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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Çoğunluğun olmadığı görülerek birleşime 

saat 11 de toplanılmak üzere ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik 
üniversiteleri 1966 yılı Bütçe kanun tasarıları 
yeniden açık oya sunulduysa da tasnif sonun
da yine yeter çoğunluk bulunmadığı anlaşıldı 
ve oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi ile 
Devlet Su İşleri ve 

Karayolları Genel müdürlükleri 1966 yılı 
Bütçe kanun tasarıları üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Zonguldak 
Nurettin Ok Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yasa 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik 

üniversiteleri 1966 yılı Bütçe kanun tasarıları 
yeniden açık oya sunuldu ve tasnifler sonun
da tasarıların kanunlaştıkları bildirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi kabul olun
du. 

Devlet Su İşleri ile 
Karayolları Genel müdürlükleri 1966 yılı 

Bütçe kanun tasarıları görüşülerek tümleri 
açık oyan sunulduysa da tasnif sonunda yeter 
sayı bulunmadığı görüldüğünden oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

21 Şubat 1966 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,15 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER: önol Sakar (Manisa), Âdi! Kurtel (Kare) 

BAŞKA.N — Millet Meclisinin 52 nci Birle
şimini açıyorum. Çoğunluğun bulunmadığı Baş
kanlıkça nıüşajheıde edilmektedir. Bu itibarla 
bir saat sonra; saat 1.1,00 de toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 10,01 

>>©^< 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER: önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — 52 nei Birleşimin 2 ncd otu
rumunu. açıyorum. 

Otomatik cihazla yoklama yapılacaktır. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/9; Cumhuriyet Senatosu 
1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı: 38; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 723) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/15; 
Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 39; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 724) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerinde grupları adına söz alan arka
daşlarımızın isimlerini okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fennî Islimye
li, Y. T. x\ Grupu adına Sayın Süleyman Arif 
Emre, C. K. M. P. Grupu adma Sayın Cemil 
Karahan, T. 1. P. Grupu adma Sayın Ali Kar
cı, A. P. Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen, 
M. P. Grupu adına Sayın Kâmil Kırıkoğlu. 
Grupları adına ikinci defa »öz alan arkadaşla
rın isimlerini okuyorum: C. H. P. Grupu adı
na Sayın Fennî Islimyeli, A. P. Grupu adma 
.Sayın Cemal Külahlı, C. H. P. Grupu adma 

Elektrikler yandığı zaman anahtarları açarak 
beyaz düğmelere basmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Bu iki kanun tasarısı geçen 
birleşimde nisap hâsıl olmadığı içıin tekrar oy
larınıza sunulacaktır. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

3. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karyna Komisyonu raporu ile 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 716) 

Sayın Orhan Birgit, A. P. Grupu adına Sayın 
Remzi Şener. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahısları 
adına söz alan sayın arkadaşlarıtmız şunlardır: 
Reşit Ülker, Enver Kaplan, Sadi Binay, Aid İh
san Balım, ibrahim Boz, Ahmet Nihat Akay, 
Şevket Bohça, Şevki Güler, Kemal Şeıusoy, Ali 
Rıza Çetiner, Ahmet Torgay, Nertmin Neftçi, 
Yasal Akol, Şükrü Koç, Kemal Yılmaz, Muzaf
fer Şâmiloğlu, Selçuk Çakıroğlu, Talât Köse-
oğlu, İbrahim Aytaç, Kasım Önadım, Celâl 
Nuri Koç, Sami Binicioğlu, Hasan Tez. 

2. — YOKLAMA 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

— 103 — 
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Söz sırası O. H. P. Grupu adına Saıym Fennî 
İslimyeli'nıindir. Buyurun Sayın İslimyeli, ko
nuşma süresi 20 dakikadır. 

O. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ İSLİM
YELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ticaret Bakanlığının 1966 yılı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun görüşleri
ni arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Görüşlerimizi ve dileklerimizi açıklarken, 
ekonomik hayatıımızla ilgili bâzı önemli konu
lara değineceğiz ve kamu oyunu ilgilendiren 
başlıca sorunlar üzerinde zamanın müsaadesi 
ölçüsünde duracağız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaretin düzen-

lemmesıi, yürütülmesi ve geliştirilm'esiyle görev
li bir Bakanlıktır. Bu işlerin tedviri Bakan
lığın inhisarında olmayıp, görevin ifasında 
Maliye, Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Sanayi 
ve Enerji Bakanlıklariyle görev ve yetki bakı
mından girift hale gelmiş birtakım ilişkilerin 
hâkimiyeti hissedilmektedir. Ticaret politikası 
'bir bütündür ve Bakanlık, mesuliyetini taşıdı
ğı politikaya müessir olan unsurlar üzerinde tam 
bir hâkimiyet sağladığı ölçüde başarıya ulaşa
caktır. Diğ'er taraftan Balkanlığm memleket 
ekonomisi üzerinde lönemli olduğu derecede 
şümullü bir mahiyet arz eden görevlerini dar 
ve yetersiz kadrolarla ifa etmesi mümkün de
ğildir. Bu itibarla Baikanbk, görevlilerinin cid
dî gayretlerine rağmen doğan aksaklıkları gi
dermek maksadiyle 1965 yılı başında Başba
kanlığa sevk edilmiş olan Teşkilât kanunu ta
sarısının Sayın Bakan tarafından biran evvel 
•ele alınmasındaki zarurete tekrar işaret etmek 
lüzumunu duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Türk toplumunun en 
önemli dâvası, demokrasi düzeni içinde hızla 
'kalkınmaktır. Mazideki gayretlerden, acı tecrü
belerden mülhem olan bu politilkanm anahe-
defi, kalkınmamızın istikrar içinde gerçekleş
tirilmesidir. 

Pek yaıkm bir tarihte plânsız ve program
sız çabaların, enflâsyonist kaynaklara dayanı
larak girişilen teşebbüslerin, ekonomimizi ve 
maliyemizi geçilmesi zor, dar boğazlara sürük
lediği ve tedavisi çok müşkül şartlar içinde 
bıraktığı hatırlardadır. Bu dönemde, ekonomik 
politikada düşülen hatalar yüzünden doğan enf

lâsyonun, ekonomik dengeyi bozduğu, ihraca
tın durakladığı, dış borçların kabardığı, itha
lât zorlukları sebebiyle yatırımların zamanında 
verime geçemediği ve nihayet genel olarak is
tihsalin gelişemediği malûmdur. 

Bu devrin başlıca özelliği, piyasanın enflâs
yon rahavetine alışmış olmasıdır. Spekülâsyo
na, yüksek kâr hadlerine alışmış ve meyletmiş 
ve bu sebeple rasyonel işletmecilik metotlarına 
yabancı kalmış bir piyasa böylece doğmuştur. 

Nihayet, meşhur 4 Ağustos 1958 stablizas-
yon kararları, bu kararlar ile Türk parası kıy
metinin düşürülmesi, ticari kredilerin dondu
rulması, alman diğer sert tedbirler ve bunla
rın tesiriyle birçok müessesenin ve firmanın 
peyderpey tasfiyesi ve ağır sarsıntılara uğra
ması, diğer yandan 1958 ilâ 1960 döneminde 
iç piyasada reel istihlâk hacmimin % 30 civa
rında düşerek, memleketin ticari hayatını etki
si altına almıştı. 

Muhterem üyeler, bütün bu açıklamaları
mızın amacı, bugün ekonomik ve malî politi
kayı elinde bulunduran muhterem zevata elko-
'nomimizin geçirdiği bu buhranlı devreyi bir 
kere daha hatırlatmak lüzumunu duyduğumuz 
içindir. Halbuki bugün, e/konomik bünyenin 
tekrar sarsıldığı hissedilmektedir. İç piyasa
da fiyatların yükseleceği psikozunun yaratılma
sı ile gıda maddelerinde, inşat malzemesinde ve 
bâzı ihtiyaç maddelerinde mal saklama ve mala 
hücum eğilimi başlamıştır. 

Fiyat hareketlerine arız olan hastalık 'mey
danda ve sebepleri göz önünde iken, maziye ait 
tecrübelerden faydalanılması yerine iç politi
kadan medet uman bâzı yetkili ve mesul ağız
ların ; 

«Enflâsyon sıhhat alametidir», «Enf'lâıiyonu 
İnönü Hükümetlerinin polit'ikası sebebolmuş-
tur», «Enflâsyonist mânada bir fiyat ar'tısı yok
tur», «Hükümet, fiyat istikrarını mutlaka sağ
lama kararındadır.» «Fiyat artışlarını ekono
minin hareketlenmesi sebebiyle normal karşıla
ma/k lâzımdır» gibi birbirini tutmıyan boyanla-
riyle meseleye gernken önemin verilmemesini 
üzülerek izlediğimizi açıklamak zorundayız. 

Gerçek olan noıkta 19'59 da % 19,5 oranında 
arJtmakta devam eden toptan eşya fiyatlarının 
1960 da % 5,3, 1961 de % 2,9, 1962 de % 5,7, 
1963 te % 4,2 oranımda bir artışa ve 1964 te 
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% 0,7 oranında bir düşüşe mukabil, 1.965 yılın
da % 10,5 edvarında yükselmiş bulunmalkta-
dır. 

Yine som zamanlarda, Türk parası kıymeti
nin başlıca dünya piyasalarında düştüğü görül
mektedir. Son senelerde müstakar hale gelmiş 
olan Türk parası 1964 yılı içinde 1 dolar 10,5 
lira üzerinden muamele görürken, 1966 Şubat 
başında 11,30 liradan tedavül etmeye başlamış
tır. 

Bâzı özel sektör temsilcilerini, millî müesse
selerimizi ve hattâ îktisadi İşbirliği ve Kalkın
ana Teşkilâtı gibi bâzı beynelmilel teşekkülleri 
endişeye sevk eden başlıca husus, bu suni geniş
lemeyi bu istikrarsız geniışTemieyi tekrar dar bo
ğazların takibetmesi ihtimalidir. Büyük Meclise 
çok önemli bir açıkla sunulan 1966 bütçesinin 
finansmanı için sağlam malî kaynaklara itibar 
edilmemiş olması, bu ihtimaüü kuvvetlendirmek
tedir. Bu vesile ile AID Başkanı James Granlt'-
ın 1966 Oca/k ayında verdiği beyanatta «Tür
kiye'de son yıllarda sağlanan fiyat istikrarı 
ida/me ettirilmezse büyük bir güçlükle tesis 
"odi'lmi'ş olan milletlerarası güven yok alabilir.» 
Şeklindeki beyanatına Yüce Meclisin dikkatini 
çekmek isterim. 

Aslında, Hükümetçe enflâsyona karşı alındı
ğı bildirilen kredi tahdidi tedbirleri yetersiz ol
duğu gibi, bâzı mahzurlar da tevlidedecek isti
dattadır. Merkez Bankası kredileri filhakika 
1964 yılma nazaran, 1965 yılında yükselmiştir. 
Ancak Merkez Bankasınca aynı devrede özel sek
tör lehine açılan kredilerin 1.488 milyondan, 
1.293 milyona düştüğü görülmektedir. Bunun 
yanında enflâsyona karşı bankalarımızın mev
duat karşılıkları ve disponiibilite nisbetlerinde 
yapılan yükselmelerle ticari ve zirai kredilerin 
artış hızının durdurulması, özel sektörün ve çift
çinin yeni bir likidite sıkıntısı dönemine girme
sine sebebolacaktır. Liberal bir politika izlediği 
bilinen iktidarından vaitlerjnin yerine getirilme
sini bekliyen özel sektörün, kredi tahditleriyle 
karşılaşması, elbette dikkate şayan sonuçlar ve
recek istidattadır. 

Diğer yandan, geniş halk kütleleri, fiyat ar
tışlarının tahripkâr tesirlerini hissetmeye başla
mıştır. Memur, işçi, küçük çiftçi, küçük esnaf ve 
sanatkâr gibi dar ve mahdut gelirli vatandaşla
rın satmalma gücü, daha şimdiden artan fiyat

lar oranında yani % 10 azalmıştır. Hayat paha
lılığı işçilerin 1964 yılı içinde toplu sözleşme ile 
sağladıkları fiyat artışlarını tamamen masset-
miştir. 

Şimdilik, bütçenin tümü üzerinde yapılan 
müzakerelerde A. P. Grupu adına fiyat istikra
rı konusunda gösterilen hassasiyeti bir ümit ışı
ğı olarak kaydetmekle yetiniyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketimizin en önemli meselelerinden bi

ri olmakta devam eden dış ticaret konusuna de-
ğlnmelk istiyorum. Gelişmekte olan bütün mem
leketlerde olduğu gibi dkonomi politikamızın 
başlıca meselesi dış ödemeler dengesi ve özel
likle dış ticaret bilançosu ile ilgilidir. 

'Gerçekten genellikle İkinci Cihan Harbin
den sıonraya kadar olan devre hariç tutulursa o 
tarihten bu yana ihracattan fazla ithalât yap
mak zıorunluğu karşısında kaldığımız görülür. 
Kalkınmamızın gerelkli kıldığı yatırım malları
nın ve sanayiimizin hammadde ihtiyacının kar
şılanması için dalha fazla ihracat yapılması zo-
runluğu yanımda, klasikleşmiş mahdut sayıda 
tarım ürünlerine inhisar eden ihracatımız, 400 
milyon doları aşan 1964 ve 1965 yılları müstesna, 
300 - 350 milyon dolar civarında seyretmiştir. 

Plânlı kalkınma döneminden itibaren sürat
le genişliyen yatırımlara ve hamımadde ihtiyacı
mıza paralel olarak ithalât hacmimin hızlı bir 
tempo ile artması ve 1966 da 745 milyon, 1967 
de 820 milyon dolara yükselmesi gerekmekte
dir. 

1965 yılı ithalâtının 572 milyon dolar ve ih
racatının 459 ımilyon dolar olduğu üzere dikka
te alınır ise, 1966 ve 1967 programlarının başa
rı ile tatbik edilebilmesi için ihracatımızın ar
tırılmasına mütaallik gayretlerin, daha ilmî ve 
m'dtıoıdalk bir sistem içinde yapılması lüzumu or
taya çıkar. 

Herşeyden önce süratle kalkınaibidmek için, 
kendi öz varlığımıza dayanmak ve güvenmek 
zorundayız. Bu sebeple, iihracattumızın artırıl
mam hususundafki çalışımalarımızı da 'millî bir 
temek oturfemak duruımundayrz. 

Bu hedeflere ulaşılması için ; 
İhracatımızın dayandığı tarunusal ürünlerin 

istihsalinde verim artırılmalı, üretici lehine fi
yat istikrarı sağlanmalı ve özelli/kle çjiftçi teş
kilatlandırılmalıdır. 
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Sanayi sektörü desteklenerek, klâsik ihraç 
mallari'mız yanında mamul ve yarı mamul mal
lar, özellikle madenler ve sanayi malları ihracı 
için her türlü tedlbir alınmalıdır. 

Değerli üyeler; 
Devletin dış ticaret alanını millî menfaatle

ri göz önünde tutarak yeniden teşkilâtlandır
ması ve daha ciddî 'bir şekilde düzenlenmesi ve 
kontrol etmesi lâzımge'lmekıtedi'r. 

Anayasamız, Türkiye'nin ileri bir seviyeye 
ulaşması fikrini, bütün vatandaşların insan 
haysiyetline yaraşır bir hayalt standardına eriş
mesinle bağlamıştır. Dış ticaret münasebetlerini 
düzenliyen anapolitikanın ve temel kuruluşun 
'bu açıdan, ciddî bir tahlile talbi tultularak tes-
'bit ve tâyin"edilmesi lâzımdır. 

O. H. P. olarak dış ticaret politikasının tâ
yininde temel görüşümüz, kaıtı bir fikre veya 
'bir doktrine saplanmadan meimletoeitimtizin ger-
'çcklerinin dikkate alınmasında toplanır. Bu se-
ibeple konuyu, «'duş ticaretin devletleştirilmesi» 
veya «dış ticaretin özel sdktöre terk edilmesi» 
'gibi kalıplaşmış görüşlerin dışında «dış ticare
tin halkımızın yararına yeniden düzenlenmesi» 
açısından ele almayı uygun görimekteylz. 

İnönü Hükümetleri zamanında Ticaret Ba
kanlığı, Anayasamızın ve C. H. P. programın
dan mülhem olarak ihracatın halkımızın yararı
na düzenlenmesi için bâzı çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışmalarda, bir taraftan üreticiyi teşkilât
landırarak ihraç gücüne kavuşturmak, diğer ta
raftan da her türlü ihracat faaliyeti üzerinde 
Devletin ve meslekî teşekküllerin müessir bir 
kontrol mekanizması kurmaları fikri hâkim ol
muştur. Üretici yararına kurulmasını öngördüğü
müz teşekküller, demokratik kooperatifçilik ve 
ihracatçı ile müstahsilin müştereken kapsıyan 
ihraç malları pazarlama birlikleridir, tktisaden 
gelişmekte olan memleketlerde ve hattâ ileri Batı 
memleketlerinde zirai kooperatifçilik, üretmi ar
tırmak, sermaye birikimini sağlamak, piyasayı 
düzenlemek ve nihayet alıcıya karşı müstahsili 
kuvvetli bulundurmak suretiyle ekonomik yeter
liğe ve sosyal dengeye ulaşılmasında başarılı ol
muştur. Memleketimizde de 1863 yılından beri 
edinilen tecrübelerden kooperatifçilik konusunda 
yeterli sonuçlar alınabileceğine kaani bulunmak
tayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Memleketimizin dış ticarette dengeye ulaşabil

mesi, sanayiimizin gelişmesine diğer bir ifadeyle 
ihracatta bünyevi bir değişiklik yapılarak dış pi
yasa şartlarına intibak edilmesi ve bu suretle 
zirai ve iptidai madde ihraceden memleketler 
aleyhine işliyen ticaret hatlarının tahripkâr te
sirlerinden kurtulunmasiyle mümkündür. 

Bilindiği gibi, dünyada tarım ürünleri ve ip
tidai madde ihraceden memleketlerde miktar ola
rak gelişen ihracatın değer bakımından aynı oran
da artmadığı, buna mukabil sanayi maddesi ih
raceden memleketler lehine fiyatlarda gelişmeler 
olduğu görülmektedir. Plânlama dairesi tarafın
dan yapılan bir etütten, 1951 den bu yana vâki 
döviz kaybımız 742 milyon dolar olarak hesaplan
maktadır. Dövizle ödenecek dış borçlarımızın 986 
milyon dolar olduğu dikkate alınır ise, zirai mad
deler ihracından mütevellit döviz kaybımızı te
lâfi için ihracatta süratle bünyevi bir değişiklik 
yapılması lüzumu ortaya çıkar. 

Bu maksadı teminen İnönü Hükümetleri za
manında yürürlüğe giren 261 sayılı Kanuna müs-
tenidolarak dış pazarların fiyat seviyesine ulaş
mak ve uymak üzere mamul ve yarı mamul mad
delerin ihracında maliyete giren vergi, resim, 
hare ve benzeri mükellefiyetlerin ihracatçıya iade
sini öngören kararnamelerle, bu malların imalin
de kullanılan maddelerin serbestçe ithaline im
kân veren kararnameler, ihracat politikamızda 
bir dönüm noktası olmuş ve dış piyasalarda reka
bete girişilebilmiştir. , Türkiye'den ilk defa dış 
lâstiklerin, kalorifer kazanlarının, cam ve cam
dan mamul eşyaların, ilâçların ve muslukçu eş
yasının v. s. nin ihracı bu suretle kabil olabil
miştir. 

Yine İnönü Hükümetleri zamanında sanayi 
ve ihracata muhassas kredilerin genişletilmesi rüç-
hanlı faiz tatbiki, üretici lehine fiyat istikrarı, 
dış ilişkilerin geliştirilmesi maksadiyle Müşterek 
Pazar memleketleri, Türkiye - İran - Pakistan ve 
komşu memleketlerle Arap ve Afrika memleket
leriyle kurulmasına gayret edilen ilişkiler olumlu 
sonuçlarını vermeye başlamıştır. Bu tedbirlerin 
daha fazla geliştirildiğini görmekle bahtiyar ola
cağımızı belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu konudaki görüşlerimize son vermeden ev

vel Bakanlıkla ilgili bâzı kararlar ve tasarruflar 
üzerinde kısaca duracağım. 
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Kalkınma plânımızın stratejik esasları, tica
retin plân hedeflerine uygun olarak ıslah ve re-
organize edilmesini öngörmüş, 1965 programında 
da bu konuda alınması gerekli tedbirlere işaret 
edilmişti. Ticaretin roorganizasyonu ve 1965 
programında derpiş edilen türlü tedbirlerle ilgili 
olarak Bakanlıkça yapılan çalışmalar üzerinde 
Sayın Bakanın açıklamalarına muntazırız. 

İhracatımızın en önemli kalemlerinden olan 
üzüm ve fmdıkda bâzı firmaların dışardaki alı
cıya risturn vermek suretiyle satışa devam ettik
leri ve mevzuat hilâfına ristrun veren firma sa
yısının gün geçtikçe arttığı bâzı çevrelerde ifade 
edilmektedir. Dürüst firmalarla Fiskobirlik ve 
Tariş gibi müstahsil teşekküllerinin aleyhine iş-
liyen bu yolun, ciddî tedbirlerle tıkanması bir 
zaruret olmuştur. Dış piyasada tereddütler uyan
masına ve satış kooperatifleri birliklerinde bü
yük hacımda stok kalmasına sebebolan risturnlu 
satışlara karşı ne düşünüldüğünü ve ne gibi ted
birler alındığını öğrenmek isteriz. Satış koopera
tifleri birliklerinin, özellikle üzüm ihracında oldu
ğu gibi bâzı firmaların stok müessesesi olarak 
kullanılmasını ve bu teşekküllerden maliyet fi
yatları altında alman malın yine bu teşekküller 
aleyhine ristrunla dış pazarlarda, satılmış olması 
satış kooperatiflerinin ve namuslu, fedakâr bâzı 
firmaların aleyhine olmaktadır. Bu arada Sa
yın Bakanın ne düşündüğü ve ne gibi tedbirler 
alınması lâzımgeldiği hakkındaki fikirlerini öğ
renmek C. H .P. Grupu olarak faydalı görüşleri
mizin ilâvesine imkân verecek bir husustur. 

1965 yılı içinde zeytin yağı piyasasının asgari 
bir değere ulaşmasını teminen Amerika'dan ithal 
edilen sürplü maddeleri meyanmda Türk parası 
ile yapılan soya ve don yağı ithalinin 1965 yılın
da durdurulması, beklenen faydayı sağlamamış
tır. Zaruri ihtiyaç maddesi olan margarin ve sa
bun piyasasında görülen onarmal fiyat yüksekliği 
ve madde kifayetsizliği karşısında, şimdi dolar 
ödenmek suretiyle soya ve don yağı ithaline ça
lışılması, müstakar bir politika güdülmediğinin 
açık delilidir. Piyasa, Hükümetin alacağı karar
ların bir istikrar zemini üzerinde cereyan edece
ğinden emin olmalıdır. Bu vesileyle istihlâk piya
sasında ve ihracatta türlü şekilleriyle bir prog
ram halinde karşımıza çıkan soya yağı zeytin ya
ğı mücadelesinin uzun vadeli bir plân ve prog
ram dairesinde ele alınması ve her halde bir millî 
kuruluş ve müessese içinde meseleye bir hal ça

resi bulunması hususunda Sayın Bakanın dikka
tini çekmek isteriz. 

Hükümet programında «Müstahsilin iç tüke
tim, ihracat ve sanayi mevzuu zirai mahsulleri
nin asgari bir fiyattan aşağı satılmıyacağı» ifade 
edilmektedir. Tarım ürünlerinin maliyetlerine gi
ren unsurlara sübvansiyon verilmesi ve ancak za
ruri hallerde fiyatlara müdahale edilmesini ön
gören kalkınma plânımızın fiyat anlayışı karşı
sında, iç tüketimde sarf olunan pırasadan, dışa
rıya ihracedilen canlı hayvana ve sanayide kul
lanılan pamuğun fiyatına kadar müdahaleyi der
piş eden Hükümet programının nasıl ve ne su
retle uygulanacağı hususunda Sayın Bakanın gö
rüşünü öğrenmek faydalı olacaktır, özellikle Hü
kümet programında ifadesini bulan bu hükme 
rağmen, memleketimizdeki pamuk piyasası, Ame
rika'nın 1965 Ağustosundan itibaren pamuk stok
larını eritmek maksadiyle dünya fiyatları altında 
yaptığı satışların menfi tesirleri altında kalmış
tır. Geniş bir müstahsil kütlesinin büyük zarar
lara uğramasına rağmen, Hükümetçe hiçbir ted
bir alınmamış olması karşısında Hükümet prog
ramında yer alan himaye tedbirinden hiç değil
se şimdilik vazgeçildiğine ve Hükümetin kaderiy
le başbaka bırakıldığına hükmetmemiz gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Üzüntü ile ifade edelim ki, geride bıraktığı

mız yıl ve 1966 yılının ilk ayları, iç politikada 
teminine çalıştığımız «huzur» iklimini, malî ve 
iktisadi politikada düzenlemeye çalıştığımız, «İs
tikrar içinde kalkınmayı» sağlryacak bir ortam 
yaratmaktan uzak kalmıştır. 

Memleketimizin iktisaden kalkınmasının ve 
piyasasının her türlü endişeden uzaklaşmasının 
temel şartı huzur ve istikrar ortamının dengeli 
bir şekilde gelişmesi ve bu iki unsurun kopmaz, 
ayrılmaz bağlarla birbirine bağlı kalmasıdır. Par
lâmentonun, özellikle iktidarın yaratılmasına âmil 
olacağı ortamın temeli bu olmalıdır. 

Bu düşünceler ve ümitler içinde 1966 yılı büt
çesinin Bakanlığa, memleketinize ve görevlilere 
mutluluk getirmesini diler, C. H. P. Grupu adı
na Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Devlet 
Su îşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1966 bütçe yılı kanun tasarılarının 
açık oylaması devam ediyor. Kupalar Başkanlık 
Divanının önündeki kürsüdedir. Oyunu kullanım-
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yan arkadaşların oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

Y.T.P. Grupu adına Sayın Süleyman Arif 
Emre. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem arkadaşlarım; 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Ticaret 
Bakanlığı 1966 malî yılı bütçesi üzerindeki ten-
kid ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış 
ibuılunuyoırum. 

Mevzua girmeden önce ticari hayatı felce uğ
ratacak mahiyette telâkki ettiğim mühim bir nok
taya temas edeceğim. 

Her /türlü ticari faaliyetleri ve bilhassa özel 
sektörün mühim yatırımlara girmesini frenliyen, 
hamle kabiliyetini kıran tesirlerin 'başında iç po
litikamızda ihdas edildiğini gördüğümüz huzur
suzluk gelmektedir. 

özel sektör hassastır. Devamına inanılan müs
takar bir vasat ister. Bizde bu vasatı bulamadığı 
bir hakikattir. Bahar mevsiminde bir soğuk dal
gası ile ağaçların çiçeklerini dökmesi gibi, iç po
litikamızda girişilen bir soğuk harlb, aşırı parti
zan çatışmalar ve hele gazetelerin de katıldıkları 
ihtilâl kampanyaları özel sektörün ümidini ve te-
şelbbüs gücümü kırmaktadır. Bir tek sert politi
kacının memleket ekonomisine verdiği zararı he-
sâbeddbilseydik, belki daha ölçülü olmaya çalı
şırdık. 

Ekonomik gelişmemizde kendisine mühim va
zifeler tahmil edilmiş olan Ticaret Bakanlığının 
'teşkilât ve bütçesinin buna göre kifayetsiz ol
duğunu arz ile mevzua 'giriyorum. Bakanlık teş
kilâtının biran evvel, dış ve iç ticarette büyük 
hamleler yapabilecek duruma getirilmesi temen
nimizdir. 

Bakanlığın faaliyetleri dış ticaret, iç ticaret, 
fi vat politikası sermaye ve kredi politikası gibi 
(bölümlere ayrılmaktadır, imkânlar nisibetinde 
hu mevzulara temas edeceğiz. 

Dış ticaret politikası : 
Yeni Türkiye Partisinin dış ticaret politika

mızda parolası yeni pazarlar, yeni ihraç madde
leri, dinamik bir dış ticaret politikası ve ihracatın 
teşviki şeklinde özeti ene/bilir. 

Uzun zamandan beri açık veren dış ticareti
mizin tediye muvazenesine kavuşturulabilmesi, 
ithalâtın kısıl masından ziyade ihracatın artırıl
ması ile mümkündür. Bu gayeye hizmet etmek 

üzere faaliyette bulunan İhracatı Geliştirme Mer
kezinin faydalı olacağına kaaniiz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma devremizde, ih
racat,'! a, plân hedeflerini aşan bir gelişme müşa
hede etmekteyiz. Bu gelişmede zirai mahsulleri
mizin ve ihraç kalemleri arasına yeniden giren 28 
maddenin rolü olduğu gibi, plân hedeflerine uy
gun mesai sarf eden Sayın Bakanlık erkânının 
tecrübeye dayanan gayretlerinin de büyük his
sesi vardır. 

Dış ticaret alanında yeni pazarlar temini için 
propagandamız kâfi değildir. Bütün dünya mil
letleriyle ticari temalarımızın artırılması; iyi ni
yet, heyetleri •gönderilmesi, ticaret ataşelerinin 
yeter sayıya çıkarılması ve beynelmilel fuarlara 
daha geniş ölçüde iştirak edilmesi lüzumludur. 

İhracatımızın gelişmesinde Yeni Türkiye Par
ticini ıı ileri sürdüğü prensiplerden birinin yeni 
ihraç maddeleri bulmak olduğunu arz etmiştim. 
Ancak bu türlü faaliyetlerin sadece Ticaret Ba
kanlığının görevi dâhilinde kalmadığını, diğer 
bakanlıklarla da ilgili olduğunu kaydetmek ve 
koordinasyon halinde çalışma: lüzumuna işaret et
mek isteriz. 

Biz bu mevzuda sadece ihracatı artıracak ye
ni faaliyetlere, bâzı misaller vermekle iktifa ede
ceğiz. 

Antep fıstığı mevzuu : 
Antep fıstık İhracatımızda halen mühim bir 

yer işgal etmemektedir. Fakat üzerinde çalışıl
dığı takdirde fındık mahsulümüz kadar, hattâ da
ha fazla döviz kaynağı olabilir. 

Dış piyasada kolayca alıcı bulan, ambalajı ve 
muhafazası kolay olan, hu mahsulde istihsal ve 
ihracâtın artırılması için Tarım (Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığının teşriki mesai etmesini isti
yoruz. 

Güney - Doğu Anadolu'dan, Adıyaman ve 
Gaziantep mmtakasmdan başlıyan ve Antalya'
ya hattâ Muğla'ya kadar uzanan sıra dağlarımız
da külliyetli miktarda aşılanmaya müsait yabani 
sakız ağanları mevcuttur. Fakat kanunlarımız
daki müşkülât arz eden formaliteler yüzünden 
bu işte tecrübe ve ihtisası olan vatandaşlarımız 
geniş ölçüde teşebbüse girişeni ediğinden istihsali 
artıramıyoruz. Teknik ziraat müdürlükleri tara
fından yapı'lan aşılama faaliyetleri ise, bakım ve 
muhafazada gereken ihtimam gösterilemediğin
den umulan neticeyi vermemektedir. Sayın Ba-
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kandan 'bu mevzuda özel sektöre enıgel teşkil eden 
kanuni formalitelerin kaldırılması yolunda Ta
rım Bakanlığı ile birlikte mesai sarf etmelerini 
istirham ediyor ve bu hususta kendilerinden ne 
düşündüklerini soruyoruz. 

İhracatın artın İmasına tesiri olacak diğer bir 
müıhim mevzu, 'hayvancılığın teşvik edilmesidir. 
İstihsalin, kredi ve teknik !bil<gi desteği ile artı-
rılrmm yolunda Et ve Balık Kurumunun Tarım 
Bakanlığı teşkilâtı ile işbirliği yapmasını lüzum
lu görüyoruz. 

Canlı hayvan 'borsaları kurulmak üzere ha
zırlıklara başlandığını memnuniyetle öğrenmiş 
'bulunuyoruz. Bilhassa hu 'borsaların hudut vi
lâyetlerimizde hayvan kaçakçılığını önliyecek şe
kilde tanziminde isa'bet vardır. 

İhracatımıza müessir olacak diğer bir mevzu 
su ürünlerimizin modern usullere göre değerlen
dirilmesidir. Maalesef 'balıkçılıkta, konservecilik
te yaş meyva ve sebze istihsal ve ihracatında, 
amıbalâjlama ve standardizasyton ameliyelerinde 
yakın komşularımuzdan geri durumdayız. 

Yeni Türkiye Partisi dış ticaırette özel sek-. 
'törün teşvik ve himayesine ve gereken konular-
da âmme sektörünün vazife almasına 'taraftardır. 
hVka't dış ticaretin Devletleştirilmesi fikrine kar
şıdır. 

Devletleştirme fikrini müdafaa edenler müs
tahsilin, ihracatçılar veya aracrlaır tarafından 
soyulduğunu, sömürüldüğünü ve kaçakçılığın 
mevcudiyetini öne sürmektedirler. 

Meşru kazanç hadleri dışında soyma ve sö
mürme ve dıiyleye başvurma hareketleri, eğer var
sa, Iburrlar gayrialhlâki hareketlerdir. Bu iddianın 
taznmmun etliği mâna ahlâk (buhranı (teşhisidir. 
TCMTI'İ'S hu olunca tedavinin eğittim yOİ'iyle ahlâkın 
düzeltil m esi faaliyeti olması iktiza eder. Teşhisle 
alâkası olımyan devletleştirme tavsiyesi bir dai-
rei fâ'side içerisine girmek demektir. Tarife çalı
şılan ahlâkı bozuk bir ortamda ferdi erin müesse
s l e r devleti eştirildi diye, sihirli hir değişikliğe 
uğrıyarak dürüst ve faziletli olacakları düşü
nülemez. 

Devletleştirmede ifrada varanlarım bu iddia
ları, haftaların şifaya kavuşması için tıibbi te
davi yerine, haftaların devidtleştirilmesini tavsi
ye etmek kadar gariptir. 

Kaldı ki, ihracatımızın % 90 mm. devi eşi eş
tirme fikrine karşı olan memleketlere yapmakta
yız. Totaliter memleketlerle ancak % 10 nisbe-

tinde münasebetimiz vardır. Devletleştirme ilk 
hamlede firmaların ve (şahısların karşılıklı itimat 
esasına dayanan ve ihracatımızın % 90 nını içi
ne alan bu piyasayı kaybetmemize müncer ola
caktır. 

Halen işletmeye çalıştığımız hiç/bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü aynı sahada faaliyet gösteren 
özel sektörle reka'bet edecek durumda değildir. 
Kamu teşekküller1! ekonomik sahada bütün gay
retlere rağmen rantaibl olmamakta ve çoğu zaman 
zarar etmektedir. Bütün hu zararlara bir de dış 
ticaretin vukuu muhtemel zararlarını ilave et
mekte bir fayda yoktur. Devletleştirme yerine 
müstahsilin dünya piyasasındaki fiyat hareket
leri mevzuunda aydınlatılması, malî sıkıntıya du
çar olarak malını ucuz fiyatla satmaya mecbur 
kalmaması için, kredi politikasının tanzimi, gay-
rikanuni hareketlere ve kaçakçılığa karşı mües
sir tedbirler ve müeyyideler tatbiki, ileri sürü
len mahzurları Ibertaraf etmeye kâfidir. 

İç ticaret politikası : 
İç ticaretle dış ticaret hirhirinden ayrılması 

mümkün olmıyan ve hirhirine tesir eden piyasa
lardır. İç ticarette istikrarı allt - üst eden fiyat 
artışları dış piyasa ile mevcut fiyat dengesinin 
bozulmasına sebebolur. 

Bu ibakımdan İç. Ticaret Umum Müdürlüsüne 
mühim vazifeler düşmektedir. Geniş teşkilâta, 
geniş istaitistiki malûmata ve hakanlıkl arara sı 
koordinasyona lüzum 'vardır. Şimdiki teşkilâtı 
ile Umum Müdürlük, bu ihtiyacı karşılıyacak ka
pasitede değildir. 

İç ticaret politikasının, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin fiyat arzından doğahileeek reaksiyon
ları, Ticaret Bakanlığının kontrol sahasına ala
bilecek şekilde tanzimi gerekir. 

Bakanlıklararası işbirliği sayesinde dış piys 
.«adaki rakiplerimizin ihralcatımıza müessir ha
reketleri karşısında iç. piyasanın tanzimine im
kân hâsıl olacaktır. İhraca mevzu mallarımızın 
kalitesini, cinsini, fiyatını dış piyasada rağbet 
görecek hale getirmek hu sayede mümkündür. 
Meselâ Virjinya tütünleri tütünlerimizle reikalbet 
halindedir. Bu mücadeleyi lehimize çevirmek 
için hangi cins tütünün üretilmesi ve ihracının 
gerektiği Ticaret Bakanlığı ile, Tekel Bakanlığı
nın işbirliği neticesinde tâyin edilebilir. Bunun 
igilbi kuru üzümlerimizin ihracındaki yavaşlama
nın sebepleri araştırılmalı, kurutmada ta'tfbik 
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edilen iptidai usuller ıslah edilmeli ve Amerika'
da olduğu gibi tahta 'tablalarda kurutulması usu
lüne, müstahsil alıştırılmalıdır. 

İhracatı teşvik eden ve tatbikatından müspet 
sonuçlar doğan, vergide iade usulünü getiren, 
261 sayılı Kanunun aksaklıkları giderilerek ticari 
hayata intibakı sağlanmalıdır. 

Bakanlık enflâsyonist hareketlere karşı uyar
ma ithalâtı imkânlarını her zaman elinde tut
malıdır. 

'Ticaret Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla 
koordinasyon halinde ehemmiyetle üzerinde dur
ması gereken mevzuların ba'şında, Ortak Pazara 
girme hazırlıkları gelmelidir. Ortak Pazara gir
memiz için kafbul edilen 11 senelik hazırlık dev
resinde, gereken gelişmeyi sağlamak suretiyle bu 
memleketlerle ticaret yapacak güce erişmeliyiz. 

Yunanistan'ın bu intikal dervesini süratle aşa
rak Ortak Pazara girmesi, gümrüksüz bir ihraç 
rejimine kavuşması, aynı maddeleri gümrüklü ola
rak ihracetmek mevkiinde kalan, dış ticaretimizi 
aksatabilir. 

Gelişmesi bizden geri memleketlere, sanayi 
mamullerimizi satmaya, gelişmesi bizden ileri 
memleketlere, onların imalinden vazgeçtikleri ma
mullerimizi ihraca çalışmalıyız. Hammadde ola
rak ihraç yerine mamul veya yarı mamul madde 
ihracı sanayimizin bugünkü durumu bakımından 
erişilmesi kolay bir merhaledir. 

îç ticaret mevzuunu bitirmeden yabancı ser
mayeye de temas etmek istiyoruz. Yeni Türkiye 
Partisi yabancı sermayeye karşı değildir. Aksi 
fikri savunmak süratle kalkınmaya muhtaç olan 
ekonomimize büyük zaman kaybına sebebolıır. 

Asi olan kendi imkânlarımızla kalkınma ol
makla beraber, imkânlarımızın kifayetsiz olduğu 
sahalarda şekil ve şartları, millî ve iktisadi ger
çeklerimize ve menfaatlerimize göre tanzim edil
mek kaydiyle yabancı sermayeden istifade etme
liyiz. 

Bu husustaki kıstasımız, yabancı sermayenin 
hiç gelmemesi haliyle müsait şartlarla gelmesi 
hali arasındaki fark olmalıdır. 

Misal olarak Kâhta'da mütaaddit kuyular aça
rak petrol arayan yabancı şirketlerin muhite ka
zandırdığı faydaları arz edeceğim. 

Her biri bir ilâ birbuçuk milyon liraya mal 
olan, ondan fazla kuyu açılmış, bunlardan üçün
de petrol çıkmıştır. Bu kuyular müsait 

fiyatla bir Türk şirketine devredilmiştir. 
l a l en çıkarılan ham petrol Gaziantep Çi
mento Fabrikasına, Devlet Demiryolları İş
letmesine, özel sanayie ucuz fiyatla sa
tılmaktadır. Yakında faaliyete geçtiği takdirde 
Adıyaman tekstil fabrikası Fuel - Oil olarak bu 
petrolden istifade edecektir. Böylece asırlarca 
yer altında kalmaya mahkûm bu servet, hem bi
ran evvel hizmetimize girmiş ve hem de bize göre 
pahalı olan sondajların masrafından memleketi
mize bir külfet tahmil edilmemiştir. Açılan iş sa
hası kendi imkânlarımızla ileride, hattâ özel sek
tör tarafından, rafine tesisi kurulmasına müsait 
bir hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi de kısaca sermaye ve kredi politikamı
za temas edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk 
Bankası, İstanbul Emniyet Sandığı ve Et ve Ba
lık Kurumu Ticaret Bakanlığına bağlı kamu ik
tisadi teşekkül lerindendir. Kanaatimize göre bu 
teşekküllerden bilhassa Halk Bankasının faaliyet
leri müspet safhadadır. Memleketimizde koope
ratif sayısının gittikçe artması Halk Bankasının 
ve ziraat sahasında Ziraat Bankasının desteği ile 
mümkün olmaktadır. Bilhassa küçük esnafta 
müşahede edilen memnuniyet verici hareket ve te
şebbüs gücü bu desteğin bir neticesidir. 

Ziraat Bankasının kredi tahsisinde şimdiye 
kadar takibettiği usullerin memleket şartlarına 
göre yeniden düzenlenmesi lüzumuna kaaniiz. 

Ziraat Bankası halen çiftçi elinde bulunan ta
puları esas alarak, kredi tahsis etmektedir. Arazi 
kadastromuz yurt çapında başarılamadığı için, 
çiftçilerimizin ellerindeki tapular ya hissedarı 
fazla, ya mesahası noksan tapulardır. Hisselerin 
yarısından fazlasına sahibolmıyan bir çiftçi, kre
diden mahrum kalmakta ve mesahası az yazılmış 
bulunan tapu sahibi hakkı olan krediyi tam ola
rak alamamaktadır. Bu hal bankayı gayesinden 
uzaklaştırmakta, çiftçiye müşkülât arz etmekte 
ve zirai kalkınmamızı engellemektedir. Bu tah
sis tarzı yerine zirai işletme esas alınmalı çiftçi
nin istihsal gücü ekspertiz yapılarak kredi tahsi
sinde kıstas olmalıdır. Ayrıca bu mevzuda Şeker 
Şirketinin pancar müstahsılma uyguladığı, aynî 
kredi şeklinin Ziraat Bankasınca tatbik edilmesin
den fayda doğacağına kaaniiz. 
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Ticaret Bakanlığının ithal edilen ziraat alet 
ve m akmalarının maliyetini düşürme yolunda da 
faaliyet göstermesi elzemdir. Orta çapta bir trak
tör 50 ilâ 60 bin liraya, bir biçer - döğer ise 130 
ilâ 140 bin liraya mal olmaktadır. Bu fiyatlar 
çiftçilerimizin vasati ödeme gücünün fevkinde-
dir. Minneapolis firması ile Ziraat Bankasının 
piyasaya arz ettiği Türk tipi traktörlerin ilk se
risi müstesna diğer serileri sık sık arıza vermek 
suretiyle çiftçilerin nazarında fena puan almıştır. 
Bunun sebepleri üzerinde durulması ve gereğinin 
yapılması hususunda muhterem Bakandan alâka 
göstermesini rica etmekteyiz. 

Son senelerde ithal edilen traktör ve biçer -
döğerlerin biribirinden ayrı muhtelif cinslerden 
ve muhtelif memleketlerden alındığı göze çarp
maktadır. Bu hal 1950 ilâ 1960 arasında mahzur
ları görülen ve çiftçilerimizi yedek parça sıkın
tısına duçar eden yanlış gidişin tekrarı intibaını 
vermektedir. 

İmalâtçı firmaların sık sık model değiştirme
leri bu mahzurları bir kat daha artırmaktadır. 
Bakanlığın bu hususta müteyakkız olmasını tav
siye ederiz. 

Sigortacılıkta Bakanlığın kontrol ve mura
kabesi sermaye temerküzünü önlemeye matuf 
olmalıdır. Ayrıca sigortacıların, sigortalı vatan
daşların zararlarını tazminde müşkülât çıkara
cak şekilde tezahür eden hareketleri de Bakan
lıkça murakabe edilmelidir 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına muhterem 
Meclisi hürmetle selâmlar, 1966 yılı bütçesinin 
memlekete hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan di
leriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Cemil Karahan, 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEMİL KA
RAHAN (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri, Ticari hayatımızı sağlam te
meller üzerine oturtarak, normal bir düzene sok
mak, dış tediye imkânlarımızı artırarak milleti
mize refahı sağlamakta, Ticaret Bakanlığının bü
yük vazifeleri olduğu iza'htan varestedir. 

Bir memleketi refaha kavuşturan en mühim 
unsurlardan birisi de iktisadi düzenidir. İktisadi 
durumu bozuk olan memleketlerde istikrarlı 
bir refah düzeni kurmak imkânsızdır. 

Zorlamadan hali tabisiyle tediye muyazene-
sine erişebilmek, bu yolda muvaffakiyetin ana-
şartlarmdan birisidir. 

Buna mütedair raporlar, ihracat yönünden, 
birkaç yıl içinde tahminlerin üzerinde bir artış 
görüldüğünü ifade etmekte ise de, bâzı teşvik ve 
organizasyon tedbirlerini tavsiye etmekten de 
geri kalmamaktadır. 

Bizim kanaatimizce alınacak tedbirler ne ise, 
biran önce alınmalıdır. Çünkü... İthalât ve ihra
catta bâzı mevzuat noksanlığı yüzünden, mehma-
emken elde ettiğimiz dövizlerin, bâzı ahvalde ih-
racettiğimiz emtianın hakiki karşılığı olmadığı, 
keza ithal ettiğimiz bâzı emtianın hakiki değeri
nin çok üstünde dışarıya döviz transfer edildiği 
müşahedelerimiz arasındadır. 

Müfettişler, kontrolörler, bakanlık bütçesin
deki geçici görev yolluğu olarak konulan 510 bin 
liralık tahsisatı her yıl aladursunlar, bu meka
nizmayı bâzı suiniyetli kişiler, maalesef böyle 
işletmişler ve işletmeye devam etmektedirler. 

Başta hüsnüniyet erbabı tüccar olmak üzere, 
halkımızı da rahatsız eden ve vicdanlarda telâ
fisi imkânsız rahneler açan bu kabil hâdiselere 
karşı mevcut tedbirlerimiz her halde kifayetli 
değildir. 

İthalât tahdidi olmıyan memleketlerde dahi, 
gayet sıhhatli işliyen kontrol müesseseleri kurul
muş ve bu gibi haller önlenmiştir. 

Bu noksanlarımızın bâzı dış memleketlerde 
gülünç karşılandığı da ayrıca şahsi intihalarım 
arasındadır. 

Bizim gibi her yıl ihracatının iki misli itha
lât yapmak zorunda kalan bir memlekette, mev
cut kontrol müeyyidelerinin kifayetsiz olduğu 
veya iyi tatbik edilemediği bir gerçektir. Bu se
beple heba olan dövizlerimizin yarattığı sıkıntı
ları topyekûn milletçe çekmekteyiz. 

50 000 dolar değerinde bir emtiayı, 300 000 
dolarlık bir fatura ile memlekete sokup, dışarda 
tuttuğu 250 000 dolarlık dövizinden aldığı fark
la, hem getirdiği emtiayı bedavaya çıkaran ve 
hem de üstüne para kazanan bir ticaret hayatı, 
umarım ki, iptidai şartlarla organize edilmiş bir 
memlekette dahi yoktur. 

Aynı gün, aynı çıkış gümrüğünde muamele 
gören aynı cins ihraç emtiamız, ihraç fiyatları 
arasındaki aşırı farklar yüzünden, alâkalı güm
rük memuru tarafından bir üst makama ihbar 
edildiğinde, alman cevap : İkisi arasında yüzde 
yirmibeş fark var ise ticaret odasına müracaat 
ediniz olmuştur. 
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Birisi dürüst ihracat yapacak, aynı inaldan 
yurdumuza daha fazla döviz temin edecek, ka
zancının yarısını Devlete vergi olarak verecek, 
diğeri memleketi hem fazla dövizden mahrum 
edecek, hem kazancını döviz olarak dışarda tu
tacak, hem vergisini vermiyccek ve hem de dö
vizini fazlası ile satarak birkaç misli kâr yapa
cak.. 

Bu kadar cömert bir sistem bizim henüz uy
gulayabileceğimiz bir sistem olmasa gerek. Bu
rada içimizden burkularak verdiğimiz birkaç acı 
misal gerek ithalâtta ve gerekse ihracatta fiyat 
kontrollerinin şart olduğunu göstermeye kâfi ge
lir kanaatindeyiz. 

Memleketimizde bu kontrollara karşı direnen 
müesseseler vardır. Aslında biz bu müesseselerin 
ıslaha muhtaç bulundukları kanısındayız. Tica
ret erbabının meslekî gayelerine, hüviyetlerine, 
iç haaytlarma, sosyal meselelerine cevap vere-
miyen, Ticaret ve Sanayi Odalarının, esnaf der
nek ve birliklerinin, sosyal teşekküllerin, yeni
den hukukî mânada ve ihtiyaca cevap verebile
cek bir şekilde düzenlenmesini lüzumlu görmek
teyiz. 

Memleketimizin bugünkü iktisadi bünyesi da
ha bir müddet dış ticaretin, açıkla kapanmasını 
mukadder kılmaktadır. Bu açıkların kısa bir sü
rt içinde kapatılabilmesi maksadiyle bilhassa ih
racı mümkün mallarımızın istihsalinin artırıl
ması gerekmektedir. Bunun temini için uzun va
deli faiz nisbetleri düşük iç ve dış kredilerin ço
ğaltılmasına zaruret vardır. 

Memleket içi istihlâkinin ihracat lehine ayar
lanması icabetmektedir. Bu arada ihracatımızı 
artırması bakımından faydalı olacağına inandı
ğımız (ihracatı geliştirme teşkilâtı) İGEME'yi 
yeniden düzenliyecek olan teşkilât kanununun 
da süratle bakanlıktan Meclisimize sevk edilme
si, temennilerimiz arasındadır. 

Plânlama, döviz temini hususunda bâzı Dev
let sektörlerinin mamullerini maliyetlerinin yüz
de sekseninin noksanına ihracetmesini öngörür
ken bâzı müesseselerin imkânları müsaitken da
hi maliyet fiyatının üstünde ihracata müstağni 
kaldıklarını görmekteyiz. Bu yoldaki çalışmalar 
bütün Devlet sektörü müesseselerince aynı inanç
la benimsenmelidir. 

Bir. memleket ki, her istediğini serbest ithal 
eder, hiç şüphe yok ki, o memleket iktisaden 

kuvvetli bir memlekettir. İhracâtı bol, döviz ge
lirleri bol demektir. Bu seviyeye erişmiş mem
leketlere bir nazar atfettiğimizde Türkiye'yi 
bunlardan yoksun görmenin imkânı yoktur. Di
ğer birçok yardımcı faktörlerinin yanında en 
mühimi enerjiyi temin eden, petrol, kömür, 
barajlar ve her çeşit madenlerin bulunduğu mem
leketimizde, bâzıları bugün için kâfi gelmese dahi 
ihracatı temin edecek sanayileşmenin şartları 
var demektir. Ancak sürat ve istikbale muzaf da 
olsa yeni kuruluşlar için koyacağımız müeyyide
ler sağlam olmalıdır. 

