ölçüde bunu karşılıyabileceği-
nd hesaplamış değiliz. Bunlar saptanmadan, 
reform atılımları karanlığa atıilmış birer adım 
olmaktan başka 'bir anlam taşımıyacaktır. Tür
kiye'nin eğitim ve öğretim yönünden büyük 
ve köklü bir operasyona mühtacolduğu ger
çektir. 

Genel ortaöğretimle, meslekî teknik öğre
tim arasındaki dengenin yurt ihtiyaçlarına 
göre plânlanmamış olması, eğitim aksaklıkla
rının başhcasıdır. 

Genel öğretim sadece bilgiler sağlamak 
amaciyle sınırlandırılmıştır. Halbuki, genel 
öğretimin teknoloji voliyle yaratılan eşyala
rın kullanılması ve üretimi konularında ge
rekli mahareti öğrencilerine kazandıracak bir 
yolft yöneltmesi gerekir, öğrenciler, yaşam 
içinde aktif r*ol alacak ve dünyayı daha iyi 
anlıyabilecek biçimde yetiştirilmelidir. Çağ
daş uygarlığın karmaşık yapısını güçlendir
me ve beslemede ve süreldd ekonomik ilerle
menin sürdürülmesinde, meslekî ve teknik öğ
retimin gerekliliğine inanmamız ve öğretim
de ona ağırlık vermemiz kaçınılmaz bir za
rurettir. Teknik öğretim, uygar millet olarak 
yaşamanın başlıca dayanağı ve kaynağıdır. Bir 
ülkenin ekonomik gelişmesinin hızı ve verimi, 
(büyük ölçüde o ülkenin eğitim sisteminin ni
teliğine bağlıdır. Teknik bilgi ve becerilerin 
artan gerekliliği, teknoloji ve sanayi alanını 
aşarak özgür ve demokratik yaşamaya etki 
yapan hale gelmiştir, insanoğlunu yapıcı, ya
ratıcı güce sahip kılmak, gençlik ekonomik ge-
reksimeler yönünde eğitebilmenin tek yolu 
teiknıiköğretdmdir. 

Ortaöğretimde yapılacak reformun felsefe
si genel ve meslekî tekniköğretimin bir bütün 
olduğu ilkesine dayanmalı, ancak memleke
timizin istediği insangücü ihtiyacı dikkate alı
narak, eğitim sisteminin meslekî tekniköğre-
timin temeli ve ekseni üzerinde toplanması sağ
lanmasıdır. 

Meslekî tekniköğretim, kişileri daha kısa 
yoldan iş hayatına hazırlar ve ekonomik top
lum hayatına intılbakını sağlar. Meslekî tek-
niköğretimin muhtevası üzerinde önemle du
rulması eğitim bütünlüğünün muhafazasını 
sağlıyacak bdr niteliktedir. 

Eğitim bütünlüğü içinde meslekî tekniköğ-
retimin kendine özgü özellikleri dikkate alı
nacak, örgütlenmesinin yapılması gerekmek
tedir. Meslekî tekniköğretimin yapısı, özel il
giyi devam ettirebilecek ayrı bir örgütlen-
meye ihtiyaç gösterir. Bütünlük ilkesi içinde 
meslekî tekniköğretim, bugüne kadar ihmale 
uğramıştır, bu ihmale son verilmelidir. 

Meslekî tekniköğrelbim güç ve pahalı bir 
öğretim biçimidir. Nitelikli bir meslekî tek
niköğretim Devlet bütçesine büyük ağırlık ve
rir Ulusal bütçemizin bu büyük yükü çekmesi
ne imlkân yoktur. Bu bakımdan nitelikten fe
dakârlık etmiyecek şekilde üretime yönelik, 
kendine yeter bir tekniköğretim sistemi kur
mak zorundayız. Bunun için müfredatların ye
niden gözden geçirilmesi, döner sermaye siste
mi aksaklıklarının giderilmesi şarttır. Teknik 
okulların, döner sermayelerini piyasada söz 
sahibi yapalbilecek hale getirmek gereklidir. 
Teknik okulları temrin için harcadıkları bü
yük paralarda verimliliğe yönelik hale getiril
melidir. 

Ülkemizde çıraklık, kalfalık ve ustalık yet
kilerini düzenliyen mevzuat boşluğu, sanat ha
yatında aksaklıklar meydana getirmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğu sınır
lan içinde olan bu açıklığın giderilmesi için, 
Mecliste bulunan tasarının biran evvel kanun
laşmasını bekliyoruz. 

Meslekî teknik öğretimi, daha güçlü ku
rumlar haline getirmek için birtakım dar bo
ğazlarının aşılması gereklidir. Bu okullarımız
da çalışacak öğretmenlerin yetiştirilmesinde 
yeni tedbirlere ihtiyaç vardır. Meslekî teknik 
öğretim gençlerin istiyerek girebilecekleri ha
le getirmelidir. Şimdiye kadarki uygulamada, 
tefenik okullar genel ortaöğretimde başarı gös-
teremiyenlerin sığınak yeri haline gelmiş idi. 
Bu yıl Erkek Teknikte bu alışkanlığın kısmen 
giderilmiş olmasını ve Erkek Teknikte % 25 ora
nında ve Kız Teknikte buna yakın oranda bir 
öğrenci ortışını olumlu bir gelişme olarak 
görüyoruz. Bu okullarımıza itibar sağlanır, 
müfredatlarında çağın gereği aşama yapılır ve 
atölyeleri makina ve teçhizatlarla donatılır-
sa, dana musibet sonuçlar alacağımız inancın
dayız. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Eğitimimizin yıllardır tenkid edilen yönle

rinden birisi de, eğitimimizin bünyemize uygun 
olmadığıdır. Uygulanmakta olan eğitim siste
mimiz çok eski olduğundan, sayı bakımından 
gelişme yapılabilmiş, metot, program, kalite, 
değerlendirme ve pedagojik yönleriyle gelişme
ye yönelinilememiştir. Takrir ve ezbere dayalı 
öğrenim ilim ve kültür gelişmeleri yönünden 
etkili olamamaktadır. Bu yüzden dünya çapında 
yeni keşif ve buluşlar yapan ilim adamları maa
lesef yetiştiremlyoruz. 

öğrencilere, bilhassa orta dereceli okulla
rın her sınıfında 1 0 - 1 5 çeşit ders okutulmak
tadır. Bir insan zekâsı ve hafızasının haftada 
12 - 15 çeşit dersle uğraşmasına ve bunları öğ
renmesine imkân olmadığı tecrübe ile ispat edil
miştir. İleri ülkelerde bîr yılda en çok 5 - 6 çe-
'şit derk okutulmaktadır. Biz, her sınıfta 15 saat 
ders okutmakla bir şey öğrettiğimizi sanarak 
kendimizi yıllardır aldatıyoruz. Bu, öğrenme 
değil, kısa zamanda unutulacak geleneksel bir 
ezberciliktir. Çocuğu, doğal ve toplumsal çev
resine bağlıyacak bilgi ve kavramlar verilerek 
deneyci ve araştırıcı olarak eğitemiyoruz. Ders
lerin, sınıflara yayarak değil teksifi olarak bâzı 
sınıflarda okutulması ve ders çeşidinin 5 - 6 ya 
indirilmesi daha yararlı sonuçlar verecektir. 

Öğrencileri, yeteneklerine göre mesleğe ve 
yüksek öğretime hazırlamalıdır. Her öğrencinin 
her dersi görmesi şart değildir. Liselerde Fen -
Edebiyat kolu ayırımı göstermelik olmaktan 
ileri bir anlam taşımamaktadır. 

Bugünkü eğittin sisteminde, yılda en az 12 -
15 saat ders gören bir öğrenci bir dersten başarı 
gösteremezse, aynı sınıfta bir yıl daha oturur 
ve bütün dersleri tekrar okur. Dünyada böyle 
bir sistem artık Afrika devletlerinde bile terk 
edilmektedir. Sınıf geçme yerine ders geçme 
sistemi getirilmesi, insangücü israfını önliyecek 
ve Türk ekonomisi bakımından büyük yararlar 
sağlıyacaktır. 

Ders programları çağımız ihtiyaçlarından 
geride kalmıştır, okuttuğumuz bilgilerin ço
ğunun hayati değeri yoktur. Bakanlığın Dulbi-
tak ve üniversitelerle işbirliği halinde uygula
dığı fen projesinin sonuçlan memnuniyet veri
cidir. Bu çalışmaları hızlandırmak, yaygın ha
le getirmek faydalı olacaktır. 

Verimli bir öğretim için 60 lık, 80 lik, 90 lık 
sınıf mevcutları artık öğrenim için anormal 
hale gelmiştir. Bunların 40 a indirilmesi şarttır. 
Meslekî Teknik öğretime devam eden öğrenci 
oram ile akademik okullara giden öğrenci ora
nında büyük farklılıklar vardır. îleri ülkelerde 
teknik öğretime devam edenlerin oranı en az 
% 50 olduğu halde, bizde % 20 yi bile bulama
maktadır. 

Meslekî teknik öğretimdeki meslek branşla
rı çağımız koşullarına uydurulmak, teknik okul
ların problem haline gelen ders kitabı işi halle
dilmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşü 
olarak sunduğumuz bu tenkid ve önerilerimizin 
ancak eğitim reformu ile gerçekleşebileceği 
inancındayız. Üzülerek İfade edelim ki, 10 ay
dır refor panosuna tek bir çivi dahi çakılama-
mıştır. 

12 Marttan sonra Millî Eğitim Bakanlığı 8 
eğitim reformu çalışma grupu kurmuştur. Bu 
komisyonlar çalışmalarını tamamlamış, reform 
esaslarını tesbit etmişlerdir. Ayrıca 8 nci Eği
tim Şûrası orta öğretimde yapılacak yenileme^ 
yi saptamıştır. Bu değerli çalışma ve araştırma
ların dosyalarda daha fazla uyutulmamasını te
menni ediyorum. 

Sayın Başbakan 2 nci programını okurken; 
«Şimdi sunmakta olduğum Hükümet programı
nı, daha evvel, 7 Nisan 1971 tarihinde Yüce 
Meclisin güvenoyu ile tasvibedilen Hükümet 
programı ile birlikte mütalâa etmenizi istirham 
ediyorum.» demişlerdi. 

1 nci Erim Hükümeti programında reform
ların kısa zamanda yapılacağı vâ'dedilmiş, eği
tim reformlarının esasları belirtilmişti. Millî 
Eğitim Bakanlığında yapılan reform çalışmala
rı bu program yönetiminde yapılmıştır. 

Bütün bu hazıırhMarıın uygulanmasına ge
çilmemle medenini anlamak güçlüğü içindeyiz, 
öğretmenlerin sosyal dayanışıma ve birliğini 
sağlayacak 1 nci Erim Hükümeti tarafından 
Meclise sunulan tasarıya 2 nci Erim Hükümeti
nin sahip çıikmarvışı, üniversite ve eğitim refor
munun geleceği hakkımdaki endişemizi kuvvett-
lemidirmefktıedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1972 eğitim bütçesinin, yaJtrrıan ve cari gi

derleri okulların sayı ve kapasite olarak ilhtd-
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yaçlarinı giderecek ölçüde otoıaldığııu görvtyo-
ortuiz. Millî Eğitim oari giderlerini diğer daire
ler cari gMerleri ile kıyaslamak, hatalı bir de-
ğerlemdirmıedir. Eğitim cari bütçesi ders ara
cı, öğrettim aygıtı, ısıtma, aydınlatana ve öğre-
ftüm giderleri karşılığıdır. Araçsız öğretniımin 
ımümlküin olamıiyacağını, kışm soğuğumda ısıttıl-
muyam sınıfta öğretim yapıılamayacağımı, asgari 
lolanııalkları sağlamımıyam bir okulda eğitim ya-
pılamıalyacağını talkdirleriınilae ısunıanım. İsrafın 
ailafbifldiğinıe bükümtfetrtmıa olduğu miemfekeftümıiz-
Ide, çocuklaraımıizı, her güm elinde tezek ve 
'ddunıTıar ile okulla gönderımıe sıkıntısından artık 
kurttaırmahyılz, 

Bütçe karamaJmlesi tetkik edildiğimde, öğret-
mıjemlerdm birtakıim mesleksel haklarımı sağhyam 
(kamıumiların kaldıınOldığını görüyoruz. Birkaç 
yıldır gelenek haline gelen Bütçe Kararmamesi 
He kamiun tadil yolundam vaizgeçilımelidir. Büt
çe Kararnamesinide, meslek dışımdan ders verem
lere, mesleği öğretmenlik olanlardan daha faz
la ücret verilmesinin ömıgörülmüş olması ve öğ
retmen mecburi ders saatlerinin yükseltilmesi 
(bu bütçe ile de öğretmenlere gerekli değerin 
verilmediğimi göstermektedir. 

Sayın Başkan, değeri arkadaşlarımı; 
Yüksek öğrenim sorunlarımıza gelince: 
4936 sayılı Kamumun 3 ncü maddesi; ümiVer-

sitemün, öğrencillerinti bilimi anlayışı kuvvetli, 
sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenilme 
dayamam miöslieklerden türlü bilim ve uzmıamlık 
kolları içim iyi hazırlanılmış bilgi ve deney sahi-
bi elıemDamlar, Türk devrimıinim ülkülerime bağ
lı, millî karakter sahibi vatandaşlar olarak ye-
lişttirtmiesind önsiörmıelkltıeidiir. ürniversütielerilmiiz 
bu amııaca ulaşabilmiş mn.'dir? BumUarm tümü 
îlçin maalteisef «evet» denmek güçtür. 

Bu amaçlara ulaşabilse idik, bir kışımı genç
liğin gerçeklerden ve sorumıluluktam kaçarak 
hoş vakit geçirme yollarımı aramasına, diğer 
(bir kıısıımllariınım zararlı macera ve eylemılere 
girmesinle tanık olmazdık. 

tMvetfsiitelerilmİz, hızla gelilşem yurt ve dün
ya olaylarımı yakımldam Miyebilselerdi, 1968 de 
foaişlhlyam gemıçlik bunahfmı olamazdı, 

thıiversitelerimıiiz, gençliği ©luimlu yöne yö-
melltelbilselerdi; Güney - Doğumdaki çaltışmamın, 
Orta - Doğumdaki gerginliğim, Amıerikaldaki 
'zenci sıorumumun, KamıaJdaldaki politikacı kaçı-

nlimıalsımm, Lenfim, - Mao sapımltaısımın tarihsel ve 
çevresel, sıosyo - ekonomik koşullarımı iyi tah
lil eder, omlardan etkilenerek 1971 patlaması
na mieydan veranezietridi. 

Ancak, vatan bütünlüğümü samsam, sioisyal, 
siyasi bumalıfm yaratan, ekonomik düzensizliğe 
zemin hazırlıyan gençlik bumahmımım sıoruanlu-
luğumum tümümü üniversitelere ve öğTenıcüerinie 
yüklemek haksızlık olur. Hükümet - üniversi
te ilişMlerimim olutmlu sekilide sürdürülmemıle-
Samıiln üzücü olaylarda payı olduğunu kabul et
mek zorundayız. Diğer yandan, gerçek yaşan
tılara dayanan, ülkemizin koşullan ve sorunllat-
rımldam doğmuş alam Atatürkçü gücü ve değer
leri gençlere yeterince aşılayamıiyan kuşakla
rım, görevlerimi tam yaptığımı iddia edebilir 
mıi^iz? 

Demiokratik ülkelerde öğnemci hareketleri 
1968 de başladı. Bu ülkeler, gençlerin sesime ku
lak vererek kendi bünyelerime ulygum reform
larını kısa zaman içimde yaptılar; böylece genç
lik bıımaılnmılarımı zararsız bale getirdiler ve 
gençliğin eneri isini kendi millî ölçülerinde yö
rüngesine oturttular. Fransa, öğrenci hareketle
rinin ba^lamasiyle beraber reform lüzumuna ina
narak anaokulundan üniversiteye kadar eğitim
de yenileme yaptı ve böylece bunalımdan zarar-
FI.P; kurtuldu. 

Fransa, üniversite reformumu 4 anailkeye 
oturtmuştur : 

— Üniversiteleri daha özerk hale getirmek. 
— Yönetimde asistan ve öğrencilere söz hak

ki". tanımak. 
— Üniversitelerin ufkunu çağımızın gerçek

lerine uygun bir biçimde genişletmek. 
— eğretimi soyut olmaktan kurtarıp, mesle

kî bir niteliğe kavuşturmak. 
Bizde ise, üniversite reformunun sadece ede

biyatı ile oyalanılmış, gençlerin sesine kulak ve
rilmemiştir. Tüm gençlik hareketleri kötüye yo
rumlanarak, polisiye tedbirlerle önlenmeye ça
lışılmıştır. Devlet sorumluluğu ile bağdaşmıyan, 
üniversite yöneticiliği ile çelişen, gençlik psiko
lojisine değer vermiyen bu tutumlar sonucu 12 
Mart kapımızı çalmıştır. 12 Mart olmasaydı, 
Devlet gemisi batacak, milletçe büyük zararlar 
görecektik. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir kısım çevreler, geçmişin bütün suçunu 

özerkliğe yükliyerek onu yok etme çabasında
ki — 
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dırlar. Bir kısım üniversite öğretmenlerinin de j 
bu yanlış yargıya varmasını anlamak güçtür. 
özerk olmayan üniversitelerde ilim gelişemez. 
Yüksek öğretimde mütevellilik yarar değil za
rar verir. Ancak, özerkliğin sorumsuzluk olarak 
ahlanmasmın kesinlikle karşısında olduğumuzu 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade etmek is
teriz. Tüm sorumlular olarak, üniversitelerimizi 
hızla gelişen yurt ve dünya olaylarını yakından 
izliyebilecek hale getirseydik, tabiatın icabı dai
ma yenilikler arayan gence, Atatürk doğrultu
sunda değerler sunabilseydik, mutluluğun vata
na hizmette olduğuna inandırabilseydik, gençle
rin kişiliğini bulmak için arama ve bocalama ı 
yalnızlığına sürüklenmesini önlerdik. 20 yıldır 
Devrim Tarihi dersleri ihmal edilmese, Kemaliz-
min bütün ilkeleri gençlere hazmettirilebilse 
idi, Atatürk'ten başka bir lider arama sapıntısı-
na yönelmeye lüzum kalmazdı. 

Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebil-
sek, çağının gereği taşkınlıklarını, atılımlarını 
kanalize edebilseydik; Marksist, Leninist sapık 
fikirler filizlenmez, hilafetçi komando özentile
ri türeyip, silâhlı çatışmalar olmaz, bilim yuva
larında karanlık düşünceler türemezdi. 

Değerli arkadaşlarım, inancımız odur ki, 
üniversite öğretmenlerimiz ve Türk gençliği 
Atatürk milliyetçisidir, vatanseverdir. Bir avuç 
anarşistin zararlı eylemleriyle tüm gençliği 
değerlendirerek üniversitelerimiz için hüküm 
vermek, haksızlık ve insafsızlık olur. Unutma
mak gerekir ki; Üniversitelerimiz ulusal kuru-
luşlarımızdır, orada okuyanlar bizim çocukla
rımızdır. Üniversite öğretim üyeleri, yıllardır 
Türk Vatanı için büyük hizmet vermişler ve 
değerli insangücü yetiştirmişlerdir. 

Türk Gençliğine, değerli öğretim üyelerine 
güvenmemiz şarttır. Bu inancımız sarsılırsa, 
milletçe geleceğimize güvenle bakmamız müm
kün değildir. Unutmamak gerekir ki; Atatürk, 
Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Bir ki- j 
sim gençlerin bilinen nedenlerle zararlı eylem
lerini tüm üniversite gençliğine mal ederek, on
lara şüphe ve kuşku ile bakmaya devam edilir
se, gençlerde meydana gelecek yalnızlaşma, ya
bancılaşma duyguları kökleşir, gençlik yapıcı, 
yaratıcı gücünü kaybeder, Atatürk'ün emaneti 
ortada kalır. Gençleri, toplumun kaderine, kı
vancına ve tasasına ortak, ona olan yükümlülü- j 

— 542 

5 . 2 . 1972 O : 2 

ğiin idrakine ulaştıramaasak esas felâket o za
man başlar. 

Tüm değer yargılarını kaybeden genç, bun
ların yerine yenilerini koymazsa; geleneksel 
inançları yıkılır, toplumsal ve kültürel amaçla
rını yitirir, tedirginlik ve bunalım içinde kay
bolur. işte o zaman Türkiye'nin geleceği karan
lıklara bürünmüş olur. 

Her gencin ulusal sorumluluk yükünü taşı
yabilmesi için, önce kendi gelişimini sağlamayı 
amaç edinmesi, sorumluluk duygusunu bilinç
lendirmesi, kalkınmamıza katkıda bulunmayı 
gönülden istemesi, Devletin de ona bu yönde 
yardımcı olması şarttır. Gençleri gerçek değer
leriyle ölçmek, sorunlarını çözümlemek, genç
lik dâvasının anasorunlarım halledecektir. 

Değerli Başkan, sayın arkadaşlarım; geçmiş
ten ders alarak üniversite reformunu en kısa 
zamanda yapmak zorundayız, üniversite refor
mu, öğrencisinden profesörüne kadar bütün 
mensuplarının sorunlarına tam çözüm getirme
lidir. öğrenci ve öğreticiler arasındaki ilişki
ler, anlaşmazlığa meydan vermiyecek karşılıklı 
saygı ve sevgiye dayanacak şekilde düzenlenme
lidir. üniversite - Hükümet münasebetleri, şah
sî görüş ve duygusallıktan çıkarılmalıdır. Üni
versiteler, Millî Eğitim Bakanlığının uzattığı 
eli geri çevirmemelidir. Üniversiteler arasında
ki yönetim farklılıkları giderilmeli, üniversite
lerarası öğretim üyesi yardımlaşması işler hale 
getirilmelidir. 

