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Sayfa 
460:461 

461:463 

463 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 463 

1. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un, Öğretmenlerin boykotu, bâzı kuruluşla
rın bu konudaki davranışları ve alman ted
birlere dair demeci 463:466 

2. — içişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun, istanbul Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisi öğrencilerinden iki 
kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar hak
kında demeci 466:469 

3. — 0. H. P. Grupıı adına istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, istanbul Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademisi önünde 
14 Aralık 1969 Pazar günü vukua gelen 
olaylara dair demeci ve içişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 469:471 

4. — Ürdün ve Habeşistaan'ı resmen zi
yaretleri sırasında kendilerine Oumhuri-

Sayfa 
yet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Ata-
sağun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/85) 471 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Ahmet Dallı'ya Devlet Bakanı 
Gürhan Titrek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/84) 472 

6. — 4373 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin (c) fıkrasının iptal edildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/87) 472 

7. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Afyon Mil
letvekili Şevki Güler'in ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezekresi (3/86) 472 

8. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
iki arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına 
bağlı hastaneler ile diğer sağlık kuruluş
larının tedavi usulleri konusunda bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/3) 472:487 
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Sayfa 
9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 

iki arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde israfa sebebiyet verildiği iddiasiy-
le bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/4) 487 

I - GEÇEN TU 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp, önceki birle

şimde orman suçlarının affı konusunda gün
dem dışı konuşma yapan Trabzon Milletvekili 
Ali Uzuner'e cevap verdi. 

önceki birleşimlerde rahatsızlığı sebebiyle bu
lunamamış olan Manisa Milletvekili Mustafa Ok, 
andiçti. 

Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanı ve
kili Hüsamettin Atabeyli, bir önceki birleşimde 
istiklâl Madalyası sahiplerinden bâzılarına şe
ref aylıklarının bağlanmasının gecikmesi konu
sunda gündem dışı konuşma yapan Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener'e cevap veren demeçte 
bulundu. 

Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, 
Ankara havasının kirlenmesi ve alınması gerekli 
tedbirler konusundaki demecine Devlet Bakanı 
Hefet Sezgin cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin, 

Maliye Bakanı Mesut Erez'e Çalışma Baka
nı Seyfi öztürk'ün ve, 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangü'e 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik etmele
rinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi ile, 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen süre ve sebeplerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

15 kişilik Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonuna siyasi 
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Sayfa 
10. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-

zar'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile si
vil, askerî ve resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/8) 487:499 

PANAK ÖZETİ 

parti gruplarınca gösterilen adaylara ait cet
vel Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Türki
ye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par
lâmento Komisyonu üyeliğine adaylığını koydu
ğuna dair önergesi kabul olundu. 

Avrupa Konseyi Türk Heyeti üyesi iken 
12 Ekim 1969 Milletvekilleri Genel Seçimlerine 
katılıp seçilemiyenlerin yerlerini doldurmak 
maksadiyle siyasi parti gruplarınca gösterilen 
adaylara ait liste Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın; piyasa
daki fiyat artışlarını önlemek ve hayat paha
lılığına bir çare bulmak maksadiyle bir Mec
lis araştırması yapılmasına ve 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un; bağcılı
ğımızın modern şekilde geliştirilmesini, verimin 
artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı sağ
lanmasını, iç ve dış piyasalarda gerekli ted
birlerin alınmasını sağlamak amaciyle bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergeleri okun
du, gündemdeki sıralarını alacakları bildi
rildi. 

Siyasi parti grupları başkanvekillerinin, 
Meclis çalışmalarına 8 Aralık 1969 dan 
15 Aralık 1969 Pazartesi gününe kadar ara 
verilmesine dair önergesi kabul olundu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm; 
birleşimlerde saat 17,19 arasında sözlü sorula
rın ögrüşülmesine dair önergesi, yapılan gö
rüşmelerden sonra, reddolundu. 

t>9« 
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Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu ve 
iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tes-
bit etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
ması, Meclis Araştırma Komisyonunun 8 üye
den teşkili, görev süresinin komisyonun seçimi 
tarihinden itibaren üç ay olması ve gerektiğin
de Ankara'dan başka yerlere de gidebilmesi 
hususları kabul olundu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki ar
kadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -

Atlantik Andlaşmasma taraf devletler arasında 
kuvvetlerinin statüsüne dair sözleşmenin VIII 
nci madesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine ek 
kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
ha'kkmda kanun tasarısı (1/109) (Dışişleri ve 
Plân 'komisyonlarına) 

2. — 4047 sayılı Kamumla eMi (1) nuımıariailı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/110) (ıMaliye ve Plân komisyon
larına) 

3. — Denizde can ve mal koruma hakkında 
kanun tasarısı (1/111) (Adalet ve Ulaştırma 
komisyonlarına) 

4. — Eşyaların geçici kabulü için A.T.A. 
karneleri hakkında Gümrük ıSözleşmesi-e ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/112) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı (1/113) 
(İçişleri ve Adalet (komisyonlarına) 

6. — Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı (1/114) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

7. —• 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alman kararın onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/115) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

8. — 4619 sayılı «İstanbul Teknik Üniversi
tesi» hakkında kanunun bâzı maddelerinin feal-
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usulleri konusunda bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

15 . 12 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

KÂĞITLAR 

dırılması, 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
Kanuna bir madde ile geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/116) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

9. —• Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
sayılı Kanun ile 1918 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı (1/117) 
(İçişleri, Gümrük ve Tekel ve Adalet komisyon
larına) 

10. — Kara avcılığı kanunu tasarısı (1/118) 
(İçişleri, Turizm ve Taıniitmja, AdıaiLet, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

J l . — Meslekî malzemenin geçici ithaline iliş
kin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/119) 
(Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larına) 

12. — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/120) (Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonla
rına) 

13 . — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da Hukukî Mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak-. 
kında kanun tasarısı (1/121) (Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

14. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Millî 
Korunma Suçlarının affı, Millî Korunma Teşki
lât Sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 

— 461 — 
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bâzı hükümler ihdasına dair Kanunun 3 ncü 
maddesinin 'değiştirilmesi bakkkmda kanun ta
sarısı (1/122) (Ticaret ve Plân komiısyonları
na) 

15. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yer
lerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın it-
halindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
'kanun tasarısı (1/123) (Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel ve Plân komisyonlarına) 

16. — Seyahat acentaları kanun tasarısı 
(1/124) (Ticaret, Adalet, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonlarına) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/125) (Ulaştırma, Dışiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/126) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarih
li Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı (1/127) (Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağus
tos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/128) 
(Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

21. — Türk Soyundan gelen Kıprıs uyruklu
ların hizmete alınması ile ilgili 'kanun tasarısı 
(1/129) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/130) (Sayış
tay Komisyonuna) 

23. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
Bütçe Yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/131) 
(Sayıtşay Komisyonuna) 

Teklifler 
24. — Bursıa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 

11 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mimar 
Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı ka
nunların yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifi (2/141) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonları
na) 

25. — İstanbul Milletvekili İlhamı Saııcar ve 
15 arkadaşının, Harb Okulları kanun teklifi 
(2/142) (Millî Savunma ve Plân komisyonları
na) 

26. — İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 
15 arkadaşının, Harb Akademileri kanun tekli
fi (2/143) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

27. — Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu ve 17 arkadaşının, Fikir ve sanat eserlerini 
derleme kanunu teklifi (2/144) (Adalet, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

28. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/145) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Hayvancılığı 
geliştirme ve et endüstirisi kurumu kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/146) (Ticaret, Tarım 
ve Plân komisyonlarına) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 9 arkadaşının, Türkiye Tarım 
Kooperatifleri Bankası kanunu teklifi (2/147) 
(Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Kooperatifçilik 
ve okulları kanun teklifi (2/148) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Tarım Üniversi
tesi kanunu teklifi (2/149) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
33. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 

Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/79) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyona) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/80) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 



M. Meclisi B : 15 15 . 12 . 1969 O : 1 

35. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/81) (Anayasa ve Adalet 
komisyonnlardan mürekkep Karama Komisyona) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/82) (Anayasa 
ve Adalet, komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

37. _ Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Bal
cı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

dair Başbakanlık tezkeresi (3/83) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 

38. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108 (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1969) (Gündeme) 

»-•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet MecUMırön 15 nci Birteşiimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı). 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 
1. — Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 

öğretmenlerin boykotu, bâzı kuruluşların bu ko
nudaki davranışları ve alınan tedbirlere dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
zatıâliniz, öğretmenlerin boykotu hakkında 
Yüce Meclise bilgi vermek istiyorsunuz, buyu
runuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok kıymetli 
milletvekilleri. 

Bildiğiniz gM, Türk kamu oyu bugün bâzı 
kuruluşların, öğretmenleri kanun dışı davra-

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
mşlara sevk etmesi olayını dikkatle izlemekte
dir. Müsaadenizle ben, bu olaylar hakkında kı
sa maruzatta bulunacağım. 

'Sayın milletvekilleri, bir milletin geleceği
nin teminatı olan genç nesilleri, o milletin varlı
ğını yapan ve yaşatan mânevi değerleri, kıy
met hükümlerini ve idealleri benümısiyerek ye
tiştirecek görevlilere bu sanatın, bilimin asıl 
ustalarına öğretmen diyoruz. Bu bakımdan 
genç kuşaklara aşılanacak mânevi değerleri 
çok zengin olan Türk milleti, uzun tarihi bo
yunca öğretmenlerine hiçbdr milletin izafe ve 
atfetmediği bir üstünlük, âdeta bir kutsiyet 
vermiştir. 

— 463 — 
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Şunu bilhassa kaydetmek isterim M, Türk 
öğretmeni bu şerefli ve erişilmez mertebeye, yal
nız Türk Milletlinin kadirbilirliği sebebiyle de
ğil, aynı zamanda vazife şeref ve sorumluluğu
nun tam idraki içinde bulunduğunu her fırsat
ta ispat ederek ulaşmıştır. Bir milleti, etrafını 
ısaran tehlilkeilerden onu birlik ve beraberlik 
içinde tutarak, gençliğini bu şuur ve imanla ye
tiştirerek, öğretmenler korurlar. Bu sebeple öğ
renmen kitlesi, her memlekette iç ve dış şer kuv
vetlerinin ilk ve başlıca taarruz hedefidir. Ka
leyi içerden fethetmenin en kestirme ve en te
sirli yolu, vasıtası, eğer kabilse, bir milletin 
öğretmenlerini vazife şuur ve sorumluluğundan 
uzaklaştırmak, onları gruplar, hizipler halinde 
düşman kamplarına ayırmak, böylece gençli
ğin yetiştirilme hedeflerinde keşmekeş yarat
maktır. 

iSaym milletvekilleri, bu taarruza Türk öğ
retmeni öteden beri hedef tahtası olmuştur. 
Falkalt onun alınır kalasını, göğsündeki kat
la t iman karşılamıştır. Bu durum, hliç şüphesiz, 
hiç tereddütsüz ifade ediyorum ki, ebediyyen 
minnettar bulunduğumuz <bu topluluğa karşı 
(büyük sorumluluklar altına bizleri sokuyor. On
ları, görevlerini gereği gibi yapma, başarma im
kânlarına memleketin gücü nisıbetinde, bu gü
cü en iyi şekilde değere kavuşturma görevini 
de bizlere yüklüyor. Bu inanca bütün samimi-
yetiyle bağlı, meslekten bir arkadaşınız olarak 
işe başladığım ilk günden beri çalışmalarımın 
ağırlık noktasını, öğretmenlerin sosyal ve eko
nomik yönlerden büyük ölçüde tatminlerine ya-
rıyacak, güvenliklerini sağiıyacak kanun tasa
rıları üzerinde durmak teşkil etti. 

Neticede, Milllî Eğitim mensupları Yardım
laşma Kurumu kanun tasarısı 22 Kasım 1969 
tarihinde Bakanlığımızdan gereği için Yüksek 
Başkanlığa sevkedilmiştir. 

Ayrıca, bunun kadar önemli olarak, öğret
menlerimizin yetiştirilme ve istihdamı şartla
rının her yönü ile iyileştirilmesi ve öğretmen
lik meslekinin maddi ve mânevi yönlerden bir 
bütün olarak yüceltilmesi maksadiyle hazır
lığına giriştiğimiz Öğretmenlik kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmalarımızın son merha
lesine gelinmiş bulunmaktadır. 

Sayln milletvekilleri; Millî Eğitim Bakan
lığı, çalışmalarını başanya ulaşmada yararlı 

olacak her fikre, her teklife açıktır, apaçık
tır. 

Yine, göreve başladığımız şu kısa devre içe
risinde yayınladığım 15 Kasım 1969 tarihli 
bir bildiride aynen şu paragraflar yer almakta
dır. 

«Öğretmen kuruluşlarının öğretmenlerle 
alâkalı sosyal problemleri çözücü, bugünkü 
şartlarını daha normal bir seviyeye getirici tek
liflerini dikkatle ve ehemmiyetle incelemek
te ve üzerinde durmaktayız. 

Öğretmen kuruluşlarının teklif haline ge
tirilebilecek görüşlerini Bakanlığımıza inti
kal ettirdikleri takdirde, göz önünde bulun-
duurlacağı tabiîdir.» 

Sayın milletvekilleri; bu anlayışın basın ve 
radyo yoliyle bir ay önce deklâre edilmesine 
göstermiş olduğumuz bu anlayış nedeniyle mes
lek kuruluşlarından gelen Başkan ve yöneti
cilerine şifahen yine bir ay önce bildirmiş olu
yoruz. Hattâ, bugün boykot yapan, boykotu 
tahrik eden kuruluşların temsilcileri dahi 
beni ziyarete geldikleri zaman bu anlayışım
dan ötürü beni tebrik ettiler. 

Kendilerine aynen şunu söyledim: «Bana 
yuvarlak lâfllar değiS, şekilletnlm^ tekMer ge
tirin, o teklifleriniz üzerimde, mıeöfleki yücel
tici yönde gayretler sarf edelim». Resmen ya
zı yazdım, tekliflerini istedim, bugüne kadar 
bir teklif dahi gelmiş değildir. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet Programı
nın incelenmesi, eğitim konulanına ve mensup-
larma atfedilen önemi, verilen değeri ve bu 
çerçeve içinde öngörülen temel reformları açık
ça ortaya koymaktadır. Bu programdan alman 
hızla çok kısa zamanda Bakanlıkça girişilen 
teşebbüsler ve Bakanlığa hâkim olan zihniyet 
bütün ilgililerin malûmu iken, bir öğretmen ku
ruluşunun, birtakım sebepler ileri sürerek, 
bâzı öğretmenleri dersleri terke teşvik edişi, 
bizce üzerinde dikkat ve ciddiyetle durmayı ge
rektirir görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri; TÖS ve İLKSEN isim
li sendikalanıı, öğretmenleri boykota teşvik 
edısn beyanlan, el altından dağıtılan bildiri
leri, gazetelere verilen ilânları,, muhatabolarak 
Devlet memuru öğretmenleri seçtiği için, Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlanna karşı işlenmiş 
ağır suçlardır. 
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Bir memlekette, bir hukuk Devletinde ya
salar, yasa olarak mevcut oldukça hiç kimse, 
hiçbir teşekkül tarafından, hiçbir bahane iie 
ihlâl edilememesini temin, Devletin bütün güç
lerine düşen müşterek ve kutsal bir görevdi':'. 

Bu gerçek ortada iken bir kamu personeli 
sendikasının Cumhuriyet kanunlarımı perva
sızca ihlâle cesaret ediğinin gerçek sebeplerini, 
onu harekete geçiren asıl muharrik kuvvetleri, 
çok derinliklerde aramak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, sizi, elimizde olan bel
gelerin ışığı altında, bilhassa bâzı konularda 
aydınlatmak isteriz. 

Asıl mesele öğretmen haJklariyle yakından 
uzaktan ilgili değildir. «Öğretmen hakları» di
ye ileri sürülen hususla!*, bizim teşhisimize gö
re, asıl hedefleri) kamufle etmeye yarıyacak ma
stım görüş ve valsıtaılıarjdan ibarettir. 

Mesele,, düzen değişikliği ve bu arzunun bi
çare bir tezahürüdür. Mesele, devleti devlet ya
pan yasaların çiğnenmesiıni Türkiye'de tabiî ha
le getirme tekniğinin bir teşebbüsüdür. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, son yılların tecrübele
rinden çıkardığımız bâzı neticeler vardır. Bâzı 
kuruluşlar, mensuplarını önce onları tatmin 
edecek, memnun edecek birkaç dilekle hen-
dettikien sonra bu dileklerini sonsuzca doğ
ru çoğaltmakta ve böylece bir anlaşma zemi
nini bertaraf etmek için elinden gelıeni yapmak
tadırlar. Bu taktik bir ülkede devamlı kay
naşma, devamlı huzursuzluk yaratmak istiyen 
çevrelerin artık foyasını meydana çıkarmış bu
lunmaktadır. 

TÖS ve İLKSEN sendikaları da bu tutum 
içinde bu maksadı güdenlerin âleti halinde dur
madan dilek ve istek imali etmektedirler. 

İşte Ankara'da ele geçen bir beyanname
den bâzı satırlar okuyorum: 

«Çocuk aç, baba aç, öğretmen aç... (C. H. P. 
sıralarından «doğru, doğru» sesleri, «yalan mı?» 
sesleri) 

Bunun için boykot. Zengin semtlerinde.. (C. 
K. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, kimseyi itham etmi
yorum. (C. H. P. sıraHanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisçe malûmdur M, kürsüde hatibin kendi
sine göre söz dokunulmazlığı vardır ve hatip 
Mecliste dinlenir. Cevap vermek istiyen arka
daşımız olursa, içtüzüğe göre, cevabı kürsüde 
verir... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Cevap vermiyoruz, doğru diyoruz, tasdik ediyo
ruz... 

BAŞKAN — Efendim, zatiâliniz, sanki Mec
lis Başkanıymışsınız gibi, bir diğer arkadaşa 
ihtarda bulunuyorsunuz. O yetkiniz de yok. 
Lütfediniz, sabırla, sükunetle dinleyiniz.. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Siz de yetkinizi kullanınız.. 

BAŞKAN — Dinleyiniz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın milletvekilleri,, kimseyi it
ham etmiyorum, bir hâdiseyi, tamamen objektif, 
tamamen tarafsız bir dille ortaya getiriyorum. 
Bundam. hiçbirinizin atLuıtmlaisıınla sebep yok. Hâ
dise ortadadır, hâdiseyi olduğu gibi sizlere 
açıklamaya gayret sarf ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu açlık edebi
yatının gerisinde yatan birçok şeyler var. Biz 
devlet memurlarının bütünlüğü içerisinde ücret 
politikasını ısılıalh etmenin yolarını ariyan bir 
iktidar olarak karşınızda bulunuyoruz. Hü
kümet Programında bu hususu açıkça dile ge
tirdik. 

Şimdi, % 43 nisbetimde devlet personelini 
içinde toplıyan eğitim mensuplarının durum
larını elbette bu bütün içerisinde yeniden ele 
almakta, yeniden gözden geçirmekte kararlı 
bulunuyoruz. Yalan bir gelecekte bunun en gü
zel örneklerinin sizler bizzat şahidi olacak
sınız. 

Sayın milletvekilleri, ben, boykotun, grevin, 
dersleri, görevi toplu halde terkin neden çı
kar yol olmadığını, nedeın cğretmenlere göre bir 
davranış olmadığını, neden kanunlarımıza kar
şı suç işlemek demek olduğunu dün radyoda et
raflı olarlak 'açıMlaldım ve ikaz görevimi yap
tım. 

Şimdiye kadar dilerden aldığımız haberler; 
bütün lokumların açık olduğun/u, derişlerim % 90 
nisbe tinde ârızaâiz yiirütülmekte olduğunu, kı
saca akhıseilmin ve vazife şuuruınıuın hisse) 
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tahrike ve teşvike mutlak olanak galebe çaldı
ğını göstermiştir, (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bu husus, Türk öğretmenine olan minnet, 
sevgi ve saygımızı bir kat daha artıracak ve 
onu hizmetindeki çabalarımıza hız verecek bir 
önemde görmek, memnunlukla kaydediyorum 
ki, bunu bu suretle Türk öğretmeninin âdeta 
haysiyetini, şerefini kurtaracak bir örnek ola
rak göstermek temayülü bugün artık ortaya 
çıkmış bulunmıalktadır. Bu hal Türkiye Cumhu
riyeti yasalarına karşı çıkanların er geç hüsra
na uğrayacaklarını ve kendilerini beküiyen akı
betten kurbu'laımıyacaküaram bir kez daha teyi-
detmiş bulunmaktadır. 

Bu düşünce ve gerçeği geç farkedlilş sebe
biyle bugün TÖS merkezinden bana geılen bir 
tein başlangıç kısmını sizlere aynen okumak 
istiyorum. (C. H. P. sıralarından; «Tamamını 
oku» sesleri) 

Aynen şöyle diyor: «Kendiliğinden başll-
yan öğretmem boykotları..» Aynen böyle diyor; 
kendiliğinden başlııyan öğretmen boykotları... 
Her halde kendiliğinden başlamadı, sayın mil
letvekilleri. 

Elimizde Devlet ımeımuru öğretmenleri boy
kota teşvik ve tahrik edici bir teşekkülün bir
çok bildirisi, ilânı ve sairesi varken, şimdi bu 
iışıin kendiliğinden oluverdiğinii bize gösteren 
telgrafın nasıl değerlendirilmek gerektiğini 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Büyük Meclis, yaptığı kanunlara (aykırı 
hareketi asla tasvibetmiyeoektir ve allkışlamı-
yaoaktır. Bu meselede politikacıların hep bera
ber karşı çılkmak zarureti vardır. Bu sayede 
ülkelere kanun hâkimiyetini, hukuk hâkimiye-
tlinıi teslis edebileceğiz. 

Ankara Valisi, İLKSEN Başkanını işten 
menetmiştir, TÖS ve İLKSEN idiareciilerii hak
kında istanbul, Ankara ve diğer illerde iller 
savcıları harekete geçmiş bulunmaktadır. Boy
kot % 10 civarında gözükmesine rağmen, Bay
ramdan sonra derslerine intikal edemıiiyen öğ
retmenleri de içinde kapsamaktadır, öğleden 
sonraki rakamlar biraz daha düşmüş bulun
maktadır. Bu suretle Bayram ertesi vazifeleri
nin başına dönen öğretmenlerle birlikte, yarın 

normale yakın bir öğretim yapılabileceğini ifa
de etmek yanıltıcı olmıyaoaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

2. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akadsmisi öğrencilerinden iki kişinin ölümü ile 
sonuçlanan olaylar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakam, zatıâlti^ 
niz de, istanbul'da vukubulan üniversite öğ-
rencislMn öldürülmesi olayı hakkında Yüce 
Meclise bilgi vermek istiyorsunuz, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, bendenizin bu konuda grup adına gündem 
dışı konuşmam var. Sayın Bakanın benim ko
nuşmamdan sonra cevap vermeleri daha uy
gun olmıaız mı? 

BAŞKAN — Efendim, kendilileri bilgi ver
meyi iarzu ettiler, bilgi veriyorlar. Zatıâliıruiz 
grup adına konuşacaksınız söz vereceğim size. 
Yalnız, şu ana kadar bana yazılı olarak, grup 
adına konuşacağınız bildirilmedi... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bizzat bendeniz za&âlinizlle telefonla gö
rüştüm. Medenî bir memlekette telefonla ko
nuşmak da yazılı beyân yerine geçer. İtima-
detmediniz mi, karşılıklı olarak? (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu konu ile ilişkin olarak benim de 
gündem dışı konuşmam belirtilmiştir. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı ve Sayın içişüeırli Bakanın
dan sonra sözün Türk öğretmeninin bir tem
silcisine verilmesini Yüce Meclisin huzurunda 
yüksek şahsınızdan tekrar bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, hâtıramı
zı lütfen iyi tazelersek, zatıâliniz telefon etti
ğiniz anda bendenize; grup adına bu minvalde 
bir konuşma yapılacağını söylediniz. Ben de 
zatıâlinize, grup adına kim (konuşacak, diye 
sordum, onu henüz tesbit etmedik... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aşağıda 
vereceğiz, dedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim, sinirlenmeyiniz. Hakikat meydana çıksın 
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da, kimim hatalı, kimin hatasız olduğunu Yüce 
Meclis takdir etsin. 

Telefonla vücut bulan bu konuşmanız üze
rine, grupunuzdan dört arkadaşınız bu konuda 
söz istedi, bu arada isimlerimi ide saydım; şu, 
şu, şu arkadaşlar, onlara ıda lütfen ricada bu
lunum, grup adına konuşulacağı için sanki Baş
kan söz vermiyormuş gibi olmasın •dedim we 
hattâ ilâve ettim; «kim konuşacak grup adı
na?» dedim, o zaman, «Henüz daha teslbilt et
medik, sonra bildiririz.» dediniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bildirece
ğiz» dedim, şimdi bildiriyoruz. 