Memleketimizde bir montaj sanayii kuruldu. 
Durmadan çoğalıyor. Memnun oluyoruz, çünkü 
ithalâttan imalâta, sanayie dönüyoruz. Memnun 
oluyoruz çünkü döviz tasarrufunda bulunuyo
ruz. Memleketimizde iş sahalarını çoğaltıyoruz. 
Fakat iyi kontrollar yapamadığımız için, hem 
ilerleme müddetini uzatıyor ve hem de iktisadi
yatımızı sarsacak derecede üç - beş şahsa aşırı 
kârlar sağlıyoruz. Daha acısı, istemiye istem iye, 
hükümetleri bunları koruyan paravanalar du
rumuna sokuyoruz., 

Montaj sanayiine mütedair Kanunun ruhu, 
bir intikal devresini kapsamaktadır. Her yıl kul
lanılan yerli malzemenin yüzde miktarı peyder
pey artması icabeder. Her ne kadar bu şekilde 
olduğu iddia olunan artış miktarı bir ilerleme 
göstermişse de, bu sayı, plânlamanın öngördüğü 
hakiki seviyeye ulaşamamıştır. Keza yerli 
malzeme miktarı arttıkça fiyatlarda aşırı de
recede yükselmeler görülmüştür. Meselâ: Kam
yon ithalâtının serbest olduğu yıllarda 60 - 70 
bin lira arasında satılan muhtelif marka kam
yonlar montaj sanayiine geçildiğinde 80 - 90 
bin derken bugün 130 - 135 bin liraya kadar 
yükseltilmiştir. Kullanılan yerli malzemenin 
henüz en basit kısımları imal edilirken fiyatlar 
böyle yükselirse, bu seviye yüzde yüze ulaştığı 
vakit bir kamyon fiyatının 3 - 4 yüzbin lira ara
sında olacağından hiç şüphe edilmemelidir. Bu
günden iktisadi hayatımıza yaptığı tesirler bu
yana, alnının terini fanilasının eteklerine sile
rek nzık mücadelesi yapan cefakâr şoförlerimi
ze rahat bir nefes aldırtmıyacak bu durum 
karşısında Ticaret Bakanlığımıza bilhassa Sa
nayi Bakanlığı ile koordineli olması gereken 
ciddî vazifeler düşmektedir. 
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Kuruluşundan itibaren bir iki yıl içinde 
kendini amorti eden fabrikaların sosyal düze
nimizde meydana getirdiği çöküntülere bilâha-
ra Sanayi Bakanlığı Bütçesinde temas edece
ğimden burada daha fazla değinmek istemiyo
rum. 

İç. ve dış ticarette, iş ahlâkını zedeleyen 
davranışları önleyici ve iş hayatını her türlü 
borsa oyunlarına ve spekülâsyonlarına karşı 
koruyan iktisadi tedbirler alınmalıdır. 

Soya yağı tevziatında bâzı usulsüzlükler ön
lenememiştir. Bilçok suni firmalar bu tevzi
attan tahsis almakta ve bunları tevzi fiyatları
nın üzerinde hakiki ihtiyaç sahiplerine satmak
tadırlar. 

Memleketimizin belli başlı ihraç maddele
rinden birisi de fındıktır. Bütün dünya devlet
lerince henüz bilinmiyen ve tanıtılması yolun-' 
da da çalışılmıyan bu nadide mahsulümüz, bu
günkü durumu ile muayyen bir pazar içine sı
kışmış, yeni pazarlar aramadığımızdan, elde 
kalan stokların da bir kısmı iyi muhafaza edi
lemediğinden çürümeye başlamıştır. Müstahsi
lini korumak, satışlarını tanzim etmek maksa-
diyle kurulmuş olan Fiskobirlik de bâzı se
beplerle her yıl zarar eder hale gelmiştir. Bu 
işletme ancak zamanın iktisadi şartlarına uy
gun hareket ettiği müddet ranta'bl olabilir. Ku
ruluş bünyesinde birtakım mülâhazalarla ikti
sadi durumları incelenmeden açılmış koopera
tiflerin her yıl zarar ettiği görüldüğü halele 
yine de faaliyetlerine devam ettirilmesi, malî 
imkânları çok zayıf olan birliğin tamamen 
kredi ile çalışması ve temin ettiği bu kredilere 
.yüzde 12 yi aşan faiz ödemesi, İdare masrafla--
rının çok yüksek olması ve hele de satamadığı 
ahvalde dahi tüccarın elindeki fındığı da al
ması Fiskobirliğin başlıca zarar âmilleri olmak-
tadı r. 

Bu birliğin fonksiyonunu icra edebilmesi 
için tamamiyle yitirdiği işletme sermayesinin 
asgari 35 - 40 milyona çıkarılması, daha mü
sait şartlarla kredi temin etmesi, zarar eden 
kooperatiflerini derhal kapatması ve idare 
masraflarını kısması lâzımgelmektedir. Yar
dıma muhtacolanlarm başkalarına yardım et
mesi elbette imkânsızdır. Bu sebeple bu mü
esseseyi siyasi birtakım mülâhazalarla zorlama
mak ve bugüne kadar yapılmış zorlamalardan 
kurtarmak lâzımdır. 

Millî ve hususi bankaların 'her türlü kredi 
faaliyet ve hizmetlerinin millî ekonomi ihtiyaç
larına muvazi ve uygun bir şekilde tanzim edil
mesi ve yürütülmesi sağlanmalıdır. Bu arada 
umum müdürler arasında yapılan bâzı değişik
likler arasında Ziraat Bankasının da bulundu
ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Tamamiyle Hü
kümetin tasarrufunda olan bu tâyinlere pek 
diyecek bir şeyimiz yoktur. Ancak bir asın 
aşkın faaliyet zamanı bulunan, her bakımdan 
kuvvetli bir müessese olarak kabul ettiğimiz 
Ziraat Bankasına kendi bünyesi içinden bir baş 
bulunamamış olması esef verici olmuştur. 

Memleketin içinde bulunduğu sosyal şartla
rı göz önünde bulundurarak iktisadi düzeni
mizde husursuzluk tevlidedecek birçok hâdise
leri önlemek bakımından Ticaret Bakanlığına 
ciddî vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerinde 
muvaffak olmalarını canı gönülden temenni 
ederken, Sayın Bakanının şahsında bütün Ba
kanlık mensuplarını selâmlar, 1966 yılı bütçe
lerinin memleket ve milletimize hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise grupumun saygılarını 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adma Sayın Ali Karcı. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADİNA 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, Büyük 
Meclisin değerli üyeleri; bütün yiyeceğimizin, 
bütün giyeceğimizin, kullanacağımız her türlü 
eşyanın fiyatlarını dolaylı ve dolaysız tâyin ve 
tesibit eden, alacağı idari kararlarla veya ik
tisadi tedbirlerle Ticaret Bakanlığı günlük ya
şantımızı yakından ilgilendirir. Ticaret Ba
kanlığı gördüğü hizmetler itibariyle ekonomik 
hayatımızın işleyişinde Maliye Bakanlığından 
sonra en önemli yeri tutan bakanlıktır. Ba
kanlığın hizmetlerini ve görevlerini iki kısma 
ayırarak inceliyebiliriz. 

1. Dış ticaret rejiminin düzenlenmesi, 
2. İç ticaret ve fiyat düzenleme görev

leri. 

Müsaadenizle önce dış ticaret işleri üzerin
de durmak istiyorum. Türkiye gibi az geliş
miş bir ülkenin en önemli ekonomik sorunla
rından biri şüphesiz dış ticaret işlerinin kal
kınma ve yurt ihtiyaçlarına en uygun bir şekil
de yürütülmesidir. Çünkü kalkınma zorunda 
bulunan yurdumuzun dış ödeme kaynakları sı-
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nırlı, buna karşılık gerek malzeme ve gerekse 
tesis ihtiyaçları sınırsızdır. İhracatın daha çok 
tarımsal ürün ve ham maddelere dayanması 
ticaret ıhadleri denilen alman mallarla satılan 
malların fiyatları arasındaki farkların daima 
aleyhimize geliştiğini açıkça görmekteyiz. Ya
ni aldığımız mallar devamlı olarak pahalı] anı r-
ken sattığımız mallar aksine daima ucuzlamak
tadır. Bu bütün geri kalmış ülkeler için 'böy
ledir ve yapılan bâzı hesaplara göre 1953 - 1960 
döneminde geri kalmış memleketlerin kayıpla
rı her gün tam 13,5 milyon dolardır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca yapılmış bir incelemeye 
göre 1958 de 89,8 liraya satmaldığımız bir it
hal malının fiyatı yedi yıl sonra yüz liraya yük
selmiştir. tthal mallarında yedi yılda meyda
na gelen fiyat artışı bu suretle yüzde onikiyi 
bulmaktadır. İthal malları fiyatlarında asıl 
yükseklik yatırım maddelerinde olmuştur. 1956 
da 77,7 liraya satmaldığımız bir yatırım malı 
1963 te yüz liraya çıkmıştır. Artış sayın mil
letvekilleri, Türkiye halkı aleyhine tam yüzde 
29 >dur. Gelecekte ithalâtımızın yatırım madde
leri istikametinde gelişeceği de şüphesizdi. Gö
rülüyor ki, devamlı olarak aleyhimize fiyat ba
kımından bir durum vardır. 

İhraç mallarımıza gelince; 1951 de dışarıya 
118 liraya sattığımız mal 1965 de 95 liraya düş
müştür. Yani aynı parayı elde etmek için dı
şarıya daha çok mal satma zorunluğu ortaya 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu şekilde ulusumuzun 
yabancılar tarafından her yıl daha fazla soyu-
luşu yeni 'bilinen bir gerçek değildir. Bu, hü
kümetlerin programlarında çok benimsedikleri 
serbest mübadele esasının tabiî bir sonu
cudur. Büyük endüstri ülkeleri serbest 
mübadele esasımı bu şekliyle süregitme-
si için yerli sanayiin kurulmasını önliyen, 
tüketicileri sömürmeyi araç tutan birlikler, ku
rullar ve anlaşmalara başvururlar ve vurmak
tadırlar. Bir Gatt Anlaşması yaparlar, millî 
sanayii istediğiniz gibi koruyamazsınız. Bir 
para fonu kurdururlar, ihracatınız için en uy
gun olan para politikası takibedemezsiniz. Bir 
Ortak Pazar kurarlar, millî sanayimiz onun 
karşısında asla reka'bet edemez. 

Sayın milletvekilleri; bu ekonomik sömür
menin azalması ve sona erdirilmesi için iki yön

lü bir çalışma yapmak gerekmektedir. Birinci
si menfaatleri bizimle aynı yönde olan diğer 
az gelişmiş memleketlerle işbirliği yapmaktır. 
Böylece dünya ticaretinin az gelişmiş memle
ketler zararına işliyen düzenini ve kurallarını 
değiştirmek olanaklarına el birliğiyle kavuşul
muş olacaktır. Türkiye bu konuda-şimdiye ka
dar olduğu gibi yine pasif ve çekingen davran
maktadır. Aksine aktif olmak, hattâ bu konu
da öncülük yapmaya çalışmak ulusumuzun çı
karı için ilk şarttır. Geçen günler Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi münasebetiyle Türkiye İşçi 
Partisi adına konuşan Sayın Behice Boran, bu 
hususları belirttikleri vakit, Sayın Dışişleri Ba
kanı başa geçip lider olmayı, sömürme şeklin
de nitelediler. Oysa ki, bunun bununla hiçbir 
ilgisinin olmadığı da kendiliğinden, yukardan 
beri anlattığımız sefbepler dolayısiyle meydana 
çıktı. Fakat A. P. Hükümetinin bu konudaki 
tutumunun da tamamen ümit kırıcı olduğunu 
söylemeyi bir 'borç biliriz. İkincisi, dış tica
reti !bir avuç. aracı, ithalâtçı ve ihracatçı ile 
yabancı sermayecilerin yararına işliyen bugün
kü durumdan kurtarmak ve Devlet eliyle halk 
yararına yürütmektir. Sayın milletvekilleri, 
dış ticaret sadece milletlerarası ilişkilerimizle 
ilgili bir konu değildir. Geçimini topraktan 
sağlıyan yüz binlerce köylü ailesinin yüzlerinin 
gülmesi, mallarının para etmesi, fındık, fıstık, 
üzüm, tütün, pamuk ve yapağının yabancılara 
ucuz fiyatla kaptırılmamasma bağlıdır. Dış 
ticarette yabancı tröstler zayıf yerli firmaları 
istedikleri fiyatı kabul ettirdikleri için, bunun 
Türk halkının aleyhine yabancı firmalarla on
ların buradaki komüsyoncularının lehine so
nuçlanmaktadır. Ayrıca ithalâtın Devlet ofis
leri eliyle yapılması bu sektörde meydana ge
len yüksek kârların 'bir avuç mutlu azınlığın 
çıkarcı kompradorların ceplerine girmesini ön-
liyecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 10 yıldan beri dış 
ticaret hacmimiz ortalama 10 milyar lirayı bul
maktadır. Normal olarak yüzde yirmi üzerin
den kâr edildiğini hesabetseniz bu demektir ki, 
bir avuç insan iki milyar lirayı normal yoldan 
kazanıyor. Ve Türkiye'de ihracat için ruhsat 
almış olanların sayısının iki binin üzerinde ol
madığını da ayrıca belirtmek isterim. Bilhas
sa şunu da belirtmek isterim ki, ithalâttaki bu 
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rakam da üç binin üzerinde değildir. Yine şu
nu da bilhassa ve önemle üzerinde durarak be
lirtmek isterim ki, gerçekte ithalâtı ve ihra
catı yönetenlerin sayısı verdiğim rakamda oldu
ğu gibi beş bin değil daha azdır. Ve bunun ya
nma alivre alışları, bunun yanma fatura sah
tekârlıklarını da eklerseniz göreceksiniz ki, bu 
miktar tam dört milyar lirayı bulacaktır ve 
geçmiş günlerin bir Maliye Bakanı da yine her 
yıl dolaylı yollarla birbuçuk milyar Türk li
rasının dışarıya kaçırıldığını söylemişti, hepiniz 
hatırlarsınız. Dört milyar lira ne demek muh
terem arkadaşlarım? Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin bütçesinin yüzde yirmi beşini beş bin 
kişi 'bölüşür ve 'bunu değiştirmek vatanseverli
ğin birinci ve- ilk şartıdır. Bilmiyorum buna 
karşı gelmek her halde, her halde doğru 'bir şey 
değildir. Türkiye işçi Partisi Meclis Grupn 
olarak, Adalet Partisi Hükümetinin kendi par
tilerinin temel yapısı itibariyle halktan yana 
olan her tedbire, hayır, mutlu azınlık yararına 
olan her tedbire, evet diyeceğini bilmekle bera-
'ber fakir Türkiye'nin mutlu Türkiye haline ge
lebilmesinin ilk şartlarından birisi olan dış ti
caret hakkında aşağıdaki hususları (hatırlat
mayı Trükiye tşçi Partisi Meclis Grupu adına 
bir görev kabul ediyorum. 

1. Dış ticareti bütünü ile devleti eştiremi-
yeceğinize göre, Hükümet daireleri ve İktisa
di Devlet Teşekkülleri ithalâtını gerçekte sa
yıları birkaç yüz olan dış ticaret sömürücüle
rinin tasallutlarından kurtarınız. 

2. Devlet ve kamu sektörü dışındaki itha
lât kârlarının daha büyük bir kısmını 'bir ön-
tedbir olarak Hazineye mal etme yollarını ara
yınız. Yukarda da söylediğimiz gibi, ancak dif 
ticareti daha büyük bir serbestiye kavuştur
mak şiarında olan Adalet Partisinden böyle bir 
yola gideceğini ummamaktayım. Çünkü Ada
let Partisi bugüne kadar ifade ettiği fikirler5 

ve gösterdiği icraatiyle halkın değil, bir avuç 
aracının ve dış sermaye çevrelerinin çıkarla
rına yarar sağlıyan bir yol tutmuştur. İktisa
di görüşü bu yoldadır. Bütün ikazlara ve gö
rülen sakıncalara rağmen bu olumsuz yolda 
devama ısrarlı görünmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi iç ticaret ve fi
yat düzenleme politikasına geliyorum. Kapi
talist ülkelerde emekçi halkı korur görünmek 

için yapılan direkt fiyat tesbitleri usulleri, mü
badele alımları Türkiye'de de yapılmaktadır. 
Kapitalist ekonominin en gelişmiş ve kudretli
si olan Amerika'da bile ekonomide pazarlık 
gücü zayıf olan kütleyi himaye maksadiyle mü
dahale alımları yapılır. Aslında kapitalist dü
zene yama şeklinde konulan bu müdahaleler 
bizde de çoğunlukla Ticaret Bakanlığı kanaliy-
le düzenlenmektedir. Ticaret Bakanlığı zaman 
zaman kıtlığı çekilen ya da fiyatları artan mad
delerde tüketiciyi koruma amaciyle bâzı ge
rekli müdahalelerde bulunur. Bu müdahaleler 
fiyat kontrolü ya da kıt malların ithali ve içe
rideki arzın artırılması şeklinde olur. Hayat 
pahalılığının artışının tempo olarak hızlandığı 
son aylarda Hükümet karaborsaya düşen in
şaat malzemelerini ithal yoliyle sağlıyacağmı 
beyan etmiştir. Ancak bu konuda çok dikkat
li olmak gerekir. Fiyat artışları devam ettiği 
müddetçe tüccar elbet elindeki malı elinden çı
karmamaya kararlı olacaktır ve ister istemez 
suni fiyat artışlarına yeni baştan sehebolacak-
tır. Bu haliyle bir miktar ithalât kısa sürede 
ferahlık sağlasa bile gerçek çözüm yolu fiyat 
istikrarmdadır. Hükümetin asıl bu yolda ça
lışmalar yapması gerekir. Fiyat istikrarı. yo
lunun ise dış ticareti halka mal etmekle müm
kün olduğu basit bir gerçektir. 

Muhterem milletvekilleri size bir misal ver
mek isterim. Dışarıdan ithal edilen bir top 
parşömen kâğıdının ithal fiyatı 80 - 85 lira 
arasında olduğu halde o nazenin özel sektör 
bugün bunu tam 200 liraya satmaktadır. Ka
lay rezaletlerinden, karabiber rezaletlerinden, 
kahve rezaletlerinden bahsetmeyi de zait bulu
rum. 

Sayın milletvekilleri, üreticiyi, Özellikle 
küçükköylüyü korumak için yapılan diğer bir 
Devlet müdahalesi asgari fiyatların tesbiti ve 
müdahale alımlarıdır. Tarım ürünlerinden pan
carın alımı Sanayi Bakanlığının, tütün, afyon. 
çay alımı Gümrük ve Tekel Bakanlığının yet
ki ve görevlerindendir. Bunlar dışında Toprak 
Mahsulleri Ofisi, et ve balık ürünlerine ait po
litika, iktisadi Devlet Teşekkülleri incelenirken 
ele alınacaktır. Müstahsili hükümetlerin koru
ması sadece demeçlerde, nutuklarda, bildiriler
de görülmektedir. Bir mal ihraç mı edilecek? 
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Ne zaman müstahsilin elinden çıkar, tüccarın 
deposuna girerse ancak o zaman ihraç kararı 
verilir. Bunun en canlı misalini muhterem 
milletvekilleri geçen gün zeytin yağında gör
dük. Zeytin yağının ihraccdilmiyeceği söy
lendiği halde aradan zaman geçip, yani üreti
cinin elinden zeytin yağı çıktıktan sonra iıhra-
ema karar verildiğini gördük. Hepiniz bilir
siniz, zeytin yağını küçük m ustalısı klan evve
lâ alivre olarak satımdırlar, en ucuz fiyata. On
dan sonra ihracctmek yoliyle 'büyük bir para 
kazanırlar ve ondan sonra da büyük miktarda 
zeytin yağı ihracedildiği için, benim Amıdo-
lu'mdaki fıkara insanın zeytin yağının kilosu
nu üç - beş kişinin cebine para girecek diye 
12 liradan satmalmaya mecburlardır ve bunun 
adı dış ticaret olur, öyle mi? Evet bugün se
kiz lira, alış fiyatım da söyler misiniz lütfen? 
Ben söyliyeyim size, 200 kuruş, 305 kuruş. Ay
rıca kredilerin üretime değil aracıya açılması 
üreticiyi ve tüketiciyi aracı karşısında zayıf ve 
çaresiz bırakmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşurken ger
çekleri konuşalım. Böyle tahrif ederek def»'il. 
Türk halkının yararına olan tedbir've kararla
rı alalım. Bundan gerek üretici ve gerekse hayat 
pahalılığından büyük sıkıntı çeken emekçi hal
kımızın acısı, ıstırabı büyüktür. Çok kazanı
yor zannedileni manav, kasap, bakkal gibi kü
çük esnaf ise bu işten kârlı çıkmamaktadır. 

Onlar da aracıların elinde köylü ve halk 
gibi zayıf ve çaresizdir. Aracılar halkı soymak 
için esnafı maşa gibi kullanmaktadırlar. Tür
kiye İşçi Partisi, hem köylünün eline daha çok 
para geçmesi, hem de halkımızın daha ucuza 
mal alabilmesi ve hem de küçük esnafın hayat 
şartlarının daha iyileşmesi için aracı tüccarı 
bir tarafa iterek müstahsil, müstehlik ve es
nafın işbirliğiyle kurulmuş tüketim koopera
tifleri kurulması ve kredilerin daha çok bu koo
peratiflere açılmasını, şimdi aracının cebine 
giren büyük kazançların bu yolla köylü, esnaf 
ve tüketiciye açılmasını sosyal adaletin ilk ger
çeği kabul eder. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Ticaret Bakan
lığının yönetim ve denetimi altındaki İktisadi 
Devlet Teşekküllerine geçiyoruz. Bunların 
hesaibmda şüphesiz bankacılık ve kredi kurum
ları gelmektedir. Ziraat Bankasının normal 
olarak küçük çiftçiye faydalı olması lâzımge-

lirken evvelâ tüccara, sonra da büyük çiftçi
lere faydalı olmaktadır. Ziraat Bankası şu ra
kamlarda da görülebileceği gibi, fakir halka 
karşıt bir politikanın öncüsüdür bunda da. On 
yılda yani 1954 - 1963 yılları arasında Ziraat 
Bankası iskonto, avans ve ticari hesabolarak 
tücrara, 9,172 milyon lira kredi açmış bulun
maktadır. Buna karşılık halkının yüzde yet
mişi ziraatle uğraşan bu memlekette çiftçilere 
açılan on yıllık kredi tutarı ise sadece 21,063 
milyar liradır. Demekki Ziraat Bankası on yıl 
içinde ortalama olarak kredilerinin yüzde 
32 sini tüccara vermiş bulunmaktadır. 1954 
yılında ticari krediler, genel kredilerinin yüz
de 31 i iken 1963 yılında bu oran yüzde 37,5 a 
yükselmiştir. Burada şu hususu da bilhassa be
lirtmek isteriz; Çukurova'da bir kilogram su
lu pamuk ortalama yüz kuruşa mal olmaktadır. 
Bugün alivre olarak, Çukurova'nın insanı bir 
kilo pamuğu 105 - 110 kuruşa satmaktadır. Ne
den? Çünkü Ziraat Bankasından tam anlamiyle 
kredi alamamaktadır. Eğer Ziraat Bankası halk 
yararına çalışan bir müessese olsaydı bu su
retle aracı tüccar 201 kuruşa bugün pamuk sa
tarak kilo başına bir lira kazanmak durumuyla 
karşı karşıya gelmezdi. Bakınız yüz liraya 
kadar 220 000 kişiye 16 milyon kredi açılmış, 
1964 yılında, Yani 220 000 kişiye 74 er lira 
kredi. 485 000 kişiye 220 şer bin lira kre
di. 400 bin çiftçiye 403 er lira kredi, 279 bin 
çiftçiye 750 şer lira kredi. Lütfen bir de şu 
rakamlara bakınız. 10 000 liradan yukarı kre
di tutarı 411 milyon lira olup 18 775 çiftçi ara
sında bölüşülmektedir. Bir tarafta birbuçuk 
milyondan fazla çiftçi, ki 585 lira almışlardır 
ortalama, öbür tarafta 7 793 çiftçi 202 milyon 
lira kredi almışlardır. Sadece 710 çiftçi, evet 
sayın milletvekilleri sadece 710 çiftçi 39 mil
yon lira kredi almıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisine geliyorum efen
dim. Huibulbat müstahsili köylüye sağladığı 
büyük faydalar sayın milletvekilleri hepinizin 
malûmudur. Toprak Mahsulleri Ofisinin pi
rinç, bakliyat, zeytin, zeytin yağı gibi sahalara 
da el atması Türk halkına büyük yararlar sağ-
lıyacaktır. 

Halk Bankasının da el sanatlariyle uğraşan 
küçük esnaf yararına bir politika takibetmedi-
ğini burada bilhassa söylemek isterim. Bugün 
bu sanatkârların yüzbinlercesi kredi ve ilkel 
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madde bulamama... (A. P. sıralarından «halt 
etmişsin sesleri) Çok naziksiniz, ben halt et
tim, zatıâliniz de çok iyi ettiniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sizleri 
lisan nezahetine davet ederim. 

ALİ KARCI (Devamla) — Ben konuşmuyo
rum, rakamlar konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, siz de mu
hataplarınıza cevap vermeyin. Vaktiniz dol
muştur. Bir cümle ile bitirin. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Bugün bu sanat
kârlardan yüzbinlercesi kredi ve ilkel madde 
bulamama, yaptıklarını satamama sebebiyle 
Ibüyük sıkıntı içindedirler. Bunun için Halk 
Bankasının sermayesi artırılmalıdır. Üretim 
maddelerinin pahalıya gelmemesi için de yük
sek olan faiz hadleri indirilmelidir. 

Et ve Balık Kurumuna gelince; Et ve Ba
lık Kurumu için de bilhassa şunu belirtmek is
terim ki, Ünilever firmasına soya yağını 40 ku
ruş piyasadan daha noksana satmaktadır ve 
bu Türk halkının aleyhine bir durum, bir tu
tum ve bir politikadır. Ve Ünilever'in de 1952 

lerde altı milyon liraya kurulduğunu ve on yıl
da 165 milyon lira kazandığını ve bu kazancın 
da hangi yollarla ve şekillerle meydana geldi
ğini de bilhassa hatırlatır, Türkiye İşçi Par
tisi Meclis Grupu adına hepinizi saygıyla se
lâmlarım. (T. î. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Devlet 
Su işleri Genci Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçe tasarılarının açık oylamaları 
devam ediyor. Bir sözcü arkadaşımız daha ko
nuştuktan sonra bu açık oylama işlemi bitecek
tir. Ona göre milletvekillerinin oylarını kullan
malarını rica ederim. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Ekrem Dikmen'indir. Buyurun Sa
yın Dikmen. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA EK
REM DİKMEN (Trabzon) — Aziz Türk Milleti
nin kalpgâhı, millî iradenin kayıtsıs şartsız temsil
cisi Yüce Parlâmentonun sayın üyeleri, zamanın 
müsaadesi nisbetinde iktidar grupunun temsil
cisi olarak Grup adına, cevaplarımızı kısaca 
arza çalışacağım. 

Ticaret Bakanlığının, 3614 sayılı Kanunun 
çok eski ve muasır ihtiyaçlara cevap veremiye-
cek bir durumda olması sebebiyle yeniden ele 
alınmak suretiyle teşkilâtlandırılması hususun

daki temennilerin büyük bir kısınma muhalefet
te biz de iştirak ettiğimiz için, bugün de ikti
dar olarak iştirak halindeyiz ve biran evvel Ti
caret Bakanlığının bilhassa müessir bir şekilde 
icraat yapabilecek duruma girebilmesi ve muasır 
ihtiyaçlara cevap verecek bir ekonomik faaliye
tin idaresinin temini için ele alınmasına tarafta
rız. 

Ancak bir hususa bilhassa dikkati çekmek 
isterim, iç ticaretin reorganizasyonu Beş. Yıllık 
Plânda lâyık olduğu önemi görememiştir. Bu 
itibarla da biran evvel düzene sokularak muh-
tacolduğu ahenk ve dinamizme kavuşturulma
sı grupumuzun en iyi temennisidir. 

C. H. P, si Grupu adına konuşan arkadaşım 
Sayın Fennî İslimyeli, eski Ticaret Bakanı, Par 
lâmentoda aziz Türk Milletinin beklediği huzu
run temini bakımından asla tervicedemiyeceği-
miz bir ifade tarzını kullanmaktan kendini ala
mamıştır. Bu ve buna benzer ifadelerde bulu
nan muhalefet sözcülerinin bu tarz beyanlar 
haklarıdır, aziz arkadaşlarım. Fakat aziz Türk 
Milletinin millî menfaatlerini ve bilhassa iktisadi 
hayatın beklediği psikolojik ortamını iyi şe
kilde devam edebilmesini temin için bu hücum
lar" n veya bu tarz ifadelerin nisbeten mâkul ve 
mantıki ölçüler içinde olması icabeder. Şöyle ki; 
Sayın İslimyeli, eski acı tecrübelerden, enflâsyo-
nist politikalardan, programsız, plânsız çabalar
dan, ekonomimizi dar boğazlara sürükliyen tu
tumlardan, yatırımların zamanında geliştirilin e-
mesinden, istihsalin geri kaldığını ve aşırı kâr 
alışkanlığına sahip çıkan bir kısım özel sektör 
erbabının doğduğunu ve 1958 - 1960 arası ted
birlerin ekonomimizi kötü durumlara sevk etti
ğini ifade ile, bugünkü iktidarın aynı hava içe
risinde olduğunu ve fiyat hareketleri karşısında 
bu havadan sıyrılmadığmı ifadeye çalıştılar. 

Şunu katiyetle ifade edelim ki, burada 
kapanmış bir devrin hesabını bu kürsüde mu
ayyen vesilelerle ve fırsatlarla âdeta yeniden 
A. P. Grupundan sorar bir ifadeye ve o eda
ya bürünmenin aziz Türk Milletine ve Parlâ
mento üyelerinin hiçbirisine faydası olmadığı 
kanaatindeyiz. Bu tarz beyanlarda bulunurken bir 
hususu geçmiş devrin müdafaacısı olarak değil, 
ama vicdani kanaat olarak ifade etmek iste
rim ki, Sayın İslimyeli, 1960 da onlardan dev
raldığınız rakamları 4 senelik iktidar devrenizde 
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bu kürsüde dile getirmekten hususi bir itina 
ile kaçındınız. Bunu söylemekteki kasdım şu
dur; bize iktidarı devrederken, burada vâki 
teııkidlerinizi hatırlıyacaksmız, biz size şu ra
kamlarla şu kadar elektrik, şu kadar fabrika, 
şu kadar ihracattaki artışla ve saire şekillerde 
iktidarı devrediyoruz dediniz, fakat bu al
dığınız rakamları bildirmediniz. Çünkü aynı 
ithamları bizim bugün Halk Partisi Grupuna 
ve İnönü hükümetlerinde vazife görmüş insan
lara yapmaya katı olarak hakkımız vardır. 
Yatırımları 2 ilâ 4 sene arasındaki müddetler 
içerisinde geciktirmenizin ithalâtımızda ve dış 
ticaret dengemiz üzerindeki tesirlerini size 
hatırlatmak isterim. 

özel sektör temsilcilerinin müdafaacısı ol
duğumuzu ileri sürerken, Adalet Partisinin libe-
ralist bir görüşü olduğunu, buna mukabil özel 
sektörü ve çiftçiyi ve toplu sözleşmelerle ücret 
artışları dolayısiyle işçinin elde ettiği yüksek 
hayat seviyesini, bu fiyat hareketlerinin mas
settiğini ileri sürdüler. Burada bir hususu 
belirttiler, dış ticaretin Devletleştirilmesi ve 
ona yeni bir terim de eklediler; «özel sektöre 
devredilmesi» Bu, A. Partisinin bugüne kadar 
grup sözcülerinin ve Genel Başkanının ve Hü
kümet üyelerinin beyanlarına rağmen O. H. 
Partisinin muhalefette olduğu sebebiyle, A. Par
tisine hâlâ bir haksız ithamda bulunmasının 
ifadesidir. Zira Hükümet Programımızda A. 
Partisinin karma ekenomiyi desteklediği vu bu 
mevzuda C. H. Partisinin Devletçiliği ağır bas
tırmasına rağmen A. P. Hükümetinin ve grupu-
nun özel sektörün ağırlığını kabul ettiğini de
falarca ifade ettik ve burada kısmen de aka
demik seviyeye giren günün sosyalist memle
ketleri ve karma ekenomiyi tatbik eden memle
ketleri arasındaki farklar itibariyle pek çok 
beyanlarda bulunuldu. Bunda kasıt vardır. 
Fakat bu kasıt da Halk Partisine ve bilhassa 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşıma bir hususu 
nazikâne hatırlatmakla iktifa edeceğim. Dev
letin âmme teşebbüsündeki faaliyetlerini, Halk 
Partisi kendi iktidarı zamanında Devletçilik 
umdesini Anayasaya koyarken, hususi teşebbü
sün kifayetsizliğiyle mukayyet tutmuş ve yerine 
göre Devlet teşebbüslerinin hususi teşebbüse de 
devredilebileceğini, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne ait 3460 sayılı Kanunda derpiş etmiş bulu-
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nuyor. Nitekim karma ekonomide hususi sek
törle âmme sektörüne ne tamamen yarı yarıya 
ve ne de şu veya bu genişlikte hisse ayrıla
caktır diye bîr kaide yok bu milletin adına, 
idare edenlerin ve aziz milletin bu kaideyi tes-
bitte veya bu nisbeti tesbitte hem kendilerinin 
hem de tomsilciÜerinin takdir hakkı vardır. Bu 
itibarla da biz bu takdir hakkına istinaden 
özel sektörün daha ağır basması kararını taşı
maktayız. Zira Dünyada Birinci Cihan Harbi 
ile İkinci Cihan Harbi arasındaki tatbikat ile 
İkinci Dünya Harbinden sonraki ekonomide 
özel teşebbüsün ağır bastığı memleketlerin eko
nomisindeki gelişmeler ortadadır. 

Kendileri dış ticaret dengesi üzerinde sa
nayiin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ihracın
dan ziyade sanayi mamullerinin ihracına diık-
kat edilmesi ve dış ticarette muvazenenin te
mini gibi hususlara temas ettiler. Bu hususta
ki görüşlerimizi şöyle hulâsa edebiliriz. 

Aziz arkadaşlanm ; 1966 yılının ilk 6 aylık 
devresinde, 4 Ocak 1966 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan ve tatbik edilecek olan dış ticaret 
rejimi hakkındaki karar, sirküler ve yönetmelik
ler kalkınma plânı ile 1966 programı için öngö
rülen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır, yeni 
rejime ait esasların tesbiti sırasında bundan ön
ceki tatbikat neticelerinden faydalanarak formali
telerin basitleştirilmesine ve sanayiimizin gittik
çe artan ham ve yardımcı madde ihtiyacı ile ya
tırım taleplerinin imkânların müsaadesi derece
sinde karşılanmasına çalışılmış olmasını burada 
Hükümeti tebrik ederek arz etmek istiyorum. Di
ğer taraftan piyasaya arz olunacak yabancı men
şeli ihtiyaç mallarının tesbitinde yerli sanayi ma
mullerimizin ikame fonksiyonunun da yine göz-
önünde bulundurulmuş olması tebrike şayan bir 
harekettir. İthalâtta ise 1966 birinci altı aylık dev
resinde liberasyon ve tahsisli ithal malları listele
rinden yapılacak ithalâtın 240 milyon dolar civa
rında olduğu tahmin edilmekte ve bunun yüzde 
kırkbeşi yatırım maddeleri, yüzde 44 ü hammadde, 
yüzde 11 i de tüketim maddelerine ayrılmış bu
lunmaktadır. İthalât bakımından da yine yeni 
rejimde teminat hadleri ile ödeme şekillerinden 
bir değişiklik yapılmamış, ancak iktisadi mülâ
hazalarla Tarım Bakanlığının müsaadesine bağlı 
bulunan kimyevi gübrelerle kompoze gübreler it-



M. Meclisi B : 52 21 . 2 . ftfö O : 2 

halatında teminat haddî yüzde 70 yerine yüzde 
20 ye indirilmiştir. Yine sanayicilerin yatırım ko
tasından yapacakları makima ve tesis ithalâ
tında teminat haddî yüzde 10 dan yüzde 1 e dü
şürülmüştür. Bu hususlar ziraat ve sanayimizde 
fayda temin edecektir kanaatindeyim. 1963 yılı 
sonunda 319 milyon dolar olan dış ticaret den
gesi açığı 1965 te ithalâtımızdaki 34 milyon do
larlık artışa rağmen 113 milyon dolara düşmüş 
bulunmaktadır. Bu da yine takdire değer bir ne
ticedir. Yurdumuzun devamlı ekonomik gelişme 
hamleleri içinde bulunuşu nazara alınacak olursa 
dış ticaret dengemizin açık vermesini gayet ta
biî ki normal karşılamak icabeder. 

Bununla beraber bu açığın yıldan yıla aza
lış seyri takibetmesi de aziz arkadaşlarım ihraca
tın artışı yanında yerli sanayiimizin artışı ve 
34 e yakın sanayii mamulünün ihracata geçmiş 
olması, bu suretle de sınai ihracatın 1965 sene
sinde 150 milyondan 300 milyona çıkması ki, 
takriben yüzde doksandört bir artıştır, hususları 
rol oynamış bulunmaktadır. îhracatımızdaki bu
tum artış toplamı netice itibariyle yüzde 14/1 i 
bulmaktadır. İthalâtta ise 1965 yılının Ocak, Ka
sım devresinde 1964 ün aynı devresine mazaran yine 
toplam olarak yüzde 7,2 arasında bir artış ol
muştur. İthalâtı yüzde 20 nin üzerinde artan 
önemli maddeler ise organik ve kimyevi müstah
zarlar, hububat, vernik, deri ve kösele mamulâtı, 
kâğıt hammaddeleri ve kâğıtları, optik ölçü alet 
cihazlarıdır. Bunlar arasımda kâğıt hammadde
lerinin bulunmuş olması, gübrelerin bulunmuş 
olması, Türkiye gübre sanayiinde ve kâğıt sana-
iyinde Halk Partisi iktidarı devresinde yatırım
larda vâki gecikmelerden ileri gelmektedir. OECD 
memleketleri ile olan ithalât ve ihracatımızda ise 
artışlar olmakla beraber anlaşmalı memleketlerle 
diğer memleketlere vâki ihracatımızdaki ve anlaş
malı memleketlerden yapılan ithalâtımızdaki ar
tışlarım OECD memleketlerine nisbetle daha yük
sek oranda geliştiğini memnuniyetle kaydetmek 
isteriz. Görünmiyen kalemlerde ise, 1964 yılının 
Ocak, Kasım devresinde 26 200 bin dolarlık bir 
menfi netice husule geldiği halde 1965 senesinin 
aynı devresinde 22 500 bin dolar memfi değil, leh
te bir bakiye husule gelmiştir. İhracatı Geliştir
me Merkezinin bir kısım çalışma göstermesi 
üzerinde de duruldu. Bu çalışma bilhassa yaş 
meyve ve sebze mevzuunda hakikaten takdire de

ğer aziz arkadaşlarım. Bunun yanında ihracatta 
vergi iadesi çalışmaları devam etmiştir ve ediyor. 
Her geçen gün vergi iadesinden istifade eden 
mamullerimizin sayısı artıyor. Bu yoldaki çalış
maların sonucu olarak biraz evvel arz ettiğim 
gibi 34 yeni sinai mamul ihracatta yer almış ve 
ihracatı sinai mamullerin iki misline çıkmıştır. 
Standartizasyon bakımından ise, 20 aded ihraç 
maddesinin standartlarına ait kütükler yürürlü
ğe konmuştur. 

1965 yılından evvelki bütçe tenkidlerimize uy
gun olarak Karaçi - Bağdat, Adisababa ve Ce-
yir'de dış ticaret temsilcilikleri açılmıştır. Bü
tün bunlar Hükümetin takdire değer icraatları
dır. Bu yıl ise dokuz memlekette fuarlara işti
rak edilecek, bunun yanında bilhassa münih el-
sanatları sergisine katılacak olduğumuzu mem
nuniyetle öğreniyoruz. Palastan ve İran ile ya
pılan müşterek çalışmalar ise hepimizin malûm
larıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına konuşan kıymetli arkada
şım, ihracat ve ithalâtta bâzı kaçakçılıkların ol
duğunu, bu hususta fiyat kontrolları konmasına 
bâzı müesseselerin direndiğini ve bunlarım mut
laka ele alınması ve ıslah edilmesi lâzım geldiğini 
öne sürdüler. Arkadaşım kısmen haklıdır, kıs
men haksızdır. Haklı olan tarafı 30 milyonluk 
bir memlekette millet fertleri içinde herkesin ay
nı derecede namuslu olması mümkün değildir. Fa
kat istisnalar kaideyi bozamıyacağına göre, biz 
bu istisnai kaideyi özel sektörde çalışan insanların 
tümüne atfedemeyiz. Bu bakımdan arkadaşımın 
kısmen haksız olduğunu söyledim. Haklı olduğu 
nokta ise, Devletin mutlak surette yetkili organ
larının, vazifeliği teşekküllerinin bu kontrolları 
lâyıkı veçhiye yapmaya çalışması lâzımdır. Ken
disine grupum adına iştirak ediyorum. İGEME 
hakkındaki görüşlerine vecap vermiş bulunuyo
rum. 

Şimdi T. t. Partisinin sözcüsü Karcı'nım 
konuşmalarından aldığım notlara göre kısa bir 
mâruzâtta bulunacağım. Ulusumuzun her yıl 
yabancılar tarafından sömürülmesi yeni değildir, 
diyor. Sömürüldüğümüzü, Gatt, Para Fonu, Or
tak Pazar gibi tesislerin bizim sömürülmemizde 
rol oynadığını ileri sürdüler. Ve bu suretle de fi
yatlar üzerinde durdular. Bu noktada hem Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşıma ve hem de kendilerine 
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cevap vermek üzere kısa bir mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın her tarafında 
olduğu gibi Türkiye'de de yine fiyat artışları 
enflâsyon tazyiki dediğimiz pahalılık ve mal dar
lığı önemli bir kozdur. Ve bu kozun muhalefet 
tarafından kullanılması tabiidir. Ancak dozunu 
iyi muhafaza etmek lâzımgelir. Bu durum mese
lenin daha derinliğine inilmesini icabettirir. De
rinliğine indiğimizde ise tatbikatı birkaç sene 
itibariyle nazarı itibara almamız gerekir. Bilindi
ği üzere 1964 senesi Türkiye'de umumi iktisadi 
durgunluk devresi olmuştur. Bu devrede işsizlik 
başlamıştır. İmalât sanayiindeki muayyen kate
gorideki istihsaller, imâller stok halinde kalmış
tır, hatta endekslerde durma değil, seviyeyi mu
hafaza değil, yüzde bire yakın bir gerileme ol
muştur. Tabiî ki bu iyi bir iktisadi alâmet değil
dir. Bu durum karşısında devrin Hükümeti de
vamlı şikâyetlerin tazyiki altımda bâzı genişletici 
tedbirler almak zaruretini hisetmiştir, ama dozu
nu fazla kaçırmıştır. 1964 yılında bu sebeple 
Temmuz ayı sonu ile Aralık ayı sonu arasında 
Türkiye'de süratli tempoda para arzı artırılmış
tır. 

Altı ay içindeki ekonomik likidite % .1.5 den 
fazla artmıştır. Bundan evvel muhalefette bu
lunduğumuz sırada bütçe tenıkidlerimizde bir 
hususu şöyle vaz'etmiştik ki, bugün gazeteler
de gerek Prof. Namık Zdki Aral'ın yazıları ge
rekse Sayın Hatipoğlu'nun Milliyet Gazetesinde
ki makale ve yazılarında bizim üç sene evvel 
söylediğimiz hususlara şabidolmaktayız. Biz 
dedik ki, dâhilde huzur yok, emniyet yok, orta
da para yok, sermaye, senede bir defa okun dev
redemiyor. Buna mukabil zamanın Hükümeti 
piyasayı harekete getirebilmek için devamlı ola
rak Banknot matbaasını işletmektedir. Hattâ 
seri numarasız paralar basılmaktadır. Bu yanlış 
bir yoldur. Bana bugünkü muhalefet sıraların
da bir arkadaşım serzenişte bulunduğu zaman 
bugün aramızdan ayrılmış bulunan sayın bir ik
tisat profesörü de «Doğru söylüyor dinliye-
lim» diye ikazda bulunmuştu. Nitekim mâruzâ
tımı «o zaman şöyle tamamlıyorduk, birgün bu 
artırdığınız Banknot miktarı, altı buçuk milyar 
bu para birgün piyasaya akacaktır, huzur em
niyet olduğu gün, halkın biraz olsun emniyet 
hissettiği gün paranın artması karşısında mal 

kâfi gelmiyeeektir, parası günden güne düşmek
te olan para sahipleri ise bugün yüz kuruş olan 
parasını yarın doksan kuruş olduğunu, doksan 
kuruşun öbür gün seksen kuruşa düştüğünü 
görünce mut]âka bu parayı yatıracak yer ara
yacak, bunu da ancak kalaya ve buna benzer 
ıvıra zıvıra yatıracak, hattâ memlekette kara
borsa doğacak, o zaman gelecek Hükümetler 
zecrî tedbirler alma zorunda kalacaktır, de
miştim. Zecrî tedbirler almak belki bir kısım 
muhalefet gruplarının Hükümet ettikleri za
manlarda psikolojik bakımdan kendilerince uy
gun görülebilir ama bizce uygun görülemez, 
demiştim. Üç sene evvelki zabıtlardadır bu ifa
de. İşte para arzı artırıldı, fiyatların pekçok se
bepleri söylendi vekillerce veya dışarıda muay
yen kalemler tarafından yazılıyor, amacına se
bep bu para arzıdır. O halde bunun üzerinde kı
saca bir iki cümle daha söyliyeyim. Bunun neti
cesi 1964 de hakikaten Hükümetin aldığı bu ted
birlerle istediği oldu, hareket başladı. Ana en
deksler yükseldi, hattâ 1964 yılı Ağustos'unda 
261 olan endeksler 1965 Şubat'ında yani Dör
düncü Koalisyon kurulduğu sırada 287 ye çık
tı ve nihayet 307 yi buldu. Bu defa tenkid edilen 
8, 9. Aziz arkadaşlarım, meselenin aslı budur. 
Meselede Hükümet, eskiler gibi yapıyorsunuz, 
siz de enflâsyonist yoldasınız tedbir almıyor
sunuz, efendime söyliyeyim, bu gidiş iyi değil
dir gibi ithamlarla Hükümetin karşısına dikil
mek, gayesi Hükümeti biraz olsun açılmış bulu
nan piyasayı daraltıcı tedbirler almıya sevk et
mek yolundadır. 

Hükümetin tedbirli olması lâzınıgelıdiği ka
naatindeyiz. Krediler donmuş değildir, kredi
lerin donmuş olmasını geçen seneki tütün, fın
dık mahsullerinin mubayaalarında ve ihraç du
rumlarında kısmen olsun aramak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen istirham ediyo
rum, cümlenizi bağlayınız. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Hükümetin bu noktada müteyakkız olması 
lâzımgelir. Gerekli tedbirlerini almıştır. İcabe-
dense alır ama piyasayı ve ekonomik canlılığı 
kısacak tarzda alnııyacaktır. Bunu arz ederim. 

T.l.P. mensubu arkadaşın fikirleri ise benim 
kanaatimce ihtilâlci sosyalistlerin fikirleridir. 
O meralelketlerde ne refah, ne saadet, ne işçi 
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gelişmesi, ne serbest sendikalaşma vardır. Ken
disini 19 neu yüz yıldan bu yana cereyan eden 
tarihî ve iktisadi hakikatleri incelomiye davet 
etmekten başka sözüm yoktur. Saygılarımı su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunun tasa
rısının açık oylamasına oylarını kullanmamış 
milletvekili arkadaşlarımız varsa lütfen teşrif 
edip oylarını kullansınlar. 

Söz sırası Millet Partisi grupu adına Sayın 
Kâmil Kırıkoğlu'nundur, buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Su İşleri Ge
nci Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı 
ile Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yuh Bütçe ikamın tasarısı için yapılan açık oyla
ma işlemi bitmiştir. 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIPJKOÖ-
LU (Zonguldak) — Sayın Maşkan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmele
rinde, bu talihsiz Bakanlığın adına, ekonomik 
alanda ona yüklenen görevlerin niceliğine baka
rak, geniş eleştirmeler yapmak, ağır hücumlarda 
bulunmak gelenek haline gelmiştir. Oysa Tica
ret Bakanlığı bu eleştirmelerin ve hücumların, 
hiçbirisine muhatabolmak durumunda değildir. 

1939 tarihli köhnemiş bir Teşkiâlt Kanuniy
le işliyen, Genel Bütçeden payı binde ikiyi geç-
miyen, minyatür Örgütlü bu cüce Bakanlıktan 
daha fazla başarı beklemek haksızlık olur. Ba
kanlığın bu durumunu bildiğimiz içindir ki, ge
leneğe uymuş olmak için, Ticaret Bakanlığına ve 
ona bağlı örgütlere haksız ve insafsız hücumlar 
yöneltmek yanlışlığına düşmiyeceğiz, fakat konu
su itibariyle, üretimden tüketime kadar, iç ve 
dış ticareti bütün genişliği yle kapsıyan bu Ba
kanlığın bütçesini genel olarak iktisadi hayatı
mızın temel sorunları üzerinde görüşlerimizi be
lirtmekle yetineceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 
îlk önce, bugün Türkiye'nin hangi noktada 

bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Biran için ki
şisel görüşlerimizi, hattâ parti programlarımızı 
bir yana bırakınca, sanırız ki, açık ve seçik ola
rak üzerinde birleşeceğimiz acı gerçek Türkiye'
nin az gelişmiş bir ülke oluşudur. 

Türkiye, bir yandan anayurtların dışındaki 
sömürgeleri, öte yandan kendi yurtlarında sos

yal haklardan yoksun emekçi yığınını sömüre-
rek sermaye deposu haline gelmiş bir sanayi 
memleketi değildir. Kurtuluş Savaşiyle, politik 
bağımsızlığını kurtaran Türkiye o günden bu 
yana geçen yarım yüzyıla yakın zamanı, ne ya
zık ki, değerlendirememiş, ekonomik bağımsız
lığına kavuşamamıştır. 

Bizden çok yıllar sonra, İkinci Dünya Sava
şı ertesinde, politik bağımsızlıklarına kavuşan 
ülkeleı örgütlenerek, ortak ekonomik çıkarla
rını sağlamak yolunda hızla güçlenirken biz, bo
şuna geçen yıllara yenilerini eklemekle oyalanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Az gelişmiş bir ülke olmanın özelliklerini göz 

önünde tutarak yolumuzu ona göre çizmek zama
nı çoktan gelmiştir. Zararlı iktisadi bağlarımızı 
yavaş, yavaş gevşetmek sorunlarımızı bütüniyle 
gözden geçirmek zorunluğandayız. Salt ekono
mik tedbirler de yetmez. Politik, ekonomik ve 
sosyal sorunlar, toplu halde incelenmeli ve has
talıklardan temizlenmelidir. Bunun gerçekleşme
si de her şeyden önce yönetimi elinde tutan or
ganların çıkarlariyle, toplumun çıkarları arasın
da uyarlık bulunması lâzımdır. Yöneticiler ken
di iktidarlarını büyük çoğunluğa hâkim olan be
lirli bir azınlığa yaranmakla sürdüreceklerine ina
nırlarsa, ister istemez, toplumla iktidar arasın
da değil, bu belirli azınlıkla iktidar arasında bir 
kader birliği teşekkül eder. İktidar çoğunluğun 
değil bir azınlığın iktidarı olmak durumuna dü
şer. Ve bu yüzden yönetici zümre, kendisini do
laylı olarak bu azınlığın aracılığı ile tutan ve
sayet altındaki çoğunluğun gerici ve tutucu kal
masını ister. Bu denge bozulmadığı sürece be
lirli bir azınlık yararına işliyecek olan ekonomik 
düzen değişmeden sürüp gider. 