Eğitim bir bütündür, tik, orta, yüksek öğ
retim, birbirini tamamlıyan eğitim kurumlan
dır. Bunlardan birindeki bozukluk diğerini et
kiler ,amaca ulaşmayı güçleştirir. Eğitim refor
mu, temelden çatıya ele alınmadıkça, eğitim ku
rumları arasındaki kopukluklar giderilmedikçe, 
eğitimde başarılı bir çalışma yapılamaz. Çürük 
temel üzerine çatı konamıyacağı gerçeği unu
tulmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek öğrenim ku
rumları, öğreticisi, ve mezunlariyle bir bütün 
olarak kabul edilmelidir, öğretim kurumlariy-
le, mezunları arasındaki kopukluk giderilmeli
dir. Hiçbir kurum, mezun ettiklerinin hayatta 
uğradığı güçlükleri değerlendirmeden, kendi 
eksikliklerini gideremez. Fildişi kulede oturup, 
kendi bildiğinin doğrultusunda, öğrencilerine 
ve mezunlarına kulak vermeden yürümek, al
datıcı ve yanıltıcıdır. Bir öğretim kurumunun 
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verim ölçüsü; öğrencisinin, öğretim süresinde 
huzur içinde öğretimini yapabilmesi ve mezun
larının iş hayatındaki başarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Üniversitelerimizin kapasiteleri, yüksek se

viyeli insangücü ihtiyacını karşılayacak hale 
getirilmelidir. İmkânlarının çok üstünde öğren
ci alan, bunları yeteneklerine göre yöneltemi-
yen, üretime, tekniğe yönelmemiş orta öğreti
mimiz üniversite kapasitesini her yıl zorlamak
tadır. Sırf diplama almak için, kabiliyet ve is
tidatlarına uygun olmıyan dallarda yüksek öğ
renim yapmak zorunda kalan gençler, işsiz kal
ma korkusu içinde geleceğe güvensizlikle bak
makta, kendi sorunlarının çözümünü değişik 
düzenlerde armak durumunda kalmaktadırlar. 
Gençleri bu çıkmazdan kurtaracak tedbirler, 
acilen alınmalıdır. Üniversite konltenj anları, 
millî ekonomimize uygun olarak tesbit edi
lirse, bu kurumları bitirenler için iş güvenliği 
sağlanmış olur. Üniversite reformunun orta öğ
retimle birlikte ele alınması zorunluğu vardır. 
Aksi takdirde Üniversite kapıları önündeki yı
ğıntı daima huzursuzluk kaynağı olmaya de
vam edecek, kalkınmamıza katkıda bulunmı-
yan tüketiciler kadrosu yetiştirmek sakıncasın
dan kurtulamıyacağız. 

Liseyi bitirenlerin üniversiteden başka yön
lere, başka işlere yönelecek meslekî teknik okul
lar açılmalı ve açılanlar da cazip hale getiril
melidir. Yüksek öğrenimde, arz ve talep den
gesizliği, huzursuzluk yaratacak hale gelmiş
tir. öğrenim talebimde bulunanların isteklerini 
karşılıyacaik ölçüde okullaşma olanağı sağlana
mamıştır. 

Dsğerli arkadaşlarım; 
Üniversitelerimiz, kaîlkmmaımızm gerektirdi

ği nitelik ve nicelikte insanıgücü yetiştirme 
plânlaması yapnıalidır. üniversitelerimiz; hal
kımızın sosyal, ekonomik ve siyasal bilinçlen
mesini sağlayıcı çalışmaya yönelmelidir. Üni
versitelerimiz, öğrencisini, kişisel yetenekleri
nin yön ve oranında yetişmesini sağlamalı, şans 
ve imkân eşitliği içinde öğrenimlerine devam 
etme olanakları yaratmalıdır. üniversitelerimsz; 
ekonoîrnrJmize, teknolojik ilerlememize katkıda 
ibulunaoak etkinliği göstermelidir, üniverisiltel©-
ılmiz; halka, köye dönük çalışmalarda Hükü-
rnotle işbirliği yapmalıdır. Üniversitelerimiz; 

•iıllkofcnlidan, yüksek öğrenimin son kademesine 
kadar yapılması gerekli eğitim reformunun 
gerçekleşmesinde büyük sorumluluklar taşı
maktadır. Ancak üniversitelerimize bu imkân 
Verilmeli, üniversitelerimin de Bakanlığın ver
diği bu imkânı iyi değerlendirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kendi kendini kontrol edebilen özerk üni

versitelerin taraftan olduğumuzu ifade etmek 
isteriz, özerk üniversitelerimiz, gençlerin yetiş-
mc'Sİiide, Türk Ulusunun millî çıkarları yönün
de başarılı çalışma yapacağı inancındayız. 

Bu çalışmalarımda; 
a) Atatürk ilkeleri ve devrimlerine inanç

lı, Türk miUıiyeitçinğinin sorumluluğıınu vicda
nında duyanı, 

b) Çağdaş bilim ve teknolojinin gerekleri
ne yeterli, 

c) Kalkınmamız için lüzumlu nitelik ve ni
celikte üstün vasıflı insangücü yetiştirmek üni-
veioilıteleriımiz için hedef olarak alınmalıdır. 

Üniversitelerin sayın mensuplarından, kişi
sel düşüncelerini, kurulmuş düzenlerini bir ya
na iterek, kısa zamanda ulusal çıkarlarımıza 
uygun reformun gerçekleşmesinde Hükümet ve 
Meclislerle birlikte çalışmalarını diliyoruz. Bu 
is'eğin, üniversitelerimiz tarafımdan samimî ola
rak gerçekleştiriîeceğine C. H. P. Grupu inanç
lıdır. 

Atatürkçü Türk gençliğini, gerçek mlillıiy;̂ -
çi Türk eğitim ordusunu, eğitmeninden profe
sörüne kadar tüm öğreticilerine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun sarsılmaz inan ve gü
venini tekrarlar, başarılar dileriz. 

Eğitim bütçesi, Yüöe Milletimiz için hayırlı 
olsun. 

(C. H. P. sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atma

ca. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nahit Al-

tan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça

nakkale) — Muhterem Başkan, sayın senatör
ler ; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşlerime, önce Millî eğitimin ehemımiyeitini be
lirtmekle başlamak isterim. 

Bütün bakanlık ve müesseselerin çalışma
sındaki gaye, milletin refahı, huzuru ve her sa
hada ilerlemesidir. Bakanlık ve müesseseleri 
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yönaıten insan olduğuna göre, onun gayeye uy
gun olarak yetiftirümasi lâzımıdır. Bu yetiştir
me vazifesi, önce Millî Eğitim Bakanlığıma ait
tir. Millî Eğitim Bakanlığının çalışma tarzı ve 
aldığı neticeler her sahada kendini gösterece
ğinden, Millî Eğitim Bakanlığı bir balkımdan 
meınlekeltıin aynası gibidir; oradaki çalışma ve 
yapılan eğitim usul ve prensiplerinin neticesin
den bir memleketin durumunu anlamak müm
kündür. Bu duruma göre, «Eğitim ve çalışma
larının usul ve prensibi ne olmahdır ve eğiıtim-
de neler göz önüne alınmalıdır?» meselesi orta
ya çıkmaktadır. 

Türkiye'mizde, Batılılaşma harsıkstina yönel
diğimizden beri millî eğitimde sabit, istikrarlı, 
ksndi bünyemize uygun prensip, usul ve si: tem 
bulunmamıştır. Sık sik bunlar değiştiriîmh, 
taklitçilik ön plâna alınmış olduğundan isJik-
rar temin edilememiştir, önce plânsız yürütü
len millî eğitim dâvamız, plânlı devrede de ma
alesef istenileni ve beklenileni vermemiştir. 
Çünkü, yapılan plân ve programda öngörülen 
maddi imkânlar sağlamamaidığı gibi, ili?:, orta 
ve yüksek okullarda vâki bugünkü ve nüfus 
artımı sebebiyle, ilerideki ihtiyaca cevap vere
cek tesisler ve bunlara ait öğretim üye ve gö
revlilerindi adeden uygunluğunun sağlanama
dığı da verilen rakamlardan ve tatbikattan an
laşılmakta dır. Zira,, her kademede okuma mü
racaatı karşılanamamakta olduğu gibi, okuta
cak elemanın da bulunamadığı bir gerçektir. 
Plâna uygun açılan okullar, ancak bir mühür 
ve müdüre sahiboimakta, artan dersleri öğret
mek üzere meslek harici elemanlar alındığı hal
de yine ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Bunun 
neticesi; hem memleket hem de okuyan ile oku
tanlar, dolayısiiyle millet zarar görmektedir, 
Öğrenci, istenilen seviyeye yetişmemekte ve bu 
yüzden üst okullarda muvaffak olamamakta ve 
imtihanla alınan okullara da tam kadrolu okul
larda okuyanlar girebilmektedirler. Okulları
mızın her kademeısinde, eğitimimizin vasfı tâ
yin edilmemiştir. 

Anayasamız ve Bakanlığın ismi bu vasfı sa
rahaten tâyin etmiş olmasına rağmen, bugüne 
kadar bu veçheye dikkat edilmemiştir. Zira, 
Anayasamızın 2 noi maddesi; Türkiye Cumhu
riyetinin, insan haklarına ve Başlangıçta belir
tilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, 
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lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu açık
lamıştır. Bu maddede tadaldedilen Devlete ait va
sıfların temini eğitimle mümkün olacağı cihet
le, elbette bu iş, Eğitim Bakanlığına aittir. 
Onun için de yirmiye yakın bakairHk içinde 
millî vasfı, Savunma ile Eğitim bakanlıklarına 
verilmiştir. Bu iki Bakanlığın konusu bizzat in
sanın eğitimidir. Bu eğitimin nasıl olması mev
zuu, bu cihetten ehemmiyet kazanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının ve eğitimin ehem
miyetini belirtmek için, «Bana mektepleri verin, 
size komünizmi ebediyen garanti ederim.» diyen 
şahsın sözünü zikretmeyi uygun bulduğum gibi, 
bunun dünyada ve memleketimizde tatbikatına 
girilmiş bulunulduğunu da hâdiseler teyidetmek-
tedir. Bu sebepten, Bakanlık, çalışmalarını yal
nız müspet ilme değil, Anayasanın 2 nci madde
sinin ışığı altında tadadedilen Devlet şekline ve 
vasıflarına ait prensiplere yöneltmek mecburi
yetindedir. Her şeyden önce, öğrencilerine ve 
kendisine mevdu diğer sahalarda muhataboldu-
ğu kimselere millî şuur vermeyi anavazif esi ola
rak kabul etmelidir. Bunun için sosyal derslere 
ait kitaplar ona göre hazırlanmalı, Türk milli
yetçiliğinin unsurlan açıkça öğretilmeli ve gere
ken yapılmalıdır. 

Türk devrimciliğinin bir yönü çağdaş seviye
ye ulaşmak ve bir diğer yönü de Türk milliyetçi
liğidir. Türk devrimi, Atatürk tarafından bu 
iki temele oturtturulmuştur. Atatürk, muasır 
medeniyet seviyesine erişmemizi bize hedef ola
rak gösterirken, millî şuur içinde bunun tahak
kukunu istemiştir. Fakat Atatürk'ün ölümün
den sonra Batılaşma hususundaki anlayışımız ve 
devrimler dejenere edilmiştir. Milliyetçiliğin 
anaunsurlarından biri ve esası olan dil, nesille
rin birbirini anlıyamıyacağı hale getirilmiş ve 
eski ile alâkanın kesilmesi için sistemli olarak 
gereken yapılmıştır. 

Bugün, Bakanlığın dil mevzuu ile alâkalana
rak dil akademisi kurulması hususunda göster
diği faaliyetten dolayı memnunluğumuzu suna
rım. 

Tarihimiz bakımından da aynı usulü takibet-
melerini ve yakın alâkalarını bekleriz. 

Dinî eğitimde de milliyetçiliğin anaunsurla
rından olduğu halde, gereken ve yeterli alâkayı 
germemektedir. Okullarda din dersi daha ziya-
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de tarih öğretmenleri tarafından okutulmakta 
ve tercihe bırakılmış ders olarak programa alın
mış olmaktadır. 

Türk müziğinin ve temaşa sanatının da, ya
kın alâka ve çalışmalara ihtiyacı olduğu hatır
dan çıkarılmamalı ve bunların millî eğitimdeki 
mühim rolü küçümsenmemelidir. Çünkü, bu eği
tim kolu yalnız öğrencilere ve okul zamanına 
münhasır olmayıp, bütün halka her zaman hita-
betmektediı*. 

Sayın senatörler, eğitimdeki anaprensiplere 
kısaca temas ettikten sonra, eğitimi verecek ele
manların durumunun da ehemmiyetini belirtmek 
gerekir. 

önce, öğretmenin samimî ve inanarak millî 
eğitimin kabul ettiği usul, prensip ve sistemlere 
göre yetiştirilmesi lâzımdır. Bugün, her kade
mede vazifeli öğretim üyelerinin gereken evsafı 
haiz oldukları söylenemez. Bununla beraber, ilk 
ve orta tedrisatta çalışan öğretmenlere mesleği 
cazip hale getirecek imkânların tam mevcudiye
ti de iddia olunamaz, öğretmenlik, 657 sayılı 
Personel Kanununa rağmen cazip hale getiril
memiştir. Hiçbir Bakanlığın lise seviyesinde 
tahsili bulunan memuru, köylerde daimî vazife 
görmemektedir; hattâ kaza merkezlerindeki me
murlarının çoğu tahsil itibariyle lise mezunu de
ğildir. Köy gibi mahrumiyet mıntakasmda çalı
şanlar, sadece köy ilkokul öğretmenleridir. Bu 
duruma rağmen, mahrumiyet mmt akalarında 
çalışan öğretmenlere durumlariyle münasip bir 
mahrumiyet ödeneği verilmesi düşünülmemiş ve 
bu yüzden, fırsat buldukça, öğretmenler meslek
lerini bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Keza, ilkokul öğretmenleri, haftada 30 - 35 saat 
mecburi derıs yapmakta ve bunlara ücret
li ek ders verilmömiSikte olmasına mukabil, 
daha yüksek maaşta olan ve asgari kazalarda 
vazife gören ortaöğretim seviyesindeki okullar
daki öğretmenler 15 ilâ 18 saat mecburi derse ta
bi tutulmakta ve fazla çalıştıkları için ücretli ek 
ders verilmektedir. Bu yönüyle de ilkokul öğret
menliği, zaruret olmadığı müddetçe, istenilen 
meslek olmaktan çıkmıştır. 

Bunların teftiş ve murakabeleri de gayriâdil 
ve haksızlıklara meydan verecek bir sistemdedir. 
Müfettişlerin, Öğretmenleri siyasi kanaat ve ide
olojilerine veya yazdıkları kitapların satışlarına 
göre değerlendirdikleri, ayrıca mensubu olduk

ları ideolojik sendikalarına girmeye zorladıkla
rı ve bunda da muvaffak oldukları meslek men
suplarınca iddia edilmekte ve her vesile ile dile 
getirilmektedir. 

İlköğretim müfettişleri Millî Eğitim Bakanlı
ğı Disiplin Kurulu üyesi olduğu için, hem dava
cı hem muhakkik ve hem de hâkim durumunda 
bulunmaktadırlar. Bu cihetlerin de gerekli şe
kilde tanzimi öğretmenlere huzur verecektir. 

Bütün memurlar için olduğu gibi, bilhassa 
köy öğretmenlerinin nakil işleri de gayri âdildir. 
Büyük veya iyi yerlerde çalışanlar, tekaütlük 
ve sair sebeplerle ayrılıncaya kadar, çok uzun 
müddet oralarda kalmakta ve çok cüzi miktar
da boşalmalar artan talepleri karşılıyamamak-
tadır. Bunun için de Türkiye, mahrumiyet böl
gelerine ve derecelerine ayrılmalı, her öğret
menin muayyen müddetle mutlaka her bölgede 
ve derecede vazife görmesi âdil surette sağlan
malıdır. 

Ortia dereceli okullarda da öğretmen açığı 
fazladır. Gereken imkânlar mesuliyet ve çalış
ma zaman ve derecesine göre sağlanmadığnıdan, 
idareci açığının fazla olduğu 250 adet orta dere
celi okulun müdürsüz bulunduğu veya bâzıla
rının sifcajiyer öğretmenlerle idare edildiği yetki
liler tarafından ifade edilmektedir. İdareci
lere, diğer dairelerde olduğu gibi yan ödeme 
yapılmalı, mecburi ders saatlerinin fazlalaştırıl-
masmın işlerini aksatacağı düşünerek, bu ci
hetle gidilmemelidir. 

imltihan ve tatil günleriride, yaz ve hafta ta
tili hariç, öğretmenlere ek ders ücretlerinin ve
rilememesi ücret politikasına aykırıdır, öğret
menlere, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 
«Kademe ilerlemesi Kararnamesi» nün Maliye 
Bakanlığınca uygulanmaması, öğretmenlerin 
mağduriyetlerini mucibolmaktadır. öğretmen
lerle ilgili bu hususların teminine çalışılırken, 
millî eğitimin gerektirdiği çalışma ve faaliyet
lerin dışında, vazifesini ve sıfatını Anayasa
daki ilkelere aykırı şekilde suiistimal edenler 
hakkında da gereken sıkı ve zecri tedbirlerin 
alınması ve müsamaha gösterilmemesini temen
ni etmekteyiz. 

ilk ve orta tedrisattaki kitap derdinin de 
biran evvel halli gereken bir mesele olarak ele 
alınmasını uygun görmekteyiz. 
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Sayın senatörler, Millî Eğitim Bakanlığının 
Bütçesi hakkında görüşmelerimi kısaca arz et
likten sonra, şimdi de, üniversiteler bütçesi hak
kındaki görüşlerimi sunuyorum. 

Malum olduğu üzere, üniversiteler diğer öğ
retim müesseselerinden tamamen ayrı bir sta
tüye tabidirler. Statülerinin ayrılığı önce Ana
yasadan ve bilâhara özel durumlarından gel
mektedir. Anayasamız, üniversitelerin kanunla 
kurulacağını ve özerkliği haiz olacaklarını açık 
ve emredici hükümler olarak vaz'eıtmiştir. Özerk
lik idarede, öğrenimde ve öğretimdedir. Bu mü
esseselerdeki öğretim esası; ilmî araştırma 
yapmak, yaymak ve kaliteli öğrenci yetiştir
mek, ilmî araştırma lâboratuvarlan kurmak, 
bunları yenetmek, araştırma yapabilecek kabili
yetli, bilgili eğretim elemanlarını yetiştirmektir. 
Üniversitelerin aslî vazifesi bunlardır. Bu göre
vin yanında, üniversiteler milletin parasiyle ku
rulmuş Türk üniversiteleri olduklarına göre, 
öğrencilerine millî şuur vermeli, millet bütün
lüğüne feragatla hikmet edecek karakterli, millî 
kültürle yüklü fentler yetiştirmelidir; verdiği 
bilgileri ve yaptığı çalışmaları daima objektif
lik ve bitaraflık ışığı altında değerlendirmeli
dir, yetiştirdiği kütleye de bu vasıfları aşılama-
lıdır. 

ideal mânada, bir üniversitenin çahşmasının 
nasıl olacağını kısaca arz ettikten sonra, şimdi
ye kadar yapılan tatbikata bir göz atmakta fay
da olacaktır. 

Türkiye'mizde uzun zamandan beri faaliyet
te bulunan modern eğitim kuruluşlarının gayesi, 
ister orta öğretimde ister yüksek öğretimde 
olsun, Devlet sektörüne eleman yetiştirmek 
şeklinde anlaşılmış ve mezun olanların büyük 
bir kısmı Devlet dairelerinden i§ istemişlerdir. 
Serbest çalışma alanları bulunmasına rağmen, 
buna cesaret edici şekilde eğitilmediklerinden, 
bu yolu seçmemislerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen kanunlar bu 
imkânı da meslek sahiplerine vermektedir, fa
kat kanunlann verdiği bu imkânlardan, eğitim 
sisteminin bozukluğundan dolayı, demin arz 
ettiğim gibi, istifade etmek cesaretini gösteren 
bir insana pek az raslanmıştır. 

Meselâ, 1945 senesinde çıkan Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa göre dağıtılacak top

raklar mevzuunda, bunu tedvin eden madde
sinde, öncelikle ziraat okullarından, veteriner 
okullarından ve fakültelerinden mezun olanla
ra toprak ve kredi verileceği tasrih edildiği 
halde, o zamandan bu zamana kadar, bu okul
lardan ve yüksek okullardan ve fakültelerden 
mezun olanlardan kimse bu yola gitmeyi göze 
alamamıştır. Keza, memleketimizin birçok yer
lerinde eczanelerin bulunmadığı, doktor olma
dığı, hattâ Hükümet tabipleri dahi bulunma
dığı, avukatlann üçünün bir arada bulunma
ması dolayısiyle arzuhalcilerin dâvalara girdiği 
sabitken, kendilerine meslek ve ihtisas sahası 
verilen birçok elemanların Devlet memuriyeti
ni tercih edip buralara gitmedikleri de birer 
hakikattir. 

Şimdiye kadar, Türkiye'de eğitim politikası 
Devlet sektöründe vazife almaya tevcih edil
miştir. Bu şekildeki eğitimin büyük zaran gün 
geçtikçe görülmektedir. Zira, her okuyana, 
Devlet vazife verecek hale gelemez. Çünkü, 
bir zaman gelecektir M, bütün nüfusumuzun 
% 100 ü okuyacak ve bunların birçoğu da 
yüksek tahsilli ve meslek sahibi olacaktır. Ta-
biatiyle bunların tümüne Devlet sektöründe 
vaaife vermenin imkânı yoktur. 

Eğitim sistemimizin bir diğer noksanlığı da 
sanat okullan mevzuudur. Sanat okullanmız-
dan mezun olanlar da, gene aynı şekilde sa
natlarını icra etmekten ziyade, gidip Devlet 
sektöründe kâtipliğe razı olmaktadırlar. Bu, 
eğitim sistemimizin değişmesi lâzımgelen en 
anaunsurdur. 

Sayın, senatörler, 
Son zamanlarda ise, üniversiteler bir öğre

tim müessesesi ve bir ilim ocağı olmaktan çık
mış, anarşistlerin organize edildiği, barındığı, 
fikir aldığı, teşvik gördüğü bir yer haline 
gelmiştir. Bunun müsebbibi öğretim üye ve gö
revlileridir. 