BAŞKAN — Şu anda bildirdiniz Sayın Şe
ner, gördünüz mü? Şu anda bildirdiniz Sayın 
Reşit Ülker'in grup adına (konuşacağını... (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, siz evvelâ bana soracaktınız; K<0. H. P. 
Grupu adına kim konuşacak?» diye, O zaman 
dısim vermezsem suçlu olurdum, şimdi suç si
zindir. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, gündem 
dışı konuşmalar tamamen taleple ilgilidir. Ta
lebin değerlendirilmesi de Başkana aittir. Gün
dem dışı konuşma istiyem şahıs veya grup Sa
lebini yapar. Başkanın ayrıca ilâveten, grup 
adına kim konuşacaktır diye sormasına lüzum 
yoktur. 

Grup adına konuşmacı olarak Reşit 
Ülker'i seçmiş olduğunuz şu anda Başkanlıkça 
öğrenildi. Grup adına Sayın Reşit Ülker'e söz 
vereceğim efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, gündemde söz hakkı benlimdir, efen
dim... (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Gündemde söz hakkı zatıâli-
nizin değil Sayın Hüseyin Dolun, heyecanlan
mayınız, fevri hareket etmeyiniz; gündemde 
söz hakkı gündeme göre taayyün eder. (Sizim 
söz hakkınız olmadığı kendi tarafınızdan ya
landa bilinecektir. Arkadaşlarımızın ikazıma 
'önem veriniz, lütfen meseleleri iyice bildikten 
sonra Başkanlığa hiıtabedinlîz, rica ederim. 
(A. P. sıralarımdan alkışlar) 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Teklif 
sahibi benim. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Bakam. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli ımilletvekilieri; 

İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi öğrencilerimizden. iki kişimim vefatı 
(0. H. P. sıralarındam, «vefatı değil, ölümü» 
sesleri) ile metioelemen olaylar hakkımda Yüce 
Meclise bilgiler sunmak üzere huzurunuzda
yım. 7 . 12 . 1969 Pazar günü bu akademide, 
öğrencilerden sol hareketler içimde bulunan, 
sol temayül sahibi bulunan Yaşar Şener'im di
ğer ajrkadaşlarıma; «Siz Müslümam değilsiniz» 
gilbi, dimi duygularım tahrik edici beyanı üze
rine aralarımda kavga cereyan etmiş, Hüseyin 
Akyol ismindeki (kişi bu Yaşar Şener'i dövmüş
tür. Ertesi gümü... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Tahrif edi
yorsunuz, tahrif ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarımı, 
Yüce Meclisim 'huzurunda, cereyan eden esef 
verici, teessür verici olayı (gayet objektif ola
rak arz ediyorum. Sözüm bitmedi... Tahrif biz
den sâdır olmaz ve olmamıştır, olmıyaeaJktir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatl, müdalhalemizim 
yersiz olduğunu müdriksiniz; ılûtfem bu idrak 
içerisinde sükunetle dinleyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — 8 . 12 . 1969 günü saat 
22,45 sıralarımda Mehmet Sevimıçbüyük, Ahmet 
Kayıtmaz ve Hasan Zerek adlı öğrenciler bu 
okulum önümdeki otobüs durağında gelip bek
ledikleri esmada okul civarındaki koruluklar
dan latılam silâhlarla üçü de düşmüş, yaralama 
mış, bunlardan Mehmet Seviınçbüyük maalesef 
vefat etmiş, diğer ikisi... (0. H. P. sıralarım
dan; «Vefat etmiş değil, öldürülmüştür» 'ses
leri) ölmüş... (C. H. P. sıralarımdan gürültü
ler) 

Evet. Ve lilki kişi yaranmıştır. Burnum üzeri
ne zabıtamız sıkı takibata geçerek, Mücadele 
Birliği Teşekkülünle mensup beş kişiyi suçun 
failleri olarak yakalamış ve bilâhara asıl si
lâhı kullanan, bu öğrencimizi öldüren Yavuz 
Aslan Artum da yakalanmak suretiyle adalete 
teslim edilmiş ve altısı da tevkif edilerek ceza 
evime latanışlardır. 
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Bu hâdiseden sonra Akademimizde ve öğ
rencilerimizde hâsil olabilecek heyecan, tahas
süs dikkate alınarak zabıtamız Akademiyi dı
şarıdan konitrol altına almıştır. Bu tedbirleri-
mJilziın devam ettiği sırada Akademi öğrencile
ri ve idarecileri, emniyet küvetlerinim kapı ve 
bahçe civarında 'bulunmamasını, kendilerinin nlö-
Ibeit beklediklerini ve beklyeöefclerimi ısrarla ifa
de etmiş olmalarına nağmen, yolum karşısında 
emniyet kuvveıtlleırıi lüzumlu manii zabıta tedbirli
ni geceıli gündüzlü yürütegelmekte Mi. 14.12.1969 
Pazar günü saat 6,30 dıa nöbet beıklliyem iki 
talebe - ki, binisi ımaalleısetf öldürülmüş olan öğ-
rencimizdıir - bunfllana doğru geldiği ve bu sıra
da ö'Mürülen BattaJl Meheîtoğlıu'nun bunlara 
silâh kujlamdığı ve ıbu esmada diğerleri de bu 
arkadaşlarımıza, bu öğrencilerimiize silâhlarını 
boşalttığı ve bu esnada maalesef Battal Me-
hetoğlu'miLn öMünülldüğü anlaşılmıştır. 

Bu hâdiseyi mütaaikıp istanbul emniyeti sü
ratli bir alarmla failleri yakalama hizmetime 
ne koyulmuş ve biraz evvel farız ettiğim hâdi
seyle methaldar oldukları sabit bulunan Müca
dele Birliğinin binasını basmış ve anadaki yir-
midört kişiydi yakalayarak savcılığa teslim et
miştir. (Bunlar üzeninde bir kaimu şahitliği va
zifesine Akadeımıi öğrencileri davet edilmiştir, 
alma şu ana kaJdaır bu öğrencilerden, hiç biri 
bunları ftörüp ve tanımla gayreti içinle girnıe-
miştir. Bu vaziyet karşısında OUmhudlyet Sav
cısı Akademili idarecilerıiylle işbirliği yapıarak 
bu öğrenioilerim Akademi öğrencileri tarafın
dan tanıııtılmıasına ve onların kamu şahitliği 
yapmasıma teşvik ve gayret edilmektedir. 

Bunun dışında Yıldız Camiindeki imamım 
vaaz esmasında bu gibi olayları teşvik ve tah
rik edici unsunlar taşıyan bir konuşma yaptı
ğı iddiası karşısında bunlar da yakalamanaik 
öğrencilerle gösterilmiş, bunlar olmadığı beyan 
edilmiş, bununla beraber onların hakkında da 
tahkikat yürütülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hepimizi 
üzen, müteessir eden hâdisemin tarzı cereyanı 
budur. Bu elem verici hâdise gerçekten daha 
evvel cereyan etmiş olan hâdiseler zincirinin 
bir halkasıdır. Üniversiteye ve yüksek okulları
mıza politika girmesinde, anarşik davranışla
rın tasvip gömmesinde büyük mahzurlar oldu

ğumu Hükümet olarak defaatla ifade ettiği
miz bir gerçektir. Maalesef buma önem veril
medi, bu fcaale alınmadı, bugün kızgın politi
ka ve anlarşi tohumu silâh kullanıma mertebe
sine kadar neticeler doğunan bir hüviyete sa-
biiboldu. 

Bu, esef ve teessür vericidir, öğnenoileri-
miti'm, çocuklarımızın birbirini vuracak derece>-
de düşman duygulara sahilbolmasımdam derin 
elem duymaktayız. Hükümet ollanak (demokra
tik hukuk devletinin icapları içimde alınması 
lâzmıgelen her tedbiri aldık. Bu istikamette
ki çalışmaJlaırımızı dikkat ve itina ile yürüt
mekteyiz, Bu hâdiselerin önünde ve sonunda... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Hanıgi tedbir
leri .aldınız; bir tedbir göster. 

BAŞKAN .— Sayın Aka!, mümkün mü? Za-
tıâlimiz eski bir paniömamtersinliz; .müdahale 
mümkün mü efendim? Hakkınız yok. Hakkı
mız yok Slayın Akal, hakkınız yok efendim, hiş 
müdahaleye hakkınız yok. Rica ederim efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hâdiselere tekaidldüm et
mek, bizim itina gösterdiğimiz bir esastır. Bu
mu, manii zabıta tedbirleriyle almışızdır ve al
maya devam etmekteyiz, Bunum dışında, bu 
tedbirlere nağmem suç işlenmişse... 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Bu olay
da polis nle yaptı Beyefendi? Onu anlat... Olay 
olurken, polis oradaydı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN JMENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Hâdiselerden sonra da ka
nunların... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, rica ederim; mü-

zaikereleırde kürsüde hatip konuşuyor. Eğer 
haltip devamlı müdahalelerle komuşturulınaiz 
haSe getirilirse o zaman Mecliste anlaşmak 
mümkün olmaz. Gnup adına bir arkadaşımız 
çıkacak korauşacak. Oma da diğer grup müda
hale edip konuşturmaz hâle getirirse o zamanı 
Mecliste anarşi doğar, birbiniımiızi anlayamayız. 
Lütfediniz, Başkanlığa yardımcı olunuz, hatip 
sözıünü ibi tinsin, rahat konuşsun efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yüksek ted
birlilerimi. sormalk, öğrenmek hakkımız değil mi 
B?,\ym Baişkan? 

— 468 — 
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BAŞKAN — Efendim usulü "bu değil. Mü-
nlazarıa yapmıyoruz, müzakere yapıyoruz. Mü
zakerede esas, hatip konuşur, milletvekilJleri 
dinler. 

Buyurun leflemldiim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Türk emniyet kuvvetleri 
mâni, zabıta vazifesini ve adlî zabıta vazifesini 
dükkaJtle, gücü ve süraltli olarak yapmış ve 
yapmıaya devanı ettanektedir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Altı 
ıtanıe stuçiM gösteriyorsunuz, kimlileri yaka'liadı-
nns? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OÖLU (Devamla) — Kimilerin yakalandığım 
birıaız evvel «öylediım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aldı
ğınız ted!birilıer(l(e kimi yakaladınız? Yedi kişi 
öldü, (bir tiane yıaikailanıdı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (DevaJmıla) — Hâdisenin suçlusu alftı-
dır, altısı da yakalanmış, laid'adiete verilmiştir. 
Son hâdisemün faili olduğu kuvvetle zannedi
len 24 kişisi de Türk adliyesinde ifiade vermek-
itedir ve tıaikülbait yrörtftmfiktıediı*. Bugünkü ger
çek budur. 

Biz <Hükümet olanak bu olayları esefle ve 
ttöessürle karşıladığımızı bir kere daha ifade 
'ediyoruz, önleyici ve takiibedici teıdtoirlleriiimjijzi* 
süratle yürütmekte azilmili olduğumuzu ifaidıe 
tediyorum ve Yüöe Meclis© sıaygılar sunuyo
rum. (A. P. sınaüarındam alkışlar) 

3. — C. H. P. (huyu adına İstanbul milletveki
li Reşit Ülker'in, İstanbul Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisi önünde 14 Aralık 1969 
Pazar günü vukua gelen olaylara dair demeci ve 
İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, bu konuda C. H. P. Grupu adına söz 
alınmıştır. Ancak, • bendeniz de bu aktüel ve 
önemli konu hakkında gündem dışı söz istemiş
tim. Lütfediniz efendim, ben de konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuda Sayın Celâl Kargılı, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Vahit Bozatlı, Sayın Yılmaz Alpaslan ar
kadaşlarımız söz istemişlerdi. Daha sonra 
C. H. P. Grupundan bendenize vâki müracaat
la, grup adına bir konuşmacı tâyin edilerek 

gündem dışı konuşma yapılacağı bildirildi. Bu 
sebeple O. H. P. Grupu adına yalnızca Sayın 
Reşit Ülker'e bu konuda söz verebiliyorum. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Sayın milletvekilleri, 
14 Aralık 1969 Pazar günü sabah İstanbul'

da Beşiktaş'ta, İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi önünde tecavüz niye
tiyle geldikleri belli, silâhlı ve kalabalık bir 
grup tarafından olay yakınında nöbet tutmak
ta olan toplum polisinin gözleri önünde Battal 
Mehetoğlu adında bir Akademi öğrencisi, si
lâhla ateş edilmek suretiyle öldürülmüştür. 

Anlaşıldığına göre, bu öldürme fiilî bir çar
pışma esnasında olmamıştır. Bu öldürme fiili 
kasten ve iki safhada yapılmıştır. Bu olaydan 
bir hafta kadar önce gene aynı akademinin 
önünde durakta silâhla Mehmet Büyüksevinç 
adında bir öğrenci öldürülmüş, iki öğrenci ya
ralanmıştır. Daha önce de meydanlarda herke
sin gözleri önünde öldürülen öğrenciler vardır. 
Bu cinayetlerin failleri çoğu zaman, her ne 
sebepten ise, bir türlü bulunamamışlardır. Bu 
olayları, 24 Temmuz 1968 de Konya'da, 16 Şu
bat 1969 da Taksim'de, 7 Temmuz 1969 da Kay
seri'de cereyan eden ve benzeri çeşitli olaylar
la birlikte incelemek gerekmektdir. 

Bütün bu olaylarda aşırı sağ tarafından ha
zırlanmış tertip vardır. Bütün bu olaylarda, üs
tü açık ve kapak himaye ve müsamaha vardır. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bütün bu olaylarda suçluların çoğu ve asıl 
suçlular meydana çıkmamaktadır. Bütün bu 
olaylar, Hükümetin kendi anlayışı içinde aşı
rılık saydığı boykot, protesto, toplantı, gösteri 
yürüyüşü gibi olayların önlenmesi, yapanların 
yıldırılması, sindirilmesi için yapılmış gözük
mektedir. 

Devlet ancak kanunlarla idare edilir. Ne ad 
altında olursa olsun, el altından desteklenen 
çetelerle devlet yönetilmez. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu durum mutlak surette memleketi bir 
anarşiye ve badireye götürür. C. H. P., bu va
him olaylara son verilmesi için Hükümeti bir 
defa daha uyarmayı bir millî görev saymakta
dır. 

Gerekçeler ve mensuboldukları görüşler 
ne olursa olsun, böyle bir görüş Anayasa dışı-
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dır, gayrimeşrudur. C. H. P. nereden gelirse 
gelsin, memleketin varlığına zarar verecek her 
hareketin karşısında olacak ve kendine Anaya
saca verilmiş bütün yetkileri sonuna kadar 
kullanacaktır. 

Saygılarımızla. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —Buyurun Sayın İçişleri Ba
kanı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başka
nım, bu konuda bir önerimiz var, okunmasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, önergenizi 
muameleye koyamıyacağım. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Neden efen
dim. 

BAŞKAN — Biraz sonra izah edeceğim. 
Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-

ŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri... 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Hangi usulde 
var Sayın Bakanın ikinci defa konuşması?.. 

BAŞKAN — Sayın Akal, bugün her halde 
bâzı meseleleri ters anlıyorsunuz, ters kavrıyor
sunuz. Hangi usulde var; anlatayım efendim : 

Gündem dışı grup adına arkadaşımız ko
nuştu. Gündem dışı konuşmalardan esas; Hü
kümeti muayyen bir cevaba tahriktir. Gündem 
dışı konuşan arkadaşımıza Hükümet üyesi ola
rak Sayın İçişleri Bakanı cevap arz ediyor. 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Daha evvel 
konuştu. 

BAŞKAN — Dinlemek istemiyor musunuz 
efendim Bakanın izahatını 1 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÎÇİŞŞLŞERİ BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli milletpekilleri; 

Sayın Reşit Ülker, gerek hâdiseyi ve gerek 
hâdise karşısındaki emniyet tedbirlerinin ger
çek durumunu tamamiyle tebarüz ettirmek 
şöyle dursun, gerçekleri çiğniyen bir ifade kul
landı ve olayı bir hâkim gözüyle değerlendirdi 
ve adeta bir mahkûmiyet ilâmı okudu. (C. H. P. 
sıralarından : «lâyık olduğunuzu söyledi» ses
leri) 
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Bizim neye lâyık olduğumuzu Büyük Türk 
Mileti bilir. Başka hie kimse-bilemez ve takdir 
edemez. Lütfen dinlemenizi rica ediyorum. 

Evet, Sayın Ecşit Ülker, toplum zabıtasının 
gözleri önünde bu hadisenin cereyan ettiğini 
söyledi. Biraz evvel bendeniz, öğrencilerin «po
lisleri istemiyoruz, emniyet tedbiri istemiyoruz» 
şeklindeki beyanlarına, hareketlerine rağmen 
biz orada tedbir aldık, ama öğrencileri tahrik 
etmiyelim diye duvarın dibinde değil, yolun 
karşısında aldık, dedim. Demek ki. «hayır, is
temiyoruz» demelerine rağmen ve ısrar etme
lerine ve Türk Polisine hakaret etmelerine rağ
men büyük bir vazife anlayışı ile Türk Emni
yet Kuvvetleri orada geceli - gündüzlü tedbiri 
almışlar ve yürütmüşlerdir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ted
bire rağmen netice ne oldu? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Üniversiteye 
nasıl girdiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, kim ne derse desin, Hükümetimizin, 
her türlü kanunsuzluğun karşısında olduğu, 
hem programında, hem siyasi felsefesinde, hem 
de dört senelik icraatında mündemiçtir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Biz, her türlü 
kanunsuzluğun karşısındayız. Türkiye'de de
mokratik Hukuk Devleti vardır, Türkiye'de 
kanunlar hâkimiyeti vardır ve herkes buna 
bağlı olmalıdır. 

Reşit Ülker arkadaşımız birtakım çetelerin 
âdeta bizim tarafımızdan desteklendiğini ifade 
edecek kadar ileriye geldi. (C. H. P. sıraların
dan «doğru, doğru» sesleri) Bizim, çetecilikle 
uzaktan, yakından bir ilgimizin olmadığını şe
ref dolu siyasi hayatımız göstermektedir. (A. 
P. sıraların/dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bi
zim hayatımızda, A. P. nin siyasi hayatında 
çetecilik yok, kanunsuzluk yok. Meşruiyet, 
vatanperverlik, millî beraberlik ve millî tesa
nüt var. Bumun aksini kimse söyliyemez. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Han
gi çete ortaya çıkmış da kanunların hâkim ol
duğu bir devrede biz alttan veya kenardan, 
yandan bunu desteklemişiz? Bu, bühtanların 
en ağırı ve en çirkinidir. Sahibine iade ederiz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Biz, her türlü kanunsuzluğun karşısında 
azimli ve şerefli mücadelemize devam ediyoruz, 
devanı edeceğiz. 

Eğer, çeteler var diyenler, kanunsuzluk var 
diyenler kanunsuzluğu tasvib etmezler, tahrik 
etmezlerse, biz de sizinle beraberiz derlerse, 
Türkiye'de kanunsuzluk cereyan etmez. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Asayişsizlik, anarşik ha
reketler cereyan etmez. Bu, birleşeceğimiz, Hü
kümet programında ifade ettiğimiz, Sayın Baş
bakanımızın defaatle bu kürsüden ifade ettiği 
birleşmemiz lâzımgelen asgari bir müşterek
tir. Geliniz burada birleşelim. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Birleşelim ki, vatanımız, 
sükûnet, emniyet ve selâmet içinde yaşamanın 
bahtiyarlığını duysun. Siz de çıkın bu kürsü
ye; kanunsuzlukların karşısındayız, her türlü 
kanunsuzluğa kanunlar hâkim olacaktır, deyi
niz ve sözlerinizi fiillerinizle ispat ediniz. Biz 
o zaman sizi tenkid değil, takdir ederiz ve 
yanınızda oluruz. Gerçekleri çiğnemekte fayda 
yoktur. Büyük Türk efkârı umumiyesi kimin 
ne yaptığını bilmektedir ve gerçekleri kavra
maktadır. Biz, kanunsuzlukların karşısındayız. 
Bunları yapanları adalete teslim etmeye devam 
ediyoruz. Yapmak niyetini taşıyanların da 
azimle karşısındayız. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar) 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Saym 
Başkanım; aydınlatılmamız nıaksadiyle, iyi bir 
anlatma için Saym Bakan iki defa konuşturul
du. İyi bir anlaşma ısağlamması maksadiyle Sa
yın Bakandan bir sual sormak işitiyorum. 

BAŞKAN — İSayın Yurdoğlu, bu dileğinizi 
yerine getirmeyi çok isterdim. Usul yönünden 
gündem dışı konuşmada, ona verilen cevaptan 
sonra maalesef soru sormak mümkün olmuyor. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkanım yatfdım ediniz lütfen. Bütçe müzake
releri temasında dahi bir sual sorabiliyoruz, 

BAŞKAN — Efendim doğrudur. Bütçe mü
zakerelerinde sual sorabilirsiniz. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, aydınlanmak maksadiyle tek bir so
ru sormak istiyorum. 

Bu hâdise sırasında toplum polisi oradaydı. 
Orada kaç kişiyi yakalamıştır, kaç kişiyi ne
zarete almıştır? Bunu öğrenmek istiyorum lüt
fen. 

BAŞKAN — Sordunuz efendim, aslında 
usule sığmaz, yerinizden sordunuz. 

Sayın Kargılı, sizin önergenizi muameleye 
koyamıyacağım. Çünkü, «Bir yıldan berli, hal
kın insanca yaşaması uğruna hak şehidi olan 
sekiz üniversiteli genç için Yüce Meclisin bir 
dakika saygı duruşunda bulunmasını teklif ede
rim.» ıdiyorsunuz. Yüce Mecüüs teamülünde 
böyle bir hal tarzı şimdiye kaJdaır vücut bulma
mıştır. O bakımdan muameleye koyamıyaca
ğım efendim. (A. P. sıralarından, «Ne alâkası 
var?» sesleri) Çorum Milletvekili İhsan Tom-
buş ile İçel Milletvekili Celâl Kargılı arka sıra
lardan ayağa kalkarak afallarında, anlaşılamı-
yan sataşmalarda bulundular) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, İSayın Kar
gılı, lütfen oturunuz efendim. (O. H. P. sırala
rından, «Buraya değil, oraya söyleyin Sayın 
Başkan» sesleri) 

Sayın Tömbuş cevap vermeyin. 
Sayın Kargılı, burası Meclis, rica ederim, 

meseleleri sükûnetle dinliyeöim. istirham edi
yorum. (C. H. P. sıralarından, İSayın Başkan 
hep buraya söylüyorsunuz» sesleri) 

Sayın Tombuş dedim ona da. Karşılıklı sa
taşmayınız. 'Sayın Tombus, önünüze dönünüz. 
Rica ederim meseleleri tahrik etmeyiniz. 

4. — Ürdün ve Habeşistan'ı resmen ziyaretle
ri sırasında kendilerine Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/85) 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ürdün ve Habeşistan Devlet başkanlarının 

vâki davetleri üzerine mezkûr memfleketleri, 
15 - 21 Aralık 1969 günleri arasında resmen zi
yaret etmek maksadiyle, 15 Aralık 19G9 Pazar
tesi günü Ankara 'dan uçakla hareket edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, dönüşüme kadar; Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ib
rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 
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5. — Vazife İle yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet Dattı'ya Devlet Bakanı ̂ Gürhan 
Titrek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (S/84) 

BAŞKAN — Vazife ile yurlt dışına giden 
Ticaret Bakanı Ahmet Dalllı'nın 'dönüşüne ka
dar yerime Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in ve
killik ötmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Ahmet Ballı'nın dönüşüne kaldair; Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Balkanı Gürhan Titrek'in ve-
Ikillflk etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu tarz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhuribalşikanı 

BAŞKAN — Yüce Mecliisin (bilgelerine su-
nuillur. 

6. — 4373 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(c) fıkrasının iptal edildiğine dair Anayasa, 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/87) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığından gelen bir tezkere var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4373 sayılı taşkın sulara ve su baskınlarına 

karşı korunma Kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının iptali hakkındaki Danıştay Dâ
va Daireleri Kurulunca itiraz yoliyle açılan dâ
va üzerine yapılan inceleme sonunda : 

4373 sayılı taşkın sulara ve su baskınları
na karşı korunma Kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasındaki (... veya Vakıflar idaresine) 
deyiminden vakıf malların kastedildiği anlaşıl
dığından bu hükmün Anayasaya aykırı olduğu
na ve iptaline 4 . 12 . 1969 gününde esas 1969/ 
35 - 70 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Baş-
kanvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

7. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Afyon Milletvekili Şev
ki Güler'in ödeneğinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/86) 

BAŞKAN — Bir milletvekili arkadaşımızın 
ödeneğinin verilebilmesi için Meclis kararı lâ
zım. Bu hususta yazılan yazıyı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Afyon Milletvekili Şevki 
Güler'e ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Femıh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul otmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Gereği buna göve yapılacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

8. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde yapılmış mü
zakerede önerge sahibi, onu takiben C. H. P., 
A. P. ve G. P. grupları Yüce Meclise hitabetmiş-
lerdi. Şimdi, şahısları adına söz istemiş bulu
nan arkadaşlarımın sırasını tekrar okuyarak sı
rası ile söz vereceğim. 

Ahmet Zeydan, Hasan Tosyalı, Hilmi İşgü
zar. 

