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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
;Bu birleşiibde iki oturum yapan Genel Ku

rulda : 
Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de-

ğiştirilınesiıne ve bu kanuna (bazı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesine, 

sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna ek Ve bir geçici madde ile 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kurululş ve 
yargılama usulleri hakkında Kanunun 18 nci 
maddesinin (B) fıikrası ve 58 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan 4 er üye 
seçilerek kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair Devlet Bakanı Ali ihsan 
'GöğüsHin önergeleri kabul edildi, 

.'Tüketicinin korunması için Ticaret konusu 
mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin düzen
lenmesi hakkında kanun tasarısının geriveril-
mesihe dair B'aşlbakanlık tezkeresi okundu, 
Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi,. 

1972 yılı Bütçe kaunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Ankara Üniversitesi, 
E|ge Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
'İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi ile 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1072 

yılı Bütçe kanunu taşanlarının maddeleri ka
bul edilerek tümleri açık oya sunuldu. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yıli 

Bütçe kanunu tasarısının maddeleri kabul edi
lerek, tümü açık oya 'sunuldu. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde bdr süre 
ığörlüşüdü. 

23 Şubat 1972 Çarşamba günü saat 9,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,22'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vakit BozaÜı T. Doğam, Av§argü 

Urfa 
Bahri Karakeçili 

2. — GELEIN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Türk Medenî Kanununun 13 Tem

muz 1(967 tarih ve 903 sayılı Kanunla değişti
rilen 78 nci maddesine bir fıkra eklemesine 
dair kanun tasarısı (1/019) (Adalet, Millî Sa
vunma ve Plan komisyonlarına,) 

Rapor 
2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asû -

tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı % ve tşçji 

(Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırlsimasına dair kanun teklifi 
ve Çahışma Komisyonu raporu ile Plan Ko
misyonu Başaknhğı tezkeresi ve Plan Komis
yonu raporu (2/403) (S. Sayı'sı : 428 ve 428'e 
1 nci ek) (iD&gıtma tarihleri : 19 . 10 . 1871 
ve 23 . 2 . 19712) (GÜNDEME) 

— 2 — 



M. Meclisi B : 47 23 . 2 . 1972 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

III _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğ'e dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 10) (1) 

A — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devamı) 

BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe görüşmelerine 
devam ediyoruz. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 
adına sayın sözcüler görüşlerini ifade etmişler
dir. Şimdi kişisel görüşlere geçiyoruz, ilk söz 
Sayın Memduh Ekşi'de; buyurun efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 1972 yılı Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde şahsi görüş ve temen
nilerimi sunmak üzere huzurunuzda bulunmak
tayım. 

ıSayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı, 
1939 tarihli Teşkilât Kanununun 1 nci maddesi
ne göre, iç ve dış ticareti tanzim ve idare eden, 
birçok genel müdürlük ve daireden oluşan bir 
kuruluş iken; Birinci ve İkinci Erim hükümet
leri zamanında, ilki 27 Mart 1971; ikincisi, 12 
Aralık 1971 tarihinde olmak üzere, aynı sene 
içinde iki büyük isim ve bünye değişikliğine uğ
ramıştır. 

Ekonomik hayatımızın hemen hemen her da
lı ile yakından ilgili bulunan adı geçen bakan
lığın, bu kadar kısa süre içinde bu tür değişik
liklere uğratılması olumlu sonuçları olmayan 

(1) 475 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1972 ta
rihli 40 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

bir tasarruftur. Bundan böyle bu konuda hükü
metlerimizin daha dikkatli davranması halisane 
temennimizdir. 