Öğretim üye ve görevlileri iki gruptur: Bi
rinci grup bu işte aktif rol oynıyanlardır M, 
bunlar adeden çok azdır. Esasen büyük grup 
«Nemelâzımcılıki» ve «Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın» prensibi ile hareket ederek, mes
lektaşlarının karşısına bir ilim adamına yakı
şır medeni cesaretle çıkmayanlardır. Pek az 
miktan bu vasfı gösterenleri de, bu büyük 
kütle, destekleme faziletini dahi, gösterememiş-

546 — 



C. Senatosu B : 29 5 . 2 . 197$ 0 : 2 

tir. Dolayısiyle üniversite, fakülte ve akade
milerine, anarşist zihniyetti, teşkilâtlanmış 
ufak bir öğretim zümresi hakim olmuş ve idare
yi eline almıştır. Bunlar, faaliyetlerine engel 
olmak istiyenleri veya doğru yolu gösterenleri 
bizzat kendileri, olmazsa kışkırttıkları öğrenci
leri vasıtasiyle tehdidettirmişlerdir. Öğretim 
üyeleri toplantılarında öğrenci hareketlerini 
tenkideden üyelerin durumu, öğrencilere gam
mazlanmış, öğretim tamamen bir avuç anarşist 
öğrencinin istek ve arzusuna göre tanzim edil
miştir. Hepimizin müşahede ettiği ve bildiği 
yakın tarihli "bu hâdiselerin dışında, üniversite
ye ve üniversite öğretim üyeliğine yakıştırıl-
mıyacak birçok hâdiseler daha kulağımıza ça
lınmaktadır. 

Üniversitelerde millî kültür verilmemekte, 
aksine, memlekette anarşi yaratacak ortamın 
hazırlıkları yapılmakta ve öğretim üyeleri bu 
hususta sıfatlarının verdiği elindeki bütün im
kân ve fırsatları kullanmakta; asistan, doçent 
ve öğretim görevlilerini ilmî ehliyetlerine ve ça
lışmalarına ve kabiliyetlerine göre değil, kendi 
fikir ve ideolojilerine gösterdikleri alâka ve 
yakınlığa göre değerlendirmektedirler. 

Öğrencilerin imtihandaki muvaffakiyetleri
nin kıstasları da bunlar olmaktadır. Üniversite 
ve yüksek okullara her yıl, lise mezunlarından 
merkezî sisteme bağlı olarak, muayyen puan 
ve kontenjanda öğrenci alınmakta iken, kon
tenjan dışı ve ilân edilen puvandan düşük pu-
vanlı eş dost çocukları veya ideolojilerine uy
gun öğrenci alındığı, bizzat yakınları tarafın
dan iddia edilmektedir. Bu durum gereken ma
kamlara bildirilmiş olmasına rağmen, işe el-
konulmamıştır. 

Eşe, dosta memuriyet bulmak için lüzum
suz kadrolar ihdasedilmekte, mevcut kadrolara, 
sırası gelmiş doçentlere husumetleri dolayısiy
le, hariçten öğretim görevlisi tâyin edip do
çentlerin kadro almaları önlenmektedir, içle
rinde, Maliye Bakanlığınca yapılan teftişte, ka
nuna aykırı işlerinden dolayı savcılığa veri
lenler, idari yönden dekanlık veya rektörlük
çe tahkikat yapılması istenenler olduğu gibi, 
hocalık vasfı ve otoritesini suiistimal ederek 
öğrencileriyle yakın alâka kurma teşebbüsün
de bulunanların da mevcudolğu bizlere duyu
rulmuş bulunmaktadır. 

Bugün üniversitelerde kitap sıkıntısı da had 
safhaya gelmiştir. Öğrenciler nereden neyi te
min edebileceklerini bilmedikleri gibi, kitap
lar da pahalıdır. Kitap yazan üniversite üyesi 
çok azalmıştır. Birçok üniversite öğretim üyesi 
doktorasını verdikten ve profesör olmak için 
lâzımgelen çalışmayı yaptıktan sonra, mesleği 
ile ilgili çalışmalardan ziyade, kazanç getirecek 
işlere kendisini vermekte ve bu yüzden öğren
cileriyle kâfi derecede meşgul olamamakta, ka
zanç temininde sıfatından istifade etmektedir. 

Sayın üyeler, 
Bugün Türkiye'ımdzde mevcut üniversite, 

akademdîer arıtan öğrenci talebine nazaran ih
tiyaca cevap veremlemektedir. Bunun için yeni 
üniversitelerin açılması lüzumludur. Ancak, ta
lebin karşılanması, mutlaka program ve plânla 
harekeit etomek suretiyle gerçekleştinilmelidir. 
Yalnız üniversite açmak kâfi değildir. Bunun 
maddi ve hukukî yönünü tamamlamak kâfi 
gelmez. Esasen, bunlarım maddi yönü dahi kar-
şılanmamakbaidır. Üniversitelerin kaliteli hale 
gelmesi ve tam kadro ile çalışması gerekir. 

Millî şuuru ve modernlesmısyi telif edebilen 
üniversiteden belgelenen eğicim ve öğretimi ob
jektif olarak verebilecek öğretim üyesi de bul
mak veya yetiştiırimek elzemdir. 

Tam gün çalışma usulü konulmalı, hakiki 
ilim adamlarından âzami istifade yoluna gidi
lerek, bu suretle öğretim açığının bir kıamı gi
derilmelidir. 

öğrencilerin yurt ihtiyacının giderilmesi ve 
burslarınım kâfi dereceye çıkarılması ve burs 
adedinin çoğaltılması sağlanmalıdır. 

Öğrenci dermeklerimin, ne halde olduğu hepi
nizin malûmudur. Bu meselenin halledilmesi hu
susunda Bakanlıkça hazırlık yapıldığım öğren
miş bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, bir hususa daha temas v. 
meden geçemiyeceğim. 

Türkiye'de öğrenim parasızdır. Üniversitede 
bir öğrencimin yü^bimleroe liraya malolduğu bi
linen gerçektir. Mezun olarak meslek sahibi 
olanların bir kısmı, milletin parası ile okuduğu 
halde yabancı memlekeitliere giıdip çalışmakta, 
böylelikle ilme çevrilmiş millet parasını dışarı
ya kaçırmış olmaktaldır. Bu bir nevi mânevi 
döviz kaçakçılığıdır. Bunu önlemek için, ya, tah
sil senelerime göre bir para vermeleri veya mec-
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buri hizmet yapmaları hususu tenıin edilerek, 
vatanına ve milletine çalışarak hizmet edenlerle 
aralarındaki dmge sağlanmalıdır. 

Sözlerime son verirken, bütçenin Millî Eği
tim Bakanlığı camiasına, üniversite camiasına 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
partim adına cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naihit 
Altan. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü (bütçelerine oyunu kullanmıyan var
sa, lütfen kullansınlar efzaıdim. 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversite
ler bütçelerimde şahısları adına sez alan sayın 
arkadaşlarımı sırası ile okuyorum: Sayın Ham
dı özer, Sayın Hüseyin öztürk, Saym Fatma 
ismen, Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayım Hüs
nü Dükeçligiil, Sayın Ahımöt Demir Yüce, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Hayri Dener, Saym Salim 
Hazerdağlı, Saym Rıfat öztüıikçine. 

SALİM HAZERBAĞLI (Elâzığ) — İtirazım 
var, hana Verilen makbuzda ben altıncıyım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, benim önü
me verilen liste bir gün evvel tanzim edilmiş 
olan listedir. Bu nedenle zatıâliriizin altıncıdan 
evvel de söz sırasına sahibo] a cağınızı ünıidedi-
yorum. Burada bâzı arkadaşların filhal görül
memeleri nedeni ile böyle olması mümkün. 

Sayın Hamdi özer. söz sırası zatıâlinizin, 
buyurunuz, 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

Oy verme işlemi sona ermiştir, görevliler 
kutuları kaldırsınlar efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Millî Eğitim Bakanlığı gibi çok önemli bir 
bakanlığın bütçesi üzerinde on dakikanın sını
rı içinde görüş ve temennilerimi arz edebilme
nin telâşı içindeyim. Bu bakımdan dilinizin 
dişlerimize takılmasını hoş göreceğinizi uma
rım. 

Bu bütçe, yapılacak millî eğitim reformu
nun malî gücü olacaktır. Bu reformu milletimiz 
umutla beklemektedir. Eğitimde, öğretimde, 
zihniyette bu reform yapılmalıdır. Bu reform 
köke dayalı, ileri ve yücelere müteveccih olma
lıdır. Çağdaş devletlerin yaşama formülü bu

dur. Çünkü, bir ağaç dalı ile gürler; fakat kö
kü ile ayakta durur. Geçmişimizin ve geleceği
mizin mimarları olan öğretmenlerimiz bunu çok 
iyi bilmektıeıdirler. Bunu fazlaca uzatmak sureti 
ile üzerinde duramıyacağım. 

O hailde, yapılacak reformda, «Eğitimde mil
lî, öğretimde çağdaş olmak» fikri hâkim olmalı
dır. Ahlâkta ecdat gibi, bilgide ondan üstün 
almayı şiar edinmeliyiz. 

iSaym senatörler; 
ilim bir gerçektir. Onun rengi ne kızıl, ne 

kara ve ne de karışık; yani anarşik değildir. 
Bıeyinkre kızıl ampul takmakla veya akıllara 
siyah perde germekle ilmin hüviyeti belirtile-
meız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Öğretim sistemimiz bozuktur. Bütün kabili

yetlerimiz hafıza çemberinin içine hapsedilmiş
tir, yaratıcı kabiliyetler kösteklenmiş tir. Ezber
cilik çıkar yol ve hüner halini almıştır. Millî 
eğitim sistemimiz, her şeyi bilen, fakat hiç bir 
şeyi bilmiyen insan yetiştirmekte belki de dün
yada birinci safı alabilecek durumdadır. Biz, 
Türk Milletli olarak her şeyi değil, bir şeyi çok 
iyi bilen msangücüne muhtacız. 

Sayın senatörler, bir lise öğrencimiz suni 
kalb ve böbrek yaparak insan vücudu üzerin
deki derin bilgisini ispatlamıştır; fakat eğer bu 
öğrenci coğrafya dersinde not alamazsa Veya 
oerkezî sistemde Tıp Fakültesine girecek pua
nı tutturamazsa doktor olamıyaçaktır, işte bi
zim eğitim ve öğretim sistemimiz... 

Bir öğrenci, beş dersten bütünlemeli olarak 
girdiği üniversite giriş imtihanında en yüksek 
puan almış; fakat pekiyi derece ile mezun olan 
di şar da kalmıştır, işte bizim yeterlilik ölçüsü 
sınav sistemimiz... 

Saym senatörler; 
İnsan kabiliyeti ile meslek özelliği bağ-

daştırılmadıkça, millî eğitim sistemimizin med
rese zihniyetinden, tenkit edilen medrese 
sisteminden daha öteye gidemiyecektir. Yan
lış anlaşılmasın; eski medrese sistemimiz, ilmî 
araştırmaya ve buluşlara verdiği önem bakı
mından bugünkü sistemimizden çok ilerde idi. 
İnsanlara; yalnız heves faktörü dikkate alına
rak değil, kabiliyet faktörüne göre iş ve meslek 
hayatı için yön verilmelidir. Bu yollar tıkan-
mamalidır, onun sahibi haline getirmelidir. 
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Çeşitli testler ve psikoteknik lâJboratuvarların-
dan her öğrenci, bilhassa başlangıçta sık sık ge
çirilmelidir. Böyle olunca, «işe göre insan» 
prensibi uygulanmış olur. 

Şimdi, sayın Bakandan soruyorum: Millî 
eğitim reformu nasıl olacaktır? Bir insanın 
bütün kabiliyetlere sahip olduğunu farz ederek, 
coğrafyada olduğu kadar matematikten, mate
matikten olduğu kadar psikolojiden, mutlaka 
hepsinden en iyi dereceyi alması mı lâzımdır? 
Aksine matematik sahasında kabiliyetli bir ki
şiye o ŷ olu, coğrafya sahasında kabiliyetli bir 
kişiye o yolu göstermek lâzımdır. 

O halde, millî eğitim reformu ile vaat bu
yurmuşlardı, hiç bir derse bağlı kalmadan ders 
geçme sistemi ile herkes kabiliyet sahasına 
yönelecekti, bunu bir genelge ile fbu yıl, en kı
sa zamanda, tatbike koyacaklar mıdır, koyma
yacaklar mıdır? Sualimin birisi budur. 

İkincisi: 
Okullarımızda öyle dersler vardır ki, ada

ma iş bulma hedefini almıştır. Meselâ, ortaokul
larda biçki - dikiş veya elişi dersleri vardır. 
Arkadaşlar, bunlar ihtiyarî olmalıdır. Bütün 
çocuklar annelerini sıkıştırır, babalarını sıkıştı
rır, terziye gider, marangoza gider; bu çocuk 
bu yaşta sahtekârlığa alışır, başkasına yaptırdı
ğı ile elişi derslerinden gider not alıyor. Bunu 
yaptırmayalım. Bunun diğer bir zararı da, yüz-
binlerce metre kumaşın ekonomik bakımdan 
heder olup gitmesine sebep olmasıdır. Bu da 
malî bakımdan millî ıbir zıyaı mucip olmakta
dır. Geçen seneki konuşmamda da ben bunu 
tebarüz ettirmiştim; fakat biz burada konuşu
yoruz, her şey yerinde kalıyor. Şu on dakika
da ben ne konuşayım? On dakikaya sığdıraca
ğım diye ne konuşacağımı şaşırıyorum, her şeyi 
birikirine katmak durumuna giriyorum. Çok is
tirham ediyorum; hanginizin çocuğu kendi di
kişini kendisi yaptı da götürdü? Sayın eğitim
ciler, ne için demiyorsunuz ki, benim çocuğum 
kendisi yapmadan bunu götürdü; fakat hakkı 
olmıyan notu aldı da geldi?., işte bu çocuk bu 
sıralarda, bu çağlarda sahtekârlığa alıştırılı
yor. ıSureti katiyede ıbunun önü alınmalıdır, bu 
derslerde ihtiyarî olmalıdır arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Bakanlıkta bir Yüksek Disiplin 
Kurulu vardır. Bu Kurul, öğrenciye verilen 
disiplin kararını bir hükme bağlar; ya hafif le-

I tir, ya ağırlaştırır, ya ortadan kaldırır. Maale
sef sanki bu Disiplin Kurulu bütün öğrencilere, 
sureti katiyede, kesin olarak ceza vermek için 
kurulmuştur. Şöyle ki: Bir öğrenci 20 gün ka
dar okula devam edemiyecek olursa ötomatik-
man sınıfta kalıyor; fakat, Malatya'dan bir öğ
renci evrakı ile Yüksek Disiplin Kuruluna gön
derildi evrakı geldi, üç ay sonra ancak cevap ve
riletildi. Bu çocuk sokaklara atılmak sureti ile 
bir senesini kaybetmiştir. O halde, lüzumsuz 
şeyleri bırakalım, hu yetkiyi ya illere verelim, 
yahut da Bakanlık yapacaksa bunun hakkından 
gelsin. 

BAŞKAN — Sayın özer, süreniz dolmak üze
redir; rica edeyim efendim, lütfen bağlayınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, sayın Bakandan bir istirhamım da 
şudur: Akçadağ İlköğretmen okulu vardır. Bu
nun kanalizasyonu yoktur, bunun kaloriferi 
yoktur. 500 kişilik olan okulun bugün 2 000 e 
yakın talebesi vardır. 400 kişilik Kız Sanat Ens-
tütüsü için açılmış olan bir binada bugün 1 400 
öğrenci okumaktadır, Malatya'da, hinterlandı
nın genişliği bakımından, nüfusunun çokluğu 
bakımından, halkının hevesi bakımından, hiç 
olmazsa hsr şeyden mahrum edilen Malatya'da 
bir eğitim enstitüsünün açılmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş

kan, bir de sayın öğretmenlerimizin, minnettar 
kaldığımız öğretmenlerimizin bâzı özlük işleri 
hakkında eğer maruzatta bulunmama bir daki
ka müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen 
bağlayın. 

'HAMDİ ÖZER (Devamla) — öğretmenle
rin intibakları yapılmalıdır arkadaşlar ve mük
tesep hakları saklı tutulmalıdır. 

Geçenlerde burada kabul etmek istemediği
miz, löğretmenlerin sosyal haklarını savunan ve 
teminat altına alan kanun tasarısının da kanun
laşması yolunda, şayet gerekirse yardımcı olma
nızı diler, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saiyın Hüseyin öztürk?... Yok. Sayın Fat

ma Hikmet ismen, söz sırası zatı âlinizin, buyu
run efendim. 
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HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — • Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Türkiye millî eğitimi, ülkenin ekonomik ve 
sosyal kalkınması için bugün de gerekli nite
liklere kavuşmuş değildir. Şöyle ki; eğitim sis
temimiz toplumsal gelişmenin bugünkü aşama
sındaki ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak, 
varlıklı sınıflara öğrenim imkânı sağlıyan, ka-
pıisını yoksul halk kütlelerine kapamış, geniş 
ölçüde gelenekçi bir eğitim hüviyetinden öteye 
gidememektedir. 

Çağımızda ve toplumumuzda eğitimin basit 
bir bilgi aktarma ameliyesi olarak düşünülmesi 
korkunç bir zaıf tır. ülkenin genel kalkınma he
deflerine ve toplumsal tercihlere yöneltilmemiş 
bugünkü eğitim sistemimizin bir yığın diplo
malı işsizler yaratması, bu nedenden ötürüdür 
ve doğaldır. 

Eğitim, diğer araçlarla birlikte toplumsal 
değişmeyi ve gelişmeyi sağlıyacak bir araç ola
rak düşünülecekse, bugünkü atalete, başıboşlu
ğa, tesadüflüğe süratle son verilmeli, sanayileş
me ve tarımda modernleşme gibi toplumumu
zun bugünkü aşamasındaki ihtiyaçlara göre ye
niden ele alınmalıdır. Eğitim politikasını, kal
kınma politikasının bir bölümü olarak kalkın
ma çabası içindeki yerine oturtmak yolunu ge
cikmeden seçmek gereklidir. 

Kalkınma hedefleri ile eğitim hedefleri ara
sındaki zorunlu ilişki ve uyumluluk sağlanmalı
dır. Bu açıdan ülkemizin durumu iç açıcı de
ğildir. Bugünkü iktidar dâhil, ülke yönetimine 
şimdiye kadar hâkim olmuş iktidarların tümü, 
bu zorunlu şartı ya kavrayamamışlar ya da kas
ten yerine getirmemişlerdir. Her iki hal de, 
ülke yönetimine sahibolanlarm, kalkınma ve 
eğitim politikası yönünden bütünü ile başarısız 
ve acz içinde olduklarını kanıtlar. '" 

(Sayın senatörler, bugün ülkemizde toplum
sal hedefleri şöyle özetlemek mümkündür : 

a) Sanayileşme, 
b) Tarımda modernleşme, 
c) Toplumun bütünü ile demokratlaşma, 
d) Sömürüden arınmış âdil bir toplum dü

zeni ve buna uygun bir siyasal iktidarın ger
çekleşmesi, 

e) Bu hedeflerin kalıcı olmalarının baş şar
tı olan siyasal bağımsızlığımızın kazanılması. 

Bu toplumsal hedeflere göre eğitimimizin 
nitelikleri de; öncelikle ileri teknolojiyi kulla-

j nan, modern sanayiin gelişmesine ve kurulması
na yarıyacak eğitim ilkesini uygulamak, bunun 
zorunlu sorunu ise meslekî ve teknik okullara 
öncelik vermek, ayrıca modern teknolojiyi top
lumumuza aktaracak yüksek vasıflı teknisyen 
yetiştirmektir. 

Sayın senatörler, 
Tarımda modernleşme; toprak reformu, ko

operatifçilik ve benzeri verimli işletme biçim
leri şeklindeki düzenlemelerle birlikte oluşacak 
bir seri operasyonları içerecek ve tarım eğiti
mini de bu çerçeve içinde etkiliyecektir. Bu 
alandaki eğitim hedefleri, bir yandan tarımda 
modernleşme ihtiyaçlarına eleman hazırlama, 
öte yandan üretimi artırmak ve organizasyonu 
sağlama görevlerini yerine getirecektir. 

Sayın senatörler; 
Dünyanın genel gidişi, baskı, terör ve şid

det yönteminin mahkûm olduğu doğrultudadır. 
Özellikle 20 nci yüzyılda her gün bir müstebi-
din, bir diktatörün, kiralın, sultanın ya da ben
zerinin devrildiğine tanık oluyoruz. Kütlelerin 
demokratik bilincini yok etmek, sutekun toplum
lar yaratmak çabaları daima ters sonuç vermek
tedir. O halde, eğitimimizin bir niteliği de top
lumumuzun bütünü ile demokratlaşmasına yar
dımcı olması, en özgür biçimde düşünce ve fikir 
mihraklarının gelişmesine yardımcı olacak de
mokratik bir toplum atmosferinin yaratılması
na katkıda bulunmasıdır; yani, kütlelerde de
mokratik bilincin gelişmesidir. 

Eğitimin genel seviyesinin demokratik bilin
ci yüksek tutacak bir muhtevada olması ve her 
türlü çağ dışı baskılardan arınması bugün için 
zorunlu bir şarttır. 

Özellikle 12 Marttan sonra öne sürülen ger
çekler ne olursa olsun, bu ilkeyi za'fa uğratan 
uygulamalar olmuştur. Peşin hükümlerle ve so
rumsuzca estirilen terör havası içinde binlerce 
eser polis mahzenlerimde hapsedilmiş veya ya
kılmış, serbest düşünce ve araştırma özgürlüğü 
tahdit altına alınmıştır. Bu şartlar devam ettiği 
sürece eğitimimizin genel seviyesi düşecek, bi
lim ve araştırma olanakları giderek yok olacak
tır. 

Sayın senatörler, bilim adamlarımız, dünya 
serbest düşünce düzeyinde çalışmalar yürüte-
miyeceMer, tersine siyasal otoritenin ve poliöin 
ambargosu altında çalışma gibi son derece an-
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tîdemokratik bir ortamda, ülkemin için hayati 
olan katkılarda bulunmıyacaklardır. Sanıyo
rum ki, fikir suçlarının kalktığı bir dünyada ül
kemiz ve ülkemizin insanları böyle bir uygula
maya lâyık değillerdir. 