Sayın milletvekilleri; 
Görüşlerimizi daha belirli halde arz edebil

mek için Ticaret Bakanlığını yakından ilgilen
diren plân, dış ticaret ve yabancı sermaye ko

nuları üzerinde ayrı ayrı duracak, ekonomik po
litikamızdaki bozuk düzenin, toplum hayatın
daki olumsuz etkilerini ayrmtılariyle gösterme
ye çalışacağız, «Nurlu istikballer», «Müreffeh 
Türkiye», vaitleriyle yoksul halk, bir süre da
ha aldatılabilse de, bu durum uzun süre devam 
etmiyecektir. İç ve dış çıkarcıların bütün çaba
larına rağmen, değişen koşullar karşısında ilk 
barikat aşılmıştır. İlk başarı yoksul toplumun, 
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iktisadi bağımsızlığına kavuşturulmasının ka
çınılmazlığına inananların çoğalmış olmasında
dır. Bu düşüncedekilerin hızla genişliyen uyarı
cı ve itici gücü karşısında, toplumu iktisaden 
gerici ve tutucu niteliğiyle eski durumunda bı
rakmamak istiycn dış ve iç çıkarcılar el ele ve
rerek ne düşündüklerini ne yapmak istedikleri
ni açığa vurmak zorunluğunda kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri; 27 Mayıs İdaresinin, 
Türk Milletine çok değerli bir armağanı olan 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, çeşitli yönlerden ge
len ve ustaca uygulanan bir sistematik içinde, 
temel amacından uzaklaştırılmak istenmektedir. 
Sayın Hükümet Başkanı «Devlet Plânlama Teş
kilâtı Hükümetin emrindedir. Görevi müşavir
liktir. Sadece benimsenen fikirleri ele alır, Dev
let daireleri arasında ihtilâf olmaz, Devlet dai
releri Hükümetin direktiflerini yetine getirir.» 
şeklinde konuşmakla plân anlayışını açığa vur
muştur. En büyük otorite olan Devlet, imkânla
rım, bulanık suları durul tmak başı boşluğa 
«Dur!» demek, bitkisel bir yaşantı içinde kıv
ranan yoksul çoğunluğun yararına yöneltmek 
için elbette belirli bir azınlığın çıkarlarını ko
ruyacak bir plân değil, bilimsel gerçeklerin ışı
ğı altında toplumun, sosyal ve ekonomik yaşan
tısını düzenliyeeek bir plân getirecektir. 

Bu plân, bütün sıkıntıyı, bütün yükü yoksul 
halka yüklerse, vasıtalı vergiyi, vasıtasız vergi
nin önüne geçirirse, yabancı sermayeyi kokoko-
la kılığında sınırdan içeri sokarsa, politik yö
rüngesine, emrine girerse plân olmaktan çıkar 
arkadaşlar. 

Toplum yararına işlemiyen, külfet ve disip
lin istiyen Devlet plânlamasiyle, ters yönde dü
şünenler arasında, şüphesiz her zaman ihtilâf 
olacaktır. Bilimsel esaslara dayanan bir plân 
tâviz vermez, iltimas kabul etmez... Onun çıkar
larla ortaklığı yoktur. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Şimdi Ticaret Bakanlığının ve ona bağlı ör

gütlerin feragatli mensuplarının bütün güçleriy
le çalışmalarına rağmen, faaliyet alanlarının kat 
kat ötesine taşan dış ticaret konusunun, acıklı 
durumu üzerinde durmak isteriz. Bu sene de dış 
ticaret dengesi açık vermiştir. Cumhuriyetten 
beri ithalât ve ihracat rejimimizde; çeşitli ted
birler düşünülmüş, fakat genel ekonomik dav
ranışlarımızla, sil ı sıkıya bağlı bulunan dış ti

caret dengesini sağlamak, bir türlü mümkün 
olamamıştır. Dış ticaret sorunları, her sene tek
rarlanan eşitlik, açıklık, istikrar ve genellikten 
ibaret değildir. Türkiye dışı ticaretinin devam
lı düzensizliği, hava şartları ve milletlerarası 
kartellerin ellerindeki stoklarla dağıtıma hâkim 
olmaları, öte yandan gerekli, gereksiz ithalât 
talepleri ve gerçek dışı sınırlamalarla hak edil
memiş kazançlardan doğmaktadır. 

İthalâtı finanse edecek olan ihracat düzen
lenmedikçe, bu problem çözülemez. Dünya it
halâtının, yaklaşık olarak % 4 ü oranındaki 
yürekler acısı ithalâtımızın 1962, 1063, 1964 yıl
ları ve 1965 yılının 11 aylık süresi içindeki du
rumunu ve aynı süredeki ihracatımızı gözden 
geçirelim. 

Beş Yıllık Program hedefleri ve gerçekleşme 
tablolarına göre her ikisinin de yükselme ve 
dış ticaret dengemizde hafif bir düzelme görül
müştür 

Dış ticaret açığımız : 
1962 de eksi 941 
1963 » » 319 
1964 » » 126 
1965 in 11 ayında eksi 130 Mil

yon dolardır. 

İhracatımızın 1965 yılı Ocak, Eylül dönemin
de kıymet itibariyle muhtelif ihraç maddeleri 
arasındaki dağılımında, sırasiyle meyva, pamuk, 
tütün, bakır başta gelmektedir. Bu beş madde
nin getirdiği 204 milyon dolara karşılık bu beş 
maddenin dışında kalan diğer bütün ihraç mal
larımızın toptan getirdiği, ancak 88 milyon do
lardır. 

Bu durum, geleneksel ihraç mallarımızın mik
tarını artırmak ve dış alıcıların tekelci baskısın
dan kısmen kurtulabilmek için, ihraç mallarımı
zın çeşidini çoğaltmak zorunluğunu göstermek
tedir. 

1965 yılının ilk on ayındaki ithalât ve ihra
catımızın, gruplara göre dağılışı tablosu, ihra
catımızın % 74,47 sinin ve ithalâtımızın % 74,74 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ile ol
duğunu gösteriyor. 

Az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin iktisa
di ilişkilerini güçlü bir Devlet ya da belirli bir 
blokla, % 25 in üstüne çıkarmaması gerekir. Ak
si takdirde sadece iktisaden değil, siyaset en de 
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o güçlü Devletin ya da blckun etkisi altına gir
mek durumuna düşeriz. 

Sayın milletvekilleri; 
1950 - 1962 yılları arasında az gelişmiş mem

leketlerin ihraç mallarında, % 5 oranında bir 
çoğalma olduğu halde, sınai memleketlerinin 
fiyat düşürmesi, bu malların değer artışını 
% 3,5 oranında bırakmıştır. 1964 te bu artış 
% 9 a kadar yükselmişse de, ne gariptir ki, az 
gelişmiş bu memleketler, ithalâtlarını 1964 yılın
da % 5 oranından yukarıya çıkaramamışlardır. 
Baskı kartellerinin, hammadde fiyatlarından 
kat kat fazlasını sanayi maddelerine bindirmesi 
buna sebebolmuştur. 

Az gelişmiş ülkelerin, bitmez tükenmez dert
lerinden bir başka örnek vereceğim. 

Bu memleketler, bir yandan ithal zorunlu-
ğunda kaldıkları sanayileşmeye gerekli araçla
rı satmalabilmek için ihracat ürünlerini çoğalt
maya ve çeşitlendirmeye çalışırken, öte yandan 
gıda maddeleri üretiminde geri kalmışlar ve 
1964 yılında, 5 milyar dolarlık gıda maddeleri 
ithal etmişlerdir. Biz de aynı duruma düşmü-
şüzdür. Devamlı dış ödeme açığı veren bu ülke
lerin, artan dış borçları 1955 yılında 9 milyon 
dolar iken, 1964 te yaklaşık olarak 35 milyar do
lara yükselmiştir. 

Ticaret makanizmasına ve paraya hâkim olan 
ileri sanayi memleketleri, politik olarak bitirdik
leri bu günün az gelişmiş, dünün müstemleke 
ülkelerini bir başka yoldan, ekonomik yoldan el
de tutmak politikasını başarı ile yürütmek için, 
eski deyimle murabaha metotlarını en insafsız 
şekilde uygulama yoluna girmişlerdir. 

Son beş yıl içinde yaklaşık olarak yarım mil
yar nüfuslu ileri sanayi ülkeleri gayrisâfi millî 
hasılasının, 920 milyar dolardan 1100 milyar 
dolara çıkmasına karşılık, nüfusu 2 milyara 
yakın az gelişmiş memleketlerde, bu artışın 170 
milyar dolardan ancak 200 milyar dolara çıka
bilmesi yirminci yüzyıl dünyasının yüz taraşı
dır. 

Sanayileşmenin, ithalât ve ihracatla olan sı
kı ilişkisi, bizi ister istemez, denenmiş uygula
maların dışına itmektedir. Her şeyden önce, 
ithalâtımızı da, ihracatımızı da tezelden, iç ve 
dış çıkarcılardan kurtarmalıyız. Karmaşık ya
pısı ile siyasi nüfuzun kullanılmasına, dış tica
ret nıııhitleriyle işbirliğine ve çeşitli oyunların 

oynanmasına elverişli olan. ithalât ve ihracatın 
karanlık dehlizlerine aydınlık getirecek yeni bir 
anlayışla eğilmemiz, millî sorun haline gelmiş
tir. Hiçbir tartışmaya yer vermiyecek kadar 
açık bir gerçek varsa, o da biran önce Devletin 
bütün bu mahzurları giderecek tedbirleri alması 
lüzumudur. Bu konudaki maruzatımızı bitirir
ken, ekonomik yapıları bize benziyen üçüncü 
dünya devletleriyle ticaret ilişkilerimizi artır
manın gerekliğini kabul ederek, bu görüşe uy
gun bir rota çizmek zamanının geçmekte ol
duğuna işaret etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Son olarak yabancı sermaye konusu üzerin

de duracağız. Geri kalmış ya da az gelişmiş 
ülkelerin zengin tabiî kaynaklarını, kendilerinin 
işletmesi ve elde edecekleri ürünleri kıymetlen-
direbilmesi sanayileşme imkânlarına kavuşma-
lariyle mümkündür. Fakat sanayileşme için, 
gerekli sermaye terakümünün bu ülkelerde bu
lunmaması, yabancı sermayeye ihtiyacı kaçınıl
maz hale getirmiştir. 

Emek piyasasına fazlasiyle mâlik bulunduk
ları halde, sermayeden yoksun olmaları, bu ül
keleri ister istemez ileri sanayi memleketlerine 
el açmak zorunluğunda bırakmaktadır. Bu eski 
müstemlekelerin yüz yıllar boyu sömürülmesiyle 
biriktirilen sermaye, bugün aynı memleketlere 
kılık değiştirerek, yabancı sermaye adiyle sokul
makta, bir başka yoldan bu memleketleri sö
mürmeye devam eylemektedir. 

Yabancı sermayeye muhtaç bulunan Türki
ye, onun tehlikeli özelliklerini yakından tanı
madıkça, emperyalizmin bu tehlikeli elçisinin 
zararlarından kendisini koruyamaz. Onun için 
çok yönlü özellikleri olan yabancı sermaye üze
rinde bir bütün olarak durmakta fayda vardır. 

Son yılların istatistik bilgileri Türkiye'de bi
rikmiş sermaye olmadığını göstermiştir. Bu du
rum bizi yabancı sermayeden yararlanma zo-
runluğu ile ileri derecede karşı karşıya bırak
maktadır. Fakat 6224 sayılı Kanunla yabancı 
sermayeye büyük kolaylıklar gösterildiği halde 
sanayie yabancı sermaye yatırım yapmaya ya-
naşr.ıamaktadîr. 1960 - 1965 yılları arasında 
a:!1 ak 322 milyon liralık yabancı sermaye gir
miş ve bu sermaye de ancak kendilerine çok ve
rimli sektörlere, meselâ ilâç sanayii ambalâjcı-
lığından öteye geçmiyen sanayie yığılmıştır. 
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Bütün bu mâruzâtımızdan sonra yabancı 
sermaye konusundaki düşüncelerimizi özetliye-
ceğim. Yabancı sermayeye müracaat kolaylığı 
tanınması yüzünden «lüzumunda kullanırız» dü
şüncesiyle gayriciddî tekliflerle karşılaşmanın 
önüne geçıne 1 iyiz. 

Yabancı sermayenin tümü içindeki, aynî ser
mayenin belirli bir orantıda olmasına çalışmalı
yız. Yerli sanayii korumak için kota dışı kaçak 
.mal getirilmesine mâni olmalıyız. 

Yabancı sermayenin kilit niteliğindeki sek
törlere sokulmamasma memleketin yüksek men
faatleri icabı mâni olmalıyız. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyal alan

da kalkınabilmesi az gelişmiş ülkeler safından 
çıkabilmesi için denenmiş, köhne metotlara kö-
rükörüne saplanmak yerine, günümüzün ve yur
dumuzun koşullarına uygun bir anlayış ve dav
ranış yolunu seçmekten başka çaresi kalmamış
tır. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 

sabahleyin yapılan görüışjmıe'lerde grup sözcü
leri birinci konuşmalarını yapmışlardı. Şimdi 
söz sırasını telkrar okuyorum: 

Gruplar adına ikinci defa vâlkı söz sırası, 
C. H. P. G-rupu adma Sayın Fennî îslimyeli, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cemal Kü
lâhlı, C. H: P. Grupu adına Sayın Orhan Birgit, 
Adalet Partisi Grupu adma Sayın Remzi Şenel, 
Y. T. P. Grupu adma Sayın Nihat Diler. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fennî îslimyeli, yok mu efendim? (Yok ses
leri) 

Ulusumuzu insanlık ailesinde lâyık olduğu 
şerefli yerine yükseltecek, yoksul halkımızı in
san haysiyetine yakışır bir hayat seviyesine 
ulaştıracak imkânlara tez günde kavuşmamız 
baş dileğimizdir. 

Hepinizi üstün saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı için yapılan 
açık oylama sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 
271. üye katılmış 182 kabul, 88 ret, 1 ç.ekinser 
oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanun tasarısı için yapılan açık oylama sonu
cunu arz ediyorum: Oylamaya 269 üye katıl
mış, 181 kabul, 87 ret, 1 cekinser oy verilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar vakit geçmiştir, 14,30 
da tekrar toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,05 

Adalet Partisi Grupu adma Saym Cemal 
Külahlı, yok mu efendim? (Yok sesleri) 

C. H. P. Meclis Grupu adına Saym Otihan 
Birgi't, yok mu efendim? (Yolk sesleri) 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Remzi Şe
nel, yoik mu efendim? (Yok sesleri) 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adma Saym 
Nihat Diler. (Yolk sesleri) 

Sayın Ticaret Bakanı söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Cum-
Ihuriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Muhterem 
üyeler; 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik) 
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Daha evvel söz alan arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim, tleri sürülen kıymıetli fikirlerden bir 
kısmı temenni ve tavsiye mahiyetindedir. 

Müstakbel icraatımızda bu temenni ve tav
siyeler Bakanlığım teşkilâtınca değerlendirile
cek ve Yüoe Heyetinizin telkin ve temayülle
rimden önümüzdeki yılın icraattı sırasında geniş 
ölçüde istifade edilecektir. 

Sayın arkadaşlarımın tevcih etmiş oldukla
rı soruların cevaplarını da simidi arz ve izah 
etmieye çalışacağım. 

Ancak, bu soruların mühim bir kısmı Ba
kanlığımın 1965 yılı faaliyetlerini izah edece
ğim sırada toplu 'bir şekilde cevaplandırılmış 
olacaktır. 

Bu vesile ile Ticaret Bakanlığının 1965 yılı 
icraatının bir envanterini de ortaya koymak 
imkânını bulmuş olacağım. Ticaret Bakanlığı
nın 1966 yılı Bütçesi 1965 yılı 'bütçesinden an
cak 181 250 lira fazla olarak 24 975 800 lira
dır. 

Genlel bütçenin binde 1,46 sim teşkil eden bu 
mütevazi 'meblâğ üzerinde mühim bir tartışma 
zuhur etmemiştir. 

Bütçemiz bu mütevazi ölçüsüyle yüksek tas-
vibindıze mazhar olursa, bu limM'er içinde hiz
met idralk etmek imkân ve fırsatını bulmuş ola
cağız. 

Şilindi sözlerime dış ticaret konusunu ele al
mak suretiyle başlıyorum. 

1965 yılı faaliyetleri arasında hiç şüphe yok 
ki, dış ticaretimizin işgal ettiği mevki, müstes
na bir önem taşırmaktadır. 

1965 yılında dış ticaret hacmimiz - yani, it
halât ve ihracatımızın toplamı - 1964 yılından 
82,3 milyon dolar fazlasiyle 1,030 milyon do
lara yükselmiştir. 

Bu fark hem ihracatımızda ve hem de itha
lâtımızda vâki olan artıştan ileri gelmektedir. 

Geçen yıla nazaran ithalâtımızdaki artış 
% 6)4 ve ihracatımızdaki artış % 11,7 dir. 

Filhakika, ihracatımız 48 milyon ve ithalâ
tımız da 34 milyon dolar artış kaydetmiştir. 

Dış ticaretimizde özlenen denıgeyi tesis için, 
plânlamanın tâyin ettiği esaıslar dairesinde gay
retler sarf edilmektedir. 

Bu cümleden olarak 1964 yılında 147 mil
yon dolar olan dış ticaret açığımız 1965 yılın
da, ithalâtımızdaki 34 milyon dolarlık artışa 
rağmen 113 milyon dolara inmiştir. 

Başka 'bir ifade ile diyebiliriz ki, 1964 yılın
da yaptığımız her yüz liralık ithalâtın 76,4 lira
sını ihracat gelirlerimizle sağlamış olduğumuz 
halde, 1965 yılında her yüz liralık - ithalâtın 
80,3 liralık kısmını kendi ihracat gelirlerimizle 
karşılamış bulunmaktayız. 

Dış ticaretimizin bu genel görünüşü içinde, 
İhracat ve ithalâtımızın ayrı ayrı işgal eittiği 
yerleri ıttılaınıza sunmak isterim. 

1965 yılında ihracatımız 1964 yılıma naza
ran 48 milyon dolarlık bir artış kaydetmiştir. 

Böylece 1965 yılı ihracatı 459 milyon dolara 
ulaşmış bulunduğuna göre, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı 1965 yılı programının Bakanlı
ğıma verdiği 410 milyon dolarlık hedef, 49 mil
yon dolar aşılmış bulunmaktadır. 

Son ilki yılda ihracatımız artış temposu iti
bariyle memnuniyet vericidir. 

Bu artışın ihracat maddelerimizin her birin
de ayrı ayrı müşahede edikmesi ve memleketler 
itibariyle de yaygın oluşu, sağlam bir zemin 
üzerinde bulunduğumuza delil teşkil etmekte
dir. 

İhracatımızdaki artış, ifadesini yalnız para
da bulan bdr kıyimiet artışı değil, aynı zamanda 
bir tonaj ve miktar artışı olarak görülmekte
dir. 

Filhakika, 1964 yılında 4,818 milyon ton 
<olan genlel ihracatımız 1965 yılında 4,993 mil
yon tona yükselmiştir. 

Memleket grupları itibariyle ihracatımıza 
gelince; 1965 yılında OECD memleketlerine ih
racatımız, 1964 yılma nazaran-10 milyon dolar
lık bir artış kaydederek 332 milyon dolara yük
selmiştir. 

Aynı devrede iki taraflı iserlböst döviz aniaş-
ımalı memlelketLer ile anlaşmasız memleketlei'e 
vâki ihracatımız, 1964 yılma nazaran 8 milyon 
dolarlık bir artışla 37 milyon dolardan 45 mil
yon dolara yükselmiştir. 

İki taraflı Kliring anlaşmalı memleketlere 
ihracat ise, 51 milyon dolardan 82 milyon dola
ra yükselmiştir. 

Daha evvel konuşan arkadaşlarımız, klâsik 
ihraç maddelerimizin yanısıra yeni ihraç mad
deleri bulunmasını ve mamul maddeler ihracet-
memiz gerektiği hususuna da temas ettiler. 

Bu temenniyi yürekten 'beniimJsiyöru'Z. Yapı
lan çalışmalar sonunda 1965 yılında ihraç mal-
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lanınız arasına yeniden 52 madde katıldığını 
ve bunlardan 34 ünün sanayi mamulü olduğu
nu ve sınai mamuller ihracatımızın 103 miüyon 
Kraldan 303 milyon liraya yükselerek % 194 
nisbetimte bir artış kaydettiğini belirtmek is
terim. 

Ancak, taifedir buyurursunuz 'ki, üretim iş
leri, Bakanlığıımın faaliyet salhallan dışında 'ka
lır. 

Aynı zamanda ihracat konusu, tek yönlü bir 
mevzu olmayıp, iktisadi sahada milletçe sarf edi
len topyekûn gayretlerin bir sonucudur. 

Filhakika, üretim sahasında başarı varsa, ya
ni iyi vasıflı ve uygun fiyatlı maihsul ve mamul
ler istihsal ediliyorsa, hiç şüphe yok ki, bun
ların satışında bir zorluk çekilmemektedir. 

Dünya fiyatlarına sırtını dönmüş, kalite ba
kımından rekabet gücünü kaybetmiş mallarımı
zın satılamamasından doğan sorumluluğu onun 
tacirinden değil, âmilinde aramak icabeder. 

Birçok arkadaşlarımın üzerinde durduğu bir 
konu da ihraç mallarımıza yeni pazarlar bulma 
keyfiyetidir. 

Doğrudur, çok çalışmalıyız. Fakat bu alanda 
da hudutsuz imkânlara sahibolduğumuzu düşün
mek pek doğru değildir. 

Evvelâ, pazar olarak ele almak istediğimiz 
bir memleketin, bizim ihraç mallarımıza karşı ih
tiyacı bulunmalıdır. Aksi takdirde, hiç kimse 
bizden, çalıştığımız için veya hatırımız için mal 
almaz. 

Aynı malların satıcısı durumunda olan mem
leketlerin meselâ sadece geliştirmek zannedildi
ği kadar kolay olmıyacaktır. 

Gerek istihsal ve gerek istihlâk bakımından 
iktisaden birbirini tamamlıyacak durumda ol-
ımyan ülkeler arasında ticari münasebet yarat
ma bakımından büyük müşkülât var. 

Diğer taraftan, ülkeler arasındaki ulaştırma 
yollan ve vasıtaları da dış ticareti çok yakın
dan etkilemektedir. 

Bir memleket tanırım: «Sizden herşey alırız 
diyor.» Fakat biz istenilen mallan oraya gotü-
remiyoruz, vasıta bulamıyoruz, vasıta bulsak da
hi dönüşünde bu vasıtaya yük bulamadığınız 
için bu ihracat elverişli olamıyor. 

Mamafih, gayretin elden bırakılmaması lâ-
zımgeldiği hususunda daha evvel konuşan arka
daşlarımla hem fikirim. 

ihracatımızın geliştirilmesi için yapılmış ve 
yapılacak çok şeylerimiz vardır. 

Bu cümleden olarak birkaç tanesini arz ede
yim. 

1. — Bizim, bir «İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezimiz» vardır. Bu müessese her geçen gün 
yeni yeni hizmetler ihraz etmektedir. Bilhassa 
yaş meyva ve sebze ihracatımızın geliştirilmesi 

için sarf ettiği gayretler takdire lâyık görülmek
tedir. 

2. — ihracatta vergi iadesi çalışmaları devam 
etmekte ve her geçen gün vergi iadesinden isti
fade eden mamullerimizin listesi kabarmakta
dır. Halen 117 madde bu listelere dâhil olmuş
tur. 

Bu yoldaki çalışmaların sonucu olarak, 19G4 
yılında 102 milyon lira olan sınai mamuller ih
racatımızın 1965 yılında 300 milyon lirayı aş
mış olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. 

3. — Standardizasyon işleri de bu meyanda 
müspet inkişaflar göstermiştir. 

Şimdiye kadar 13 ü zirai ve 7 si mamul ol
mak üzere 20 aded ihraç maddesinin standartla
rına ait tüzükler yürürlüğe konulmuştur. 

4. — TİR Anlaşması 22 . 12 . 1965 tarihli 
Resmî Gazete ile yayınlanmıştır. Bu suretle Or
ta - Avrupa memleketlerine kamyonlarla yapılacak 
ihracata ait ulaştırmada istenilen sürat ve ucuz
luk temin edilmiş olacaktır. 

5. — Teleks Anlaşması, memleketimizin Av
rupa ile teleks irtibatını sağlamaya başlamıştır. 
Halen Londra merkezi üzerinden bu irtibat ku
rulmuş bulunmaktadır. 

6. — R. C. D. çalışmalarının gelişmesi bu 
anlaşmaya katılmış olan Orta - Doğu memleket
lerinin ve özellikle memleketimizin ticaret hacmi 
üzerinde olumlu neticeler meydana getirebile
cektir. 

7. — 1965 yılında 9 yabancı ülkede açılan 
milletlerarası fuarlara iştirak ettik. 1966 yılında 
da Paris, Tunus, Frankfurt, Stockholm, Viyana, 
Filibe, Münih fuarlarına ve ayrıca Münih El Sa
natları sergisine de iştirak edeceğiz. 

8. — 1965 yılında Karaçi, Bağdat, Adis -
Ababa ve Cezayir'de dış ticaret temsilcilikleri 
açmış bulunuyoruz. Bu temsilciliklerin açılışın
da, geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında kıy
metli arkadaşlarımızın ileri sürmüş olduğu te
menni ve dileklerden istifade edilmiştir. 
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İthalât durumumuz da şu suretle özetlenebi
lir; 

Geçen yıl, bütçemizi takdim ederken, hatırlı-
yacaksınız, dış ticaret dengesini, ithalâtımızı kıs
madan gerçekleştirmenin şayanı arzu olduğunu 
ifade etmiştim. 

1965 yılı programında tesbit olunan 665 mil
yon dolarlık umumi ithalât yekûnunun 420 mil
yon dolarlık kısmının APA ve serbest döviz sa
hası ülkelerinden, 65 milyon dolarlık kısmının 
ise iki taraflı anlaşmalı memleketlerden yapıla
cağı ve bakiye 180 milyon dolarlık ithalâtın da: 

15 milyon dolarının özel yabancı aynî serma
ye, 

20 milyon dolarının enfrastrüktür ithalâtı, 
85 milyon dolarının toplam proje kredileri 

yoliyle yapılan ithalât, 
50 milyon dolarının sürplü maddeleri ithalâ

tı ve 10 milyon dolarının bedelsiz ithalât ile kar
şılanacağı Öngörülmüştü. 

4 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulan 
1966 yılı ithalât programında ise, genel ithalât 
hacmi 725 milyon dolar olarak tesbit edilmiştir. 

Bu ithalâtın 485 milyon dolarlık kısmı APA 
ve serbest döviz sahası memleketlerinden, 80 mil
yon dolarlık kısmı iki taraflı anlaşmalı memle
ketlerden yapılacak ithalâtla karşılanacak ve 
bakiye 160 milyon dolarlık ithalâıtm da : 

20 milyon dolan özel yabancı aynî sermaye, 
3 milyon doları enfrastrüktür, 
87 milyon doları toplam proje kredileri yo

liyle yapılacak ithalât, 
40 milyon dolan sürplü maddeleri ithalâtı ve 
10 milyon doları da bedelsiz ithalât yoliyle 

karşılanmak üzere programlanmıştır. 
1965 yılında ithalâtımız, 1964 yılından 34 

milyon dolar fazla olarak 572 milyon doları bul
muştur. 

Bu ithalâtın memleket grupları itibariyle da
ğılışı şöyledir : 

OECD ülkelerinden yapılan ithalât geçen yı
la kıyasla 20 milyon dolar artarak 422 milyon 
dolar olmuştur. 

İki taraflı serbest döviz anlaşmalı memleket
ler ile, anlaşmasız memleketlerden vâki ithalâtta 
1964 yılma nazaran bir değişiklik olmamış ve 
81 milyon dolarlık hacım sabit kalmıştır. 

Kliring anlaşmalı ülkelerden ithalâtımız 
1964 yılında 53 milyon dolar iken, 15 milyon 
dolar fazlasiyle 68 milyon dolar olmuştur. 

Bu grupa giren memleketlerden yapılan it
halât genel ithalâtımızın % 12 sine tekabül et
mektedir. 

4 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulan it
halât rejimimiz ile yurda ithali öngörülen mal
ların, % 45 ini yatırım malzemesi, % 44 ünü 
sanayi hammaddeleri, % 11 ini tüketim madde
leri teşkil edecektir. 

Bu nisbetler diğer memleketlerin ithalâtı ile 
mukayese edilecek olursa, yatırım ve sanayi fa
aliyetlerine ne derece önem verdiğimiz anlaşı
lır. 

Liberasyon listelerimiz münhasıran, sanayi 
ve tarım sektörlerinin hammadde, yardımcı 
madde, yedek parça, makina ve teçhizatına mü-
taallik maddelerle, halk sağlığını ilgilendiren 
ilâç ve hammaddelerinden terekkübetmiştir. 

ithal listelerinin tanziminde, iç üretim mad
delerinin ithal edilmemesine itina gösterilmiş ve 
ayrıca ihracettiğimiz mallar ve benzerlerinin it
haline de mümkün olduğu kadar mâni olunma
ya çalışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Şimdi bu noktada bir parça durmak icaibedi-

yor. 
İthalât programlarına göre yurda girecek eş

ya sıkı bir incelemeye tabi tutulurken, maalesef 
ithali yasak eşyanın diğer yollarla yurda sokul
duğu da görülmektedir. 

Bu hal kota sistemimizde ve ithalât rejimi
mizde açılmış bir rahne olarak acı bir hakikat
tir. 

Bu itibarla, Hükümetimiz servet transferi 
ile ilgili mevzuatın değiştirilmesini Öncelikle ele 
almak kararındadır. 

Nitekim, ilgili Bakanlığın Maliye Bakanlığı-
ğının bu konuda hazırbk yapmakta olduğunu 
memnuniyetle belirtmek isterim. 

Dış ticaretimizle ilgili izahatımıza son ver
meden evvel, dış ticaretin devletleştirilmesi hak
kında zaman zaman ortaya konulan bir fikre de 
cevap vermek isterim. 

Dış ticaretin devletleştirilmesi meselesi her 
şeyden evvel bir doktrin ve inanç meselesidir, 
'bir parti programı meselesidir, bir Hükümet 
programı meselesidir. 

Biz dış ticaretin devletleştirilmesi konusunu, 
iktisadi inanışlarımızın bir neticesi olarak be
nimsemedik; parti programımızda ve Hükümet 
programımızda da buna yer vermedik. 
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Türk Milletinin ve onu temsil eden Yüce , 
Meclislerin itimadı üzerinde bulunduğu müd
detçe de bu tatbikata devam edeceğiz. 

Ancak, dış ticaretimizin daha iyi teşkilâtlan
ması ve teçhiz edilmesi lüzumuna da kaaniiz. 

Bu meyanda pazarlama birlikleri ve bordlar 
hakkında müspet kanaatlere sahibolduğumuzu 
tebarüz ettirmek isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir nebze de 
yabancı sermaye konusuna temas etmek isterim. 

.1951 yılından 1965 yılı sonuna kadar memle
ketimizde yabancı sermaye yatırımı için 
2,128 milyar Türk lirası değerinde müracaat 
vâki olmuş ve bunlardan 1,175 milyar liralık 
kısmı kabul edilmiştir. 

Kalanı ya reddedilmiş veya ilgililer tarafın
dan takibedilmediği için takipsiz kalmuştır. 

Aynı devre zarfında 128 milyon Türk lirası 
tutarında kâr transferi yapılmıştır. 

1960 yılından bu yana, şimdiye kadar 
1,098 milyar liralık yatırım müracaatı yapıl
mış ve bunlardan 323 milyon liralık kısmı halen 
bilfiil yurda getirilmiştir. 

1965 yılı içinde bilfiil getirilen yabancı ser
maye tutarı 82 milyon liradır. 

Hükümet programının müzakeresi sırasında, 
yabancı sermaye konusunun politik ve ekono
mik yönleri kâfi derecede görüşülmüştü. 

Sermaye yetersizliği yüzünden lâyikiyle fay-
dalanılamıyan istihsâl gücümüzün daha uzun 
yıllar hareketsiz kalmasını önlemek ve yabancı 
sermaye yardımı ile harekete geçirilmesi husu
sunda inancımızdan bir şey kaybetmiş değiliz. 

Bâzı çevrelerde, yabancı sermayenin kâr 
transferi dolayısiyle, memleketin «sömürüldüğü» 
iddiasına katılamıyoruz. 

Çünkü, kâr transferi kanaatimizce yatırımın 
başarısına bağlıdır. 

Yatırıldığı halde hammaddelerimizi işliyemi-
yen, bir ithalât ikâmesi veya ihracat fazlası sağ-
lıyarnıyan yabancı sermayenin elbet kârı da ol-
ırııyacak, zararı da olmıyacak ve dolayısiyle 
transferi de olmıyacaktır. 

Buna mukabil yatırıldığı sahade başarıya 
ulaşmış ve istihsâl gücümüzü harekete getirmiş 
bir yabancı sermayenin elbette başarısı nisbe-
tinde bir kâr payı olacak ve bunun transferi de 
mevzuubahsolacaktır. 
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Transfer yapamıyan bir yabancı sermayeyi 
iyi karşılamak ve transfer yapabilen bir serma
yeyi hor görmek, tâbirimi mazur görürseniz, 

«gülecek yerde ağlamak, ağhyacak yerde gül
mek» demektir. 

Bu bahse son vermeden evvel, yabancı ser
mayeden ne beklediğimizi ve bunun lüzumuna 
olan inancımızı bir misâl ile izah etmek isterim. 

Bir arsa tasavvur edelim ki, sahibinin bu arsa 
üzerinde bir mesken inşa edebilmesi için serma
yesi olmasın 

Bir sermaye sahibi ile anlaşıp, arsası üzerine 
inşa ettireceği apartmanın bir kısmmı kendisi 
alır ve bir kısmını da sermaye sahibine bırakırsa 
elbette sömürülmüş olmıyacaktır. 

Arsa sahibi ya buna razı gösterecek sağlığın
da bir meskene kavuşacaktır, yahut çok uzak ve 
hasis menfaatlerinin kurbanı olarak hem kendi
sini ve hem de kendisinden sonra gelenleri bu
lunduğu durum içerisinde yaşamaya mahkûm 
edecektir. 

Son günlerin en çok üzerinde durulan kollu
larından birini teşkil etmesi itibariyle fiyatlar 
üzerinde de birkaç söz söylemek isterim. 

Bâzı çevreler, «bir enflâsyonun içinde bulun
duğumuz» ve bâzı çevreler ise, «bir enflâs
yon» un içinde olmasak dahi bizi dikkatli olma
ya sevk eden birtakım işaret ve âmillerin mev
cut bulunduğu fikrini ileri sürdüler. 

Fiyatların umumi seviyesinde gerçekten bir 
yükseliş mevcut mudur? 

Mevcut ise, nisbet ve istikameti nedir, ne za
man başlamıştır, sebepleri nelerdir? 

Darlığı çekilen maddeler nelerdir? 
Fiyat hareketlerine cevaz var mıdır, 
İstikrardan ne anlıyoruz? Ve bütün bunlar

dan sonra, bütçesi üzerinde çalıştığımız Ticaret 
Bakanlığının, fiyat hareketleri muvacehesindeki 
salâhiyet ve yetkileri nelerdir? Hudutları, saha
ları ne kadardır ? 

İşte benim mâruzâtım bu noktalar üzerine 
olacaktır. 

1960 - 1965 yılları-arasında kalan beş senelik 
devreyi : 

(1960 ilâ 1963) ve (1963 ilâ 1965) yılları ara
sı olmak üzere iki ayrı devrede mütalâ etmek is
tiyorum. 

Birinci devrede, yani 1960 - 1963 sonları ara
sındaki ilk üç senede yıllık ortalama fiyat ar
tışı % 4,.5 tir. 
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Bu tempo aynen devam etseydi, 1965 yılında 
toptan fiyat endeksinin 295 olması ieabederdi. 
Halbuki, son yılın fiyat endeksi, iki puvan nok-
saniyle 293 dür. 

Şu hale nazaran, fiyat endekslerinde bir artış 
mevcuttur. Ama, bu artış 1965 yılında, daha 
evvelki ilk üç yılın artış oranından azdır. 

Fiyat hareketlerini mukayese ederken yalnız 
bir yılı veya birkaç ayı değil, daha geniş bir za
man bölümünü ele almak doğru olacaktır. 

Bununla- beraber, kısa devreleri - yani son 
yılı bir evvelki yıla - kıyaslarken, müteyakkız 
olmamızı icabettiren bâzı belirtileri yakalamak 
imkânı bakımından da lüzumlu olacaktır. 

Filhakika, 1964 yılma nazaran 1965 yılının 
ortalama fiyat endeksinde % 8,9 oranında bir ar
tış olmuştur. 

Ancak, bu hâdisenin nedenleri ve zamanı ba
kımından bâzı teşhisler koymak da lâzımgelmekte-
dir. 

Bilindiği üzere, ekonomik hâdiseler birbirine. 
sebep ve netice münasebetiyle bağlıdır. Bugün 
alacağımız bir tedbirin gelecek aylar üzerinde 

behemahal bir etkisi olacaktır. 
Bu itibarla, iktisadi oluşları zaman bakımın

dan ayırıp, geçmişle irtibatını keserek mütalâa 
etmek, bunlar üzerinde yapılacak tahlil ve ko
nulacak teşhisler bakımından doğru bir metot 
olmasa gerektir. 

Meselâ, Temmuz ayında hasat edilen mahsu
lün, Ekim mevsiminde, toprağın işlenişi sırasın
da alman tedbirlerle yakından ilgisi vardır. 

Bu esastan hareket edilince, daha evvel baş-
lıyan fiyat hareketlerini 22 Şubat 1965 tarihinde 
tamamen durmuş ve 23 Şubat 1965 tarihinde 
âdeta yeniden başlamış gibi görmek hatalı ol ini-
yacaktır. 

1965 yılı için tesbit ettiğimiz % 8,9 fiyat ar
tışını, daha 1964 yılının dokuzuncu ayından iti
baren -yani dördüncü koalisyon iş başına gel
meden - evvel müşahede ediyoruz. 

Meselâ, toptan fiyat endekslerinin, 1964 yılı 
Eylül ayında 259 iken, Ekim ayında 266, Kasım 
ayında 270, Aralık ayında 277 ve 1965 yılının 
Ocak ayında 285, Şubat ayında ise 287 olduğu 
bilinmektedir. 

Bu rakamlara nazaran, toptan fiyat endeksi 
19G4 yılının Ekim ayında, Eylül ayma kıyascn 
7 puvan, Kasım ayında, Ekim ayına kıyasen 

4 puvan, Aralık ayında Kasım ayma nazaran 
7 puvan, Ocak 1965 ayında Aralık 1964 ayına gö
re 8 puvan ve Şubat ayında Ocak ayma kıyasen 
2 puvan almak üzere, 6 aylık devre zarfında 
yani 4 ncü koalisyonun iş başına gelmesinden 
evvelki 6 aylık zaman esnasında 28 puvan bir 
başka ifadeyle, % 10,8 nisbetinde bir artış ol
muştur. 

Dördüncü koalisyonun vazifeye başladığı 
23 Şubat 1965 tarihinden yıl sonuna kadar, olan 
11 aylık devrede toptan eşya fiyatları endeksi 
287 den 307 ye yükselmiş, yani ancak 20 puvan-
lık bir artış kaydetmiştir ki, artış nisbeti % 7 
dir. 

Fiyatlardaki bu artış temayülü, Üçüncü İnö
nü Hükümeti zamanında bilinerek ve arzu edi
lerek meydana getirilmiştir. 

Zira, 1964 yılında ekonomimizde müşahede 
edilen durgunluğun giderilmesi için, yılın ikinci 
yarısından itibaren alınmış bulunan seri halin
deki genişletici tedbirler aynı yılın Eylül ayın
dan itibaren fiyatlar üzerindeki kuvvetli etkisini 
göstermeye başlamıştır. 

—Merkez Bankasında bulunan vadeli mev
duat karşılıklarından 200 milyon liralık kısmı
nın bankalara iadesi, 

— Toprak Mahsulleri Ofisinin 500 milyon li
ralık limitine ilâveten 350 milyon liranın tahsisi, 

— Tekel İdaresine 200 milyon liralık mun
zam bir mubayaa kredisi verilmesi, 

— Fiskobirliğe 170 milyon liralık fındık 
mubayaa limitine ilâveten 380 milyon lira daha 
tahsis edilmiş olması, 

— Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri dışın
da kullanılmak üzere, 9 bankanın reeskont limi
tine 60 milyon liralık ilâveler yapılması, 

Bu tedbirler cümlesindendir. 
Aycıca, 1964 yılının son aylarında gümrük 

vergilerinin artırılmasını derpiş eden tedbirlerin 
alınması da mütaakıp aylarda vukubulan fiyat 
artışının sebeplerini ve nedenlerini bir nebze 
izah etmektedir. 

Diğer taraftan, 1965 yılı içinde vâki olan 
bâzı hâdiselerin de fiyat artışına tesir ettiğini 
belirtmekte fayda vardır. Ancak, bunlar yu
karıda saydığımız maksatlı ve hedefi fiyat ar
tışları olan tedbirler cümlesinden olmayıp, nor
mal ekonomik gelişmelerdir. 
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Meselâ, hariçte çalışan işçilerin tasarrufun
dan 1965 yılında elde edilen 70 milyon dolarlık 
munzam gelir ile ihracat artışından tahassul 
eden 49 milyon dolarlık dövizi Merkez Banka
sına satışından meydana gelen Türk Liralarının 
piyasada yarattığı munzam satmalma gücü, bu 
cümledendir. 

Piyasaya bu yoldan katılan munzam iştira 
gücünün toplam değeri 1,3 milyar Türk Lirasına 
baliğ olmaktadır. 

Bundan maada, 1965 yılında toplu sözleşme
lerle işçi gelirlerinin % 21 nisbetinde artmış ol
ması da iştira gücünün yükselmesini, talebin 
artmasını ve sınai mamullerin maliyet fiyatları
nın yükselmesini intacetmiştir. 

Binnetice, ekonominin canlandırılması mak
sadına matuf olarak 1964 yılının ikinci yarısın
dan itibaren, bilinerek alman monoter tedbirle
rin ve biraz evvel arz ettiğim gibi, 1965 yılı için
de kaydedilen ekonomik gelişmelerin tabiî so
nuçlarını, karamsar bir şekilde, iktidarın sucu 
imiş gibi göstermeye çalışmakta bu hakikat 
payı olmasa gerektir. 

Kanaatimce, bugün bu millî meseleyi objek
tif ölçülerle ele almalı ve «senin zamanında ol
du, benim zamanımda oldu» münakaşasını bir 
tarafa bırakmalıyız. 

Biraz da, fiyat hareketleri muvacehesinde, 
Ticaret Bakanlığının durumuna ve haiz olduğu 
yetkilere temas etmek isterim. 

Bakamlığıma bağlı bir «Konjonktür ve Ya
yın Müdürlüğü» vardır. Bu müdürlük, ilmî 
usullerle fiyat hareketlerini kıymetlendirir ve 
çeşitli bakanlık ve müesseselerin emrine hizme
tine sunar. 

Memleketimizde, toptan fiyat endekslerini 
resmen düzenliyen ve yaymlıyan bu dairedir. 

Çalışma metotları itibariyle, İstanbul Üniver
sitesinin ve ilmî otoritelerin çok zaman takdirini 
kazanmıştır. 

Fiyat hareketlerini tesbit ve yayınlamakla 
görevli olan Bakanlığımın, fiyatlar üzerindeki 
kontrol ve murakabesine gelince bunlar hemen 
hemen yok denecek gibidir. 

Millî Korunma Kanunu kaldırılmıştır. 
Fiyatların serbestçe teşekkülü, Kalkınma Plâ

nımızın temel ilkeleri arasına girmiştir. 
1960 yılından sonra aşağı - yukarı bütün 

geçmiş iktidarlar aynı şekilde çalışmışlardır. 

— Fiyat kanaatimizce topyekûn iktisadi fa
aliyetlerin sonucu olmak iktiza eder. 

— İstihsal durumunun fiyatlar üzerinde te
siri vardır. 

— Halkın iştira gücündeki değişikliğin fi
yatlara tesiri vardır. 

— Mübadeledeki kolaylığın ve zorluğun fi
yatlara tesiri vardır. 

— Münakale sisteminin ve tarifelerinin fiyat
lara tesiri vardır. 

— Kontrolümüz altında olmıyan dış piyasala
rın iş piyasa üzerinde tesiri vardır. 

— Sınai ve zirai istihsalin maliyet fiyatların
da büyük etkisi bulunan cari faiz hadlerinin, fi
yatlara tesiri vardır. 

— Para ve kredi sahasında alınacak tedbir
lerin fiyatlara tesiri vardır. 

— Türk ekonomisini enflâsyonist bir gidiş 
içinde gösterme çabasının da ayrıca bir tesiri 
vardır. 

Ancak, saydığım bu faktörler ve bunlar dı
şında kalan daha pek çok âmiller mevcudolmak-
la beraber, bütün bunlar Bakanlığımın takdir 
buyuracağınız gibi yetkileri ve salâhiyetleri dı
şındadır. 

Bununla beraber, fiyat yükselmelerine karşı 
Bakanlığım, ekonomik kurallara uygun bâzı 
tedbirlere başvurmuştur. 

Filhakika, fiyat tesbiti, narh gibi suni usul
lerle doğrudan doğruya fiyatlar üzerine baskı 
yapmaya kalkışmak, vesika usulü ile talebi tah
dit yoluna gitmek gibi, birtakım iflâs etmiş ted
birlere başvurulmamış ve ekonominin icaplarına 
uygun olarak, gerek yurt içinden ve gerek yurt 
dışından sağlanan mallarla halkımızın ihtiyaç
larının karşılanması çarelerine derhal tevessül 
olunmuştur.. 

Mesela, 
I. Et ve Balık Kurumunun, Ankara ve İs

tanbul gibi mühim istihlâk merkezlerinde, 
müessir bir şekilde tanzim satışları yapması 
ile ilgili olarak gerekli talimat verilmiştir. 

II . Stokların kifayetsiz olan maddelerden, 
ithali mümkün olanlarının derhal ithaline 
tevessül edilmiştir. 

Bu meyanda : 

— 1965 yılında istihsal edilen 130 bin ton 
pirincin yıllık ihtiyacımızı karşılayabileceği 
anlaşılmakla beraber, 
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Tanzim edici bir müessese elinde bir miktar 
stok bulunmaması yüzünden darlık yaratıl
dığı kanaatine varılarak ithaline tevessül edil
miştir ve 2 gün evvel de bin ton pirincin it
hali için anlaşmaya varılmıştır. 

— Sabun sanayiinin hammaddesini teşkil 
eden donyağm surplü maddeleri ithalâtı me-
yanmda temin edilemiyeceği öğrenildiğinden, 
15.000 tonluk bir ithalât derpiş edilmiştir. 

— Margarin sanayii için 140 bin ton likit 
yağı ihtiyacına karşı 80 bin ton istihsal ede
bildiğimizden, bakiye ihtiyacın Amerika'dan 
ve Türk paraları karşılığında temin edilmesi 
düşünülmektedir. 

Ancak, Surplü Anlaşması realize edilince
ye kadar serbest dolar sahasından takriben 
20.000 ton ithalât yapılması uygun görülmüştür. 

— Çimento ve demir kütük konusunda da, 
inşaat mevsiminin başlamasından evvel gerekli 
tahsisler yapılmakta ve Sanayi Bakanlığının 
emrine verilmiş bulunmaktadır. 

— Yaş meyva ve sebze, odun ve odun kö
mürü üzerindeki fiyat hareketlerinin takibi ve 
gereken tedbirlerin alınması hususundaki yet
ki ve görev 150 sayılı Kanunla mahallî idare
lere bırakılmış bulunmaktadır. 

ZİRAAT BANKASI 
0. Malî bünyesi 
1. İktisadi bünyesi 
2. Çiftçi meskenleri 
3. Kredili yemeklik 
4. Tohumluk 
5. Borç erteleme 
Ziraat Bankasının 1965 yılı faaliyetleri hak

kında arz edeceğim malûmat (Kasım ayı) sonu 
rakamlarına istinadedecektir. 

Bankanın malî bünyesi : 

Banka 7 990 milyar liralık bir malî bün
yeye maliktir. Bu meblâğ geçen sene sahibolu-
nan kaynaktan 1 117 milyar fazladır. 

1965 yılındaki artış umumiyetle Bankanın 
yabancı kaynaklarında ve bilhassa mevduatta 
vukubulmuştur. 

Gerçekten bu sene Banka mevduatı 4 776 
milyar liraya baliğ olarak bir yılda 1 195 mil
yar liralık bir artış kaydetmiştir. 

Banka mevduatında görülen bu gelişmeyi 
Halk Bankasının kaynaklarını tetkik ederken 
çlo aynı şekilde müşahede edeceğiz. 

Bugün bütün bankaların mevduat hacmm-
da bir genişmele vardır. Bu olayı, Türk hal
kının millî müesseselerimize karşı duyduğu bir 
emniyet ve güven tezahürü olarak vasıflan
dırmak doğru olur. 

Bankanın malî bünyesi üzerinde daha faz
la malûmat arz ederek kıymetli vaktinizi işgal 
etmiyeceğim. 

Bu konuya başlangıçta yer verişimin sebebi 
Bankadan bekliyeceğimiz hizmetlerin dayan
dığı gücü belirtmek içindir. 

Bankanın iktisadi bünyesi : 

Şimdi bu imkânın nasıl ve nerelerde kul
lanıldığını arz etmeye çalışayım : 

Banka, zirai kredilere 3 276 milyar lira ayı
rabilmiştir. Geçen sene ile mukayese edilirse 
450 milyon lira civarında bir artış olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu kredinin; 

1 522 milyar lirası müsahsıla doğrudan 
doğruya, 

680 milyon lirası Tarım Kredi Koopera
tifleri kanaliyle, 

917 milyon lirası Tarım Satış Kooperatif
leri kanaliyle, 

158 milyon lirası da tohumluk yardım 
kredisi olarak, 

tevzi edilmiştir. 
1966 yılında ise, Türk çiftçisine yaklaşık 

olarak 4 milyar liralık kredi dağıtabileceğimi
zi umuyoruz. 

Banka kaynaklarından yararlanan 1741 aded 
Tarım Kredi Kooperatifi 17.824 köyü şümulü 
içine almaktadır. Bu kooperatiflerden 1.072.307 
çiftçi ortak yararlanmaktadır. 

Tarım Satış Kooperatiflerine gelince; aded-
leri 231 i bulan bu kooperatiflerin ortak sayısı 
142.545 kişidir. Kooperatiflerin öz kaynaklan 
toplamı da 130 milyon liradır. 

Ziraat Bankasının malî ve iktisadi bünye-
siyle ilgili bu toplu izahattan sonra, Sayın üye
lerin yakından ilgilendikleri birkaç konuya 
«Meselâ çiftçi evleri ve yemeklik buğday konu
ları ile borç erteleme işlerine de» temas etmek 
isterim. 

Çiftçi meskenleri : 

Çiftçi meskenleri ve zirai işletme binaları 
meselesi tamamen tasfiye edilmiş değildir. 
Fakat arzu edilen istikamette bâzı inkişaflar 
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kaydedilmiştir. Tatbik edilen yeni satış şart
ları bu konunun tasfiyesinde faydalı olmuş ve 
gelecek için de ümit vadetmiştir. 

Bilindiği üzere : 
Hasanoğlan'da 300 ev 261 ahır 
Umurbey'de 267 » 
Ürgüp'te .115 » 
Avanos'ta 181 » 
Kayseri'de 135 ev ile 8 ahır ev

velce inşa edilmiş ve Edirne'de inşıa edilmek 
üzere bulunan binaların da inşaatı durdurul
muş idi. 

1965 yılında bu binaların 212 adedi satıl
mıştır. 1953 yılında Hasanoğlan'da satılan 23 
bina ile birlikte satışı yapılmış olanların ye
kûnu böylece 235 i bulmuştur. 

Satış sırasında evvelâ bunları almak taahhü
dünde bulunanlar tercih edilmekte ve bu tercihe 
mahal kalmadığı hallerde de taliplerine ihale 
edilmektedir. 

Satış bedelleri % 10 peşin tahsil edilmekte ve 
bakiyesi % 3 faiz ve 20 sene vâde ile ödenmekte
dir. 