REŞİT ÖNDER (Tokat) — önerge sahibi 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
REŞİT ÖNDER (Tokat) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
5 Aralık 1969 günü yapılan birleşimde Mec

lis araştırması açılmasını isteyen önerge hak
kında arkadaşlarımızdan Vefa Tanır ve ihsan 
Kabadayı Yüce Meclise geniş izahlarda bulun
dular. Bendeniz bu önergeye mesnet olabilmesi 
için şu Parlâmento içerisindeki arkadaşlarım 
arasında en fazla hasta işleriyle alâkadar olan 
bir arkadaşınız olarak şahidi bulunduğum bir
kaç olayı yüksek huzurlarınızda izah etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de hastane
ler birkaç usulde yönetilmekte, hastalar da bir
kaç şekilde tedavi edilmektedir. Hastanelerden 
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birkaçı döner sermaye usulleri, full - time çalış-
malariyle, birkaçı, üniversite hastaneleri adı al
tında tedavi yapmaktadırlar, bir kısım hasta
neler de hastaların raporlarının üzerine «özel 
tedavi şekilleri» tarzında yazılar koymak sure
tiyle vatandaşlarımızı çok mustar durumlara 
düşürmektedirler. 

Size vereceğim misallerden bir tanesi; bun
dan bir ay evvel hemşehrilerimden birisinin 
küçük çocuğu tepe üzeri düşmüş, kafatası beş 
yerinden çatlamış, bunu aldık götürdük, Tıp 
Fakültesi Hastanesinin Nöro - şirürji Kliniği
ne.. Orada karşılaştığımız durum şu : Vatan
daş bir bakıma, Anayasaya göre, sağlık duru
mu ve her hali Devlet ve Hükümetin muhafa-
zasındadır, fakat oraya gittiğimiz zaman, o 
mustarip evlâdın babası bir yerden 300 - 500 
lira yol parası temin etmiş, gelmiş, hastane
ye hastayı götürünce sorduk, şartlarınız nedir? 
Şartlarımız; 1 000 lira ameliyat, 500 lira ya
tak, 300 lira bilmem ne... îkibin küsur lira bu
raya yatmadıkça biz bu hastayı hastanemize 
kabul edemeyiz. Peki ef emdim, Ölecek midir bu 
hasta? ölsün efendim, parayı vermedikçe öl
sün. Karşılaşılan muamele maalesef bu mer
kezde. 

Bundan birkaç sene evvel, yanılmıyorsam, 
Sayın Kemal Demir'in Bakanlığı zamanında 
idi, Amasya'dan bir öğretmen arkadaşımız kar
deşini getirmiş sedye ile Hacettepe Hastanesi
ne - orası da bambaşka bir âlem - öğretmen ar
kadaşımızın cebinde 600 lira para var, diyor ki; 
«600 ü vereyim, yatırın hastamı, (telefon ede
yim veya gideyim bahçemi, bağımı satayım, 
paranın kalan kısmını getireyim.» ilgililer, 
«Hayır efendim, burası üniversite hastanesidir, 
2 500 lira para yatırmadan hasta alınmaz.» 
diyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşımız 
başını Meclise atıyor, buraya geliyor, o zama
nın Amasya milletvekillerini görüyor, Amas
ya milletvekilleri Kemal Demir Beye gidiyorlar. 
îhsan Doğramacı Beyefendiye Meclisten tele
fon edilmiş olmasına rağmen, «Burası muh
tardır, üniversite hastanesidir, bizim kendi
mize göre usullerimiz, sistemlerimiz vardır, 
para yatırılmadan hastaneye yatıramayız.» şek
linde bir cevapla karşı karşıya kalınıyor. 

Arkadaşlar, hulâsa olarak şunu ifade etmek 
istiyorum ki; bugün bu kanunları, bu mevzu
atları bu millete Yüce Meclis getiriyor. Yüce 

Meclisin getireceği kanunların, naçiz görüş
lerime göre, memleketin iktisadi, malî bünye-
siyle, hattâ bir bakıma sosyal ve ekonomik 
bünyesiyle bağdaşabilmesi lâzımgelir. Ameri
ka'da Ful-Time varmış, Batı memMketlterinde 
döner sermaye usulü tatbik ediliyormuş... Ama 
Türkiye'de maalesef bu tatbikat muvaffak ola
maz arkadaşlar. Amerika ve Batı memleketle
ri hayvanlarının sağlığını temin etmişler, biz 
daha o mertebeye ulaşamayız. Binaenaleyh, 
sayın Hükümetin buna bir çare bulması lâzım
gelir. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, 
vatandaş bu para mevzuumdan çok müştekidir 
ve mustariptir. 

Bir de evrakların üzerine «özel tedavi» diye 
bir idare koyuyorlar. Gittim, bir hastanede bir 
hemşehrimi ziyaret ettim. Askeriye koğuşu gibi 
yedi kişi bir odada yatıyor, bunun adı da «özel 
tedavi» oluyor. Neymiş bunun Özelliği? Kâğı
dın üzerinde «özel tedavi» yazıyor ya, dört mis
li para vermekle mükellef oluyor hastalar, özel
liği burada, bunun. Yoksa tedavide, asla özel
lik yoktur. Bu dolambaçlı şekillerle vatandaş 
bir bakıma doktor ve hastaneler tarafından sö
mürülmektedir. Vatandaşın sadece ıstırabı mad
dî bakımdan değil, mânevi bakımdan da mus
tariptir. 

İşte Ankara'da bâzı hastanelerimizde - bu 
hastanelerin başhekimlerini burada şükranla 
yâdetmek isterim. Numune Hastanesinin Baş
hekimi Doğumevinin Başhekimi - gelen hasta
lara, hiç olmazsa müşfik ailâkalariyle ve kendi 
imkânlarını kullanmak suretiyle iyi muamele
de bulunmaktadırlar. Ama bunun yanında di
ğer hastanelerin çeşitli nedenlerle «Bizim usul
lerimiz ayrıdır» demek suretiyle Devlet içinde 
Devlet olma meselesi benim mantığımla bağda
şamıyor, arkadaşlar. Devletin Bütçesiyle bes
leniyor bu hastaneler; öbür tarafta vatandaş
tan para almadan hastaneye almak yok.. Ne
reye sığınacak bu vatandaş? Parasız olmak suç 
mudur, günah mıdır? Bunu, af buyurun, bir 
politika olarak konuşmuyorum; bu, vatanda
şın, hakikaten ıstırabıdır. Çünkü, ben nâçiz ar
kadaşınız kısa günde - hakikaten başhekim ar
kadaşlarımız biCirler - asgari on hasta vatan
daşla meşgul oluyorum, bunlarla karşı karşıya 
kalıyorum. 
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'Sayın Hükümetin bunlara bir çare bulıma-
'smı ve bu ıstırabı dindirmek için çareler ara
nmasını Yüce Meclisten ve Sayın Bakandan is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Zeydan, buyurunuz. 
AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, pek değerli milletvekilleri; Türkiye'deki 
sağlık müesseselerinden şikâyet konusu edile-
gelen aksaklıkların giderilme çarelerinin tesbiti 
amaciyle Meclis araştırması yapılmasını istiyen 
önerge üzerinde söz alışımın sebebi vardır. Bu 
konudaki şikâyetlerin en zirveye çıktığı bir böl
genin, Hakkâri'nin temsilcisiyim. 

Gerek Hakkâri'de ve gerekse Doğunun bir
çok yerlerinde şikâyetler daima artmış ve her 
şikâyet bir ıstırap kaynağı haline gelmiş, bu ıs-
tırapdarı giderici tedbirler ise maalesef alına
mamıştır. Şimdiye kadar alınan kısa vadeli ve 
mahdut tesirli tedbirler sağlık sorunlarımızla 
ilgili problemlerin çözümlenmesini daha da zor
laştırmıştır. Yüksek Meclis eğer konuya el ata
cak olursa, öyle ümidederim ki, yıların derin-
leştirdiği ve nerede ise kangren haline gelen bu 
yaraya, her zaman yapıldığı üzere, bir pansu
man tedavisi yapılmamış olacak, bilâkis haki
ki tedavi çarelerini mutlaka bulacaktır. 

Yüksek Heyetlinizden müsaade alarak konu
yu evvelâ Hakkâri açısından, yani yurdumuzun 
en geri kalmış bölgesinin özelliklerinden els 
alacağım. Hakkâri'deki sağlık hizmetlerini ör
nek olarak ele almalıyım ki, işin önemi ve sü
ratle çare istiyen tarafı daha kolayca meyda
na çıksın. Ancak konuya geçmeden evvel bir 
noktayı açıklamak isterim: Hakkâri'de ilk 
ameliyat halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
bulunan Sayın Vedat Âli Özkan'ın zamanında 
olduğu için huzurlarınızda kendilerine teşekkür 
ederim. 

Biz Hakkarilüler ve hattâ Doğunun Hak
kâri'ye yakın bölgie halkı tesadüfen yaşıyan 
insanlarız. Bildiğimiz bileli sağlığımız doktora 
emanet edilmiş değildir, sağlığımız Allaha ema
net edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan Devlet 
hizmetlerinde Devletin vazifesi sağlık konusuy
la ilgili formaliteleri yerine getirmekten ibaret 
kalmıştır. Fakat bugüne kadar asıl tedavi va
zifesi ve koruyucu hekimlik vazifesi yerine ge
tirilememiştir. 

Minnettarız, muazzam bir hastaneye kavuş
tuk, lâkin içinde doktoru yoktur, örnek ver
mek için ifade ediyorum: Hastanenin 19 dok
tor kadrosu vardır, doktor yoktur. Ama ta-
mamiyle yok değildür. Bir - iki doktorumuz 
mevcuttur. Ancak bir vilâyet tasavvur ediniz 
ki, orada bir operatör yoktur. Şu halde mil
yonlarca lira değerinde bir hastane yapıldığı 
halde ve kucak dolusu para sarfı suretiyle bu 
hastanenin sağlık malzemesi tedarik edildiği 
halde, vatandaşın sağlık hizmetine yaraırlı (ha
le getirilememiştir. Böylece Devletin parası 
heba edilmiş olmaktadır. 

Doğu - Anadolu illerinde hekimlik sosyalleş-
t'Mlmıiştir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi memleketimiz için en ideal bir düşünce 
olmasına rağmen, maalesef uygulayıış Doğu'nun 
aleyhine olmuştur. 1963 yılından beri sosya
lizasyonun tatbikatı şunu göstermiştir ki; Do
ğal'ya ve mahrumiyet bölgelerine bugünkü 
şartlar altında hekim rağbet etmiyor. Şu hal
de yeni çareler aramak zorundayız. Mahru
miyet bölgelerimizi ve fakir halkımızın yaşadı
ğı bölgelerimizi hekimlerimizin rağbet edeceği 
yerler haline getirmeye mecburuz. 

tik şart olarak hemen ifade eldelm: Dokto
ra rahatça çalışabileceği imkânları sağlamadı
ğımız takdirde hem hekimi bu mahrumiyet böl
gelerine getiremeyiz ve hem de gelse bile on
dan hizmet bekliyemeyiz. Bugün doktorlarımı
zın ırahatça çalışabilecekleri şartlar Doğu - Ana-
dolumda ve mahrumiyet bölpreler'inlde yoktur. 
Doktoru hastaneye bağlayacak 'çareleri, dokto
ru sosyalizasyon bölgelerine kavuşturacak ca
zibeyi bulmak mümkündür, t^te Meclis araş 
tırması bu imkânları arayıp bulacaktır. 

Muhterem 'arkadaşlarım, Doğu - Anadolu'
nun ıstırap kaynağı haline gelen ve hayatımıza 
mal olan doktorsuzluktan kurtulabilmesinin 
çareleri vardır ve mümkündür derken p&k 
muhterem Heyetinizi ikna edebilmek için bir
kaç misali sıralamak zorundayım: 

1. Hekimlere verilen tazminat kâfi gelme
mektedir. Tazminat miktarını cazip hale getir
mek gerekir. 

2. Teknik elemanlar için uygu^nan yevmi
yeli personel kararnamesi giıbi bir sistemli mah
rumiyet bölgelerinde hizmet alan hekimlere de 
bâzı şartlar laltında uygulamalıdır. 
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3. 15 000 e yakın hekimimizin halen yansı 
dış memleketlerdedir. Buna engel olacak ça
reler bulunmalıdır. Devlete en pahalıya mal 
olan tahsil doktorluktur. Bir doktorun yetişi-
şi takriben bir milyona mal olmaktadır. Bu 
kadar pahalı bir yatırımı dış memleketlere gön
derip israf etmemeliyiz. Kendilerine ne kadar 
yüksek ücret ödersek ödiyelim, yine millî eko
nomimiz kârlı çıkmış olur. 

4. Memleketimizde Devlet hizmetine gir
memiş veya girmiyen serbest tabipler pek çok
tur. Bunların memuriyete girmeleri sayesinde, 
bilhassa Doğu Anadolu'da ve mahrumiyet böl
gelerimizde doktor noksanlığı giderilmiş ola
caktır. Binaenaleyh, bunların Devlet hizmeti 
almalarını mümkün kılmak için, serbest mes
lek hayatında igeçirdikleri sürelerin emeklilik
lerine sayılması gibi avukatlara benzer bir for
mül 'bulunması gerekir. 

5. Kamu îtisadi Devlet Teşekküllerinin 
yurt sahasına yayılmış fabrikaları, müesseseleri 
ve teşekkülleri vardır. Hepsinin de kadrolu 
hekimleri varadır. Fakat bu (hekimlerin bulun
dukları şehir ve mıntakada bir başka Devlet 
müessesesinde hekimlik yapmaları kanunen ya
saktır. Hattâ muayenehane açmaları da kanu
nen yasaktır. 440 sayılı Kanunun 32 ncü mad
desi böyle bir yasak koymuştur. İktisadi Dev
let Teşekküllerine bağlı müeasselerde çalışan 
hekimler kendi vazifelerinin ıdışında resmî hiç
bir vazife alamadığı gibi hususi tababet de ya
pamaz. Tasavvur ediniz ki, bu memlekette Hü
kümet taJhübi yoktur. Böyle bir doktor Hükü
met tabibine vekâlet edemiyecektir. Tasavvur 
ödiniz ki, o memlekette başka doktor yok. Böy
le bir doktor muayenehane açıp hastava bajka-
mıyacaktır. Binaenaleyh. 440 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi Türkiye'nin sağlık problemleri
ne zıt düşmektedir. Mevzuatımızın bu aksak 
hükmünü mutlaka değiştirmek gerekir. 

Aklıma gelip söyliyebildiğim bu hususlar bi
rer misaldir ve Meclis araştırmasının lüzumunu 
gerektiren gerekçelerdir. 

Serbest hekimler Devlet hizmetine girdikle
ri takdirde, serbest hayatta geçirdikleri süre
nin emeklilik haklarına sayılması ile ilgili ola
rak geçen devre Meclise sunulan ve fakat kadük 
olan kanun tasarısının ihyasını gönülden dile
rim. Bütün yurttaşların sağlık sigortasına bağ
lanarak hekimliğin yakın zaman içinde ve va

tan sathında sosyalleştiğinin tahakkuk ettiğini 
-prmek özlemi içindeyiz. O takdirde sağİık hiz-
letleri bir elden idare olacatkır. Belediyeler 

\yn, Sosyal Sigortalar ayrı, PTT ayrı, Devlet 
Demiryolları ayrı, Özel İdareler ayrı, Üniversi
te ayrı, Sağlık Bakanlığı ayrı, askerler ayrı ola
rak sağlık hizmetlerini çeşitli ellerde yürütme
ye devam ettiğimiz müddetçe ipin ucu kaçmış 
demektir. Bugün sağlık hizmetlerinde ipin ucu 
kaçmış demektir. 

Daha da ileri gidelim. Meselâ Ankara'nın 
bâzı mıntıkalarında sosyalizasyon vardır, bâzı 
mıntıkalarında yoktur. Bâzı hastanelerinde 
fultaym vardır, bâzılarında yoktur. Sağlık 
hizmetlerinin ücreti bâzı hastanelerde pahalı, 
bâzılarında ucuzdur. 

Hülâsa, size sağlık hizmetlerimizin istikrar
sızlığını gösterir tabloyu çizmiş bulunmaktayım. 
Bugün için çok acele olarak çare bulunması ge
reken bir hususa da değindikten sonra huzu
runuzdan ayrılacağım. 

Devlet hastanelerinde vatandaş, hastanesine 
ve arkasına göre çok para ödemek zorunda kal
maktadır. Bâzı hastaneler ücreti adeta pazarlık 
konusu haline getirmişlerdir. Meselâ Hacettepe 
^ibi. Hastanelerde döner sermayenin kuruldu
ğu tarihten bu yana para konusu vatandaşın 
•mğbğı konusundan daha ağır basmaktadır. 1964 
tarihine kadar hastanelere fakir ilmühaberi ile 
gelenler ücretsiz olarak muayene ve kısmen te
davi edilirlerdi. Bugün bâzı hastanelerimizde 
fakir hastalar için parasız muayene ve tedavi 
imkânı varsa da, parasız hastalar için ayrılan 
yatak sayısı son derece azaltılmıştır. 1964 ten bu 
yana fakir hasta, sıra beklemenin ıstırabını çek
mektedir. Halbuki hastalıklar yüzde 99 u itiba
riyle beklemeye tahammülü olmıyan dertler
dir. 

Sayın arkadaşlarım, dertleri belki biraz dile 
getirmiş oldum. Takdirinize bırakıyorum. Mec
lis araştırmasına müspet oy vermenizi rica eder, 
derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hilmi İşgü
zar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Konya Milletvekili Sa
yın Vefa Tanır ve arkadaşları tarafından veril
miş olan, Devlete, Sosyal Siogrtalar Kanununa 
ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile 
diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri hak-

— 475 — 
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kında Meclis araştırmasına mütedair olan öner
ge üzerinde ben de kısaca görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi 
memleketimizde de sağlık hizmetlerinin her şey
den evvel ele alınmasını kabul eden bir arkada
şınızım. Bugün bizim memleketimiz maalesef 
çeşitli imkânlarından mahrum olduğu ve artan 
nüfusumuza ve gelişen ekonomik krizlere karşı 
tam tedbir alınmadığı için, memleketimizdeki 
hastalığın artan miktarını karşılayacak ne has
taneye, ne bu hastanelerde tedavi imkânlarına 
sahibiz. 

Bütün mesele, sadece sağlık hizmetlerine 
bağlı değildir. Bu, bizim görüşümüze göre, ay
nı zamanda ekonomik bir meseleye bağlıdır. 
«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.» mese
lesi, sıhhatli olabilme meselesi daha ziyade ce
miyet içinde yaşıyan insanların iyi gıda alması, 
beslenmesine bağlıdır. 

Bugün Türkiye'de, millî gelirden istifade du
rumunu göz önünde bulundurursak, memleketi
mizin içinde bulunduğu müşkül ve kriz kendili
ğinden ortaya çıkar. 

Hastalığın çoğunun iyi besin almama yüzün
den ileri geldiği yine sağlık bültenlerinden an
laşılmaktadır. Bunu bizim burada kısaca be
lirtmekteki maksadımız, sadece hastaneye gelen 
hastaların tedavisi ile değil, bunun kaynağmı 
ortadan kaldırmanın da bir ayrı konu olduğuna 
işarettir. 

Bizim memleketimizde Devlet hastaneleri, 
Sosyal Siogrtalara aidolan hastaneler, belediye 
hastaneleri, askerî hastaneler, üniversite hasta
neleri ve çeşitli kamu kuruluşlarına aidolan 
hastaneler tamamen birbirinden ayrı statü içe
risinde çalıştığı içindir ki, bugün sağlık hizmet
lerinin tek elde toplanmaması yüzünden bâzı 
aksaklıklar meydana gelmiş bulunmaktadır. 

İnsan sağlığına önem veren bütün memleket
ler, bunları kanunlarına dercetmiştir. Biz de 
1961 deki Anayasamızın bilhassa 48 nci madde
sinde Sosyal Güvenlik Tedbirleri başğlığı altın
da insan sağlığına verilmesi lâzımgelen önemi 
belirtmişizdir. 

Ancak, insan sağlığına önem vermek sadece 
kitap sayfalarında kalmakla mümkün değil, 
bunların tatbikatını yapmakla mümkün olacak
tır. Bunda bütün mesele paraya dayanmakta
dır. 

Yalnız, bâzı meseleler vardır ki, bunlar pa
ra istemekle beraber, yapılmış olan müessesele
rin iyi bir şekilde çalışabilmesi meselesidir. Biz
de hakikaten dar bütçemizden tasarruf edilen 
paralarla yapılan hastaneler, iyi bir şekilde ça
lışamamaktadır. Hastanelerde bu normal çalış
ma düzenine kavuşamamanm sebepleri ya için
de bulunan sağlık servislerine değer verilmeme
si yüzünden, ya da bununla ilgili çeşitli mües
seseler arasında dengesizlikten doğmaktadır. 

Çünkü, görüyoruz; bir gerçektir ki, bâzı has
tanelere gidiyorsunuz, hemen dotkorlar size şi
kâyet ediyorlar. Siz doktor olmasanız bile dok
tor arkadaşların şikâyetini dinlediğiniz zaman 
hakikaten oradaki tedavi imkânların?n neden 
yoksun olduğunu, niçin orada doktorların çalış
madığını kendiliğinden öğreniyorsunuz. 

Ben evvelâ hastanelerden, sonra hastalardan, 
yataklardan ve daha sonra da alınması lâzımge
len tedbirlerden bahsederek birkaç cümle ile işi 
neticelendirmek istiyorum. 

Bugün hastanelerde tedavi gören vatandaş
ların bir kısmı ücrete tâbidir. Bir kısmı bedava 
olarak hastalığının tedavisi çarelerini aramak
tadır. Bir kısmı da, bulunduğu müesseseler ta
rafından gönderildiği için, o müesseseler tara
fından ücretleri ödenmek suretiyle tedavi görür
ler. 

Halbuki, Türkiye'nin 32 milyon nüfusunun, 
kesin olarak belli olmamakla beraber, 20 milyo
nun üzerindeki kısmı köylü ve çiftçidir. Bunla
rın hemen hemen hepsinin de sosyal sağlık si
gortalarından mahrum olduğu düşünülürse bun
ların kendi imkânlariyle hastanelerde tedavi 
edilme mecburiyetinde kalmaları gibi bir durum 
ortaya çıkar. Bu durum muvacehesinde, esasın
da yiyecek ekmekten mahrum olan, geniş im
kânlara sahibolmıyan vatandaşların da yüksek 
ücreti yatak parası olarak, ilâç parası olarak 
vermesi ve t eda i görmesi de mümkün değildir. 

O halde biz, bütün vatandaşları sosyal si
gortaya bağlayıncaya kadar hastanelerin için
den doğan huzursuzluğu, vâki olan şikâyetleri 
daima dinliyeceğiz. Yalnız, bu şikâyetleri azalt
mak için, Meclis araştırması açıldığı takdirde 
bizim kanaatimizce bâzı aksaklıklar giderilecek 
ve bu şikâyetlerin büyük bir kısmı ortadan kal. 
dınlacaktır. Bu bakımdan biz;, araştırmanın, 
açılmasının zorunlu olduğu kanaatindeyiz. 
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Bugün, Devlet hastanesinde, Sosyal Sigorta 
hastanesinde ve diğer kamu kuruluşlarına 
aidolan hastanelerde yatakların sayıları den
gesizdir. Bunu doktor olan arkadaşlarımız ra
kamlar ifade etmek suretiyle belirttiler. Biz, 
bunlara aynı şekilde iştirak ediyoruz, 

Yatak sayıları dengesizdir. Hastalara göre 
ve yatak sayılarına göre muayyen olan doktor
ların sayıları da değişiklik arz etmekte, Dev
let hastaneleri içerisinde dahi bu dengesizlik 
ortada bulunmaktadır. 

Bu bir tarafa... Devlet hastanesi içinde ça
lışan doktorların gördükleri muamele, sosyal 
imkânlardan faydalanma durumu da tamamen 
değişiktir. 

Bir kısım doktor arkadaşlar yevmiyeli ça
lışmakta, bir kısmı ücretli çalışmakta, bir 
kısmı maaşlı çalışmaktadır. Devlet hastaneleri 
içerisinde ayni işi gören mütehassıslar ara
sında büyük farklılık arz eden ücret tatbi
katı olduğu için huzursuzluk oradan doğmakta 
ve doktor sıkıntısının başlıca sebebini teşkil 
etmekte ve doktorlar bu yüzden ya müessese 
değiştirmekte ya da yurt dışına gitmektedir. 

Sosyal Sigortalar hastanesinde bir hem
şireye, bir ebeye verilen ücretin çok yüksek 
olduğu beyan edilmektedir. Biz bunu kesin 
olarak bilmemekteyiz. Bu yüzdendir ki, hem
şireler, ebeler, sağlık servisinde çalışan yar
dımcılar da dâhil olmak üzere, diğer tabip 
arkadaşlarımız Sosyal Sigorta hastanelerine 
ya da iktisadi Devlet Teşekküllerine ait diğer 
hastanelere kaymak için arzu beslemektedir 
ve bunun çabasını göstermektedirler. 