Dün olduğu gibi bugün de Erim hükümetleri 
zamanında üniversitelerimiz aydın, yazar ve 
sanatçılarımız, öğretmenlerimiz üzerinde uygu
lanan baskılar artarak devam etmektedir. 
Dünyanın hiçbir yerinde bir kaç anarşik olay 
bahane edilerek demokratik hayat bu ölçüde 
baskı altına alınamaz. Bu, açıktan bir hakkın 
özüne dokunmaktır. 

Erim hükümetleri, işbaşına geldiği günden 
bugüne kadar, öğretmen özgürlüğünü dağıt
mak, sindirmek ve demokratik bir kitle olarak 
örgütlenmelerini engellemek için elinden ge
leni yapmıştır. Kazanılan haklar, Anayasa de
ğişikliği ile ellerinden alınmıştır.. (Sendikal 
hakları meselâ) Bu defa, derneksel alanda ör
gütlenmemeleri için, İçişleri Bakanlığı genelge
leri ile valiler ve kaymakamlar her türlü bas
kıyı uygulamaktadırlar; yani, bu derneklere 
girmemeleri için çalışmaktadırlar. Bugün öğ
retmenlerimiz tedirgin ve korku içindedirler. 
Bu kuşku ve tedirginlikten ötürü, özgürce mes
lek örgütlerini kuramamakta ve millî eğitim ala
nında öğretmeni ile öğrencisi ile olması gerekli 
olan demokratik hayat felce uğramış durumda
dır. 

Bütün bu sonuçların felce uğrattığı bir mil
lî eğitim örgütünün, toplumun bütünü ile demok
ratlaşması görevini yerine getireceği çok şüp
helidir. 

Sayın senatörler, bunun için yapılması ge
rekli olan bu sakıncalı gidişten süratle dönül
meli ve şu tedbirler öncelikle alınmalıdır 

1. — Öğretmen üzerindeki suçlama kampan
yası kaldırılmalı ve en demokratik şekilde ör
gütlenme olanakları tanınmalıdır. 

2. — Ellerinden alınmış sendikal hakları 
kendilerine yeniden tanınmalıdır. 

3. — Boykot sonuçları öğretmenin lehine 
tasfiye edilmelidir. 

4. — Üniversite ve bütün eğitim kuruluşla
rında ilim, araştırma ve düşünce özgürlüğü üze
rinde bugüne kadar sürdürülen baskılara ve 
ve kitap düşmanlığına son verilmelidir. 

5. — Öğretmenlerimizin konut, sağlık ve 
çocuklarının tahsil durumları, enerjik tedbir 
lerle güvence altına alınmalıdır. 

Bu eleştiri ve önerilerimizin ışığında görüş
lerimizi özetlersek : 

Türkiye millî eğitimi, varlıklı sınıfların 
okumuşluk ihtiyacını gideren bir lüks olmak
tan çıkıp, toplumsal kalkınmanın etkin bir ara
cı haline gelmelidir. 

Yoksul halk kitlelerinin hakça ve eşitçe ya
rarlandığı demokratik kurumlar halinde örgüt
lenmelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Millî Eğitim Bakanlığının 1972 yılı bütçesin

de, ben de kısaca millî eğitim meseleleri içinde 
büyük önemi haiz olan din eğitimine temas ede
ceğim. 

Asırların ihmal ettiği din eğretim ve eğitimi 
meselesine 1965 lerden bu yana bir ölçüde eğilin-
miş ve bu ihtiyacı karşılamak maksadı ile hepi
nizin malûmu olduğu gibi imam - hatip okulları 
açılmış ve bunların sayısı 71 veya 72 ye çıkarıl
mış idi. 

Gerek program itibariyle, gerek yetenekleri 
itibariyle, yetişme tarzları itibariyle hepimizin 
şikâyetçisi olduğumuz bu okulların ıslahını, tan
zimini, fakat Türk çocuklarına iyi kaliteli, mü
nevver, aydın din adamı yetiştirme yeteneğini 
kazandıracak bir sistemin kurulmasını canı gö
nülden arzular iken ve bunların ıslahı yolunda 
gerek müfredatlarının tanzimi, gerekse bu okul 
mezunlarının yüksek tahsil yapma imkânlarının 
verilmesi istikametinde çalışmalar yapılırken, 
8 nci Şûrada da bu ayrı bir konu olarak ele 
alınması düşünülmüş iken, her nedense sadece 
bir sistem bahanesi ile imam - hatip okullarının 
birinci devresi kaldırılmış ve böylece 72 veya 71 
adet olan imam - hatip okulları 39 a inmiş bu
lunmaktadır. Çünkü, bunların bir kısmında, bi
rinci devresi henüz tamamlanmak üzere, lise kıs
mı faal hale gelmemiş durumda olduğundan, 
bunların kapatılmasiyle otomatikman üst kısmı
nın da kapatılmış olduğu gerçeği meydana çık
maktadır. 

Sayın Erim Hükümeti, eğer bu aziz Türk 
Milletinin evlâtlarına islâm Dininin esaslarını, 
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dinî bilgi ve görgülerini artırmak veyahut bu 
alanda din adamı yetiştirmek gayesinde ise, bu
nun bir prensibi ve sistemi vardır. Yok, bu böy
le değil de, bu büyük Türk Milletini dinden ve 
dinin esaslarından soyup,- bir kenara atıp, ne 
idüğü belirsiz, maneviyatından, millî hislerinden 
mahrum bir vaziyete getirip, anarşinin kucağına 
atmak ise, ki bu mümkün oimıyacaktır, o zaman, 
bu çok sakim ve as farkla alınmış olan kararın 
derhal değiştirilmesini ve bu yanlış tatbikattan 
rücu edilmesini Sayın ikinci Erim Hükümeti 
Millî Eğitim Bakanından istirhamla ve bir misal
le bu hususu arz ve izah edeceğim. 

Misal şu : 
Benim seçim bölgem olan Gerede'de bir 

İmam - Hatip Okulu açılmıştır. Bu okulda, Mil
lî Eğitim Bakanlığının ve Devletin on paralık 
katkısı yoktur. Tamamen oralı vatandaşların 
gayretiyle, arsa temin etmesi ve bina yapmasıy
la bir milyon lira bedele yaklaşan bir eser mey
dana getirilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığına su
nularak, «Buyurunuz, benim çocuklarım üniver
sitede anarşist olmasın, komünist olmasın, mane
viyatına, dinine bağlı olarak yetişsin diye mek
tep açtık; öğretmenini veriniz, müfredatını geti
riniz.» denmiştir. 

Şimdi, Gerede imam - Hatip Okulunun 500 
kadar mevcudunun size mektepten alınmış kay
naklarım arz ediyorum : 

Bu okulun talebeleri; Mengen ilçesinden, 
Dcrtdivan nahiyesinden, Karabük ilçesinden, Es
kipazar ilçesinden, Ovacık'tan, Kızılcahamam, 
Çamlıdere ve az miktarda da Çankırı'nın Çerkeş 
ilçesinden gelmektedir. 

Bu yıl, bu okula 300 kadar müracaat oldu
ğu halde, geçen sene ve kaldırılma kararından 
önceki müracaat 250 veya 300 kadar iken, şim
di vaziyete bakınız : 

Gerede'de ortaokul var, lise var, demircilik 
gibi sanat kursları var, enstitü var. Durum böyle 
olduğu halde bir tamimle deniliyor ki, «Bu okul
lar ortaokul haline getirilsin.» 

Tatbikat aynen söyle; ortaokul haline geti
rilmesi tamim edildiği zaman, Gerede'ye Men
gen'den gelen çocuklar, Mengen'de ortaokul ol
duğu için vazgeçmişlerdir. Dörtdivan'dan gelen
ler de vazgeçmişlerdir, orada da ortaokul vardır, 
lüzum kalmamıştır. Karabük'te de ortaokul var
dır, Eskipazar, Ovacık'ta da ortaokul vardır, 
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Kızılcahamam'da da Çamlıdere ve Çerkes'de de 
ortaokul vardır. 

Bu tamimden sonra, Gerede imam - Hatip 
Okuluna (Orta kısmına) kayıtlanmak üzsre 
müracaat eden talebenin sayısı 30 dur. Yani 300 
den 30 a inmiştir. Hattâ tamimde bu talebelerin 
Düzce İmam - Hatip Okuluna nakli emredilmiş
tir. 

Şimdi, gelelim maddi imkânlara. Bu kürsü
lerde daima kamuoyundan söz edilir, daima 
halktan yana olunduğundan bahsedilir. Şimdi 
canlı imsalini vereceğim. Bu fakir köylü çocuk
ları Geröde imam . Hatip Okulunda yatılı ve 
yemekli olarak okuduklarından dolayı ayda 
80 - 100 liralık bir ücretle okumakta idiler. Bu 
çocuklara, «Düzce'ye gidiniz» dediğimiz za
man, derhal aylık masraf 250 liraya çıkar. Düz
ce'deki yatılı ve paralı imkân öyle değerlendiril
miştir. Böylece bu saydığım, aşağı - yukarı 
8-10 bölgenin, tamamen kendi arzuları ve gay
retleriyle hem de fukaralıklarına rağmen, karın
ca kararınca yardımlariyle meydana getirdikleri 
bu okulda, hafız, imam ve saire olmak yerine 
daha okumuş, başka bilgilerle de mücehhez din 
alamı yetişsin gayretiyle gelen bu çocukların 
cOsuma imkânları tamamen bertaraf edilmiştir. 

Gerede heyetini Sayın Erim'e getirdim, du
rumu aynen arz ettim, mâkul karşıladırlar, fa
kat o zaman ki Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'e durumu anlattığımız zaman, maalesef red
dedilmiş ve ısrarla oranın kaldırılması üzerinde 
durmuşlardır. 

Şimdi, bir de şu bahis vardı: Sayın Erim; 
«Efendim, 30 - 40 tane nröktep açacağız, leylî 
yapacağız, burslarını vereceğiz, böylece bu ço
cukları daha kaliteli yetiştireceğiz» demişlerdi. 
Maatteessüf bu 30 okulun da tümünün leylî ya
pılması, burslu yapılması imkânı da yoktur. Üs
telik imam - hatip okulu mezunlarından Yüksek 
İslâm Enstitüsü imtihanına girip de Erzurum'u 
kazanan, fakat istanbul'u kazanamadığı için 
Erzurum'a gi dememekten mütevellit «Acaba 
burs alma imkânı var mı» diye sağa sola baş
vuran bir talebenin Millî Eğfitim Bakanlığı il
gililerinden aldığı cevap şu: 

«Sen imam - hatip okulundan sonra lise mu
adeleti imtihanını da vermişsin, hem Yüksek İs
lâm Enstitüsüne gitmek imkânın var, hem yük
sek okula gitmek imkânın var. Eğer Yüksek 
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islâm Enstitüsüne gitmez de yüksek okula gider
sen sana burs var, yok İslâm Enstitüsüne gitmek 
istersen sana burs yok» diye kapısı üzerine vu
rulmuştur. 

Müracaat edeni ve cevap vereni, gerekirse 
Sayın Bakana açıklamak durumundayım. 

Sayın senatörler, muhterem Millî Eğitim Ba
kanlığı ilgilileri; eğer biz Türkiye'de modern 
mânada her türlü taassup ve hurafeden uzak, 
medeni insanın ihtiyacı seviyesinde bir din ada
mı yetiştirmek ve din kültürü vermek işitiyorsak, 
şok istirham ediyorum, Millî Eğitim Bakanlı
ğının denetimi ve kontrolü altında ve tamamen 
ona bağlı din okullarının tâ bidayetten üniver
siteye kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde mey
dana getirilmesi üzerinde durulmalıdır. Bu 
okulların açılma aşkı ve gayretinin frenlenip 
bertaraf edilmesi yerine, tamamen desteklenme
sini istirham ediyorum. 

Zira, bunu yapmadığımız zaman, inanma his
sini, vatandaşın gönlündeki imanını söküp at
maya kaaJdir olmadığımıza göre, daima kendi 
imkânlariyle bunu yapmaya çalışacak, işte o an
da taassubun, irticaın, hurafenin içine boğulup 
kalacaktır. Burada, birinci Erim Hükümetinin 
çok büyük ve çok hatalı davranışını, ikinci 
Erim Hükümetinin tashih etmesini istirham edi
yorum. 

'Sayın Bakanın konuşmalarına göz gezdirdim, 
orada da belirtiyor, Anayasanın 21 nci madde
sini okuyorum. 

«Madde 21. — Herkes, bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma 
ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sa
hiptir...» 

Peki, Anayasanın bu maddesi dururken, be
nim Geredeli vatandaşımın her türlü Devlet 
borcunu ödedikten, her türlü sosyal imkânlarını 
hallettikten sonra, mükeyyifatından ve gıda
sından kısarak ayırıp ta meydana getirdiği 
okulu ki, halen bu okul, arazisi de, binası da 
cemiyetin tahtı tasarrufundadır) Millî Eğitim 
Bakanı olarak veya Bakanlığı olarak ne hakla 
kaldırıp ortaokul yapabilirsin? Mümkün değil 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yılmaztürk.. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Ama ne oluyor? Vatandaş zorlanıyor, illâ bunu 

I ortaiokula, sanat mektebine, şuna, buna çevire
lim, deniyor. Fakat onlar var zaten. Zaten bu 
mektep olduğu zaman da ortaokulun talebesi 
yine kendi okuluna devam ediyor, Gerede Or
taokulu dolu. Hattâ imkân da var, genişletmek 
te mümkün; lisesi de var. Bütün dâva, Türki
ye'de inanan insanlar zümresine karşı inanmı-
yanların bir kini, gayzı ve kasdi meselesi var; 
bununla. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, süreniz 
doldu efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Bir nevi gerçek inancı tâhribetmek gayesi 
mevcuttur. Çok istirhamı ediyorum, lâik Cumhu
riyet anlayışı içerisinde, Anayasanın 2 nci ve 
21 nci maddesi muvacehesinde biz bu konuya 
samimî ve ciddî olarak eğildiğimiz zaman, gö
receğiz ki, bu hürriyet havası içerisinde hiçbir 
sahanın saliM ve ehli azalmıyacaktır, ama Tür
kiye'de münevver din adamı da yetişecektir. 

Sonra bir şey daha var. ilkokulların 8 se
neye çıkarılması programı mevcut.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Yıl
maztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan, müsaade edin, iki 
cümle... 

Binaenaleyh, 8 seneye çıkarıldığı zaman şu 
okullarda din dersini fahri olarak bırakmaktan 
ne anlarsınız? Diğer derslerin yanında bunu 
da mecburi kılsanı , hattâ ilkokul sıralarından 
başlasanız ki, bu Dinin sahibi böyle öğretmiş, 
böyle kurmuş bu sistemi; bunu kurandan daha 
akıllı olduğunu kimse iddia edemiyeceğine gö
re, hiç olmazsa lütfen o sisteme bir eğilelim. 
Bu dinin salhiibi muallimi, mübelliği nasıl tan
zim etmiş, ona bakalım o zaman göreceğiz ki 
ilkokul çağında başlar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Birinci Erim Hükümetinin Bakanı Sayın Şinasi 
orel'in bir gündem dışı konuşma münasebetiyle 
bu kürsüde beyan ettiği gibi, dünyada en uzun 
tahsil teolojidir; din tahsilidir. Bu sarahaten 
toöyle, Bakan tarafından da ifade edildiğine ba-

I kılırsa; buna göre, din dersleri Millî Eğitim 
bünyesi içerisinde, mutlaka ilkokul çağından 

I başlamalıdır, mecburi olmalıdır ve din eğitim 
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ve öğretimi yapan okullarda mutlaka orta öğ
retimin umumi prensibi dışında ayrı bir statü 
içerisinde yönetilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen bağ
layınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bunu yaptığımız zaman, mutlaka daha hayırlı, 
daha faydalı, daha millî, daha ilahî ve ulvî 
(bîr vazife yapmış olacağız. 

Sayın Bakandan... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir arkada

şımızın hakkına üç dakika süre ile, kelimeyi 
kullanmaktan da teeddülbediyorum, lütfedin 
efendim... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
(Sayın Başkanım, cümlemi topluyorum, ama bu 
kürsüde öyle dakikalar, öyle saatler suiistimal 
edilmiştir M, benim bu konuda üç dakikalık 
gecikmem eğer göze batıyorsa, Sözümü derhal 
topluyorum. 

Yalnız son cümlem sayın... 
BAŞKAN — Beyefendi, kötü örnek zatıâli-

nize misal olur mu? Siz hakşinas bir arkadaşı
mızsınız. Lütfen bir tartışmaya mahal olmasın, 
bağlayın efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Tartışmaya girmek istemiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Genel Kurulun kararına imti-
sale davet ediyorum, rica ediyorum, dördüncü 
ikazım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Derhal topluyorum Sayın Başkan. 

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller 
yetiştirmek arzusunda olan Millî Eğitim Ba
kanlığı, bu tedbirleri almadığı takdirde belki 
fikri ve irfanı hür nesil yetiştirir, fakat vicda
nı hür nesil yetiştirmek imkânını ortadan kal
dırmış olur. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Millî 
Eğitim Bakanlığı ilgililerine, büyük Türk Mil
letine uğurlu ve hayırlı olmasını diler, beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı he
pinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, zaman ölçüsü içerisinde konuşacağım. 
Efendim, Mevlâna Hazretlerinin buyurduğu 

gibi, ya olduğun gilbi görün veya göründüğün 
gibi ol. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen öylesin. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz 

şimdiye kadar hamdolsun böyle olduk, böyle ol
maya da devam edeceğiz sayın dostum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Millî Eğitim ca
miası ile iş görecek, reform yapacaksa bununla 
yürütecek. 

Programını okudum; bunu üniversite hoca
ları da tetkik etsin, Türkiyetâe tatbiki mümkün 
mü değil mi, o tartışma meselesi ayrı bir şey. 

1. Ders ücretleri meselesini halletmek mec-
(buriyetindesiniz, Sayın Bakan. Ders ücretleri 
bakımından öğretmenler mutazarrır, dışardan 
gelen 10 lira alır, öıbürü 4 lira alır. 

2. Fedakârdır öğretmen zümresi, fakat mü
dürlük yaptırıyorsunuz; okul müdürlükleri ko
lay değil, meccani okul müdürlüğü olmaz. 18 
saat. 20 saat ders yapan müdür, müdürlük ya
pamaz. Bu böyle. Biz bu kademelerden geçtik, 
4 saatten fazla alamazdı müdür. Şimdi 18 saat 
çünkü geçim meselesi var. 

Buna çare bulmak şarttır. Bunu tatmin et
mediğiniz müddetçe hiç biri tatbik olunamaz, 
öğretmen kütlesi içine gömülür. 

3. Teknik öğretimi orta öğretim içerisinde 
eritemezsiniz. 

Bir uzman vardı; müsteşardı, gözümle gör
düm, geldi, fizik âletleri işlemiyordu, iki saat 
başında durdu. 

Teknik öğretimi, eğer noksanları varsa dü
zeltirsiniz, fakat orta öğretimin içerisinde mes
lekî okullar erimez. Meslek okulu her tarafta 
meslek okuludur. 

Tabiî haklara tecavüz ediyorsunuz, ediliyor. 
İmam - Hatip Okulu mezunları, yönetmeliğe 
göre iki sene imamlık yaptıktan sonra Yüksek 
islâm Enstitüsüne gidebiliyor. Hangi okulda bu 
tatbik ediliyor? Reva mıdır bu? Kabiliyetli in
sanlara eğitim eşitliği vereceğiz diyorsunuz, eği
tim eşitliği bu mudur? 

ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Umumi Heyete hitap etsin Sayın Başkan. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
Umumi Heyete hitabediyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O tarafa 
(bakıyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ca
nım, günah mı ölbür tarafa doğru bakmak?.. 
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IBAŞIKAN — LûSf-an Sayın Dikeçligil, lüt
fen efendim,, Genel Kurulu hatalbedkı. 

'Rica ediiyorum müdahale etmeyin. 
HÜSNÜ DİKEÇIİGİL (Devamla) — Sa

yın Baçkan, ben zatıâlinize hlialbediiyorum 
zaten. 

Hükümet, tarafsız Hükümet olarak kurul
muştur. Bakan sisin kanattan oldu diye ten
kit mi etmüy elini? Tarafsız Hükümet diye söy
lüyoruz biz bunu. Şüphesiz bizim de Bakanı-
mızdır, böyle konuşacağız. 

Diş memleketlere gönderilen talebe işi fe
caattir; kontrol edilmemektedir. Türk Mil
lerinin parası heder edilmektedir. Benlim ka-
naatince, 1983 yılında da söylemiştim, üni
versite mezunu gitmelidir dışarıya, lise me
zunu değil. Üniversite memsujbu arkadaşlarıma 
sekiliyorum, eğer ünıiverısiıtenîzi ibeğenmiybrsa-
nız o başka, fakat buna sahip çıkmanız lâ
zımdır. Hattâ haltta, dışarıya gidecek öğrenci 
konusu, bilim adamı yetiştiğine göre, üni
versitelerin hakkı olmalıdır. Rektörler, de
kanlar buna sahilp çıkınız... 

ıDiğer bir mesele; imam - hatip okullarının 
fbirinci devresi kapatıldı, bu azim hatadır. 
Döneceksiniz ilerde buna, ama arkadaşımın 
ifade ettiği gibi 4 ncü sınıfa gelmiş, sınıf ge
çecek olan talebelere kapıyı kapayıp, «sıen 
başka yere git» diyemezsiniz. Bu da hatalı bir 
durumdur ve eşitlik prenıjoine uygun bir 
tutum değildir, doğru değildir; milleti içine 
gömersiniz, Milleti içine gömeni bir Hükümet 
muJvaffak olamaz. 