Kredili yemeklik buğday : 
Tabiî âfetler ve kuraklık sebebiyle mahsulü

nün % 50 den fazlasını kaybedenlere kredili ola
rak yemeklik buğday tevzi edilmektedir. 

Bu konunun henüz hukukî kaynağı münaka
şalıdır. Filhakika, bu kredi 1961 yılında «huku
kî mesnetten mahrumdur.» gerekçesiyle kaldırıl
dığı halde aradan, 10 ay geçtikten sonra yeniden 
ihya edilmişti. 

1963 yılında tahsil edilemiyen alacakların 
karşılığı bütçeye konmak kaydiyle 20 milyon li
ralık bir limit verildi. Fakat, 1964 bütçesine 
karşılığı konmadığı halde, bu limite 5 milyon li
ralık da bir ilâve yapıldı. 

Şimdi geçen yıl yapılan tevziata geliyorum : 
16 vilâyet ihtiyaç göstermiştir. 27 366 ton 

olan ihtiyaç yekûnunun baliği takriben 21 mil
yon liradır. 

Hukukî kaynağı münakaşalı olan, mahiyeti 
icabı istihlâke müteveccih bulunan ve karşılık
ları bütçeye konmadan kullanılan bu kredi tar
zının ıslaha mutlaka ihtiyacı vardır. Hazırlan
makta olan bir kanun tasarısı Yüce Meclislere 
sevk edilecektir. 

Bu sene bütçeye ilk defa olarak bir miktar 
karşılık konmuştur. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Tohumluk : 
Tohumluk kredisi 5254 sayılı Kanuna istina

den açılmaktadır. 
Bu kanuna göre, Ziraat Bankası yıllık tutarı 

5ü milyon lirayı ve alacak bakiyesi de her halde 
150 milyon lirayı aşmamak şartiyle tohumluk 
kredisi kullanabilme imkânına sahiptir. 

Yıllar itibariyle, bankanın bu krediden ala
caklarının toplamı şöyledir : 

1960 yılında 188 milyon lira 
1961 » 174 
1962 » 232 
1963 » 262 
1964 » 296 
.1965 » 294 
1965 yılı sonu itibariyle, bankanın tohumluk 

kredisinden alacak bakiyesi olan 294 milyon li
ranın, 128 milyon lirası çiftçi üzerindeki banka 
alacağı, 130 milyon lirası mal sandıklarına dev
redilen kısım ve 36 milyon lirası da Tarım Ba
kanlığı Bütçesinden ödenmesi gereken paralar
dır. 

Şu hale nazaran, Ziraat Bankası 6572 sayılı 
Kanunun çizdiği limiti 144 milyon lira aşmış 
durumdadır. 

Borç ertelenmesi : 
Bilindiği gibi, borç erteleme işleri 3202 sayılı 

Kanunla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun 
47 nci maddesi, bir âfet sebebiyle borçlarını vâ
desinde ödiyemiyenlerin durumlarını, münferit 
veya toplu talep halinde olduğuna göre, ayrı a*y-
rı mütalâa etmiş ve bir nizama bağlamıştır. 

1965 yılında ertelenen banka alacaklarının 
tutarı 67 milyon liradır. 1 971 köyü şümulü içine 
alan bu ertelemeden 108 636 çiftçi faydalanmış
tır. 

1964 yılında 36 milyon liralık çiftçi borcu 
ertelendiğine ve bu işlemden 1 186 köyde 58 972 
çiftçi faydalandığına göre, 1965 yılında gerek 
ertelenen borç miktarı ve gerek köy ve köylü 
adedi bakımından mühimce bir artış vardır. 

Hiç şüphesiz bu durum Banka yönünden ve 
yurt ekonomisi bakımından arzu edilen bir so
nuç değildir. Çünkü, esasen dar olan banka im
kânlarının dondurulması neticesini tazammun 
etmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 
440 sayılı Kanuna tabi ve Bakanlığıma bağlı 

bulunan teşekküllerden biri de Toprak Mahsul
leri Ofisidir. 
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Toprak Mahsulleri Ofisinin 600 milyon lira
lık sermayesinin tamamı ödenmiştir. 

İhtiyat, karşılık ve amortismanlar ile birlikte 
öz kaynakları toplamı 1965 yılı sonunda, geçen 
yıldan 29 milyon lira fazlasiyle 794 milyon lira
dır. 

Yabancı kaynaklar toplamı ise yine 1965 yılı 
sonunda, büyük kısmı Merkez Bankası kredileri 
olmak üzere 894 milyon liradır. 

Ofis, sabit tesislere bağlanmış olan 577 mil
yon lira dışında kalan öz ve yabancı kaynakla
rını, ancak-serbestçe kullanabilmektedir. 

Eekolte ve mubayaa durumu : 

Hububat rekoltesinde belirli bir fark olma
masına rağmen, Ofis, 1965 yılında 1964 yılma 
nazaran 344 234 ton hububat ve 2 ton afyon faz
la mubayaada bulunmuştur. 

Yıllık alım toplamı 940 660 ton olan mahsule 
karşılık müstahsıla 639 milyon liradan fazla bir 
ödeme yapılmıştır. 

Rekoltenin geçen yıla nazaran bir fark göster
memiş olmasına rağmen, mubayaatm artmış ol
masında, uygulanan yeni fiyatların büyük tesiri 
olduğu kanaatindeyim. 

Bilhassa, alımlarda, mahsul bedelinin günü 
gününe ve noksansız olarak ödenmiş olmasını 
memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Satışlar : 
Ofis tarafından yapılan satışlar, 1965 yılın

da, bir evvelki yıla kıyasen 112 999 ton fazla
siyle 1 023 815 tondur. 

Satış hasılatı olarak 836 milyon lira sağlan
mıştır. 

Bu arada 263 ton afyon ve 73 934 ton çavdar 
ibracedilerek 60 milyon lira karşılığında döviz 
temin edilmiştir. 

Kâr ve zarar durumu : 
Toprak Mahsulleri Ofisi kâr ve zarar du

rumu bakımından da 1965 yılında, müspet inki
şaflar kaydetmiştir. 

1964 yılında 54 milyon lira civarında olan 
müessese zararı, 1965 yılında 5 milyon liraya 
'düşmüştür. 

Yatırım programı : 
Ofisin 1964 yılı yatırım programı 15,5 mil

yon lira ve realizasyon nisbeti % 80 idi. 

1965 yılı yatırım programı 8,5 milyon lira 
ve gerçekleştirme nisbeti %-96,8 olmuştur. 

1966 yılı yatırım programı 10,040 milyon lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bu faaliyetle
rini hülâsa etmek icabederse; 

Ofisin öz kaynaklarında artış vardır. 
Mubayaa ettiği ve sattığı mahsuller 1964 yı

lından fazladır. 
Müessesenin zararı 54 milyon liradan 5 mil

yon liraya düşmüştür. 
Yıllık programlar halinde ofise verilen ya

tırım görevinin realizasyon nisbeti % 80 den 
% 96,8 e yükselmiştir. 

Şu hale nazaran 1965 yılı Toprak Mahsul
leri Ofisi için, bir evvelki yıla nazaran ba
şarılı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarını, benim, Bakanlı
ğımın işleriyle ilgili mâruzâtım bu kadardır. 
Baş'kaca soracağınız husus varsa bildiğim ka
darını aydmlatmıya amadeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen ayrılma
yınız, soru talebinde bulunan sayın üyeler ol
muştur. 

Buyurun Sarıibrahimoğlu sorunuzu sorun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim buğday fiyatları Adana'da ne zaman 
ilân edilecektir? Onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buğday fiyatlarının Adana'-
da ne zaman ilân edileceğini soruyorlar. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Buğday fiyatlarının ne zaman ilân 
edileceğini teamüle göre söylemek mümkündür. 
Her sene kampanya başında ilân edilmektedir. 
Bu arada ilân edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) —Zi

raatın gelişebilmesi için makineli tarım araçları
nın ucuz olarak halka intikal etmesi gerekir. Ti
caret Bakanlığı olarak traktör, biçer - döver 
gibi vasıtaların fiyatlarının ucuzlatılması için ne
ler düşünüyorsunuz? Sorumun birincisi bu efen
dim. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Bu soçunun cevabını daha çok Sanayi 
Bakanlığı Bütçesi görüşülürken aramak mümkün 
olacalktır. Montaj talimatnamesiyle ilgilidir. Bir 
de, Ziraat Bakanlığı Bütçesi görüşülürken ara
nabilir. Çünkü tevziatı yapan ve ihtiyacı belirten 
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bakanlık olması itibariyle sormak ve cevap almak 
mümkündür. 

HASAN LÂTİF SARI YÜCE (Çorum) — 
Efendim, Amerikan pazarlarında bâzı maddele
rin satışları vardır. Çocuk eşyalarında tutunuz 
da, buzdolabı otomobile kadar sn t d': noktadır. 
Bunların bâzılarının ambalajı açılmamış durum
dadır. Bu dunun karşısında Ticaret Bakanı ola
rak ne düşünürsünüz? 

TİCARET BAKANİ MACIT ZEREN (De
vamla) - - Bu husustaki düşüncemi demin yap-
miş olduğum umumi izahat içerisinde bir parça 
arz etmeye çalışmıştım. Gerçekten Amerikan pa
zarlarında satılan bu mallar ve buna benzer ser
vet transferi namı ile yurda sokulan çeşitli 
ithal malları bizim ithalât rejimimizde açılmış bir 
gedik, bir rahne olarak mütalâa edilmektedir ve 
her halde bunun önlenmesi lâzımdır. Bundan biz 
de aynı derecede müştekiyiz. Tedbirleri üzerin
de duruyoruz. 

Bir tanesi; servet transferinin a.ık kapısı ka
patılacaktır. Maliye Bakanlığı servet transferi 
ile ilgili mevzuatta gerekli tadilâtı yapmak üzere 
çalışmaktadır. Tahmin ediyorum ki; kısa zaman 
içerisinde; Yüce Meclise sunulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Saym Balkan, 

muhterem Bakandan yazılı olarak evvelce ror-
mıv.tum, maalesef cevabını alamadım. 

ÎÎKİ3 Tütün mahsulü özelbkle, özellikle diyo
rum zira öyledir, Samsun tüccarının elindedir. 
Bu mevzuda Devlet tarafından biri im alınmasını 
düşünüyorlar mı? Takas düşünüyorlar mı? Veya 
Fuara gHcn mallarla değiştirilmesini düşünüyor
lar mı? 

TİCARET BAKANI M ACIT ZEREN (De
vamla) — Burada cevabını vereyim mi? Yoksa 
yazılı olarak sorduğunuza göre yazılı mı istiyor
sunuz? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim yazılı 
olarak sormuştum maalesef bugüne kadar ce ap 
alamadım. 

TİCARET BAKANİ MACİT ZEREN (De
vamla) — Yazılı olarak sorduğunuz soruya yazı
lı olarak cevap vereceğim. Bu böyle olmakla be
raber, şurada bildiğim kadarını da söyliyeyinı. 
1962 mahsulünden elimizde kalmış bir miktar tü
tün vardır. Bu tütün Dünya piyasalarına nis-

betle maliyeti yüksek olduğu için, satış imkânın
dan normal yollar da, normal ihracaat rejimi 
içerisinde, satışı mümkün değildir. Yapılan bü
tün gayretler ve çabalar müspet bir sonuç istih
sal edilmesine imkân -vermemiştir. Devlet tara
fından mubayaa edilip edilmiyec ği hususunda 
Tekel Bakam arkadaşım daha kolaylıkla size ce
vap verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Bakandan birkaç sorum olacak. Bir tanesi 507 
sayılı Kanun gereğince küçük esnaf Kanunu içi
ne kabul edilen otomobilciler, kamyoncular ve 
şoförler ayrı, ayrı dernek kurabilirler mi? Bu bir, 

2) Ankara'da bulunan Ankara- Umumi Oto
mobil şoförleri derneği toplantısı usulsüz yapıl
mıştır. Bu usulsüzlük bir sene önce Bakanlığınıza 
33 madde ile intikal ettirilmiş müfettiş istenmiş 
idi. Maatteessüf bugüne kadar her hangi bir iş
lem yapılıp yapılmadığını rica ediyorum. 

3) 507 sayılı Kanuna göre otomobil, kamyon 
şoförleri küçük esnaf sıfatına haiz olduklarına 
göre bunlar küçük esnaf kredilerinden faydalan
dırılacaklar mıdır? Ve hangi şartlarla faydalandı
rıl acaklardır? 

4) 507 sayılı Kanunun izahını yapan Ba
kanlığınız personelinden kitap olarak yaymlıyan 
insanlar var mıdır? Ve telif ücreti olarak kaçar 
bin lira almışlardır? Sayın Bakandan rica ede
ceğim. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Muhterem arkadaşıma müsaade eder
se sormuş olduğu suallerin cevabını yazılı olarak 
arz. edeyim. Çünkü; bunlar teknik olan konu
lardır. Şoförler çeşitli sınıflara ayrılmak suretiy
le ayrı ayrı dernek kurabilirler m;, kuramazlar
ım-, bunu şahsan burada bilmeme ve sizleri tatmin 
edecek bir cevap vermeme imkân yok'u". 

MEHMET ALI ARSAN (Canlan) — Kurul
muş var mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Sayın Arsan; sorularınızın ce-
va,bmı yazılı olarak vereceğini bildiriyor, Sayın 
Bakan. 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) —. Peki. 
Türkiye'de ayrı, ayrı kurulmuş dernekler var 
mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN —- Bu hususta cevap istiyorlar 
efendim. 
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Sayın İsmail Çakıroğlu. 1 

İSMAİL SELÇUK ÇAKIROĞLU (Bilecik) 
— Benini Sayın Bakandan sormak istediğim hu- I 
sus şudur. Efendim; kendileri boş bir arsa üze
rine bir apartman yapılmasını ve bundan bir I 
daire istiyenlerin de bir sermayedarla anlaşması 
hususunun iyi bir netice vereceğini buyurdular. I 
Sermayedar yaptığı apartmandan bize bir daire 
verecek ve pencereden dışarıya bakmıyacaksm, I 
bahçeye çıkmıyacaksm, üstelik mutfak da yap- I 
mıyacağım derse, Sayın Bakan böyle bir serma- I 
vedarla anlaşmak isterler mi? I 

TİCARET BAKANİ MACİT ZEREN (De
vamla) — Ben yabancı sermayeye olan ihtiyacı
mızı müşahhas bir hale koymak için bir misalle I 
izaha gayret ettim ve çalıştım. Şimdi muhterem I 
arkadaşım tevcih ettiği sorusunda bu misali bâzı I 
özel şartlara tabi k İdi. Bize bir kat verecekler. 
Pencereden bakma yasağı var, dışarı çıkma ya- I 
sağı var. Böyle bir duruma benziyorsa bugünkü I 
gelmiş olan yabancı sermaye; o zaman böylesini I 
biz de arzu etmeyiz tabiî. Fakat yabancı serma- I 
ye muayyen bir kanun ölçüsü içinde girmektedir I 
ve demin rakamlarını arz etmiye çalıştım. Ya- I 
pılan müracaatların hemen hepsi kabul edilme- I 
mistir. Mühim bir kısmı reddedilmiştir. Dernek I 
ki; yabancı sermaye elini kolunu sallıyarak yur- I 
da istediği gibi girememektedir ve bir süzgeçten I 
geçmekte, seleksiyona tabi tutulmaktadır. I 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın. I 

MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahisar) — 
Edendim; Türkiye sathına yayılmış olan Toprak I 
Mahsulleri Ofisi Teşkilâtı kadroları yığın ve I 
iş görmesi lâzımgelen elemanın 5 - 10 misli mik- I 
farında her bölgede memuru var. Meselâ Afyon I 
bölgesinde yalnız 96 memur vardır. Bunlardan I 
bir kısmını başka teşkilâtlara aktarmak veya I 
fazla olanların tasfiyeleri hususunu düşünüyor- I 
lar mı? Bu bir. 

İkincisi, bâzı vilâyetlerimizde tahdidedilmek I 
suretiyle istihsal edilen Afyon sütünün emeğine I 
göre ki, 5 elden geçer, emeğine göre sütün para- I 
sı gayet cüzidir. Ve bu bakımdan da kaçakçılık I 
çok oluyor. Afyon bedelinin artırılması düşünül- I 
mekte midir? I 

Üçüncüsü, kooperatifçilik bizde mevzuat ba- j 
kıınıııdan gayet çetrefil, karışık formalitelerle j 

I dolu bir ticari dal ve müessese olarak durmak
tadır. Kooperatifçiliğimizin köylerde gelişmesi 

I bakımından kolaylık sağlıyacak sade şekiller
le kurulması hususunda bir kanun teklifi der-

I pişedilmekte midir? 
TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De

vamla) — Müsaade ederseniz tek tek cevap ve-
I reyim. 

Şimdi arkadaşımın birinci suali; Toprak 
I Mahsulleri Ofisi kadrolarının gayet şişkin ol

duğu ve bu itibarla bu ârâzı gidermek için muh-
I telif yerlere bu kadrolardan kaydırma yapılıp 
I yapılmadığının düşünülüp düşünülmediğini so-
I ruyorlar. Evvelâ; Toprak Mahsulleri Ofisi kad

rolarında arkadaşın da iddia ettiği gibi, şişkin 
I olup olmadığı hususunda bir kanaate sahibol-

mam lâzınıgelir. Bu hususta şu dakikada arz 
I edöbilıecıeğiım bir malûmat yok. Mamafih arkada-
I şımm bu sorularını bir ihbar telâkki ediyorum. 
I Üzerinde tetkikat yapacağım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
I Lütfeder misiniz efendim tam sırası gelmişken 
I arz edeyim. Afyon bölgesinde memurlar boş bu-
I lunduıklarından dolayı ıstırap çekmektedirler. 
I Bunu bir ihbar için ifade etmedim. Yani söyle-
I diklerim tamaırnen doğrudur, para alıyoruz fa-
I kat çalışamıyoruz diyorlar. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De-
I vamla) — İkinci sual, hatırladığıma göre, Af-
I yon sütünün ne değerle satınalınabileceğinıe 
I dair idi. Bu da ofisin fiyatlarını ilân edeceği 
I kampanya mevsiminin başında belli olacaktır. 
I Bu günden bir fiyat vermek mümkün değildir. 
I Bunu bilsem dahi zaten söyliyemem. 

Bir sualiniz daha vardı. 
I BAŞKAN — Afyon sütünün düşük fiyatla 
I satıldığını, bunun fiyatının artırılıp artırılamı-
I yaeağmı soruyorsunuz. 

MUSTAFA AKALINr (Afyon Karahisar) 
I — Evet, 80, 90 ve 100 lira gibi ucuz bir bedelde 
I alıyorlar. Bu fiyatların 200 liraya çıkarılarak 
I satın alınması düşünülüyor mu? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Dc-
I vamla) — İç satışları mı soruyorsunuz? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
Evet. İç fiyatı soruyorum. Bunu artırmak müm
kün mü? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De-
I vamla) — Şu dakikada vereceğim bir cevap 
j yoktur. 

— 135 ~ 



M. Meclisi B : 52 21 . 2 . 1966 O : 3 

BAŞKAN — 3 ncü soru da kooperatifçilik I 
mevzuatının çok karışık ve formaliteleri mu- I 
cip bir mevzuat olduğudur. Bunun sadeleştiril- I 
meşinin düşünülüp düşünülmediğidir. [ 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Yeni kooperatifler kanun tasarısı I 
Bakanlığımda hazırlanmış ve Başbakanlığa arz I 
edilmiştir ve yakında Yüce Meclise gelecektir. I 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Biliyorsunuz demin bir arkadaşım temas et- I 
tiği için o kısmı çıkarıyorum, traktör ekipmanı I 
çok mühim bir noktadır. Türkiye'de tralktör I 
ekipmanı olarak pulluk diskovatör vesaire yerli I 
imalâitlhanelerde imal edilmektedir, imalâthane- j 
ler haricinde ekipmanlar vesaire için Ziraat I 
Bankası başka yerlerde kredi açmıyor yerli I 
imalâthanelere. Bu yerli imalâthaneler ve ekip- I 
manian için kredi açılması düşünülmekte mi- I 
dir? Tasavvur ediliyor mu? Bakanlık ne düşü- I 
nüyor, bu konu çok mühimdir. | 

TİCARET BAKANI MACIT ZEREN (De
vamla) — Kredi müesseselerinin imkânlarına I 
bağlıdır. I 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu. I 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, Anayasanın 52 nci maddesi, müs- I 
tahsilin emeğinin değerlendirilmesini emretmez I 
mi? I 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De- I 
vamla) — Evet, emreder. I 

BAIIATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Emir 
eder, diyorsunuz. Çarşamba ve Terme müstalı- I 
sılmm emeğiyle istihsal edilen kuru fasulyenin I 
değerlendirilmesi hususunda bu sene Hükümet I 
bir gayret sarf etmiş midir? Etmişse bu gayreti I 
nelerdir ? I 

2. Çarşamba ve Terme fasulyesinin bu sene t 
70 ve 80 kuruşa almaraik başka mallarla karış- I 
tırılıp kaçak olarak yüksek fiyatlarla Avrupa'- t 
ya gittiğinden ve bundan birkaç ihracatçının is- I 
tifade ettiğinden Bakanlığınız haberdar mıdır? I 

3. Kontrolörlerinizin bihakkın vazifelerini I 
yaptıklarına ve ehliyetlerine emin misiniz? I 

Dördüncü sualim bu mevzu dışında, beşinci I 
sualim vardır. I 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Muhterem arkadaşımın bu konuda [ 
daha evvel verilmiş bir sözlü sorusu vardır, bu I 
sözlü soru Meclis gündemine girmiştir. Kendi- I 

I sine cevap verilecektir. Mamafih şu kadarını 
I söyliyeyim, bir Anayasa meselesi haline getiril-
I medik bir Çarşamba fasulyesi kalmıştı onu da 
f jimdi arkadaşımın suali ile kabullenmiş olduk. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Lâ-
I übalilik ediyorsunuz, müstahsilin emeğidir. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De-
I vamla) — Müstahsilin emeğini değerlendirmek 
I için tabiatiyle malını değerlendirmek sadece 
I Anayasanın değil, her Türk'ün arzu ettiği netice 
I olmaJk iktiza eder. Ancak sorunuzdan da anla-
I şıldığı üzere, bu malların ihracı sırasında her 
I hangi bir kontrola başvurulmaması lâzımgeldi-
I ğini imâ etmek istediğinizi anlıyorum. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Asla. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De-
[ vamla) — Çünkü ihracat bir takım standartla -
I ra bağlıdır. Bu standartlara uygun olmıyan mal-
I larm ihracına müsaade ettiğimiz takdirde, Türk 
I nallarının dış pazarlarda daha fena tanınması 
| neticesi olur ki, işte asıl o zaman Anayasamı-
[ zm istemiş olduğu maksada uygun hareket et-
I memiş olmak tehlikesi ile karşı karşıya kalırız. 
I Bir kereye mahsus olmak üzere Avrupalı alı-
| 31yı aldatırız, fakat tekrar tekrar aldatmak 
I nümkün olamıyacağı için Çarşamba fasulyesi 
t ve buna benziyen bir çok maddelerimiz stan-
| dartlara uymamış olduğu için, ihraç kaabiliye-
I tini kaybeder. Dolayısiyle Türk köylüsü emeği-
I nin değerini alamamış olur. İşte o zaman Ana-
[ yasaya aykırı hareket etmiş oluruz. 

I BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Dör-
I lüncü sualim: Avrupa'daki alıcılar fasulyeye 
i lalibolımuşlar, Bakanlık gıda maddeleri nizam-
ı namesinin koymuş olduğu tahdidin % 15, % 20 
l ye kadar bu malın kabul olunduğunu ve alaca'k-
I larma dair bir telgraf gelmişti. Baıkanlığmız 
1 bundan haberdar mıdır, haberdar ise işçilerin 
I getirecekleri dövizden dahi fayda bekliyen mem-
I leketimiz ve Hükümetimiz bu malların ihracına 
[ müsaade etmemek suretiyle bir döviz teminine 
I mâni olmuş mudur, olmamış mıdır? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De-
I vamla) — Standartlara uygun olmadıkça ih-
I -acına müsaade edilmiyecektir. Biraz da satı-
| 3inm mallarını standartlara uygun bir şekilde 
I hazırlanması lüzumunu kendilerine telkin etme-
I liyiz. 
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BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 5, bu 
mallar Çarşamba fasulyesi namı altında stan
dartlara uygun bulunuyor da dağ malları ara
sına karıştırılarak Avrupa'ya kaçak olarak gi
derken mi standartlara uygun oluyor? 

TİCARET BAKANI MACÎT ZEREN (De
vamla) — Sayın Uzunoğlu kaçak olarak fa
sulye ihracedilmiş olduğundan bahsediyorsu
nuz. Bu bizim bilgimizin dışındadır, böyle bir 
şey varsa biz müsaade etmediğimiz için sorum
lusu da biz değiliz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Kontrollerinizin bu mevzuda ki, kifayetinden 
emin misiniz, değil misiniz? Dağ mallarına ka
rıştırılarak kaçak olarak Mersin limanından 
gittiğine dair elimde dokümanlar vardır arz ede
ceğim, 

6 ncı sualim. Toprak Mahsulleri Ofisinde 
fazla mesai yapan bekçiler var mıdır. Bunlar 
fazla mesai yapıyorlarsa, fazla mesailerine kar
şı bir ücret ödeniyor mu? 

TİCARET BAKANI MACtT ZEREN (De
vamla) — Fazla mesai yapan bekçi var mı, mil-
miyorum. Bilseydim, bu fazlalığı gidermeye ça
lışındım. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Son 
sorum ? 

istanbul'daki ambarların kamyonculara az 
ücret ödemek fakat fazla fiyat üzerinden Ana
dolu'daki tüccar ve esnafa fatura kesmek su
retiyle ticari eşyanın Anadolu'ya yüksek fiyatla 
intikal ettirildiğinden Bakanlığınız veya alâ
kalılar haberdar mıdır? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Haberdar değilim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, soruların 
kifayeti hakkında bir önerge gelmiştir, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 

Soruların kifayetini arz ederim. 

Antalya 
Ahmet Torgay 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Mâruzâtım burada bitmiştir, Yüce 
Meclisi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, soruların ki
fayeti aleyhinde verilen önerge hakkında konuş
mak üzere buyurun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, Ticaret Bakanlığının bütçesi; bütün 
memleketin iktisadiyatını, memleketi geçimi ile 
alâkalı fakirinin, esnafının gıdasiyle alâkalı bir 
meselenin müzakeresini yapıyoruz. Gruplardan 
başka-milletvekili arkadaşlarımıza konuşma im
kânı verilmiyor. Takrirlerle bakanlardan sual 
sorma imkânı da kaldırılıyor. İşte biraz evvel 
Anayasanın nasıl ihlâl edildiğini ifade eden Ve
kil burada kendisine takrir verip bizim konuş
mamızdan sonra gelip burada sorulan suallere 
cevap verirse, ben Ticaret Bakanının o zaman 
vazifesini yaptığını söylerim arkadaşlar. Türk 
esnafının içinde bulunduğu binbir türlü derdi 
vardır. Her meseleyi hallettik, diyen Ticaret 
Bakanı, bilmez mi ki esnaf kredisizlik içinde 
inim inim inlemektedir. Takririn aleyhinde rey 
vermenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerin de kifayeti teklif edilmektedir. Bu 
itibarla son söz olarak C. H. P. Meclis Grupu 
adına Sayın Fennî Islimyeli'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın tslimyeli. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ İSLİM-
YELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, A. P. Grupu adına konuşmalarımı
za cevap veren Sayın Ekrem Dikmen bizi mec
bur bırakmamış olsaydı şüphesiz huzurunuzu 
tekrar işgal etmek durumunda olmazdık. An
cak üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki, bu konuşmada Meclise ifade etmediğimiz 
fikirlerin sahibi olarak takdim edildik. Şüphe-
siz bu kendi tefsirleridir ve muayyen bir nokta
da kendi iç güdülerinin etkisi altında verilmiş 
olan bir hükümdür. Derler ki, Islimyeli acı tec
rübelerden bahsetti, enfilâsyon politikasından 
bahsetti, kapanmış devrin hesabını bizden sor
maktadır. Bu görüşü nereden çıkardıklarına 
ben de hayret ettim. Biz bir teşhis koymuşuz, 
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diyoruz ki, Türkiye ekonomisi beş sene evvel 
geçirdiği bir rahatsızlıktan kısa bir zaman ev
vel kurtulmuştur. Fakat bugün görülen emare
ler tekrar eski hastalığın nüksettiğini göster
mektedir. Meselâ bu kadar basit fakat o derece
de de manalı bir zorunu ifade etmektedir. He
men şunu ifade edeyim, bu noktada bizim gö
rüşümüz yalnız, C. H. P. nin görüşünden de 
ibaret değildir. Bu noktada Adalet Partisinin 
bütçe müzakereleri sırasında göstermiş okluğu 
hassasiyet şüphesiz ki, konuşmamda da ifade et
tiğim veçhile bir ümit ışığı, bir kıvılcım oldu. 
Ve yine bütçenin sözcüsü tarafından hazırlan
mış olan raporda fiyat hareketleri hakkında, 
serd edilmiş olan mütalâa, yine Sayın Ekrem 
Dik m en'e bizim görüşümüz istikametinde veri
lecek cevabın veciz bir örneğini teşkil etmekte
dir. 

Bunun dahası var muhterem arkadaşlarım ; 
dünkü konuşmamda AÎD Başkanının pek kısa 
zaman evvel verilmiş olan bir beyanından bah
settim o konuşmamda. Bu zat diyor ki, eğer son 
senelerde temin edilmiş olan istikrar sağlana
mazsa Türkiye'nin malî ve iktisadi sahada sağ
ladığı beynelmilel güven yok olabilir. Bunu bir 
kenara itmemiz, hele sizin, bu söz muhalefetten 
geliyor, diye bir- kenara itmeniz mümkün mu?.. 

Yine muhterem arkadaşlarım, 27 Ocak 1966 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi elimde. Konsorsi-
yomuıı Türkiye'ye verdiği önemli muhtıra, enfi-
lâsyonia ilgili tartışmalar devam ediyor, kon-
sorsiyomun verdiği muhtıra, konsorsiyomun 
vermiş olduğu muhtırada enfilâsyonist sistem 
dâhiline girilmiş olmasının neticeleri yine aynı 
şekilde Türk kamu oyunun dikkatine arz edil
miş bulunmaktadır. 

Yine muhterem arkadaşlarım, özel sektörün, 
tamir Ticaret Odasının koyduğu bir teşhis; 
başlangıç halinde kuvvetli enflâsyon. Şimdi şuna 
dikkatinizi çekmek istiyorum, muhterem arkadaş
larım; mazi hatası ile sevabı ile bütün Türk Mil-
letinindir. Asıl mesele bu hatalardan ders alabil
mektedir. Ancak benim maalesef şu anda gördü
ğüm nokta şu: Hatalı bir tutumdan kurtulmak 
hatalarını kabul edenlerin elinde mümkün olabi
liyor. Hatayı sevap göstermek de direnenlerin 
elinde ne tedbir alınırsa alınsın maalesef müsait 
bir netice vermiyeceğe benziyor. Bunu üzülerek 
ifade etmek zorunluğundayım. . 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer bir nok
taya geçmek isterim. Bütün partiler olarak muay
yen bir noktada birleşmemiz lâzım. Türkiye'nin 
iktisadi konjonktürü ne ve hangi noktadadır?. 
Bu noktaya müşterek teşhis koymakta isabet var
dır. Biz bir teşhis koymuşuz, diyoruz ki, bundan 
daha ileri gittiğiniz zaman Türkiye için geçmişte 
geçirdiğimiz devrin nükseden emareleri tekrar 
Türk ekonomisini sarsıntılar içinde bırakabilecek
tir. Bu noktada eğer berabersek, bu noktada o za
man alınması lâzıımgelen tedbirler ve Türk eko
nomisinin daha fazla sarsılmadan nereye götürü
lebileceği hakkında bâzı tedbirler söylemek im
kân dâhiline girebilecektir. Derler ki, muhalefet 
partileri tahsisan Cumhuriyet Halk Partisi, fiyat 
artışının önemli bir koz olduğunu dikkate almış
tır ve buna sarılmak suretiyle birtakım mütalâa
ları ileri sürmekte fayda mülâhaza etmiştir. Şüp
hesiz bu iç politikadan medet umanlar ve bâzı 
entrikalara tevessül edenler için bir yol olabilir. 
Ama biz bunların üzerinde fikirlerimizi ifade et
mek zaruretini hissederek karşınıza çıkmışızdır 
ve bu fikirlerimiz memlekette resmî ve millî mü
esseseler tarafından teyidedilmiş ve Devlet Plân
lama Dairesinin bu husustaki raporları Sayın Dik
men tarafından tetkik edilirse görülecektir. Bey
nelmilel sahada şöhret yapmış veya beynelmilel 
sahada teşkilâtlanmış müesseseler tarafından tav
siye edilmiştir. Bunların üzerinde ehemmiyetle 
durulmasında fayda vardır. 

Sayın Dikmen derler ki, bu tarihteki enflâs
yonun sebepleri çok daha derinlerdedir. 1964 yı
lında bir durgunluk vardı. İnönü Hükümetleri 
zamanında bu durgunluğa karşı alınmış olan ted

birler ekonomimizi bu istikamete sevk etti. Bu 
noktada maalesef Saym Dikmenle iştirak halin
de bulunmamıza imkân yok. Saym Dikmenin 
1964 yılının 2 nci ayının 24 ncü günü yaptığı 
bir konuşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Yani 
bugün resesyon devreline girildiğini ifade ettiği 
1964 yılında Saym Dikmen'in yaptığı konuşma 
şudur: «Enflâsyonla karşı karşıya geldik. Haki
kat şudur ki, Türk parası her gün kıymetinden 
kaybetmekte ve malî istikrarsızlıktan dolayı Ti
caret Bakanı vazifesinin ağırlaşmasına rağmen 
sesini çıkarmamaktadır. Bu da Ticaret Vekâleti
nin fiyat istikrarına maalesef önem vermemekte 
kararlı olduğunu göstermektedir.» 

Şimdi soruyor, ticaret hayatın ve memleket 
iktisadiyatının tansiyon ölçüsü olan ve umumi 
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seviyesi itibariyle emteâ alımının sebep ve netice
lerini teşkil eden fiyatların istikrarı mevzuunda 
Vekâlette ne gibi tedbir alınmıştır, v. s, v. s. 
Gerçekten 1964 yılının ilk ayları Kıbrıs buhra
nının ehemmiyet kesbettiği devre raslar. Yine 
bu devrede dış ekonomi olaylar Türk ekonomi- , 
sini muayyen noktada kendi kapsamı içine almış
tır ve talep azalmış olduğu için Türkiye'de bu 
enflâsyon devri başlamıştır. Halbuki bu tarihte 
Adalet Partisi adına konmuş olan teşhis enflâs
yonun devam etftiği, başlaidığı haıddi âzamisini 
bulduğu istikametindedir. Bir resesyon devrinin 

, başlangıcında fiyatlar aşağı düşerken konan teş
his bu ve şimdi o tarihte konuşulmuş olan, veril
miş olan beyanlar bir tarafa itiliyor, deniliyor 
ki, o tarihte durgunluk vardı, o durgunluğu iza
le için Cumhuriyet Halk Partisi bâzı tedbirler 

almıştır, o tedbirlerin neticesinde bir enflâsyon 
başlamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu noktada da 
görüşlerimizi ifade etmekte zaruret hissettik. Bir 
taraftan bunu bileceksiniz, yani Şubat ayında 
Halk Partisinin ayrıldığı tarihte enflâsyonun 
başladığını bileceksiniz ve bir taraftan da 1965 
yılının Ekim devresinde 1961 ve 1964 ortalama
larının da üzerinde para arzında % 15 nisbetin-
de bir.artış yapacaksınız. Dikkatinizi bilhassa çek
mek isterim. Elimdeki Merkez Bankasının bülte
nidir. Son 3 senede C. H. P. si hükümetleri za
manında para arzında 6 milyar 58 milyondan 
8 milyar 65 milyona, yani 2 milyar civarında bir 
artış olmuştur, 3 senede. Buna mukabil 1965 yı
lında 10 ncu aya kadar vâki olan artış 1 milyar 
329 milyondur. Bir taraftan para arzında bu ar
tışı yapacaksınız bir taraftan - Kasım ayı itiba
riyle arz ediyorum - emisyonda yüzde 9 civarın
da bir artış yapacaksınız, Merkez Bankası kredi
lerinde yüzde 19 artış yapacaksınız, banka kredi
lerinde % 23 civarında bir artış yapacaksınız ve 
hele bilhassa diğer maddelere sirayeti aşikâr olan 
hububata seçimlerden evvel zam yapacaksınız ve 
Plânlama Dairesinin ikazlarına rağmen, enflâs
yonun türlü yollarla tahrikine devanı edeceksi
niz, ondan sonra da döneceksiniz. Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetleri zamanında alınmış 
olan tedbirlerin neticeleri diyeceksiniz. Bu insa
fa sığan bir görüş olur mu muhterem arkadaşla
rım? Ve yine muhterem arkadaşlarım, bu çok cid
dî bir konuda çok ucuz bir gerekçe olmaz mı?.. 

Meselelere, memleketin mesuliyetini alâkadar 
eden meselelere aynı heyecan içinde, iç politika
daki hususi görüşlerimizi bertaraf edelim, fakat 
aynı samimiyet içinde nazar atfetmek mecburiye
tini hissetmeliyiz. Ancak bu takdirde müsait ted
birlerin istihsali bizim »için mümkün ve mukad
der olur. Aksi takdirde bir beyazda anlaşamaz-
sak, bunun neticeleri şüphesiz memleketimiz ba
kımından bizi müsait bir iklime götürmez. 

Şimdi ben Sayın Dikmen'e sormak mecburiye
tindeyim. Bu fiyat artışlarına rağmen muhterem 
A. P. Sözcüsü arkadaşımız Hükümetin enflâsyon 
siyasetine devam etmesini tasvibediyor ve onu 
desteklemek istiyorlar mı? Bunu bilhassa sormak 
isterim. Yine muhterem arkadaşlarım, bu nokta
da Sayın A. P. Sözcüsünün Grup adına yapılmış 
olan A. P. si ile yapılmış olan görüşmelerle hem 
fikir olup olmadığını da öğrenmek isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar meselelerin muay
yen bir vasat içinde cereyanından, cereyan etmesi 
lüzumundan bahsettim ve bu noktada ifade ede
ceğim son sözler şu olacak; biz koyduğumuz bu 
teşhiste hâdiselerin bizi teyidettiği noktasında 
mutabıkız ve diyoruz ki, bu teşhiste anlaşalım, 
koyduğumuz bu teşhis sonunda Hükümeti tekrar 
enflâsyon siyasetine veya yüksek fiyat politikası 
siyasetine devam etmesine bir yönde teşvik ede
cek hareket göstermiyelim. Mesele şüphesiz, poli
tik bir tercih meselesidir. Bizim politik tercihi
miz bu. Muhterem arkadaşlarımın politik terci
hi bir başka olabilir, devam edin diyebilirler. 
Ama bunun neticesi şüphesiz bütün sosyal neti
celeri ile Türk halkının omuzlarına yüklenece'k-

. tir. Bunu gözden uzak bulundurmayın. 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli, iki dakikanız 
kaldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ 1SLİM-
YELİ (Devamla) — Diğer bir noktaya da temas 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; biz bir hastalığı teşhis 
etmişiz. Son Ekim, Aralık devresinde, muayyen 
dozda bir ilâç vermişiz. O dozdaki ilâç artırıldı
ğı zaman işte neticeleri biraz evvel ifade ettiğim 
para arzında süratli bir yükseliş yaptığınız za
man, emisyonda yükseliş yaptığınız zaman, hubu
bat fiyatlarında veya diğer madde fiyatlarında 
Türkiye'de altın fiyatları gibi maddelere sirayeti 
mümkün olan diğer maddelerde artışlar yaptığı
nız zaman, neticeleri tahminlerimizin de üstünde 
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karşımıza çıkmıştır. Biz diyoruz, hangi elbiseyi 
ne zaman giyeceğinizi iyi bilesiniz. Biz diyoruz 
ki, yazın kışlık elbise giymeyiniz. Yazın, yazlık 
elbisenizi, Kışın, kışlık elbisenizi giyiniz. Yazın 
kışlık elbisenizi giydiğiniz andan itibaren terliye-
eeksiniz. Veya kışın yazlık elbisenizi giydiğiniz 
andan itibaren soğuk alacaksınız, onun neticeleri 
hepimize şâmil neticeler tevlidedecektir. Şüphe
siz bu görüşünüzden kısa zamanda rücu etmek 
imkânı olur ve Muhterem Hükümeti daha mü
sait neticeler tevlidecek bir politika içine sok
makta siz de gayretli olursunuz. 

Teşekkür ederim efendim. (C .H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Saym Baş
kanım, bir hususu tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tavzih diye söz istemek usulü
müzde yök Saym Dikmen. Eğer yeterlik redde
dilirse (Serbestçe konuşma imkânına sahibolacak-
smız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Efendim, 
sataşma var, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma diye söz istiyorsanız, 
o husustaki kanaatimi arz edeyim. Sataşma yok
tur, efendim. Ama direniyorsanız Yüce Heyetin 
reyine sunarım. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Direniyo
rum efendim, sataşma vardır. 

BAŞKAN —• Görüşmeleri dinlediniz. Adalet 
Partisi Grupu Sözcüsü Saym arkadaşımız Ekrem 
Dikmen'e sataşma olduğundan bahisle 95 nci 
maddeye dayanarak söz istiyor. Başkanlığın ka
naati müzakerelerin normal seyrini takibettiği ve 
sataşma olmadığı kanaatindedir. Arkadaşımız di
rendiği için oylarınıza sunuyorum. Sataşma ol
duğunu kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yeterlik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme

ler kâfidir. Yeterliğin oya sunulmasını rica ede
rim. 

Gaziantep 
Süleyman Ünlü 

BAŞKAN — Efendim, Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerinde görüşmelerin kifayeti tek

lif ediliyor. Önergeyi okuttum. Oylarınıza sunu
yorum. Kifayeti kabul edenler... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 
söz istedim. (A. P. sıralarından oylamaya geçil
di sesleri) 

BAŞKAN — Başkanlık bu hususta zühul et
miştir. Saym Diler arkadaşımızın daha evvel ve
rilmiş bir önergesi vardı, aleyhinde söz istiyordu. 

Buyurun efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Baş
kan, saym milletvekilleri, memleket olarak az ge
lişmiş ve geri kalmış bir memleketiz. Bu mem
leketi idare etmek için de herbirimiz vazife al
mış bulunmaktayız. Bunların nedenlerini ve ni-
çinlerini teker teker göz önüne getirip araştırdı
ğımız zaman vaziyetten hepimiz baştan sona ka
dar üzüntü duymaktayız. Hangi partinin mensu
bu olursak olalım memleketimizin içinde bulun
duğu bu durumdan memleketimizi kurtarmak, 
onun için isabetli düşüncelerimizi ortaya koymak 
hepimiz için, herşeyin üzerinde telâkki edeceğimiz 
bir vazife olmalıdır. Bendeniz Ticaret Bakanlığı
nın Bütçesinin görüşülmesi sırasında geçen sene 
de söz almış ve bir millî menfaat üzerinde dur
muştum. Bugün millî gelirimizin yüzde 40 mı, 
hepiniz gayet iyi bilmektesiniz ki, tarım sektörün
den almaktayız. Bu yüzde 40 m yüzde 30 unu da 
hayvancılık ve hayvan ürünlerinden temin etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki, Saym Ticaret Bakanı hayvancılık mevzuunda 
artık memleketimizin içinde bulunduğu durumu 
tesbit edecek ve kendilerine ifade edilen fikirleri 
nazarı itibara alacak ve Devletin çarklarını artık 
Devletin ve milletin menfaatine aykırı şekilde iş
letilmemesi için elinden gelen tedbirleri alacak. 
Fakat maalesef bizim ileri sürmüş olduğumuz 
bu fikirler ve yine ilmin ortaya koymuş olduğu 
hakikatleri Saym Bakan görmemezlikten gelmek
te ve dolayisiyle bu memleketin menfaatlerine ay
kırı bir politika takilbetmekte ısrar etmektedir. 

BAŞKAN —Saym Diler, kifayet alehinde. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Eğer önerge 

kabul edilmemiş olsaydı Saym Başkanım biz bu 
hakikatleri ortaya koyacaktık. Bugün memleketi
miz. 10 milyar lira hayvancılık sahasında isabetli 
politika takibedilmediği için zarar etmektedir. 
(A.P. sıralarından iki ayda mı, sesi) 
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İki ayda değil. Bundan evvelki hükümetler de 
aynı şekilde hayvancılık mevzuunda isabetli ted
bir almadığı için bu memleket zarar etmiştir. Ve 
her şene 10 milyar lira zarar etmektedir. Muhte
rem arkadaşlarım. Bu 10 milyar lira zararı... 

BAŞKAN — Sayın Diler kifayetin aleyhin
de lütfen. Esasa girmeyin. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Baş
kanım benim üzerinde durduğum mevzuun haki
katen bütün münevverlerin, bu memleketi idare 
eden /bütün arkadaşların üzerinde durması lâzım-
gelen vazgeçilmez bir mevzu olduğunu ifade et
mek istiyorum. Eğer kifayet kabul edilmezse 
Y. T. P. adına bunları dile getirip bu hakikat
leri ortaya koyacaktık. Onun için bundan bahse
diyorum, Sayın Başkanım. 

Sevgili arkadaşlarım, eğer kifayet kabul edil
mezse bu takdirde biz bu hakikatleri ortaya ko
yacak ve dolayısiyle bunların tedbirlerinin alın
ması için sizlere gereken kanaatlerimizi açıkla
mak imkânını bulacağız. Muhterem arkadaşlarım, 
esasen İçtüzüğümüz bilindiği gibi nispi seçim 
usullerine göre tanzim edilmemiştir. Milletvekili 
arkadaşlarımız da kendi kanaatlerini burada ifa
de etmek imkânından mahrumdur. Ticaret Ba
kanlığının Bütçesi üzerinde birçok arkadaşlar 
gereken sorularını sormuşlar ve büyük bir kıs
mı da soru sormak ihtiyaç ve lüzumunu hisset
mişlerdir. Eğer mevzu tam mânasiyle aydınlan
mış olsaydı bu takdirde sorular temadi ve tevali 
etmiş olmazdı. Binaenaleyh Ticaret Bakanlığının 
Bütçesi üzerinde görüşmeler kâfi değildir, öner
geyi kabul etmediğiniz takdirde memleketin için
de bulunduğu durum dolayısiyle alınması lâzım-
gelen tedbirleri milletvekili arkadaşlar ve biz 
grup olarak ortaya atma imkânını bulabileceğiz. 
Yeterlik önergesinin kabul edilmemesini saygıla
rımızla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 18 692 802 
BAŞKAN — KabuJ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 552 200 

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

14.000 Hizmet giderleri 555 002 

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

15.000 Kurum giderleri 1 285 000 

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

16.000 Çeşitli giderler 2 637 500 

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

(A/2) Yatarını harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
•giderleri 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 165 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 172 296 

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

35.000 Sosyal transferler 42 000 

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

36.000 Bonç ödemeleri 27 000 

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

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi bit
miştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 
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B — SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

4. — .Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, Cumhu
riyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 10, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 725) 

BAŞKAN — Efendim Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Büt'çenin tümü üzerinde grupları adına söz 
ipt'iyen arkadaşların isimlerini sırası ile arz edi
yorum : 

C.II.P. Grupu adına Sayın Cevdet iAykan, 
Y.T.P. Grupu adına Sayın Çengin Ekinci, 
C.K.M.P. Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Yı-
lanlı'oğlu, T.t.P. Grupu adına Sayın Tarık Ziya 
Ekinci, A.P. Grupu adına Sayın Ahmet İhsan 
Kırımlı, M.P. Grupu adına Sayın1 Fehmi Cu-
malıoğlu. 

İkinci defa grupları adına 'söz istiyen arka
daş1! arımız, A.P. Grupu adına Sayın Salbri Kes
kin, C.II.P. Grupu adına Sayın Hü'dai O rai, 
T.l.P. Grupu adına Sayın Tarık Ziya Ekinci, 
A P. Grupu adına ISayın Mehmet Yardımcı. 

Şahısları adına söz istiyen sayın arkadaşları
mızı TI isimlerini okuyorum : 

Celâl Sungur, Esat Birol, Kasım Gülek, Meh
met Ali Arsan, Abdülkerim Araş, Ali İhsan Ba
lım, İbrahim Boz, Nihat Akay, Şevket Bohça, Cev
det Geboioğlu, Aıbdıırrahman Güler, Şevki Güler, 
Mustafa Akalın, Ahmet Şener, Kemal Şensoy, 
Alı Rıza Çetiner, Nermin Neftçi, Enver Turgut, 
Şükrü Koç, Mustafa Kemal Yılmaız, Muzaffer 
Sâmiloğflu, Talât Kösooğlu, Necati Kalaycı, Ce
lâl Nuri Koç, Bahattin Uzunoğlu, Celâl Kılıç. 
Ş.°lba.n Erik, Ali Karcı, Hayrettin Uysal, Himmet 
Erdoğmuş, Sami Binicioğlu, Rıza Kuas, Nihat 
Di'er. 

Söz sırası 'C.II.P. Grupu adına Sayın Cevdet 
Aykan'ın. 

Buvurun Sayın Aykan. 
Efendim, görüşme süresi 20 dakikadır. 
C.II.P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN 

(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bakan ve Bakanlık görevlileri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1.966 malî 

yılı Bütçesi üzerinde C.H.P. Grupunun görüşle
rini sunacağım. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde sağ
lık hizmetlerinden faydalanma hir hak olarak ta
nınmıştır. Bunu sosyali adalet ilkelerine uygun 
bir tarzda ve ilmî imkânlar içinde yürütme Sağ
lık Bakanlığının görevidir. Sağlığa zarar veren 
çeşitli etkenlerle mücadele, hastaların tedavi edil
mesi, beden1 ve akıl yönünden sakat olanlara, ko
runmaya muhtaç çocuk ve yaşlılara gereken sos
yal yardımların sağlanması Sağlık Bakanlığının 
sorumluluğu içindedir. 

Cumhuriyet Hükümetlerimiz bütçelerinin an
cak % 4 ilâ 5 ni sağlık hizmetlerine ayırahilmiş-
lerdir. Sağlık h izm elti erin in görülefbilmesinde bu 
mabetlerin yeterli olamıyacağı aşikârdır. Bütçe 
imkânsızlıkları yüzünden Sağlık Bakanlığı sağ
lık hizmetlerini daima malî zıorluklar içinde fe
ragatli personelinin gayretleri ile başarmak zo
runda kalmıştır. 

Bu gerçekler ışığında Sağlık Bakanlığımız 
ciddî bir görev karşısında ve mânevi sorumlu
luk içindedir. Bütçeden kendine ayrılabilen pa
rayı 'bir plân anlayışı içinde, değerlendirmek, 
toplumun özel harcamaları yolu ile sağlık hizmeti 
için ödediği paranın en iyi şekilde değerlendiril-
meşine imkân vermek. Geleceğin hizmetlerini de 
karşılıyahilmek için gerekli reformları süratle 
ve cesaretle yapmak. E'libettc Sağlık Bakanlığı 
hizmeti erini sosyal adalet ilkelerine hağlı olarak 
yapacak ve çalışmalarını da 'bir plân anlayışı 
içinde düzeni iyecektir. 

Savın milletvekilleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı geçmiş 

vıllarda büvük ve d esteri i hizmetlerin 'sahibi ol
muştur. Cumhuriyetimizin kuruluş devrelerin
de o günün mahdut insan tesis ve ekonomik im
kânlara rağmen önemli sağlık dâvaları ele alı
narak, modern talbalbet tesisleri ve personeliyle 
yurt ölçüsünde kurulmuş ve geliştirilmiştir. 

Bir zamanların en (büyük âfeti sıtma tama
men yenilmiş, frengi durdurulmuş, traihomla ve 
veremle savaşın kurumları kurulmuştur 

Bütün ıbu hizmetler hugiin do aynı anlamış
lar içinde devam ettirilmektedir. 