Biz diyoruz ki, Devlet hastaneleri olsun, 
diğer hastaneler olsun, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları içerisinde tevhit edilmeli, hepsi 
mutlaka bir bakanlığa bağlanmaldıır. Ama, 
kendilerine ait kontenjanlar ayrılacaksa, has
talarının tedavisi için imkânlar verilecekse, 
bütçeleri vasıtasiyle ayrılsın, bu fon Sağlık 
Bakanlığında toplansın. 

Bilhassa Sağlık Bakanlığının sebebi nedir? 
Sağlık Bakanlığı, Hükümet içerisinde, Cum
huriyet hükümetlerinin takibedeceği sağlık po
litikasının tedvirini üzerine alan bir Bakan
lık olduğuna göre, bütün hastanelerin, sağlık 
servislerinin, yapılması lâzımgelen işlerin, po
litikasını, yürütülmesini, icraatım da yine Sağ
lık Bakanlığına bağlamak gerekir. Biz bu 

kanaatteyiz. Bu hiçjbir zaman ne kanunlara, 
ne de Anayasaya aykırıdır. Zaten bugüne ka
dar sağlık hizmetlerinin hercümerç içinde 
oluşu, sağlık hizmetlerinin tek elde olmaması 
yüzündendir. 

Bugün bir tarafa gidiyorsunuz, bakı
yorsunuz, Devlet hastanelerinde ayrı, üni
versite hastanelerinde ayrı bir hükümran
lık var. Devlet hastanesi başkadır, Devlet De
miryolları Hastanesi başka bir manzara arz 
etmektedir. Halbuki, bunlar tüm Türkiye Cum
huriyetinin Hükümetinin güttüğü politika içe
risinde yer alması lâzımgelen müesseselerdir. 
Bizim bilhassa başka başka kurumlara bağlı, 
gerek yatak sayıları bakımından, tedavi im
kânları bakımından, gerekse doktorlara ve
rilen ücretler bakimmdan ayrılık arz eden 
müesseselerin tüm olarak gerçeklerini ortaya 
çıkarmak suretiyle bir elde toplanmasını te
min için Meclis araştırmasının lehinde oldu
ğumuzu burada beyan etmek istiyorum. 

Bugün Türk köylüleri sağlık bakımından 
en fazla mustarip olan insanlardır. Çünkü bun
ların çoğunun yolu yoktur. Yolu olmadığı ve 
esaslı bir şekilde gıda almadığı için mide 
hastalıkları ve çeşitli hastalıklara müptelâ olan 
bu insanlar hastalıklarını teşhis ettiremeden 
bulundukları mıntakalarda ölmektedirler. Yolu 
olmadığı içinde, ilçe merkezlerindeki - var
sa - sağlık merkezlerine ulaşamamaktadır. 
Ulaşmış olsa bile, yine takibedilen politikanın 
yanlışlığı yüzünden, sağlık merkezleri, yapıl
mış dört duvardan ibaret kalmakta, doktor 
^bulamamakta, gelse bile tedavi imkânların
dan mahrum olduğu için yine büyük şehirlere 
gelmek zorunda kalmaktadır. Büyük şehirlere 
gelen köylüler ise, Devlet hastanelerini zorla
makta, Devlet hastanesinin dışındaki hastane
lerde tedavi imkânlarını bulamamaktadır, iz
diham artmaktadır. Yatak azdır, imkânlar az 
olduğuna göre, bütün insanları merkezi Hükü
metteki yahut da istanbul veya Ankara'daki 
büyük Devlet hastanelerinde tedavi ettirmek 
de mümkün olmuyor. Istırap buradan çıkıyor. 

Bir de, hastanelerde çalışan doktor arka
daşlarımızın şikâyetlerini alınacak ufak tedbir
lerle dinlendirmenin mümkün olacağı kanaa
tini taşıyoruz. Çünkü, bunların hepsinin ifade 
ettiği şey; «Biz ihtisas dallarına göre, nerede 
çalışırsak çalışalım, aynı imkânlara kavuşa-
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lım» diyorlar. Aynı hastane içerisinde farklı 
muamele gören doktorlar, başka bir yer bula
madığı takdirde, ya Almanya'ya, ya da Ameri
ka'ya kaçmaktadırlar. Yani orada yeni imkân
lara kavuşabilmek için, yine kendi dalında ça
lışma imkânları aramaktadırlar. Bu meclis 
araştırması bu konuyu da tamamen ortaya ata
caktır. Çünkü, Tıp Fakültesi oldukça yorucu 
bir tahsil istiyen ve mezun olduktan sonra da 
çalışma imkânı olmıyan, o kadar bir süre de 
ihtisası icabettiren bir meslek dalıdır. 

Bunun dışında, esasında her şey insan sağ
lığına bağlıdır. Bütün insanların medeniyette 
terakkisinin başlıca kaynağını sağlık teşkil eder. 
En medeni insanlar bile sağlığı olduğu müddet
çe yaşarlar. O bakımdan herşeyden evvel insan 
sağlığına önem vermek mecburiyetindeyiz. İn
san sağlığı ile ilgili olan müesseselere de o de
rece önem vermek zorundayız. 

Bugün, büyük hastaneleri birleştirmek müm
kün olduğu takdirde, öyle tahmin ©diyoruz ki, 
bu şikâyetler azalacak, tedavi imkânları genişli-
yecektir. 

Bir arkadaşım ifade ettiler : «üniversiteye 
girmek. zırhı delmek» dediler. Biz bir bakıma 
buna hak vermekle beraber, bir bakıma da bu
na katılamıyoruz. Üniversitedeki muhtariyeti, 
biz, üniversite ilminin bir muhtariyeti olarak 
telâkki ediyoruz. Buradan, bütçeden alman 
paralarla orada hastanelere çeşitli imkânların 
verildiğini düşünürsek, onun hesabını Hükü
met ve Meclis soracaktır. Binaenaleyh, gerek 
üniversite hastaneleri olsun, gerekse diğer Dev
let teşekküllerine veya Kamu İktisadi kuruluş
larıma ait hastaneler olsun, hepsini mutlaka Sağ
lık Bakanlığına bağlamak mecburiyetindeyiz. 
Bunu varamadığımız müddetçe, Meclis araştır
ması da yarasak, her müesseseyi kendi içerisin
de bıraktığımız müddetçe sağlık hizmetleri ge
reği kadar değil, muayyen nisbette dahi yü
rüyemez. Bunu istemek, kendi hastanelerini 
genel müdürlerin, ya da o müessesenin basın
daki erinin istediği şekilde, çiftlik pibi kul-
İPTi.aMlmek arzusundan >»a«ka Wr sev deo-üdir. 
Efor difl-er hastaneleri Saflık B a k a n ı n a bağ. 
lamak mah^ırlu ise. o zaman Saflık Bakanlı
ğım ortadan kaldıralım. Biz bunu bir türlü an
layamıyoruz. 

Yurt dışına çıkan doktorların durumuna 
gelince: Biz bunu bir bakıma kınamakla be

raber, bir bakıma da makûl görüyoruz. Avru
pa ve Amerika'da uzun yıllar tahsil görmüş,, 
yani ihtisasını orada bitirmiş, bâzı yerlerde 
profesörlük titrine varmış olan doktor arka
daşlarımız, üniversiteye intisabetmek istese, 
devlet hastanelerine intisabetmek istese, ya 30 
veya 35 lira asli maaşla çalışmak zorunda kal
maktadırlar. Dolayisiyle bunılar da buraya 
gelememektedirler. Geçim sıkıntısı ortadadır. 
Normal bir insanın yaşıyabilmesi için lüzum 
olan para, bütün arkadaşlarımızın malûmu
dur. Binaenaleyh, bir bakıma da Sağlık Bakan
lığı. bu hususta sorumludur. Çünkü Sağlık 
Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin görülmesinde 
büyük faydalar sağlıyacak olan ve görgüsü ile 
bilgisinden istifade edeceğimiz, dış memleket
lerde uzun zaman kalmış olan doktorlara im
kân tanımak zorundadır. Bunlara mukaveleli 
imkânlar tanıyalım. Sosyalizasyon diyoruz; tüm 
Türkiye'ye bunu şamil etmek, şümullü bir şekil
de bunu tatbik etmek lüzumunu arıyalım. Bu
nu yapmazsak, bir zaman sonra Ankara'da - bil
miyorum - Atatürk Sanatoryumunda, yahut ta 
Numune ve Ankara hastanelerinde aynı dalda 
çalışan doktorları bile burada tutmak müm
kün olmıyacaktır. Onlar da müştekiler, aynı 
da'Hp, çalkan arkadaşları ayrı ücret almak
tadırlar. Sosyal Sigortalar Kurumuna gidiyor
sunuz. orası da bir başka âlemdir; orası daha 
iyi. tatmin edici şekilde vermektedir, oranın 
doktorunu da Çalışma Bakanlığa tayin etmek
tedir. B^vle sey olmuyor arkadaşlar,, olamaz. 
Bunlar olduğu müddetçe, hic kimsenin burada 
terfik doktorla** hakkında, ^e^ek hastaneler hak
kında şikâyet hakkı yoktur. Bunlar kanun me
selesidir. Bu kanunları getirip, bunları birleş
tirmek, tevhidetmek lâzımdır. 

Köylü dağda kıvranacak, yolu olmıyacak, 
suyu olmıyacak, imkânı olmıyacak, sağlık mer
kezinde bir doktor bulamayacak, bir operatör 
bulamıyacak, yatacak iki hastanesi olmıyacak; 
biz burada devlet hastanelerinin dışında,, diğer 
kamu müesseselerine ait şatafatlı hastaneleri 
ayakta tutacağız. Ondan sonra özel klinikler 
açılacak. Evet, özel klinik açılmasına kanunla
rımız mâni değil; ama bir ameliyatı 3 000 -
5 000 - 10 000 - 20 000 liraya yapan kliniklerde, 
polikliniklerde muayene veya ameliyat olacak 
kim çıkacaktır? Normal maaşlariyle geçinen 
milletvekilleri, acaba özel kliniklerde bile teda-
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vi görmek imkânına sahip midirler? Halbuki, 
bilhassa orman içinde yaşıyan köylülerin yıllık 
gelirleri 200 - 300 liradır. Bunlar gelecek, bu
rada otelde kalacaklar, yol parası verecekler; 
ondan sonra hastaneye gidecekler, parayla 
muayene olacaklar, para ile tedavi olacaklar; 
bu mümkün değildir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda sıra geldiği 
zaman orada da söyliyeceğiz; Sağlık Bakanlı
ğı bütçesini yetersiz bulmaktayız. Fakat bu 
yetersizlik kâfi değildir. Esas, diğer kuruluş
ların içerisindeki hastanelere verilen paraların 
bir elde toplanması suretiyle bu işin kompeta
nı durumunda olan Sağlık Bakanlığının tek 
elden idaresi temin edildiği takdirde en az 
yüzde 40 olarak mahzur ortadan kalkacaktır. 
Bunu, ihtisasına hürmet ettiğimiz doktor arka
daşlarımızın, gerçekleri gören arkadaşlarımı
zın fikirlerine göre arz ediyorum. 

İzmir'de 1 200 kişiye bir doktor, Ankara'
da 1 060 kişiye 1 doktor,, İstanbul'da 517 kişi
ye 1 doktor iken, Adıyaman'da 27 000 kişiye, 
Afyon'da 11 000 kişiye 1 doktor düşmesinin se
bepleri, doktorlara ve onların ihtisaslarına uy
gun olarak iyi bir ücret, ya da âdil bir ücret 
verilmemesi yüzündendir. Sosyalizasyonun yapıl
mış olmasını biz memnuniyetle karşılamış ol
makla beraber, sosyalizasyon tam mânıasiyte 
verimli olmamıştır. Büyük yerlerde (Full - Ti
me) dedikleri, sabahtan akşama kadar çalış
ma keyfiyetini bile tam tatbik eden müessese
leri görememekteyiz. Profesörlerin sadece isim
lerini duymaktayız. Profesör.. Falan yerde pro
fesör, falan hastanede profesör.. Bu profesör
ler kimi tedavi ederler? Bunu sormak istiyo
rum. Bir milletvekili olarak, ben bir defa has
taneye gittim, diğer arkadaşımı bilmiyorum; 
asistanlar gelip bakarlar. 

MEHMET YARDİMCİ (İstanbul) — Sayın 
işgüzar, biraz insaf et. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Çok muh
terem Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve diğer 
fakültelerin profesörlerine karşı ayrı bir hürme
timizi burada müsaade buyurursanız, teyidede-
rim. Yalnız, bizim arzımız, bilhassa büyük hasta
nelerdeki tabip profesör arkadaşlarımızın yüzü
nü görememenin üzüntüsünü, burada ifade için
dir. Gülhane Hastanesi hariç, askerî hastane
leri bir iki. defa işittik; ama Hacettepe Has

tanesinde bir profesörü, bilhassa göğüs kan
seri ile ilgili olarak Amerika'da ihtisas yap
mış olan bir arkadaşımızı, bir milletvekilli ola
rak bir vatandaşla gittim, bir hafta arkasından 
koştum, bulmak mümkün değildir. Konferans
tan konferansa,, Avrupa'dan Asyaya gidiyor. 

Bunlara gerçek mânada tedbir almak, Büyük 
Millet Meclisinin vazifesidir. Hükümetin vazi
fesidir. Bu tedbiri alacak Hükümetin yanın
dayız, Meclisin yanındayız. Bunları söyliyece-
ğiz. Biz profesörler için alkış tutacak değiliz. 
Falan meslek mensuplarını himaye etmek için, 
yahut da onlara iyi görünmek için konuşmıya-
cağız. Ama bu bir gerçektir. Milletvekülerinin 
oradaki durumunu görüyorsunuz; hiçbirimiz 
50 tane arkadaşı oraya rica ve minnet ile gö
türmeye mecbur değiliz. Bu bir sağlık hizmeti
dir âmme hizmetidir. Anayasaya göre, sosyal 
güvenliğin sağlanması hizmetidir. O halde, kim 
gelirse gelsin, imkânlar nisbetinde bütün has
tanelerde tedavi görmelidir. Eğer bunlar, «biz 
muhtar üniversiteleriz» diyorlarsa, biz onların 
ilmine karışmıyoruz, icraatına karışmıyoruz, 
araştırma yaparken karışmıyoruz. Ama hasta
neye lütfetsinler de Sağlık Bakanlığı karış
sın. Bizim istediğimiz bu. Kendileri için eğitim 
ve öğretim yatakları ayıralım, % 5, % 10. Ama 
onun dışında da karışmasınlar. Bütün yollar 
muayenehaneden geçmesin. Hastaneye giden 
yollar muayenehanelerden geçer. Üniversite pro
fesörüne gidip 100 lira muayene ücreti ver
meden hastaneye yatamaz. Vatandaş biliyor. 
bunu, köylü biliyor. Bu çok geniş bir konu ol
duğu için bütün arkadaşlarımız biliyorlar. 

Bugün soğanın kilosunu 3 liraya, ıspanağın 
kilosunu 3 liraya yiyorsunuz,, etin kilosu 14 -15 
liraya çıkmış. Bir odanın kirası 300 - 400 li
raya çıkmış. Hangi vatandaş bu pahalılık kar
şısında sıhhatini muhafaza edebilecektir? Her
kes hasta, çoğu hasta. O halde bu hastalığı te
davi ettirecek yer hastanelerdir. İlk yardım 
hastanelerinden vazgeçtik, ilk yardım hasta
nesi de yok, bütün Avrupa memleketlerinde 
var. Bilhassa emekli olmuş, 55 yaşını bitirmiş, 
son nefesini rahat bir yatakta vermek istiyen 
hastaların durumunu düşününüz. Bundan dahi 
mahrumuz. Genç yaştaki insanlar hasta, ıstı
rap çekiyor, tedavi göremiyor. Halbuki geniş 
imkânları olacak ta bu hastalıklar giderilecek, 
tedavi edilecek, 55 - 60 yaşlarına gelmiş olan 
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insanlar da son yardım hastanesinden istifada 
etmek suretiyle son nefesini rahat bir yerde ve
recektir. 

Bu bizim memleketimizde hiç yoktur. Eğer 
sahibi varsa, çoluğu çocuğu zenginse, serveti 
varsa bakılır, yoksa inler, ıstırap çeker, kendi 
başına mahvolur gider. 

Tüm hastanelerin birleştirilmesinin müm
kün olup olmıyacağı hususunun tesbiti, doktor
ların arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilme
si, bölge hastanelerine gidilmek suretiyle, hiç 
değilse köyden gelen insanların büyük merkez
lere gidilmeden daha yakın bir yerde tedavi im
kânlarına kavuşturulması ve diğer sosyal im
kânsızlıkların giderilmesi bakımlarından biz 
Meclis araştırmasını yerinde görüyoruz ve bu 
Meclis araştırmasını buraya getiren muhterem 
arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyo
ruz. 

Öyle tahmin ederiz !ki, kurulacak komisyon 
bu hususları esaslı bir şekilde inceler, etüt eder
se ve tevhit yoluna gidilirse, çeşitli siyasi bas
kıların dışımda da Hükümet olarak bu yönde 
kanunlarını değiştirir, Sağlık Bakanlığı bün
yesinde tüm hastaneleri birleştirir, bir elden 
idare ederse, asgari arkadaşların ifadeleri, bi
zim de görüşümüz % 40 ıstırap ortadan kal
kar. Çünkü her sene nüfus artmaktadır. 
Artan nüfus sağlık imkânlarına ıda kavuşama-
mafetadır. Besin, gıicta, ekonomik imkân imah-
dudollduğu için hastaneleri ona uygun olarak 
artırmak da mümkün değildir. Bir taraftan 
bu konuda, /düğer 'yönden ide bu gelem insan
ları iyi bir1 şekilde tedavi etme bakımından 
hastaneleri birleştirme (sağlanırsa çok faydalı 
olur. 

Beni dinlieid'iğiniz için sizlere tefekkür eder, 
hepinize saygılar sunainrn. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bpfeanı, buyu
runuz efenud'im. 

ATA TOPALOaLU (Ordu) — Efendim, söz 
istemiştim.. 

BAŞKAN — Vereceğim jefenldim, ıSayın Ba
kanı Jtakiben size söz vereceğim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Bizim ide an
latacaklarımız var da.. 

BAŞKAN — Son söz milletvefeiTipin olması 
hasebiyle Sayın Bakandan sonra söz sizindir 
efendim.. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; Güven 
Partisinin üç değerli milletvekili tarafından, 
Devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalıar hastane
leri, kamu kurumlarına bağlı hastaneler ve di
ğer sağlık kuruluşlarının hasta bakım ve teda
vi usullerinde ve müesseselerin vatandaşla ara
sındaki ücret münasebetleri hakkında bir Mec
lis araştırması açılması talebi Yüksek Meclisi
nize getirilmiş bulıınmaktadır. 

Bu konuda partileri adına olsun, kendi ad
larına olsun, muhterem milletvekilleri değerli 
fikirler s er d etmişler ve görüşlerini açıklamış-
laıdır. Bu görüşlerde büyük ölçüde hakikat 
payı vardır, kendileriyle beraberim ve peşinen 
ifade edeyim ki, bu Meclis araştırması açıl
ması talebine memnuniyetle iştirak etmekteyiz. 

Yalnız bu arada bilhassa belirtmek isterim 
ki, Bakanlığıma bağlı tedavi müesseselerinde 
dar gelirli ve az gelirli vatandaşların, durumla
rı ile ımütenasib olarak ücret ödemekte, inatta 
hiç ücret ödememektedir. Biz Hükümet olarak, 
Bakanlık olarak bu husus üzerinde önemle dur
maktayız, hassasiyetle takibetmekteyiz ve biz
lere 'intikal etmiş ve intikal etmekte olan bü
tün şikâyetleri gereken şekilde de değerlendir
mekteyiz. 

Muhterem larkadaşlarım, bu konu ile ilgili 
olarak sizlere .kısaca bilgi arz edeceğim: 

Bakanlığıma bağlı tedavi (müesseselerinde 
ücret politikası ve takibedilen prensip, tedavi 
müesseselerimle vatandaş arasında, hasta ile 
hekim arasında ücret lalış - verişini, maddeyi 
tamamen ortadan kaldıracak bir esasa isti-
na&etmesüdir. İBunun için de yurt ölçüsünde 
bâzı sağlık sistemlerinin tatbikatı içine ide gir
miş bulunmaktayız. Bunlardan birisi sosyallize 
sağlık Ihizmetleri isistemidir. Sosyallize sağlık 
hizmetleri, sistemi 1963 Isenesmlde Muş vilâyeti
ni ele alarak başlamış ve bugün Doğu'nun en 
ucundan itibaren Batı'ya doğru 24 vilâyeti içi
ne alan bir genişlik almıştır. Sosyalizıe sağlık 
hizmetleri sisteminde bâzı aksaklıklar vardır. 
Bâzı hatalı işleyiş tarafları vardır. Ama, şunu 
huzurunuzda her seferinde ifade ettiğim gibi 
bu sefer de bdlrtmjek iisteriiim ki, sösyalze sağ
lık hizmetleri sistemi memleketimizin ,şantlların-
ıda Türk Milletinin yaşayışı içinde en uygun bir 
sağlık hizmeti sistemidir. 
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Bu mevzularda huzurlarınızda, gerek komis
yonda olsun, gerek Heyetiniz huzurunıda olsun, 
Bütçe sırasında 'daha geniş (malûmat vereceğiz, 

Sosyalize sağlık hizmetleri çalışmalarına ait 
geçen seneki rakamlara yelliyorum: Sağlık ocak
larımızda geçen sene 1 250 000 vatandaşımız 
muayene edilmiş. 40 1000 vatandaşımız da kü
çük cerrahi müdahaleye tâbi tutullmuştur. Bü
tün 'bu tedaviler, muayeneler İtamamen ücret
siz cereyan etmiştir. 

Yine sosyalize sağlık hizmetleri bölgesin
de tedavi müessıelerJmizde, hastanelerimizde 
500 Û00 vatandaşımız muaJyene olmuş, tedavi ol
muş, lameliyat olmuş ve ücretsiz muamele içeri
sinde bu tedavileri yapılmıştır. 30 000 vatan
daşımız ise ücretli muameleye tâbi tutulmuş
tur. Bunun d;a sebebi diğer Ikamu teşekkülle
rinden, İktisadi Devlet Teşekküllerinden ücret
li tedavisi yapılmak üzere gönderilen vatan
daşlarımızdır. Bir diğeri de kademeyi aışarak 
tedavi müesses elerine uğramış, müracaat etmiş 
vatandaşlarımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalize sağlık 
hizmeti bölgesi dışında bir diğer taUbik ettiği
miz sistem, fulltaym sistemidir. Halen 16 te
davi müessesemiz bu sistem içerisinde çalışmiaık-
taldır. FuPJtaymda ıasıl gaye muayenehane gibi 
hekimi iz'aç eden, vatandaşı türlü şikâyetlere 
sevk eden müescsseyi kaldırmak ve hekimi tam 
gün içinde müesseseye bağhyabdlmektir. 

Ful! * Time sistemi henüz yeni bir sistem
dir, 1966 yılında başlamış bir sistemdir. Bunun 
da bâzı aksaklıkları vardır. Bunun da ikmali, 
telâfisi ve ıslâhı yolundayız. Yalnız şunu bil
hassa hatırlatmak isterim M, sosyalize sağlık hiz
metleri sistemi bölge bölge Batıya doğru ilerle
dikçe Full - Time çalışan müesseselerde de bu 
sistem içerisinde sosyalize sağlık hizmetleri sis
temine inkılâp edeceklerdir. 

Full - Time sisteminde de çalışma istikâmeti 
yine dar ve az gelirli vatandaşllarimızın lehine
dir. Muayene ve tedavi edilmiş vatandaşlarımı
zın yüzde 60 inin üstündeki nisbeti tamamen 
ücretsizdir. Yüzde 35 - 40 nisbeti de ücretli ola
rak cereyan etmektedir. Yine bunun büyük bir 
kısmını iktisadi Devlet Teşekküllerinden, Ban
kalarımızdan, hususi müesseselerimizden ücret
li olarak gönderilmiş hastalar teşkil etmektedir. 

Bunun yanında vatandaşımız 25 lira yatır
mıştır, üst tarafı alınmamıştır. Yine ücretli ye-
kûne dahil edilmiştir. 50 lira yatırmıştır, 100 
lira yatırmıştır, üst tarafı alınmamıştır, ama 
ücretli olarak muayene ve tedavi edilmiş gö
rünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Full - Time dı
şında göğüs hastalıkları hastanelerimiz, akıl -
ruh sağlığı merkezlerimiz, dispanserlerimiz ve 
hastanelerimiz, trahom ve cüzzam hastaneleri
mizde de yine istisnasız olarak bütün vatandaş
larımız ücretsiz olarak muayeneye alınmakta 
ve tedavi edilmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi, esasen normal doğum
lar da ücretsizdir ve memleketimizin muhtelif 
yerlerinde kurulmuş ve yerleşmiş ol'an doğumev-
lerinde, hastanelerimize bağlı nisahiye, pavyon 
ve servislerimizde de bu doğumlar ücretsiz ola
rak yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım, İzmir'in, İstanbul'un ve An
kara'nın gecekondu bölgelerinde (ki, hepinizin 
bildiği gibi, gecekondu bölgelerinde çoğunluk
la dar ve az gelirli vatandaşlarımız ikâmet et
mektedir) biz sağlık hizmetini iki sene içerisin
de kurmuş olduğumuz ve «gecekondu polikli
nik ve dispanseri» adını verdiğimiz müessese
lerle görmekteyiz. 