öğretmen okulları meselesi üzerimde hassa-
isiıyötle durulmalıdır, öğretmen okullarına ki
fayetli ve tecrübeli öğretmenler tâyin edilme
lidir. Stajını daha (bitirmemiş olan kimse
ler öğretmen okullarında öğretmenlik yaptık
ları müddetçe bu durum düzelemez. öğretmen 
okullarının müfredatının hazırlanmasında bu 
arka'daşiimızın emeği vardır. Hürmetle ana
rım, Sayın Reşat Tardu'yu; karar alınmıştır o 
zamanlar; en tecrülbeli, bilgili ve en kaliteli 
öğrdtimenlerin öğretmen okullarına tâyini dü
şünülmüş ve derpiş edildi. Esas reform budur. 
İyi öğretmen yetişti-remediğiniz müddetçe, iyi 
öğrenci yetiştiremezsiniz. Maalesef öğretmen 
'okullarının kalitesi düşürülmüştür, insanlar 
muhitte yetiştirilir. Adalet Partisi bakanları

nın hatası olmuştur; en ücra yere, daha doğ
rusu i;çtimai ortamı olmıjyan yerlere öğret
men okulları açılmıştır. Bugün mezunlarını 
iatûihdam ddecek yeri bulamıyorsunuz, yoktur. 

'Eğitim enstitüleri de böyledir. Maarif Ba
kanlığı talihsiz bir 'Bakanlıktır. Maalesef, ben 
ibu Bakanlığı harekete getirecek bir Bakanı 
görmedim. Cihat Bi.lgehan da Maarif Bakan
lığı yaptı, ne yapayım, o söylelsinı... 

ÖMER ÜOU2AL (Elskişehir) — Nereye 
<bak!3a, oraya eaitayor. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
İSA BİNGÖL (Muş) — Aday olacaksın ga

liba. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz 

adaylığa talip olsa idik, Süleyman Demirci'm 
eline öperdik. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Dikeçligil, ikazı 
yapıyorum, siz devam buyurun efendim, lütfen. 
iki dakikanız kaldı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kim 
olursa olsun, doğruyu söylerim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, bir şey söylemedim ki, «Nereye baksa, 
oraya çatıyor» dedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ta

hammül meselesi bu, ne yapalım... 
Şimdi, Türkiye'de kentleşmediğiniz müddet

çe, 40 bin köy olduğu müddetçe, eğitimi yaygın 
hale getiremezsiniz. Hükümetler, realitelere uy
gun olarak, medeni memleketlerin geliştiği gi
bi, içtimai muhiti yaratıp kentlere doğru gitmek 
mecburiyetindedir. O zaman 8 sınıflı okul düşü
nülebilir; fakat bugün düşünemezsiniz, olamaz. 
40 bin köyde Türk bütçesi buna kâfi değildir, 
kadronuz da buna müsait değildir. Bu hayal
den vazgeçiniz.. 

Bütçe Komisyonundaki görüşmeler esnasın
da kıymetli dekanlarımız ve rektörlerimizle gö
rüştüm; bana bâzı lise mezunu arkadaşlarımı
zın evrakını da gösterdiler, hakikaten kaliteli 
genç yetiktir emiyoruz. Halbuki, Türkiye'de mü
nevver kalitesinin gittikçe, artması lâzımdır. 
Keyfiyete bakmalı, kemiyet hiçbir şey ifade 
etmez. Keyfiyeti! insanlar memleketi yükseltir. 
Eğer, kemiyete bakar da ilmî düşürürseniz, 
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ilim ilim olmaktan çıkar ve memlekette kıymetli 
insanlar yetişemez. Bu bakımdan Sayın Millî 
Eğitim Bakanının hassasiyetle bu işin üzerine 
eğilmesi lâzımdır. 

Bir Devlet tiyatrosu vardır; fakat bu muay
yen merkezlere hizmet eder. Buna mukabil, 
Kayseri'de ve meselâ Bursa'da halkın açtığı 
Devlet tipatroları ve binaları vardır. Maalesef 
bunlar âtıl vaziyette durur ve durmaktadır. Bu
nun eşitlik neresinde?... işte, esas Millî eğitim
de tatbik edilecek hususlar budur. Ortaöğretim 
müfredat programını tatbik ettik. Eski müfet
tiş arkadaşlar bilirler; lise müfredat program
ları ilkokullara göre hazırlanmıştır. Bunu tatbik 
edemiyen Millî Eğitim Bakanlığı, hayal peşin
de koşarak reformları tahakkuk ettiremez; esas 
onu uygulama yollarına baksın. Çifte öğretimde 
bu olmaz. Çifte öğretimle, üçlü öğretimde iyi 
kaliteli insanlar yetiştiremezsiniz, hayata doğru 
da hazırlıyamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil lütfen bağla
yınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, sizi yormıyacağım, elbette 10 dakikalık 
zaman içinde fikrimizi ancak bu kadar özetliye-
biliriz. 

5 . 3 . 1972 O : 2 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, sayın 
meslektaşlarımıza, Millî Eğitim Bakanlığı men
suplarına hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Çalışma saatimizin bitimine kalan süre, bir 

arkadaşımızın konuşma hakkını tamamen kul
lanmasına elverişli ölçüde değildir. Bu nedenle 
açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. Sıra sa
yısı 21, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına 117 kabul oyu lâhik ol
muştur, bu tasarı Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına da 117 kabul 
oyu lâhik olmuştur, bu tasarı da Senatomuzca 
kabul edilmiştir. 

LÛTFt BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, sı
rayı okur musunuz? 

BAŞKAN — Sırayı arz edeyim: Sayın Ah
met Demiryüce, Dr. Lütfü Bilgen, Sayın Hayri 
Dener, Sayın Hazerdağlı, Sayın Rifat Öztürkçi-
ne ve Hüseyin Öztürk beyefendiler üçüncü otu
rumu açtığımız zaman, söz sırasında konuşma 
haklarını kullanacaklardır. 

29 ncu Birleşimin ikinci Oturumunu saat 
20,30 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

..<... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

Komisyon Başkanı veya Sözcüsü lütfen Ko
misyondaki yerlerini alsınlar. Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine devam ediyo
ruz 

!Scz sırası Sayın Ahmet Demir Yüce'de, bu
yurunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında 
grup temsilcileri ve üyeler konuştular; çok gü
zel eleştirilerde bulundular; istifade edilmesi 
gerekli fikirler serdettiler. Bunlara ilâve ede
cek bir husus, Yüksek heyetinizi fuzulen işgal
den maada bir mâna taşımıyacaktır. 

Bedeniz bunun için birkaç belirgin noktayı 
tebarüz ettirmiş ve belki de bir ölçüde tekrar
lamış olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, değineceğim konular 
personel sorunu ile ilgilidir. Malûmunuz olduğu 
veçhile, her faaliyetin iyisi, yetişmiş olan insan 
ile yapılabilir. Bu, bütün dünyada beyledir. 
Binaenaleyh, her şeyin başı, hattâ en iyi re
form, yetişmiş insandır. Yetişmiş insanınız yok
sa, kuracağınız her teşkilât, kâğıtlar üzerine 
geçireceğiniz her reformist kanun iyi kanun 
kötü olmaya mahkûmdur. 

Okul, insan fabrikacıdır; öğretmen de, usta. 
İyi yetişmiş öğretmen; iyi, bilgili, ahlâklı, fay
dalı vatanperver insan yetiştirir. Binaenaleyh 
öğretmen, her şeyden önce ihtimamı gereken 
bir personeldir, öğretmen, ulvî bir varlıktır. 
Hepimiz onu her yönden üstün, numune, hür
mete lâyık kişi olarak görürüz. Bu psikolojik 
hal, hayatımızın her safhasında öğretmelimi
ze karşı bir hürmet hissi ile meşbu olmamız ah-
lâkiliği şeklinde devam eder. öğretmen de, esa
sen hayatının her safhasında bu vasfını muha
faza eder. Bu vasıfta olmıyanlar, bu vasfını 
muhafaza edemiyenler esasen bu camiada ba

rınamazlar, barındırılmazlar, barındırılmamalı-
clırlar. 

Bendeniz, öğretmenlerin iki derdini dile ge
tireceğim ve Sayın Bakanımızdan ve Hüküme
timizden bu konuları behemahal halletmelerini 
istirham edeceğim. 

Devlet Memurları Kanununun 1 Aralık 1970 
tarihinden itibaren bu yana tatbikinden sonra 
60 bine yakın öğretmenimizin 2 yıl 11 ay 29 
güne kadar varan bir müktesep hak kayıpları 
zuhur etmiştir. Şöyle ki; aynı başarı, aynı hiz
met, aynı kıdeme sahip ve aylıkları o güne ka
dar aynı olan öğretmenlerden bir kısmının, ya
ni 4598 ve 242 sayılı Kanunlara göre kadrola
rının 1, 2, 3 üstü derecesi üzerinden aylık alan
lar arasında bu farklılaşma ve hakkın zayii hâ
disesi vukııbulmuştur. 

öğretmenlerin devam eden bu ıstıraplarına 
bir çare bulunmasını, haksızlığa uğramış olma
larımın tevlidettiği mânevi üzüntüden uzaklaş
malarını ve kendilerinin huzur içinde görev ve 
sorumluluklarına yönelmelerini sağlamak için 
Millî Eğitim Bakanlığının çalışmalar yaptığına 
ve Mayıs 1971 ayı içerisinde 22 500 intibak kad
rosu almış bulunduğuna sahidoîuyoruz. Bakan
lığın, bu kadroları, mağdur duruma düşen, 
kanunzede olan öğretmenlere aylıklarına göre 
eşit bir suretle dağıttığını da biliyoruz. Devlet 
Memurları Kanununda sarih bir hüküm bulun
mamasına rağmen, Maliye Bakanlığının 1425 
sayılı Emeklilik Kanununu ve onunla ilgili bir 
tamimi de vesile ittihaz ederek, kendisine bağ
lı saymanlıklar vasitasiyle bu ödemelere mâni 
olduğunu da maalesef duyuyor ve biliyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığının, feragat sahibi 
öğretmenin müktesep hakkını temine tevessül 
etmiş ve o yola girmiş bulunması, Maliye Ba
kanlığının ise ayrı bir görüş ile aksi bir tutu
mu uygulaması, hattâ almış olanlardan istirda
dı cihetine gitmesi, arada mağdur olan öğret
meni daha da üzmekte ve ümitsizliğe sevk et-
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inektedir. Bu konunun, mağdur öğretmenlerin 
haklarının zerresinin ziyaa uğratılmadan halle
dilmesi zaruridir. Buna, Sayın Bakandan ve 
Hükümetten hassaten bir çare bulmalarını is
tirham ediyorum. 

Temas edeceğim ikinci konu da yine sayın 
öğretmenlerin derdi ile ilgilidir. 

'Okullarda öğretmenlikle b°r?[ber müdür, 
müdür yardımcılığı, atelye eğitim sefllğ" gribi 
idari hnmeit rcerSomelin, yeni ö^°t™ eni erimizin 
ikinci bir acıklı durumundan Yüksek Heyeti
nize bahsetmek iStiyoruim.. 

Devlet Memurları Kanununun tatbike ko
nulmasına kadar idari görev yapan öğretmen
ler, bu hizmetlerine karşılık cüzi de o!sa bir 
ücret ödenirdi. Bu ücret kaldırılmış bulun
maktadır, ama hizmet aynen devam etmekte
dir. Sabahım saat yedisinde başlayıp, ikili, 
üçliü tedrisatla akşama kadar, «aksam okulu» 
adıyla da gece yansına kadar devam eden 
idari hizmetler yine yerli yerindedir. Bu hia-
nısiti gören ve görmek medbutiyeitinde olan 
öğreitmenler de, yani idari görevleri de yük
lenen öğretmenler de, sadece meslek haysi
yeti namma, ama beş para almadan bu gö
revleri bütiiin vecibeleriyle yerine getirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Anayaisamıız. anj^arvayı yasaklamıştır. Bu 
tarz çalınma ise. ancak «angarya» diye vasıf
landırıl albilir. Aynı çatı altında bannacak-
sınlz; biriniz, kamına ders saatini ve ilâve 
dersinizi yaparak okuldan ayrılacak ve maaş 
ve ücretlerinizi alacaksınız; fakat, aynı menşe 
ve aynı nitelikleri haiz, bir de okulun ve 
hizmetin maddi ve mânevi bütün sorumlulu
ğunu omuzlarında taşıyan diğeriniz hidbir faz
lalık almıjyacak ve diğer arkadaşımıza özen
meden. sadece bir meslek hasleti ile bu hiz
metleri taşımaya devam edecek veya buna 
icfbar ediiecek3%liz. Olmaz, böyle şey arkadaş
lar. Bu, bir haksızlık. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu haksızlığı gi
dermek için elinden geldiği gayreti sarf et
mediğini iddia edemeyiz. Nitekim Bakanlık, 
bu haksızlığı gidermek için birtakım çalış
malara ve çabalara tevesöül etmiştir, iş güç
lüğü. iş riski, teminindeki zorluk ile ilgili ol
mak üzere Bakanlar Kurulunda kabul edilen 
yönetımeliğe dayanılarak, eski yıllarda olduğu 

gibi bir cüzi ödeme ile bu öğretmenlerin 
haksız duruanumu halîeltenek istemidir. Perso
nel Dairesinin olumlu mütalâasına rağmen, 
konunun olumlu olarak neticelenmesi bugü
ne kadar mümkün olamamıştır, idari görev 
yapan binlerce öğretmen huzursroız ve küskün 
bir haleti ruhiye içinde bulunmaktadır. 1,5 
yıl süren bu hal sonunda Millî Eğitim Ba
kanlığı, okul idareciliği yapan öğretmeni, 
yani personeli tultamıyacak durumuma düşecek
tir. Bu konunun da Sayın Bakandan ve sa
yın Hükümetten derhal hallini biİıassa istir
ham etmekteyim. 

iSayın arkadaşlarını; 

Bir de, okulların, Devletin milyonlarca lira 
sarf ederek, yatırım yaparak tesis etmiş ol
duğu okulların 16 ncı dereceden hademe 
kadrolarımın ve kaloriferci kadrolarımın veril
memiş olduğumu gıörmekteyk ve bu hal, bu 
okullarım muatital halde kalmasının sebebini 
teşkil etmektedir. 

Bakanlığın ve Hükümetin buna da acilen 
bir çare bulmasını istirham ediyorum. 

iSayın Bakandan bir istirhamda daha bulu
nacağım; o da, istanbul'daki Opera Binasının 
yapılması çaresine tevessül etımesi istirhamı
dır. 

Bayımdırbk Bakanlığının Bütçesine 10 mil
yon lira konamamıştır. Binaenaleyh, Millî 
Eğitim Bakanımızdan başka yollara tevessül 
ederek, tdberrular kampanyası açarak, is
tanbul'umuzun bu güzel eserini yanık bir ha-
ralbe yığını halinden biran evvel kurtarması 
çarelerine tevessül etmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Bakan
lığa, Bakanlık mensubuma ve bütün Türki
ye'ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

(Saygılarımla. (^Alkışlar.) 

IBAJŞKAN — Şahısları adıma 6 ncı arkada
şımız Sayın Dr. Lûltifi Bilgen, buyurunuz efen
dim. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Millî Eğittim Bafeamhğımımi 
miümltaz siamalan ve ünıilveırsiitıeleıriJmMiaı saygı 
değer rektörleri; 

Şahsımı adıma yapacağım komuşmııayı hazır
lamak üzere epeyce çahşmışltımı, yeteri kadar 
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da dokûrıuaiL toplamıştım, fakat, dosyamı kanı
tınken elime geçen eski bir mektup bu hazırlı
ğımı bırakımamı bana dih'tar etti. 

Bendem evvel konuşan bütün arkadaşlarımın 
liehlte alan fikirlerine aynen işitirak ediyorum; 
aleyhte alanlara da şu 40 kelimelik, dokuz sa-
farlık bir mektup ile kaJtılıyorum. 40 kelimenin 
bir kelimesi de mektubum yerini gösteriyor, if
şa ötmemek iğin ben bunu altlayacağım, geriye 
39 kelime kalıyor. Kelimeleri aynen yazdidığı 
gilbi telâffuz etmeye çalışacağım, güçlük çeker
sem düzeltmeye de çalışacağım. Hiç bir tefsire, 
hiçbir yoruma tabi olmıyacak şekilde açık bir 
mektup. Bu mektubu Orta öğretim Genel Mü
dürü haMayacaklar, galiba kendilerinle bir de
fa okumıuıştutm. 

«Sayın Senato Başkanımız Lûtfi Bilgin Abi.» 
«Albi» de (a) harfi büyük. 
«Ben lise mevzunuyum, fakülteyi kazanımı-

şnm. Yalnız bir daikımıtam vıar. Onun için fa
külteye gidteaneıdln. Simidi ise (Bir yeri atlı
yorum.) ilkokul Marif Müdürlüğüne dülıekçe 
virdim, bir yire vekillik yapmak için. Bu hu
susta zatimizinde bir yardaımînı vekeleltiten bek
lerdim.» 

Sayın Bakama, saygı değer rektörlerimize 
ithaf ©diyorum. 

Hiçbir yorum da yapmıyacağım, vaktinizi 
fazla almıyacağım ve böylece ısamıyorum M, 
Cumhuriyet Semaltoısunum kuruluşundan beri 
en kısa konuşmayı da yapmış bulunuyorum. 

Hepimize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
iki önerge var, takdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçelsi üzerinde 6 
üye konuşmuş bulunmaktadır. Kifayetin oylan
masını arz ederim. 

Antalya 
Aiküf Tekin 

Sayım Başkanlığa 

Konu aydiTilamlmı̂ ltır, müzakerenin kifaye
tini arz ve telküif eldenim. 

(Bingöl 
Arif Yurtsever 

BAŞKAN — önergeler üzerinde söz istiiyem 
sayın üye var mı efemdim .. Yok. Sayın Baka

nın konuşma hakkı saklı kalmak üzere önerge
yi oylanmııza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul âtmiyenüıer... Kabul edilmiştir efendilin. 

Söz, Millî Eğitim Bakamı Sayın ismail Arar'-
da, buyurun efendimi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(isltamlbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senaltasunun sayım üyeleri; 

Millî Eğitim Bakanağı bütçesinin görüşül-
mıesi sırasında; Millî Güven Partisi Grupu adı
ma Sayım Emver Bahadırlı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Atmaca, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın NaJhiilt Alltan 
ve sonra şahısları adına sayın senatörler Ham-
di özer, Fatma ismen, Alâeddin Yıflmaıztürk, 
Hüsnü Dikeçligil, Aflnmieft Demir Yüce ve Lûtfi 
Bilgen arkaJdaşlanımız kıymetli mütalâalarda 
bulundular. 

Bu eleştiriıleTiden ve temennıileıriden, biz, ça
lışmalarımızda büyük ölçüde yararlanacağız; 
bu baJkıtmldaiîi kemdüllerinıe peşinen teşekkür 
öderim. 

Bu yıl bütçe görüşmelerinin bir özelliği, ha
raretli tartışmaların ve bütçe üzerindeki büyük 
tasarrufların daha ziyade Bütçe Karma Komis
yonunda cereyan etmesi ve Umumi Heyetlerde 
görüşmelerin daha sakin bir hava içinde cere
yan etmesi şeklinde oluyor. 

Sayın üyelerin hepsi Millî Eğitimin önemi 
üzerinde durdular. Ancak, gecenin bu ilerlemiş 
saatinde, ben de gördüğüm temayüle uyarak ve 
Bütçe Karma Komisyonunda yaptığım konuş
mayı da tam olarak bastırıp sayın üyelere da
ğıttığım için, çok kısa konuşacağım ve daha zi
yade bir iki noktada sayın üyelerin yapmış bu
lundukları eleştirilere cevap vermekle yetinece
ğim. 

Sayın senatörler, sizlerin de çok iyi bildiği 
gibi, eğitim, uluslar için ciddî, yoğun çalışma
lar; uzun ve İsrarlı çabalar gerektiren hayatî 
bir konudur. Eğer bir ulusun ekonomik, sosyal 
ve kültürel bakımdan dünyada etkin ve değerli 
bir yeri varsa bunun sırrını, her şeyden önce 
eğitime verdiği önemde; ulaştığı eğitim seviye
sinde aramak gerekir. 

Bugün eğitimde ulaşmış olduğumuz seviye
ye, Cumhuriyetin ilânımdan bu yana birçok aşa
malardan geçerek gelmiş bulunuyoruz. O za
man, her alanda olduğu gibi yeni Devlet, eği
timde de sıfırdan başlamak zorundaydı.. 
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Bugüne kadar birçok işler yapılmış olması
na ve yeni baştan bir eğitim sistemi kurulmuş 
olmasına rağmen eğitimimiz, fizikî şartlar bakı
mından hâlâ yirminci yüzyılın gerçeklerinden 
uzak ve bâzı bölümlerde ise toplumumuzun ih-
tiyaçlariyle tam uyum halinde olmayan bir dü
zen içinde çalışmaktadır. 

Bugüne kadar birçok eğitim reformları ya
pılmıştır. Fakat, bütün bu çalışmalarda konu 
bir bütünlük içinde ele alınamamış; yurdumu
zun ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek bir 
eğitim düzeni kurulamamıştır. Bu durum, Hü
kümetimizin eğitim konusunu bir bütün olarak,. 
ciddiyetle ele almasını; sorunlarımızın mutlaka 
çözümlenebilmesi için bilinçli, kesin adımlar at
masını zorunlu kılmıştır. 

Şunu samimî olarak kabul etmek gerekir : 
Kalkınmamıza en büyük katkı eğitimden gele
cektir. Bu nedenle, eğitim çalışmalarımız, Türk 
toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine Anayasa 
düzeni içinde ulaştıracak biçimde ele alınmalı
dır. Atatürk ilkeleri ve devrimleri, en küçük bir 
sapmayı hoş görmeden, tüm olarak uygulanma
lıdır. 

İdari ve ekonomik yapının modernleştiril
mesi, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, toplu
mumuzun son yıllarda içinde bulunduğu huzur
suzluk ve asayişsizlikten kurtarılması zorunlu
luğu, eğitimde önemli atılımlarla işe başlamayı 
kaçınılmaz bir hale getirmiştir. 