Bugün yurdumuzda 800 bin civarında verem
linin bulunduğu 'bilinmektedir. Her yıl yapılan 
olumlu verem savaşına rağmen, veremli sayısın
da büyük bir azalma görülmemesini biz biraz da 
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gelişen tedavi imkânları içerisinde, veremden 
ölüm nisbetinin 1/4 nisbetine düşmüş olmasına 
bağlı görmekteyiz. 1948 yılında her 100 bin ki
şide 161 vatandaşımız veremden ölürken, bu ra
kam 'bugün 100 bin kişi için 45 itir. Vereni sava
şında Sağlık Bakanlığı başarılı ve takdire lâyık 
bir çalışma içerisindedir. Yurdumuzda aşılanması 
gerekenlerin % 90 nının vereme karşı aşılandığı 
gerçeği karşısında, artık verem yayılan bir hasta
lık olmaktan çıkmış, yayılması durdurulmuş bir 
hastalık haline gelmiştir. 

Verem tedavisi için ihtiyacımız olan yeni has
ta yatakları bir plân içerisinde gerçekleştirilirken. 
geri kalmış 'bölgelerde ve 'gecekondu bölgelerinde 
çevre sağlığı şartlarının daha iyi düzenlenmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Verem tedavisinde ih
tiyacımız olan yatak sayısını artırma isteği ile, 
'biriketten barakalar yapma hevesini müspet te
davi anlayışı ile bağdaştıramadığımız için, Sağlık 
Bakanlığının bu denemeden biran önce vazgeçe
ceğini ümidetmekteyiz. 

Bulaşıcı hastalıklardan çocuk felci İnönü Hü
kümetleri zamanında cesaretle alınan tedbirler 
sayesinde tehlikeli olmaktan çıkmıştır. Yurdu
muzda 1961 - 1962 yıllarında çocuk felci vakaları 
görüldüğünde aşılama çalışmalarına geçilmiş 
ve süratte çocuk felci aşısı tatbik edilmiştir. Bü
tün illerimizde yapılan aşı tatbikatı bugün de 
başariyle yürütülmektedir. 

Geçen yıl yurdumuzun bâzı bölgelerinde gö
rülen kızamık salgınları sonuçları itibariyle üzü
cü olmuştur. Kızamık salıgınmda çocuk zayiatının 
yüksek oluşu, çevre sağlığı şartlarının iyi olma
ması ve iklim şartlarının o bölgelerde ağır seyret-
mesivle izah edilmektedir. Kızamığın önümüz
deki yıllarda daha tehlikeli durumlar yaraltmasını 
önlemek için çevre sağlığı şartlarını düzeltmek, 
aşı tatbikatını geliştirmek ve bilhassa sağlık hiz
metlerini köylere kadar götüren sosyali izasyon 
tatbikatını süratle geliştirmek, alınması gereken 
tedbirlerin kanaatimizce başındadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Bulaşıcı hastalıklar, dünkü toplumumuzun 

(»nemli meseleleriydi. Bugün yurdumuza bulaşıcı 
hastalıklar, Doğu'da veya Cenup'taki fakir ve 
az gelişmiş komşularımızdan gelmektedir. Bu 
vesileyle, î ran 'da beliren kolera salgını konusuna 
temas etmek istiyoruz. Resmen ifade edildiğine 

göre, İran'da 2 960 kolera vakası ve 422 kolera
dan ölüm tesbit edilmiştir. Biz durumun daha da 
yaygın olduğu ve gerçek rakamların bunun üs
tünde bulunduğu kanaatindeyiz. Tedbir konu
sunda ihmal, hastalığın yurdumuza da atlamasına 
sebebolacaktır. 

Bütçe raporunda belirtilen «Hudutlardaki 
gizli gidiş ve gelişler dolayısiyle koleranın yur
dumuza sirayeti kuvvetle muhtemeldir» fikrini 
'Sağlık Bakanlığı ve Hükümetin davranışlarına 
esas olarak aldığını Sayın Başbakanın ve Sağlık 
Baıkanınm beyanlarından öğrenmek bizi ciddî 
olarak endişe! endirmişltir. 

Yurdumuza atlama tehlikesi gösteren kolera
nın, getirebileceği felâketlerin ağır sorumluluğu
nu beyan edilen bu gizli gidiş ve gelişlere bağla
mak, haklı ve inandiırıicı olmıyacaktır. Sağlık 
Bakanlığı teknik ve ilmî bir Bakanlıktır. Bu sı-
fatiyle Hükümeti bu konuda uyarması ve izinli 
izinsiz kolera bölgesi memleketlere yapılacak se
yahatler için daiha ciddî tedbirlerin alınması hu
susunda-harekete geçmesi gerektiğine kaaniiz. 
C.H.P. Grupu Olarak bu konudaki görüşümüzü 
bu vesile ile bir kere daha belirtmekte fayda gör
mekteyiz. 

Sıvın mil 1 etvekilleri, 
İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda tıp 

alanındaki teknik ve ilmî gelişmeler, sağlık hiz
metlerinde bir inkılâp yaıpmayı mümkün ve zo
runlu kılmıştır. Yıllar önceki toplumumuzun ve 
dünyanın imkânlarına, ve ihtiyaçlarına göre ku
rulmuş. işliyen bir sağlık teşkilâtiyle, bugünkü 
toplumda, başarılı hizmetlerde bulunanlayız. Yurt 
çapında, teşkilâtı, öncelik tanıdığı gayeleri yö
nünden farklı bir 'sağlık teşkilâtına, toplum ola
rak muhtacız. Dünyadaki ilmî ve teknik imkân
ları, sosyal adalet anlayışı içinde kullanabilen ve 
bütün kısımlariyle ahenk içinde, birbirini tamam
lar tarzda çalışabilen bir sağlık servisini kurmak 
ve geliştirmek, bugünkü meselemiz ve davamız
dır. 

Sağlık hizmetılerini halkın ayağına götürebi-
len, koruyucu tababete öncelik tanıyan ve hasta
lığı erken devrinde tesbit ederek tedavi etmeyi 
gaye bilen bir sağlık teşkilâtını kurmak ve ge
liştirmek, sağlık hizmetlerinde en önemli görevi
miz olmalıdır. «Beşikten mezara kadar» her sı
nıfta ve her bölgedeki vatandaşa, eşift tarzda ve 
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şefkatle hitabeden bir sağlık hizmeti anlayışının 
koruyucusu olmalıyız. 

Sağlık hizmetleri konusunda C.H.P. daima bu 
gayelerin savunucusu olmuştur. Bunların şekil
lenmesi ve benimsenmesi çalışmalarına bütün gü
cüyle katılmıştır. 

Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinin sosyalizas
yonu çalışmaları, înönü Hükümetleri zamanın
da başlamıştır. Bu Hükümetler, sosyalizasyon 
tatbikatını, Doğu illerimizde cesaret ve büyük bir 
enerjiyle yürütmüşlerdir. 

Halen 16 ilimizde bu tatbikat yapılmakta
dır. «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il
lerde, nüfus başına sağlık harcaması ortalaması 
2o liradır. Memleketimizde 1965 yılı bütçesine 
göre nüfus başına sağlık harcaması ise, 18 lira
dır. Bu rakamların ışığında sağlık hizmetlerini 
sosyalleştirmenin memleketimiz için maddi yön
den de mümkün olduğu kanaatimizi tekrarla
makta fayda görmekteyiz. 

Bütçe raporunda da belirtildiği üzere; re
form mahiyeti arz eden büyük projelerin yürü
tülmesinde, bâzı aksaklıkların görülmesi tabiî
dir. Bu sebeple, işe mevcutla başlamak ve görü
len noksanları hizmet gelişirken tamamlamak, 
halka hizmet götürmek isteğinin ve dinamik ha
reket etmenin icabıdır. Malî imkânsızlıklar ve 
personel güçlükleri gibi sebeplerle, sağlık hizmet
lerinin sosyalizasyonu tatbikatının yeniden göz
den geçirileceği veya şimdilik durdurulacağı 
söylentilerini, 20 bin nüfusa bir sağlık ocağı ku
rulması düşüncesiyle birlikte faydalı ve ciddî 
telâkki etmiyoruz. 

Bütçe raporunda da belirtildiği üzere, «ka
nunda sağlık ocakları için öngörülen 7 000 nü
fus ideal rakam değil, âzami rakamdır.» Bu yön
den tadilât, kanunda zikredilen sağlık ocaklarını, 
eski sağlık merkezine benzetecektir. Sağlık mer
kezleri uzun yıllar içindeki çalışmalariyle koru
yucu ve tedavi edici hekimlik yönünden isteni
len istikamet ve nisbette faydalı olamamışlardır. 
Bu merkezlerle yapılan hizmetin pahalılığı hepi
nizin malûmlarıdır. 

C. H. P. Grupu, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da bu reform tatbikatının, plânda 
öngörüldüğü üzere, devamını dikkatle izleyecek
tir. C. H. P. Grupu, sosyalizasyon tatbikatının, 
sağlık hizmetlerini halkın ayağına götürmede en 
faydalı yol olduğu inancıyla, bir reform hare

keti olan bu hizmette çalışanları daima muhab
bet ve takdirle anacaktır. 

Bilindiği üzere sosyalizasyon tatbikatının 
gerçekleştirilmesi, 15 yıl içinde plânlanmıştır. Bu 
süre içinde sosyal hizmet tatbikatımızın «beşik
ten mezara kadar» her vatandaşımızın sosyal 
adaleti ve emniyeti sağlıyabilecek ekonomik gü
ce, anlayışa ve teşkilâta kavuşması, C. H. P. 
Grupu olarak hedefimizdir. Sosyalizasyon tat
bikatının ilerde yapılabileceği illerimizde koru
yucu hekimlik ve tedavi kurumları hizmetleri 
yönünden de mümkün gördüğümüz bâzı hizmet
leri Hükümetten ve Bakanlıktan talebediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizde 542 kişiye bir yatak düşmek

tedir. Bu rakam, Yunanistan ve Bulgaristan için 
170, A. B. D., İngiltere için 110 dur. Tedavi im
kânlarının yokluğunun, bâzı hallerde de tedavi 
kurumlarının teşhis ve tedavide imkânsızlıkları
nın veya hatalarının sebebi olduğu sosyal, eko
nomik zorluklar da ayrıca malumlarınızdır. 

Memleketimizin büyük bir kısmında akıl has
taları, deli anlayışı içinde tedaviden yoksun ve
ya kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Halkın ödediği vergilerle kurulmuş ve işliyen 
tedavi kurumlarımız, çalışma tarzı üzerinde de 
müspet düşünce ve duygularla durmalıyız. 

Bilindiği üzere, tıp ilminde ve tatbikatında 
büyük değişmeler olmuştur. Bu değişmeler ve şe
hirleşme hareketleri, değişen - gelişen haberleş
me, nakliye imkânları, tıp ekonomisini de tama
men değiştirmiştir. Merhum Refik Saydam'm 
kurduğu tedavi kurumlarında, Refik Saydam 
devrinin anlayışlariyle, çağımızda tababet yapı
lamaz. Yapılırsa, bu halkımıza hizmette kusur
lar taşır. 

Tıp ilmi teşhis ve tedavi yönünden daha katî 
ve müessir hale geldikçe, öğrenilmesi ve tatbik 
edilmesi de daha karışık, devamlı ve bir ekip ha
linde beraberce çalışmayı ve devamlı okumayı 
zorunlu kılmaktadır. 

Hastanelerimizde çalışan hekimlerimizin ça
lığına tarzlarını ve ilmî seviyelerini kontrol ede
cek, bir teftiş sisteminin hasta yönünden ve he
kimler yönünden lüzumuna inanıyoruz. Müspet 
ölçüler içinde yapılacak değerlendirmeler, öğren
me gayretlerini canlı tutacaktır. Şüphesiz Sağ
lık Bakanının veya politik organın, hastaneler
de «ilmî teftiş» yapma tatbikat veya temayülle-
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rinin karşısındayız, ilmî teftişler, sahalarında 
otorite oldukları kabul edilen ilim adamları tara
fından yapıldığı zaman fayda ve güven sağlıya-
caktır. Bakanlığın bu hususta dikkatli olacağını 
ümidediyoruz. ' 

Saym milletvekilleri; 
Sağlık hizmetleri iyi organizasyonlar, mo

dern tesisler yanında bilhassa bilgili ve sorum
luluk duygusuna sahip sağlık personeliyle ve
rimli olabilir. Memleketimizde sağlık personeline 
olan ihtiyaç her bütçe yılında ifade edilmekte
dir. Bugün 3 500 ü Sağlık Bakanlığında çalışan 
10 000 hekim ile, 14 bin yardımcı sağlık perso
neli memleketin sağlık hizmetlerini yürütmekte
dirler. Sağlık personelinin ihtiyacı karşılıyacak 
sayısının çok altında olmasının yurt ölçüsünde 
dağılışmdaki dengesizliğin, hizmetin aksamasının 
da başlıca âmili olduğu uzun yıllardır tekrarla
nan tenkidlerimizdendir. Bâzı illerimizde 24 bin 
vatandaşa bir hekimin düştüğü çok belirtilen 
bir şikâyettir. Sağlık personeli yetiştirmek ba
kımından inönü hükümetleri zamanında açılması 
kararlaştırılmış olan Diyarbakır, Haydarpaşa ve 
Ankara Gülhane Tıp fakültelerinin biran önce 
açılması, dileklerimizin başında gelmektedir. 

Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okulla
rımızın sayı ve çalışma imkânlarını artırmamız 
lâzımdır. Yardımcı sağlık personeli yönünden 
hedef her yıl 1 000 hemşire ve sağlık memuru, 
1 000 köy ebesi yetiştirmek olmalıdır. 

Personelin yurt içindeJ*dağılışmdaki denge
sizliği düzeltmenin ön tedbirini tatbikatta 
da görüldüğü gibi sosyalizasyon hizmetlerinin 
geliştirilmesinde bulmaktayız. Yeni Persone1 

Kanunu tatbikatına ait tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlanışında ve kadro kanunlarının tertibin
de bu hususu sağlıyacak tedbirlerin alınacağı
nı ümidetmekteyiz. Bu noktada tatbikatına de
neme mahiyetinde başlanmış olan tam gün ça
lışma «Full - Time» Kanunu hakkındaki görüş
lerimizi de belirtmek istiyoruz. Hükümet 
«Full - Time» Kanunu Grupumuzca da benim
senen bir yeni tatbikatı getirmekteyse de, Per
sonel Kanunu karşısında tatbik imkânının zor
laştığı görülmektedir. Tazminat sistemini ta
mamen reddeden yeni Personel Kanunu, getir
diği fazla mesai ücreti sistemini Bakanlığın ha-
zırlıyacağı tüzük ve yonetmeliklerdeki hükümler 
ile, «Full - Time» Kanunu sağlıyacağı çalışma 

düzenini kurmanın imkân dâhüinde olduğunu 
tahmin ediyoruz. 

Bakanlık, hekim ve yardımcısı sağlık perso
neline, yurdun her yerinde, ahenk içinde, gele
ceğinden emin olarak çalışabilmesine ve öğrene
bilmesine imkân verecek hizmet düzenini kur
malı ve korumalıdır. 

Bu vesile ile prensiplere ve kanunlara bağ
lılığı çalışkan ve dürüst olduğu uzun ve değerli 
hizmet yılları içinde bilinen Bakanlık Müsteşa
rının görevinden almışını, gösterilen sebepler 
karşısında, hizmetlerin devamlılığı ve değerlen
dirilmesi anlayışıyla bağdaştıramadığımızı, C. H. 
P. Grupu adına tescil etmek istiyoruz. 

Saym milletvekilleri; 
Yurdumuzda her yıl 500 bin annenin gayri-

fenni ve gayri meşru yollarla çocuk düşürdüğü 
ve bu yüzden de 10 bin civarında annenin öldü
ğü bilinmektedir. Çağımızda, aileler bakıp ye
tiştirebilecekleri sayıda çocuk sahibi olmayı is
temektedirler. Vatandaşlarımızı sağlık ve sosyal 
vönden etkileyen gerçekler karşısında, inönü 
Hükümetleri zamanında Meclislere sevk edilmiş 
ve savunması yapılmış olan Nüfus Plânlaması 
Kanunu bir yıla yakın bir süredir bâzı bölgeler
de tatbikata geçmiş bulunmaktadır. Bidayette 
bir tereddüt devresi durgunluğuna rağmen, bu
gün çalışmaların iyi bir istikamette olduğu gö
rüşümüzü ifade etmek isteriz. Ankara, İstanbul 
ve izmir pilot çalışmalarında 8 bine yakın anneye 
gebeliği önleyici rahim içi araçları konmuş 
1 000 e yakın anneye de ağızdan koruyucu hap
lar verilmiş ve çok müsbet sonuçlar alındığı ifade 
edilmiştir. Bu neticeler karşısında, tatbikatı yurt 
ölçüsünde süratle yaygın hale getirilmesinin fay
dalarına işaret etmek isteriz. Nüfus plânlaması 
hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı içinde bir reform 
tatbikatı niteliğinde değerlendiriyor ve tatbika
tını da bu görüşlerle istiyoruz. 

Saym Milletvekilleri; 
Sağlık hizmetlerinin plânda öngörülen hedef

lere ulaşmasını sağlamak için, bütün sağlık tesis
lerinin tek elden idaresi gerçekleştirilmeli ve 
tnönü Hükümetleri- zamanında çalışmalarına 
başlanmış olan kademeli sağlık sigortası kanu
nunu hazırlayıp süratle Meclislere sevk edilme
lidir. Gerek sosyolizasyon bölgesindeki ve gerek
se bu bölge dışındaki sağlık tesisleri için yatı
rım harcamaları zamanında ve yerinde bitiril-

— 145 — 
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meli, yerli ilâç sanayiini koruyucu tedbirlere 
bugüne kadar okluğu gibi, bundan böyle de aynı 
hassasiyetle devam edilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Büyük sosyal, politik buhranlar ve sih:atli 

değişmeler, gelişmeler cağımızın belirli bir hu
susiyetidir. Yeni haberleşme imkânları her yerde 
halkı yeni ümitlerin, isteklerin sahibi kılmıştır. 
Bu talepleri sosyal dengeyi tahr ibe tmeden kar
şılayabilmek, ancak teknik ve ilmî gelişmelere 
uyabilmekle mümkündür . 

Sağlık hizmetlerimize bugüne kadar halka hiz
met anlayışı, bilgi, tecrübe ve devamlılık pren
sipleri hâkim olagelmiştir. Dünkü nesiller ken
di imkânları içerisinde o günün meselesine hiz
met etmişlerdir. Bugün ise, daha geniş ekono
mik, teknik ve ilmî imkânlara sahibiz. 

Sağlık konusundaki meselelerimizi cevaplan
dırmada t ıp ilminin ve t ıp ekonomisinin yanında 
günümüzün teknik imkânlarından cesaretle fay
dalanmamız, toplumumuzu süratle başarıya ulaş
t ıracaktır . P lân anlayışı içinde, sosyal adalet 
ilkelerine bağlı olarak sağlık dâvamızın yürü
tülmesi gayretlerine O. İT. P. ( t rupu her zaman 
destek olmaya kararl ıdır . 

Sayın Milletvekilleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı î968 yılı 

Bütçesi üzerinde ( \ TL P. Grupunun görüşlerini 
özetle sunmuş bulunuyorum. 1066 yılı çalışma
lar ında Bakanlık mensuplarına memleket ve mil
let hizmetinde başarı lar diler, sizlere saygılar 
sunarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. I\ Grupu adına Sayın 
Yusuf Aziz oğlu. 

Y. T. P. GKUPU ADINA YUSUF A7A7J-Kİ-
LU (Diyarbakı r ) — Sayın Başkan, sayın mil
letveki l ler i ; Sayın Bakan, Sağlık' Bakanlığının 
değerli mensuplar ı ; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanl ığının J966 bütçesi üzerinde Y. T. P. si
nin görüş ve tenkidler ini arz ederken beyanla
rımı ;-;m ifadesinde, üslûbumuzun dozunda bâzı 
iğneleyici ta raf la r bulursanız bunları hizmet 
anlayışımızın Türk Müh tine verimli, müspet 
hizmetler get i rmek arzumuzun bir neticesi ola
rak kabul etmenizi ümidediyor, büyük müsama
hanıza. güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1950 yıl ından beri ta1-
kibett iğimiz Sağlık Bakanlığı bütçelerinin mü
zakerelerinde bü tün par t i ler in or tak olduğu, 
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çok defa Hükümet mensuplar ının da kat ı ldığı 
müşterek bir şikâyet konusu vardı r . Bu, Tür
kiye ivin millî imkânlar ı içinde sağlık hizmet
leri mevzuuna yeteri k a d a r pay ayrı lamaması 
hususudur . Dünyanın ileri gitmiş, geri kalmış 
bü tün memleketlerinde sağlık gibi hayat i bir 
ehemmiyet ifade eden bir hizmet kolunda büt
çelerde millî gelir imkânlar ı içerisinde ayrılan 
pay %• 10 civarındadır . Maalesef Türkiye 'de 
bugüne kada r % 5 in üzerine çıkamamış olan 
bu ivakân ; son yı l larda göze ba ta r şekilde azal
malar göstermekte ve bugün huzurunuza sn un
lan, tasvibi Yüksek. Meclisinizden istenilen Sağ
lık Bakanlığı bütçesi umumi bütçenin, umumi-
gelirl'erimizin (/< 4 ü civarında tu tu lmuş bulun
maktadır . 

Muhterem a rkadaş l a r ım; bu du rum hakika
ten millet olarak hayat ımızda fevkalâde mües
sir, belki ilerde tamir i gayriraüşkül du rumla r 
ihdas edecek, bir vaziyette bizim topluluk ola
rak. sağlığa, sağlık konusuna lâyık olduğu de
ğeri vermediğimizi, bu hususu kemaliyle t akd i r 
etmediğini izi göstermektedir . 

Sevgili arkadaşlarım, sağlığın topluluklar ve 
fertler hayat ında ifade ettiği mânayı, gerçek de
ğeri t a r ih öncesi devir lerde eski Çinliler çok 
güzel ifade etmişlerdir'. Çinliler sağlığın kıyme
t ini bir rakamiyle ifade ederler. Sağl ıktan son
ra gelen mefhum, iktisadi, malî var l ık birin 
önüne s;fır getirmekle on rakamını gösterir. 
Eğitim işleri bir sıfır daha getirmekle yüz ra
kamı ile ifade edilir. ( 'emiyetk-rin haya t ında 
hürriyetin, ifade ettiği diğer bir sıfır ilâvesi ile 
bin rakamının karşılığıdır. Millî savunma, istik
lâl. bir sıfır ilâvesiyle 10 000 rakamını ifade 
etmesine rağmen basla., bulunan sağlığın karşı
lığı olan. bir rakamını kaldırdığınız t akd i rde or
t ada bir sürü sıfırdan başka, bir şey kalmaz. Bu 
i t ibarla millî hizmet haya t l a r ında sağlığa lâyık 
olduğu yeri vermemiş olan. cemiyetler ilerde bü-

'yük zarar lar la karşı ka r ş ıya kalmaya mahkûm
durlar . Hükümet le r memleket hizmeti mefhu
munda kalkınma yat ı r ımlar ın ı yapa rken sağlık 
hizmetlerini buna paralel olarak düşünmek 
mecburiyet indedir ler . Mesuliyet mevkiinde bu
lunan zevat da. bu gerçekleri Meclislerin huzu
runda, Hükümet içinde sebatla, ısrar la netice 
alıncaya İcadar müdafaa etmek mecburiyetinde
dirler. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Koruyucu sağlık hizmetleri, yani vatanda

şı medeni sağlık şartları ve huzur içinde ya
şatmak ve onu hastalıklardan korumak, çağ
daş ve medeni idarelerde Devletin bir numa
ralı görevi olarak kabul edilmektedir. 

Tedavi edici hizmetler; koruyucu hizmet
lere paralel ve tamamlayıcı olarak yürütülür. 

Bu, aynı zamanda, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nımızın öngördüğü ve Yüksek Meclislerin de 
kalbul ettiği bir prensiptir. 

1962 den beri uygulamaya konan, sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi doğuşunu ve 
esprisini bu prensipten alır. 

Sosyalleştirme projesinin esası, en uzak 
yurt köşelerindeki vatandaşlardan başlıyarak, 
sosyal adalet anlayışı ve modern bir usul için
de hizmeti vatandaşa götürmektir. Böylesine 
bir sistemi en modern mânada uygulıyan ve yüz 
güldürücü neticeler alan memleketlerin başın
da ingiltere ve İsveç gelmektedir. 

Memleketimizde uygulamayı inceliyen ya
bancı uzmanlar ilk tatbikatı fevkalâde başarılı, 
örnek alınacak derecede takdire değer bulmuş
lardır. 

Bu ideal ve modern uygulamanın memleketi
mizde Doğu illerinden, geri kalmış bölgelerden 
başlatılması projenin en kuvvetli ve en fazi
letli yönüdür. 

O Doğu ki, bu memlekette yüzyıllardır de
vam eden, bilgisiz, ehliyetsiz ve kötü idare
lerin kuribanı olarak gün geçtikçe daha yaralı, 
daha mustarip hale gelmiştir. 

Bugün iktidarda bulunan Hükümet, progra
mında mahrumiyet bölgeleri deyimi ile Doğu 
için çok güzel şeyler va'detmişti, fakat ara
dan yıllar değil daha aylar geçmeden süratle 
bu ümit verici görüşünden ayrılarak (Doğu'nun 
kalkınması için özel bir program düşünmeyi 
sakıncalı buluruz.) demekle, Doğu'nun der
dine deva olacak bir anlayıştan çok uzaklarda 
bulunduğunu, bu konuda gelmiş geçmiş ida
relerden farklı bir yönü olmıyacağını daha 
ikinci gününde göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sosyalizasyon, Türkiye hizmet tarihinde 

ilk defa olarak, Doğu'dan başlamış, adım adım 
Batı bölgeleri istikametinde yol alarak mutlu 
bir hizmet anlayışının öncüsü olmak şerefini de 
kazanmış bir projedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Son yılların gelmiş geçmiş siyasi teşekkül

leri iktidarda veya muhalefette oldukları dev
relerde, birçok reformların lâfını etmiş, fa
kat hiçbir zaman bunların tatbikatçısı olmak 
cesaretini gösterememişlerdir. Bu halin tek 
istisnası, (Sağlık hizmetlerinin sosyali eştirilme-
sidir.) 

Muhterem milletvekilleri; 
Üzüntü ile belirtmeye mecburuz ki, bugün 

yürütmekle görevli, mesuliyet mevkiinde bu
lunan, Sağlık Bakanı arkadaşımız tetkik et
meden, işin mahiyetini ve özelliklerini iyice öğ
renmek fırsatını bulmadan, bu projeye pek 
de taraftar olmadığını, benimsemediğini gös
termektedir. Gerekçe olarak da ileri sürdük
leri : 

1. Proje pahalıdır, 
2. Projeye eleman bulmak güçtür. 
Muhterem arkadaşlar; 
Sosyalizasyon sistemi uygulanan bütün mem

leketlerde, yapılan işe nisibetlc, sistemlerin en 
ucuzudur. 

Pahalı gibi gözüken tarafı, eskiden Türkiye'
de, hizmetine ulaşabildiğimiz 5 nihayet 10 mil
yon vatandaş yerine, sosyalizasyonla 31 milyon 
Türk vatandaşının hizmetini kabul etmemizden 
ileri ıgelmektedir. 

Osmanlı Maarif Nâzın gibi, (Mektepler ol
masa...) zihniyetiyle, meseleleri ele alırsak, yo-
rulmıyacağımız gibi para harcamak külfetin
den de kurtuluruz. 

Eleman bulmak müşkülâtı mazeretine ge
lince : 

Bugün Türkiye'deki hekim sayısı 15 000 in 
üstündedir. Bunların Sağlık Bakanlığı emrin
de olanları 3 000 civarında, İşçi Sigortaları ve 
diğer resmî teşekküllerin emrinde çalışanları 
da 2 000 in altındadır. 

Geriye kalan 10 000 civarındaki hekim, ser
best çalışanlar, dış memleketlere göçmüş olan
lar ve terki sanat edenlerdir. Yani hekimleri
mizin % 40 ı hizmette, % 60 ı hizmet dışında 
bulunmaktadırlar. 

Bu hal, maaş ve ücret sistemimizin, heki
mi de tapu memuru, nüfus memuru gibi sıra
dan bir memur olarak kabul etmesinden ileri 
gelmektedir. 

Usullerimizin sakatlığından doğan, yetersiz 
sonuçlar, sistemlere yüklenirse, haksızlık ya-
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pılmış, hatalı hükümlere varılmış olur. 
Eğer bugün sosyalleştirmenin uygulandığı 

bölgelerde birtakım şikâyetler mevcutsa, bu
nun sebeplerini Bakanlığın ilgisizliğinde, bu 
projenin verimliliğinin anakoşullarmdan biri 
olan, eğitim, tarım, bayındırlık, ulaştırma gi
bi bu işte aynı nisıbette görevli diğer hizmet 
kollarında bir faaliyet bulunmaması yani ko
ordinasyonun Hükümetçe sağlanamamış olma
sında aramak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi gibi 

Türk Milletinin hizmet ihtiyacının % 100 kar
şılığı olan bir projenin aleyhinde şuuraltında 
birtakım endişelerin birikerek mukavemetle
rin teşekkülüne ve kütlenin veriminin düşmesi
ne meydan bırakmamak düşüncesiyle, bu pro
jenin realize edilmesinde, söz sahibi olmuş bir 
insan sıfatiyle iki gerçeği bilginize sunmak is
terim : 

Birincisi; sağlığın sosyalleştirilmesi sistemi, 
sosyalizm doktrinine bağlı bir proje değildir. 

Cumhuriyetten önce Dahiliye Vekâletine 
bağlı (Umuru Sıhhiye Müdüriyeti1 Umumiyesi), 
Cumhuriyetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti haline getirildikten sonra, Sağlık ve 
Sosyal Yardım konusunda bütün Türk vatan
daşlarına hizmet etme prensibi kabul olun
muştur. 

Sosyalleştirme, aynı prensibin mükemmel 
ve modern bir şekilde uygulanmasından ve hiz
metin yurdun en uzak köşelerine kadar götü
rülmesinden ibarettir. 

• Bu projenin en büyük talihsizliği, sosyali
zasyon isminin son uygulamaları hatırlatan 
bir. kelime türüne yakınlığından ileri gelmekte
dir. 

Belki buna sosyalizasyon veya sosyalleştir
me yerine devletleştirme, millîleştirme gibi bir 
isim verilseydi, daha isabetli olur, lüzumsuz 
^şimşekler de önlenmiş olurdu. 

îkincisi : Doğuşunu Millî Birlik Komitesi 
Hükümeti zamanında kabul edilen 224 sayılı 
Kanundan alan bu projenin C. H. P. nin büyük 
kanat halinde dâhil olduğu bir koalisyon Hükü
meti zamanında tatbikatına geçilmesidir. 

özel bir kasdını olmadığına herkesi temin 
ederek belirtebilirim ki, seçim kampanyaların
da (işte biz bu reformu yaptık) gibi öğünme-
lere rağmen C. H. P. nin de bu proje ile hiçbir 

yakınlığı mevcut değildir. 
Sosyalizasyonun ilk tatbikat yılında, plân 

gereğince ayrılması lâzımgelen tahsisatın, kolu 
kanadı kırılarak, C. H. P. ortaklarımıza kabul 
ettirmekte, ne kadar güçlük çektiğimiz, hiçbir 
zaman unutmıyacağım bir manzaradır. 

Muhafazakâr eğilimli A. P. li arkadaşlarım 
şunu da bilsinler ki, C. H. P. de bu çeşit konu
larda yani birtakım reformlarda beyancı olma
sına rağmen, en az A. P. kadar yeniliklerin tat
bikatçısı olmaktan ürken statükocu bir teşek
küldür. 

Reform ve inkılâp öncülüğü ve tatbikatçılığı 
Türkiye'de ancak Atatürk'e nasibolmuş bir şe
ref yıldızıdır. 

Onun ölümüyle bu fikir akımına hareket ve
ren cereyan kesilmiş gücümüz, kurulan düzene 
ve heykellere balta vurulmasını yasaklamaktan 
öteye geçememiştir. 

Burada bir cümle ile şu anda bana «bravo» 
diyen îşçi Partisi arkadaşlarıma da bu konuda 
temas etmek isterim. îşçi Partisinin sayın diri-
janları, gerçekçi, aydın, ırgat kardeşlerim, 
mutlu azınlık, sömürücüler, özel teşebbüs, uydu 
devlet, gibi gerisinde hiçbir mâna, önünde hiç
bir ışık bulunmıyan birtakım boş lâflarla boş 
yere, bu yaralı milleti birbirine düşürmekten 
başka bir şey yapmamaktadırlar. 

Artık müfrit taraftarlarının bile sürükliye-
medikleri, 19 ncu asra ait, cansız bir doktrini 
fakir halka ideal diye göstermekle, başka yön
de, fakat mutlak mânada gerici ve modası geç
miş bir akımın havarilerinin Türkiye'deki tak
litçilerinden başka bir şey değildirler. (Alkış
lar) 

Onlardan da bir şey umarak, bir kurtuluş 
ışığını bekliyenlerin hayal kırıklıklarını, şimdi
den görmek için, üstüste birkaç gözlük takma
ya lüzum olmadığı kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Geçen yıl kabul buyurduğunuz bir kanunla 

tedavi kurumlarında çalışan hekimlerin muaye-
nehanesiz ve Full - Time halinde çalıştırılmaları 
ve bunun karşılığında döner sermayeden bun
lara bir tazminat verilmesi yetkisinin ve uygu
lama görevinin Sağlık Bakanlığına verildiği 
yüksek malûmlarıdır. 

Hekimlerin bugün içinde bulundukları sis
temde görülen resmî hizmetle hususi çalışma-



M. Meclisi B : 52 

lamı, nasıl bağdaştırılamadığını, hizmet ve va
tandaş aleyhine ne biçim çirkin haysiyet kırıcı 
problemlerin ortaya çıktığını ve topluluk ola
rak bundan ne çapta muztarip ve şikâyetçi ol
duğumuzu bilmiyen, görmiyen yoktur sanırsa
nız aldanırsınız. 

Bu acıklı hali duymıyaıı birisi vardır. O da 
Sayın Sağlık Bakanımız Edip Somun oğlu'dur. 

Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki muhte
lif büyük hastanelerde titizlikle uygulanmasını 
beklediğimiz bu umutlu proje Sayın Somunoğ-
lu'nun ellerinde ne hale geldi biliyor muşunu? 

İstanbul'da Göğüs Cerrahisi Merkezi, Anka
ra'da Yüksek İhtisas Hastanesi gibi özel mahi
yeti olan iki müessese bu projenin yegâne uy
gulama yeri olarak ele alınmıştır. Tatbikat ih
tiyari tutulmuştur. Niçin böyle yapıyorsunuz, 
diyenlere, tecrübe ediyoruz, cevabını vermekte
dirler. Bu kadar dar, bu kadar elverişsiz tec
rübe olur imi! Olumlu sonuç almak aşkınız ol
madıktan sonra niçin olmasın1? Bu güzelim pro
je maalesef doğmadan boğulmuştur. Martta tat
bikata girecek olan Personel Kanununda bu de
rece önemi ve özelliği olan Full - Time sistemi
nin yaşatılması için hiçbir şey düşünülmemiş, 
bu nevzadm dünyamızda bir iki nefes alabilmesi 
için Sağlık Bakanlığı tarafından bir çaba ve 
alâka maalesef gösterilmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Nüfus plânlaması, esaslarını kalkınma plâ

nında kabul ettiğiniz ve özel kanunu iki sene 
önce Yüksek Meclislerce kabul edilen bir pro
jedir. Bu projeye gösterilmekte, olan cılız alâka
nın özel bir görüşle bağlantılı olmadığını 
ümidetmek .isteriz. Meselenin ortaya atıldığı ilk 
günden itibaren Türk aydınlarının ve Türk va
tandaşlarının gösterdikleri büyük sempati ve 
özlem görülmeye ve karşılanmaya değer bir ak
lıselimin nişaneleri olmuştur. 

Bakanlığın tedbirleri de bu özlemle oran
tılı olmak zorundadır. 

Sayın milletvekilleri; 
1966 malî yılı başından itibaren uygulanma

ya konacak olan Personel Kanununun hekimler 
topluluğuna dayanan sağlık hizmetlerinin yürü
tülmesinde elverişli bir yapıda olmadığı daha 
şimdiden meydana çıkmıştır. 

Bir meslekin özelliklerini göz önünde bulun
durmadan hazırlanan bir kanunu eşitlik pren
sibiyle ^uygulamakta ısrar edebiliriz. Fakat ne-
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I tice almamız mümkün değildir. Hekimlik, alel-
umum Devlet memurları statüsünde görülecek 
ve yürütülecek bir meslek değildir. Hekim resmî 
hizmetin dışında, serbestçe sanat icrası ve ka-

I zanç, imkânları mevcudolan, o nisbette yetişme 
I süresi uzun ve şartları güç bir meslek dalıdır. 

Bu özel ve avantajlı durumları bulunan, fa
kat aynı derecede hayati bir önem taşıyan bu 

I meslek mensuplarını, bugüne kadar yeterince 
I hizmete cekememenin şikâyeti ve acıları içinde 

kıvranmaktayız. Meslekî teşekküllerin ve sağ
lık Bakanlığının bütün direnmelerine rağmen 
Devlet Personel Dairesine ve Hükümete kabul 

I ettirilemiyen bir görüşten mahrum olarak ç.ıka-
I rılaıı Personel Kanununun, sağlık hizmetleri-
I mizde fevkalâde va'hîm ve ilerde tamiri pek güç 
I bir krizle bizi karşılaştıracağını ifadeyi ciddî 
I bir vazife saymaktayız. 
I Bu uyarmamızda ısrar ediyoruz Sağlık Ba-
I kanlığının müessir yeni teşebbüsleriyle Perso-
I nel Kanununun duruma uymıyan taraflarını dü-
I zelterek en kısa zamanda Meclislerin huzuruna 

getiremediği takdirde, diğer aksaklıklarla kı-
I yaslanamıyacak derecede kötü sonuçlar gele

cektir. 
I Bu takdirde, bu boşluklar neden doldurul-
I ınuyor, diye acı acı şikâyet ettiğimiz kadrolar, 
I bir misli daha boşalacak, yeniden kalabalık 
I gruplar halinde, dış ülkeler yönüne hekim mıı-
I hacereti başlıyacaktır. Esasen daha önce yaban-
I cı memleketlere giden hekimler meselesinin ne-
I deni, yetersiz ücret sistemimizin altında yat

makta idi; 472 sayılı Tazminat Kanununun 
I başgerekçesi, hekimler için tatminkâr olmıyan 
I ücret sisteminin açıklarını karşılamak meselesi 

idi. 
I Full - Time sistemi de aşağı - yukarı aynı 
I maksatlarla kabul edilen bir kanundur. 
j Personel Kanunu ile bütün bu avantajlarla 
I beraber, ek görevler kalkmakta sosyalizasyon 
I projeleri mukavele esasları sallantıya girmekte-
I dir. Personel Kanununun getirdiği bu büyük 
I buhran sağlık hizmetlerinin var olmak veya 
I yok olmak davasıdır. Bunu Büyük Meclisin tak-
I dirine böylece sunmaktan ve uyarmalarımızı 
I burada kesmekten başka çaremiz yoktur. 
I Muhterem arkadaşlarım; zamanın dolması 
I hasebiyle mâruzâtımı burada kesmek mecburi

yetindeyim. 1966 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
I Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı, 
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uğurlu olmasını, mutluluk getirmesini temenni 
eder, Yüksek Heyetinizi Y. T. P. Grupu adına 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı 1966 yılı Bütçe tasarısı 
hakkındaki C. K. M. P. Meclisi Grupunun görüş
lerini belirtmeye başlamadan önce Yüce Heye
tinize Grupumun saygılarını sunarım. 

1966 yılı bakanlık Bütçesinin geçen yılki 
bütçeye nazaran 120.5 milyon lira fazla olması, 
Hükümetin sağlık dâvasına verdiği önemi gös
teren iyi bir işarettir. Bakanlık bu önemi müd
rik olarak bilhassa yatırım bütçesine konan 
205 740 000 lirayı verimli bir şekilde kullanır 
da beklenen hizmet elde edilmiş olur. Bakanlı
ğın bütçesini israftan korumak suretiyle elin
deki parayı kıymetlendirmesini yerinde bir ted
bir olarak görmekteyiz. 

Bütçe raporunda Bakanlığın başına lüzum
suz masrafları açacak teklif ve tavsiyelerin bu
lunduğunu hayretle gördük. Meselâ raporun 
(Temenniler ve genel mütalâalar) bölümünün 
7 nci maddesinde (Yurt dışındaki personelimi
zin sağlık durumlariyle ilgilenmek, gerekli mu
ayene ve tedavi ve ameliyatlarını yaptırmak ve 
günlük tıbbi haberleri yurda ulaştırmak için ba
sın ataşelikleri gibi sağlık ataşelikleri ihdas 
edilmesi) temenni olunmaktadır. İşte öyle bir 
temenni ki, memlekette 6 - 7 bin kişiye bir he
kim. düşerken bir de elçiliklerde çalışan mah
dut sayıdaki personel için hekim gönderilmesi 
tavsiye ediliyor ve bu suretle öyle bir kapı açıl
mak isteniyor ki, bu kapıdan her mesleki tem
sil eden bir ataşelik ihdas ederek elçilikleri çe
kilmez yük haline getirmekten ve bakanlıkları' 
fuzuli masrafa sokmaktan başka faydası olmı-
yan bir temenni. 

Raporun 10 ncu maddesinde tavsiye olunan 
damar cerrahisi, beyin cerrahisi, travmotoloji, 
kalb cerrahisi ve kanser tedavisi yapabilecek 
modern teşhis ve tedavi kliniklerinin tesis edil
mesini biz do çok lüzumlu ve faydalı telâkki et
mekteyiz. 

Korunmaya muhtaç çocuklar için bütçeye ko
nulan para cidden kifayetsizdir. 6972 sayılı Ka
nuna göre her yıl yüzde bir fazlasiyle bu yıl 12 
şer milyon lira olması gereken tahsisatın 8 mil
yona indirilmesini uygun görmedik. 

Bakanlığın yurda giren ve gerekse yurtta 
imal edilen ilâçları sıkı bir şekilde kontrol etme
diği veya edemediği anlaşılmıştır. 

Halkın sağlığı ile çok yakından ilgili olan 
ilâçların kontrolü işine önem verilmesini istirham 
edeceğiz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sos
yalleştirmede titiz davranmadığı görülmektedir. 
iddiamızı bir misalle arz edeceğim. Sosyalizas
yonun tatbik edildiği Muş'ta durum şöyledir : 

Vilâyetin nüfusu 136 bin 400 dür. 4 ilçe, 15 
bucak ve 350 köyü vardır. Bu kadar küçük bir 
vilâyet tam 19 bölgeye ayrılmıştır. 4 - 5 köye ve
ya 2 000 nüfusa bir (sağlık evi) hesaplanmış ve 
içerisinde bir ebe vazifelendirilmiştir. 40 sağlık 
evi vardır. Her sağlık evine inşa masrafı olarak 
40 000 lira harcanmış ve yekûnu 3 milyon lira 
sarf edilmiştir. İşletme masrafı bunun dışında
dır. Muş'ta ayrıca 7 000 nüfusa bir olmak üzere 
20 sağlık ocağı vardır. 

Her sağlık ocağı için inşaat, masrafı 180 000 
Araç 35 000 
Tıbbi malzeme 50 000 
Demirbaş 11 000 
İlk nakliye 3 000 
İlk kırtasiye 1 000 

Yekûn 280 000 
Türk lirasıdır. 

Ocaklar için harcanan paranın yekûnu 5 mil
yon 600 bin liradır. Ayrıca her sağlık ocağına 
işletme masrafı olarak 175 000 lira verilmekte ve 
bunun tutarı da 3 milyon 500 bin lirayı bulmak
tadır. Bu teşkilâtta 53 hekim, eczacı, dişçi, 49 
memur, 16 şoför, 64 hizmetli 199 sağlık personeli 
ki, cem'an 411 personel çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ülke geri, millet fakir ve fakat Devletin is

rafı karşısında insan ürperiyor. Aynı bölgeye 
20 aded elektrojen grupu gönderilmiş. Bu cihaz
lar günde 80 litre benzinle çalışmaktadır. Şim
diden 17 si teknisyen olmadığından ötürü çalışa
maz hale gelmiştir, 
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Sosyalizasyon faaliyeti yapılırken plânlı ve 
tasarrufa riayet edilmediğine dair çok misaller 
verebilirim, işte bir tanesi; 

Varto kazasında hastane yapılacak diye 17 
aded lojman yapılmış, sonra vazgeçilmiş ve bu 
lojmanlar metruk vaziyette bırakılmıştır. Bilâ-
hara aynı hastanenin Bulanık bölgesine yapıl
ması karar altına alınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
" Bu ne mesuliyetsizliktir? Ne biçim iştir? Dev
letin milyonlarının lüzumsuz yere israf edilme
sine göz mü yumacağız? Sayın Bakandan rica 
ediyorum, bunu incelesin mesullerini ortaya çı
karsın ve hesabını sorsun. Bu kadar mesuliyet
sizlik ve israfı vatanperverlikle ljabilitelif gör
müyorum. Sosyalizasyon bölgesinde tedaviden 
ziyade koruyucu tedbirlere ehemmiyet verilmesi 
gerektiği halde, ilgili personelin aksi istikamet
te bir çalışmanın içinde bulunduğunu ve bunun 
fayda vermiyeceğini hatırlatmak isteriz. 

Doğum kontrolü çalışmalarına gelince : 
Doğum kontrolunda kullanılan doğumu ön

leyici ilâçlar insan sağlığı üzerinde zararlı te
sirler yapmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Türk Milletinin sağlığını korumakla 
mükellef olduğuna göre, insan sağlığına zarar 
verecek tesirleri olan bu ilâçları eliyle halka 
dağıtması karşısında üzüntü duymamak müm
kün değildir. 

Meselâ (Enovit) adındaki ilâcın prospeksü-
sünde yazıyor : 

1. Bâzı kadınlarda meme hastalıkları, kana
malar, böbrek ve kalb hastalığı olan kadınların 
knlb ve böbreklerinde birtakım ihtilâtlar mey
dana getirdiği, Troit fonksiyonunda bozukluk
lar, Tranbo - Ambolik reaksiyonlar husule gel
mesi, bazan damar tıkanması neticesi ölüm tev-
lidettiği varittir. 

Dünyanın bu konuda tanınmış otoritelerle-
rinden birinin bir tıbbi mecmuada yayınladığı 
makalede bu cinsten ilâçları alan bâzı kadınlar
da (Tromba - Filebit) Varikoz ve hattâ akciğer 
ambolisi neticesi ölüm de görüldüğü bildirilmiş
tir. Bakanlığın gebeliği önlemek için korunmak 
yerine kısırlaşma programını tatbik etmesi ve bu 
suretle nüfus artışını önleme yoluna gitmesini 
doğru ve faydalı bulmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık ve sosyal hizmetlerinde C. K. M. P. 

Meclis Grupunun alınması lüzumuna kaani bu
lunduğu görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

1. Millî varlık ve istikbalimizin en kıymet
li ve temel unsuru olan insanı ve onun sağlık 
işlerinin toptan ele alınmasını zaruri görmek
teyiz. 

2. Vatandaşın beden ve ruh sağlığı için do
ğum öncesinden başlıyarak ihtiyarlık çağı so
nuna kadar toplumun himayesi ve teminatı 
altında bulunmasını faydalı bir tedbir olarak 
mütalâa etmekteyiz. 

3. Vatandaşın hayat ve sağlığı ticarete ko
nu olamaz. Bilhassa fakir vatandaşların kolay
ca ve parasız olarak tedavisi mümkün ve pra
tik hale getirilmelidir. 

4. Gerek koruyucu gerekse tedavi edici bü
tün sıhhi tesis ve tedbirler Devletçe yurt ça
pında ikmal edilmelidir. 

5. Sağlık hizmetleri yurt sathında âdil ve 
dengeli bir şekilde tesis edilmelidir. 

6. Şehir ve kasaba hastanelerinde köylü 
yurttaşlarımıza yeterli sayıda yatak tahsis 
edilmelidir. 

7. Köylülerin sağlık durumlarını kontrol 
ve gerekli tedbirleri almak üzere gezici sağlık 
•ekipleriyle karşılanması temin edilmelidir. Zi
ra köylülerden ancaık 1 000 kişiden biri şehre 
gelip muayene olabilmektedir. 

8. Verem, frengi, trahom, sıtma ve emsali 
hastalıkları süratle yenecek bir sağlık mücade
lesi yürütülmelidir. 

9. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mün
hasıran sağlık işleriyle ilgilenmeli ve sosyal yar
dım işleri bu Bakanlığın üzerinden alınmalıdır. 

10. Sosyal yardım işlerini, sıhhatli, istik
rarlı, sağlam bir toplum düzeni hizmetini yü
rütecek bir (Sosyal İşler Bakanlığı) kurulma
lı; emekli Sandığı, İşçi Sigortaları Kurumu, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve benzeri teşekkül
ler bütün hak ve vecibeleriyle Sosyal İşler Ba
kanlığına bağlanmalı ve bu suretle bütün va
tandaşların sosyal güvenliği temin ve tesis edil
melidir. 

11. Bu Bakanlığa bağlı olarak kurulacak 
(Devlet Genel Sigorta Kurumu) vasıtasiyle 18 
yaşından 65 yaşma kadar bütün vatandaşlar 
sigorta edijmeli, bu suretle 55 yaşını bitiren 
her kadın, 65 yaşını bitiren her erkek ve her 
meslekten her vatandaş emekli hukukuna sahip 
kılınmalıdır. 
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12. Hekimlerin yurt sathında dengesiz da
ğılışını düzeltecek tedbirler alınmalıdır. 

13. Entegrasyonun uygulandığı illerde 7 000 
nüfusa bir köy sağlık grupu ve her 2 500 -
3 000 nüfusa bir ebe muayene evi tesis edilmek 
suretiyle hizmet köye götürülmektedir. Grup
larda bir ebe, bir sağlık memuru, bir sıtma sür-
veyanı belirli bir programa göre her ay evleri 
gezmek suretiyle koruyucu hekimlik görevleri
ni yapmaktadırlar. Ayrıca il dahilindeki sağ
lık tesisleri hekimleri yine belirli bir progra
ma göre köyleri gezerek parasız poliklinik yap
maktadırlar. Bu çalışmayı sevinçle karşıladı
ğımızı beyan ederken, bunun bütün yurtta tat
bik edilmesini faydalı görmekteyiz. 

14. Nüfusumuzun % 2,5 u veremlidir. Mem
leketimizde 750 000 ilâ 800 000 civarında te
davi edilmesi gereken veremli vardır. Bu çok 
acı bir tablodur. Bunu önlemek için bütün nü
fusu röntgenle tarayıp hastaların tedavisini ya
pacak teşkilâtın kurulması şarttır. Halihazır
da noksanlara rağmen evvelce veremden ölen
lerin oranı 100 000 de 161 iken 1963 yılında 
bu oran 45 e düşmüştür ki, bunu takdir etme
mek. mümkün değildir. Tatbik edilen aşıdan 
da çoik müspet netice alınmıştır. Bunu şükran-

• la kaydetmek isteriz. 
15. Bâzı Devlet hastanelerinde noksan bu

lunan uzmanların tamamlanmasını arzu etmek
teyiz. 

Yurt içinde bilhassa yolu ve aracı olmıyan 
mahrumiyet bölgelerindeki sağlık tesislerine ön-
plânda önem verilmesinin uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

C. K. M. P. Meclis Grupu 1966 yılı Bütçesi
nin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına üs
tün başarılar ve hayırlı hizmetler getirmesini 
diler, Yüce Heyetinize saygılarını sunar. (Alî 
kışlar.) 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Sayın 
Tarık Ziya Ekinci. 