Bu noktayı böylece saptadıktan sonra, za
manın verdiği imkân nispetinde Bakanlığın ça
lışmalarını gözden geçirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi 7129 
sayılı Kanun gereğince para ve kredi işlemleri, 
yakın zamana kadar, banka kredilerini tanzim 
komitesi tarafından yürütülmekte iken bu po
litikanın saptanması 1211 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası Kanunu ile adı geçen 
bankaya verilmiş bulunmaktadır. Buna rağmen, 
yeri gelmişken, bu konudaki görüşlerimizi sun
mak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'mizde banka
cılık ve kredi politikası, tam bir kargaşalık 
içinde, son derece bozuk biçimde yürümekte
dir. Bunu ifade ederken aksaklığın, ülkemizin 
bozuk düzeninden ileri geldiğini peşinen söyle
mek zorundayım. 

Ülkemizde halen 48 adet resmî ve özel ban
ka vardır. Bu bankaların, çoğunluğu büyük 
birkaç merkezde toplanmış 3 210 şubesi mevcut
tur. Gerek banka çeşidi ve gerekse şube sayısı 
bakımından, bizim gibi az gelişmiş bir ülke için 
bu durumu, şahsan ekonomik sıhhat işareti say
madığımı ifade etmek zorundayım. Adı geçen 
şubelerin ekseriyete yakın bir bölümü sadece 
mevduat toplamak için açılmış şubelerdir. Ban
kalardan birisi şehrin herhangi bir yerinde ve
ya bir semtinde bir şube açar açmaz, diğerleri 
yarış edercesine o sokakta veya semtte kendi 
şubelerini açmakta ve bu şubelerle orası dol
maktadır. Rekabet sadece şube açmakla bitmi
yor. özellikle teşvik ikramiyeleri ve hediye da
ğıtımında da bankalar birbiriyle kıyasıya yarış 
ediyorlar. Denilebilir ki, özel bankalar istedik-

3 — 
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leri kadar bu yola gitsinler; ne olabilir? Ama, 
değerli arkadaşlarım, rekabet ilkelerine g'öre 
resmî bankalarımızın da, millî bankalarımızın 
da aynı yola gitmek mecburiyetinde kaldıkları
nı düşünürsek, meseleyi pek de o şekilde düşün
memek gerekiyor. 

örneğin, 440 sayılı Kanuna tabi Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, bu sene 25 milyon 
lira teşvik ikramiyesi dağıtmayı programına al
mış bulunmaktadır Bu miktarın içerisine hediye 
ve sair eşya bedeli dahil değildir. Kanaatimce 
bu para dağıtımı sosyal adalet ilkelerini de sağ
lamamakta; parası olanın cebine biraz daha 
para getirmekte; parası olmayanlar İse bu dağı
lımdan 'istifade edememekte, buna seyirci kal
maktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası 1970 yılında Hindilerine 20 milyon lira ik
ramiye verdiği halde, 14 milyon lira kârla bilan
çosunu kapatmıştır. Aradaki bu nispetsizlik, 
aşağı - yukarı, diğer resmî bankalarımızda da 
vardır. Parasını bankaya yatırma alışkanlığına 
Türk halkı erişmiştir. O kadar ki, İş Bankasının 
son zamanlarda yaptığı bir ankete göre; banka
ya, mudilerinden ancak % 13'ü ikramiye için 
para yatırmakta, diğerleri başka nedenlerle bu 
yolu tercih etmektedirler. Bu konuda sonuç ola
rak şunu söylemek istiyorum : 

1. Türkiye'de bir banka enflasyonu var
dır; bu banka sayısı biran önce dondurulmalı
dır. 

2. Bankalarımız ikramiye ve hediye dağı
tımına en kısa zamanda son vermelidirler. Bu 
mümkün olmadığı takdirde mevzuatta yapıla
cak değişiklikle ikramiye dağıtımı bir disiplin 
altına alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde kredi dağı
lımında da açık bir adaletsizlik mevcuttur. Kre
diler, memleketimizde çoğu kez genel ekonomik 
yarar için değil, kısa vadeli kârlılık zihniyeti 
veya kişisel çıkarlar yolunda kullandırılmakta
dır. Bankalarımız, tefecilere, spekülatörlere, 
büyük aracılara ve bilhassa yabancı sermaye 
çevrelerine kapılarını ve kasalarını açarak; 
muhtaç, yoksul vatandaşlarımızın bunlar vası-
tasıyle ezilip, sömürülmesine sebebolmaktadır-
lar. 