Halen 30 kadar poliklinik ve dispanser bu
ralarda vazife görmektedirler, güzel çalışmak
tadır. Muayene ve tedaviler ücretsiz olmakta
dır. Buralardan hastanelere sevk edilen vatan
daşlarımız yine ücretsiz olarak tedaviye alın
maktadır. Bu sene bu poliklinik adetlerini ço
ğaltmaya karar verdik. Ankara'da 10, İstan
bul'da 10 kadar ilâve ediyoruz. Bunların bir 
kısmının ihalesi yapılmıştır, bir kısmının ihalesi 
de iki ay içerisinde yapılacaktır, önümüzdeki 
1970 yılının başından itibaren bu. poliklinik 
adetleri 50 ye yükselmiş olarak daha müessir, 
daha gazel vazife görmüş olacaklardır. 

Arkadaşlarım, bayramdan evvel bir Pazar
tesi günü Ankaraida «Ankara Hasta misafir
hanesi ve bakım merkezi» adı altında bir tesisi 
hizmete açtık. Bunun vazifesi şudur: Bilhassa 
büyük merkezlerimizde, yüklü çalışan tedavi 
müesseselerinin yanında bu müesseselerinin bu
lunmasını zaruri gördük. Memleketimizin her 
tarafından Ankara'ya gelmiş, hastaneye müra
caat etmiş, yer bulamamış, kendisine sıra veril-

— 481 — 
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miş vatandaşlarımız vardır. Bu sıra içerisinde 
Ankara'da kalması lâzım, ama vatandaşımız 
fakirdir, yatacak yeri yoktur, iaşesini ödiyecek 
kudreti mevcut değildir, işte, bu hasta misa
firhanesi ve bakım merkezi bu gibi vatandaşla
rımızı sırası gelinceye kadar burada misafir 
edecektir. 

Bir hasta vatandaşımız memleketimizin bir 
köşesinden Ankara'ya gelmiş, müracaat etmiş, 
demişler ki; «Seni biz ancak ayaktan tedaviye 
alabiliriz, yatmana lüzum yok». Ama vatanda
şımız fakirdir, kalacak yeri yoktur, iaşesine 
kudreti yetmemektedir, işte açtığımız bu mü
essesede, vatandaşımız, yine ayaktan tedaviyi 
gördüğü müddet içerisinde burada misafir edi
lecektir, bakım altına alınacaktır. 

Bir fakir vatandaşımız Ankara'nın her han
gi bir hastanesinden çıkmıştır. Memleketine dö
necek, ama o gün için imkân bulamamıştır, bir 
iki gün daha Ankara'da kalması lâzımgeliyor. 
İşte bu müessesemiz, yine o vatandaşımızı bir 
iki gün için, kısa süreli olarak burada misafir 
edecektir. 

Arkadaşlarım, biz; fakir vatandaşı yalnızca 
hastane içinde, hastaneye müracaat halinde dü
şünen bir zihniyete sahip değiliz. Onu dışarıda 
da, bu şekilde zaruri ahvalde muhafaza edecek, 
onu misafir edecek böyle merkezleri açan bir 
zihniyete sahibiz. Bu müesseseleri İstanbul'da 
ve İzmir'de de açacağız. Buradaki bu müessese 
kâfi gelmezse, bu müesseseyi biraz daha geniş
leteceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımdan 
bâzıları, bilhassa Vefa Tanır arkadaşım, büyük 
şehirlerdeki hastaneler üzerinde durmuş ve 
«Bu hastaneler olduğu gibi kalmıştır, kuruldu
ğu gibi kalmıştır, hiçbir el değmemiştir» dedi
ler. Doğrudur, biz, bu hastaneleri böyle aldık, 
iaima onları bu durumda muhafaza etmiyeceğiz. 

istanbul'da Şişli Çocuk Hastanesi, yüklü 
çalışan bir müessesedir; ama 10 -15 pavyon ha
limde çolk dağınık bir çalışma içerisinde hiz
met güç olmaktadır. Hasta yorulmaktadır, tki 
sene evvel 1 000 yataklı modern bir hastane
nin temeli yine aynı arsa içlinde atılmıştır ve 
bu temel yükselmektedir. Bir kaç sene içerisin
de Şişli Çocuk Hastanemiz böyle güzel bir te
sise sahip olacak duruma gelecektir. 
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Haydarpaşa Numune Hastanesi, çok esM 
bir hastanedir. Zaman zaman görülen ihtiyaç
lar karşısında arka bahçesine 50 veya 75 ya-
tiaklı pavyonlar ilâve edilmiştir. O da dağınık 
bir halde çalışır, durumdadır. Hizmet lâyıkıyla 
görülmemektedir. Bunun da projesi 1970 yılı 
için ele alınmıştır. 1971 de yine burada bütün 
bu pavyonlar temMenmeSk suretiyle 500 ya
taklı modern bir hastanenin temeli burada 
atılacaktır. 

Heybeliada Sanatoryumuna 1969 yılının 
başında 100 yatak ilâve edilmiştir ve artık 
Heybeliada Sanatoryumuna yatmak için sı
ra mevzubahs değildir. 

Yediküle Göğüs Hastalıkları Hastanemize 
400 yatak ilâve edilmesi proje safhasındadır, 
1971 içerisinde temeli atılacaktır. 

Beykoz semtinde hiçbir hastanemiz yoktur. 
1970 içerisinde programa alınmıştır. Temeli 
önümüzdeki bir iki ay içerisinde atılacaktır, bu 
da 150 - 200 yataklı olacaktır. 

Yine ZeytJnburnu ve Okmeydanında da bi
rer doğumevi yapılmak suretiyle oranın da 
bu ihtiyaçları giderilecektir. 

Ayrıca, yine istanbul'da 500 yataklı modern 
bir kanser hastanesinin projesi 1970 yılı prog
ramı içindedir, 1971 de temeli atılacaktır ve 
arsası temin edilmiştir. 

Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 
1972 yılı programı içerisindedir ve tevsii işi 
ele alınmıştır, güzel çalışan bir müessesemiz-
dir. Daha müessir çalışır hale getirilecektir. 

izmir'e geçiyorum... 
izmir'de hepinlizin bildiği gibi çok eski, asır

lık bir binada çalışan bir devlet hastanemiz 
vardır, köhne bir binadır. Yine iki sene evvel 
izmir'de bin yataklı blir hastanenin temeli dev
let hastanesi olarak atılmış ve inşa halime geç
miştir, bir kaç sene içerisinde bu da vazifeye 
girecektir. 

Keza, Karşıyaka'da 200 yataklı bir devlet 
hastanesinin inşaatı bitmiştir, önümüadekli bir
kaç ay içerisinde hizmete sokulacaktır. 

Arkadaşlarını, Ankara'ya geliyorum. 

Ankara'da, Ankara Numune Hastanemiz, 
- bilhassa Vefa Tanır arkadaşımız bu hasta
ne üzerinde durdular - 1933 de yapılmış ve ya
pıldığı gibi kalmış. Evvelâ poliklinik binasını 

I yenilemekle başladık. Ameliyathane departma-
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nı ve poliklinik binasının temeli atılmıştır ve 
yükselmektedir. 

Yine Ankara Numune Hastanesinin bahçe
sinde bulunan Refik Saydam Pavyonu, intaniye 
paviyonu âcil cerrahi pavyonu yerine beşyüz 
yataklı yeni modern bir pavyon yapılması için 
çalışmalarımız proje safhasındadır, 1971 de 
temıeıli atılacaktır. 

Yine Ankara Numune Hastanesinin arka 
bahçesinde Radyo - Terapi Enstitüsü kurul
maktadır, binası bitmek üzeredir. En modern 
bütün cihazlar sipariş edilmiştir. Gayemiz, 
bundan böyle Türkiye'nin dışına kanser teda
visi için her hangi bir hastayı yoüamamıak ola
caktır. Bir ilki ay içerisinde de bu tesislere ka
vuşacağımızı tahmin ediyorum. 

Onun arkasında Türkiye'de Ok modern re
habilitasyon tesisi geçen sene açılmıştır. Gayet 
güzel çahşan bir müessesedir. 

Göğüs hastalıkları hastanesinin üzerine bir 
kat ilâve edilmektedir, müstakil bir göğüs cer
rahi merkezi haline önümüzdeki bir kaç ay 
içerisinde getirilecektir. 

Yüksek İhtisas Hastanemiz yine bir ameli
yat deportmanma kavuşturulacaktır ve böyle
ce elli yatak dlâve edilmek suretiyle ikiyüzelli 
yataklı daha güzel çalışır, kapasitesi büyük 
bir hastane haline getirilecektir. 

Ankara Hastanesi bugün dörtyüz yatakla 
çalışmaktadır. Üçyüız yataklı ilâve bir pavyon 
proje safhasındadır. 1971 de modern poliklini-
ğiyle beraber bu hastanenin temelinin atılıp 
hizmete girdiğini hep beraber göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu çalışmalar yalnız 
Ibüyük şehirlerimizin merkezlerinde toplanmış 
çalışmalar değildir. Bu çalışmalar memleketi
mizin altmışyedi vilâyetine kadar genişlemiş, 
oralara kadar götürülmüş çalışmalardır. Tah
min ediyorum ki, her arkadaşımız kendi vilâ
yetinde bu çalışmaları yakinen izlemiştir. 

Personel durumu : 
Arikadaşlar, personel durumu bize biraz sı

kıntı vermektedir. Yardımcı sağlık personel 
için bugün hailen elimizde ellialtı tane sağlık 
okulu ve sağlalk koleji vardır. Bunlardan ebe, 
hemşire ve şairlik memuru yetişmektedir. Bu 
»ene iki bin kadar mezun verdik ve 1969 - 1970 
yılı tedrisatı için de 3 500 kadar öğrenci al-
dık. Bu şunu gösteriyor: Bundan birkaç yıl 

sonra 3 000 - 3 500 raddelerinde yardımcı sağ
lık personelini mezun edeceğiz demektir. Bu 
da birkaç sene içerisinde yardımcı sağlık per
soneli ihtiyacımızın büyük ölçüde karşılanmış 
olacağım gösterecektir. 

Asıl sıkıntımız hekim noksanlığıdır. Hekim 
noksanlığı için de en esaslı tedbir, şüphesiz ki, 
tıp fakültelerinden mezun olacak hekim adedi
nin artmış olmasıdır. Bu sene 1 400 kadar öğ
renci tıp fakültelerine girmiştir ki, bu memnu
niyet verici bir rakamdır ve tıp tarihinde ilk 
defa em yüksek rakama ulaşılmıştır. Diyarba
kır ve Kayseri Tıp fakülteleri de bu sene tale
be almaya başlamıştır arkadaşlar. Bu fakülte
ler önümüzdeki seneler içerisinde talebe alma 
gücünü artırmak suretiyle her sene fakültele
rimize giren öğrenci adedi iki binin üzerine, 
hattâ ikibin beşyüze kadar çıkacaktır. Esasen 
İkinci Beş Yıllık Plânımızda, programımızda 
dört tıp fakültesinin daha memleketimizin 
muhtelif yerlerinde açılması derpiş edilmiştir. 
Bu arada bizim 1 800 kadar bursumuz vardır. 
Bu 1 800 bursumuz tamamen doludur. 1 800 
burs bize aynı zamanda mecburi hizmette he
kim çalıştırmayı temin etmektedir. Bu bütçe 
sırasında huzurlarınıza bunun 2 500 e çıkarıl
ması teklifiyle geleceğiz ki, bu suretle daha 
fazla hekimi Bakanlığımız camiasında çalıştı
ralım. 

Mütahassıs hekim durumu bakımından ay
nı sıkıntı içerisindeyiz. Doğu'nun beş - alıtı vi
lâyetinde hiç mütahassıs helrimimıiz yoktur. 
Bunu ancak biz rotasyon usulü ille telâfi etme 
cihetine gidiyoruz. Bilhassa 0. H. P. adına ko
nuşan arkadaşımız bu mevzua temas ettiler. 
Rotasyon usulü bir ay, bir ay gidip orada çalı
şan hekimler demek oluyor. Elbette ki, bu tam 
bir tedbir değildir, ama o mıntakalarımızı, o 
bölgelerimizi de hekimsiz bırakmamak zarure
ti karşısında bu usule müracaat etmiş bulunu
yoruz. Sayın Zeydan arkadaşımız burada be
lirttiler, gerçekten bu rotasyon usulü sayesin
de bugün Hakkâri vilâyetimizde ameliyatlar 
yapılabilmektedir, en zor ameliyatlar dahi 
orada yapılabilmektedir. Yalnız hekimlerimizi, 
bilhassa mütahassıs hekimlerimizi Bakanlığın 
istediği yerlere götürebilmek için Sağlık Ba
kanlığı bir teklifle huzurlarınıza gelecektir, 
bunun da hazırlığı içindeyiz. 
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ArkaJdaşjlarım, yurt dışındaki hekimlere ge

lince : 
Yurt dışında, öyle söyllemldiği gibi sekiz 

on bin değil, kaltî rakam olarak ifıajde ©diyo
rum, 1940 kadar hekimimiz vıardır. Bunun, 
1 040 ı Almanya'da, Avrupa ̂ da; 706 sı Ameri
ka'da, 197 si de bunun Idışındadır. Yallnız ge
çen seneden berıi 90 kadarı yurdumuza dön
müştür ve artık yurttan dışiarıya değil dışla-
rıdan yurdumuzla bir talkım husule gelmiştir. 
Bu, memnuniyet verici bir hadisledir. Bunlun 
sebepleri; Amerika, da Amjerifean tıp fakülte
lerinin fıaJzia ını|eızun verimielerfi ve fbu fazla me
zun karşısında Amerikan tabip meslekî teşek-
küBerinin harekete geçmesi ve Amenika'ya gi
rerken bir imtihan barajı kurulimlasıdır. Affimian-
ya'da iste aynı sebep meıvculttur ve Alimanya'-
daki meslekî teşiekküler de bunun karşısınla 
çıkmaktadır ve hekimlerimizin Almanyalda 
yaptığı mukaveleler yenilenmemetkteidir ve te
ker telker larkaldlaşlarımız yurlda dönmektedir-
ler. 

Bu arada, yine arkaldaJşlanlmdan ıbirisi asis
tan tazminatı mevzuu üzerimde durdu, haklı
dır. Bizde 500 kadar a'sistan çalışmaktajdır. 
Tıp fakültelerinde çalışan asistanlara talzminaJt 
veriilirlkeın şüphesliız ki, bizdeki alsistanllara da 
tazminat verilimelsıi tiıeabederdi. Biz bunu her 
'hangi bir kanun teklifini huzurlarınızla getür-
ımielden hallleıttlik ve bir kararname file asistan
ların Itazminaltlaram 200 liraldan 700 liraya çı
kardık. Arada 300 lira kadar bir fark var. Bu 
fark da, bizde fazla mesai ücreti ödendiği için 
fazlasiyle kapanmakta ve bizim asistanlarımız, 
maaşlarının dışında 1 500 liraya kadar varan 
bir tazminatı böylece alabilmektedirler. Bu da 
Kasım ayı başından itibaren tatbik edilmeye 
başlanmıştır. 

Arkadaşlaıum, tıp fakülteleriyle olan işbir
liği mevzuuna da dokunuldu. Memleketimizde 
tıp fakülteleriyle işbirliği yapmak mecburiye
tindeyiz. Diyarbakır'da tıp fakültesi kurulmuş 
ve çalışmaya başlamıştır, Devletin hastanelerin
den istifade edecektir. Erzurum'da tıp fakülte
si kurulmuştur, Devletin hastanelerinden istifade 
edecektir. Kayseri'de öyle, Ankara'da dahi isti
fade etmektedir. Bunlar her yerde böyle ola
caktır, buna mecburuz bizim şartlarımız bunu 
icabettirmektedir. Ben de bir Sağlık Bakanı 
olarak arkadaşlarımla, tenkitlerinde beraberim, 

maalesef tıp fakültelerimizin ücret politikası 
fakir vatandaşımızın lehine işlememektedir. Bu
nun üzerindeyiz. Fakülte dekaınlariyle ve üni
versite rektörleriyle bu mevzuda yakın teması
mız yar, buna bir yol bulmaya mecburuz. 

Hilmi işgüzar arkadaşımız hastanelerin tek 
elde toplanması mevzuna temas ettiler. Kendi
si de gayet iyi bilir, bu mevzu iki sene evvel ta
rafımdan ele alınmış ve kuvvetle müdafaa edil
mişti, ama bu mevzu Yüce Meclise geldiği za
man tek el değil de, Tedavi Kurumları Koordi
nasyon Kurumu şeklinde olsun diye Yüce Meclis 
tarafından değiştirildi. Nihaî gaye bütün teda
vi müesseselerinim, Hilmi işgüzar arkadaşımın 
dediği gibi, tek elde toplanması, tek elden idare 
edilmesidir. Birçok hastanelerimiz boş olarak 
durmaktadır, onun yanında birçok hastaneleri
miz tıklım tıklım çalışır haldedir. Binaenaleyh, 
bunu muvazeneli çalışır bir hale getirmek mec
buriyetindeyiz. Bu da, genel sağlık sigortası 
tatbikatı sonunda, zannediyorum ki, birleşme 
tarafına gidecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, tedavi hizmetleri 
Devletin omuzunda ağır, külfetli, pahalı bir 
hizmettir. Artık Türkiye'mizde de medeni ülke
lerde, Biati ülkelerinde tatbik edilen usullerim 
getirilmesi suretiyle, mutlaka Devletin üzerinde
ki bu külfetin kaldırılması, hiç değilse hafifletil
mesi icabeder. ikinci Demirel Hükümeti bu mev
zua da parmağını basmış ve huzurunuzda oku
muş bulunduğu Hükümet Programında : «Genel 
sağlık sigortası kademeli bir şekilde tatbik edi
lecektir. demek suretiyle buna sarih bir yer ver
miştir. 

Bakanlık olarak iki seneden beri genel sağlık 
sigortası üzerinde çalışmaktayız. Hazırlıklarımız 
tamamen bitmiştir. Devlet Plânlama ile ve Sos
yal Sigortalardaki arkadaşlarımla yeniden bir 
gözden geçirdikten sonra bir kanun tasarısı ve 
teklifi olarak huzurlarınıza getirilecek ve bu 
mevzu da esaslı bir şekilde, radikal olarak hal
ledilme yoluna gidilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım özet olanak derim 
ki; Hastaneler Talimatnamesi muvacehesinde ve 
onun mer'i hükümleri içinde ödeme kabiliyeti 
bulunmıyan vatandaşlarımızın tedavi müessese
lerimizle ücretsiz olarak muayene ve tedavileri 
yapılacaktır, yapılmaktadır. Bunu şahsan Sağ
lık Bakanı olarak, sık sık yaptığım murakabe-
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lerle takibediyorum; bütün telkinim ve bütün 
talimatım bu yolda olmaktadır. 

istisnasız bütün vatandaşlarım, hasta vatan
daşlarım, Türkiye'nin bütün tedavi müessesele
rinde müşfik bir muamele göreceklerdir, göldü
rülecektir, yine bütün takiplerimiz, murakabe
miz bu yoldadır. 

Bu Meclis araştırması açılması talebini, bi
zim bu çalışmalarımızı teşvik edici mahiyette 
görüyoruz ve sonucu alındıktan sonra da bizim 
bu çalışmalarımıza destek olacaktır. 

işte bu duygular içerisinde, bu Meclis araş
tırması açılması talebini destekliyoruz. Şüphe
siz ki takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi say
gı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Ata Topaloğlu, buyuru
nuz efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım' memleketimizdeki 
sağlık durumunun yapılan büyük gayretler kar
şısında hangi noktaya geldiğinin tesbiti anîa-
ciyle sayın arkadaşlarım tarafından verilmiş 
bulunan Meclis araştırması açılması teklifini 
iyi karşılıyorum, doğrudur. Türkiye'nin sağlık 
konusunda, vatandaşın hastanelerde tedavileri
nin ve kabulünün hangi noktada bulunduğunun 
tesbiti ve bunlara bir kolaylık sağlanması ko
nusunda bir ışık tutacak bir Meclis araştırması
na taraftarım. 

Arkadaşlarım, illerde, ilçelerde sağlık tesis
lerimizin kadrolarının kifayetsizliği, yatak ade
dinin az oluşu, bütün Türkiye'deki vatandaşla
rımızı, Hükümet Merkezi olan Ankara'ya mec
buri olarak itmektedir ve bu yüzden Ankara'da 
bulunan büyük hastanelerimiz bu müşkülü hal
letmenin çırpıntısı ve gayreti içindedirler. 

Ankara'yı hiç bilmiyen bir vatandaş Anka
ra'ya geliyor, tanıdığı milletvekili arkadaşları
mıza, bizlere müracaat ederek filân hastaneye 
gittiğini, 3 - 4 gündür hastane kapılarında uğ
raştığını, yatamadığını şikâyet konusu yapmak 
suretiyle bizim yardımımızı istiyor. Ekseriyetle 
bu, sabahlan evlerimizde cereyan ediyor; seç
men vatandaşlarımız sabahları gelmiş bulunu
yorlar. Ankara'yı hiç bilmiyen bu vatandaşları
mızı alıyoruz, Devletin hastanelerine taşımak 
suretiyle sağlık durumlarınım kontrol altına 
alınması için gayret sarfediyoruz. 

Birçok hastanelerimiz var, hakikaten çok 
değerli doktorlarımız var, müracaatımızla ilgi

leniyorlar, hastalarımızın malî durumlarına gö
re, fakirse ücretsiz olarak, zenginse bir nisbet 
ve usulü dairesinde para alınarak yatırılıyor 
ve bir tedavi yoluna gidiliyor arkadaşlarım. 

Bir misal olarak arz etmek istiyorum; Sa
yın Sağlık Bakanımızın biraz evvel buradaki 
beyanını dinledik. Zaten kendisinin Sağlık Ba
kanlığına geldiği günden beri müspet ve de
ğerli çalışmalarını da, şahsan, huzurlarınızda 
kanaatim olarak arz etmeyi bir vazife bilirim. 
Bu gayretleri yanında, kanun ve nizam ölçüleri 
içerisinde Tıp Fakültesine belki elini uzatama-
maktadır. Biraz evvel anlattılar, dediler ki; 
hakikaten Tıp Fakültesinde bu hastala
rın kabulünde, tedavisinde para mese
lesi hastaların aleyhinedir.» Bu hususu bende
niz de, vaktinizi almadan bir hâdise dolayısiy-
le, geçenlerde vukua gelen bir hadise dolayısiy-
le anlatacağım; bendenizin de milletvekili ar
kadaşınız olarak Tıp Fakültesinde başıma ge
len bir olayı arz edeceğim arkadaşlarım. 

Biraz evvel Sayın Tokat Milletvekilimiz Re
şit önder arkadaşımız anlattılar; Tıp Fakülte
sinin diğer servislerinde her türlü kolaylığı 
görüyoruz, fakat Reşit önder bey arkadaşımı
zın anlattığı nöro şirrurji servisinin çalışması 
vatandaş için bir felâket arkadaşlarım. Müsaa
denizle arz edeyim, isim de veriyorum ki ya
rın her hangi bir şey olmasın. 

Ordu vilâyetinin Kumru kazasının Ağzake-
se köyünden Talip Akyürek isminde beyninden 
rahatsız bir vatandaş bu servisin profesörü
nün - Profesör müdür, doçent midir bilmiyo
rum, zannedersem ismi Nurhan Bey - muayene
hanesinde muayene oluyor ve Nurhan Bey ken
disine bir kart veriyor, diyor ki, «Yarın Tıp 
Fakültesi Nöro - Şirurji servisine gel.» Vatan
daş gidiyor, tabiî kendisini dışarda muayene et
tiği için, «tamam, senin teşhisini koydum.» di
yor. Hesap yaptırıyor, «3750 lira parayı yatı
racaksın, seni derhal hastaneye yatıracağız ve 
beyin ameliyatı yapacağız.» diyor. Adamlar 
şaşırmışlar, kalktılar geldiler bendenizi buldu
lar. Geldim, binbir müşkülâtla içeri girdim. 
(Ki, o servise girilemiyor, dış ko.pi kilitli.. İhti
yar bir kapıcı var, girmenin imkânı yok. Mil
letvekiliyim falan diye rica ettim girdim. Aca
yip bir yer) Bu Nurhan Beyefendi de ayakta 
idi, dedim ki; efendim böyle bir hasta var, 
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yerde yatıyor. Muayene etmişsiniz, 3 750 lira
yı verecek takati yok, buna lütfedin de bir 
imkân bulun, rica ediyorum, dedim. «Efendim 
benim yetkim % 50 dir.» dedi. «% 50 si 1 800 -
1 900 lira eder, onu yatırsın, yapalım» dedi. 
Bu vatandaş dedim, 480 lira filim parası ver
miş, bu Tıp Fakültesine 480 lira filim parası 
yenmiş, bunun dıataa pıarası yok, lütfedin ame
liyat edin dedim. «Olmaz efendim» dedi. Pe
ki sayın hocam, 1 000 lira versin ayrıca dedim, 
1 480 e gelir. Olurdu, olmazdı, Pekâla 1 000 
lira yatırsın yapalım.» dedi. Demek ki, bunla
rın bir kıstası yok. Benim ağzımdan 1 000 lira 
çıktı, peki dedi, aldı hastayı ameliyat etti, 480 
lira da filim parası vermiş, 1 480 lira. 