T. 1. i». GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri; biraz evvel burada konuşan Y. 
T. P. Sözcüsü Yusuf Azizoğlu'nun, sosyalizm 
cazibesini kaybetmiş bir 19 ncu asır alkımı ol
duğu yolundaki beyanı, muhterıem arkadaşımı
zın dünyadaki gidişten ne kadar habersiz ol
duğunu göstermektedir. Bu gaflet politika 
adamları için son derece acı bir hüsran geti

rir. Mevcut siyasi partilere teker teker çata
rak Y. T. V. için bir varlık sağlama gayreti ise 
boşunadır. Ekonomik ve sosyal dayanağı olmı
yan muhtevasız bir siyasi teşekkül kaderine 
boyun eğerek silinmeye mahkûmdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 yılı Büt
çesi üzerinde T. 1. P. adına görüş ve temenni
lerimizi belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Bu münasebetle Yüce Meclisi saygiyle se
lâmlar, B'aikanlığm 1966 yılı çalışmalarının hal
kımıza yararlı olmasını dilerim. 

iSayın milletvekilleri; bilindiği gibi, Sağlık 
ve Sosyal Yandım Bakanlığı kuruluş yılların
da tedavi edici hekimliğe öncelik tanıyan bir 
anlayış içinde hizmete başlamıştır. Günün yurt 
ve dünya şartları icabı kaJbullenen bu hizmet 
şekli, biliım ve teknikte süratli ilerlemeye ve 
dünyada koruyucu tıp hizmetlerine öncelik ta
nıyan bir gelişmeye rağmen, bizde olduğu gi
bi muhafaza edilmiştir. Sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesinde tedavi edici hekimliğe öncelik 
verilmesinin sebebi, ülkemizde uygulanan eko
nomik yöntem ve bunun icabı olan sosyal iliş
kileri muhafaza eden bir idare felsefesinin yü
rürlükte tutulmasıdır. 

Bir ülkede ekonomik alamda kaynakların dü
zenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesinde iki 
prensip vardır. Ya kaynaklar kâr esasına göre 
dağıtılır ve bunun sonucu olarak hizmetler de 
aynı esaslar içinde halka arz edilir; ya da kay
naklar ihtiyaca göre dağıtılır ve hizmetler ih
tiyaca göre halka götürülür. Bizde, kaynak
ların dağıtılmasında ve hizmetlerin sunulma
sında kâr esasının ön plânda tutulması, yani 
özel sektör yoluyla kalkınmanın öngörülmesi 
sebebiyle, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
de düzenleyici faktör bu temel görüş olmuştur. 

Bir ülkede bütün kaynakların dağılımı o 
ülkedeki ekonomik temel yapının mantığına 
aykırı ola,mıyacağmdan, Devlet eliyle yürütül
mesine rağmen bizde sağlık hizmetlerinin ve 
kaynaklarının düzenlenmesinde hiçbir zaman 
ihtiyaç esası önplâna alınmamıştır. Ülkemizde 
hekim dağılışı tetkik edilirse, bu gerçek daha 
iyi ortaya çıkar. 

Yapıları tetkiklere göre Türkiye'de hizmet 
görebilecek 15 bin hekimin bulunması gerek-
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önektedir. Buna rağmen tababetle uğraşan he
kim adedi 10 500 dür. Bunun 2 800 adedi yurt 
•dışında ve 2 619 adedi de serbest olarak ça
lışmaktadır. Sağlık Bakanlığı hizmetinde ça
lışan hekim adedi 3 198, Sosyal Sigortalar, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer benzeri ku
rumlarda çalışan hekim adedi ise 2 100 dür. 
Hekimlerin dağılışı illere ve bölgelere göre tet
kik edilecek olursa, İstanbul'da 635 kişiye 1 he
kim, Ankara'ya 795 kişiye 1 hekim düştüğü hal
de, 51 ilimizde ortalama 9 000 kişiye bir hekim 
ve geri kalan 18 ilimizde de ortalama 15 000 
kişiye bir hekim düşmektedir. Hatttâ Doğu il
lerimizde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme-
sine rağmen, kaynakların dağılışında bu oran
larda büyük bir değişiklik olmamıştır. Nitekim 
1965 yılının ilk 10 ayı içinde boş kadrolara tâ
yin edilen 290 hekimden 163 ü İstanbul, Anka
ra ve İzmir illerine gittikleri halde, bâzı avan
tajlara rağmen sosyalleştirme bölgesindeki 12 
ilimize ancak 127 bekim gönderileıbilmiştir. 

Aynı durum tedavi kurumlarının dağılışın
da da görülmektedir. 

15 ilde 10 000 kişiye 1 - 5 yatak düşmek
tedir, 34 ilde 6 - 10 yatak, 13 ilde 11 - 15 yatak, 
1 ilde 16 - 20 yatak, 4 ilde de 21 den daha faz
la yatak düşmektedir. 

G-örüldüğü gibi ekonomik kaynakların dağı
lışında kâr esasının düzenleyici faktör olarak 
hâlkim olduğu ülkemizde bütün kaynakların 
dağılışı gibi sağlık hizmetleriyle ilgili kay
nakların dağılışı da dengesiz, toplumun ihtiya
cına cevap vermekten uzak ve kişisel arzula
rı tatmin etmeye yönelmiştir. Gelişmiş ve me
deni ihtiyaçlara cevap veren illerimizde, daha 
çok kazanmak ve daha iyi yaşamak özlemiyle 
'hekimlerin büyük oranda toplanmasına rağ
men, geri kalmış bölgelerde ise sağlık hizmet
lerinin asgari ölçülerde dahi yürütülmesi için 
eleman bulunamamaktadır. 

Tıpkı sermayenin geri kalmış bölgelerden 
kalkınmış bölgelere doğru akması yani ekono
mik polarizasyonda olduğu gibi, sağlık kaynak
larının dağılışında da bir kutuplaşma olanakta
dır. 

Sağlık kaynaklarımızın memlekett ihtiyaçla
rına göre dağılmamış olmasında temeldeki bu 
bozukluk görülemediği veya gösterilmek isten
mediği için meseleye duygusal yönden bakıl
makta ve çoğu kez helkimlerimizin fedakârlık 
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ve vatanperverlik duygularının noksan oluşu 
gibi, bilimsel dayanağı olmıyan plâtonik sebep
lere bağlanmaktadır. Çözüm yolu olarak da 
yurt dışına çıkan hekimlerin yurttaşlık hak
larının kaldırılması, geri kalmış bölgelere git
meyen hekimlerin de sanatlarını kullanma hak
larının geri alınması gibi akıl dışı teklifler ya
pılmakta ve sağlık hizmetlerinin başarılı ola
mayışının sebebi olarak hekimler gösterilmek
tedir, Böylece dikkatlerin başka tarafa çekil
mesi suretiyle temeldeki bozukluğun halkımız 
tarafından anlaşılması kolaylıkla önlenmekte
dir. 

Devlete ait sağlık kurumlarında, özellikle 
hastanelerde halka iyi muamele edilmemesi, 
fakir halkın hastane kapılarında hakaret gör
mesi ve hastaların menfaat karşılığı yatırılma
sı gibi birçok şikâyetlerin gerçek sebebi, zan
nedildiği gibi yalnız hekimlerin aşırı kazanç 
arzulariyle değil, toplumun ekonomik ve sos
yal yapısındaki düzensizlikle ilgilidir. 

Bütün ekonomik kaynaklarımızın dağılışın
da olduğu, gibi, sağlık kaynaklarının dağılışı ve 
hizmetlerinin sunulmasında, kâr esası düzen
leyici faktör olduğu müddetçe, halk sağlığının 
bir ticaret ve sömürme konusu olmaktan kur
tulması imkânsızdır. 

Yaşamak kişinin en tabiî haklarından biri 
olduğuna göre, sağlık hizmetlerinin yürütül
mesi de Devletin en başta gelen görevlerinden 
biridir. Nitekim, Anayasamızın 49 ncu madde
si, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşı-
labilmesi ve tıbbi bakım görmesi görevlerini 
Devlete yüklemiştir. Halk sağlığının bir ticaret 
ve sömürme konusu olmaktan çıkarılması an
cak sağlık hizmetlerinin Devlet eliyle halk ya
rarına yürütülmesiyle mümkündür. 

Bir ülkenin sağlık durumu, o ülkenin eko
nomik ve kültürel derecesine sıkı sıkiya bağ
lıdır. Aynı zamanda sağlık durumunun belirli 
bir biçimde düzeltilmesi de ekonomik, sosyal 
ve kültürel, gelişmeyi etkiler ve hızlandırır. 

Biz T. 1. P. olarak, sağlık hizmetlerinin ba
şarılı bir şekilde yürütülmesi ve halkımızın 
bütünüyle sağlık hizmetlerinden yeterli bir şe
kilde ve eşidolarak yararlanması için, Devlet 
eliyle yapılacak rasyonel yatırımların ekono
mimizin gelişmesi, sosyal ve kültürel kalkın
mamızı olumlu yönde etkileyen prodüktif yatı
rımlar olarak kabul etmekteyiz. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 
yılı Bütçesini bu görüşle tetkik ettiğimiz za
man, bütçenin son derece yetersiz olduğu ve 
plân hedeflerinin bu bütçe ile gerçekleş/eani-
yeeeği görülür. 

Plâna göre 11)66 cari harcamaları ve serma
ye teşkili ile transfer bütçelerinin 818 milyon 
lira olması gerekirken, 182 milyon noksanı ile 
636 milyon lira olarak bağlanmıştır. Bu mik
tarın plânda tesbit edilen hizmetlerin görül
mesine imkân venmiyeceği aşikârdır. 

Genel bütçeye oranla da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının Bütçesi dünya ölçüleri 
ve plânın öngördüğü seviyenin altındadır. Sağ
lık hizmetlerinin plân ilkelerine uygun bir şe-
ıkilde yürütülımesi için genel bütçenin % 6 sının 
ayrılması gerekirken, 1966 yılında sağlık har
camalarına ayrılan miktar, ancak genel büt
çenin % 3,9 unu teşkil etmektedir. 

Bütçenin, plânın öngördüğü hizmet ve ya
tırımları karşılıyacak miktarın çok altında tu
tulmuş olması sebebiyle personel ücret ve öde
neklerinde olduğu gibi, tedavi giderleri, bula
şıcı hastalıklarla savaş, tıbbi malzeme ve lü
zumlu motorlu taşıt araçlarının satınalımna-
smda hizmetti aksatacak kadar kesintiler ya
pılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin ha'lıkm yararına yeni
den düzenlenmesi, koruyucu hekimliğin önplâ-
na alınması suretiyle tedavi edici hekimliğin, 
onun bünyesinde ve onu tamamlayıcı bir hiz
met haline gelmesiyle mümkündür. 

Bir toplumun sağlık hizmetleri, diğer sos
yal hizmetlerle bir bütün teşkil eder ve bun
lar birbirlerinden ayrı olarak mütalâa edile-
miyeceği gibi, karşılıklı olarak da binbirlerini 
etkiler ve tamamlarlar. 

Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi için göz 
önünde bulundurulacak ve sağlık problemiyle 
sııkı bir şekilde bağlantı halinde bulunan çeşit
li hizmet dalları şunlardır: 

1. Ailenin ekonomik seviyesinin yükseltil
mesi ve beslenme şartlariyle barınma şartları
nın ıslahı, 

2. Çevre sağlığı şartlarının düzeni enim esi, 
3. Halkın genel eğitimiyle birlikte, sağlık 

konusunda eğitilmesi, 
4. Bulaşıcı haıstalıkların yok edilmesi ve 

koruyucu tedbirlerin alınması, 

5. Tedavi edici hekimliğin koruyucu he
kimliğin tamamlayıcı bir unsuru olarak yeni
den düzenienımesi, 

6. Sağluk hizmetlerinin köye kadar götü-
rülmıesi, «.Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi.» 

7. Sosyal hikmetler. 
Bir toplumun sağlı'k durumu, o toplum 

fertlerinin ekonomik imkânları ve beslenme 
sebepleriyle sııkı bir tarzda ilgilidir. Bir top
lumda yeterince gıda alaımıyan veya vücut için 
lüzumlu temel maddeleri ihtiva eden çok yön
lü beslenme imkânlarından yoksun, yani «Sous 
alimentation» içinde bulunan halkın bütün 
hastalıklara, özellikle salgın hastalıklara kar
şı mukavemetsiz oldukları, salgınlarda, morlu-
dite ve mortalite oranlarının yüksek olduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde fert 'başına düşen millî gelir 
1 950 liradır. Köyde ise bu gelir ancak 1 100 
lira civarındadır. Fert ve aile gelirlerinin son 
derece düşük olması, diğer mübrem insani ih
tiyaçların giderilmesi için hayati önemi olan 
pahalı gıda maddelerinden kısmayı ve yalnız 
karın doyurucu tok yönlü gıda maddeleriyle 
beslenmeyi zorunlu hale getirir. Bu selbeple 
emeğiyle geçinen fakir halkımıızm temel gıda
sını hububat teşkil etmektedir. TürfkiyeVle yıl
da fert basma 248 kg. tahıl tüketildiği halde, 
fert başına tüketilen yıllık et miktarı ise an
cak 9 kg. dır. Beslenme problemi olmıyan, ile
ri ülkelerde bu oranlar tamamen ters durum
dadır, Bugün ülkemizde özellikle köylerde ya-
şıyan halkımız, et, süt, yumurta, peynir ve 
benzeri protein bakımından zengin gıda mad
delerinden yoksun bulunmaktadır. 

Milî gelir dağılışmdaki dengesidlik, bölgeler 
arasında büyük dengesizliğe sebebolduğundan 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaşıyan halkı
mızın beslenme şartları çok daha vahimdir. 
Bu sebeple Doğu'da salgın hastalıkların yaptı
ğı tahribat daha da büyüktür. 

Verem de toplumun beslenme şartlariyle 
ilgili olarak etki gösteren bir hastalıktır. Bu 
bakımdan bizde vereme yakalanma ve verem
den ölüm oranı çok yüksektir. 

Halkımızın ekonomik gücü yükselmeden ve 
iyi beslenme şartlarına kavuşturulmadan vere
min ülkemizde yalnız tıbbi tedbirlerle tahrip-
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kâr bir hastalık olmaktan çıkmasını sağla
mak mümkün değildir. 

P r o l Baade önümüzdeki 10 yıl içinde Türki
ye'de tarım alanındaki verimsizlik ve erozyon 
sebebiyle açlık tehlikesinin ba§( göstereceğine 
işaret etmiştir. Bu bakımdan ciddî tedbir
lerin alınmasının zorunlu olduğu aşikârdır. 

Beslenmenin yanında ekonomik durumun 
şartlandırdığı ve sağlık durumu üzerinde di
rekt olarak tesir eden diğer bir faktör de ba
rınma ve mesken meselesidir. Bugün Türkiye'
de ortalama barınma yoğunluğu oda başına 3 
kişi olarak hesaplanmaktadır. Barınma yoğun
luğunun bu derece yüksek olduğu bir ülkede 
salgın hastalıkların sık sık patlak vermesi ve 
büyük bir salgınlar yapması kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

O halde sağlık politikasının başarı ile uy
gulanması halkın ekonomik standardını yük
seltici yani beslenme ve barınma şartlarını dü
zenleyici tedbirleri almakla mümkündür. 

Bu da Anayasamızın öngördüğü şekilde, ada
letli bir millî gelir dağılımını sağlıyarak eko
nomik kalkınmamız için gerekli olan köklü re
formların yapılması ve Devlet eliyle plânlı bir 
sanayileşme hamlesini gerçekleştirmekle ka
bildir. 

Çevre sağlık şartlarının düzenlenmesi ka
nalizasyon yapılması, köy ve kasaba içme sula
rının sağlanması, gıda maddelerinin kontrolü, 
haşarat ve sineklerle mücadele, büyük şıehirle-
rin havasının zararlı hale gelemsini önlemek, 
hastalık kaynağı olabilecek viranelerin temiz
lenmesi gibi gene] hijyen tedbirlerini almakla 
gerçekleştirilebilir. 

Bn. mesele, bayındırlık, belediye hizmetleri 
şehirleşme politikası ve halkın eğitim seviyesiy
le ilgili olup, iktidarı bütünüyle ilgilendiren bir 
Devlet görevi olarak ortaya çıkmaktadır. An
cak bu hizmetlerin yapılmasında Sağlık Bakan
lığı yol gösterici ve ikaz edici önmli bir fonk
siyona rahiptir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde halk sağ
lığını tehdidedici ve ekonomimizi büyük çapta 
olumsuz bir şekilde etkiliyen birçok bulaşıcı 
hastalıklar görülmektedir. Toplumumuzun 
ekonomik ve sosyal durumu ile yakın bir ilgi 
halinde bulunan bu hastalıklardan tam mâna-
siyle kurtulmak ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımdaı- kalkınmamıza bağlı olmakla bera

ber, bugünün imkânlariyle de, rasyonel bir ça
lışma ile olumlu sonuçlar almak mümkündür. 
Bu anlayış içinde yapılan çalışmalarla bâzı ko
nularda başarılı sonuçlar alınmış olduğunu 
görmekle bahtiyarlık duymaktayız. 

Sıtma eredikasyonu çalışmaları olumlu so
nuç vermiştir. Ancak bütçe mülâhazası gibi 
hasis düşüncelerle mücadele aksatılırsa, sıtma 
yeniden bir tehlike olabilir. 

Verem savaş, çalışmaları ve kütle halinde 
yapılan B.C.G. aşısı tatbikatı başarılı sonuç
lar vermiştir. Verem savaş dispanserlerinin il
çelere kadar götürülmesi ve dispanserlerin ilâç 
ihtiyaçları karşılanarak yeterli sürece teda
vilerin yapılması sağlanmalıdır. Veremli has
taların rehabilitasyonu ve tedavi görmüş hasta
ların sağlık durumlariyle ilgili iş imkânlarının 
sağlanması için sosyal çalışmalar yapılmalıdır. 

Doğu ve Güney-Doğu illerimizde yaygın bir 
şekilde görülen lepra savaşının daha etkin bir 
şekilde yapılması ve hastaların tecridi için Do
ğuda yeni bir hastanenin kurulması şarttır. 

Çevre sağlık şartlarının bozuk olması ile il
gili olarak Doğu, Güney-Doğu ve Güney illeri
mizde l.fiOO.OOO milyon trahomlu vardır. Tra
hom savaş çalışmaları çevre sağlık şartlarının 
düzenleyici çalışmalarla birlikte yürütülmelidir. 

Komşumuz İran'da yerlemiş ve andemik hal
de bulunan kolera hastalığının ülkemize sıçra
ması tehlikesi vardır. Biİhassa Yaz aylarında 
şiddetini artıran bu hastalık çevre sağlık şart
larının son derece bozuk olması sebebiyle Doğu 
illerimize yerleştikten sonra, halkımız için mü
cadelesi zor bir tehlike haline gelebilir. Sağ
lık Bakanlığı uzmanları ve Tıp Fakültesi pro
fesörleri tehlikeye ciddiyetle işaret etmektedir
ler. Bakanlığın bu konuda ciddî tedbirler al
ması gerekirken politik maksatlarla tehlikeyi 
küçük gösterme gayretleri mesuliyet duygu
sundan uzak bir davranışın ifadesidir. 

Önümüzdeki hae mevsiminde Hindistan, Pa
kistan, Seylan, Endonezya ve İran'dan Hicaz'a 
gidecek hacı adayı portörlerinin hastalığın 
tehlikeli bir şekilde yayılmasına ve aynı yoldan 
yurdumuza girmesine sebebolmaları müm
kündür. . 

Kolera salgınının yurda girmesiyle, binlerce 
Müslümanm hayatının tehlikeye girebileceği 
gerçeği karşısında, Hicaz'a gidecek yurttaş
lara politik maksatlarla hoş görünme gayret-

< 

ı 
! ı 

— 155 -



M. Meclisi B : 52 21 . 2 . 1966 O : 3 

lerinin gerçek Müslümanlıkla bağdaşır bir hare
ket olmadığını belirtmeyi bir görev sayarız. 

Sayın milletvekilleri, tedavi edici hastane 
hekimliği giderek önemini koruyucu hekimliğe 
bırakacak tarzda düzenlenmelidir. 

Tedavi edici hekimlikte küçük üniteler 
yerine ekonomik bakımdan verimli, kollabra-
siyon imkânı sağlıyan büyük kuruluşlar tercih 
edilmelidir. Yatak adedi 10 bir kişiye 25 ya
tak düşecek tarzda artırılmalı ve yatakla
rın illere göre dağılışı ihtiyaç ölçüleri içinde 
dengeli bir şekilde yapılmalıdır. 

Doğu ve Güney-Doğu illerimizdeki kanserli 
hastaların Ankara ve İstanbul illerine gitme
leri çok masraflıdır. Bu bakımdan Doğuda 
bir kanser tedavi kurumunun açılması son de
rece lüzumludur. 

Bugün nüfusumuzun % 75 i köyde otur
maktadır. O halde halkçı bir sağlık politika
sının hedefi sağlık hizmettlerini köye götür
mek olmalıdır. Köylümüz sağlık nimetlerin
den yoksun şartlar içinde caıhil muita tabiple
rin daha kötüsü üfürükçülerin elinde kalmıştır. 
Bu kayıtsızlık binlerce yurttaşımızın hayatı
na mal olmaktadır. 

BAŞKAN —• Sayın Ekinci, bir dakika müd
detiniz kalmıştır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bir 
dakika içinde bitiririm efendim. 

Bu bakımdan sağlık hizmetlerinin köye gitr 
meşinde ve koruyucu tıp hizmetlerinin yurt 
çapında gerçekleşmesinde başarılı bir adım 
olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi tat
bikatını yürekten benimsediğimizi belirtmeyi 
bir görev sayarız. 

Doğu ve Güney - Doğu'da oniki ilimizde, 
sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışma
larından olumlu sonuçlar alınmıştır. Eksikleri 
giderildiği takdirde bu hizmet şeklinin daha 
da başarılı olması mümkündür. 

Sosyalleştirme çalışmalarından alınan olum
lu sonuçları ve bu uygulamayı 'başarısız hale 
getiren sebepleri arz etmek istiyorum. 

I - a) 5 yıllık uygulama civar köylerden 
ocak merkezine muayene için gelen hasta sa
yısının, oçağm bulunduğu köyde müracaat 
eden hasta sayısından % 72 oranında az oldu
ğunu göstermiştir. Bu bakımdan yedi bin nü
fus için bir sağlık "ocağı âzami bir miktardır. 

Tasarruf gayesiyle ocak bölgelerinin daha ge
niş tutulması hatalıdır. 

II - b) Ocaklarda hasta tedavisi, hastane
lerde yatırılarak yapılan tedaviye kıyasla son 
derece ucuzdur. 

III - c) Sosyalleştirme, sağlık hizmetleriy
le ilgili kaynakların dağılışında yurt ölçüsünde 
bir dengenin kurulmasına hizmet edecektir. 
Kadrolar tamamen dolmadığı halde Doğu ille
rimizde hekim ve sağlık personeli sayılarında 
% 70 - 80 oranında bir artma olmuştur. 

IV - d) Sosyalleştirme toplum kalkınma
sında ve sağlık konusunda halkın eğitilmesinde 
yararlı olmuştur. 

V - e) Sosyalleştirme bölgesinde salgın 
hastalıklarla savaş ve aşı tatbikatı, diğer il
lere kıyasla daha başarılı olmuştur. 

VI - f) Sosyalleştirme, salgın hastalıklara 
karşı yurt ölçüsünde önleyici stratejik bir fonk
siyon görünüştür. 

VII - g) Köy yolları ve köy içme suları 
konularının, sosyalleştirmeye paralel bir şekilde 
ele alınmamış olması sağlık hizmetlerinin başa
rılı olmasını engellemiştir. İlgili hakanlıkların 
bu alt yapı hizmetlerini yapmamış olmaları hiz
metin aksamasına sebebolan kasıtlı bir ihmal 
olarak nitelendirilmeye mahkûmdur. Sosyal
leştirme tatbikatının başarılı olmadığı yolun
daki bâzı beyanlar bu ihmallerin kasıtlı oldu
ğunu ortaya koymaktadır. 

Hizmetin görülebilmesi için, her ocak böl
gesine bir motorlu aracın tahsis edilmesini ge
rektirir." Sosyalleştirme bölgesindeki 12 ilimiz
de, taşıt aracı kadrosu 698 olmasına karşılık, 
mevcut sadece 32 dir. 

Yol yokluğu yanında, taşıt aracının da bu
lunmayışı 'hizmeti imkânsız hale getirmişti e. 
Bu konudaki ilgisizlik sosyalleştirmeye indiri
len en büyük darbedir. 

VIII - h) Sosyalleştirme bölgesinde hiz
metlerin aksamasına sebebolan diğer bir faktör 
de hekim ve personel noksanıdır. Hekim ve 
personel kadroları % 50 oranında hoştur. 

Buna sebep de çeşitli ödeme rejimleriyle 
sosyalleştirme bölgesinde çalışmanın cazip ol
maktan çıkarılmış olmasıdır. 

Pull - Time Kanunu ile bâzı hekimlere öde
nek verilmesini öngören kanunların uygulandı
ğı 'hastanelerde ve Sosyal Sigortalar Kurumun
da çalışan hekimlerin aylıkları, dağ başında 
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ocak hekimliği yapan tabiplerin aylıklarını geç
miştir. 

Sosyalleştirmeye karşı çıkarılan, entegras
yon hizmetinde görev alan hekimlerin ödenek 
almaları ve muayenehane açma imkânları, bu 
hizmet dalında çalışmayı cazip olmaktan çıkar
mıştır. 

Bu gidiş sosyalleştirmenin yurt çapında 
gelişmesini önliycceği gibi, 'hekim ve personel 
yokluğu sebebiyle uygulamanın yapıldığı iller
de de terk edilmesine müncer olacaktır. 

Vrurdumuz gerçeklerine en. uygun ve sağ
lık hizmetlerinin köye götürülmesini gerçekleş
tirecek tek yol sosyalleştirmedir. 

Bu uygulamayı plân hedeflerine uygun ola
rak aralıksız bir şekilde öngörülen süre içinde 
bütün yurdu kapsıyacak tarzda geliştirmek 
millî bir ödevdir. 

Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu konuda
ki her türlü ihmalin karşısında olacağız. 

(Adalet Partisi sıralarından, vakit doldu 
sesleri.) 

Efendim; rica ettim, Başkan bir dakika 
için müsaade ettiler. Başkanlığın takdirinde 
olan bir şeydir. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Başkanlık ikaz etti, arkadaşımız da bir dakika 
içinde bitireceğim dedi. Eğer bu müddet için
de bitirmezse sözünü keseriz. İstirham ediyo
rum. 

Sayın Ekinci; devam edin. Oa!buk bitirin 
efendim. 

T. t. P. ORUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Ülkemiz Çin ve Hindis
tan gibi nüfus baskısı altında olan bir ülke ol
madığı halde nüfus artışının ekonomik geliş
memizi engel üyen bir faktör olarak görülmesi 
ha tali dıi'. 

Türkiye İşçi Partisi nüfus meselesinin de 
diğer bütün sosyal meselelerimiz gibi ancak 
köklü, ekonomik ve sosyal dönüşümler sonu
cunda çözülebileceğine inanmaktadır. Bu dö
nüşümler yapılarak plânlı bir sanayileşme yo
luna gidildği ve bütün tabiî 'kaynaklarımızın ha
rekete geçirildiği takdirde ülkemiz bugünkü 
nüfusun birkaç mislini daha müreffeh ve daha 
mutlu bir şekilde besliyecek ekonomik potan
siyele sahiptir. 

Bu sebeple doğumun kontrolü konusunda 
Devletin özel bir müdahale ve gayreti olmadan 
ailenin kendi takdir ölçüleri içinde hareket et
mesinden öteye bir davranışı tasvibetmediği-
mizi belirtmek isterim. Bu itibarla, nüfus plân
laması yerine ana ve babanın takdir ölçülerine 
riayet eder bir sistemi tavsiye ederiz. Ameri
ka Birleşik Devletlerinde oldukça süratli nü
fus artışına karşı, bir nüfus plânlaması proble
mi olmadığı halde, Amerikan Hükümetinin 
Türkiye'de nüfus plânlaması ile yakından ilgi
lenmesi ve bu konuda büyük yardımlar vadet-
mesi dikkatimizi çekmelidir. 

Halkımızı kontraseptik ilâçlara alıştırma ve 
bu alandaki tüketim ihtiyaçlarımızı kendi te
kelleri altına alma gayreti içinde olan bâzı fir
maların, birkaç yıllık ihtiyacımızı bedava sağ
lama hususundaki tekliflerine karşı da uyanık 
olmak lâzımdır. Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Aziz Türk Milletinin sağlığını koruyacak, sos
yal yardım problemlerini düzenliyecek bütçe 
yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. A. P. adı
na düşüncelerimizi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; dünyanın her tara
fında, sağlık ve sosyal yardım bütçelerinin müş
terek tarafları vardır. O da insanlığa hizmet 
etmek, günlük politika üstünde yer almaktır. 
İşte biz de, düşüncelerimizi bu espri içinde hu
zurlarınıza getirip, en mütevazi bir şekilde ifa
delendirmeye çalışacağız. Bütün gayemiz hizmeti 
bir fazla vatandaşımıza daha ulaştırabilmek ola
caktır. 

Hizmetlerin en ulvisi insan acılarını dindir
meye veya hafifletmeye çalışmaktır. Bu bütçeyi 
yürüteceklerin engin zenginliği de işte buradan 
gelmektedir. 

Aziz milletimizin kalkınma gücünün potan
siyeli, sağlığı koruyabilme imkânlarımızda sak
lıdır. Tedbirsizlik yüzünden zamansız ölümle
rin ve iş gücünden kaybedişlerin, umumi bütçeye 
görünmiyen yankıları milyarlar değerindedir. 

Dört yıl bu kürsüden savunduğumuz tedbir
lere eğilebilecek kadar vakit bulamıyan Hükü
metimizin Yüce Meclise getirdiği Sağlık ve Sos
yal Yardım bütçesi maddi bakımdan, gönlümü-
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zün arzu ettiği derecede hizmetleri gerçekleştire
bilecek nitelikte olmamakla beraber, millî gücü
müzle mütenasip imkânların sağlanmasında bü
yük gayret sarf edildiği açıkça görülmektedir. 
Müşkiller açık kalplilikle ele alınmış, millî bir 
titizlik gösterilmiş tedbirlerde, bütçe âdeta zor
lanmış ve bütün imkânlar kullanılmıştır. 

Biz sağlık yönünden kalkınmamızı etkileyen 
faktörleri teker teker ele alarak görüşlerimizi 
arz edeceğiz. 

1. Teşkilât Kanunu; Bakanlık Teşkilât Ka
nunu bugünkü ihtiyaçları karşılayabilecek du
rumda değildir, sağlık hizmetleri, personel öde
meleri, memleketin her bir köşesinde ayrı bir 
sisteme tabidir. Bu durumu düzenliyebilecek, 
modern anlayış içinde, sağlık ve sosyal yardım 
hizmetlerini vatandaşın ayağına götürebilecek 
kuruluşları kapsayan Reorganizasyon Kanunu 
yüksek huzurunuza süratle gelmelidir. 

Bu münasebetle, Bakanlık ilmî görüş içinde 
sağlık politikasını tekrar gözden geçirip tesbit 
etmelidir. 

Bu çalışmalarda koruyucu tedbirler, öncelik 
kazanmalı, Hükümetin asli vazifesi olduğu unu
tulmamalıdır. Bu hususta yapılacak yatırım ve 
ödemelerin iş gücünü artıran rantabl yatırımlar 
olduğunu söylemeye lüzum görmüyoruz. 

Tedavi edeci kuruluşların Devlet üzerindeki 
yükünü hafifletmek, modern imkânlardan va
tandaşı tam mânasiyle faydalandırabilmek için, 
sağlık sigortasını bütün vatandaşlara teşmil et
melidir. Bu kürsüden 4 yıldanberi ısrar ettiği
miz bu hususun kademe kademe tahakkuk etmesi, 
bu husustaki çalışmaların verimli bir şekilde 
ilerlemesi memnuniyet vericidir. Sigortalı öde
miş olduğu primlerin karşılığında, minnet duy
gusu altında eyilmeden tedavi görecek tefrik 
yapılmasının insan üzerinde yaptığı moral, çö
küntü ortadan kalkacaktır. Hastanın istediği 
yerde, istediği hekime tedavi olma imkânları 
sağlandığı takdirde, müesseseler ilmî ve iyi mu
amele etme rekabeti içine gireceklerdir. Sigorta 
hastanelerinde bakım standartlarının daha yük
sek oluşu sigortalanmaya karşı arzuyu artırmış
tır. 

2. Sosyalizasyon; ideal bir kuruluştur. Dün
yada büyük imkânlar ve ayrı sistemler içinde 
çalışan devletlerde iyi sonuçlar alınmıştır. Ama 
bizim memleketimizdeki imkânlarla ve tatbikatla 
bir çok taraflar dejenere olmuştur. Sosyalizas

yon tatbikatı bir kaç bakanlığın koodinasyon 
ve kooperasyonu ile muvaffak olabilecek, bizzat 
sağlık hizmetleri içinde bir ekip çalışmasını ica-
bettiren bir sistemdir. Milyonlar sarfiyle ku
rulan tesislere eli boş gönderilen hekimden hiç
bir iş beklenemez. Araçları tamamlanmıyan bir 
teşkilât, sadece istatistikleri başka bir işe yara
maz sosyalizasyonun tatbik edildiği bölgelerde 
yapılan iş moral takviyesinden ileri gidememiştir. 
Sağlık hizmetlerinin sıfır olduğu bir bölgeye 
elbetteki hekimin gidişi dahi oraya bir hareket 
vermiştir. İlk nazarda hiç yoktan iyidir demek 
gerekirse de bizim, dünya ölçülerinde gördükle
rimizden çok uzaktır. Sosyalizasyon bölgesinde, 
personel bakımından Dünya Sağlık Teşkilâtının 
normları dışına çıkılması da hatalı olmuştur. 

İstatistik rakamlarını tetkik edecek olursak 
bâzı işler yapılmıştır. Ama sağlık ve ölüm du
rumunu gösteren rakamlarda bir değişiklik ol
mamıştır. Yani beklenen randıman alınmamış
tır. Sosyalizasyon çalışmaları tekemmül etmiş 
bir makina çalışmasıdır. Bir yerindeki bir vida 
noksanlığı bütün sisteme tesir eder. Bizde bir 
değil birçok vidalar düşüktür. Devlet kuruluş
larımızın prensipleri ve davranışları ile sosya
lizasyon bölgesinde bir işçi ödediği prim karşı
lığı tedavi gördüğü halde, kendi işinde olan 
bir kimse ücretsiz tedavi olmaktadır, ödeme 
imkânları olana hiçbir külfetin yüklenmemesi 
vatandaş arasında tefrik yaratmaktadır. Sos
yalizasyon bölgesindeki kuruluşlarda o kadar 
eksikler vardır ki, elde olmıyarak ümitsizliğe 
düşmekteyiz. Bu eksik çalışma içinde tahakkuk 
ettirilen maliyetlerin hakiki olmasına imkân 
yoktur. Bütün bunlar iyi niyetleri olumsuz bir 
hale getirmektedir. 

Sosyalizasyon bölgelerinde tedavi edici ta
babetin mesuliyeti tam mânasiyle deruhde edil
diği takdirde Devlet mecbur olmadığı ağır bir 
yükün altına girmiş olur ki, altından kalkılma-
sma imkân yoktur. Kanaatimizce, bu sistem ko
ruyucu tababeti ve âcil vakaları kapsamakla hu-
dutlandırılmalıdır. 

3. Koruyucu tababet, halkın sağlık bilgisin-
deki noksanlık bu hizmetleri aksatan sebepler
den biridir. Vazifelilerin ciddî takipçi olma
maları bilhassa aşı tatbikatmdaki gevşeklik ve 
noksanlıklar sadece istatistik rakamlarını yük
seltmektedir. Esasında lokal tedbirler meseleyi 
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halletmez, ateşi küllemeye benzer. Memleket 
çapında aynı anda almmıyan koruyucu tedbir
ler âdeta ziyankârlıktır. Bâzı salgınlarda köy. 
köy leblebi gibi dağıtılan ilâçların tıbbî değeri 
yoktur. 

Nüfusun % 70 ine hitabeden ana - çocuk sağ
lığı lâyık olduğu ehemmiyeti görmemektedir. 
Hizmeti köye, mahalleye ve daha küçük ünite
lere götüren eğitimci vasfı olan bu teşkilât sos
yalizasyon bölgesi dışında âdeta sahipsizdir ve 
çok mahduttur. Biz teşkilâtın mümkün olduğu 
kadar genişletilmesinde büyük faydalar gör
mekteyiz. Yine bu teşkilâtın bölgesine göre 
anlamı değişmektedir. Bu amaçla kurulan bâzı 
tesislerin gün geçtikçe jinokoloji ve pediatri kli
nikleri haline geldiğini görmekteyiz. Bâzı kli-
nisyenlerin şahsi menfaatlerine ancak bu şeklin 
cevap verdiğinde şüphemiz yoktur. İlmî etütlere 
dayanan ve bütün dünyada benimsenen bu mü
esseseyi dejenere etmeye kimsenin hakkı olmadı
ğını hatırlatmak isteriz. 

Verem ve sıtma savaşlarında alman mesa
feler gönül ferahlatıcı derecededir. Bunun as
la, yeterli olduğu kanısına varılmamalıdır. 

Diğer salgınlara karşı mücadeleye gelince, 
kâfi hazırlığın ve ekiplerin bulunmadığını hâdi
seler ve vakalar göstermektedir. Bilhassa tra-
hum ve frengi savaşları yüz güldürücü değildir. 
Koleraya karşı müteyakkız olmak lâzımdır. He
kimlikte muhtelif savaş gruplarının müstakil 
çalışmaları hatalıdır. Büyük masraflara ve za
man kaybına sebebolmaktadır. Bu gruplar ara
sındaki işbirliği mutlaka sağlanmalıdır. 

4. Tedavi edici tababet, ayaktan tedavide 
birkısım sağlık dispanserlerinde ve merkezlerin
de iyi netice alındığı kanaatindeyiz. Hem çok 
kişiye hizmet edilmiş hem de Devlete külfeti 
az olmuştur. 

Yataklı tedavi kurumlarımıza gelince; Sağ
lık Bakanlığı emrinde Türkiye'de halen 39 713 
yatak vardır, ortalama 724 kişiye 1 yatak düş
mektedir. Bu rakam gelişmiş memleketler sevi
yesinden uzaktır. Keza bu yatakların memle
ket sathına orantılı bir şekilde dağılmamış ol
ması da ayrıca sıkıntı aratmaktadır. Hastane
lerimiz arasında ilmî seviye farkı olduğu gibi, 
bakım ve tedavi yönünden de standart olmak
tan çok uzaktır. Aynı nisbette harcama ve sta
tüye tabi olan bu müesseselerin bu hali kontrol 
sistemindeki kifayetsizlikten gelmektedir. Dün

yanın her tarafında olduğu gibi; hastaneleri iki 
yönden ayrı ayrı teftiş etmek lâzımdır. 

İlmî ve idari; hattâ ilmî teftiş önde gelir. 
Bir yandan bir süpürgenin hesabı günlerce mah
kemelerde sorulurken, diğer yandan her gün -
gelişen tıp ilminin ışığı altında neler yapılabil
diğini, ne gibi neticeler alındığını sormamak 
gariptir. 

Hastane idareciliği ayrı bir ilimdir, bu vazi
fe klinik cetvelinden ayrılmalıdır. Baştabip il
mî kurulun başkanı olmalıdır. 

Verem hastanelerinde az- da olsa çocuk ser
visleri, rehabilitasyon tesisleri mutlaka kurul
malıdır. Cerrahi merkezler kâfi. değildir. Bu 
haliyle verem hastanelerinden istenilen netice 
alınamamaktadır. 

Plân prensiplerinde de kabul edildiği gibi, 
hastanelerin hükmî şahsiyeti haiz kurumlar gibi 
çalışmasını temin edecek kuruluşlar tamamlan
malıdır. Böylece, hastane masraflarına dış yar
dımların da katılması imkânı sağlanacaktır. 

Yüksek ihtisas hastaneleri teşvik edilmeli
dir. Memleketimizde çok güzel örnekleri bulu
nan bu müesseseler Türk tıbbının sesini bütün 
dünyaya şerefle duyurmaktadırlar. Aldıkları 
neticelerle, yüzlerce hayatı kurtardıkları gibi, 
döviz kaybını da önlemektedirler. Litaratürde, 
dünya ölçüsündeki muvaffakiyetlerini görmek 
göğüs kabartıcı olmaktadır. Üniversite dışı 
bu ilmî çalışmaları teşvik etmekle genç istidat
lara ve dış memleketlerde şöhret yapmış hususi 
ihtisas sahibi Türk hekimlerine daha fazla im
kân verilmiş olunmaktadır. 

Az yataklı hastanelerden kaçınılmalı, bü
yük hastanelerle, sağlık merkezleri arasındaki 
özel taşıtlara önem verilmelidir. 

5. Sağlık personeli : özel bilgiyi icabettiren 
bu personelin şimdiye kadar teşvik ve himaye 
edilmemiş olması kadrolardaki bugünkü büyük 
boşlukları meydana getirmiştir. 

Bugün 13 binin üstünde Türk tabibi vardır. 
Bunun 3 699 u Sağlık Bakanlığında 3 732 si di
ğer kamu kuruluşlarında 3 134 ü de serbest ça
lışmaktadır. Serbest çalışanların bir kısmı da 
tababet yapmamaktadırlar. Geri kalanlar da 
dış memleketlerde çalışmaktadırlar. 

Dışarıda ve içerideki tabip mevcuduna göre 
2 400 - 2 500 kişiye bir tabip düşmektedir. Bu, 
gelişmiş sayılan memleketlerde görülen rakam-
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lara yakındır. Ama hikakette, Türkiye'de hiz
mette olanlar bir mevcudun üçte biri kadardır. 
Bunun başlıca sebebi Devlet hizmetlerindeki ta
bipliği cazip hale getirecek tedbirlerin alınma
ması, sadece mânevi değerlerle başbaşa bırakıl
mış olmasıdır. 

Birc,ok tıp fakültelerinin açılması, muvaze
neyi asla düzeltecek tedbirlerden değildir. Bilâ
kis maddi külfetleri ağırlaştırır. Biz bu hali 
dibi delik bir ambara benzetiyoruz. Tabip en
flâsyonu yaratmak tıp meslekinde tedavisi gayri-
kabil büyük yaralar açar. Çare mevcut tabip
lere maddi ve mânevi imkânlar sağlamak mesle
ki cazip hale ' getirmektir. Fakülteler, artan 
nüfusla orantılı bir şekilde kurulmalıdır. Heki
me ilmî gelişmeyi takibedebilecek imkânlar mut
laka sağlanmalıdır. Takibcdildiği takdirde he
kimlik çabuk eskiyen bir meslektir. 

Yardımcı sağlık personeline gelince, kadro 
açıkları daha senelerce kapatılamıyacak durum
dadır. Halen 36 yatağa bir hemşire düşmekte
dir. Gelişmiş memleketlerde 2 - 3 yatağa bir 
hemşire düşer. Her yıl bin civarındaki mezun 
olacak hemşire ile plânı gerçekleştirmeye imkân 
yoktur. Devlet hastaneleri 2 - 3 senelik hususi 
programlarla yardımcı personel yetiştirmek işi
ni çok ciddî bir şekilde ele almak lâzımdır. Bu 
çalışmaya muvazi olarak kadrolar da getirmek 
lâzımdır. Bugünkü sıkıntı içinde bile kadrosuz
luktan tâyini yapılamıyan aylardır bekliyen yar
dımcı sağlık personeli vardır. 

Ömrünün çoğunu ıstırapları paylaşarak ge
çiren şefkat ve yardım timsali bu kimselerin bi
zatihi kendileri şefkat ve yardımdan mahrum
dur. Sağlık personelinin gözle görünmiyen düş
manlarla mücadele etmesi, insan hafızasının ıs
tırapları çabuk unutması bir dahaki krize ka
dar takdir hissinden uzak olması, büyük talih
sizliktir. 

6. 1966 yılı bütçesinin yatırımları ve 
1965 le mukayesesi 1965 yılı bütçesinde plâna 
göre başlıca hedeflere ulaşılmış olmakla beraber 
ödeneklerdeki kifayetsizlik sebebiyle hizmetler 
rantabl bir şekilde yürütülememiştir. Birçok 
bitmiş tesisler hizmete açılamamıştır. Çok es
kiden tesbit edilmiş, yatak başına verilen öde
neklerin bugünkü piyasa ile orantılı olmaması 
bakım standardını çok düşünmüştür. Hastane 
ve küçük sağlık üniteleri arasında büyük ehem
miyet taşıyan taşıt işletme ve onarımları geri 

kalmıştır. Aylarca hekim ödenekleri verilme
miştir. Bütün bunlar, plâna göre 146 milyon 
liranın noksan verilmesinden doğmuştur. 

Bu yıl sağlık bütçesi 841 966 191 liradır. Bu
na Bayındırlık bütçesinde gösterilen yatırımlar 
dâhildir. Bu miktarın 205 470 000 lirası yatı
rımlar içindir. Genel bütçede cari ve sermaye 
teşkili, transfer harcamaları % 14,57 arttığı hal
de Sağlık bütçesinin cari ve sermaye Sağlık büt
çesinin cari ve sermaye teşkili transfer harcama
ları % 10 artmıştır. Bu umumi bütçedeki ar
tışla orantılı değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı plâna göre gelişme dairesi olarak 
kabul edilmiştir. Bu bölümdeki harcamalar hal
kın sağlığı ile işgücüne ve moraline doğrudan 
doğruya tesir etmektedir. 

1965 yılma göre bütçede 58 milyon artış 
varsa da bütçe 1966 yılı plân gerçeklerine göre 
182 milyon lira noksan ile bağlanmıştır. Böyle
ce nüfus başına 20 lira harcama yapılıyor de
mektir. Halbuki bu miktar İsveç'te insan başı
na 324 lira, millî geliri bizden düşük Seylân'da 
29 liradır. Görülüyor ki, Sağlık ve Sosyal Yar
dım hizmetleri bu yıl da, yeterli ödeneklere sa
hip değildir. 

7. Umumi temenniler : Çevre sağlığı, gıda 
maddelerini kontrol ve bilgisinin verilmesi 
ehemmiyetle ele alınmalıdır. 

İstatistik işleri ilmî yönden titizlikle ele alın
malı, Türkiye'nin sağlık haritaları tamamlanma
lıdır. 

Sosyal hastalıklarla bilgili ve ciddî mücadele 
şarttır. Türkiye'nin tabiî zenginlikleri arasında 
yer alan sıcak su kaplıcaları ile, hidroloji bö
lümü değerlendirilmelidir. 

Plânın öngördüğü, sağlık müesseselerinin bir 
elde toplanması fikri üzerindeki çalışmalar sü
ratlendirilmelidir. 

Özel sağlık müesseselernin kurulabilmesi ve 
yaşayabilmesi için, kredi imkânları sağlanmalı, 
bâzı muafiyetler tanınmalıdır. Bu tesisler Dev
let hizmetlerini hafifletmeye yarıyan müessese
lerdir. 

Hastane ve sağlık merkezlerindeki malzeme 
standart hale getirilmelidir. Bölge tamirhane
leri mutlaka işler hale getirilmelidir. 

İlâç mevzuunda ambalaj lüksünden kaçın
malı, çeşitli toniklerin ithalinden ziyade, hayati 
ilâçların ithali teşvik edilmelidir. Yabancı ser-
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maye ile kurulan müesseselerde taahhütleri ge
reğince iptidai madde yapımına süratle geçilme
lidir. 

İlâç kontrolünü yapacak geniş imkânlara sa
hip müesseseler artık kurulmalıdır. Bu hususta 
Refik Saydam Enstitüsünün genişletilerek fay
dalanmak mümkündür. 

Eczacılık Kanunu yeni baştan ele alınıp, de
mokratik esaslara göre düzenlenmelidir. 

Sağlık personelinin,. sosyal imkânları göz 
önüne alınarak sosyal sigortaları yapılmalıdır. 
İlmî gelişmelerini sağlıyacak mecburi tedbirler 
alınmalıdır. Dış memleketlerle temas imkânla
rını çoğaltmak, günlük hayatlarında çalışma 
imkânını verecek zamanı vermek tedbirler me-
yanmdadır. 

Çoktandır çalışmaları yapıldığını duyduğu
muz tıp lügatinin-bitirilmesine gayret edilmeli
dir. 

Tabip odaları birliğini daha aktif hale geti
recek yeni bir kanun süratle getirilmelidir. 

Kanunlaşan aile plânlamasının propagandası 
olumlu yapılmalıdır. Aile plânlamasının her 
aileyi istediği kadar çocuk yapma imkânını ver
diğini, sadece arzu edildiği takdirde cinayet ve 
müessif hâdiseleri önlemek için tedbirler alın
dığını vatandaşa anlatmak lâzımdır. 

Bilhassa yüksek ihtisas hastanelerimizde 
iyi sonuçlar alınan Full - Time sistemi korunma
lıdır. 

Gelişmiş memleketlerde olduğu gibi; serbest 
tabiplerden hastanelerde faydalanmak yolları 
aranmalıdır. Tıp Fakültesinden mezun olduk
tan sonra, bir yıl için internlik sistemi konulma
lıdır. 

Sosyal hizmetlerde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı hakiki yerini alamamıştır. Kimsesiz 
yavruların ve bakıma muhtaç kimselerin orga
nizasyonunu düzenliyecek kanunun özlemi için
deyiz. 

Sağlık sigortası ile birlikte ihtiyarlık sigor
tası da kurulmalıdır. Hamiyetli vatandaşları 
onorc ederek, atalarımızın kurduğu sosyal hiz
metler tesislerini ihya etmek veya yenilerini ek
lemek mümkündür. Türk milleti fert olarak da 
ciddî yardım kuruluşlarının daima yardımcısı 
olmuştur. Bu hal millî ve dinî vasıflarımzdan 
biridir. 

21 . 2 . 1966 O : 3 

Bu fırsattan faydalanarak Türk tıp mensup
larını en küçüğünden en büyüğüne kadar yap
tıkları hamiyet ve feragat yarışından dolayı 
tebrik eder, huzurlarınızda kendilerini saygı ile 
selâmlarım. 

1966 bütçesinin hayırlı olmasını diler, teşek
kürlerimle beraber hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Cumalıoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Saym Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının büt
çesi hakkında, Millet Partisi Grupu adına tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Müzakeresi yapılmakta olan 1966 yılı Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi, bu 'müesse
seden beklenen hizmetlerin yürütülmesine, plân
daki hedeflerin gerçekleşmesine imkân vermiyen 
yetersiz kısır bir bilançonun hazin bir tablosu
dur. 

Halkımızın ileri bir hayat standardına ulaş
tırmak, sosyal refahi sağlamak amaciyle plânlı 
bir kalkınmanın çaibası içindeyiz. Şüphe yok ki, 
bu kalkınma enerjik ve dinamik insan gücü ile; 
diğer bir deyimle toplumun beden ve ruh sağ-
lığiyle sağlanacaktır. 

Şu halde bir toplumun kalkınması sağlık, se
viyesiyle müspet orantılıdır. A. P. Hükümeti 
basılı programının 25 nci sayfasında «Sağlık po
litikamızda anahedef, halkın sağhk seviyesini 
yükseltmek olacaktır.» demekle plâna ve bu ger
çeğe inanmış görünmekte ise de kifayetsiz bir 
sağlık bütçesiyle karşımıza gelmiş bulunmakta
dır. 1966 yılı için sağlık harcamalarına ayrılan 
para, bütçenin % 3,9 u dur. Bu bütçe, memleket 
realitelerine masa başında hazırlanan plân ve 
istatistikler açısından bakışın gelenekleşmiş bir 
örnektir. Ve başka memleketlerde benzerine ras-
lamak güçtür. Zira Seylan'da sağlık hizmetleri
ne ayrılan para, bütçenin % 15,4 ü, îsfeç'te 
% 20,4 ü, Şili'de % 17,2 si, İsrail'de % 10,7 si
dir. 