Yine, elimde bulunan rakamlardan istifade 
etmek için, Ziraat Bankasını örnek vermek isti
yorum. Bu millî bankamız 1970 yılında 696 718 

çiftçiye yuvarlak rakamla 240 milyon lira kre
di sağlayarak, ortalama her birisine 345 lira 
verebilmişken; 697 üreticiye ortalama 100 bin li
ranın üzerine çıkarak 273 milyon lira dağıtmış
tır. Görüldüğü, gibi üretici sayısı çiftçiye oran
la binde bir iken, kredi miktarı aşağı - yukarı 
aynı veya daha fasladır, Bunu söylerken herke
se aynı miktarda kredi verilsin demek istemi
yorum. Ama, bu büyük kredi miktarlarından 
bir miktar tasarruf etmek suretiyle küçük çift
çinin kredi limitinin artırılmasında yarar var
dır düşüncesini savunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleıi, Ziraat Bankası ticarî 
kredi kullandırılmasında, tarım ürünlerini de
ğerlendiren ve tarımsal sanayie yönelen kuru
luşlara öncelik tanımak zorundadır. Halbuki, 
1970 yılında o samanın banka mesulleri, Mıgır-
dıç Şellefyan armasına 9,2; Özel Yükseliş Ko
leji Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okuluna 
17 milyon; izmir Şubesinden 1712 değişmez he
sap sayılı Otomobilcilik ve Ticaret Anonim Şir
ketine 8 milyon lira kredi vermiş bulunmakta
dır. Adı geçen kredilerin bankaya dönüşmüş 
olması bir mazeret olarak ileri sürülmüş ola
maz. Kaldı ki; bildiğim kadarı ile bu krediler
den bir kısmı halen bankaya dönüşmüş değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğüm, kadarı ile 
banka bu gibi tasarruflardan zarar ettiği gibi, 
çok uzak yerlerden bankaya gelerek 50 liralık 
bir kredi alabilmek için günlerce bankanın ka
pısında bekleyen vatandaşlara da elbette yazık 
olmaktadır. Bundan böyle banka yöneticileri
mizden, bu tip emsallerden ders alarak, ona gö
re durumu ayarlamalarını ve bu kredi dağılı
mında daha dikkatli davranmalarını istirham 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanunu uy
gulaması, diğer iktisadî Devlet Teşekküllerinde 
olduğu gibi, bankalarımızda çalışan personelde 
de büyük ölçüde menfi etki yapmış bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi bir dakikanız kal
mıştır; bağlamanızı rica edeceğim. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

Anayasamız, angaryayı yasaklamışken, Dev
let olarak, Hükümet olarak bu personeli karşı
lıksız çalıştıramayız. Buna hakkımız yoktur. 

_ 4 __ 



M. Meclisi ıB : 47 23 . 2 . 1972 0 : 1 

Çıkarılmasına çaba sarf edildiğini sandığım İk
tisadî Devlet Teşekkülleri Personel Kanununun, 
biran evvel Meclise şevkinde ve çıkarılmasında 
sayılamayacak kadar fazla fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz bir öl
çüde destekleme alımlarına da değinmek isti
yorum. Destekleme alımlarında kooperatifçili
ğin gelişmesi ve üreticinin korunması anagaye 
olarak düşünülmektedir. Ancak, kooperatif or
takları ile ortak olmayanlara ayrı fiyat uygula
ması suretiyle her ne kadar birinci gayeye bir 
ölçüde ulaşılmak istenmekte ise de, ikinci amaç
tan büyük ölçüde uzaklaşılmaktadır. Hükümet
ten, yeni mevsim alımlarında, bu ayrıcalığı or
tadan kaldırarak kooperatifçiliğin geliştiril
mesi için başkaca prensipler getirmesini talebe-
diyorum. 