Eğitim sisteminde «bütünlük» önemli bir ko
nudur. Kademeleri arasında ilişki bulunmıyan 
eğitim sistemlerinde, gelişme için harcanan ça
balar sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Halbuki, 
bugün Türk Millî Eğitiminde, okul öncesinden 
üniversite sonrasına kadar süreklilik ve bütün
lük gösteren bir sistem bulmak gerçekten zor
dur. Bir öğretim kademesinin kendi bünyesin
deki aksaklıklar, kademeler arasındaki kopuk
luklar, özellikle yüksek öğretim kurumlarındaki 
kapasite darlıkları ve öğretim imkânsızlıkları 
giderilmeden yurt çapında girişilen kalkınma 
gayretlerinden olumlu sonuçlar beklenemez. 

Bu nedenle, öğretimde köklü bir yenileme 
hareketi, bir reform zorunludur. Lâik ve demok
ratik bir anlayışla eğitimde birlik ilkesi sağlan
malıdır. Üniversite ve yüksek okulların sorun
ları çözümlenmeli, gençlik sorunları olumlu so
nuçlara bağlanmalıdır. 

Bugün, hâlâ eğitimde fırsat eşitliği çözüm 
beklemektedir. Cağımızın teknik ilerlemeleri, 
teknik öğretim konusuna ciddiyetle eğilmemizi, 
bu okülerimizi yaygın hale getirmemizi gerek
tirmektedir. 

İlköğretim süresinin ve muhtevasının yeter
sizliği, orta öğretim sisteminin verimsizliği, ilk 
ve orta Öğretimde tek kitap düzeninin uygulan
ması, her kademedeki okullar için gerekli sayı
da ve nitelikte öğretim üyesi yetiştirilmesi, bi
limsel araştırmaların bütün çalışmalara hâkim 
kılınması, kültürel kalkınmanın belirli bir plân 
ve programla gerçekleştirilmesi gibi konular, 
eğitimde mutlaka yenilik yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Bütün sorunların çözümü için girişilecek re
form çalışmalarında temel dayanağımız; Ata
türk ilkeleri, Anayasa, Devlet Kalkınma plân
ları ve Hükümet programımız olacaktır. Hükü
met programımızda yurt gerçekleri ve olanak
ları göz önünde bulundurularak bu temel daya
nakların ışığı altında hazırlanmıştır. 

Tutacağımız yol bilimsel olacaktır, Çalışma
larımız, gündelik ihtiyaçları karşılıyan geçici, 
sathi tedbirlere değil; köklü gelişmelere imkân 
Bağlıyacaktır. 

Eğitim, ürünlerini geç veren, uzun süreli bir 
yatırım alanıdır. Bu nedenle, alınacak her ka
rar, uygulanacak her düzen, bilimsel araştırma
ya, plânlama ve geliştirme anlayışına dayanma
lıdır. 

Çeşitli konularda reform çalışmalarını dü
zenlemek. plânlama ve uygulama ile ilgili ka
rarları formüle etmek için Bakanlığımda çeşitli 
çalışma grupları kurulmuştur. Bu çalışma grup
larında bugünkü durum tesbit edilmekte, bugü
ne kadar yapılan şûra ve komisyon çalışmaları 
değerlendirilmekte; anasorunlar, öncelikler tes
bit edilmekte; sorunlarla ilgili çözüm teklifleri 
geliştirilmekte ve çözüm tekliflerinin hangi se
viyede, nasıl bir karar düzeyi içinde uygulana
cağı belirtilmektedir. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken 
bir husus, geliştirilen her çalışma programının 
gerek Bakanlık içi, gerek Bakanlık dışı kuruluş
ların eleştirilerine açık tutulmasıdır. 

Bugüne kadar Bakanlığımda kurulan çalış
ma grupları şunlardır : 
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1. Bakanlık merkez örgütünün reorganizas-
yonu, 

2. 8 yıllık öğretim, 
3. Orta öğretim sisteminin yenilenmesi, 
4. Yaygın eğitim, 
5. Üniversite reformu, 
6. Üniversite dışı yüksek öğretim kurumla

rının üniversiter bütünleşmesi, 
7. Okul öncesi eğitim, 
8. Özel eğitim. 
Aziz arkadaşlarım, konuşmacıların hemen 

hemen hepsi, şu söylediğim hususlarda bizimle 
hemfikir olduklarını, eğitimde mutlaka bir re
form, bir atılım yapılması gerektiğini dile ge
tirdiler. Bu bakımdan bizim başlamış olduğu
muz çalışmalarda, doğru bir hareket noktasın
dan işe başladığımız bir bakımdan daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Sayın konuşmacılardan Hüsnü Dikeçligil, 
konuşmasının büyük bir bölümünü imam - ha
tip okullarının kapatılmasının bir hata olduğu 
hususuna inhisar ettirdi. 

Sayın Dikeçligil'in benim kütüphanemde bir 
kitabı var; değerli bir kitap, «Hadisi Şerifler 
ışığında günün meseleleri» adını taşıyor. Bu iti
barla kendisinin din konularına merakı olduğu
nu biliyordum ve Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi görüşülürken, behemahal imam - hatip okul-
lariyle ilgili alınmış olan karara değineceğini 
tahmin ediyorum. Ancak, itiraf edeyim ki. Sa
yın Alâeddin Yılmaztürk arkadaşımızla bu yön
den bir ünsiyetim olmadığı için, kendisinin aynı 
konuya değinen sözleri benim için bir sürpriz 
teşkil etti. 

Şimdi, önce Sayın Alâeddin Yılmaztürk ar
kadaşımıza cevap vererek söze başlamak istiyo
rum. 

imam - Hatip okullariyle ilgili olarak alınan 
karar, Millet Meclisinde bir gensoruya konu 
teşkil etmiştir ve kararın isabetli olup olmadığı 
uzun boylu incelenmiş, sonunda Millet Meclisi, 
o zamanki Millî Eğitim Bakanı hakkında bu 
konuda bir gensoru açılmasına lüzum görme
miştir. 

Bu demek değildir ki, alınan karar yüzde 
yüz isabetlidir? Mümjkünıdür, hatalı olabilir? 
bu yel agılktır. Çünkü, bu gensorudan sonra 
Millet Meclisinde aynı konuda bir araştırma 
cmeırgesi verilmiştir ve bu araştırma önergesi 

üzerine, tahmin ediyorum, bir komisyon kurul-
aneik üzeredir. O takdirde, Bakanlığıımın yetki
lileri komisyon huzurunda kararın hangi gerek
çelerle alındığını, etrafı ile arz ve izah edecek
leri gûbi, şüphesiz ki, komisyon memleketimiz
de bu konuda yetkili olan bütün kuruluşları ve 
(kişileri de dinliyerek, daha isabetli ve Millî Eği
tim Bakanlığının çalışmalarına ışık tutucu bir 
karar alacaktır. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk arkadaşımla, 
konulmam sırasında, eğer yanlış anlamaıdımsa 
vs çok temenni ederim M, yanlış anlamış ola
yım, Gerede'deki bir imam - Hatip okulundan 
bahsederken, oradaki heonş enlerinin çocukları 
üniversiteye gitmişsin ve komünist olmasın diye 
İm imam - hatip okulunu yaptırdığını beyan et
tiler. Bu gerçekten üzücü bir beyanıdır. Çok te
menni ediyorum, belM ben yanlış anladım, ben 
yanlış not aldım. Türk Üniversitelerinde komü
nist yetiştirildiği ilhamı üniversitelerimize kar
şı yöneltilmiş en haksız ithamlardan birisidir. 
Her teşekkülde oMuğu gibi üniversitelerin bün
yesinde de öğretim üyesi olarak veya öğrenci 
olarak Marksist ideolojiye inanmış veya saplan
mış kimseler bulunabilir. 

Ama, birkaç kişi böyledir diye, tüm Türk 
üniversitelerini böylece bir itham altında tut
mak büyük haksızlık olur. Kaldı ki, üniversite
ye gitmesin diye vatandaşlarımız eğer şurada 
burada imam - hatip okulları yaptırıyorlar ise, 
o takdirde sayın senatör ve milletvekillerine 
de büyük bir görev düşüyor demektir. Vatan
daşların daha çok sayıda üniversiteye, yüksek 
okullara ve özellikle memleketimizin ihtiyacı 
olan teknik okullara gitmesini teşvik edici, uya
rıcı konuşmaları sayın senatör ve milletvekille
rinden beklemek hakkımızdır. 

Gene Sayın Yılmaztürk arkadaşımız, bu 
imam - hatip okullarının ilk kısımlarının orta 
öğretöme dayalı olmasıyle ilgili kararı eleştirir
ken, bunu, «inananlar zümresine karşı inanmı-
yanlann kin ve gayzı» diye nitelenldirdi. Bilmi
yorum, acaba bu konuşmalar kensine seçim böl
gesinde her hangi bir fayda sağlıyıacak mı? Ben 
bunun dışında bu konuşmalarda bir ciddiyet 
göremiyorum ve esefle karşılıyorum. 

Saym konuşmacıların ele^tMlerine cevap 
verirken Sayın Hüsnü DikeçligiTden başlamış
tım. Sayın Dikeçligil arkadaşımız, 8 yıllık öğre-
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itimden söz ektiler ve «Hangi, parayla, hangi öğ
retmenle, hangi okulla bunu yapacaksınız?» di
ye buyurdular. Yerden göğe kadar haklıdırlar. 
Ancak, şunu unutmamak gerekir ki, büyük re
formlar, büyük atılımlar başlangıçta hiç yapıla-
nuyacaknıış gibi gözükan işîarddr. Bundan 
30 - 35 sene evvel Cumhuriyetin ilânından son
ra Türkiye'de ilköğretimin mecburi olduğu ilke
si kanunen kabul edildiği saman da pek çok 
kimse, bugün Sayın DikeçligU'in 8 yılhk ilköğ
retime yönelttiği tenkidîeri yöneltiyorlardı, 
ama, dâva yürümüştür. Bütün aksayan yönleri
ne rağmen, kanunun sarih müeyyidelerine rağ
men bugün belki birçok köyde ve kantta ilk
okulu, ilköğretimi mecburi Mamıyoruz; ösal-
likle kıs çocuklarımız bakımından büyük eng3İ-
lerle karşılaşıyoruz, ama, bu büyük dâva yü
rümektedir. Mesele prensibi benimsemekte, bu 
prensibe inanmaktadır. Buoiin artık siyahi re
jimleri ve onun sonucunda benimsedikleri eği
tim sistemleri h3r ne olursa oban, yani açıkça
sı ister kapitalist ülkelerde, ister so:yalist ülke
lerde okun, hemen hemen hiçbir ülke kalmamış
tır ki, 8 yıllık meaburi ilköğretimi benimseme
miş olsun. Biz bu dâvanın Türkiye'nin gerçek
lerine ve gerçek ihtiyaçlarına uygun olduğu 
inancındayız. Sayın Dîfcedigil'in söylediği, ya
hut taşıdığı endişeler elbette ki, hakindir, ama, 
bir kere prensip benimsenirse ve inananlar 
inanmıyanlara da bunu kabul ettirir ikna eder
se, bu dâva yürür ve Türkiye bundan büyük 
fayda görür. 

Sayın Dikeeligil arkadaşımız, «Dış ülkelere 
giden öğrenciler kontrol edilmiyorlar, para he
ba ediliyor; ancak üniversite m sz tınları gitsin» 
dediler. Bu konu yakında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, Adalet Partisine mensup çok de
ğerli bir arkadaşımızın vermiş olduğu bir soru 
önergesi dolayısiyle tarafımdan gayet geniş bir 
şekilde cevaplandırılacaktır. 

«Kontrol edilmiyorlar» şeklindeki genel 
hüküm bana biraz katı ve sert gözüktü, çok 
geniş gözüktü. Belki kontrol edilemiyenleri 
var, beM gerekli tedbirler zamanında ve ânın
da alınamıyor, ama genel olarak bir kontrol, bir 
gözetim mevcuttur ve şimdiden şunu arz ede
yim ki; bu öğrencilerimizin bulundukları ülke
ler hürriyet rejiminin alabildiğine cari olduğu 
memleketlerdir. Binaenaleyh, orada bizim ken

di kr-aıtlaün-a-îanünızı veya kayıtla malarımızı uy-
gıılamaımz ©KîSvıS ki, söz konusu elaman. Ama, 
biz gençlerimizi milliyetçi ve vatanperver ola
rak görmek işitiyoruz, öyle yetişmelerini istiyo
ruz ; döndükleri zaman bu vatana hayırlı vatan
daşlar olmalarını istiyoruz. Bu balkımdan, gerek 
Bliilî Eğitim Bakanlığı ve gerekse Devletin di
ğer örgütleri gerekli kontrol işlemini muntaza
man yapmaktadırlar. Arz ettiğim gibi, bu ko
nuyu yalanda daha geniş bir şekilde her yönü 
ile arz etmek fırsatını bulacağım. 

Sayın konuşmacılardan pek çoğu ve son 
olarak Sayın Ahmet Demir Yüce, konu ile ilgi
lenen herkesi ve başta Millî Eğitim Bakanı ola
rak beni çok derinden üzen bâzı ıstıraplarımıza 
değindiler. Bunlar; öğretmenlerin intibakı, 
ders ücretleri ve yöneticilerin almakta olduğu 
ödeneklerle ilgili hususlardır. 

Gerçekten, bürokrasi mekanizması içinde, 
bu çok ıstırap verici konunun bugüne kadar 
istediğimiz olumlu bir sonuca varmamış olması, 
inanınız ki, geceleri bizim uykumuzu kaçıran 
bir duruma gelmiştir. Benim şahsan büyük en
dişem, aslında çok feragatli, çok vatanperver 
olan Türk öğretmenlerinin süre gelen bu ıstırap
lı ve sıkıntılı durumlarından gene bâzı kötü 
niyetli kimselerin istifade ederek, onların ara
sında birtakım tahriklere girişmeleri endişesi
dir. Sayın Ahmet Demir Yüce arkadaşımız ko
nuya gerçekten vukuf ile eğildiler, kendilerinin 
bu bakımdan iyi teçhiz edildiğini gördüm, Ba
kanlığımız bu konu ile yakından ilgilenmekte
dir. Tahmin ediyorum yakın bir gelecekte, 
gerçekten kendilerine, Türk çocuklarını yetiştir
mek hususunda gösterdikleri feragat dolayısiy
le şükran borçlu olduğumuz öğretmenlerin, 
müdürlerin bu ıstraplarına bir son bulmak im
kânını bulacağız. 

Gene Sayın Demir Yüce arkadaşımız, istan
bul'da yanan Opera Binası için Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde bir ödenek olmadığı gibi, 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine de bu yıl her 
hangi bir ödenek konulmadığını söyledi. Sanı
yorum bu hususta yanıldılar. Eğer yanılmıyor
sam, bizim çok hassas olduğumuz bu konuda, 
Bütçe Komisyonunda Bayındırlık Bakanlığı büt
çesine 5 milyon liralık bir ödenek konduğunu 
hatırlıyorum. Eğer bu bilgimde yanilıyorsam, 

— 562 — 



C. Senatosu E : 29 

her halde sene ortasında Sayın Bütçe ve Plân 
Komisyonunun huzuruna bir ek ödenek veya bir 
aktarma talebi ile gitmemiz muhakkaktır. 

Sayın Nahiıt Altan arkadaşımız, «Eğilimirdiz-
de taklitçilik esas olmaktadır; bu yüzden millî 
bir eğitim sistemi kurulamamıştır» hükmünü 
burada ifade ettiler. Bunu söylerken acalia 
ölçüleri neydi, bilmiyorum. Eenim edindiğim 
bilgiye göre, yahut benim bilgime göre, filhaki
ka Türkiye'nin Tanzimat ile başlıyan Batıya 
açılmasında evvelâ Fransız örneği alınmıştır, bu 
gerçektir, ama ondan sonra millî eğitimimiz ta
mamen millî hasletlerimize, memleket gerçekle
rine uygun bir yönde geliştirilmiştir. Şüphesiz, 
bu zaman zaman Türk millî eğitiminin hangi 
yolda gelişmesi gerektiği hususunda yabancı uz
manların fikirlerinden istifade etmemek anla
mına gelmez; veya yetişmiş Türk eğitimcileri
nin, Türk öğretim üyelerinin bu konularda in
celemeler yapmak üzere dış ülkelere gitmele
rini önlemek anlamına gelmez. Bugün dünya, 
artık, kapalı kapılar arkasında, birbiri ile irti
batı olmıyan hücreler halinde yaşıyan ülkeler 
olmaktan çoktan çıkmıştır. Elbette ki, eğitim
de, pedagoji de, teknik de, diğer ülkelerin kay
dettikleri gelişmelerden, ilerlemelerden bizim de 
istifade etmemiz olağandır. Ama, esas itibariy
le Türk eğitimi, sözlerimin başmda da arz etti
ğim gibi, Türk millî hasletlerine, Türk gelenek
lerine uygun ve memleketimizin sosyal ve eko
nomik bünyesinin isterlerine, gereklerine uygun 
millî bir eğitim politikası takibetmektedir ve 
her zaman da böyle olacaktır. 

Sayın Haindi özer arkadaşımız; «Okullarda, 
özellikle ortaöğretimde ders sayısı çoktur, ko
nular çeşitlidir; çocuklar bu konular yerine 
belli konularda öğretim görsünler» temennisin
de bulundular. Zaten ortaöğretimde yapmak 
istediğimiz reformun esası budur. Ancak bu iş 
sadece bir kesimde, hemen bir günde «yaptım» 
demekle olacak bir iş değildir. Yalnız şimdiden 
sayın arkadaşımızı temin etmek isterim ki; or
taöğretim reformunun temeli, amacı, esası bu
dur. Ancak, genel olarak, sözlerimin başında 
arz ettiğim gibi, eğitim en geç ve en güç seme
re veren bir yatırım ve reform alanıdır. Yalnız 
sayın arkadaşımız şimdiden emin olsunlar M, 
çalışmalarımız tamamen bu istikamete yönelmiş 
•bulunmaktadır. 
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Sayın arkadaşımız, Malatya'nın Akçadağ 
llköğretmen Okulunun kanalizasyon ihtiyacın
dan bahsettiler. Bu konuyu bana özel olarak da 
söyliyebilirlerdl Yüce Senatoyu, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken, müsaade eder
seniz kanalizasyon meselesiyle işgal etmiyelim. 

iSayın Fatma îşmen arkadaşımız, millî eği
tim konularından çok, biraz umumi politik ha
va taşıyan bâzı beyanlarda bulundular, ve 12 
Marttan sonra demokratik hayatin felce uğra
dığını söylediler. Zannediyorum bu sözün canlı 
tekzibi kendilerinin şu çatı altında bunu ifade 
edebilmiş olmalarıdır. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) filhakika 12 Marttan sonra Türki
ye'nin içine düştüğü anarşik ortam dolayısiyle 
11 ilimizde sıkıyönetim ilân edilmiştir. İsmi üze
rinde, sıkıyönetim, sıkı bir rejimdir; ama bir 
Anayasa düzenidir, bir hukuk rejimidir. Fakat, 
Türkiye'de parlâmento, siyasi partiler, siyasi 
partilerin bütün faaliyetleri ve hür basın elan 
devam etmektedir. Basında her gün görüyorsu
nuz, Hükümet hakkında her türlü eleştiriler, 
zaman zaman insafsız ölçülere varan sert eleş
tiriler yapılmaktadır. Parlâmento, iradesine ser
bestçe hâkim olarak istediği kanunu kabul et
mekte, istediğini reddetmekte - ki, reddedilen
lerden bir tanesine biraz sonra Sayın Atmaca'-
ya cevap arz ederken geleceğim - çalışmalarına 
devam etmektedir. Binaenaleyh, Türkiye'de 
demokratik hayatın felce uğradığı hususundaki 
iddia tamamen yanlıştır. Zannediyorum bu yan
lışlık, Sayın îşmen'in konuşmasında da gözük
mektedir. «12 Marttan sonra bir terör havası 
estirildi ve bu birkaç anarşist veya anarşik 
olay yüzünden oldu» dediler. 

Türkiye'de bir terör estirilmemiştir, arz et
tiğim gibi, bir Anayasa rejimi olan sıkıyönetim 
ilân edilmiştir. Maalesef anarşik olay, Sayın îş
men'in küçümsediği gibi sadece birkaç olaya in
hisar etmemiştir. Eğer vaktinde tedbir alınma
mış olsaydı, tahmin ediyorum ki, bugün «Bir
kaç tane» dediği anaşiöt, belki de Türkiye'nin 
kaderine hâkim olmak durumuna gelmiş olacak
lardı. Çünkü, bütün tarih göstermektedir ki, 
dünyanın her tarafında bir darbe ile iktidarı 
alanların; mutlaka ordular, kafileler teşkil et
mesi, dağ - bayın işgal etmesi gerekmiyor; kü-

1 çük bir azınlık, bir terörist, bir anarşist grup 
«o & 
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basan iktidara dahi gelebiliyor. Onun için vak
tinde alman tedbirle bu olaylar önlenmiştir. 

Yalnız, Sayın îşmen'in sözleri içinde haklı 
bulduğum bir nokta var; Millî Eğitim Bakan
lığı olarak bunun mutlaka çaresini bulmamız 
ve bu havayı dağıtmamız lâzım. 12 Marttan 
sonra çok haklı ve yerinde olarak alman bâzı 
tedbirlerle Türkiye'yi bölücü, içten yıkıcı bâzı 
yayımlar, gazeteler, dergiler ve kitaplar topla
tılmış ve yasaklanmıştır. Tahmin ediyorum ki, 
aklıselim saMbi, insaf sahibi hiç kimsenin bu 
hususa bir itirazı olmamak gerekir. Ancak, bu 
yapılırken uygulamada bâzı hatalarla genel 
olarak kitap ve yayın konusunda bâzı vatan
daşları biraz tedirgin eden tatbikat olmuştur. 
Bu yıl, üyesi bulunduğumuz UNESCO nun ki
tap yılı olarak ilân ettiği bir yıldır. Binaen
aleyh, gerek özel yayımevleri, gerek resmî ku
ruluşlar, gerek Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
bu yıldan yararlanarak, Türkiye'de yeniden ki
tabı, okutmayı; kitaba ve okumaya karşı olan 
ilgi ve sevgiyi mutlaka camilanıdıranamıız gerek-
ımıeiktedir. Ancak söylemeye bile lüzum hisset
miyorum ki, bu yayınlar şüphesiz ki Türkiye'
deki Anayasa düzenini yıkmaya, hür demok
ratik rejimi yıkmaya yönelmiş bulunmasınlar. 
Zaten bunun duşunda namütenahi, sayılamıya-
cak kadar çok araştırma ve bilim dalı, Türk 
okuyucularunn emrine amadedir, bunu teşvik 
etmek gerekir. 