Türk halkının en az yarısının kerpiç ve taş 
yığınlarından ibaret iptidai kulübelerde yaşadı
ğı, köylerin çoğunda hela ve fosseptik bulunma
dığı, içme sularının mikrobik ve septik olduğu, 
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soğuk bölgelerde ahırların birer köşesi oturma 
ve yaıtak odası olduğu, aş kafalarının hayvanlar
la müşterek bulunduğu, yara tedavilerinde güb
re ve köpek tersi kullanıldığı, doktor yüzü gör
meden bulaşıcı hastalıklardan ölen betbahtlarm 
sayısı istatistiklere geçmediği, istatistiklere ge-
çen septik doğum ve düşüklerin, bebek ölümle
rinin, verem ve kansere kurban gidenlerin mik
tarı ve genel besi noksanı bir felâket manzarası 
arz etmekte olduğu gerçeği göz önüne geitirilirse 
bu bütçe, Hükümetin halk sağlığına karşı lâkay-
•disini tescil eden bir vesikadır. Bu bütçe gibi 
geçmiş yılların sağlık bütçeleri tetkik edilirse 
bütün iktidarların Sağlık Bakanlığına bir üvey 
evlât gözü ile baktıkları, sağlık hizmetleri için 
asgari lüzumlu parayı kıskandıkları esefle görü
lecektir. Bu sene de bu gelenek devam etmekte
dir. 

Âdet olduğu üzere hükü<mie<tlerin iltifatın
dan, bütçe komisyonlarının desteğinden mah
rum kalan sağlık bütçeleri, meclislerden geldik
leri gibi çıkıp kanunlaşmıştır. 1966 yılı sağlık 
bütçesinin de akıbeti maalesef bu olacaktır. 

insan ve halk sağlığına verdiğimiz kıymet 
ölçüsü muasır medeni devletlerdeki seviyenin çok 
altında olduğu için sağlık hizmetlerini yürüten 
insan sağlığına ömürlerini vakfeden hefk'im ve 
sağlık personelinin hizmeti, ve emeğinin değeri 
anlaşılama'mıştır. Üzülerek beyan edelim ki, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Türkiye 
Büyük Millet Meclislerinden Türk hekiminin ve 
yardımcı sağlık personelinin haklarını koruyan, 
haysiyet ve vakarlarını okşıyan bir tek kanun 
çıkmamıştır. 

Memleketimizde en uzun ve en çileli yüksek 
tahsili yapan Türk doktorunun feragatli hiz
meti, maalesef bugüne kadar Devletten ve mec
lislerimizden takdir ve kadirbilirlilik ölçüleri 
içinde sıcak bir alâka görememiştir. 

Fakülte ve yüksek okul mezunu diğer mes
lek sahiplerine hizmet ihtiyacını karşılamak üze
re maddi imkânlar ve mânevi yetkiler tanıyan 
kanun ve mevzuat ele alınırken; Türk hekiminin 
hakları hayati ihtiyaç, vatanperverlik, insanlık 
hizmeti gibi demogojik lâflarla mânevi baskı 
altına alınarak kenara itilmiş, feragat, fedakâr
lık, mahrumiyete katlanma prensipleri yalnız 
Türk doktoru için mecburi telâkki edilmiştir. 
Zorla hekim kadrolarını doldurmak üzere mec

buri hizmet kanunları çıkarılmış, Devletten hiz
met istiyen doktorlar 400 lira aylık ücretle mah
rumiyet bölgelerinde görev almak zorunda bıra
kılmıştır. 

Harran'daki bir hâkimin maddi sıkıntısını 
olsun gidermek için bir tazminat, iki senede bir 
yükselme gibi terfih imkânları aranırken he
kimler için böyle bir şeye lüzum hissedilmemiş
tir. 

Devlet sektöründe görev alan bir mühendisin 
maddi hayatının tanzimi, hususi baremlerle, üc
ret ayarlamalariyle düzenlenirken, hekimler için 
böyle bir hak düşünülmemiştir. 

Emeği Devletin sosyal adalet ölçüleri dışın
da kalan hekimin izzetinefsi de rencide edilmiş
tir. Hükümet tabiplerinin, kaymakam vekili ilk
okul mezunu tahrirat kâtiplerinin emirlerine ve
rildiği bile görülmüştür. Dün olduğu kadar bu
gün de Devletin ve masa başlarındaki sorumlu
ların hedefi, Anadolu'nun ücra köşelerine ve 
mahrumiyet bölgelerine mücerret bir doktor gön
dermekten öte bir gaye taşımamıştır. Lâboratıı-
var, röntgen elektro, mikroskop ameliyethane ve 
tıbbi cihazlar bulunmadıkça, hekimi bunlardan 
faydalanacak bir ihtisas ve tecrübe devresine tabi 
tutmadıkça koruyucu hekimliğin ve bunun ya
nında tedavinin halkın ayağına götürüldüğü 
inancına kapılmak ortaçağ tababetine bel bağla
maktır. 

Modern tababet her gün yeni buluşlar ve ge
lişmeler kaydetmektedir. Her hekim günlük tıb
bi literatürü yeni çıkmış eserleri okumak yerli 
\ e yabancı tıbbi dergilere abone olmak mecbu
riyetindedir. Ayrıca yukardaki tıbbi malzeme
den birçoğunu şahsan tedarik etmek durumun
dadır. 450 lira maaşla Karlıova Hükümet Tabip
liğine atanan bir doktor hususi muayenehanesine 
gelecek bir insan da bulunmadığına göre, neyle 
geçinecek ve bu ihtiyaçlarını nasıl temin edecek
tir? Devlet, öteden beri hekimin feryadına kil
li: klarını tıkamış, ıstırabına ortak olamamıştır. 
Kadrosundaki pratisyen hekimlere belirli bir hiz
met süresinden sonra olsun bir ihtisas hakkı ta
nımamıştır. Tâyinleri âdil ölçülere bağlama
mıştır. Bugün birçok kazalarda Hükümet tabibi 
bulunmamasının, sağlık merkezlerine atanan he
kimlerin istifa edip oralara gitmemelerinin ger
çek sebebi ve nedeni budur. Bakanlık bu facia
yı müdrik olduğu halde, bütün hekimleri tatmin 
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edecek bir tazminat kanunu tasarısını Meclise 
getireceği yerde, hademe maaşiyle Bingöl'e he
kim göndermenin tedbirlerini düşünmektedir. 
Sayın Sağlık Bakanı Meclis kürsüsünden, aylar
dan, hattâ yıllardan beri hekimsiz olan ilçelere 
niçin doktor gönderilmiyor? Sözlü sorularına, 
tâyin edilenler istifa edip gitmedi, yakında bir 
başkası gönderilecektir şeklinde teselli cevapla-
riyle milletvekilleriyle kendilerini avutmakta
dır. Sosyal adalet ölçüleri içinde hekim emeğine 
değer verilmedikçe, hekimin hakkı ve vekarı ko
runmadıkça Bakanlık maalesef bu ilçelere hekim 
bulamıyacaktır. 

Yıllardan beri hizmeti sömürülen, emeği ha
kir görülen Türk doktoru hekimliğin değerini 
anlatacak, derdine derman olacak bir makam bu
lamamıştır. Vaktiyle bir Sağlık Bakanı doktor
ların Çemişkezek'te vazife almak için Bakanlık 
kapısında sıra bekliyeceklerini söylemişti. Heki
mi manen ve maddeten mahrum bölgelerde ihti
saslaşmadan, dünya nimetlerini tatmadan çürü
meye, meslekî bilgisini körletmeye matuf olan bu 
zihniyet, bunca acı tecrübelere rağmen bugün de 
değişmemiştir. Hayatının enerjik çağını kadav
ralar, iniltiler, mikroplar, bulaşıcı hastalıklar, 
lâboratuvarlar, hasta koğuşları polikinliklerin 
cerahatları arasında ilim uğruna, meslek aşkına 
harcıyan Türk hekimi çileli tahsilinin sonunda 
elde ettiği diplomanın ve buna ilâveten dört beş 
yıl asistanlık çilesi çekerek aldığı ihtisas vesika
larının bir şöfor ehliyeti veya bir daktilo kursu 
sertifikası kadar Devlette bir önem ve değer taşı
madığını görmenin ıstırabını ve hüsranını du
yarak yaşamaktadır. Bu bir realitedir. Bunun 
delilini 1966 Sağlık Bütçe tasarısındaki rakam
larla vereceğim. 

(D) cetveline bakınız, ilk sayfada, tercüman 
ve sekreter için 1 100 - 1 250 liralık, daktilo ve 
şoför için sekizer yüz liralık kadrolar koymuç 
olduğunu göreceksiniz. (L) cetvelini incelerseniz 
illerdeki hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurumları için ayrılan mütehassıs kadrolarının 
yalnız beş adedi 1 100 liralık olup çoğunluğu
nun 600 lira aylık ücretle doldurulduğunu gö
receksiniz, sıtma savaş doktorları için de 500 -
700 liralık ücret kadroları tahsis edilmiştir. Ge
ce gündüz ömrünü hastaneye ve hastaya vakfet
miş asistanlara ise 400 lira ücreti lâyık görmüş
tür, Biz şoförlük ve sekreterliği hakir gören zih

niyete karşıyız, bugünkü hayat pahalılığı karşı
sında bu vatandaşlarımızın bu kadar bir ücretle 
geçinemiyeceklerini müdrikiz. 

Adalet Partisi Hükümetinin ve Sayın Sağlık 
Bakanının müspet ilme ve tıbba karşı takdir öl
çüsünü belirtmek için bu misali zikrediyoruz. 

Devletten ve sosyal müesseselerden hakkı olan 
alâkayı göremiyen, emeğinin ve hizmetinin de
ğeri takdir edilmiyen, meslekinde ilerlemesi dü-
şünülmiyen ve yarınından da ümidini kesen 
Türk hekimleri sanatını icra ederek geçinmek ve 
geleceğini garantilemek için vatan dışında iş ara
mak zorunda kalmışitır. Yalbancı ülkelere giden 
2 000 Türk doktoru yüreği kan ağlıyarak yâdel-
lere gitmiştir. Bu aziz vatan evlâtlarına vatan
sızlık isnadedenler Türk doktorunun en az kendi
leri kadar vatansever ve milliyetçi olduğunu (bile 
îbilemiyen kişilerdir. (Bravo sesleri) 

Türk doktoru vatanına, milletine, aile ocağı
na, mukaddesatına ve tarihine bağlı olduğunu ta
rih Iboyunca feragatli hizmetleriyle ispat et
miştir. Amerika'da ve Avrupa'da çalışan, ihti
sas yapan Türk doktorları öz yurduna hikmet 
etmek ateşiyle yanmaktadır. Fakat dönenlere 
Devlet elini uzatmamaktadır. Halen yurtda 
10 917 hekim vardır. Bunun 3 593 ü Sağlık Ba
kanlığında 3 732 si diğer kamu kurul uslarında. 
3 134 ü serbest çalışmaktadır. 

Hekimlerin vattan saitfhma dağılışları dengesiz
dir. Doktorlar serbest muayenehane ile geçim 
imkânı bulunan şehir ve kasabalarda toplanmış
lardır. Bu yüzden İstanbul'da 550 nüfusa 1, 
Adıyaman'da 24 (bin kişiye 1 doktor isabet etmek
tedir. Bakanlık, hekimsiz yerlere, kapıcı maaşına 
doktor göndermenin çarelerini arıyacak yerde 
hekimin ilmi ve emeği ile mütenasip bir hak ve 
tazminat verilmesini sağladığı takdirde seribest 
çalışan bu 3 134 hekimin birçoğu doktor hasreti 
çeken şehir ve kasabalarda hizmet kabulüne ha
zırdır. 

Devletin vergi adaleti görüşünde de hekimin 
aleyhine bir tutumu vardır. 

ÖBir mühendisin 5 000 liraya kadar olan geli
rinden vergi alınmama karan iki sene evvel on 
bin liraya çıkarılmıştır. Hekim için vergi mua
fiyeti ise hâlâ 1 090 liradır. 

Devletin madde ve insan mühendisi arasında
ki adalet ölçüsü budur. Cemiyetimizde mânevi 
kıymetler maddi değerlerle yer değiştirdiği için 
emeği takdir eden1 ölçüler tersine dönmüştür. Me-
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selâ bankalarda bir 'bayan daktilo 800 - 1 000 li
ra, bir sefarethane kapıcısı iki bin lira maaş al
makta, Kanser Hastanesinde kariyerini yapmış 
bir operatör 650 lira aylık ücretle çalışmaktadır. 

'Söz Kanser Hastanesine gelmişken Sağlık Ba
kanlığının çok 'hatalı 'bir tutumunu da açıklamak 
isterim. Türkiye'nin kanserliler için tek modern 
hastanesi olan Andiçen Kanser Hastanesi, olgun 
YO eğitime yetkili bir mütehassıs kadrosuna sa-
Ihiıbolmasma ve faziletli idarecileri buTunmasın'a 
rağmen Bakanlık ıbu hastaneyi (E) grupundan çı
karmıştır. Bu müesseseyi asistandan mahrum 
bırakmıştır. 

9 Nisan 1962 tarih ve 11078 sayılı Resmî' Ga
zete ile (E) grupunda olduğu ilân edilen ve son
radan keyfî bir tasarrufla bu 'hakkı gaısfbedilen 
'Kanser Hastanesinin bu hakkının iadesi memle
kete büyük bir hizmet olacaktır. Bozuk olan 
röntgen makinasını da Sağlık Bakanlığı yaptır
malıdır. 

Bizde öteden beri politikacılar, fikir, edebiyat, 
folklor, hukuk ve polemiği, müspet ilimle fen sa^ 
naltlarma üstün tutmuşlar, daima birinci grup-
da'kilere iltifat edip göz kırpmışlardır. Bunun 
müşahhas bir örneğini A.P. Hükümetinin' 1966 
yılı bütçesinde ve çoğu A.P. li olan Bütçe Ko
misyonunun da vranuşl arında (görmekteyiz. Lâfı 
uzatmadan Maliye Bakanlığı Bütçesindeki sosyal 
yardımlar bölümünden birkaç misal verelim : 

1. Hükümet Mülkiyeliler Birliğine 100 bin 
lira, Türk Tıp Cemiyetine 5 bin lira, 

2. Halkevleri Genel Merkezine 4.90 bin lira, 
Halk Sağlığını Koruma Derneğine sıfır lira, 

3. Türk Ocağına 100 bin lira, Tıp Odalarına 
sıfır lira, 

4. Türk Hukuk Kurumuna 20 bin, Türk 
Coğrafya Kurumuna 10 bin, Türk Halk Oyunları 
ve Türküleri Federasyonuna 25 bin, Ankara Tıp 
Fakültesi Nöroloji Kliniği Yardım Derneğine sı
fır lira, 

5. Erzincan Kültür ve Eğitim Derneğine 
100 bin lira, Atatürk Sanaftöryomuna ve Reha
bilitasyonu Yardım Derneğine sıfır lira ödenek 
koymuştur. 

Bütçe Komisyonu ise Hükümetin bütçe tasa
rısına koyduğu yardım ödeneklerinden; istanbul 
Türk Kanser Derneğine konan 300 bin lira ile 
Türkiye Modern Cerrahi ve Araştırma Derneğine 
konan 100 bin liralık ödenekleri kaldırmıştır. 

Bunda Hükümet ve üyeler haklıdır. Zira müs
pet ilim ve fen adamlarının kulüplerde, kahveler
de, caddelerde toplanıp vakit geçirecek boş saat
leri olmadığı gibi lâf ebeliği yaparak politikaya 
tesir edecek bir durumları da yoktur. Memleke
tin . mânevi iklimi urlaştığma göre politikacı
ların yara ve kanser urlariyle meşgul olmaları
na lüzum kalmamıştır. (Sağ sıralardan, bravo 
sesleri) 
- Devletin ve cemiyetin sağlık hizmetlerine 

ait bu lâkaydisine rağmen bugün vatan sathın
da tıbba ve sağlık hizmetlerine ait bir ümran 
eseri görebiliyorsak bütün bunlar Türk he
kimlerinin feragatli, faziletli mesailerinin eser
leridir. Bu arada Bakanlık yönetici kadrosun
da hizmet deruhde etmiş meslektaşlarımla, 
personelin insanüstü bir gayretle fedakâr ça
lışmalarını da tebcil ve takdir ile yâdederim. 

Yıllardan beri vazife aşkı, insan hayatı 
uğrunda feragatli çalışmalarının neticesi ola
rak koruyucu tababet ve bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelede müspet neticeler alınmıştır. Sıt
ma savaşı, trahom, cüzzam, frengi, verem sa
vaşı bunlardan biridir. 

Tedavi hekimliği bakımından Bakanlığın 
maddi imkânları sınırlıdır. Hastaneler ve ya
taklar çok yetersizdir. Mütehassıs hekim kad
rolarında boşluklar çoktur. Taşıt araçları eski
miştir ve ihtiyaç karşılamaktan çok uzaktır. 
Bakanlığın hekim ve yardımcı sağlık personeli 
yetiştirme, sağlık hizmetlerini sosyalize etme 
gayretleri programlı ve verimli bir yoldadır. 
Hemşire ve yardımcı sağlık personeli noksan
lığını telâfi için daha geniş bir program uy
gulanmalıdır. Sosyalize tababetin mahrum böl
gelere şartlar ve imkânlar temin edilmeden 
gönderilmesi ümidedilen semereyi vermemişse 
de yine de memleketimize çok büyük faydalar 
sağlamıştır. Sosyalize bölgelerin su, yol ve araç 
ihtiyacı ilk hamlede temin edilmelidir. Yurt 
çapında tababeti sosyalize etmek Devlete al
tından kalkamıyacağı malî külfetler yükliyece-
ğinden bu işi kademeli ve plânlı bir şekilde 
yürütürken, diğer taraftan da sağlık sigortala-
riyle sağlık hizmetlerini halka mal etmenin 
tedbirleri araştırılmalıdır. Serbest hekimlik 
imkânları da açık tutulmamalıdır. 

Full - Time tatbik edilen hastanelerde iyi 
randıman alınmaktadır.. Devlet diğer Devlet 
hastanelerindeki hekimlere de bu hakkı tanı-
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malıdır. Full - Time'nin tatbikinde de hekim 
ve meslek hürriyetim kısıtlamamak için me
sai saatleri dışında muayenehanede çalışmak 
istiyen taıbiplere tazminatlar kaldırılmak su
retiyle imkânlar tanınmalıdır. Bu meslekî hür
riyet askerî tabiplere de teşmil edilmelidir. 
Böyle bir hareket Devlet ve askerî hastanele
rin uzmansız kalmalarını da önliyecektir. 

Beslenme ile ilgili çağdaş memleketler ça
pında araştırma enstitüleri kurulmalıdır. Hü
kümet yerli ilâç sanayiini koruyarak geliştir
mek, halka ucuz ilâç temin etmek imkânlarını 
hazırlamalıdır. Devletin ilk hedefi ilâç - kimya 
anasanayiini kurmak olmalıdır. Yabancı ilâç 
firmaları böyle bir yatırıma iştirak maksadiy-
le müesseselerini kurmuşlar ise de bugün bun
lar bir ilâç ambalaj sanayii halinde çalışmak
ta, yerli müstahzarata rakibolmakta ve ka
zançlarının çoğunu dışarı çıkarmaktadır. Ba
kanlıkça yerli ilâç sanayiinin himayesi ve kim
ya - ilâç sanayiinin kurulabilmesi için bu fir
malarla ilgili işi ciddî bir şekilde yeniden ele 
almalıdır. 

Bakanlığın sosyal yardım hizmetleri için de 
geniş malî imkânlar tanınmalıdır. Ödenek
ler çok azıdır. 

Sağlık Bakanlığına yeteri kadar ödenek ve
rildiği takdirde mesuliyet taşıyan Bakanlık 
hizmetlileri istediğiniz şekilde bu memlekete 
sağlık hizmetlerini yapacaklarına kaaniiz. He
pinizi hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelerin yeterliği hak
kında bir önerge gelmiştir. 6 arkadaş konuş
muştur. Bu itibarla evvelâ Sayın Bakan, son
ra da sıradan bir arkadaşa söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekili arkadaşlarım; Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının 1966 malî yılı bütçe
sinin Yüksek Mecliste görüşülmesi sırasında iz
har buyurulan tenkidlere ve temennilere cevap 
arz edeceğim. Tenkidler bizim için daima teş
vik edicidir, bize ışık tutar. Temennileri de 
yerine getirmekle büyük bir haz duymaktayız. 
Onun için her ikisini de aynı şekilde karşıla

maktayım. Tenkid ve temenniler ve bu meyan-
da bildirilen hususlar olmasa çalışmalarımız 
yarım kalır. Hattâ geçen seneki tenkid ve te
mennileri dahi birer birer okuduğum gibi, şim
di yapılan tenkidleri zabıtlardan okuyacağım. 
Esasen daha önce tarafımızdan da zaptedil-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının 
vazifeleri bütün arkadaşlar tarafından bilinen 
bir mütearife halindedir. Sağlık Bakanlığının 
ve dolayısiyle Hükümetin vazifesi halkın sağlığını 
korumaktır. Yani koruyucu hekimliğe öncelik ver
mektedir. Gayet tabiî bu öncelik yeni değildir. Öl
dükçe eskidir ve bunun tarihi ile iftihar edebiliriz. 
Yine bir arkadaşımız da burada kısaca bahsettiler, 
uzun zaman mahrumiyetle bu yerlerde feragatla 
çalışan, f edekârlıkla çalışan 'bu arkadaşlardan ölen
lere rahmet ve kalanlara daha uzun ömür, sağlık 
ve saadet dilerim, hiçbir zaman bu arkadaşlar 
merkezi Hükümete gelmeyi ve büyük şehirlere 
gelmeyi akıllarından geçirmemişlerdir. Oralarda 
sıtma ile, trahom ile, frengi ile uzun seneler mü
cadele etmiş ve aşk ile çalışmışlardır. Bunumla 
beraber koruyucu hizmetler ve bunun yanında te
davi edici hizmetler tam mânada halkın ayağına 
gitmediği için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bâzı çıkış hareketleri yapmıştır. Bunlardan 
birisi Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 224 
sayılı Kanunla tavzih ettiği halk sağlığını sosval-
leştirme kanunudur. Halk sağlığını sosvalleştirme 
kanunundan sonra entegrasyon dive beraber çalış
ma ki, ondan on sene evvel Eskişehir'de de bir 
tatbikatı görülmüştü. ınetice, malzeme, araç ve sa
ire olmadığı için bilâlıara terk edildi. Ondan son
ra tedavi edici hekimliği de içine alan full - time 
bilâhara 472 sayılı Tazminat Kanunu yine bun
lar birer kurtuluş olarak addedilivordu. Ondan 
sonra yine Sosyal Sigortaların, îsci Sierortala-
rımn yani Çalışma Bakanlığının ve Devlet Demir
yollarının ve bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
de yeniden full - time'e benzer ve hemen hemen 
ona yakın kanunları, diğer taraftan ordu mensup
ları da aynı şekilde kanun çıkarmıştır. Bütün gün 
çalışma ve muayenehaneyi kapatarak mesaisini 
tamamen oraya hastaneye ve hastaya hasretmek 
maksadiye yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların her birisi 
birbirine bağlıdır, birbiriyle münasebeti vardır. 
Fakat biri diğerinin hizmetlerini aksatmıştır ar-
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kadaşlar. Şimdi deniyor ki; muhterem meslekda-
g:m ve eski Bakanın sosyalleştirilmenin Somun-
oğlu aleyhindedir. Katiyen böyle değildir. Ben 
kanunu okuduğum sırada dahi bunun 15 senede 
kabili tatbik olmadığı kanaatine varmış bulunu
yorum. 15 senede tatbik etmek çok güçtür. Fakat 
hakikaten bilhassa Doğu'ya sağlık hizmetlerinin 
gitmesine ben de bir Doğulu olarak bir Türk 
vatandaşı olarak ve memleketini çok seven bir in
san olarak sağlık hizmetlerinin oraya gitmesine 
elbette taraftarım. Yalnız 224 sayılı Kanunun 
17 nci maddesi diyor ki «Bir bölgede sağlık hiz
metlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gere
ken tesisler, lojmanlar, malzeme ve araçlar ve per
sonel temin edilmeden, o bölgede sosyalleştirme 
plânı tatbik edilemez.» Bunlar tamam olmadan 
tatbik edilemez, fikrine ve kanunun bu maddesine 
şahsan mutabıkım ve taraftarım. Bu taraftarlık, 
buradan hareket ederek sosyalleştirmenin geliş
tirilmesine taraftarım. Sureti katiyede aleyhinde 
değilim yalnız deniyor ki, ele geçen mevcut tabipler 
tamamen sosyalleştirmeye verilsin ve buralar ikmai 
edilsin. Ben de bu fikirdeyim. Fakat, muhterem 
arkadaşlarım; 3,5 ay içerisinde sosyalleştirme 
bölgesine bir mütehassıs arkadaş bize müracaat 
edip mukavele imza etmemiştir. Bunun nedenleri 
hemen birçok arkadaşlarım tarafından ortaya kon
du. Buraya giden arkdaşlar az para almaktadır
lar. Tabanı 2 200 lira, bir pratisyen hekim 
3 200 lirada, bir mütehassıs hekim almaktadır. 
Fakat 'bu yapılırken diğer sahalar boş okluğun
dan oraya giderek 3 200 lira yer/ine diğer ta-
rafıta 5 200 lira kazandığını tasavvur ederse, 
gi>!?mc<mdktedir. îşte domin arz ettiğim İşçi Si
gortaları Kurumu Devlet Demiryolları, ve diğer 
ordu mensupları için yapılan bu tazminat bi
zim Full - Time'e muvazi olan tatbikat dolayısiy-
le son 4 - 5 ay içerisinde, 6 aydan beri bize artık 
hekim müracaat etmemektedir. Deım'eik ki, bu 
'kanunlar yapılırken de muhteremi arkadaşım 
•burada aynı sebilde belki müdafaa efcmişitir, bi
lemiyorum. Sosyalleştirme bölgesini tıkamamak 
oraya rağbeti artırmak için ya orayı daha faz-
lalaştmmak lâzrmgölirdi, maddi ve manevi yön
den. Veyahut da diğer bu kanunları daha mü
reffeh bölgelerde daha hayat şartları müsaidolan 
bölgelerde bunlar yapılmazdı. 

Muhterem arkadaşlarım, Mardın'li arkadaş
larım buradalarsa bilirler, 27 mütehassıstan bir 
çocuk mütehassısı vardır. 

İki ay, birbuçuk ay müddetle ve binbir rica 
ile operatör göndermekteyiz. Kars'ta operatör 
yok, Sarıkamış'tan operatörü aldık, orası fer-
yadediyor. Ağrı'da da yok, İğdır'da da yok. 
Buna mukabil diğer taraf da öyle. Binaenaleyh, 
memleketin tamamını düşünüp sağlık işlerini 
hakikaten muvazeneli bir hale koymak için yeni' 
kanunlar, yeni teşkilâtlar kurulmasına ben de 
kanaat getirmiş bulunuyorum. Aksi halde bu 
keşmekeş, bu olumsuz haller devam edecektir. 

Sosyalleştirme bölgelerinin de bu 15 senelik 
plâna uydurulması, evvelce de arz ettiğim gibi 
hatalıdır. 15 senelik plânı aşmış olsaydık, hiç
bir şey lâzımgelmezdi, daha selâmetle yürür
dük. Şimdi Muş pilot bölgesinde iyi bir netice 
almadan 5 er yıllık plâna uydurulmak maksa-
diyle hızlı gidilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilâtın
dan burada bulunan bir uzmana, bu hususta 
bizde çalışan birisine ve oraları gezen bir ya
bancı uzmana sordum : Sosyalleştirme bölgele
rine gittiniz mi? «Evet, gittim» nasıldır? «Hızlı 
gidiyor» dedi. İşte ben bu hızlı gitmenin taraf
tarı değilim. Selâmetle gitmenin, ağır gitme
nin taraftarıyım. Çünkü otuz sene halk sağlığı 
hizmetinde, köyde çalışmış bir hekimim. Onla
rın ıstırabını bilmekteyim, bunun aleyhinde bu
lunamam, reddederim. Sosyalleştirme mıntaka-
larına hekim göndermek için yapılan proje sa
lim değildir. Yani, 1962 senesinde ne kadar he
kimimiz var ve bunları nasıl karşılıyacağız, di
ye üzerinde uzun uzun çalışılmadrğını tahmin 
ederim. Dört yüz hekim çıkıyor her sene tıp 
fakültelerinden. Çıkan bu dört yüz hekimin 
ancak 150 si bursludur. Bu burslulardan yarısı 
veya hiç olmazsa 50 si mübalâğa etmiyeyim, 
gitmiyor, öteden beri biz de tıp talebe yurdun
dan yetişmişiz. Devlet hizmeti vazifemizdi, ekse
riyetle evlenip, parayı temin edenler veya 
borç. bırakıp bilâhara tazminat cihetine giden
ler' de bulunduğuna göre, ancak bize senede 
100 hekim gelebilecektir. Diğerleri serbest he
kimlerdir. Hakikaten memleketimizin diğer yer
lerinde de hizmet görseler memnun olacağız. Ha
kikaten arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, 
503 - 000 lirayla bu hizmete gidilemez. Gittiği 
verde hakikaten diğer müteferrik müstahdem 
dediğimiz hizmetlilerden, belki de onlardan faz-
'r\ para alanlar görülmüştür. O halde buraya 
Yıdüemiyecektir. Biz bugün yapılan sosyalleş
tirme, Full - Time entegrasyon ve saire ile ve di ' 
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ger işçi sigortaları ve diğerlerinde yapılan 
Full - Timo usulü tazminat kanunları ile aynı za
manda 472 sayılı Tazminat Kanunu ile de hak
larıdır. Buna ben de taraftarım, geçen sene Se
natoda da taraftar olduğumu arz etmiştim. Ha
kikaten böyledir. Ama sosyalleştirme bölgesine, 
gitmeye artık lüzum görmemişlerdir. Bu parayı 
artık burada almaktadırlar. Binaenaleyh, bu 
vaziyet karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Bakan olarak son derece müşkül du
rumdayız. Diğer taraftan da arkadaşlarımız 
her gün bize gelerek veya burada görüştükleri 
zaman kazalarına uzun zamandan beri, aylar
dan, senelerden beri doktorun gitmediğinden 
şikâyet etmektedirler. Binaenaleyh bir düzenli 
teşkilât kanununu, huzurunuza getirmek lâzım
dır. Mütaaddit defalar arkadaşlarla toplantı 
yaptık ve bu işi daha esaslı ilim mensupların
dan da istifade ederek bu işi Full - Time ve di-
diğer hususları iyice inceliyerek memleketimi
ze faydalı bir hale, yani her tarafa doktorun 
gidebileceği ve Avrupa'ya gitmesine lüzum bı-
rakmıyacak bir hale koymaya çalışacağız, bu 
şekilde tertiplemek lâzımdır. Yoksa bu böyle 
devam edip gider. 

Full - Time'nin tatbik edilmemesini saym 
Azizoğlu arkadaşım benden ayrıca sordu. Ben 
zannediyorum kendisine taraftar olmadığımı 
söyledim. Yalnız Personel Kanunu muvacehe
sinde tazminatların tamamen ortadan kaldırı
lacağı kanunda mündemiçtir, meydandadır. 
Biz eğer Full - Time'ı tatbik ettiğimiz zaman 
birçok arkadaşlarımız muayenehanelerini ka
patacaklardır. Ve Personel Kanunu ile ken
dilerine muayenehane açmalarım söylediğimi? 
zaman o meslekdaşl arımız bize darılacaklar ve 
bizi o zaman yetersizlikle itham edeceklerdir. 
Ben Full - Time'a bilhassa taraftarım. Tam 
ve mükemmel değildir ama, halk hizmetine 
daha çok elverişlidir. Hususi ile dikkat na
zarı celbeden bir şey de Full - Time'ı tatbik 
için bütün büyük hastanelerin, diğer hastane
lerin, birçoğu yani % 90 hekim bunu istemek
tedir. Maliyeden ve Personel Dairesinden tam 
bir malûmat alamadık. Tazminat yoktur de
niyor. Fazla mesai olarak, fazla mesai göster
mek suretiyle ki, öyledir esasen, fazla mesai 
gösterilmek ve tadilât yapılmak üzere hazırlık 
yapmaktayız. Ye bu hazırlığımız tamamlanın

ca kanun yüksek huzurunuza gelecektir. Bu 
hava içinde ki, hepinizin taraftar olduğunu gö
rüyorum, kabul buyuracaksınız ve oldukça biz 
de ithamdan kurtulacağız. Hattâ göğüs has
talıkları hastanesinin başhekimi geldi, bize çok 
iyi çalışıyoruz, dediler. Burada rakamlar var
dır, okumıyayım. Memnunlar hallerinden, ha
kikaten halk da memnun. Biraz da hemen, 
hemen Türkiye'nin en mükemmel bir hastanesi 
haline gelmiştir. Bunun da sebebi vardır. 
Çünkü; Yüksek İhtisas Hastanesi maalesef mu
vaffak olamadı. Esasen oraya tatbiki yanlış
tı. Maliye'den, üniversite profesörleri, doçent
ler v. s. eğitim görevlilerine, üniversiteye raci 
değildir diye reddetti. Diğer bir hastaneye 
olabilirdi. İşte bu sebeple biz 1 Martı bekleyip 
Mart ayında gelecek, tatbik edilecek Perso
nel Kanununa göre, biz de ona muvazi bir onu 
zedelemiyecek, kanunun ruhuna aykırı şekil
leri vardır, kanunun ruhuna uygun bir şekilde 
getireceğimiz fazla mesai ücreti ile bunu temi
ne çalışacağız muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfus plânlama
sı konusunda da arkadaşlarım konuştular ve 
bir ilâçtan bahsettiler." Nüfus plânlaması Ka
nunu yürürlüktedir. Nüfus plânlaması Kanu
nunda arzu edene, istiyene araçlarla veya ilâç
la gebeliği önliyecek tedbirler vardır ve bu 
tatbik edilmektedir. 6 - 7 ay evvel, hattâ 7 -
8 ay evvel başlıyan bu tatbikat sırasında 6 000 
kadına tatbik edilmiştir. % 1 ancak gebelik 
meydana gelmiştir ve bir ihtilât görülmemiştir. 
thtilât görüldüğünü bize bildirmemişlerdir. 
Bin hastaya da; bin tane gebelik istemiyen ka
dına da ilâç tatbik edilmiş yine % 1 - 2 ; an
cak belki muntazam tatbik edilememesi yü
zünden, gebelik hâsıl olmuştur. Her hangi bir 
anormaiite veya iltihap olmuş diye, ihtilât yap
mış diye bize ve mensubolduğu, gittiği hasta
neye müracaat vâki olmamıştır. Bunu katiyet
le beyan edebilirm. Varsa bu insanların bize 
müracaat etmesi lâzım. Bir de arkadaşlarımız 
bir ilâçtan, bu hususta bir ilâçtan bahsettiler 
Enovit diye. Bu ilâç bizde tatbik edilmemek
tedir. Ruhsatlıdır. Fakat ithal veya imal edil
memektedir. Onun için bu ilâç yoktur. Ve 
diğer bir ilâç ruhsatı alınmıştır. Anovlara da 
ruhsat verilmemiştir. Şimdi gayet intizamlı ve 
programlı bir şekilde yürümektedir. Doğum 
mütehassısları bilhassa celbedilmiş, bunlara 
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tatbikatı gösterilmiştir ve ancak onlara salâ
hiyet verilmiştir, ilâçlar da uyuşturucu mad
deler reçeteleriyle satılacaktır. Henüz yeni pi
yasaya konulmuştur. Bunda istical etmemek
teyiz ve intizamlı bir şekilde yürütmeye çalışı
yoruz. Bunun da aleyhinde göstermişlerdir. O 
zaman ben de kanunun aleyhinde olmuş olaca
ğım veya başka bir kanun getirmem icabede-
cek. Böyle bir şey mevzuubahis değildir. 

Arkadaşımız entegrasyondan bahsetti. Ha
kikaten entegrasyon diğerine nisbetle daha 
ucuz. Bu yerlerde, sosyalleştirme bölgelerin
de ilk zamanlarda bâzı lüzumsuz binalar ya
pılmış, hakikaten hastane yapılacak diye 7 - 8 
lojman yapılmış. Bilâhara hastane yapılma
sından sarfınazar edilmiş. Bunlar olmuştur, 
mümkündür. İnsan ne kadar olsa teşkilât, Ba
kanlık olarak dahi hata olabilir. Ben bunu 
iyi görmemekle beraber ilk, yepyeni bir teşki
lâttır, yepyeni bir organizasyondur bu, olabilir. 

Bunların Hazineye devri hususunda teşeb
büslerimiz vardır. Yalnız 224 sayılı Kanun 
yapılırken bütün diğer alâkalı bakanlıklarm 
da birlikte bir toplum kalkınması yapılacağı 
maksadına matuftur, pek fırsat bulup oku-
yamadım, belki zabıtları var veya yok; ge
rekçesi var veya yok, mümkündür, vardır ken
dilerinde. Kanunu yapan arkadaşlardan sorul
duğu zaman böyle söyleneceğini tahmin ediyo
rum. Diğer bakanlıkları alâkadar eden kısım
larla beraber bir toplum kalkınması yapmak 
icabederdi. Sağlık hizmetleri sosyallcştirilmis
tir. Onun yanında yol, su, tarım maddeleri, 
iktisadi hayat sosyalleştirilmediği için, bizim 
sağlık hizmetlerini sosyalleştirmemi» tam mâ
nada muvaffak olamamıştır. Yoksa diğer sek
törler de, diğer bakanlıklarla beraber yürümüş 
olsaydı isabetli olurdu. Hattâ ilk zamanlarda 
Muş'ta ve diğer yerlerde diğer memurlar, di
ğer bakanlık mensubu memurlar, bunun aley
hinde bulunmuşlar ve kendileri de malhrumiyet 
mıntıkasmdadırlar, bize de aynı maaşın veril
mesi lâzımdır, diye. Muhterem arkadaşlar ay
nı kanaatteyim. Cidden mahrumiyet bölgesi
dir. Mahrumiyet bölgesinde Mutki'de bir evde 
3 neü umum müfettişlik zamanında yapılan bir 
evde, bir savcı ve üç hâkim oturmaktadır. 
Her birisi bir odada. Buna mukabil ebe ve di
ğerlerine yapılan lojmanlar nazarı dikkati ceh 

betmekte, hattâ belki iğbirarı mucibolmakta-
dır. Bu kalkınmayı beraber yapmamız şarttır 
ve böyle yapacağız. Hükümetin de kararı bu
dur. Doğu'ya hizmeti bu şekilde götürmek is
tiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; buradaki hizmet
lerin aksadığından, nedenlerinden kısaca bah
sedeyim. Hattâ personel hesabı iyi yapılmadı
ğı gibi, onu mütaakıp senelerde de araçlarda, 
bilhassa vasıtalar verilmemiştir. Artık bugün 
bizim ve benim emsalim olan arkadaşlar gibi 
buralara atla, nakliye arabasiyle gitmeye im
kân yoktur. Hattâ yaya gitmek imkânı yok
tur. Ve hizmeti süratli şekilde ve yapılan mas
raflarla mütenasip şekilde ve bugünkü medeni
yet asrında böyle bir şey mevzuubahsolamaz. 
Başladığımız işe yaya gitmeyi âmir değildir. 
Yol olmamakla beraber hiç olmazsa yaz ayla
rında bunlara bir vasıta verebilmiş olsa idik 
isabetli olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; araç durumu : 1963 te 
alınması gereken (taşıt sayısı 110 dur. 50 tane ta
şıt verilmiş, bunun 44 adedi sosyalleştirme böl
gesine gönderilmiş. 1964 senesinde 135 taşıt alın
ması gerekirken 29 araç verilmiştir. Bunun 23 
adedi sosyalleştirmeye ayrılmıştır. 

1965 .senesinde 339 araç verilmesi lâzımgelir-
ken 35 tane alınmış, 27 si sosyalleştirme bölge
sine gönderilmiştir ki, dallıa evvel UNÎCEF ve 
diğer (teşekküllerin, sıtmanın ve sairenin vasıta
ları vardır. Bu vasıtalar da fena değildir. Bil
hassa hekim personel ve mütehassıs hekim per
sonel arkadaşlar bunda çok sıkıntıdayız. Asistan
lığını yapmış bir arkadaşımız vazife istediği za
man kendisine mecburi hizmet tahmil edebilir 
miyiz diye böyle bir mevkie kaderin cilvesiyle gel
miş bu insan, eskiden aleyhinde iken şimdi acaba 
gctirobilirmiyim diye düşünüyorum, bir çare arı
yorum. Çünkü evvelce getirilmiş ve tatbik edil
memiş, hattâ bir karşılıktır. Üniversitelerimizde 
ve hastanelerimizde çalışıyorlar, bizden istifade 
ediyorlar, ama bir para verilmediği için, fazla 
bir para kendilerine verilmediğinden, bunun 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia edecek ve git
meyeceklerdir. 

Fakat arkadaşlarım, bir çare bulacağız. Bu 
veni mütehahsıs arkadaşlara, hiç olmazsa bu böl
gelerde çalıştıktan sonra kendilerine birçok avan
tajlar, birçok imkânlar vermek suretiyle, kanunu 
bu şekilde Ihazırlamak kararındayız. Aksi tak-
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dirde biz buralara daha uzun seneler her ne ya
parsak yapalım, doktor bulamıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde basın ve 
C.H.P. Sözcüsü Cevat Aykan arkadaşım da ko
lera mevzuunda Hükümetin uyarılması lâzımgel-
diğinden bahsetti. 

Türkiye'ye hemhudut olan milletlerde, kom
şularımızda halen kolera yoktur. Fakat bu ba
sında «kolera tehlikesi yoktur» şeklinde çıktı. 
Söylemiş olup olmadığımızı iyice hatırlamıyorum 
ama bu yerlerde halen kolera yoktur demek, hiç 
tehlike yoktur, katiyen emin olun demek değil
dir. Biz daha ziyade böyle bir çalışma içinde 
değiliz. Benden de evvel selefim zamanında, bil
hassa geçen sene İran'da alevlenen kolera hasta
lığı üzerine muhtelif toplantılar o zaman yapıl
dığı gibi, vazife aldığım zaman da benim de dâ
hil olduğum 'birkaç toplantı ve diğer üniversite 
mensuplarının ve ordu mensuplarının iştiraki ile 
yapılan toplantılar, mütaaddit konferanslar ve 
seminerler tertibedilmek suretiyle kolera mevzuu 
üzerinde konuşuldu. Hattâ halen kolera mevzuu 
üzerinde Dünya Sağlık Teşkilâtı ve diğer bizim 
otoritelerimiz buna devam etmektedir. 

Kolera geçera sene, daha birkaç sene evvel var
mış. Dün sefirle de (görüştüm. Iran Sefirimizle 
görüştük. Dava evvelce de varmış, fakat geçen 
sene alevlenmiş. Cidden çok masrafla ve çok ça
lışmakla ve kışın da gelmesi ile hastalık önlenmiş. 
Halen hastalık olmadığını (bildirdiler. Bundan 
övvel de Dünya Sağlık Teşkilâtı bize 25 Kasım 
1966 dan itibaren İran'da artık kolera yoktur, 
dedi, resmen bildirildi. Orada kolera olmamakla 
beralber biz bilhassa hudut köylerinde tertipleri
mizi almaktayız. Ora halkını şimdiden aşılamış 
(bulunuyoruz. Cenup hududu ile birlikte Lâpel 
aşıya gitmekteyiz. Bugünlerde başlanacaktır. 
Bununla beraber yalnız hudut bölgesinde olmaz. 
Buna da kaaniiz. Mütehassıslarımız da böyle söy
ledi. Ben de aynı şeye kaan'iim. Kolera mikrobunu 
alan bir turist Edirne'ye gidip orada bulaştıra
bilir. 

Onun için her tarafta ihbar ve istihbar üze
rinde çok dikkatle durmaktayız. Bütün sağlık mü
dürlerinin dâhil bulunduğu toplantıda bakteri
yologlar da dâhil olmak üzere, bir toplantı ya
pıldı, iki üç günden beri toplantılar devam et
mektedir, kendileri ile mütehassıslarımız ve ben 
do meşgul olmaktayım. Komşumuz İran'da, 

Dünya Sağlık Teşkinlâtmın bize kolera olmadı
ğını haber vermesi ve diğer vilâyetlerde de diğer 
milletlerde, diğer ülkelerde de olmamasını bildir
mesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yıl 
haeca gidilmesinde bir mahzur olmadığını anla
mış 'bulunuyoruz. Buna bu şekilde karar verdik. 

Şimdi, eski senelerde de gene Hindistan'da 
hattâ Suriye'de iki sene evvel hastalık olduğu ve 
gidenlerin çok perişan olduğu, karayolundan gi
dilmemesi söylendiği halde bâzı tedbirler alın
mak suretiyle gönderilmiştir ve eskiden beri Hin
distan'da andenik olarak kolera bulunmaktadır. 
1947 den sonra gidenlerden gelmemiş olmakla 
beraber, bugünkü heyecana İran'da geçen sene 
andemik şeklini alan kolera scbebolmaktadır. Bu
rada da Dünya Sağlık Teşkilâtı kolera olmadığı
nı haber verince ve diğer yerlerden de olup ol
madığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Irak'ta kolera vakası görülmemiş, Bağdat'ta 
görülmemiş ve aşı belgesi ibraz etme mecburiye
ti kaldırılmıştır. Yalnız dün bâzı gazeteler bir 
açıklama yapmamı istediler. Yaptığım açıklama
da bir yanlışlık oldu. Gazeteci arkadaşlara bunu 
ayrıca yazı ile bildireceğiz. Suudi Arabistan'da 
diye söylenmiş fakat Suudi Arabistan değil Bağ
dat'tır, Bağdat mecburiyeti kaldırılmıştır. Şam'
dan da bizim sefirimizden hariciye vasıtasiyle 
alınan malûmat aynı zamanda Dünya Sağlık 
Teşkilâtının bülteni Suriye koleradan tamamiyle 
temiz bulunmaktadır ama Ürdün'de her hangi 
bir kolera vakasına raslanmamıştır, Kahire'de, 
Mısır'da her hangi bir kolera vakasına raslanma
mıştır. Afrika ve Uzak - Doğudan gelen yolcu
lardan kolera ve sarıhumma aşı belgesi aranmak
tadır. Lübnan'da kolera vakası yoktur. Kuveyt'
te kolera vakası görülmediği büyükelçilikten öğ
renilmiştir. Suudi Arabistan'da kolera vakası ol
mamakla beraber, ihtiyaten giriş ve çıkışlarda 
aşı mecburiyeti olduğu bildirilmektedir. Dünkü 
beyanat Bağdat'la karıştırılmıştır. Bunu böylece 
tavzih ediyorum. Kabil, Afganistan'da her hangi 
bir kolera vakasına raslanmamıştır, İran da ay
nı şekildedir ve şurada diyor ki, yukarda adı ge
çen memleketlerde kolera vakalarının görülüp 
görülmediği Cenevre daimî delegesi vasıtasiyle 
Dünya Sağlık Teşkilâtından tahkik ettirilmiş ve 
şu netice alınmıştır. Hindistan ve Doğu - Pakis
tan'daki vakalar haricinde sadece Batı - Pakis-
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tan'da bir kolera vakasına raslanmıştır, diğer 
memleketler hakkında ise teşkilâta intikal eden 
her hangi bir malûmat ve bir vaka yoktur diyor, 
Hariciyeden aldığımız malûmat. Buna mukabil 
hakikaten gidenlerin bundan salim olarak dön
mesini ve yurda o şekilde sokulmasını ve yurda 
her hangi bir politik mülâhaza ile bir koleranın 
sokulmasını hiçbir zaman, hiçbir kimse ve ben 
arzu etmemekteyim. Bu, bu memlekete ihanet ve 
hıyanet olur. Böyle bir şeyi tenzih ederim. Al
dığımız tedbirler : 1 - Komşu memleketlerden 
İran'da geçen yaz kolera salgını olmuştur, 1965 
Temmuz ayı sonlarında, 25 Kasım 1965 tarihine 
kadar 2 960 vaka ve 422 ölüm olduğu ilân edil
miştir, arkadaşımız söylüyor. 2 - Dünya Sağlık 
Teşkilâtının son yayınlarında hastalığın durdu
ğu bildirilmekte ise de, yaz aylarında yeniden 
belirmesi ve memleketimize de bilhassa gizli ge
liş gidişlerle bulaşması zayıf bir ihtimal olsa bi
le, tarafımızdan geniş tedbirler alınmaktadır. Bu 
arada ilâç ve malzeme stoklarının hazırlanması
na gayret edilmektedir. 3 - Başta Millî Savunma 
Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık ve kuru
luşlarla toplantılar devam etmektedir. Ayrıca 43 
ilin sağlık müdürleri ile 15 ilin bakteriyolog, 
dâhiliye mütehassısları, Ankara'da Hıfzıssıhha 
Enstitüsü ve Okulunda 7 - 12 Şubat tarihlerinde 
ayrı ayrı kursa tabi tutulmuşlardır. Eğitim gö
ren bu görevliler de kendi illerinde diğer perso
neli ve halkı da bu mevzuda eğiterek mücadeleye 
hazırlanacaklardır. 5 -Bu mevzuda Dünya Sağ
lık Teşkilâtının ilgisi çekilerek gönderilen ekip
lerle Tıp Fakültesi, Gülhane Tıp Akademisi üye
leri ve memleketimiz otoritelerinden 11 kişi ile 
3 yabancının katıldığı bir kolera semineri tertip
lenmiş olup, 14 Şubatta başlıyan bu seminer 26 
Şubat tarihine kadar devam etmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı eksperleriyle sıkı biı 
işbirliği yapılarak Nisan ayında istanbul'da kom
şu memleketlerin idarecilerinin katılacağı bir ko
lera konferansı toplanması karara bağlanmıştır. 
Bu konferansta da Orta - Doğu'da koleraya kar
şı alınacak müşterek tedbirler görüşülecektir. 

7. Hac esnasında Suudi Arabistan'a Kızılay 
tarafından gönderilen 50 yataklı seyyar hastane 
sağlık ekibine ilâveten Bakanlığımız da bir sağ
lık ekibi göndermek suretiyle durumu çok ya
kından takibedecektir. Bunu da rica etmekteyim, 

bir münakale vardır. Kabul buyurursanız fay
dalı olmuş olacaktır. 

8. Sonelerden bnri hac farizasını ifa sırasın
da Suudi Arabistan'da salgın hastalıklar ve bu 
meyanda kolera görülmemiş olmakla beraber, bu 
sene her hangi bir bulaşıcı hastalık ve bilhassa 
kolera ihtimali göz önünde bulundurularak yur
dumuzda olağanüstü tedbirler almaktayız. 

9. Yaz mevsiminde İran'da tekrar koleranın 
alevlenmesi uzak bir ihtimal dahi olsa, yurdu
muza sirayeti ihtimali bulunduğundan bulaşma 
tehlikesine karşı ilgili bakanlıklar ve üniversite 
ile Kızılay arasında daha sıkı bir işbirliğini sağ
lamak amaciyle bütçe müzakerelerini takiben üç 
kademede müzakereler tertiplenecektir. 

Yurdumuz ilgili teşekküllerinde ve basında 
bu konuda gösterilen hassasiyet yurt sağlığı bakı
mından takdir ve memnuniyetle karşılanmakta 
ve bizi tedbir yönünden teşvik etmektedir. Esa
sen bugüne kadar gerek üniversitelerimizde ve 
gerek bakanlıklar temsilcileriyle müteaddit top
lantılar yapılmış, kararlar alınmış bulunmakta
dır. Kendi nizamlarımız dâhilinde aldığımız ted
birlere munzam olarak diğer bakanlık ve kuru
luşların da katılmaları zaruri görülmektedir. 

10. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve yurt 
rağlığinı ciddî surette tehdideden hallerde ola
ğanüstü tedbirlere aidolarak hazırlanan kanun 
tasarıları, bakanlıkların tedbirlere aidolarak ha-
zırlnan kanun tasarıları, bakanlıkların mütalâa
sına sevk edilmiştir. Bu tasarılarda, fevkalâde 
hallerde malî formaliteleri asgari hadde indirecek 
hükümler de mevcudolup yakın bir tarihte Yük
sek Meclise sevk edilecektir. 