Arkadaşlarım aradan bir hafta geçti, bir sa
bah evimde otururKen uç vatandaş geıuı ratsa'-
nın UrenciK Koyünden uç vatandaş, «üiıenuim 
sızaen £üü lira rica euıyoruz» aeuııer. jwe pa
rası dedim? uedıler ki, «ü gun evvel Ankara ya 
geldik, Samsun da bir doktor bize burhan 
Beyin adresini verdi, muayenehanesinde bizi 
muayene etti, sabahleyin laKulteye gelin» de
di. «uaKülceye gittik, ougun dokuz gün oldu, 
Tıp iaıaıtesı ile otel arasında bu hastamız 
için gidip geliyoruz. Gelınsen tefeci falanca
dan 1 û<JU lira para aldık. Paramız da bitmiş
tir. 500 lira daha bize ver, iki gün daha daya
nalım. Bundan sonra yatacağız mı, yatmıyaca-
ğız mı belli değil» dediler. Sekiz günde ne yap
tınız dedim. Size yatırmak için bir gün ver
di mi, dedim. «Efendim, her gün sabahleyin 
içeri zor giriyoruz, hoca bey bulunmuyor. Do
çentler, işte yarın gelin, hoca bey derste di
yorlar. Ertesi günü gidiyoruz, sizin filimleriniz 
çekilecek, makina bozuk diyorlar. Daha ertesi 
gün gitmiyoruz» 

Uzatmıyalım dokuz gün kalmışlar. Sayın 
hoca ile bir görüşmemiz olduğu için her halde 
beni şahsan tanır diye kalktım, bu ümitle git
tim. Gittim arkadaşlarım, bir sekreteri var, sek
reteri oturmuş bir arkadaşı ile konuşuyordu. 
Kızım çok acele olarak hoca beyle görüşmem 
lâzım, Ordu milletvekillerinden falancayım, 
önemli bir konu var dedim. «Efendim konuşa
mazsınız» dedi. «Siz buraya nasıl girdiniz?» 
dedi. Burada ne var, bir şey mi var, ne var gi-
rilemiyecek dedim. «Olmaz efendim, lütfen dı
şarı çıkın» dedi. Hoca nerede dedim. «Hoca 

I beyin işi var çıkın» dedi. Ne kadar zamanda çı
kar diye sordum, «Yarım saat sonra» dedi. Mü
saade ederseniz şurada oturayım dedim, «Ha
yır olmaz, çıkın dişarıya» dedi. Kızım işte bu
rada odalar var, oturup bekliyeyim dedim, 
«Olmaz efendim, çıkın» dedi. Uzatmıyalım, biz 
dışarı çıktık, vatandaşların arasına oturduk, 
ayakta bekliyoruz; derken arkadaşlar biraz son
ra bu profesörümüz geldi, arkasında beş altı 
doktorla geldi. «Beyefendi beyefendi, siz mil
letvekili olabilirsiniz, senatör olabilirsiniz ama, 
hiçbir zaman sekreterime hakaret etmeğe hak
kınız yoktur» dedi. Şaşırdım kaldım ben. Al
lah, Allah! Ne yaparsınız?... Halbuki kovulan 
benim, kovulan milletvekili, ben şikâyetçi deği
lim, karşıma şikâyetçi çıktı. Dedim, hocam bir 
yanlışlık var, böyle böyle oldu dedim, «Hayır 
efendim, siz kafa tutmuşsunuz, yer istemişsiniz» 
dedi. Yok efendim, evet ben oturmak istediır, 
yani bir yer varsa, «yoktur» diye peşime ka
dar düştü, haltta kapıyı yüzüme kapadı dedim, 
yine ben bir şey demedim dedim. «Diyemezsiniz 
efendim, ne hakkınız var?» dedi. O zaman tabiî 
dayanamadım, ben de, e hoca bey zatı devletle
rinin ne hakla var, tefeciden - 500 lira alıp bu
raya gelmiş vatandaştan muayenehanede 150 
lira almaya, dokuz gündür vatandaşı hastahane 
ile otel arasında gezdirmeye dedim. Orada elli 
kişi vardı. Buna hakkınız var mı dedim. Ben 
milletvekili olarak fakültenizden içeriye giremi
yorum, tamam, hakkıma razıyım. Oturmaya 
sandalyeniz yok, burada vatandaşların arasm-
dayim ama sizin ne hakkınız var dedim. Bu şe 
kilde vizitesini yapmak için yukınya çıktı. 
Genç bir doktor gönderdi, işte «özür dileriz» 
fa^an diyor bu arkadaş. Dokuz gündür bunlar 
ninin bekledi dedim, «Efendim, iste söyle böyle.» 
Uzatmıyalım, üç ay sonra gelin diye o iki has
tayı ben oradan ayrıldıktan sonra yok ettiler 
oradan, kovdular gittiler. 

Şimdi Sayın Bakanımın, burada Tıp Fakül
tesi konusunda bir tedbir düşünmekte olduğunu 
ifade ettiler, acaba bu ne şekilde bir sisteme 
bağlanacaktır? Eğer bu fakülte ise sadece üni
versite talebelerine ders verecek ise fakülte ola
rak kalsın; eğer vatandaşı hastaneye yatıracak 
ise, bunun tedbirini de Hükümetin düşünmesi 
lâzım arkadaşlar. Tahsisatı azsa fazla tahsisat 
verilsin, fakat hasta kabul edecekse o sistemin 

I kurulması iktiza eder. 
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Bu konuda sayın arkadaşlarımızın, hastala
rın hastanelere kabulü ve tedavisi konusu hak
kında bir Meclis araştırması açılması teklifi 
yerindedir. Bugün bu memlekette, vatandaşla
rın hastaneye hangi şartlarla ve ne şekilde ka
bul edildiğinin tesbiti çok faydalı ve yerinde 
olacaktır arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunarım, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Görüşmelerin yeterli olduğuna 

dair bir önerge gelmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve di

ğer kurumlara bağlı hastanelerdeki tedavi usul
leri hakkında araştırma açılmasını isteyen öner
ge üzerinde yeteri kadar konuşma yapılmış ve 
konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifayetinin 
oylanmasını arz ederim. 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hale göre, sağlık kuruluşlarının tedavi 
usulleri konusunda bir Meclis araştırma komis
yonu teşkili hususunu Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu komisyonun sekiz üyeden teşekkül etme
si cihetini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Komisyon sekiz kişiden te-
rekkübedecektir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında 
başka illerde de araştırma yapabilmesi hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden itibaren başlamak üzere üç ay olmasını 
Yüce Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri hakkında Yüce Meclisçe bir araştırma ko
misyonu teşkil edilecektir. Bu komisyon sekiz 
kişiden mürekkebolacaktır. Komisyon icabına 
göre Ankara dışında başka illerde ve mahaller
de araştırmasını yapabilecektir ve komisyonun 
teşkilinden itibaren üç ay zarfında Meclise ra
porunu takdim edecektir. 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, İktisadi Devlet Te§eküllerinde isra

fa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, aserî ve resmî 
müesseselerin dinlenme kampları için yapılan 
harcamalar konusunda bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/8) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şa
yet Sayın İşgüzar muvafık mütalâa ederlerse 
konu itibariyle aynı mahiyeti kapsadığı görülen 
bu iki araştırma önergesini birlikte mütalâa ede
lim. Ne dersiniz Sayın işgüzar? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
O halde müsaade ederseniz gündemin ikinci 

ve beşinci maddelerinde mevcut araştırma açıl
masına dair önergeleri birleştirmek suretiyle, 
aynı konuyu kapsadığı cihetle beraber müzake
re edeceğiz. Bu hususu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu hal tarzına göre, önerge sahipleri
ne önergelerini izah sadedinde ayrı ayrı söz ve
receğim. 

Evvelemirde Sayın Vefa Tanır tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi, onu takiben de Hil
mi işgüzar tarafından verilmiş bulunan önerge
yi okutacağım : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özü: Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülle-

rindeki çeşitli israfları önlemek için bir Meclis 
araştırması yapılması hakkında. 

Türkiye'mizde Devlet ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinde uzun senelerden beri kamu oyu
nu işgal eden ve şikâyet edilen çeşitli israflar 
vardır. 

Kalkınmaya muhtaç memleketimizce mühim 
bir faktör olan zaman tam olarak değerlendiril-
miyerek israf edilmekte; işe adam değil, daima 
adama iş bulma kaygısı ile istihdam gücü israf 
edilmektedir. 

Resmî araba israfı kamu oyunu işgal ettiği, 
çeşitli dedikodulara sebebolduğu gibi, zaman 
zaman Parlâmentoya da getirilen aktüel bir ko
nu olarak devam etmektedir. 

Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki 
makina ve malzemelerden tam ve lâyikı veçhile 
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istifade edilemediği veya mevcut makina ve mal
zemelerle yapılandan çok fazla iş yaptırılabile
ceği, bilenlerce daima tenkid konusu olan mev-
zulardandır. 

Sosyal hizmetler namı altında çeşitli lokal
ler, eğlence yerleri, dinlenme yerleri, plaj ve sa
ire gibi bâzı tesisler, memleket gerçeklerini aşan 
lüks inşaat şeklinde, müesseseler arasında 
âdeta bir rekabet mevzuu olmakta; Devlet dai
releri arasında adaletsiz bir durum yaratmak
tadır. 

Kırtasiye, basılı evrak, çeşitli matbua demir
baş yenilemeler israfı büyük harcamalara se-
bebolmaktadır. 

Malî yıl sonlarına doğru ödeneklerin, iptal 
edilmemesi gerekçesiyle, israfla harcanması 
müzmin bir gelenek halinde devam edegelmek-
tedir. 

Yüksek kademedeki memurları çeşitli se
beplerle işlerinden ayırmak için teamül haline 
getirilen müşavirlik ve benzeri kuruluşlarda, 
tecrübeli ve bilgili memur ve kalifiye işgücü 
israfı vardır. 

Çeşitli dış ve iç gezilerin masrafları imkân
larımıza uydurulmalıdır. 

Bütün bu gibi israfların nedenlerini araş
tırmak ve bunları önliyecek tedbirler manzu
mesini ortaya çıkarmak, cari harcamalarda, 
bütçede tasarruf sayılacağı gibi, âtıl kapa
sitenin yeni sahalarda yararlı hale getirilme
sine de faydalı olacaktır. 

israfın önlenmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına karar verilmesine arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Millet Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu Meclisi G-rupu 

Konya Milletvekili Siirt Milletvekili 
Vefa Tanır Mehmet Nebil Oktay 

Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Sayın İşigüzar tarafından ve
rilmiş bulunan ve gündemin 5 nci maddesini 
teşkil eden diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasamızın 88 nci 

maddesi gereğince Türkiye'de gerek İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve gerekse sivil ve askeri 
resmî müesseselerin dinlenme kamp tesisleri 
için yapılan yatırımlar hakkında bir Meclis 

araştırması yapılması için gereğini saygılarımla 
istirham ederim. 

Hilmi işgüzar 
Sinop Milletvekili 

1. Bugün birçok bankalar kredi plasman
larının dar olmasını ileri sürerek yeterli kredi 
açmamaktadırlar. 

2. Hükümet 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununun tatbikatını malî kaynakların ye
tersizliğini ileri sürerek yerine getirmemekte
dir. 

3. Yurtlar ve bursların yetersizliği yüzün
den üniversite öğrencilerinin haşhaşa kaldığı 
sıkıntı her gün daha artmaktadır. 

4. iş sahası açmak ve gerekli ölçüde fab
rika kurmak için yeterli sermaye olmadığı Hü
kümetçe bilinmekte ve bu iddia ileri sürül
mektedir. 

5. Küçük kadrolu memurlar malî imkân
sızlık ve kadrosuzluk yüzünden yıllarca terfi 
ettirilememekte ve bekletilmektedir. 

6. Birçok ilçelerimizde vatandaşların işle
rini takibedecek Hükümet konakları malî im
kânlar yetersizliği esbabı mucibesiyle yapılma
maktadır. 

7. Bir yere bir ihtiyaç için yapılacak her 
türlü fabrika bina ve bir iş için hemen malî 
imkânsızlık ya da plân ve program problemi 
Devlet Plânlama Teşkilâtı öne sürülmektedir. 
Bütün bunlara rağmen : 

A) Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri bir
birleriyle yanş edercesine dinlenme kampları 
adı altında kurulacak tesisler için gerek yer 
ve gerekse inşaat için milyonları harcamak
tadırlar. 

B) iktisadi Devlet Teşekülleri gibi bütün 
Devlet müesseseleri de (Asker ve sivil) din
lenme kampları için milyonları harcamaktan 
çekinmemekte hangi fasıldan ve nasıl temin 
edilen paraları harcamaktadırlar. 

Bu hareket sahillerin yağmacılığına, mem
leketin plânsız ve düzensiz bir şekilde aley
hine yatırım yapılmasına seibebolmaktadır. 

Dinlenmek her medeni insanların eşit im
kânlar nisbetinde en tabiî hakkıdır. Bugün 
Hükümet konaklarından, sağlık merkezinden, 
ışıktan mahrum ilçelerimiz, yolsuz, susuz, 
okulsuz ve işsiz yığın yığın köylerimiz ve ge
çim sıkıntısı altında ezilen köylülerimiz or
tada dururken bir - iki ay dinlenmek için sı-

— 488 — 



M. Meclisi B : 15 15 . 12 . 1969 O : 1 

cak suyu, soğuk suyu, elektriği ve her 
türlü lüks konforu olan bu tesisleri kurmanın 
ne kadar faydalı olacağını araştırma neti
cesi öğrenmiş olacağız. Buralara sarf edilen 
paraların yekûnu her yıl işsiz Anadolu'ya 
(bir - iki fabrika kazandıracaktır. Bu bakım
dan : 

Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 
nasıl ve ne yoldan temin edilmektedir? 

Hanlgi adlarla bu tesisler yapılmaktadır? 
Bu tesislerin yerleriyle birlikte binaları ve 

iç malzemelerinin tutarı nedir? < 
Devlet bir küllolarak düşünülürse maliyeyi 

ilgilendiren ve millî gelirimizden sarf edilen bu 
harcamaların Meclis araştırması yoliyle tesbit 
edilmesi plânlı dönemde Devletin gerekli ted
birleri alması bakımından olduğu kadar keyfi 
harcamalara da artık paydos demek fırsatını 
bulacağından Meclis araştırmasını arz ve ta-
lebediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri Yüce Meclis huzu
runda okutmuş bulunmaktayız. Simidi öner
ge sahibi olarak Sayın Nebil Oktay'a söz Geri
yorum. 

Buyurun, efendim. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sa

yın Başkan, sayın (milletvekilleri, Türkiye'deki 
israfla ilgili önerge sebebiyle huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Kalkınma çabası içerisindeki bütün memle
ketlerde cari masraflara âzami riayet esas iken, 
bu çalba içerisindeki memleketimizde maalesef 
istikamet tamamen aksine 'bir seyir talkibetmek-
tedir. Memleketimiz hakikaten bir israf has
talığının çemberi içerisine girmiştir. Yorganı
na göre ayak uzatmama hastalığına mutlaka 
çare bulmakta zaruret ve mecburiyet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, samimiyetle itiraf 
etmek ve kabul etmek gerekir ki, Türkiye'miz
de kalkınmanın en esaslı şartlarından biri olan 
zamana gereken önem verilmemektedir. Türki
ye'mizde bir zaman israfı mievcuttur. Türki
ye'mizde işe adaım prensibinden katiyetle hare
ket edilmemektedir. Daima aldama iş prensi-
»biniden hareket «dilmekte ve bu sebepten istih
dam gücü israf edilmektedir. Türkiye'mizde 
kırtasiye israfı var'dır, malzeme dısrafı vardır, 
resmî araba israfı vardır, demirbaş malzeme 
yenilemeleri israfı vardır, birçok müesseseler 
$osyaH hizmetler namı altında plaj, oitel, kamp-
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lar ve saire gibi lüks inşaatlara milyonlarca li
ra ytırmatkta ve bu tasarrufları sosyal hizmet
ler kapsamının çok dışına çıkmaktadır. 

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu kor
kunç israfı önlemek bakımından bir Meclisi 
araştırması talebettik. Bu iddia yeni değildir.. 
Mütaaddit defalar Hükümet tarafından, bizati
hi programa intikal ettirilmiş, yetkili ağızlar
dan Türkiye de bir israfın mevcudülduğu ka
bul edilmiştir. 

Sayın Başbakan mütaaddit beyanlarında pa
halı Devlet fikrine son vereceğiz va'dinde bu
lunmuştu. Bütçe müzakerelerinde iktidar söz
cüleri bir israfın mevcudiyetini kalbul etmişler
dir. Daha sonra son teşekkül eden Hükümetin 
Devlet Bakanı (Sayın Turhan Bilgin (de 27 Ka
sım tarihli gazetelerde intişar eden basın top
lantılarında aynı mevzua dokunlmuşlar ve Tür
kiye'de bir israfın mevcudolduğunu sarahaten 
beyan etmişlerdir. Vakıayı kabul ediyoruz. 
Bu, ısiyasi hayaltımızda hakikaten erişilmiş 
memnuniyet verici, sevindirici bir merhaledir. 
Ancak, vakıayı kabul etmek, bir israfın mev
cudolduğunu söylemek başka şeydir, tedbir al
mak başka şeydir. Biz bu vakıayı kabul edi
yoruz, ama tedbiri almaya gelince bunu ala
mıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz o kanaatteyiz 
ki, münferit hareketler ne (kadar hüsnüniyete 
idfânadederlerse ©tsinler başarılı olamazlar. Bir 
Meclis araştırması yapıilldığı takdirde, mesele
nin enine boyuna teferruatına inilecek, her yıl 
boş yere sarf edilen milyarlar teslbit edülecek, 
memleket kalkınmasına, yatırımlara büyük bir 
katkıda bulunulacaktır, işte bu sebepledir ki 
bir Meclis araştırmasının lüzumuna inanıyo
ruz. 

Türkiye'deki israf mevzuunu kalem beka-
lem Yüce Meclisin huzuruna getirmek mümkün 
değildir. Buna ne zaman müsaittir ve ne de 
bizim araştırmamız ve kapasitemiz müsaittir. 
Ancak, belirli kaJlemleri Yüce Meclisin ıttılaına 
ve takdirlerine arz etmekle araştırma önerge
mizin haklılığı hususunda bir bilgi vermek iste
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde bütçe
lerde İkinci Beş Yılhk Plânın öngördüğü esas
lara uygun hareket edinmemektedir, ikinci 
Beş Yıllık Plânda cari harcamaların yılda yüz
de 8,5 u aşmıyacağı katiyetle ifade edilmiştir. 
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Buna mukabil yatırım harcamalarının yüzde 
10,3 e çıkabileceği öngörülmüştür. Şimdi tat
bikata bakalım: 1969 yılı Bütçesinde Hükümet 
yüzde 11 teklifle gelmiş, Bütçe Karma Ko
misyonu bunu yüzye 9,9 a indirmiştir. Demek 
ki, ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü esas
lara göre yüzde 8,5 nisb e tinden 1,4 bir fazla
lık mevcuttur. Buna mukabil İkinci Beş Yıllık 
Plân, «Yatırım harcamaları yüzde 10,3 mikta
rında artırılabilir» dediği halde yüzde 9,9 bir 
artış kaydedilmiştir. Tamamen tersine bir tat
bikat mevcuttur. Herşeyden evvel ikinci Beş 
Yıllık Plânın öngördüğü esaslara uygun hare
ket edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 yılı Bütçesi 
26 milyar liradır. Bunun 19 milyar lirası cari 
harcamalara ve transfer harcamalarına ayrıl
mıştır. Bu korkunç bir nisbetsizliktir, bizim 
gibi hakikaten geri kalmış bir memlekette kor
kunç bir nisbetsizliktir. 1968 yılı Bütçesi ile 
1969 yılı Bütçesi gider farkı 5 milyar liradır. 
Bu memlekette fert başına gelir artışı ortalama 
olarak yüzde 7 dir. Böyle bir memlekette iki 
yıl arasındaki gider farkının 5 milyar lira ol
ması hakikaten üzüntülü ve elem verici bir 
olaydır. 

Muhterem arkadaşlarım; milletvekilleri ken
di dolaplarına bakmakla, Türkiye'de hakika
ten çok büyük mikyasta bir baskı, bir lüks 
baskı israfınn mevcudolduğunu, lüzumsuz bir 
evrak, matbua israfının mevcudolduğunu, şah
si propaganda uğruna müesseselerin milyonlar
ca lira harcadıklarını bizatihi görebilir. Dolap
larımızı açıyoruz, lüks baskılar, kuşe kâğıtla
rı, asgari birinci kalite kâğıtlardan mürekkep 
evrakı matbualar, dergiler, memleketin kalkın
masına ne fikren ne de maddeten en ufak bir 
katkıda bulunmayan mecmualar. Hakikaten bu 
günahtır, bu fakir memlekette bulunanların 
yıllık ortalama geliri 1 000 - 2 000 lirayı bul
mamaktadır. Böyle bir memlekette bu derece 
lüks baskı memleketin içinde bulunduğu ger
çeklerle taban tabana zıt bir durumdur. Bir 
devlet matbaası vardır burada, şuracıkta, se
nenin üç ayında çakşır, 9 ayında yatar. Bu 
devlet matbaasından istifade etmek kimsenin 
aklına gelmez. Boşu boşuna ve hiç yere baskı 
masraflarına milyonlarca lira yatar. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şekkülleri ticari ve iktisadi kurallara uygun bir 

tasarruf nizamı içerisinde çalışmamaktadırlar. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde 100 milyar li
ralık bir sermaye yatmaktadır. Buna rağmen 
Devlet Bütçesine katkıda bulunması esas olan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Devlet Bütçesinin 
başına bir belâ kesilmiştir. Bu bir hakikattir. 
iktisadi Devlet Teşekküllerini bu israftan, bu 
keşmekeşten kurtarmak lâzımdır. 

Bâzı müesseselere bakıyoruz, sosyal hizmet
ler namı altında oteller, plajlar, moteller, 
kamplar ihdası cihetine gitmekte, beri yandan 
Türkiyenin öyle bölgeleri vardır ki muhterem 
arkadaşlarım, hâlâ mağara devri yaşamaktadır. 
Bu bir vakıadır. Türkiye'de öyle bölgeler, öyle 
yerler vardır ki, insanlarının yüzde 80 i, köy
lüsünün yüzde 80 i bir odanın içerisinde hay
vanları ile birlikte yatarlar. Bir tarafta bu se
falet, diğer tarafta bu lüks ve israf. Bu, doğ
rudan doğruya bu fakir vatandaşın, ıstırabiyle, 
bu, insan haysiyetinden mahrum, insanca yaşa
mak imkânlarından mahrum insanların ıstıra
bı ile alay etmekten başka birşey değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; resmî araba israfı 
da gözle görülür bir gerçektir. Bunu uzun uza-
dıya izah etmeye lüzum yoktur. Bize araba sa
tan devletler dahi bunun önüne geçmek iste
mişler, çarelerini aramışlardır. Meselâ Ameri
ka gibi veya Avrupa'nın bâzı devletlerinde 
merkezi garaj sistemi diyebileceğimiz bir sis
teme yönelmişlerdir. Buralarda şu veya bu te
şekkülün, bu idarenin arabası yoktur. Bütün 
devlet dairelerinin arabaları bir garajda topla
nır; şu devlet dairesinin arabaya mı ihtiyacı 
vardır, bir telefon edilir, araba gelir, ihtiyacı 
görür, garaja döner. Aynı araba ertesi gün di
ğer devlet dairesinin ihtiyacını görür, yerine 
döner. Böylelikle hem lüzumsuz araba sayısı 
kısıtlanmış oluyor, hem lüzumsuz yere araba
lar yatmaktan kurtarılıyor ve hem de arabala
rın şahsi hizmette kullanılması önlenmiş olu
yor, üstelik benzin hususu da murakabe edil
miş oluyor. 

Bunu, bize araba satan devletler yapıyor, 
biz buna tenezzül etmiyoruz, böyle bir tedbir 
almaya lüzum görmüyoruz, muhterem arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, dış gezi masrafla
rı, ziyafet masrafları, tetkik masrafları ayrıca 
üzerinde durulmaya değer bir cihettir. Biz, dış 
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gezilerin karşısında, değiliz. Dış gezi yapılır, 
tetkik yapılır, ama memleket hayrına, lüzum 
ve zaruret olduğu zaman yapılır. Yoksa, şu 
adamı kayırayım, şu adama bir seyahat çıkara
yım, diye tetkike lüzum olmadığı hadde bir tet
kik mucip sebebiyle tetkikata adam gönderil-
mez. Türkiyemizdeki tatbikat bu merkezdedir 
ve bu yüzden Türkiyemizin milyonlarca lirası 
heder olmaktadır. Bu, bir vakıadır. Bu seyahat
ler, bu ziyafetler, bu tetkikler bir turistik se
yahat almaktan, bir dost seyahati olmaktan, 
dost koruma seyahati oGmaktan kurtarılmalı
dır arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, israf kalemlerini 
namütenahi çoğaltmak mümkündür. Ancak, 
uzun uzadıya konuşmak meseleyi halletmez. 
Aslolan, bu memlekette bir israfın mevcudolup 
olmadığı meselesidir. Bunda, zannediyorum ki, 
bütün Meclis ittifak etmektedir. 