Bu arada dünyada tüketim miktarı belli 
olan fındıkta, ekim sahalarının biran evvel tah
didini; müdahale fiyatının ilân edilmesinde ge
cikilmeden, ilk fırsatta fındık alım biriminin 
ilânını; bu bedel takdir edilirken çok yüksek 
olan maliyet fiyatının bilhassa dikkate alınma
sını; ayrıca, tarım ürünlerinde maddeye müda
hale prensibinin biran evvel benimsenmesini ta-
lebediyorum. 

Son olarak, fiyat kontrollarmda Ticaret Ba
kanlığının daha etkili tedbirler getirmesini fi
yat kontrollarmm belediyelerce değil, icra or
ganınca yapılmasını talebediyorum. 

Hayat pahalılığı cümlenin malumudur; ne
rede ise çarşıya çıkan vatandaş yangın var di
ye bağıracak hale gelmiştir. Bu duruma en kısa 
zamanda çare bulunmalıdır, Hükümet, fiyatları 
donduracağı yerde, her gün getirdiği vergi ta-
sarılariyle kefenden bile vergi almak istemek
tedir. Bu anlayışa son verilmeli ve Hükümet bu 
konuda en müessir tedbirleri en kısa zamanda 
almalıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyu

run. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Meclisin Sayın Başkanı, çok değerli arkadaşla
rım ; 

Memleketimizin iktisadiyatının canı, ruhu, 
ona hareket veren, onu değerlendiren Ticaret 
Bakanlığını, Sayın Bakan Naim Talû'ya ve Ba
kanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarını saygı 
ile selâmlayarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı
mız ve bağlı kuruluşlarının, kendilerine verilen 
imkânları, fedakârlıkla, büyük bir vatansever
likle ve gayretle değerlendirdiklerine inanıyo
rum. 

Ancak, yıllardan beri gelip geçen hükümet
lerin takibettiği ticarî ve iktisadî politikanın 
bozukluğu sebebiyle bugün karşılaştığımız du
rumu ve hal çarelerini arz edeceğim. Bunları, 
yeni Bakan Sayın Naim Talû'yu ve onun hiz
met ekibini tenkit etmek değil, onlara yol gös
termek arzusu ile söyleyeceğim, 

Muhterem arkadaşlarım; bir memlekette 
iktisadî ve ticarî hayatın muvaffak olması için 
o memlekette hayat pahalılığının olmaması lâ
zımdır. Fiyat kontrolü ve fiyat istikrarı olması 
lâzımdır, işsizlik olmaması lâzımdır. Köyden ve 
kasabadan şehirlere terki diyar ve göç olmama
sı lâzımdır. Tarım ürünlerinin maliyeti iyi he-
sabedilerek, tarım ürünlerine verilen taban fi
yatı destekleme alımları müstahsıla bir kâr had
di bırakarak tespit edilmiş olmalıdır. Ziraî 
ürünlerin istihsalinde kullanılan makina ve 
aletlerin fiyatları alabildiğine artarken, bun
lar hiç nazarı itibara alınmadan, durdurulma
dan, ziraî ürün fiyatları sabit tutulmaya gay
ret edilmemeli, müstahsilin aleyhine davranış 
yapılmamalıdır. Ziraî ürünlerin istihsalinde 
kullanılan bütün alet ve edevatın memleketi
mizde yapılmasına gayret edilmelidir. Netice
de; üretim artmalı, ihracat artmalı ve Türkiye'
nin temeli olan köylü ve çiftçi refaha kavuşma
lıdır. 

Manzarayı tetkik edelim : Manzara, bunun 
tamamiyle tersidir. O halde Türkiye'de takibe-
dilmekte olan iktisadî politikamız, ticarî politi
kamız, memleketimizin % 70'ini teşkil eden; 
köylü, çiftçi, esnaf, sanatkâr ve şoförün aleyhi
ne işlemektedir. Bunun mutlaka düzeltilmesi lâ
zım dır. 