11. Halen ası istihsalimizi hızlandırmak 
üzere gereken tedbirleri almış olup, icabında ge
rek CENTO yardımını yardım şeklinde, gerek 
ithal yol iyi e aşı temini do düşünülerek teşebbüse 
geçilmiştir. Kolera aşısı diğerlerine nisbetle ucuz
dur. Tedavide lüzumlu antibiyotiklerin tedariki 
ele alınmış olup, kapsül ve bir miktar da süb
vansiyon şeklinde klorantanikol ihale edilmiş ve 
serum stoku için teşebbüse geçilmiştir. Modern 
teşhis vasıtaları için bugünkü iptidai maddelerin 
Türkiye'ye ithali için gerekli teşebbüsler yapıl
mıştır, yakında temini mümkün olacaktır. 

14. Kolera savaşı ile yakından ilgisi olan çev
re sağlığı şartlarının ıslahı bir süreden beri ele 
alınmış olup bu çalışmalar son zamanda hızlan
dırılmış bulunmaktadır. Her ihtimale karşı giriş 
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yerlerine yakın bulunan hastanelerimizde boş ya
tak bulundurulması bir tedbir olarak ayrıca dü
şünülmüştür. Ve giriş kapılarında, şimdiden her 
türlü tedbiri almak üzere (çadır v. s.) teşebbüse 
geçmiş bulunuyoruz. Ona göre tedbirlerimizi ala
cağız. 

Diğer mevzular ise; kızamık ihtilât ve ölüm
lerinden arkadaşlarımız bahsettiler. Kızamığın 
şimdi aşısı çıkmıştır, vardır. Yardım suretiyle de 
olsa ve paramızla da almış bulunuyoruz. Bu yer
lere sevk ediyoruz. Kızamık ihtilâtları ve bun
dan mütevellit ölümler ekseriyetle ihbar ve istih
bar noksanlığından ileri gelmektedir. Bu bizce 
her zaman malûmdur. Fakat şimdi bilhassa anti
biyotik mevcudolması sebebiyle derhal ölümün 
önüne geçilmektedir. Bu sene 50 binden fazla 
ihbar yapılmıştır. Bu da, ihbarı, bu arkadaşla
rın bize ihbarı yapması ve mümkün olan teşeb
büsü ve tedbiri almanın ihbarı yapmamaktan da
ha iyi olduğu ve memlekete hizmet olacağı, ihbarı 
yapmamakla beraber memlekete fenalık olacağını 
kendilerine mütaaddit defalar anlattık. Bilhassa 
sosyalleştirme bölgesinden de kısmen daha iyi ha
ber gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla vaktinizi 
almamak için kısaca Sosyal hizmetler Kanunun
dan da bahsedeyim. Bu kanun hazırlanmıştır ve 
Bakanlıklara gönderilmiş ve oradan mütalâaları 
alınmıştır. Şahsan ben de bir iki defa okudum. 
Şimdi Başbakanlığa gönderilmiş, Bakanlar Ku
rulundan sonra Yüksek Meclise sevk edilecektir 
ve şimdiden de rica edeceğim Hazirana kadar biz 
bu kanunu çıkaralım. Bunun sebebi işte köprü al
tında yatan çocuklar, ihtiyarlar, düşkünler... Ge
çen gün bir hanım geldi, şekerli ve aynı zaman
da tüberküloz. Hastane çıkarmak istiyor. Birçok 
şeyler konuştuktan sonra anladım ki, hastane ar
tık, izmir hastanesi bizar olmuş, atmak istiyor. 
Böyle çok vakaları bilir meslekdaşlarım ve diğer 
arkadaşların hepsi bilirler. Onun için bir ihti
yarlar ve düşkünler yurdu, rehabilitasyon ve sıfır-
altı yaşa kadar olan çocukların bakımı ve ondan 
başka 18 yaşma kadar olan çocukların bakımı 
bunlar Sosyal hizmetler kurum kanunu namı altın
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
mülhak bir bütçe ile idare edilen umum müdür
lük şeklinde teşkilâtlanacaktır. 

Kanun çıktıktan sonra, Hazirandan sonra 
çıkarsa bunu arz edeyim, önümüzdeki yılda 

1967 bütçesine belediyeler, mahallî idareler 
kâfi derecede ve kanunun gösterdiği nisbet 
dâhilinde tahsisat koyamıyacaklardır ve bu şe
kilde bir sene daha sonraya kalmış olacaktır. 
Maliye de bunun dört misli tahsisat koyacak 
ve biz, çok ıstırap kaynağı olan ve iki ayrı elde 
bulunan Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Ba
kanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu birçok yer
lerde Çocuk Esirgeme Kurumu küçük ve bü
yük çocukları bir arada tutmaktadır, işin 
içerisinden de çıkmak için kâfi derecede öde
neği yoktur, bu sebeple hepsini bir araya top
lamamız bu kanunla mümkün olacaktır. Hayırlı 
bir kanundur. Bunu arz etmek isterim. 

Yine bu arada Personel Kanuniyle ve dok
torların ve yardımcı personelin durumu ile 
meşgul olunmasını arkadaşlar ifade ve izhar 
ettiler. Bununla son derece meşgul olmaktayız. 
Yazılar yazdık ve yarın mütaaddit toplantılar 
olacaktır. Bu toplantılarda doktorların lehine 
olan hususları temine çalışacağız. Fakat bu 
dahi Türkiye'nin sağlık dâvasını tamamen Per
sonel Kanunu bilhassa hekimlik camiasının 
meselelerini tam mânasiyle halledecek durum
da değildir. Yine bâzı ilâveler yapacağız veya
hut daha esaslı bir şekilde müstakillen ve mem
leketin sağlığına hizmet edecek dengeli bir ka
nun getirmek için çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, cevap veremedi
ğim hususlar olursa not alınmıştır. Yazılı ola
rak arz edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen ayrılma
yın, bâzı arkadaşların soruları vardır efendim. 

Efendim, 11 arkadaş yazılı olarak soru tale
binde bulundular. 

Sayın Mustafa Akalın arkadaşmız sorusu
nu yazılı olarak soruyor. Bendeniz okuyorum: 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki derin 
şua tedavi cihazı bozulup günlerce sonra tüp 
bulunup yerine takılmış, bu defa yağı yok diye 
çalıştırılamamıştır. Hastalara iki ay sonra gel
meleri tebliğ edilerek hastaneden çıkarılmışlar. 
Keza aynı hastanede bâzı kanserliler için lü
zumlu görülen radyum iğneai radyo - izotopun 
hastanede olmadığı, Amerika'dan getirilmesi 
için üçbin lira gerektiği, bu meblâğı birkaç 
hastanın vermesi halinde getirileceği bildiril
miştir. 
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1. Derin şua tedavi cihazının bozulması 
halinde yedek parça, tüp, yağ gibi maddelerin 
hazır bulundurulması gerekli iken neden daha 
evvel tedbir alınmamıştır? 

2. Radyum iğnesi, radyo - izotopun bâzı 
hastaların tedavisi için lüzulmu olmasına göre 
neden hastanede hazır bulundurulmamaktadır ? 

3. Hastaları, ik i ,ay sonra gelin diye ka
derleriyle başbaşa bırakmayı Saym Bakanlık 
tasvibediyor mu? 

Üç tane soru efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Efendim, 
daha evvel sözlü soru olarak da cevaplandır
mıştım. Hakikaten malûmatım var. Yağ mese
lesi. Yağı kalmamış. Niçin bırakmışlar? Bun
lara yazılı olarak cevap' vermemi kabul buyu
rurlar mı? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Nasıl olursa. Yalnız şu hususu ilâve edeyim. 
Ben bu suali sormamak için kendimi çok zor-
ladım. Çünkü 11 nci ayın birinde sual sordum. 
Üç ay sonra cevap verdi. 

BAŞKAN — Saym Akalın; bu, usule müta-
allik bir şey. Yazılı cevap ister misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Üç ay ce
vap vermemem benim elimde değildir. 

BAŞKAN — Saym Bakan, siz yazılı olarak 
cevap verir misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Ruhi Soyer lütfen sual 
kısa, açık ve kesin olsun efendim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Saym Başkanım, 
kolera mevzuunda Bakanın verdiği izahata te
şekkür ederim. Hakikaten tatminkârdır. Ama, 
Saym Başbakanın sanki, mademki gümrükleri
mizden kaçakçılık yapılıyor... 

BAŞKAN — Saym Soyer stenograf arkadaş
lar soruları tutamadıklarından şikâyetçidirler. 
Lütfen yüksek sesle tekrar buyurun. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Saym Başbaka
nın sanki gümrüklerimizde nasıl olsa kaçakçı
lık yapılıyor, gümrük kontrolundan vazgeçe
lim, mânasında anlamak zan'nında kaldığımız 
beyanlarından endişeye düşmüştük. Fakat Sa
ym Bakanın verdikleri izahattan endişemiz gi
derilmiş 'oldu, teşekkür ederiz. Tatmin edildik. 

BAŞKAN — Efendim, sorular açık ve kesin 
olsun. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Şimdi; 1. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı halkın gıdası 
üzerinde bir kontrol tesisi düşünüyor mu? 

2. ilâç sanayiimiz halkımıza ambalaj yü
zünden büyük pahalılıkla mal olmaktadır. Bu 
ambalaj eııfilâsyonuna bir son vermek için bu 
müstahzaratın daha münasip şekilde satılması 
hakmda ne düşünüyorlar? 

3. 25 köy ebe okulundan bu sene 758 köy 
ebesinin çıktığı tahmin edilmektedir, yani me
zun olacağı tahmin edilmektedir. Ben bunun 
bin olduğunu kabul ediyorum. 40 000 köyümüz 
olduğuna göre ancak 40 sene sonra köylerimizin 
hepsine, ölenler de dâhil olmak üzere, ebe ver
memiz mümkün olacak. Acaba bakanlık bu hu
susta âcil bir tedbir düşünüyor mu? 

4. Sosyalizasyonun tatbiki ile entegrasyo
nun tatbikatı arasında alman randıman bakı
mından bir fark kanaat edinmişler midir? 

5. Hükümet tabipleri bugün onbir vazife 
görmektedirler. Sağlık Bakanlığı memuru ol
duğu halde muhtelif bakanlıklara ait 10 - 11 
vazife görmektedirler. Bu yüzden, bildiğime 
göre, 250 den fazla kazamızda Hükümet tabibi 
yoktur. Bu doktor istismarına ne vakit nihayet 
vereceksiniz? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi mi cevap 
vereceksiniz? Şimdi cevap verecekseniz usule 
mütaallik bir hususu halletmek mecburiyetinde
yim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDÎP SOMUNOĞLU (Devamla) — Uzun süre
bilir, cevap da verebilirim. Fakat yazılı da ver
meyi kabul buyururlarsa yazılı olarak cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Saym Bakan yazılı cevap ve
receklerini söylüyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile ona bağlı Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçeleri üze
rindeki konuşmalar hemen hemen sonuna yak
laşmış bulunmaktadır. Ancak, mesai de normal 
saa'te geldiği için, iki arkadaşımız bu bütçele
rin bitirilmesine kadar çalışmaların devamı 
hakkında önerge vermiş bulunuyorlar, önerge- • 
leri okutup oylarınıza sunacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Meclisçe kabul edilen günlük prog

ramın tamamlanması için kısa bir mesai kâfi ge
lecektir. Bugünkü çalışmaların program tamam
layıncaya kadar uzatılmasını saygı ile arz ede
rim . 

İstanbul 
Kaya özdemir 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı bütçe

sine yemek için ara vermeden devamını arz ve 
teklif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Can Bilgin 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. Mesaimize devam ediyoruz. 

Şimdi soru soran Sayın Türkân Seçkin, lüt
fen öne gelip sorunuzu sorun, stenograflar duy
muyor efendim, ö n sıraya kadar gelin, oradan 
soran. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Efendim, 
yüksek sesle burada soracağım. 

Sa'yın Bakan her ne kadar sağlık hizmetle
rinin sosyalize edilmesi lehine yakın konuşımış-
larsa da bir iki soru sormaktan kendimi alamı-
yacağım. 

1. Bakanlık yetkililerinin de ifade ettikleri 
gibi Edirne'de örnek bir entegrasyon çalışma
ları vardır. Baıkanlık bu çalınmaları geliştirmeyi 
düşünüyor mu? 

2. Sağlık hizmetlerinin sosyali estirilmesi 
konusunda sosyalizasyon kelimesinden duyulan 
bir allerji dolayısiylc Kurucu Meclisçe çıkarı
lan bir kanundan kuvvet bulduğu için fazla pa
raya mal olduğu düşüncesiyle Doğu illerinde 
tatbika başlanan halk sağlığı ile çok yakından 
ilgili sosyalizasyondan vaz geçileceği şayiaları 
yaygındır. Halbuki bu tatbikata başlanıp çalış
ma olmasına rağmen Muş'ta nüfus başına 29 lira 
64 kuruşa gelmiştir ki, bu çalışmalar yurda 
yaygın geliştirildikçe tesis, araç, insan, mal
zeme ikmali tamamlanmış olacağından nüfus 
başına yılda 25 lirayı gc.çmiyeceği de tesbit edil
miştir. Bu duruma göre, yılda 25 lira gibi kü
çük bir paraya dayanan halk sağlığı husus
larında sosyalizasyon çalışmalarından vazgeç
meyi düşündüğünüz doğrumudur, kesin cevap 
verebilir misiniz ? 

BAŞKAN — Yazılı mı cevap vereceksiniz 
efendim buna da cevabınızı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Yazılı da 
cevap verebilirim. Fakat kısa cevap vereceğim 
için isterlerde sözlü olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM B AK ANI 

EDİP SOMUNLU (Devamla) — Efendim, en
tegrasyon; kendisi ile birlikte, hattâ oraya he
yetlerle birlikte gidecektik. Fakat gördükten 
sonra tatbikatının daha elverişli olup olmadığını 
düşüneceğim. Zira diğer illerde Niğde'de Ordu'
da tam tatbik edilememiş alâkadar olunmamış, 
ancak aradaki sağlı'k ilgililerinin diğeri hakkın
da sosyalleştirme bölgelerinden halkın sağ
lık hizmetlerini sosyalleştirmekten vazgeçilip 
geçilmediğini biraz evvel de tafsilâtlı şekilde 
izah ettim. Böyle vazgeçme diye birşey yoktur. 

BAŞKAN — Efendim soruların kifayeti hak
kında bir önerge geldi, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Soruların yeterliğini arz ediyorum. 

Kütahya 
ismail Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerigeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sorular bitmiştir. Sayın Bakan, sizin başka 
ilâve edecek bir sözünüz kaldı mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Hürmetleri
mi arz eder, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, son söz x\dalet Parti
si grupu adına Sayın Ali İhsan Bahm'mdır. 

Buyurun efendim, 

LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Sayın Baş
kan, sorularımızı yazmadık, nasıl cevap verecek 
Bakan? 

A.P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM 
(İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Resmî beyanlara göre bizde Sağlık harca
maları, nüfus başına yılda sadece 17 Tl. dir. 
Amerika'da sağlık harcamaları nüfus başına 
yılda 1 500 Tl. dır. İngiltere'de nüfus başına 
takriben 600 Tl. harcandığı nazarı itibara alı
nırsa sağlik harcamaları bakımından ne kadar 
acınacak durumda olduğunuz ortaya ç.ıikar. 
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Esefle beyan edelim ki, bu durum fakirliğimi
zin bir neticesidir. 

Benden önce konuşan sayın grup sözcümü
zün temas etmediği sosyalizasyon konusunda 
grupuımuzun düşüncelerine tercüman olmak 
üzere birkaç söz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde he
kimlikte sosyalizasyon uygulaması 224 sayılı 
Kanunun tatbika,tiylc başlamıştır, .1962 senesin
de... Ve 224 sayılı Kanun da Millî Birlik Hükü
metleri zamanında ısdar edilen bir kanundur. 
Binaenaleyh bu kanunun hazırlanmasında, ya
pılmasında her hangi bir grupun tc>k başına hak 
ve sere E sahibi olmak, iddiası da yersizdir ve 
gerçeken isabetle ısdar olunmuş bir kanundur. 
Ve tatbikatına illkin Doğu ve Güney - Doğu il
lerinden başlanmasında da büyük isabet olmuş
tur. Oünkü bu bölgeler yurdumuzun iktisadin 
ve kültür yönünden geri kalmış ve arazi du
rumu itibariyle arızalı, iklim yönünden sert ve 
çeşitli güçlükler arz eden ve sağlık kuruluşları 
zayıf ve çok kez bulaşıcı hastalıklara mâruz 
Doğu ve Güney - Doğu komşularımıza sınır 
olan illerimizdir. Sıtma, trahom, frengi, lepra 
gibi sosyal ve bulaşıcı hastalıkların miıhraikı bu
ralardadır. Buraların sağlık yönünden tahkimi, 
Türkiye'nin geri kalan illerinde yaşıyan halkı
mızın da sağlığı üzerinde koruyucu ve olumlu 
etki yapacaktır. O bakımdan da ayrıca bu böl
gedeki soyalizasyon tatbikatının başarılı olması
nın Türkiye sağlığı bakımından büyük önemi 
vardır. Lâkin sosyalizasyondan gerçekten ka
nunun öngördüğü ve beklediğimiz başarıların 
tam mânasiyle alınabildiği ve tahakkuk ettiği do 
söylenemez. Bizleri bu başarılı uygulamadan öıı-
liyen başlıca eksiklikler, kusurlar şöylece sırala
nabilir. îlkin sosyalizasyon bölgesindeki araç 
eksikliğine bir göz atalım.; Halen 1.2 bölgemiz
de uygulanan ve 3,5 milyon nüfusu kapsıyan bu 
bölgenin sosyalize sağlık hizmetlerinin yürütüle
bilmek için 698 araca ihtiyaç vardır. Gel gör ki, 
328 araç verilebilmiştir ve bunun da ancak yüz
de onu yaz kış çalışır vaziyettedir. Sosyalizaa-
yon bölgesindeki personel eksikliği ise gerçek
ten açıklı durumdadır. 

Şu resmî rakamları bir misal olmak üzere 
zikredelim : 

Pratisyen 567 hekim ihtiyaca karşılık 323 
hekim vardır. Ve 244 pratisyen hekim eksiği 
vardır. 

Mütehassıs hekim ihtiyacı olarak 371 müte
hassısa ihtiyaç varken halen burada 99 müte
hassıs hekim çalışmaktadır. 272 mütehassıs 
hekime ihtiyaç vardır. 

38 diş tabibine ihtiyaç vardır. Yalnız 17 
tabip alınabilmiştir. 

39 eczacıya ihtiyaç vardır, sadece 6 eczacı 
vardır, hizmet gören. Mezun hemşire olarak 
bu bölgede çalışacak 447 hemşireye ihtiyaç 
varken ancak 240 hemşire bu bölgelerde çalış
maktadır ve daha 207 hemşireye ihtiyaç var
dır. Yardımcı hemşire ihtiyacı dahi 378 e kar
şılık 207 si karşılanmıştır. 171 yardımcı hem
şireye ihtiyaç vardır. Çok daha mühim ola
rak ebe ihtiyacı gerçekten had safhadadır. 
1776 ebeye ihtiyaç bulunmaktadır. Buna mu
kabil 713 ebe çalıştırılabilmektedir. Daha 1063 
ebe eksiktir 

Netice olarak, denilebilir k i ; sosyalizasyon 
bölgesi ihtiyaçları araç, gereç ve personel ola
rak tam karşılanılınadıkça, sağlık ocağı ve mer
kezlerine giden köy yolları ve köy suları ve köy 
okulları ihtiyaçları giderilmedikçe bu bölge
lerde inşa edilen sağlık ocaklarının ve sağlık 
merkezlerinin binaları ıslah edilip, lojmanla
rı ikmal edilmedikçe doludizgin gidip sosyali
zasyona tabi olan illerin sayısını muttasıl artır
mada pratik fayda yoktur. Ve biz o kanaat
teyiz ki, bu şekilde düşük seviyede bir hekim
lik veren sosyalizasyon tatbikatı halkımızı 
sosyalizasyona karşı soğutmakta ve bir nevi 
hayal inkisarına uğratmaktadır. O bakım
dan halihazırdaki 12 ildeki tatbikatımızı tam 
mânasiyle tahkim etmeksizin bütün bu ihti
yaçları gidermeksizin, doludizgin sosyalizas
yon tatbikatına devam etmekte pratik bir fayda 
hâsıl olmıyacaktır. Bu cihetledir ki, Adalet 
Partisi Grupu sosyalizasyon tatbikatının şid
detle tas\ibcisi olduğu halde, şimdiye kadar ya
pılanın bir muhasebesini yapıp eksikliklerini 
tam mânasiyle ikmal etmeden daha fazla ek
siklikleri mucibolacak ve içinden çıkılmaz bir 
hale getirecek tatbikatı, faydasını dikkatle 
düşünmekte ve bu ihtiyaçların giderilmesi için 
ciddî tedbirler alınmasını Hükümetten bek
lemektedir. Ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
hususunda devamlı olarak takipçisidir. 

Adalet Partisi Grupu olarak bizlerin sosya
lizasyonun karşısında olduğu, sosyalize hizmet
leri özel teşebbüse devretmeye hazır olduğumuz 
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gibi, bâzı yersiz iddiaları tekzibetmeye dahi lü
zum durmuyoruz. Çünkü biz işin lâf tarafı ile 
meşgul olup, icraatı ikinci, üçüncü plânda na
zarı itibara alarak prensipini katiyen hoş gör
müyoruz. İcraatımızla bu ithamlara gayet gü
zel cevap verebileceğimize inanıyoruz. 

Sağlık harcamalarımız plâna göre ancak 
1972 senesinde bütçenin % 6 seviyesine ula-
şabilecektii'. 

Bu harcamalara Devlet bütçesi dışı kay
naklar bulmak zorunluğu ortadadır. Sağlık 
sigortaları ihdas olunmalı, özel yatırımlar da 
bu alanda teşvik edilmelidir. Full - Time tat
bikatı özel teşebbüsle, Devlet harcamalarının 
işbirliğini temin eden gayet güzel bir tat
bikatın devamı hususunda gerekli bütün ted
birlerin alınmasını Sağlık Bakanlığından bek
liyoruz. Ve kendilerinJn biraz önce yaptık
ları beyanlar da bu kanaatlerimizde bizi al-
datmamıştır. Full - Time tatbikatı mutlaka 
genişletilmeli ve soyalizasyondan önce hekimle, 
hasta münasebetlerini en güzel sağlıyan bir 
hal şekli olarak yayıîmalıdır. Aşı ve serumlar 
imal etmek ve ince kimyasal ve bakteriyolojik 
analizler yapmak gibi özellikle koruyucu 
hekimlik alanlarımda önemli hizmetler mevcu-
dölrn Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Ensti
tüsü ve onun tipindeki Diyarbakır ve Adana 
hıfzıssıhha enstitüleri çalışmalarının genişle
tilmesini, geliştirilmesini ve araç ve gereç yö
nünden bütün eksikliklerinin ikmal edilerek 
yetenekli hale getirilmesini hararetle taki-
betmekteyiz. Sağlık kurumlarının çalışmaları
nın ilmî teftiş ve murakabelerini bu yıl için
de tahakkuk ettirebilmiş olacağını görmek 
bizleri bahtiyar edecektir. 

Personel Kanununun uygulanmasında he
kimlik ve yardımcı sağlık personelinin mağdur 
edilmesinden endişe edilmektedir. Personel 
sıkıntısı çeken sayın bakanlığın bu konuda 
hassas olduklarını biraz önce kendilerinden 
duymakla bahtiyar olduk. 

Full - Time tatbikatı ve 472 sayılı Kanun
imin uygulanması da Personel Kanunu mu
vacehesinde tehlikelidir. Yeni tedbirler geti
rilmeli, Personel Kanununa sosyalizasyon uy
gulanmasında olduğu gibi bu kanunun şü
mulü dışında tutucu, ve Full - Time Kanunu 
ve 472 sayılı Kanunu koruyucu bâzı ek hü-

| kümler kanunu tasarısı halinde bu yıl Meclise 
bîran önce sevk edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım üç da
kikanız kaldı efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ALİ 
İHSAN BALIM (Devamla) — Bakanlığın di
ğer bir ihtiyacı, mezun olan yardımcı sağlık 
personelini tâyin edecek yeter kadroya ma
lik olmamasıdır. Gelecek kadro kanununda bu 
hususun önemle göz önüne alınacağını ümi-
dederiz. 

Araç ve gereç mubayaası, esefle beyan ede
lim ki, beş yıldan beri yeterli şekilde yürü-
tülememektedir. Araç ve gereç mubayaası için 
ayrılan bütün ödenekler, lüzumlu döviz tahsisi 
yapılamaması sebebiyle çok kez iptal edilmek
tedir. Ümidedilir ki, Bakanlık araç ve ge
reç ihtiyaçlarını bu yıl yeterli bir şekilde kar-
şılıyacaktır. 

Bir hususa da işaret etmeden geçemiyece-
ğim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının he
kim sıkıntısı hepimizin yakinen müşahade et
tiğimiz ve önplândan gelen büyük bir sı
kıntıdır. Bu sıkıntıyı önlemek bakımından 
mazide başarıları sabidolmuş leyli tıp talebe 
yurtlarının yeniden ihya edilmesi suretiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına mec
burî hizmet borçlu genç arkadaşların yetiş
tirilmesinde ve tıp tahsili yapan, yapacak 
fakir müstait gençlere de bu suretle bir im
kân sağlanmasında büyük faydalar olduğunu 
belirtir, Adalet Partisi Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler kâfidir. 
Bölümlere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, siz kifa
yet önergesi aleyhinde söz istemiştiniz, buyurun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Değerli arkadaş
larım, iktidar partisi, Adalet Partisi grup söz
cüsü değerli arkadaşım Sayın Kırımlı konuştu
lar. Sayın Sağlık Bakanı Somunoğlu da Bakan
lığın çalışmaları hakkında izahatta bulundular. 
Her iki konuşmayı, ondan sonra Adalet Partisi 
adına yapılan konuşma dâhil, diğer gruplar adı-
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ııa yapılan konuşmalar dâhil, dikkatle, hassasi
yetle dinledim. 

Bilhassa iktidar partisi ve Hükümet cidden 
olumlu konuşmalar yaptılar. Eğer böyle kalmış 
olsaydı, kifayet aleyhine Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına söz almak ihtiyacını hissetmi-
yecektik. Ancak muhalefete mensup Yeni Türki
ye Partisi Grupu adına söz alan, cidden kendisi
ne saygı duyduğum değerli arkadaşım biran için 
bir polemik hevesine kendisini kaptırmamış ol
saydı ve o konuşmayı yapmamış olsaydı, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu kifayetin aleyhinde ol
mak ihtiyacını hissetmiyecekti. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümette müşte
rek sorumluluğu taşıyıp, beraber Hükümet ku
rup iyi olanları benden, kötü olanları senden di
yen zihniyetin bir temsilini görmemiş olsaydık, 
kifayetin aleyhinde olmaz, bu müesseseyi iş] et
mezdik. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ten bu yana 
Türkiye'de reform tatbikatı olmamıştır, sosyali
zasyon tatbikatı ilk reform tatbikatıdır. Sosya
lizasyon tatbikatını, yani ilk reform tatbikatını 
yalnız ben savundum, hem de beraber Hükümet
te bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi hükü
metlerine, Cumhuriyet Halk Partisine karşı sa
vunarak yerine getirdim. Ondan sonra sosyali
zasyon tatbikatı konusunda, bu reform tatbikatı 
konusunda hiçbir şey yapılmamış, izlenmemiş 
olsaydı kifayetin aleyhinde bulunmak lüzumunu 
hissetmiyecektik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kifayet öner
gesinin reddi gerekir. Kifayet önergesini reddet
mek suretiyle birinci koalisyonda Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Adalet Partisi müşterek koalis
yonu zamanında beraberce plânda Doğu'ya ön
celik verilmesi kararlaştırılmış olmasına rağmen 
Sağlık, Eğitim, Bayındırlık ve Tarım Bakanlık
ları arasmda Doğuya öncelik tanınması kararlaş
tırılmış olmasına rağmen Doğuya hizmetleri yal
nız kendi koalisyonları zamanında imiş gibi gös
termek istendiği için bir gerçek elin tersiyle he
mencecik bir tarafa itiliverilmek istendiği için 
kifayetin aleyhinde oy kullanmanızı, bu gerçek
leri dile getirmek imkânını bize vermenizi istir
ham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyon tatbi
katı Millî Birlik Hükümeti zamanında kanunlaş
tığı halde, ikinci koalisyon Hükümeti zamanında 

yani Y. T. P. - C. H. P. koalisyonu zamanında 
yalnız Muş tatbikatının başlamış olmasına ve altı 
ilde, ona ilâveten beş ilde inşaata başlanmış ol
masına rağmen üçüncü koalisyon Hükümeti za
manında altı ilde tatbikat, altı ilde reform tat
bikatının kendisi, altı ilde inşaat, dördüncü koa
lisyon Hükümeti zamanında... 

BAŞKAN — Cümlenizi bitiriniz. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Cümlemi 

bitirmeme izin verildiği takdirde kifayet aley
hinde konuştuğumu görecekler. 

Üçüncü koalisyonda altı ilde tatbikat, altı il
de inşaat, Dördüncü koalisyonda, anakanadmı 
Adalet Partisinin temsil ettiği dördüncü koalis
yonda altı ildeki tatbikat 12 ile çıkarıldığı hal
de, on iki ilde tatbikat, beş ilde yeniden inşaata 
başlandığı halde bütün bunları görmemezlikten 
gelerek, olmamış farz ederek elin tersiyle bir ta
rafa itmek suretiyle sosyalizasyon tatbikatı, bir 
reform tatbikatıdır, yalnız bizim zamanımızda ve 
yalnız benim gayretimle ve Cumhuriyet Halk 
Partisi reformu lafta kullanılır, tatbikatta kul
lanılmaz demek suretiyle bir gerçeği bir kenara 
ittiği için, gerçekleri ifade bakımından değerli 
arkadaşlarım kifayet önergesini reddediniz. Ne
tice itibariyle gerek sosyalizasyon tatbikatı, ge
rek reform anlayışı gerek Full - Time Kanunu 
konusunda, gerekse nüfus plânlaması konusunda 
söylenmesi icabeden bâzı hususlar açıkta kaldığı 
için kifayet önergesinin reddini Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak sayın milletvekili arkadaşla
rımızdan istirham ediyoruz. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu suretle Sağlık Bakan
lığının Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
bilmiş oluyor. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... E tmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 377 784 792 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim; bu bölüm ile ilgili 
bir tadil önergesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 

malî yılı bütçesinin (A/2) işaretli bölümün
deki 23.911 (Makina teçhizat alımları ve bü
yük onarımlar) maddesinden 200 000 Tl. sıınm 
kesilmesini ve bu paranın bütçenin (A/ l ) işa
retli bölümünde 12.853 (Yurt dışı geçici görev 
yolluğu) maddesine aktarılmasını aşağıdaki ge
rekçe ile arz ve teklif ederiz. 

Samsun Erzurum 
llyas Kılıç Turhan Bilgin 

Konya istanbul 
İhsan Kabadayı Sadettin Bilgiç 

Erzurum Erzurum 
Gıyasettin Karaca Ahmet Mustafaoğlu 

Diyarbakır 
Recai Iskenderoğlu 

Gerekçe : 
Hacca gidecek vatandaşların sağlık bakı

mından emniyetlerini ve kontrollerini sağla
mak üzere kafilelere refakat edecek sağlık ekip
lerine ödenmek için 200 000 Tl. sına ihtiyaç 
'bulunduğu. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Soyer; biliyorsunuz, Ana-

nayasanın 94 ncü maddesinin 5 nci fıkrası 
gereğince müzakere cereyan etmez. 

Komisyon katılıyor mu efendim1? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA

NI EDlP SOMUNOĞLU (C. Senatosu Üyesi) 
— Evet. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi tadil şekliyle bölümü yeniden okutu
yorum. 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 377 784 792 

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

13.000 Yönetim giderleri 3 229 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 41 395 403 

Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 182 965 150 

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

16.000 Çeşitli giderler 7 380 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat* ve taşıt 

alımları ve onarımları 25 713 000 
BAŞKAN — Efendim bölüm üzerinde bir 

tadil önergesi var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 
malî yılı bütçesinin (A/2) işaretli bölümün
deki 23.911 (Makina teçhizat alımları ve bü-
vük onarımları) maddesinden 1 000 000 Tl. sı
nın kesilmesini ve bu paramın bütçenin (A/3) 
işaretli bölümünde 35.750 (Sağlık ve sosyal 
hizmet tesisleriyle sağlık eğitim tesisleri kur
ma ve yaşatma derneklerine yardım) madde
sine aktarılmasının aşağıdaki gerekçe ile arz 
ve teklif ederiz. 

Samsun Erzurum 
llyas Kılıç Turhan Bilgin 

Konya istanbul 
ihsan Kabadayı Sadettin Bilgiç 

Erzurum Erzurum 
Gıyasettin Karaca Ahmet Mustafaoğlu 

Diyarbakır 
Recai Iskenderoğlu 

Gerekçe : 
Sağlık ve sosyal hizmet tesisleriyle eğitim 

tesislerini kuracak derneklere yardımdan çok 
faydalı neticeler alındığı görülmüştür. Bu 
derneklere verilecek bir kısım para ile yap
tırılacak inşaatın tamamı realize edilebilmekte 
böylece Devletin yapacağı inşaat yatırım!anın
dan belirli şekilde tasarruflar sağlanabilmekte
dir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim, bu önergeye? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YADIM BAKANI 
EDjP SOMUNOĞLU (C. Senatosu Erzu
rum Üyesi) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Efendim; komisyon ve Hükü
met önergeye katılıyorlar. Bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bölümü kabul ettiğiniz önerge gere
ğince tadil edilmiş olarak okutuyorum. 

B. Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 23 213 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 134 165 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, demin kabul edilen önerge gere
ğince 35.000 rakamını taşıyan bölümde değişik
lik olmuştur. Bölümü kabul ettiğiniz önerge ge-
re^'neo tadil şekli ile okutuyorum. 
35.000 Sosyal transferler 19 402 500 

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

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim bu suretle Sağlık ve Sosyal Yar
dam Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi bitmiş 
oluyor. 

4. — HvAut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve But?". Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (MiUet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sarnsı : 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
725) (1) 

BAŞKAN — Bakanlığa bağh Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi Ba
kanlık bütçesiyle birlikte görüşülmüştür. Bu iti
barla maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 40 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

Hudut ve Sahl ler Sağlık Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 109 085 
lira, yatırım, harcamaları için (A/2) işaretli cetvel 
de gösterildiği üzere 3 552 000 lira, sermaye 
teşlcili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 788 073 lira ki, 
toplam olarak 8 449 158 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre maddenin cetvellerini oku
tuyorum. 

B. Lira 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 089 682 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 541 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 145 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 133 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 165 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri , 3 177 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmij'-enler... Kabul edilmiştir. 

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

lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Bölüm Livn, 
34.000 Malî transferler 13 447 

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

35.000 Sosyal transferler 266 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm'stir. 

Şimdi maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 449 158 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — Cetveli 

B. Lira 
59.000 Diğer Devlet gelirleri 6 110 000 

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

62.000 Genel Müdürlük malları gelir
leri 49 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

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

72.000 özel gelirler 2 265 158 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed'İm ist ir. 

Maddeyi okunan cetvelle birlikte oyunuz? 
sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge 
nel Müdürlüğünce 1966 yılında elde edilccol-
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü 
kümler, bağlı CC) işaretli cetvelde gösterilrrrs 
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tah
siline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge-
aol Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13 . 5 . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna 
ba*lı, (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
b.iTİı ( D işaretli cetvelde gösterilenler 1966 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oylarınıza sunu
vorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
la Muha?ebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
la:*, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertip
l i n d e n veya (aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddecine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten. ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
•ş-ırctli cetvelin ( Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
V.-vretü cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
'ar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
^ıarcımalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 52 21 . 2 . 1966 O : 3 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir... 

Efendim, kanunun tümü üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Azizoğlu, 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem Milletvekilleri1, demin yüksek huzurunuz
da 'bir kifayeti müzakere takririnin fevkalâde 
kötüye kullanılması ve Sayın Başkanımızın da 
uzun bir süre içinde devam eden bu kötü kulla
nışa âdeta müsamaha eder durumu olmasaydı, 
ben de Kemal Demir arkadaşımız giıb'i ifade ede
yim tümü üzerinde söz alma ihtiyacını hissetmi-
yecektim. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı Büt
çesi üzerinde izahlarda bulunan Vekil arkadaşı
mıza samimiyetinden, meseleyi bir takım söz ka
labalığına getirmeden gerçekleri itiraf etmek 
doğru sözlülüğünden dolayı cidden kendilerine 
teşekkür ederim. Ama hep beraber dinlediğimiz 
-beyanat da göstermiştir ki, benimle birlikte mu
halefet, iktidar sözcülerinin ifade ettikleri hiz
met aksamaları, tatbikat yanlışlıkları ve mesele
yi ele alış tarzı gerçekten hatalıdır, faydalı ol
mamaktadır. Verimden millet olarak büyük ka
yıplara maruz kalmaktayız. Bu kayba ımaruz ka
lan projelerin hasında en büyük bir proje olması 
itibariyle sosyalizasyon1 projesi gelmektedir. 

'BAŞKAN — Savın Aziz'oğlu; görüştüğümüz 
kanun Hudut ve-Sahiller Sağdık Genel Müdürlüğü 
Bütçesidir,. Sağlık Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesi bitmiştir. Ancak bu Genel Müdürlük 
'Bütçesinin tümü üzerinde •görüşebilirsiniz. 

YUSUF AZÎZOLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, demin burada bir kifayeti müzakere takri
rini ire çeşit beyanlara vesile teşkil eden. im
kânlarını zatı âliniz sağladınız. Lütfediniz Saf
lık Bakanlığından ayrı bir teşekkül dlmıyan Hu
dut ve Sahiller bütçesi münasebetiyle, bilhassa 
demin ifade edilen ve hakikatle mutabakatı ol-
mıyan hususlara da cevap vermek imkânını bize 
1 ûtf en bağı şl ayı IT. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, o zaman Sağ
lık Bakanlığının bütçesi görüşülüyordu. Kifa
yet aleyhinde söz aldılar ve sadet içinde konuş
tular. Siz de bir itirazda bulunmadınız. Şimdi 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt
çesinin tümü üzerinde söz isteyip te Sağlık Ba
kanlığı bütçesi üzerinde görüşmek ve biraz 
evvel kifayet aleyhinde konuşan arkadaşımızın 
sözlerini ele almak, bilmiyorum ne dereceye 
kadar usul Jile bağdaşabilir? Bu tibarla istir
ham ediyorum, sadadc geliniz. 

YUSUK1 AZİZOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan ben bu sözü, Sağlık Bakanlığı bütçe
sine murtabıt bulunan Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün bütçesinin nihayete 
ermesiyle Sağlık Bakanlığı bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde sonuncu konuşmayı yapmak 
üzere ta 1 ebettim. Binaenaleyh, hakkım sadece 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde değil, Hudut ve Sahiller büt
çesiyle murtabıt bulunan topyekûn Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının nihai konuşmasını 
yapmak hedefindedir. Bimfenaleyh, • istedi
ğim bu söz usul dahilindedir. Sizin de müsaade1 

etmeniz icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Kemal l)e-
mir'in işaret ettiği hususlar dolayısiyle sosya
lizasyonun Türkiye'de nasıl bir tatbikat içeri
sinde ele alındığını kısaca ifade etmeme mü
saadelerinizi rica edeceğim. Bilindiği gibi sos
yalizasyon, Millî Birlik Komitesi zamanında 
kabul edilen 224 sayılı Kanunun âmir hükmü 
neticesi ele alınan bir uygulamadır. Ben be-
yanlarımda hiçbir zaman sosyalizasyonun bir 
reformun mucidi bir reformun sahibi olmak 
iddiasında bulunmadım. Yalnız bunun Halk 
Partisi ile, sanıldığı gibi bir irtibatı bulunu in
diğini, aksine benim dâhil olduğum ve sosyali
zasyonun ilk defa tatbikata girişildiği bir ko
alisyon esnasında C. H. Partinin bu projenin 
tahakkuku için plânın kabul ettiği esaslar dâ
hilinde tahsisat vermemek için nasıl gayretler 
sarf ettiğini, bu gayretlerin sarfı muvacehe
sindeki üzüntülerimi ve müşahedemi arz ettim. 
(O. H. P. sıralarından, ayıp sesleri.) 

>Sağlık Bakanlığı yapmış bir arkadaşımız 
bulunan Sayın Kemal Demir, sosyalizasyon gibi 
memleketin nef'ine olan projede fevkalâde 
müspet ve verimli, çalışmalar yapmış arkadaşı-
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mızdır. Bu vesileyle burada mesailerini şükran
la anmayı vazife telâkki ederim. Fakat, C. H. 
Partinin bir Bakanı bulunan Kemal Demir'in, 
daha evvel kararlaştırılmış, daha evvel plâna 
bağlanmış başka türlü, hareket imkânı olmıyan 
bir projeyi yapması vazifesinden başka bir şey 
ifade etmez. Sosyalizasyon projesi Beş Yıllık 

• Kalkınma Plânına alınmış, Beş Yıllık Plânda 
sağlığa taalûk eden sektör 15 yıla intikal et
tirilir mi, bu 15 yıl içinde her yılda Türkiye'nin 
hangi vilâyetlerinde ne miktarda bir mesai 
yapılacağı tesbit edilmiştir. Bu Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ve sosyalizasyonuna istinadcttiği 
224 sayılı Kanun meriyette bulunduğu müddet
çe 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bir Bakan yalnız başına nasıl yapar1? 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, istirham edi
yorum. Bunların zapta geçmesi lâzımdır. Bu 
görüşme usulsüzdür. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde görüşemez
siniz. Çünkü genel bütçeye dâhil öğelerdendir. 
Müzakeresi devam etmektedir. Nitekim bu 
sebeple Başkanlık Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde söz istiyen 
var mı diye sormamıştır. Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde gö
rüşebilirsiniz ve bu sebeple söz aldınız. Tekrar 
istirham ediyorum. Sadede gelin aksi takdirde 
sözlerinizi keseceğim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Sözü
mün basında söyledim. Benim söz talebim usul
süz değildir. Usulsüz olan, demin Sayın Baş
kanın, açıkça bir salâhiyeti kötüye kullanma 
istikametinde Sayın Demir'e bir kifayeti.... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Başkana bu şekilde hitabedilmez. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın 
Kemal Demir'e bir kifayeti müzakere takriri 
münasebetiyle tamamen diğer bir meseleye 
taallûk eden müzakerelerin heyeti umumiyesini 
içine alan bir sahada söz imkânı vermiş olmaları 
usule aykırı olan bir husustur. Bu sebeple baş
lamış olduğum ve bitirmem için bir iki cümleye 
imkân verilmesini, bu maruzatıma devam et
meme, sözlerimi burada bitirmeme müsaade et
melerini Sayın Başkandan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Azizoğlu, Bağ
layınız. # 
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YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Sosyalizasyon, arz ettiğim gibi, 5 ilâ 15 
yıllık bir zaman ile programa bağlanmıştır. 
Türkiye çapındaki tatbikatı tesbit edilmiştir, 
bu tesbit Büyük Meclisler tarafından kabul 
edilmiştir. Bunu, Sağlık Bakanlık görevini 
vermiş olan Sayın Demir, bugün Sağlık Ba
kanı bulunan Sayın Somunoğlu'nu değiştir
mek yetkisine ve hakkına sahip değildir. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sen değiştire
bilir misin? 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Hiç biri
miz bunu tatbik etmemek, değiştirmek, uygu
lamak hakkına sahip değiliz. Ama bu, fikrin 
C. H. P. sinden geldiğini, bu reformun sahibi
nin C. H. P. si olduğunu göstermez. Ben bu 
hususları... (Orta sıralardan müdahaleler..) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Ben, 

Büyük Meclis tarafından verilmiş hizmet kabul 
edenlerin yapmak mecburiyetinde bulunduğu 
bir vazifeyi yapmış olmaktan ileri bir iddiada 
bulunmadım. Hiç kimse de bulunamaz. Benim 
demek istediğim şudur; sosyalizasyon gibi gö
zümüzün nuru kadar aziz bildiğimiz bir projeye 
birtakım partiler tesahup etmesinler, haksız 
olarak. 

Bu, Büyük Türk Milletinin, Parlâmentonun 
topyekûıı müşterek malıdır. Ne Azizoğlu'nun, 
ne Kemal Demir'in ne Adalet Partisinin, Ben, 
Adalet Partisinin bugün iktidarda bulunan Ba
kanının dahi demin burada ifade ettiği gibi, bu 
işin yavaşlamak yetki ve hakkına sahibolmadı
ğına kaaniim! Büyük Meclise intikal etmiştir. 15 
senede bu proje Türkiye'de nihayete erdirile
cektir. Edip Somunoğlu'nun, ben bunu şöyle 
buluyorum, pahalı buluyorum, ' eleman bulamı
yorum, durduracağım, yeniden gözden geçire
ceğim ,demek yetkisi yoktur. Bu yetki ancak 
Büyük Meclise aittir. Proje gelir, yeniden 
tetkik ederiz, müzakere ederiz, 15 yılı 25 yıla, 
55 yıla çıkarırsınız, o zaman Somunoğlu... 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, istirham ede
rim, iki cümle dediniz. Görüşmeniz sadet dı
şıdır, bitiriniz. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Bu mev -
zu üzerinde görüşmem ne partim hesabına bir
takım haksız iddialarda bulunmak, ne kimsenin 
hakkına tecavüz etmek değildir. Bir hakikati 
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ifade etmektir. Sizi temin ederim ki, ilk tatbi
kat yılında C. H. P. si bu projeye yakın bir 
alâkayı asla göstermemiştir. (A. P. ve Y. T. P. 
sıralarında alkışlar.) 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlarım, Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Kanun tasa
rısı açık oyunuza sunulacaktır... Kupalar sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. (Yarma kal
sın sesleri). Yarma kalamaz, neticeyi alıp tef
him edeceğim. 

Dört kupa birden dolaştırılsın, her vazifeli 
arkadaş ayrı bir sıra arasında dolaştırsın... 

Oyunu kullanmıyaiı arkadaşımız var mı? 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanunu için yapılan açık oyla
manın sonucunu arz ediyorum : 122 arkada
şımız oylamaya katılmış; 92 kabul, 29 ret ve 
1 çekinser oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk 
elde edilemediğinden açık oylama yarın tekrar 
edilecektir. 

22 Şubat Salı günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 271 

Kabul edenler • 182 

Reddedenler : 88 

Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 178 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Turhan Diliigil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa K. Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

Mehmet Salih Baydil 
EDİRNE 

İlhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım; 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç. 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zekd Okta^* 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güncr 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ: 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Ka^ycı 
îsmet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
M o su t Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgc 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh;rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
E sat Kemal Aybar 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 

Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaaı 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülozoğlıı 
Süreyya Ulu çay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyf" Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven1 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kiınyas Kartal 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUK 
Fethi Çelikbaa 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Mat in Oizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Kamca 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgiıt 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

ADANA 
Ali Bozdoğauoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA' 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

MARAŞ 
Vei'ik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

[Çekinser] 

YOZGAT 
Celâl Suımgur 

[Oya kaiılmıyanlar] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal D'emir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga (İ.-Ü.) 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 
Recai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Komal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

Ahmet Şener 
URFA 

Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZG4T 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

Seyf i öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (13.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali* Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! (Baş
bakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
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Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

ÎZMlB 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKIARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazn; 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar- Akal 
llyaa Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SîtRT 
Abdülhalim Araş 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
H^lmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Göremtaş, (1. Ü.) 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

»««S» > « • * - « * » ~ ~ -
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

Üye sayısı : 450 
Oy veren er : 269 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 87 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 180 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali İhsan U.ubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oe'âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dalh 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmeıı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

ÎZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ayta§ „ 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin. 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet G üner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tüuay 

- ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğral Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysâ Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaın 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 

BlLEClKİ 
ismail Se'çuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş, 

BURSA 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfaffil 

EDlRNB 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Kamca 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
ömeL' Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 
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KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet De] ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

ADANA 
AH Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
x\hmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

MARAŞ 

Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Peneap 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga (t. Ü.) 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfanı Solmazer 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Ar-tuç 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satı? 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

GAZİANTEP 
Hüseyin Ineioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
I. Etem Kılıçoğlu 
AB Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

, (Başlbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğhı 

[Çekinserj 

YOZGAT 
Celâl Sungur ' 

[Oya katılmıyanlar] 
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A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmafli Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
t. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Gölo 
Âdi] Kurt el 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

M. Meclisi B : 52 

Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfak:h 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar (1.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet înönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Rrşit Hatipoğl 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

[Açık 

Hatay 

21 . 2 . 196S O : 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yüfel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Ar si an 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

üyelikler] 

1 

Yek ar_ 1 

tSa»feeu>—— * • 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Görenıtaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Bülent Eccvit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

— 190 — 



M. Meclisi B : 52 21 . 2 . 1966 O 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dil:igil 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ahmet Dallı 
Hayrettin Turgut Toke 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaçj 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlTLÎS 
öevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı : 450 
Oy veren1 er : 122 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 29 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 327 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım! 

ISTANBUIı 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
Orhon Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 

Aydın Yalçın 
IZMlR 

Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Settar Iksel 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güncr 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mithat Dülge 

Nahit Yenişeh*rlioğlu 
MARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Melâhat Oedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Suıngun 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Karcı 
ANKARA 

Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 

ADANA 
Sabahattin Baydura 
Ali Bozdoğansğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Aydoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KONYA 
Yunus Koçak 

Vefa Tanır 
MALATYA 

Şaban Erik 
MARDİN 

Nazmi Oğuz 
SAMSUN 

Yasar Akal 
SİNOP 

Niyazi özgüç 
SİVAS 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

[Çekinser] 

YOZGAT 
•Celâl Suınıgur 

l Oya katılmıyanlar] 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgutı Altmkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

Kemal Ziya öztürk 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖIi 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLÎS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkaıı 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fefthd Çolikbaş 
Faik Kırbaşlı 

TOKAT ' 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Hamdı Orhon 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

BURSA 
Sadrettin Çarığa (T. Ü.) 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küntay 
ibrahim öktem 
Ö. Doğan Öztürkmcn 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
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Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
-Aydın Turgut Antuç 
Yusuf Azizoğlu 
Me/tin Cizreli 
Hasan Değer 
Reoai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
îlhami Erıtem 

ELAZIĞ 
Nurtettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca, 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (t.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocık 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğhı 
Ali Köyme-n 

GÜMÜŞANE 
Necati' Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demire! 
(Başjbakan) 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
f Başkan) 

Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğral 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdur rahman Şeref Lâç 
Osman özer 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ada)an 
Şükrü Akkan 
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Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Erfcunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adü Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin İzerdem 
İhsanı Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Sait Sına Yücesoy 

Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar (1.) 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğln 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermm Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 



ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Maden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürcr 
Şeraferttin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan (B.) 
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Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Bahattin TTzunoğlu 
Şevki Yücel 

SîlRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Cer/ıil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslaıı 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

(Açık 
Hatay 

21 . 2 . 1966 O : 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Oavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Aıtalay Akan 

üyelikleri 
ı 

Yekûn 1 

.* „;0Wy„ 

Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin MüftüofUı 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X l.% — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 
1/9, Cumhuriyet Senatosu 1/628) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 38; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 723) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/15; 
Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 39; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 724) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARALAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA ıVEDTLÎK KARARı 

VERILEN IŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değşikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuma dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 

Sayısı : 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 725) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 726) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 4. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
.Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 5. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 728") [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2.1966] 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2 .1966] 

V 
iK t DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İ S L E R 

B - BlRlNCl GÖRÜŞMESt YAPILACAK 
İŞLER 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena» 
tosu ve 'Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/12; Cumhuriyet Senatosu 1/621) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 725) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5833 - 1/621 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 1 . 1966 gün ve 1/12-8 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 1966 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Not : Açık oy neticesi 
Kabul : 
Ret 
Oekinser : 

(123) 
96 
25 
2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 7 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/12, C. S. : 1/621 

No. : 10 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 6 . 2 . 1966 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul olu
nan (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1.966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