Sayın Fatma işımecn'in çok haksız bulduğum 
bir ithamı da «Millî eğitim, kapısını yoksul 
kütleye kapamış, varlıklı kimselere hizmet 
eden bir sistemdir» demiş olmasıdır. Zannedi
yorum bu sözler, Türk eğitimine yapılan çok 
haksız bir ithamdır. Gerçekler, rakamlar bu
nun tam aksini göstermektedir. Bugün bütün 
eğitim çalışmaları sosyal adaletin sağlanıması 
amacıma yönelmiştir. Nitekim, 112 bin fakir, 
yoksul; fakat kabiliyetli öğrenci Millî Eğitim 
Bütçesinden faydalanmakta, ya yatılı veya 
burslu olarak okumaktadır, öğretmen okulla
rında yatılı olarak eğitilen 42 bin genç, köy 
okuilu menşelidir. Parasız yatılılık kontenjan
larının % 80 i köy çocuklarına ayrılmaktadır. 
Eğitim yatırımüıarnuda, Doğu ve Güney - Doğu 
gibi; diğer bölgelere nispette daha yoksul böl-
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[ gelene öncelik taınınımalktaJdır M, bu huısmtaki 
kesin rakamları Bütçe Karma Komisyonunda 
etrafı ile arz etmiştim. Yatılı bölge okuinarın-

I da, dağınık okul yapılamıyan bölgelerin, dağ 
I köylerinin çocukları eğitilmeiktoedir. Bunların 

sayısı bugün 20 bini bulmuştur. Yüksek öğre
nim ve Kredi ©emel Müdürlüğünce verilen kre
di sayısı 7 bin civarındadır. Kredi alabilmek 
için en önemli, başta gelen kıstas, yine çalış
kan, kabiliyetli ve mutlaka malî olanakların
dan yoksun olmaktır. Yine yüksek öğretimlde; 
eğitim enstitülerinde, öğretmen okullarında, 
ıC'kııik Okullarda, üniversitelerin muöatelif fa
kültelerinde verilen 10 bin civanmıdaki yatılılık 
ve burs imkânı, münhasıran fakir ve çalışkan 
çocuklara verilmektedir, ilkokullarda okuyan 
5 milyon çocuğumuzun 3 200 000 i kasaba ve 
köy çocukiamdır. 1 475 ortaokuldan 785 ka
darı köy ve bucaklardadır. 28 gelişmemiş ilimi
zin nüfusu, Türkiye nüfusunun % 28 i civarında 
olduğu halde, bunlar yatırını ödeneklerinden 
% 51 oranımda hissedar olmuşlardır. 

Bütün bu gerçekler ve rakamlar ortaada 
iken, «Millî eğitim, kapısını yoksul kütleye 
kapamış, varlıklı kimselere hizmet eden bir 
sistemdir» demek, sanıyorum ki ne gerçekle ve 
ne de insaf ile bağdaşır. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü değerli Nahit 
Altan arkadaşımız konuşmasının bir yerinde, 
«Dinî eğitime önem verilmiyor, din dersleri ta
rih öğretmenleri tarafından okutulmaktadır.» 
buyurdular. Sayın senatörlerin çok iyi bildiği 
gibi,. prensip olarak din dersleri, islâm Enstitü
sü veyahut İlahiyat Fakültesi mezunları tarafın
dan okutulmaktadır, ancak bunların bulunma
ması halinde, din bilgisine güvenilen öğretmen
ler tarafından okutulmaktadır. Kaldı ki, bugün 
okullarımızda din dersleri mecburi değil, ihtiya
ridir; çocuk velilerinin takdirlerine, onların ih
tiyarlarına bırakılmıştır. Binaenaleyh, bu ten
kit ve eleştiride de - kendileri de bunu çok iyi bi
lirler, niye söylediklerini bilmiyorum - bir ger
çek payı yoktur. 

Sayın Hüseyin Atmaca, eğitim camiası için
den gelmiş, eğitim camiasının sorunlarına karşı 
daima ilgi ve hassasiyet gösteren bir arkadaşı
mızdır. Daha evvel arz etmiştim, onu tekrarîa-

I inak istiyorum; her halde bu ilginin ve hassasi-
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yetin bir sonucu olarak, daha önce burada Millî 
Eğitim Bakanlığı mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısı görüşülür
ken de arz etmiştim; arkadaşımızın zihninde h&-
zı ısrarlı noktalar var, kendilerini bir türlü ikna 
etmek mümkün olmuyor. Bu ısrarın bug-ün tek
rar şahidi oldum. Söz konusu kanun tasarısının 
Yüce Senatoca reddedilmiş olmasını, ikinci Ni
hat Erim Hükümetinin bu tasarıya sahip çıkma
ması şeklinde tefsir ettiler. Kanun tasarısı bu
rada görüşülürken de arz etmiştim, bu yanlış 
bir kanı. Bir türlü Sayın Atmaca'nın zihninden 
bunu tasrih edemiyorum, bu yanlış bir kanı. Kal
dı ki... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Ba
kan, benim değil, Grupun kanısı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL AEAR 
(Devamla) — Peki, Grupun efendim. 

Kaldı ki, Hükümet bu tasarıya sahip çıksa 
idi, Senatonun iradesi ve kararı karşısında biz ne 
yapabilirdik? Biz, tasarıyı geri almadık, tasarı
nın, 657 sayılı Kanunun tüm Devlet memurları 
için getirdiği sosyal güvenlik ilkesine rağmen, 
bile bile; ama istiyerek, faydasına inanarak ge
tirilmiş olduğunu savunduk, Komisyonda da bu
rada da ifade ettik, yalnız bâzı maddeleri bir re
vizyona tabi tutulursa, kendilerine hizmet götür
mek istediğimiz insanların gerçekten daha bü
yük yararlar sağlıyacağmı arz ettik; ama buna 
rağmen Senato, belki temelden bu kanun tasarı
sına muhalif olduğu için, belki bâzı maddelerde 
gerçekten bâzı aksaklıklar gördüğü için tasarıyı 
reddetti. Bu ret, tasarının tüm kadük olması, iş
lemden kaldırılması anlamına gelmez, Sayın At
maca bunu da gayet iyi bilirler, Millet Meclisine 
gidecektir, bir karma komisyon kurulacaktır, 
tahmin ediyorum ki, o zaman, bizim bâzı mad
delerde duyduğumuz endişeleri de gidererek ta
sarıyı millî eğitim, camiasına hediye etmek im
kânı, şüphesiz Sayın Atmaca 'nın da büyük yar
dımları ve katkılariyle mümkün olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile ilgili ola
rak Sayın Atmaca konuşmasında, «On aydır tek 
reform çivisi çakılmadı.» buyurdular. Acaba tek 
reform çivisi çakılmadı da niçin bâzı arkadaşla
rımla, imam hatip okullarının ilk dönemlerinin 
ortaöğretime dayandırılması konusunu bir gen
soru önergesi halinde Meclise getirdiler, bir araş
tırma önergesi verdiler ve bugün Millî Eğitim 

Bakanlığı, bütçesi burada görüşülürken bunu bir 
eleştiri konusu yaptılar, anlıyanıadım. Demek 
bir şeyler yapılmış, büsbütün görmezlikten gel
meye imkân olmıyan bâzı işler yapılmış, bu ya
pılanlardan bâzı kimseler huzursuzluk hissetmiş, 
bunu tenkit mevzuu yapmışlar, bir siyasi mura
kabe mekanizmasını işletmişler. Kaldı ki, Sa
yın Atmaca eğitim camiası içinden geldiği için 
benim sözlerimin başında arz ettiğim hususlara 
samyeram ki, benim kadar büyük inançla ka
tılır; eğitim, kolay kolay reform yapılamıyan 
veya yapılan reformlarda meyvalarmı çok geç 
veren bir alandır. Sonra, reform dediğimiz öy
le çalışmalarımız var ki, bunlar mutlaka bir 
kanunu gerektiren, Yüce Parlâmentonun huzu
runa gelmemizi gerektiren hususlar değil; Mil
lî Eğitim Bakanlığının alacağı kararlar Talim 
Terbiye Heyetinin alacağı kararlar ile mümkün 
olan hususlardır. 

Talim Terbiye Heyeanin adını anmışken, 
Sayın Atmaca'nın beni üzen bir ithamına da 
cevap vermek isterim. Talim Terbiye Heyetin
de çalışan arkadaşlarımı savunmak ve bu it

hamdan tenzih etmek için buru söylemek isterim: 
«Talim Terbiye Heyeti, gelip giden bakanların 
kişisel görüşlerini tescil eden bir heyet olmak
tan kurtarmadı» dediler. Sanmıyorum; genel 
olarak Türk admmistrasyonu içinde, özellikle 
Millî Eğitim Bakanlığının merkez örgütünde 
o mertebeye yükselmiş insanların, bu kadar !d-
şisel kanaatlarından feragat ederek, kendile
rinin tabiriyle arz edeyim, gelip giden bakan» 
lann keyiflerine uygun kararlar verecek tiy-
nette, karakterde, bilgi gücünde insanlar oldu
ğunu asla kabul ekmiyorum. 

Sayın Atmaca arkadaşımız, üniversiteye gi
rişte her yıl karşılaşılan güçlüklerden bahset
ti Tabiî büyük ölçüde haklıdırlar. Mutlaka bu 
soruna bir çözüm yolu bulmak gerekir. Ancak,, 
hemen arz edeyim, verdikleri rakam biraz mü
balâğalıdır. Eğer yanılmıyorsam, öyle not et
mişim, «80 bin» dediler. 80 bin değildir. 54 bin 
civarında kalıyor giriş müracaatları; ama biri 
sıkıntımız olduğu muhakkaktır, bunu saklamı-
ya lüzum yok. Saklarsak dertlerimize deva bu-< 
lamayız, çare bulamayız. 

Sayın arkadaşlarım, son olarak konuşan Sa< 
yın Lûtfi Bilgen arkadaşımız, Senatoda belki 
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de en kısa konuşmayı yaptığını söylediler. Sa
nıyorum konuşma da kendilerinin değildi; 
Türkçesi kıt bir lise öğrencisinin. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Liseyi bitirmiş, 
üniversite imtihanlarına girmiş. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL AKAK 
(Devamla) — Evet, bir lise mezunu gencin yaz
mış olduğu mektubu okudular. Tabiî veciz ko
nuşmanın mânasına nüfuz etmek her zaman ko
lay olmuyor; acaba Sayın Bilgen arkadaşımız, 
bununla, genel olarak ortaöğretimde öğretim 
ve eğitim kalitesinin düşük olduğunu mu söy
lemek istediler? Bu ise, itiraf ediyorum, öyle 
dir ve asıl reform ihtiyacı bugün ortaöğretim
dedir. Büyük sıkıntımız ortaöğretimdedir. Hiç 
kendi kendimizi aldatmıyalım, bugün Türkiye'
de ciddî bir lise tahsili vardır demek için çok 
nikbin olmak lâzım. Eğer bunu ifade etmek is
tiyorlarsa, tamamen kendileri ile beraberim. 
Yok eğer, bu veciz konuşmayı başka bir mâna
da yorumlıyacak isem, yani Türkiye'nin bâzı 
bölgelerinde, bâzı vatandaşlarımıza Türkçeyi 
lâiki ile öğretemiyoruz demek istedilerse, yine 
esefle kaydedeyim ki, bu sözlerinde de bir ger
çek payı vardır, bu alanda da yapmamız gere
ken çok şeyler vardır. 

Benim, sözlerimin başında da arz ettiğim gi
bi, sizi yormamak vaadi ile başladığım sözlerim 
bu kadardır. Şüphesiz ki, Millî Eğitim Bakan
lığı gibi kapsam ve konu itibariyle son derece 
önemli, bütçe rakamı itibariyle oldukça kabarık 
bir bütçe görüşülürken, huzurunuzu rahatlıkla 
daha bir iki saat işgal edebilirim. Esasen notla
rım, çalışmalarım da ona göre hazırlanmıştı, 
ama sezdiğim umumi temayüle ve havaya uya
rak kısa konuşmayı ve daha evvel Bütçe Kar
ma Komisyonunda yaptığım konuşmayı bastı
rıp sayın üyelere takdim etmekle yetinmeyi da
ha uygun buldum. 

Sayın senatörlere en derin saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sual soramayız efendim. Kifa
yet önergesi kabul edilmiştir. Bu kifayet öner
gesi, sorulara da şâmildir. Yalnız kifayet öner
gesinin kabulünden evvel sözcüler tarafından 

tevcih edilmiş sorular var da Sayın Bakan ta
rafından sakit bırakılmışsa, onlar tekrarlanabi
lir. Bu, Tüzüğün münakaşa kabul etmez bir 
hükmüdür. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan, benim konuşmama verdiği 
cevapta iki hususu anlıyamadığını ve esbabı 
mucizesinin ne olduğunu sordu. Bu, beni cevap 
verme mecburiyetinde bırakmıştır. Bu bakım
dan söz istiyorum, bu hususu açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Yerinizden açıklamanız müm
künse, rica edeyim efendim. 

NAHÜT ALTAN (Çanakkale) — Benim, geç
miş tedrisat prensipleri bakımından taklitçiliği 
ileri sürdüğünü, bunun esbabı mucibesi olma
dığından bahisle kendileri bir misal verdiler. 
Zaten ben bunu ayrıca söyliyecektim. Ayrıca, 
son zamanlarda bir tatbikata daha gidilmiş, ak
tif metot kabul edilmiştir. Aktif metot, Türki
ye'de yürümiyecektir, ancak iktisadi güce sa-
hilbolan ülkelerde, kültürü yüksek ebeveynlerin 
bulunduğu ülkelerde tatbik edilen bu metot, 
Türkiye'ye oralardan adapte edilmiştir. 

8 senelik bir tedrisat da yine bizim bünye
mize uydurulmak istenen hariçten alınmış bir 
sistemdir. 

ikinci olarak da, ben galiba iyi anlatama
mışım, yazılı olarak verdiğim notta da vardır; 
din eğitiminin, ortaöğretimde mecburi bir ders 
olduğunu söylemedim, ihtiyaridir dedim. Yalnız 
şunu belirtmek isterim; mademki bu ihtiyari 
ders talep ile mecburi ders haline intikal ediyor 
ve bundan dolayı sınıfta kalma oluyor ve umu
mi not yekûnuna dâhil ediliyor, o halde, idman 
el işi veyahut diğer mecburi derslere verilen 
ehemmiyetin ona da verilmesi lâzım geldiği hu
susunu belirttim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Son söz, Cumhuriyet Senatosu üyesinindir. 
ISayın Hayri Dener?.. Yok. 
Sayın Hazerdağlı?.. Buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayan üye
leri; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşmeler yapıldıktan ve Sayın Bakanın tatmin 
edici beyanlarını dinledikten sonra, ben teşek
kürlerimi ifade etmek ve bâzı temennilerde bu
lunmak için huzurunuzu kısaca işgal edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de eği
timin temelinin ilkokuldan başladığını söy
lemeye lüzum yok. Her yıl, bu kürsüden büt
çe müzakereleri vesilesi ile ifade ederiz, ilko
kul yapımına ayrılan tailısisattan şikâyet 
ederiz. Geçmiş iktidarın Başbakanı, 1973 yılın
da Türkiye'de okulsuz köy kalmıyacağını dö
ne döne ifade ettikleri halde, bugün bakıyo
ruz, Türkiye'de 4 900 köyde ilkokul yoktur. 
Türkiye'de - rakamları yanlış söylemiyorsam -
11 400 dersliğe ihtiyaç vardır. Bundan yanıp, -
yakılanlar bizleriz, fakat geçmiş altı yıllık ik
tidarları zamanında - müsaade edin bunları söy-
liyeyim - ve ondan evvelki 20 yıllık iktidarla
rı sıralsında bunu yapamıyanların bugün, bu 
meselelerden yanıp yakılmaya hakları olmasa 
gerekir. 

Mulhterem arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi hükümetleri zamanında -1943 1er-
de - ilkokul seferberliğine başladık; eğer bu se
ferberlik 1950 lerde tavsatılmamış olsaydı, bu
gün Türkiye'de ilkokul meselesi halledilmiş ola
caktı. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Hangi sis
temle? 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben cevap vereyim mi, yoksa siz cevap 
verecek misiniz? 

BAŞKAN — Ben, gerekli ikazı yapacağım. 
Rica ediyorum Sayın Ucuza!, Sayın Hazer-

dağiı'nm silsileyi kelâmını bozmıyalım. 
SALÎM HZAERDAĞLI (Devamla) — Tür

kiye'deki sisteme hayransınız. Bugün ilim Ak-
çadağı methediyor, sizin komünist diye zem
mettiğiniz Akçadağ Usulü okulları, şu Millî Eği
tim Bakanlığı mensuplarından ve Millî Eğitim 
mensubu olup da Adalet Partisine intisabetmiş 
olan arkadaşlarından sorarsan, sana metheder
ler ralhmetli Hasan Ali Yücel'in ruhu şadol&un, 
bulduğu sistem sağlam bir sistemdi. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Taş taşıta 
taşıta değil :ni? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ruhu 

şadiolsun.. 
Bugün, Millî Eğitim Bakanlığının bütün 

mensubu, Türkiye'de millî eğitime aklı eren her
kes, Hasan Ali'ye rahmet çıkarıyor; onu kaste
diyorsan eğer... 

Ben bu saatte münakaşa çıkarmak istemi
yorum. 

Sayın Bakanım, muhterem arkadaşlarım; bu 
bütçe ile ilköğretime ayrılmış olan miktarın 
ilkokul yapımına yetmiyeceği açıktır. Bu vesile 
ile bir şikâyetimi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, nüfusları 250 den aşa
ğı olan köylerde, ilkokul yapımının faydalı 
olamıyacağı, ihtiyacın yatılı okullarla gideri
leceği Millî Eğitim Bakanlığınca plânlanmış
tır. Fakat bir gerçektir M, yatılı okullar çok 
palhalıya malolmaktadır. Bugün Türkiye'de sa
yısı 90 a yükseltilmesi plânlanmış olan (bu 
seneki rakam zannediyorum ki 73 oldu) yatılı 
okullar 65 milyon civarında para yemektedir. 
Çok faydalı, köy çocuklarının yetişmesi için 
iyi müesseseler, ama bu okulların biraz daha 
ıslaih edilmesi, çoğaltılması ve bâzı yerlerde, 
Sayın İlköğretim Genel Müdürünün de düşün
dükleri gibi - onunla zaman zaman bu işi ko-
nuşmuşumdur - sanat okulları şekline kaydırıl
ması faydalı olacaktır kanaatindeyim. Bu hu
susta incelemeler yapılmasını ve bu suretle da
ha çok faydalanılma yollarına gidilmesini, 
bunun için de araştırma yapılmasını bekliyo
rum. Tabiî bunların yapılması, millî eğitimde
ki reforma bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ta
rafından ifade edildiği gibi, millî eğitim üze
rinde reform yapılmadan Millî Eğitim Bakan
lığından bir şey istemeye, Millî Eğitim Ba
kanlığı mensuplarından şikâyet etmeye hak
kımız yoktur. Biz, yıllardır Millî Eğitim Ba
kanlığını çeşitli haîlere sokmak suretiyle Par
lâmento olarak sorumluyuz. Şdmdi, Millî Eği
tim Bakanlığının reform çalışmalarını görmek 
süratiyle memnuniyetimizi ifade etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl yüksek öğ -
renimde reform çalışmaları yapıldığı zaman, 
üniversitelerimizden gelen bâzı rektörlerimi
zin reformlar üzerindeki beyanlarında bir an
laşma göremediğimizden dolayı onları ne it
ham etmek, ne de onlardan şikâyet etmek is
tiyorum; fakat yurt gerçekleri üzerinde faz
la ve derin çalışmaları olmadığını hamletmek 
istiyorum. 

Arkadaşlarım, gazetelerde, bâzı rektörlerin 
beyanlarını okudum; diyorlar ki, «Türkiye'de 
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yüksek öğretimin Anadolu'ya yayılması arzu
muzdur, fakat öğretim üyelerinin diğer yer
lere gitmesine mâni hükümler yoktur». 

Esasen kanunda hükümler vardır arkadaş
lar, ancak bu maddeler işlememiştir. 

Bir örnek vereceğim, ama lokal bir politika
yı dile getirmek için söylemiyorum; Elâzığ'da 
50 - 100 milyon değerinde bir teknik okul açıl
dı; 1960 lardan sonra açılan bu okul, bir mü
dür bir mühürle idare edildi. Bu okul, Doğu 
Anadolu'da Keban Barajı elektrifikasyonunu 
yapacak bir mühendis mektebi; öğretim üyesi 
bulunamadığı için bir mühür, bir müdürle iki 
sene öncesine kadar idare edildi, Allaha şükür 
geçen sene - onlara teşekkürlerimi ifade ede
ceğim - Orta Doğudan 32 öğretim üyesi geli
yor, bir hafta, 15 gün sürelerle kalıyorlar. İs
tanbul Teknik üniversitesinden, İstanbul Mi
marlık ve Mühendislik Akademisinden, Teknik 
Üniversiteden öğretim üyeleri uçakla gelip gi
diyorlar ve ders veriyorlar. 2 500 kişi kapasiteli 
bu okuMa 550 kişi okuyor. Çocuklarımız dışa
rıda okuma imkânı bulamıyor diye, yer bula
mıyoruz diye feryat ediyoruz, fakat bu 2 500 
kişilik okula öğretim üyesi bulamadığımızdan 
çırpınıp duruyoruz. 

