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kıymetli hekimlerimiz de, memleketimize gele
rek memleket hizmetlerini seve seve candan
yapmak için âdeta sıra bckliyeceklerdir.
Son söz, serbest çalışan hekim Devlet hizmeti
almıyacak ve Devlet hizmetinde çalrjan hekim
de serbest hekimlik yapmıyacaktır.
Bugünkü hekimliği kurtaracak ve onlara lâ
yık oldukları şerefi verecek olan ve hastalarımızı
da ölümden, sefaletten kurtaracak bulunan bu
Full-timc Kanunu aylardan beri sıra beklemekte
iken bu defa da gündemden çıkarılmıştır. Bu
kanunun âcil olarak ele alınmasını; öncelik ve
ivedilikle görüşülerek kanunlaşması suretiyle
hepinizin en büyük tarihî bir vazife yapacağına
inanmış bulunuyorum.
Bu izahatım; Yüksek Meclisinizce de en de
ğerli yerini bulacağına kaaniim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım; pek muhterc"1. arkadaşlarım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim Pull - Time kanunu ta
sarısı gündemden çıkarılmış değildir. Daha evvel
gündemde mevcut bulunan kanun tasarıları bü
tün parti başkanlarının müşterek imzalarını havi
protokol gereğince, Hükümetin tasvibi de alın
mak suretiyle en önemli mahiyet arz eden ka
nunların sıra itibariyle takdimen görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu sebeple bütçenin görüşülme
sine kadar bu kanunların çıkarılması çabası için
de bulunmuşuzdur.
Buyurun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım, değerli arkadaşımın Full - Time kanunu
tasarısına gösterdiği ilgiye teşekkür ederim. Sa
yın Başkanımızın da belirttikleri gibi, Full - Time
kanun tasarısı gündemden çıkarılmış değildir.
Ancak uzun zaman gündemde bulunmasına rağ
men bugüne kadar bir an önce görüşülmesini
temin için Sağlık Bakanlığı olarak bir gayret
sarf etmeyişimizin sebepleri mevcuttur. Full Time kanun tasarısı hakikaten hastane hizmetle
rinin daha iyi görülmesi bakımından güzel hü
kümler getirmektedir. Full - Time kanun tasa
rısı • ile büyük bir çoğunluğu teşkil eden hekim
kütlesi tatmin edilmiş olacaktır. Daha rahat ça
lışma imkânına sahibolacaklardır. Bu hususta
arkadaşımızla beraber olmamak mümkün değil-
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dir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin malûmları olduğu üzere, Hükümetçe bir
personel kanun tasarısı hazırlanmıştır. Personel
kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine verilmiş
tir ve ilgili komisyonlarda müzakeresine başlan
mıştır. Personel kanun tasarısı yeni bir sistem,
yeni bir nizam getirmektedir. Personel sistemin
de bir reform getirmektedir. Personel kanun tasarısiyle Full - Time kanun tasarısı arasında çe
lişmeler vardır. Değerli arkadaşım eğer personel
kanun tasarısını tetkik etmek lûtfunda bulunur
larsa bu çelişmeyi görmeleri kendileri için de
mümkün olacaktır. Biz, Sağlık Bakanlığı olarak
Full - Time kanun tasarısını dün olduğu gibi,
bugün de benimsiyoruz, kanaatimiz değişmemiş
tir. Değerli arkadaşım bütçe müzakeresi vesile
siyle gerek Bütçe Encümeninde, gerekse Yüce Se
natoda verdiğimiz izahat sırasında bu kanuna
değindiğimiz zaman, bu mütalâalarımızı belirtti
ğimizi duymak imkânına sahip olabilirler idi.
Full - Time kanun tasarısını, Devlet personel ka
nun tasarısı Meclislerde müzakere edilirken gün
deme aldırmak ve her iki kanun tasarısını bera
ber müzakere etmek imkânına sahip olmak sure
tiyle arada mevcut çelişmeleri gidermek düşün
cesindeyiz. Devlet personel kanunu tasarısı taz
minat sistemini ortadan kaldırmış bulunmakta
dır. Halbuki Full - Time tasarısı tamamen taz
minat sistemi üzerine kurulmuş bir kanun tasa
rısıdır. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile
yaptığımız görüşmelerde, iki kanunu bir arada
ve beraberce mütalâa etmek mümkün olduğu so
nucuna varmış bulunmaktayız. Bu itibarla her
ilci kanunu, Devlet personel teşkilâtı kanun tasa
rısı Meclislerde müzakere edilirken müzakere et
mek suretiyle kanunlaştırarak, tatbikatta başta
doğacak olan büyük müşkülleri ve mahzurları
ortadan kaldırmayı daha uygun görmüştür Sağ
lık Bakanlığı. Bu itibarla Full - Time kanun
tasarısını gündeme aldırmayı bir süre için gecik
tirmektedir. Bizim gördüğümüz sebepler bunlar
dır. Arz ederim.
3. — Muğla Milletvekili Adnan
Akarca'nın,
Ege tütün ekicilerinin durumu ve tütün piyasası
nın değişik zamanlarda açılmasının sakıncaları
hakkında demeci.
BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca.
ADNAN AKARCA (Muğla) — Muhterem
Başkan ve muhterem milletvekilleri; bugün
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