Ayrıca, bu israf bir de israfta adaletsizlik 
doğurmuştur. 

Kendi bölgem olan Siirt'den bahsedeyim. Bat
man'in ortasından bir demiryolu geçer. Demir
yolunun sağ tarafında Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, sol tarafında kaza merkezi vardır. 
Sağ tarafına bakınız, otelleri, şahsa mahsus apart
manları, gazinoları, yüzme havuzları, sıra sıra 
misafirhaneleri, lüks misafirhaneleriyle bir Av-
rupa şehrini andırır, sol tarafa bakarsınız - ki, 
orada Hükümet konağı, belediye binası vesaire 
vardır, vatandaş oturur sanki Afrika'nın en geri 
kalmış bölgesi. 

Sağ tarafta TPAO'nun müstahdemi soğuk 
hava tertibatlı lüks yerlerde çalışır, sol tarafta 
Hükümet binası yoktur, belediyenin içerisinde 
ilki oda bulmuş, oraya sığınmıştır. Adliye bina
sı yoktur, vatandaştan iki odalı köhne bir yer 
(bulmuştur, orada icrai faaliyet eder. 

Bu israfta bir adaletsizlMir. İdare hayatı
mızın hiçbir safhasında, biz esasen ölçüyü ve ka
rarı bulamamışladır. Bu ölçüyü ve kararı bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun gibi, bakı
yorsunuz bir İktisadi Devlet Teşekkülünün önüm
de yüzlerce araba sıraya girmiştir, koskoca Ağır 
Ceza Teşkilâtlı adliyenin önümde bir tek Jeep 
yoktur. 

Hükümet binası yapılmıyor, belediyenin içine 
giriliyor da tasarruf mu yapılıyor? Adliyeye ara
ba verilmiyor da tasarruf mu ediliyor? Hayır. 

Hükümet binası için verilen beş yıllık kiraya ba
kın, o beş yıllık kira ile bir hükümet konağı yap
mak mümkündür. Ağır Ceza Teşkilâtlı adliyenin 
bir yılda keşif masrafları için ödediği ücretin top
lamına bakın, üç araba almaya yeter bir toplam
dır. 

Demek ki, esasında bir tasarruf değil, bu geli
şi güzellik, aynı zamanda bir israf yaratıyor. İs
raftaki bu adaletsizliği, bu ölçüsüzlüğü de kal
dırmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten çok fakir 
olan ülkemizde fakir fukaranın sırtında lüks ha
yat yaşıyan mirasyedi hayatı yaşıyan bir paha
lı devlet olmak fikrinden kurtulmak mecburi
yetindeyiz. 

Biz israfın nerelerde, nasıl yapıldığını enine 
boyuna tetkik edip, teferruatına inip boşuna 
sarf edilen milyonları tesbit etmek ve Türkiye'
nin kalkınmasına bir katkıda bulunmak mecbu
riyetindeyiz. Bu Yüce Meclisin bir millî vazifesi
dir. 

Geçen yıl, Bütçe Karma Komisyonu bir günlük 
mesaisiyle cari masraflardan 368 milyon liralık 
bir kısıntı yapmıştır. Bu, bir günlük mesai iledir. 
Bütçe Komisyonu, Devletin bütün gelir giderini' 
kısa bir zamanda incelemek, bir sonuca bağlamak 
mecburiyetinde olan bir komisyon olduğu için 
bu vazifeyi lâyıkiyle ifa edemez. Biz bunun bir 
Meclis araştırması yoliyle, kurulacak komisyon 
marifetiyle en iyi bir şekilde yapabileceği inan
cındayız. 

önergemizi bu sebeple Yüce Meclisin takdir
lerime sunmuş bulunuyoruz. Müspet oylarınız 
mutlaka ve mutlaka memleket hayrına olacak
tır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayım Hilmi İşgüzar, önerge sa

hibi olarak buyurunuz 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan . 

muhterem arkadaşlar, bendeniz Yüce Meclise 
vermiş olduğum ve biraz önce okunan önergemi 
tamamen objektif bir görüş içerisinde gerçekle
ri dile getireceğimi ünüt etmek suretiyle ver
dim. 

Tahmin ederim ki, kısa maruzatım netice
sinde, sizler de bu Meclis araştırmasının lehinde 
oy kullanırsınız. Çünkü bunu, hepimizin bir me
selesi olarak kabul ediyorum. 

Bugün memleketimizin içinde bulunduğu eko
nomik durum hepimizin malûmudur. Yine Mali-
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ye Bakanlığınca hazırlanan ve Bütçe Plân Ko
misyonundaki arkadaşlarımızın ıttılaına sunu
lan bütçenin yekûnu da ortadadır. Binaenaleyh 
böyle bir bütçeye sahilbolan memleketimizde, çe
şitli israfın artık durdurulması zamanı gelmiş 
ve geçmiştir. 

Bu meseleler üzerime Yüce Meclis eğildiği tak
dirde bugüne kadar üzerinde durduğumuz birçok 
meseleler vardır ki, bunların bir çoğu yapıla
cak tasarrufla sağlanacaktır. 

Gerek Devlet teşekküllerine gerek İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, sivil ve Askerî bütün mü

esseselere aidolan kamp yerlerinin, memleket için 
büyük bir israf kaynağı olduğumu yerinde mü
şahede eden arkadaşlarımızı bilirler. 

Bendeniz, birçok yerleri gezdim ve bu sa
hada yapılan yatırımların çok fahiş miktarda 
yapıldığını, tamamen lüks bir yatırım olduğu
nu gördüm. Hattâ, bu müesseselere mensup 
(memur arkadaşlarımızın ıstırap çektiği bir ko
nu olarak meseleyi Meclise getirdim. 

Bugün bankalarımız, büyük bankalarımız, 
devlet bankalarının başında Ziraat Bankası, 
Emlâk Kredi Bankası ve diğer bankalar, bil
hassa iş Bankası,: hangi banka olursa olsun, bü
tün bankalar Türkiye Cumhuriyeti kanunları
na tabidir. Bizde bir zihniyet vardır; «ben muh
tarım, benim kanunlarım ayrıdır, ben özerk 
teşekkülüm, ben kamu teşekkülüyüm» şeklin
deki zihniyettir ki bizi israfta yarışa getkrniş-
tir. 

Bugün birçok iktisadi Devlet Teşekkülleri 
kamplarını gezenler, görenler bilirler, genel 
müdürün istirahatimi temin etmek üzere, sade
ce bir odanın mefruşatına sarfedilen paranın 
150 000 liranın üzerinde olduğu söylenir ve bu, 
bir gerçektir. 

Bir banka 20 milyon liranın üstünde yatırım 
yapar. Sadece mensupların değil, daha ziyade 
kodamanların orada toplantı yapmaları, is
tirahat etmeleri için, senede bir aylık, ya
hut ta 15 günlük, çok çok iki ayı geçmiyen bir 
dinlenme: içindir. 

Bankalar kredi vermez, «plasmanım yok» 
der. 

Anayasamızda plânlamaya yer verilmiştir. 
Kalkınmadan, plândan ve Devlet Plânlama Teş
kilâtından bahsedilir. Anayasanın 129 ncu 
maddesi : «İktisadi, sosyal ve kültürel kal

kınma, plâna bağlanır.» Kalkınma bu plâna gö
re gerçekleştirilir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygulanmasında ve değiştiril
mesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütün
lüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini 
sağlıyacak tedbirler, özel kanunla düzenlenir» 
der. 

Kanunlar çıkar. Fakat, en ufak bir konu 
ortaya atıldığı zaman, Devlet Plânlama Dai
resini karşısında görürsünüz. En önemli bir 
yatırım bahis konusu olduğu zaman Devlet 
Plânlama ortaya çıkar, yahut ödeme ortaya 
çıkar. 

Vatandaşın her ıgvaı gelip gittiği, işini yap
tığı bir hükümet konağı inşası bahis mevzuu 
edildiği zaman, «ölü yatırım» denir, bir tara
fa atılır. Vatandaş, çadır gibi, gecekondu gibi, 
bir günde beş defa, kiralık dairelere işini ta
kip için gider; bunlar ölü yatırım olur. Plân
lama bunu «ölü yatırım» olarak kabul eder, 
ya da Maliye Bakanlığı «imkânlarımız, malî 
kaynaklarımız müsait değildir, yapamıyoruz» 
der. Ama, kamplara «canlı yatırım» olarak, 
milyonlar gider. Paraların ne şekilde sarfedil-
diği de meşkûktür, arkadaşlar. Esasında bura
lar «kamp yeri» diye gözükmez. Burada yaşı-
yanlar, safa sürenler, oranın ne sekilide olduğu
nu bilirler. 

Meclis araştırması yapıldığı takdirde, bu 
mesele apaçık olarak, çünkü, yatırım orta
dadır. görülecektir, hangi bütçenin hangi 
faslından, ne şekilde yatırım yapıldığı or
taya çıkacaktır.. Sıcak sulu, soğuk sulu, kon
forlu, bu tesislerde genel müdürlerin, müste
şarların, meclisi idare azalarının, kaldıklarını, 
hattâ dosyalarının götürülüp orada karar ve
rildiğini, her gidiş ve gelişte 50 - 100 lira har
cırah alındığını, çalışma yerinin ne şekilde 
olduğunu göreceksiniz. O zaman, bunların he
sabını soracaksınız, değerini takdir edecek
siniz. Bu milyonlar nasıl harcanmıştır? Plân
lama Dairesi buna ne şekilde müsaade etti? 
Müesseseler bunu ne şekilde, hangi fasıldan 
para aktarmak suretiyle yaptı? Bu gerçek or
taya çıkacaktır. 

Bugün memurların içinde bulundukları sı
kıntıyı, milleitveikiaMi de duyuyorlar. 657 sa-
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yılı Kanunumuza tatbik edemiyoruz. Neden? I 
2 milyar lira daha fazla para lüzumludur da 
ondan bu parayı bulamıyoruz, yeni |kaynaklar 
arıyoruz, Bina Vergilerine, Arazi Vergilerin© 
zam peşinde koşuyoruz. Bir dairesi olan va- I 
tandaş, birkaç sene sonra vergisini ödeyemeldi- I 
ği için dairesini terk etmek zorunda kalacak
tır. Çünkü, o küçük dairesinin 3 000 veya 
5 000 lira Verdisi olacak, bunu ödeyemiyecek 
ve nlihayet hükümet olarak, devlet ve millet 
olarak «size terk ediyoruz, malımızdan, mülkü
müzden de vazgeçiyoruz» diyecek hale gele
cektir. Bu, bir gerçektir arkadaşlarım. 

Gelir kaynağını başka yerlere kullandığı
mız için sıkıntı içerisindeyiz. Bunun bir misa
lini daha dün duyduğum yeni bir örneğini si
ze söyliyeyim : öyle bir iki genel müdürlük 
var M, her sene yağlı boyalar, koltuklar için 
sarf ettiği para 100 - 200 bin lira tutmaktadır. 
Bu para nereye gidiyor? 

Muhterem arkadaşımız izalı ettiler. Bende
niz sadece, kamp yerlerindeki gördüğüm lüksü 
ve 1-2 ay için kullanılan yer için yapılan fa
hiş masrafları getirmiştim. Bu bakımdan, bu 
mesele küçümsenecek bir mesele değildir, önem
li konulardan biridir, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım. 

İşte, dediğim gibi, 057 sayılı Kanunu tatbik 
edemiyoruz. Ayda 10 - 15 bin lira veya 7 - 8 
bin lira alanlar orada yaişarlar, ama ayda 300 -
400 lira gibi ücret alan memurlar oradan isti
fade edemezler. Eğer kamp, dinlenme, gerecekte 
medeni insanların hakkı ise, diğer memleketler
de olduğu gibi, mütevazi ve sahil yağmacılığı
nı önleyici şekilde, muvakkat barakalar şek- I 
linde kurulmak suretiyle mevsimlik olmalı ve I 
bu da yine Devlet tarafından plânlaştınlmalı, 
Planlama Dairesi tarafından reorganize edilme^ 
İtidir. 

Herkes yarışa giriyor, umum müdürler bîr- I 
birine caka satıyorlar, birbürleriyle yarış edi
yorlar, hanımları da öyle, kodamanlar öylesine 
davranıyorlar. 

Ben mıMtetvekillerini, yaslama organlarının 
unsurları olaraJk, en üst kademenin bir mensu
bu telâkki ederim. Onun için de misal olarak, 
«ama miflletvelkaieıli şunu yapıyor», «milletve
killeri bunu yapıyor» diyenler, o saltanatı sü
renlerdir. Bunu onların fiflrirlerinin karşısında | 

I bir insan olarak, demiyorum. Hiçbirimiz mil
letvekilliğinde baki değiliz. Ama bir gerçektir,. 
bu müessese en yüksek müessesedir, bu müesse
seye hizmet eden parlömanterler de, en yüksek 

I kademeyi teşkil eden insanlardır, kendi yaşan-
I falarınızı, imjkanlanmzı göz önünde bulundu

runuz ve diğerlerini ena göre hizaya getiriniz, 
diyorum. 

Küçük bir iş sahası açmak, 300 - 900 bin 
liralık veya 1 milyon liralık bir tesis yapmak 
isteyin, hemen Plânlama el kor «Burası plân 
'hedeflerine uygun değildir. Bu husustaki ya
tırım doğru değildir.» der. Ama plâncılara, 
plânları taJtibik edenlere ve bu hususta mesuli
yet kabul eden, deruhde eden insanlara soruyo
ruz: öyle mi? 

Bugün yatırımlar milyarların üzerindedir 
arkadaşlar, bu mübalâğa değildir. Yerlerini 
söylüyorum; meselâ Erdek veya Çanakkale 
mıntakalanna gidiniz, diğerlerinin isimlerini 
tdk ıiek vermiyeceğim, teferruatına da inmi-
yoceğim, sadece yerini 4 - 5 milyon İraya laflı
yor. Bir dıa bunun üzerine kurulacsk tesisleri 
düşününüz. 

Bir çok ilçelerimizde Hükümet konaklan 
yoktur, küçük bir fabrikasyon iş sahası yok
tur. Birçok yerlerimizde -demin konuşuldu 
'hastanelerimiz yoktur. Ankara'nın merkezin
de 50 O00 tane okur - yazar olmıyan çocuk var
ıdır. Bunu, geçen senelki konuşmalarda, yet-

I kili arkaldasrjanmmn ifadelerinden öğreniyo
ruz. Köylülerin yüzde 90 ı elektrikken ve ışık
tan mahrum bulunmaktadır. Türkiye'nin -bir
çok yerlerinde, Idağ yerlerinde yaşayan köylü
lerin durumu yürekler acısıidır. Bu noktaya te-

I m?n e'tmek fuzulidir; Milletvekili olan, seçmen
leriyle temas eden arkadaşlarımız bunları bi
lirler. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında oldu
ğu gibi ikinci Beş YıSUıık Plânda da «daima 
tasarruflu hareket Edileceğine» dair maddeler 
varldır. Bİlıassa, kamp yerlerine yapılacak 
yatırımlarda çok dikkatli olunacağı, cari ya
tırımların mümkün olduğu kadar kısıtlanacağı 
hususları tamamen plânda, sayfaiairiyle, maıd 
ıdelieriyle yer almış elmasına rağmen, bunların 
hiçbiri yerine getirilmemiştir. 

Anadolu'nun birçok yerlerinde üniversite 
olmadığı için, liseyi bitiren Öğrenciler buraya, 

I İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Erzurum gibi 
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üniversite kurulan yerlere gelirler. Fakat 250 
lira gibi bir bursu dahi bulamazlar. Bunların 

' tüm olarak miktarları 10 O00 ilâ 90 000 arasın
dadır. 50 000 üniveristeliye 250 lira burs ve
rilse burs tutarı, buraya yapılan yatırımların 
'bir tanesinin karşılığı değildir. 

Nüfusumuzun % 80 i çiftçi Ve köylüdür. 
Tarım işinde çalışanların sayılan çok kabarık
tır. Toprağı olanlar, çiftlik sahibi olanlar ya
nında ortakçılık yapanlar da vardır. Toprağı 
olmadığı halde tarımda çalışanlar zamanla işi
ni terk etmek suretiyle kasabalara akın etmek
te, kasabalarda da iş sahaları bulamadıkları 
içdn büyük şehirlere gelmekte ve sosyal akım
ların içerisine karışmaktadırlar. Zaman zaman 
gördüğümüz grevler, boykotlar, tiasvilbetmedi-
ğimiz çeşitli sosyal reaksiyonlarda inanınız ki 
bizim kendi tutum ve davranışlanmıızın da te
siri vardır, 

Binaenaleyh, evvelâ tedbirleri almak mecbu
riyetindeyiz. Tedbirler alındıktan sonra dahi 
çeşitli ideolojilerin, çeşitli düşüncelerin tüm 
olarak ortadan kaldırılması imümkün değldir. 
Ama bir mâna ifade etmez. Çünkü, tahrik etse 
bile taraftar bulamaz. 

Büyük şehirlerden sahillere doğru yazın 
aJktn akın gidenleri, kamp yerlerinde şatafatlı 
binaları görürsünüz. Küçük memurları düşü
nünüz, işçileri köylüleri düşününüz. Köylü in
san değil midir? Bunlann istirahat yerleri, 
kamp yerleri neresidir? Bunların 200 - 300 li
ra, âzami bin liradır millî gelirden istifadeleri. 
(Her şeyde sosyal adalet gerekirse, sosyal 
güvenlik yönünden eşitlik ilkelerini burada da 
kaale almak zorundayız. Kaldı ki bu paralar 
di paralarımız, Hazineden çıkan paralardır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri de olsa, Devlet te-
şekküleri de olsa, sivil de asker de olsa hepsi, 
Cumhuriyet kanunlarına göre hareket etmek 
zorundadır. 

Bankaların durumu.. Efendim, biz banka
ların durumuna karışmayız. Efendim,, tş Ban
kası devlet bankası değildir, Akbank, devlet 
bankası değildir.. 

Gerek devlet bankası olsun, gerekse şahıs
lara ait banka olsun, hepsi Türk kanunlarına 
tabidir. Bunu çıkaracağınız kanunlarla, yapa
cağınız incelemelerden sonra edineceğiniz bil
gilere göre, alacağınız tedbirlerle yola geti
receksiniz, yola getireceğiz. 
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Bu bakımdan, biz böyle bir zihniyeti tas
vip ve kabul etmiyoruz. Zaten bu yönden bu
güne kadar Türkiye Cumhuriyetinin hazinele
ri kemirilmiştir. Efendim, biz kanşamayız,, özel 
teşekkül, denmiştir. Onun gölgesine sığınmış
lardır. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.» 
esasını kabul ettiğimize göre, milleti temsil eden, 
miillî iradeyi temsil eden Parlâmentonun dışın
da ben hiçbir kuvvet tanımıyorum. Tanımadı
ğım için, o düşünce ile burada bunlan ifadeye 
çalışıyorum. Belki darılan .olur, tanıdığımız 
eşimiz dostomuz umum müdürler var, ama bu
rada danlma olmaz. 

Bu araştırma önregesine iltifat ve rağbet 
edilerek bu inceleme yapıldığı takdirde, en bü
yük israfın, lüks yatınmların burada olduğu
nu göreceksiniz. Aynı zamanda Maliye Bakan
lığına ve Sayın Maliye Bakanımıza yeni bir kay
nak olacaktır, gelir bakımından. 

Zirai kredi olarak 300 lirayı, 500 flirayı köy
lü vatandaşlara zor veririz. Köyden gelir, 200 li
ra kredi alır, onu da şehirde yer, gider,, kapata
bilmek için şehre iner bakkaldan, tüccardan alır 
yatınr, girdi - çıktı yapar. Çoğu zaman okulu 
yoktur. Hâlâ taş devri yaşıyan yerler vardır. 
Bir avuç mısır ununu kaynatılmış suya atıp yi
yen köylüler gördük bu sene. Bunlar hayatı da
hi bilmez, hastalığı tanımaz. Bunlara nasıl hiz
met gider? 

Hükümetin haklı olduğu bir nokta şu: Kay
nak meselesi. Doğrudur. Ama bulunan kaynak
lan en rasyonel şekilde kıymetlendirmek Hü
kümete düşer. Biz en büyük kaynak olarak suiis
timali gösteriyoruz. Meclis Araştırması daima 
hükümetlerin lehine olan bir davranıştır. Mec
lis Araştırması iki, üç aylık zaman içerisinde 
bütün gerçekleri ortaya çıkarır, hükümetin ala
cağı tedbirlere aşık olur. Bu yönü ile sayın ik
tidara mensup arkadaşlanmız tarafından öner
gemize bilhassa iltifat edilmesini istiyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plânın, plân hedefleri ve 
stratejisi kısmında, 526 ncı sayfada «gerekli 
tasarrufu elde etmek için bir yandan özel tasar
ruf teşvik edilecek, öbür yandan kamu tasarruf
larının âzami seviyesine çıkanlması yollarina 
başvurulacaktır» denmetkedir. Bu gerekçeye ri
ayet edilmediğini görüyoruz. 

Araba saltanatı bir nebze diğerine nazaran 
düşük kalmakta ise de şube müdürlerine kadar, 
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en ufak memurlara kadar yine araba saltanatı 
vardır. Bir yumurta almak için resmî plâkalı 
arabaları pazar yerinde görürsünüz. Resmî ara
balar yumurta, ıspanak toplar gelir, bunları 
kimse görmez. Ama bir gariban, bir memur bir 
yerden bir yere, âcil bir vaka çıksa da, karısını 
götürse, 237 sayılı Taşıt Kanununa mugayir 
hareket ettiğinden, fezlekeler tanzim edilir. 

Yine bâzı büyük yerlerdeki koltukların bede
li sizin ve benim belki beş - on senede kazana
cağımız paranın tutarından fazladır, sayın ileri 
gelenlerin istirahatlerini temin için. Yeni yapıl
mış bina, her taraf pırıl, pırıl, yeniden lambriler 
yapılmış, yeniden büyük koltuklar alınmış. 

Bu ne biçim iştir, ne biçim zihniyettir? Bir 
tarafta köylü ıstırap çekecek, ayağı çıplak ge
zecek, çocuğunu okutamıyacak, 300 - 500 lira 
maaş alan memurlar namuslu, çalışmak zorunda 
kalacak, Merkezi Hükümetteki ufak memurla
rın çocukları çöp kutusundan bâzı şeyler topla
yacak, meyva ihtiyacını dahi elma kabuklarını 
toplayıp, temizleyip kaynatıp suyunu içerek gi
derecek, bir tarafta da milyonlar harcanacak. 
Bunun üzerinde milletvekili arkadaşlarımın bil
hassa durmalarım rica edeceğim. 

Gerek Birinci Beş Yıllık Plânın hedefler 
kısmında, gerekse 1965 yılı programında bu ku
rallar esaslı ve detaylı şekilde ele alınmıştır. Za
manınızı almamak için okumuyorum. 

İkinci Beş Vıllık Plânda, sayfa 639 da Plân 
hedefleri ve stratejisi bölümünde «Kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi her şeyden önce gerekli yatı
rımların yapılmasına bağlıdır. Millî gelirdeki ar
tışların, artan oranda tasarruf edilerek, yatırım
lara yöneltilmesi İkinci Beş Yıllık Plânda taki-
bedilecek tasarruf politikasının esasını teşkil 
eder.» denmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân tatbikata geçtiği hal
de, esas plân hedeflerine doğru yürüme tempo
sunun en büyük maniası, sahil yağmacılığını da 
terviceden lüks yatırımlar olmuştur. Bu gizli, 
görünmez, sihirli bir güc ve kuvvet olar ak. bili
nir arkadaşlar. Bu, bir yarış halinde gidiyor, 
yağma Hasan'ın böreği mânasındadır bu. 

1968 yılı programında dördüncü paragrafta 
şöyle denmektedir; 

«Yurt içi tasarrufların artırılması, kamu ke
simlerinde tedbirlerin alınmasını zorunlu kıl
maktadır. 1968 yılında kamu cari giderlerinin 
program hedefini aşmamasına dikkat edilecek, 

kamu gelirlerinin daha verimli bir şekilde tah
sil edilmesine çalışılacaktır. Ekonominin 1968 
yılında ek tedbirlerle iç kaynaklardan karşılana
cak tasarruf açığı, kamu gelirlerini artırarak 
karşılanacaktır.» 

Kamu gelirleri artırılmamakta, bilâkis kamu 
gelirlerinin büyük bir kısmı gerçekten ölü ya
tırım olan, lüks yatırım olan kamp yerlerine çe
şitli yollarla sarf edilmetkedir. Plân ve pro
gramların bu sarih hükümlerine rağmen isten
diği gibi hancamıa yapanı laırumlardan bir ör
nek vermek ioabederse - ki, benim gönlüm bu
na varmaz - Türk Hava YoOiarı maildir. 