Sayın rektörlerden istirham ediyorum, bu 
gerçekleri incelemişler midirler? Anadolu'ya 
yüksek öğretimi nasıl yayacağız? Elâzığ Tek
nik Akademisinin topu topu 6 yerli öğretim üye
si var, öbürleri dışarıdan geliyor. Zannediyorum 
ki, bu öğretini üyelerinin Elâzığ'a geliş gidiş
leri sonede bir milyon lira civarındadır, gerek 
tazminatları ve gerekse uçak masrafları. Kor
kunç bir ifade değil mi arkadaşlarını? Sayın 
rektörler, nasıl hailede seksiniz, Elâzığ'a Di
yarbakır'a Trabzon'a yüksek öğretimi nasıl ya
yacaksınız? İslemiyor mevcut maddelerimiz. O 
halde, üniversite reformu üzerinde sayın rek
törlerimizin bir maksatları olduğunu kabul 
etmiyorum, fakat bu gerçekler üzerinde biraz 
daha inceleme yapmak suretiyle, bu araştırma
larını geliştirmelerini istiyorum; reformda an
laşmamız mümkün değildir muhterem arkadaş
larım. 

Bu itibarla,, sayın Bakanlığın reform çalış
maları üzerindeki gayretlerini hızlandırmaları
nı, biran önce öğretim üyelerinin Anadolu'ya, 

yüksek öğretimin bütün Anadolu'ya, bütün yurt 
yüzeyine yayılması için tedbirleri almalarını 
candan istiyorum. 

1972 yılı Bütçesinin de Türk Milletine, Mil
lî Eğitim camiajsma hayırlı olmasını saygıla
rımla diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, Millî Eğitim Bakanlı

ğı ve üniversiteler bütçeleri üzerindeki konuş
malar tamamlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde bölümle
re geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 5 909 630 549 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 13.000 de bir önerge var, okutuyo
rum efendim.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 

1972 malî yılı Bütçesinin 13.149 kitap, dergi abo
ne ve satmalına giderlerinde 150 000 lira mev-
cudolup, bu meblâğ hizmeti karşılamaya yeter
li görülmemektedir. Geçen yıl bu fasla 800 000 
lira aktarılarak hizmet kısmen yerine getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu zaruretle 13.141 nci «Yayın giderleri» 
maddesindeki 4 300 000 liradan 1 000 000 lira 
düşülerek 13.149 ncu maddeye aktarılmasına de
lâletinizi yüksek saygılarımızla arz ederiz. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

Konya 
Mehmet Varışlı 

Gümüşane 
Abbas Cilâra 

5 . 2 . 1972 
Konya 

Feyzi Halıcı 
Niğde 

H. Avni Göktürk 
Ankara 

Turhan Kapanlı 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, Cumhuriyet Se
natosunun takdirine bıraktıklarını ifade etmiş
lerdi, önerge geldiğinde tetkiklerine sunduğu
muz vakit. 

Komisyon Başkanı Sayın Bilgehan, takrire 
katılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Efendim, maddeler arasında her zaman aktar
ma yapmak mümkündür. Binaenaleyh, bunun 
burada bir kanun maddesi şeklinde geçmesine 
biz taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

OİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Cumhuriyet Sena
tosunun takdirine bıraktılar, Komisyonun Sa
yın Başkanı Cihat Bilgehan da katılmadıklarını 
ifade ettiler. 

önerge, mealen, 13141 nci maddeden 1 mil
yon liranın indirilmesini; 13.149 ncu maddeye 
1 milyon lira eklenmesini öngörmektedir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

11 edilmiştir. 

30355 456 

153 702 932 

439 830 963 

168 917 006 

250 000 

Bölüm 

22.000 

Lira 

Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 91 869 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 176 606 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma pay
ları ve sermaye teşkilleri 4 550 004 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 370i50 0ü0 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 15 791245 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

35.000 'Sosyal transferler 39 570 352 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 550 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul edil
miştir... 

i. E'TEM KARAKAPICI (Urfa) 
Başkanım, bir önergemiz olacaktı.. 

Sayın 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizim de 
önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun 
efendim. Muhterem arkadaşlar, «1972 malî yılı 
Bütçe Kanununun 21 nci maddesine, (Halk 
dershanelerinde görev alan ilkokul öğretmen
lerine de her saat için 10 lira ödenir) ifadesiy-
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le bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz» v 
mealinde, Sayın Ucuzal, Sayın Akyurt, Sayın 
Aksoley tarafından verilen bir önerge vardır 
ki, Bütçe Kanununda sırası geldiğinde dikkate 
alınacaktır efendim. 

Ayrıca, «Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle 
ilgili 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
(R) işaretli cetvelin 34.620 nci madde, dünya 
gıda programından sağlanan gıda yardımı kar
şılığı olarak uygulanan fonu, maddesiyle ilgili 
açıklamanın (yatılı okullar yapımına) ibaresin
den sonra (ve istimlâk giderlerine) ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim.» tarzında bir 
önerge daha vardır M, yeri geldiğinde bu da 
dikkate alınacaktır efendim. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütç^e 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet Sena
tosu 1/20) (S. Sayısı : 19) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğiltim Bakanlığı bütçesinin müzaJkeresi sıra
sında üıniversiteileriniiiıziın bütçeleri üzerimdeki 
görüşler de ifade edilmiştir. Bu suretle taisa-
nlarm tümü üzerimdelki müzakereler yapıilimış-
tır. 

Maiddelere geçilmesi hususunu oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et&ni-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
istamibul Ünİvertsiteisi 1972 yılı Bütçe kanunu 

tasanisı 

Madde 1. — 'üistanlbul tJmdverisitesime aşağıda 
gösiteriFJdiği üzere (A/l) cari harcamaları için 
(241 502 073) lira, (A/2) yatırımı harcamaları 
isçin (95 774 000) lira, (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (29 123 349) 
lira ki toplam olarak (366 399 422) lira ödecuefc 
verilmiştir. 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hulkulk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
iktisat Fakültesi 
Orman FaMilteisi 
Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
işlötıme Fakültesi 
Veteriner Falkültösi 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 

17 866 516 
59 457 588 
10 855 556 
17 969 537 
28 726 783 
9 506 392 
8 025 431 
7 452 720 
8 151 504 

55 076 135 
10 528 261 
7 885 593 

57 

241 502 073 

(A/2) yatınım 
harcamaları 

Lira 

88 677 000 
3 000 000 

— 
— • • 

4 097 000 
— 

: 

. 

. 

95 774 000 

(A/3) öettlnDaye 
İt eskili ve trans
fer harcamaları 

Lira 

19 988 641 
1 235 360 

206 996 
162 620 
924 173 
168 077 
96 624 

100 284 
126 837 

5 870 134 
120 342 
123 258 

3 

29 123 349 

Topta. 
Lira 

126 532 157 
63 692 948 
11 062 552 
18 132 157 
33 747 956 
9 674 469 
8 122 055 
7 553 004 
8 278 341 

60 946 269 
10 648 603 
8 008 851 

60 

366 399 422 
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BAŞKAN — 1 njci maddeyi (A/l) (A/2), 
(A/3) işaretli cetveıllerilyle birlikte oylaırımiza 
arz eldiyorum. Kabul edlenler... Kabul etmd^en-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — istanbul Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(366 399 422) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) işaretli cet
vel ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenıler... Kabul edlmiştir efemjdiim. 

Madde 3. — istanbul tfrıiverisitesiniee 1972 
yılımda elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (c) işaretli 
cetvelde gösteriimıilşitaır. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin tarh ve tahsilinle 1972 bütçe yılında 
fda 'devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu-
yoruım. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 
uoi maddesi hükmü, istanbul Üniversitesine bağ
lı döner sermayeli kuruluşlar hakkımda da uy
gulandır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendilin. 

Maldde 5. — İstanbul üniversitesince gelecek 
yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul eitmiy enler.., Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 6. İstanlbul Üniversitesinin kuTu^su 
hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarühH ve 5247 «avılı Ka
nuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 7259. 43, 
44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1062, 1083 ve 1084 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kad
rolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1972 yılında kuliamlmaz. 

İBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve saltmalmalar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Büt~ 
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] es Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin-
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölü
müne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetve
lin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümlüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarinıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir efendim. 

M 5 b 8. — üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil 
tertipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

iBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

i Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla-
! cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa-
| retli cetvelde gösterilmiştir. 
I 

i BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Manibul Üniversitesi bütçesinin (R) formü

lünde kayıtlı bir adet arazi kaptıkaçtı aracı
nın, 237 sayılı Kanun gereğince kullanılacağı 
yerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
Bu sebeple izahat sütununda «işletme Fakül
tesi» ibaresinin, «İşletme Fakültesi Pazarla-

| ma Enstitüsü hizmetlerinde» şeklinde değisjti-
! rilmesini saygı ile arz ederim. 
j Trabzon 

Ali Şakir Ağanloğlu 

I 'BAŞKAN — Saym Bakan, bir mütalâanız 
l var mı efendim? 
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(İstanbul Milletvekili) — Takdiri Yüce Se-
| natoya bırakıyorum efendim. 
! BAŞKAN — Sayın Ciıhat Bilgehan?.. 

İBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA^ 
NI CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletve- ': 
kili) — Katılıyoruz efendim. 

• BAŞKAN — önergeye Komisyon Başkanı 
| katılmış, Sayın Bakan takdire bir akmıştır. 
| Okunan önergeyi oylarınıza sunuylorum. 
İ Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 
| kabul edilmiştir. 
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iKaibui edilen önerge ile birlikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul 
etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun İ Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenîer.., Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye v3 Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Ka
bul edilmiştir efendim, 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye, var mı? Yok. 

Tasan açık oylarınıza 6 . 2 . 1972 günü sunu
lacaktır efendim. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu1/21) (S. Sayısı : 20) 

BAŞKAN — 1972 yılı İstanbul Teknik Üni
versitesi bütçesinin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenîer... Kabul edilmiştir efendim, 

istanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere ( A l ) cari harcamalar 
için (96 037 199) lira, (A/2) yatırım harcamaları için (29 339 003) lira, (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (12 806 208) lira ki, toplam olarak (138 182 408) lira ödenek veril
miştir. 

(A/3) sermaye 

Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
Temel Bilimler Fakültesi 
Gemi inşaatı Fakültesi 

Toplanı 

(A/ l ) cari 
harcamaları 

Lira 

12 864 554 
10 895 434 
7 854 342 

14 466 915 
8 731 444 
6 930 008 
5 894 800 

17 320 257 
1 313 098 
6 883 224 
2 883 123 

96 037 199 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

19 639 002 
1 200 001 

300 000 
1 200 000 
1 500 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

300 000 
400 000 

1 800 000 

29 339 003 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

10 788 541 
146 911 

98 799 
184 647 
119 803 
73 173 
67 564 

1 264 117 
7 971 

31 524 
23 156 

12 806 206 

Toplam 
Lira 

43 292 097 
12 242 346 

8 253 141 
15 851 562 
10 351 247 

8 003 181 
6 962 364 

19 584 374 
1 621 069 
7 314 748 
4 706 279 

138 182 408 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan cetvel
lerle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenîer... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. -— İstanbul Teknik Üniversitesi
nin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (138 182 408) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelinin bölümlerinin 
tümünü ikinci madde ile birlikte oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 yılında da de
vam olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — G-enel Bütçe Kanununun 15 
nci maddeci hükmü, İstanbul Teknik Üniversi
tesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir efendim. 
' Madde 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi

nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kad
rolardan (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 
yılında kullanılamaz. 

İBAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 
konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden, (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülte, okul ve enstitüler kısımlarına dâ
hil tertipler arasında bölümle bağlı kalınmak 
kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

'BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim, 

Madde 8, — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (O) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

İBAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Ma'ddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is-
•tiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarı 6 Şubat 1972 günü açık oylarınıza su
nulacaktır efendim. 

6. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (S. Sayısı :17) 

BAŞKAN — 1972 yılı Ege Üniversitesi Büt
çe kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir efendim, 
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Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) Cari harcamalar için 
(116 640 380) lira, (A/2) Yatırım harcamaları için (87 090 001) lira, (A/3) Sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (6 420 386) lira ki, toplam olarak (210 150 767) lira ödenek verilmiştir. 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

(A/ l ) cari 
harcamaları 

Lira 

10 019 491 
47 261 664 
19 301 734 
15 578 295 
5 172 813 

Diş Hekimliği Fakültesi 3 879 187 
iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 8 820 278 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 6 606 918 

Toplam 116 640 380 

(A 2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

38 870 000 
35 485 000 

1 800 000 
2 055 000 
1 815 000 
5 065 000 

1 
2 000 000 

87 090 001 

(A/3) sermaye 
teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

5 373 456 
432 739 
205 019 
167 651 
38 463 
64 808 
83 823 
54 427 

6 420 386 

Toplam 
Lira 

54 262 947 
83 179 403 
21 306 753 
17 800 946 

7 026 276 
9 008 995 
8 904 102 
8 661 345 

210 150 767 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/l), (A/2), 
(A/3) cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(210 150 767) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetvelindeki 
bölümlerin tümüyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
- Madde 3. — Ege Üniversitesince 1972 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, Ege üniversitesine bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ege üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 

kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ege üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli vs 6953 sayılı 
Kanım ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 
1098, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardım
cılarına ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1972 bütçe vılmda kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınaimalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanunu
na bağlı (A 2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertip
lerden (A 3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve 
satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin Rektörlük 
ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında, 
bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Yabancı devletler veya uluslar
arası kurumlardan yapılmış ve yapılacak anlaş
malar gereğince belli hizmetler, taahhütler, ya
tırım ve projeler için 1972 malî yılında elde edi
lecek bağış, kredi ve imkânların Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerinin bir 
taraftan Ege üniversitesi bütçesine gelir, diğer 
taraftan yeniden açılacak özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve harcanmıyan gelir ve ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu madde üzerinde bir önerge var, okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına -
1972 yılı Ege üniversitesi Tıp Fakültesi büt

çesinde 13.430 ncu «Taşıma Giderleri» maddesi 
açılmamış bulunduğundan gerekli taşıma ihtiya
cı karşılanamıyacaktır. 

Bu itibarla yıl içinde doğacak taşıma ihtiya
cını görebilmek amacı ile, yıl içinde aktarma ya
pılabilmesi için 13.000 nci bölümde 13.420 nci 
«Telefon giderleri» tertibinden 1 lira düşülerek, 
aynı bölüm içerisinde 13.430 ncu «Taşıma gider
leri» tertibinin açılarak ilâvesini arz ve talebe-
deriz. 

Manisa Denizli 
Ruhi Tunakan Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musunuz 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(istanbul Milletvekili) — Biz takdiri Senatoya 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Biz de takdiri Senatoya bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Tasarı 6 Şubat 1972 günü 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

7.— Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bilice 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru, (Millet 'Meclisi 1/555; Cumhuriyet Se
natosu 1/12) (S. Sayısı : 11) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir efendim. 
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Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda -gösterildiği üzere, (A/l) cari harcamalar için 
(234 601 169) lira, (A/2) yatırım harcamaları için (106 791 000) lira ve (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (23 183 186) lira ki, toplam olarak (364 575 355) lira ödenek ve
rilmiştir. 

(A/3) sermaye 
teşkili 

(A/l) cari (A/2) yatırım ve transfer 
harcamaları harcamaları harcamaları Toplam 

Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 5 445 018 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 17 886 395 
Fen Fakültesi 14 636 799 
Hukuk Fakültesi 8 353 597 
Tıp Fakültesi . 93 366 062 
Veteriner Fakültesi 13 114 904 
Ziraat Fakültesi 20 945 251 
ilahiyat Fakültesi 4 359 491 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 13 361 693 
Eczacılık Fakültesi 5 912 819 
Eğitim Fakültesi 4 088 694 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 22 816 654 
Adana Zirat Fakültesi 5 289 839 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 5 023 895 
Dişhekimliği Fakültesi 60 

Toplam 234 601 169 

51 166 000 
300 000 

1 985 000 

8 310 000 
300 000 

1 800 000 

1 300 000 

18 000 000 
15 700 000 
7 950 000 

106 791 000 

1 955 634 
579 251 
517 401 
532 253 

2 435 002 
274 578 

2 492 036 
112 653 
420 361 
653 825 

1 075 691 
69 003 

12 029 738 
35 754 

6 

23 183 186 

58 566 650 
18 765 646 
17 119 200 
8 885 850 

104 111 064 
13 689 482 
25 237 287 
4 472 144 

13 782 054 
7 866 644 
5 164 385 
40 885 657 
33 019 577 
13 009 649 

66 

364 575 355 

BAŞKAN — Maddeyi tümüyle oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Ankara üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(364 575 355) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetvelinde
ki bölümleri ile oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1972 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, Ankara Üniversitesine bağlı 
dener sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kurulu
şu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 156, 
14, 43, 44, 779, 897, 908, 1030, 1054, 1063 ve 1099 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolar
dan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1972 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaftınlacak veya satmalınacak arsa için 
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(Kamulaştırma ve satuıalmalar) ' bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satınalnıalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Baikanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Tasarı 6 Şubat 1972 günü açık oylarınıza su
nulacaktır. 

'S. — Hacettepe Üniversitesi 1972 a ıh Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/50' 1: Cumhuriyet Sena
tosu 1/13) (S. Sayısı : 12) 

BAŞKAN — 1972 yılı Hacettepe üniversite
si bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Hacettepe üniversitesine cari 
harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (167 897 883) lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze

re (92 970 000) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için ele (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (41 949 048) lira ki, toplam ola
rak (302 816 931) lira ödenek verilmiş tir. 

BAŞKAN — Okunan cetvelleri ile birlikte 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (302 816 931) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetveli ile birlikte 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe üniversitesince 1972 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü Hacettepe Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 4 . 7 . 1987 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, t esiş ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertip
lerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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C. Senatosu B : 20 5 . 2 . 1972 O : 3 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Hacettepe Üniversitesine, ulus
lararası anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile 
gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin navlun 
gümrük, rıhtım, Damga Hesmi, belediye hissesi 
ve diğer her çeşit ithal masraflar için Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci (Malî transfer
ler) bölümünün (Katma bütçeli idarelere Hazi
ne yardımları) kesimi başlığı altındaki 34.123 
ncü (Hacettepe üniversitesine) maddesindeki 
ödeneği, ihtiyaç oldukça her seferinde yeteri 
kadar artırmaya ve artırılan bu ödeneği Hacet
tepe üniversitesi Bütçesinin (A/l) işaretli cet
velinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
ödenek ve (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel 
gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardı
mı) maddesine gelir kaydetmeye Maliye Baka
nı yetıMlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Güder bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyeıı sayın üye? Yok. Tasarı 6 Şubat 1972 gü
nü açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Kornişonu raporu (Millet Meclisi 1/565: 
Cumhuriyet Senatosu 1/27) (S. Sayısı : 26) 

BAŞKAN — iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 1972 yılı Bütçe kanun tasarısının mad
delerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari 
harcamalar için (31 151 666) lira, (A/2) yatırım harcamaları için (4 150 000) lira (A/3) serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (1 391 166) Üra ki, toplam olarak (36 693 432) lira öde
nek verilmiştir. 

(A/l) cari 
harcamaları 

Lira 

Adana ikt. ve Tic. ilim. Akademisi 4 446 718 
Ankara İkt. ve Tic. ilim. Akademisi 8 728 597 
Eskişehir ikt. ve Tic. ilim. Akademisi 7 921 673 
istanbul ikt. ve Tic. ilim. Akademisi 7 392 457 
Bursa İkt. ve Tic. ilim. Akademisi 2 662 221 

Toplam 31 151 666 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

600 000 
2 550 000 

1 000 000 

4 150 000 

(A/3) sermaye 
teşkili 
ve transfer 

harcamaları 
Lira 

195 493 
288 987 
252 406 
518 708 
136 172 

1 391 766 

Toplam 
Lira 

4 642 211 
9 617 584 
10 724 079 
7 911 165 
3 798 393 

36 693 432 
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BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/l), (A/2), 
(A/3) cetvellerinin tümiti ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demilerinin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (36 693 432) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (B) cetvelinin bölüm
lerinin tümü ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka-
demilerince 1972 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 6 . 3 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kadro 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına ait bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1972 malî yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak. veya satınalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

5 . 2 . 1972 O : 3 

[ BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri bütçesinin akademiler kısmına dâhil 

. tertipleri arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
] harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
ı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarı 6 Şubat 1972 günü açık oylarınıza su
nulacaktır. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığı ve üniver
site bütçelerimiz kabul edilmiştir. 

Yüce Milletimize, Bakanlık ve üniversitele
rimizin seçkin mensuplarına hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü program bu 
suretle gerçekleşmiş oluyor. 6 Şubat 1972 günü 
saat 9,30 da toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. Teşekkürlerimi sunarım efendim. 

| Kapanma saati : 22,45 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Oya katılnııyanlar 
Açık üyelikler 

183 
117 
117 

O 
O 

64 
2 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı ' 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıeah 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer. Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA ' 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuaıakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Ilyas Karagöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza, Isıtan 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzmı Inebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
ardını et Öz gün eş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekala 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

StVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya kahlmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 

Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başlkan) 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
fi. Â.) 

[Açık ü% 
Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 1 
Sedat Cumralı (1.) 

1 Fakih özlen 

MANİSA . 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SP7AS 
Hüseyin öztürk | 

ı elikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Yahap Güvenç 
Mehmet lamen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derini 

Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başibakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

Yekûn 

» > • • « 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattia Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul?r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet t'"naldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaolıoğlu 

Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Ceşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

üye s 
Oy ver 

İ/1S1 : 183 
jnler : 1.17 

Kabul edenler : 117 
Reddedc nler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyj ııılar : fil 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul t 
Cemalettin İnkaya 
\Tejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddiıı Yılmaztürk 

BURDUR 
0. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah it Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

denler] 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Ahbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güieügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
E r d o ğ an A dalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akvürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat üztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay ( 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat, 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa ili san Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazını İnebeyli 

SİYAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Al tu ut aş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat 25 al oğlu 

[Oya k atıl mty anlar] 

URFA 
I. Etcın Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Em anull ah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
•n f ~\T ı "n r ı 

M. Yılmaz Mete 
"1 T 1 " 1 1 7~\ j j 1 ' 

Mukadder Oütekın 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Mümin Kırlı 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â.) 

KARS 
Mehmet Ha zer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özaııen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Sedat Cumralı (t.) 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AbdüTkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

elikler] 

1 
1 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcııoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derini 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

Yekûn 

»se« 

533 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1972 Cumartesi 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA .SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖN( 'KLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1 554); Cumhuriyet Senatosu (11/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İSLER 