önergemin Meclise iııtiMindien sonra çe
şitli yerlinden yazılar geütoıektedir. Banka 
anjemsuibu milliyetçi, meanleketoever, o daâneilıetr-
ûe çaJlı̂ an arkadaşların hepM, «Meclis bu ko
ntu üzerine eğilir, Meclis Araştırması yapılırsa 
gerçekten memleket büyük bir ölçüde huzura 
kavuşacak maHî kaynaklaruı tesbitini Bağlıya
cak ve oraya yapılan masriaıflar önUenımiş ola
caktır.» denmektedir. 

Ben, önergemin kıymet ve mahiyetini kay
betmemesi bakımından, çeşiütl müesseselerden 
bu işiiın suiistimaline dair, özel olarak verilen 
konuları burada zikretmek istemiyorum. Pren-
sitoolarak Yüce Meclis kanar verdiği takdirde 
kendiliğinden bu anlaşılacaktır. 

İç yatırım ve iç tasaırtufllardan bahsedilir. 
Bu, bana sieyaihatleri hatırlattı arkadaşlarım. 
Bunun da Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
dille ilgili tarafları vardır. 

Geçen sene bir genel müdürü 15 gün ara
dım, 15 günde 3 defa dışarıya gitmiş. Bir de
fa Londra'ya gitmiş, gelmiş. Hindistan'a git
miş, Hindistan 1dan gelmiş Roma'ya gitmiştir. 
Bu meseleler üzerinde de bilhassa yeitikülıi ar-
ıkadaşJanmızın, Meclis Araştırmasından sonra 
durmasında fayda vardır. 

Elbette iki, medenî insanlarız, medeni dev
letlerle münasebetlerimiz olacaktır. Ama bu
nun bir ölçüsü, bir nüzamı vardır, öyle zan
nediyorum iki, ekonomi bakımından gıücüımüz 
zayıftır. Yeraltı servetlerimiz çoktur, fakat 
tam mânasiyie, çeşitli setbep ve faktörler yü
zünden, işletememelkteyiz. (Bunla nağımen en ge
ri kalmış bir ülke de sayılamayız, ama, Av
rupa dâlhiıl, «in çok seyahat eden, dış harcama
lar yapan ülke de Türkiye'dir. Seyahatler, 20 
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Iklişi, 30 kişi, 35 kişi olanak lekipiler, heyettiler 
hailinde yapılır ve bunların her biri gidiş - dö
nüş masrafı bir köye okul yapar, cami yapar, 
suyunu getirir. Blir su için 20 bin lira, 30 bin 
lira yalhut da 2 klomıetrıelk bir boru istıetdıiğl-
mi'z zalnuan YSE «bünoımuz yak, tahsisattanız 
yok, paramız yok» eler. 

Bu baikıımldan, konu hepimizi ilgilendireni 
bir konu offlduğu için bilhassa arkadaşlarımın 
aınlayış gösterl&öekleriinldeın eanıinûım. Bizim, hiç
bir şekilde bir arlt düşüncemiz yoktur. Bu kou 
nu, kanlayan bir yanaldır Türkiye için. 

Saıhilîlerte bakıyorsunuz, helm Dalan ediliyor, 
bsim de büyük miktarda lüks ve sarfiyat var
dır. Turizm mlemıleketi olacağız, turâst çekece
ğiz ve dJörvdJz sağlayacağız diyoruz. Ne şekillldıe 
döviz Sağlayacağız? Her Itıarlaifını zaten Devlet 
Tevekkülleri, Ramu Teşekkülleri, Askerî ve si
vili işıgtal eitımiş. 

Haizinle arazilerinin kıymieyendirilmıesi, tu
rizm bakınunldam ilerlllde yaratacağı maihzunla-
rını ğMıenifllmıesii için all!ınım|alsı lâzınıigelen tedl-
bMlar yönünden bu konuda da Meclis Araiştır-
mualsmla ilhtiyaç vardır. 

îdane meclislileri, genıel müdürler, müslteşar-
ülar, mlüşiatviriler, toplamltıılarını yaızın bu kamp 
yerlerinde yapmaktadırlar. Yeitkli bir arkada
şım «bir dosya tetkik içlin beş defa gider, gellir. 
Her dosyanın gidiş, gıelişi 50 unadır, 100 um
dur.» dedi arkadaşlarım. 

Biz, mjilötıvelkilleri olarak sıkınltı içerMm^ 
deyiz, hepiniz löyüseısdcnliz. E, bu paralar nasıl 
geNir, neneden gider, nlaısıl olur? Plân nenede, 
pnognam nerede? Plândan ve programdan nasıl 
kaçırıılîlaır? lışıte bu Meclis Araştırmasının tıaşı-# 
ıdığı en büyük mâna, benlim kanaatimle göne 
ıbudur. Patra butalmuştuır, ama hangi yoldan 
bulunmuş ve harcanmpuştır, nie kaldar sarfiyat 
yapılmıştır? Bu hususta maliyeye, Hükümete 
büyük ve geniş bilgi vıereoektlir, bu Meds 
Araştırması açıldığı takdirde. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Araştırma
sının bilhasisa dinlenme kampları yapılması db-
layısiyle yapılan harcama miktarlarının, hangi 
adlarla bu tesislerin yapıldığının, bu tesislerin 
yerleriyle birlikte binalarının ve iç tefrişatınm 
bu fakir Türk Milletine kaça mal olduğunun 
tesbiti ve bundan ibret alınması bakımından 
çok büyük bir önemi vardır. 

Biz, Devleti küllolarak kabul etmekteyiz. 
Bâzıları «bu fasılda paramız yok» derler. Bir 
iş veya fabrika yapacağınız zaman «bu fasılda 
paramız yok, bu konu ayrı konudur» derler. 
Hazine, bir tek Hazinedir ve Maliye bir tek 
Malyeidir, Maliye Bakanlığı birkaç bakanlık 
değildir. Bir Maliye Bakanlığımız vardır, ge
lirleri, giderleri tanzim eden, bütçeyi hazırlı-
yan Bakanlıktır, her yönüyle böyle konular 
üzerinde durmak mecburiyetindedir. 

Hükümet konağına, küçük bir fabrikaya pa
ra bulamazken, bu tesislere nasıl para bulunur? 

-Bu Hazineden çıkmaz mı? 
Aynı şey Devlet memurları arasında da 

vandır. 20 sene kadrosuzluk yüzünden terfi et
memiş memurlar 400 lira, 450 lira alırken yev-
mileyi bir vatandaşa günde 1O0 lira veririz. 
Hazinenin mânası, Maliyenin tıakibetJtliği politi
kanın mânası nerede kalıyor? Bu para Türk 
Hazinesinden, Türk Maliyesinden çıkmıyor 
mu? Yevmiliye 100 lira, 120 lira, 130 lira yev
miye buluyor veriyorsunuz, ama ücretli olan 
zavallıya para yok, kaldro yok diyorsunuz. Ma
liye Bakanından soruyoruz: Acaba Hükümet 
konağına verilen para ile kamplara verilen mil
yonlar arasında fark var mı? Bu para nereden 
çıkıyor? Acaba, dış yardımlardan mı geH'iyor, 
bu kampîıara verilen paralar? Fakir ve ıstırap 
çeken ücretli memurlara verilen 300 lira, 400 
lira bizim Türk Haizmesinden çıkıyor da, ayda 
3 bin, 4 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 40 bin lira 
para alan genel müdürlerin paraları nereden 
çıkıyor? 

Bütün !bu meseleleri geniş bir görüş içerisin
de ele alıp halletmek mecburiyetindeyiz. 

Kampları kalldıracağız. Alamünit, portatif, 
mevsimlik yapılması lâzım olan tesisleri Devlet 
yapsın, hem sahil yağmacılığı önlemsin, hem 
de gerçekten ölü yatırım olan yerlere para sarf 
edilmesin. Onun yerine istihsal unsuru ola
cak, iş sahası olacak işler yapılsın. 

Devlet, geri kalmış yeıüere öncelik tanıyor. 
Önceliği nasıl tanırsınız? Plânda öncelik tanı
mış olsanız bile, malî imkânlarınız yoksa, yolu, 
suyu, elektriği gelinemezsiniz, orada fabrika 
kuramıyorsunuz, iş sahası açamıyorsanız, o 
memleketlin kalkınması mümkün değildir. Kal-
kmmıyan memleketlerde büyük bir dengesizlik, 
iç muhaceret, şehirlerarasında şimdi gördüğü-
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muz anormali durumlar, gecekondular meyda
na geillir ve bâzı yerler boşalır. 

Muhterem arkadaşlar, size şunu hemen arz 
edeyim ki, işsizlik yüzümden Sinop, 10Ö5 sayı
mına göre, tam 25 bin nüfus kaybetmiştir. Bo
yabat'ın köylerinde yüzde 40 - 70 arasında nü
fus eksilmesi olmuştur. Köyümü terk edenle
rin bir kısmı dış memleketlere, bir kısmı da 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi mıntıkalara git
mişleridir. 

Türkleı'in örf ve âdetleri, insanları bulun
dukları mıntakalara çok iyi bağlar. Kolay ko
lay bir insan anasını, babasını, aile efradını, 
doğup büyüdüğü köyünü terk ödemez. Terk 
edebilmeleri için mutlaka büyük bir ıstırabın 
geçim sıkıntısının olması gerekir. İşte bu yüz
den .memleketin içindeki sosyal düzensizlik mey
dana gelmiştir. 

Eğer bu önergemize, muhterem arkadaşla
rımız iltifat ederlerse bu konular da bir nebze 
olsun firenlenlmiş olur. 

Ben şuna kaanilim, çok yetkili arkadaşlarla 
da temas ettim, diyorlar ki, «En az 2 milyarın 
üzerindedir, bunlar.» Ama, özled bankaymış, 
Devlet bankaısıymış, yok askerî veya sivil... 

Hepimiz kanun nazarında eşit olduğumuza 
göre ve devletin de en büyük vazifesi sosyal 
dengeyi, sosyal adaleti, sosyal güvenliği kur
mak, fetftler arasındaki gelir dağılışında vic
danların tasvibedeceği bir şekli sağlamak oldu
ğuna göre, Meclis Araştırması yolu ile bu ko
nunun büyük bir kısmı halledilmiş olacaktır 
ve bundan sonra cesaret bulup da böyle, «Yağ
ma Hasan'm Böreği» misali, yeme imkânları, bir 
çiftlik saltanatı ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Bu suretle hepinizin, benim gibi duyan ve 
benim gibi düşünen bütün arkadaşlarımın fi
kirlerine tercüman olduğumu tahmin ediyo
rum. 

Mütevazi yapılmış birkaç tane kamp ha
riç, diğerlerinin hepsi lükstür, şatafatlıdır. 
Zannedersiniz M, yaz - kış devamlı çalışan 
devlet dairesi oradadır; halılarına varıncaya 
kadar her şey vardır. Biz kendi evimizde bun
ları göremiyoruz. Hiçbir milletvekili arkada
şımızın da tahmin ederim, maaşının dışında 
geliri olanları kasdetmiyorum, bu imkânı te
min etmesi mümkün değildir. Bunlar devle* 
gücüyle olacak işlerdir ve tamamen plânsız, 

programsız, plân hedeflerinin dışında, keyfe 
göre yapılan lüks bir yatırımdır. 

Şu fakir milleti görüyorsunuz; bir tarafta 
memur 300 lira bulamıyor, bir tarafta genel 
müdür 46 000 lira maaş alıyor, bir tarafta da 
dış seyahatler için milyonlar gidiyor, bir ta
rafta da hükümet konağından mahrum Boya
bat halkı ıstırap çekiyor, Sayın Maliye Bakan
lığının karanını bekliyor. 

Bu inceleme önergemize iltifat -etmenizi tek
rar istirham ediyor, hepinize saygılarımı su
nuyorum, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Şahısları adına söz istemiş bu
lunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 
Hamdi Hamamcıoğlu, İhsan Kabadayı, Orhan 
Okay, Kemal Palaoğlu. 

Şimdiye kadar talepte bulunan arkadaşlar 
bunlar. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Ben G. P. adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
»Sayın Hamamcıoğlu, sizin konuşmanız uzun 

sürecek mi?.. 
HAMDİ HAİMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurunuz, G. P. Grupu adı

na. 
Sayın Bahir Ersoy, C. H. P. Grupu adına 

sıraya yazdım, müteakiben size söz vereceğim 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkanım, 
saygı değer milletvekilleri. 

G. P. olarak yüksek huzur ve tasviplerine 
arz ettiğimiz, devlet sektöründe ve kamu ku
ruluşlarındaki fuzulî israfların önlenmesi hak
kındaki Meclis Araştırmasını havi önergemizin, 
her türlü politik ve art düşünceden uzak, yalnız 
ve yalnız varlığı artık herkesçe kabul edilmiş, 
bütçe müzakerelerinde de teyidedilmiş para ve 
zaman israfını bir dereceye kadar hep birlikte 
önlemek amacı içerisinde, iyi niyetle sunulmuş 
bir önerge olarak kabul buyurulmasını istirham 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Dünya Sa
vaşının bittiği tarihten bu yana 25 seneye ya
kın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, kendi 
açık kabulümüz veçhile, dünya camiasındaki 
yerimiz, hâlâ geri kalmış ülkeler arasındadır. 
Milletçe, gurur kırıcı bu deyimi biran evvel sı-
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yırıp atmak, genel ve ciddî bir arzu olan maddi 
ve mânevi kazançlarımızı temin edecek yolu 
birlikte biran evvel bulup uygulamaya geçmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bugün Türkiye'nin hakikî çehresi, maddi ve 
manevi alandaki her türlü ihtiyaçların karşılan
masını Devletten bekler bir hal göstermektedir. 
Bu şartlar muvacehesinde tahminen % 70 i ger
çek, % 30 u da fısıltı gazetesinin yarattığı israf 
iddialarının sebep ve delillerini biran evvel top
layıp Yüce Meclisin huzuruna getirmek, netice 
olarak, sayın Meclisin gerekli tedbirleri alması 
için vakıa ve dokümanları toplamak, muhakkak 
ki, faydadan hâli değildir. 

Her sene tasviplerinize sunulan bütçelerimiz
de rakam toplanmalarının büyüklüğü övündürü-
cü bir hal değildir. Bu bütçelerde cari harca
malarla, yatırımlar arasındaki rakam farkının 
yatırımlar lehine olmasını temin etmek gerekir. 
26 milyarlık 1969 bütçesinde ortalama olarak 
19 milyar liralık cari harcamalara karşılık 7 mil-
yarhk yatırımı kâfi görmeye imkân yoktur. 

Aslında kamu yatırım harcamalarının % 13,3 
artmasını plânımız ön gördüğü halde, cari harca
maların, nüfus artışı, hayat standardının artırıl
ması gibi genel sebeplere rağmen, % 8,5 civa
rında seyretmesi, kalkınmanm anaunsurların-
dan birisi olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen 
her sene cari harcamalardaki artış yekûnu, ya
tırımlardaki artış oranını geçer bir hal göster
mektedir. Bunun nedenlerini bulmanın kaçınıl
maz bir görev olduğu inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, mevcut israf ör
neklerinden bir kısmını, gerçeğe uygun olduk
larından dolayı emsal olarak arz etmekte fayda 
görüyoruz. Bir bakıma ölü yatırım olarak nite
lendirebileceğimiz binalardaki konfor ve lüksü, 
yolsuz, okulsun, susuz köylerin, gecekonduların 
inkâr kabul etmiyen sefaletiyle bağdaştırmak 
mümkün değildir. Bu binalarda marley veya 
parke üzerine hah sermeye milletin gücü yetme
mektedir. Samimî olarak arz edelim ki, gönlü
müz, Devlet binalarını milletin şeref ve asaletiy-
le mütenasibolsun ister, ama malî gücümüzün 
buna yetmediği bir devrede ayaklarımızı, hiç 
değilse, yorgan seviyesinde tutmaya mecburuz. 

Devlet sektöründeki demirbaş eşyalar başlı 
başına bir dert ve israf örneğidir. Malî sene 
yaklaşınca bütün yetkililerin; «aman ödeneği 
tenkis edilir» telâşı içinde lüzumlu ve lüzumsuz 
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eşya tedariki peşinde koştuklarını hep görüp 
biliyoruz. Daha üç - beş sene kullanılması müm
kün olan ceviz kaplama masaların Hükümet bi
nalarının koridorlarına atılarak, süratle çelik 
masa ve dolaplar alındığını bir vakıa olarak 
zikretmek mümkündür. Hattâ, bundan birkaç 
sene evvel bir bakanlığın teşkilâtına gönderdiği 
bir genelgeyle; malî senenin yaklaşması sebe
biyle elde mevcut ödeneklerin behemehal har
canmasının istendiğini duymuş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sanki tenkis edilen 
ödenekler başka bir Devlete mal edilecekmiş gi
bi, her sene tekerrür eden bu telâşın ve israfın 
mânasını izah etmek hakikaten güçtür, aynı za
manda da elem verici ve düşündürücü bir gerçek 
olarak kabul etmek icabeder. 

Dış seyahatlerde görevsiz kimseler için har
canan paralar, gayesiz ve sebepsiz kadro şişkin
likleri gibi fuzuli harcamalar, farzımuhal ger
çek dahi olmasa, artık her sene tekrar edile edi
le inanılır bir hale gelmiştir. 

Devlet sektöründe çalışan personelin senede 
bir ay en iyi şekilde tatil yapmasına, dinlenme
sine itirazımız olmadığı gibi, bunun personel 
için bir hak, müesseseler için de yapılması ge
rekli bir görev sayıyoruz. 

Ancak, dinlenme yetrelrİ, plaj, kamping v. s. 
aldı altınJla kurulan bu tesislerin tamamen lüks 
ve haltta Analdolutöan bu yarlere güden memur
ları ürkütecek derecede göslterişM ve konforlu 
bulunmasını, mlüesseseilıer arasındaki lüks Ve 
konfor yarışması halinden çıkararak, daha mü
tevazı, ucuz ve rahat bir ş'eikilde tesis ve inşa
larını mümkün görüyoruz. 

Neredeyse, odacıya bir araba düşecek şe-
'kıilie addd ve moldel yüksekliğine gitmenin 
manasızlığını uzun boylu izaJhlfca fayda görme
mekteyiz. 

Saygı değer milletvekilleri, bu örnekleri da
ha çoğailtımak mümkündür. Gerçeği dile getir
mek için bu kadarı ile iktifa etmeyi, dâvanın 
önemini izah için yeter sanıyoruz. 

Şimdi, yütoek müsamahanıza sığınarak, is
rafın önlenmesine imkân bulabildiğimiz takdir-
Ide, bunum tevlide deceği fayldalı ve hayırlı so
nuçlara da kısa kısa değinmekte fayda varıdır. 

1969 ıstsnesi bütçesinde, kendilerini engin bir 
saygı ile iandığımız Sayın Bütçe Komisyonu iyi 
bir anlayış ve memleketin dertlerini bilen kim-
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eeler olarak, bütçeden 368 milyon liralık bir 
kısıntı yapmıştır. Azınıısanamıyacak bu raka
ma rağmen, sayın Hükümetin işlerinin aksadı
ğını iddia etmek mümkün değildir. 

Bugün Anadolulda 1928 model «ideal» mar
ka daiktiliolarla tahta masallarda vazife ifa eden 
nüfus daireleri, tapu memurları mevcuttur ve 
bunlar kamu hikmetlerini aksatmamaktadırlar. 
Basilt olarak demirbaş eşya mubayaalarından 
yapılacak kısıntılar; il, ilçe olarak her biri için 
10 000 liralık kısıntı hesabedersek, 000 il ve 
Hçe için yapılacak tasarruf 6 OÖ0 000 abadır. 
Bu iki kalemde yapılması mümkün olan tasar
ruf yekûnu 374 milyon liraya baliğ olur. Bu 
paranın yatırıma aktarılması hallinde, fabrika 
istiyen birkaç ilçeye fabrika, yol ve su idavala-
rmın bir lasmını karşılayabilecek bir meblâğa 
ulaşacağımız şüphe götürmez. 

Diğer yönden, köy ve İlçelerde teşekkül et
tirilen okul camii yaptırma derneklerinin, bir. 
kaç kuruş toplayabilmek için -ellerinde mak
buz- Türkiye'nin her yerine dağıldıMansnı he
piniz bilirsiniz. Nitekim, Bartın'dan gelen 
mektuba hepiniz muttali oldunuz. Emin olu
nuz M, bu hayırsever insanlar onbeş gün, bir 
ay gece gündüz köy köy, dükkân dükkân ge
zerler, toplayabildikleri para beşyüz lirayı geç
mez. Bakanlıkların, bu teşebbüsler için yar

dım almak istiyen heyetlerle doliı olduğu bili
nen tir gerçektir. Bu gibi kamu hizmetlerine 
katkıda bulunmak istiyen teşekküllerin, tasar
ruf sonucu artan paralarla yapacağınız yardım
larda onların izhar ettikleri memnuniyet ve se
vinci bizzat gözlerinizle görmenizi arzu ederdik. 
Artırılması mümkün, olan 375 milyon Ura ile, 
beşer milyonluk bir yardamla, 75 bin dernek 
mensubunu .sevindirmek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, partimizin sunduğu bu 
önerge lehinde de, geçen oturumda kabulünüze 
mazhar olan ziraî krediler ve petrol araştırması 
önergesinde olduğu gibi, memleketimiz için fay
dalı neticeler doğuracağı mülâhazasiyle, parti-
leriistrii bir tutum içerisinde, müspet oy kullan-
mamzı istirham eder ve G. P. aJdına önergeye 
müspet oy kullanacağımızı arz eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — iSalyın Eröoy, uzun mu ko
nuşmanız efendim? 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Uzun, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu hale 
göre Birleşimi, 17 . 12 . 1969 Çarşamba günü 
saat 15.00 te yapılacak T. B. M. M. Birleşim 
toplantısından sonra toplanılmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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A - BAŞKANLIK OVANININ Ö l » 
KKJRÜLA SUNTUŞÎiAÎtl 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
-arkadaşının, Devlete, Sosyal iSigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ite diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul* 
teri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
•arkadaşının, iktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
"Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/5) 

4. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/7) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/8) 

6. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nım, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/9) 

7. - Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'ntın, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

8. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

9. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

ıran, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nıın, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim, 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındıırlık Bakanından sözlü soruısu ('6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 



7. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam. - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara, Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Millet vekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
hallinde 'bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Sürt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilimesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanımasma ve kamu 
hizmetleri için 'alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

1.4. —- Sinop Mill'ctvıokili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade 'edilecek Rumlana dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa. Milletvekili Saldnettin Çanga'-
nm, Bursa'mn su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Balkanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu île, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
rusu. (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/22) 

2 — 
19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'--

in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara 'dair - Maliye ve Millî 
Savunma balkanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekilli Ali Rıza iGüUü'-
mıün, ıçiftçilerin yeteri Ikadar ızirai krediye ka
vuşmaları için bir (Kooperatifler Bıamıkasunıı 
'kurulmasına ve t raktör plasmanı ipoiitikasıma 
dair Ticaret IBakanımidan sözlü sorusu (6/25) 

22. — iSalkaırya Milletvekili 'Hayrettin üy -
sal'ın, (Barış (gönüllüsü to'iaraık Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara ıdair Başbakan, içişleri,. 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sıözlü ısıora&u 1(6/26) 

23. — İSivas Milletvekili Musttıafa Kemal 
Palaıoğlu'mun, (Sivas Isınırları dahilindeki İBoz-
kurt köprüsünün inşasına, dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu .'(ı6/27) 

24. <— Sivas iMületvekıili Mustafa Kemal 
ıPalaoğlu'mıun, ter gazetede yayıımılamiam '«Ata
türk'e lait eşyalara» ıdair IMülî İEğitian (Balkanın
dan ısıöızlü sıonusu :(6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhıon'un, 
İzmir'in iSeferilhisar iilçesimde yapılan NATO 
tatbikatında zarara luğrıyatn (köylülere dair 
Millî (Savunma Bakanımdan sözlü isıortusu. '(6/29) 

26. — İzmir Milletvekili ITıalât Örhon'um, 
(İzmir'e bağlı iSeferihisar - (Doğanbey fcarayolu-
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir IMületvekiıM İTalât lOrhon'ıun,-
İzmir süt fabrikasınla ıdair (Tarım tBatoanımdan' 
sıözlü sörtuSıu '(6/31 )ı 

28. — Iztmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tamıir'e (bağlı (Bergamıa - Kınık liiieelerfeden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
ıdair (Enerji ve Tabiî (Kaıynıalklar Bakanımldiaııı< 
sözlü sorusu t (6/32) 

29. — tfzımir (Milletvekili tBurhaneıfttiın Asu-
tay'ın, 931 sayılı (Kanunun tatbikatına dıairr 
ıÇalışnua Bıalkanmidan sözlü sıortusu !(6/83) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 



yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Voli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş-
(baktan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Haindi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Öııdcr'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övct'-
dn, (Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâımran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asioltlaıunn^mn ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
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