Şimdi arz ediyorum : Hayat pahalılığının 
yüksek olmasının sebebi, fiyat kontrolünün ve 
fiyat istikrarının olmamasının sebebi, işsizliğin 
çok olmasının sebebi, memleketimizde dengesiz 
bir kalkınmanın yıllardan beri sürdürülmüş ol
masının neticesidir. 

Memleketimizde hayat pahalılığının olma
ması için, fiyat yüksekliğinin olmaması için, iş
sizliğin olmaması için üretimin artması lâzım-
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dır. Üretim memleket sathında olur. Üretimin 
artması için, bu üretimi yapan gerek ziraî sek
tördeki köylümüz, çiftçimiz ve gerekse Anado
lu sathındaki vilayetlerimizdeki küçük sanayi 
başta olmak üzere sanayi tesislerinin üretiminin 
artması ile olur. 

Şimdi bunlara müteveccih olan hareketleri
miz nasıl?... 

Köylüyü, çiftçiyi, esnaf ve sanatkârı üretici 
halde tutabilmek için bunların bulunduğu yere 
yol yapmıyoruz, elektrik getirmiyoruz, kâfi 
miktarda kredi vermiyoruz, onların kullandığı 
alet ve edevat, makina, traktör fiyatlarını, bun
ları ithal eden veya yapanların keyfine, merha
metine bırakıyoruz ve fiyatlar alabildiğine yük
seliyor. Son 5 sene içerisinde bir traktör 33 bin 
liradan 90 bin liraya çıkmıştır. Bütün ziraî 
ürünlerin istihsalinde kullanılan; traktör, pul
luk, pulverizatör, harman makinası, sulama ma-
kinaları kısacası esnaf ve sanatkârlarımızın kul
landığı bütün alet ve edevatın fiyatı son 5 yılda 
% 200 ilâ % 600 oranında artmıştır. Hükümet, 
bu artışı durdurmak için maalesef köylünün, 
çiftçinin, esnafın, sanatkârın, şoförün yanında 
olmamıştır. Memleketimizin % 70'ini teşkil 
eden bu saydığım üretici kitlesinin aleyhine 
olarak çok küçük bir zümre, yalnız kendi kârı
nı düşünerek, insafsızca bir fiyat artışına git
miştir. 

Hükümetin fiyat kontrolünü yapması, bun
ların maliyetini iyi tespit etmesi, onlara makul 
bir kâr bırakması ve böylece müstahsilin eline 
bu malların ucuz bir şekilde geçmesini sağla
ması gerekirken bu, maalesef yapılmamıştır. 

Ziraî ürünlerin maliyeti, ilgili Bakanlığımı
zın teşkilatlarınca iyi tespit edilemediğinden 
dolayı destekleme alım taban fiyatları - inanın 
arkadaşlarım 3 yıldır buradan aynı şeyi söyle
mekteyim - maliyetinin altında kalmaktadır. 
Maliyetinin altında tespit edilen bir taban fiya
tı yüzünden ziraî ürünleri istihsal eden köylü
müz, çiftçimiz ziraî iflâslara maruz kalmakta
dır. Artık ziraat yolu ile geçinmekten ümidini 
kesen köylümüz ve çiftçimiz yüzyıllar boyunca 
vatan edindiği Anadolu'daki baba ocağından, 
anaocağından ayrılarak, büyük şehirlere gece
konduya geliyor. Böylece orada üretici iken 
burada tüketici durumuna geçiyor. 

1 350 000 nüfuslu Ankara'ya son 5 sene içe
risinde 850 bin kişi gelmiş ve bunlar üretici vas
fını kaybetmiştir. Bunlar bugün ışıksız; yolsuz 
ve kanalizasyonsuz gecekondularda oturmakta
dırlar.... 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 1 dakikanız kal

mıştır ; sonuçlandırınız. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Taban fi-

müstahsilin yüzünü güldürecek bir kâr oranı-
yatlarmm mutlak surette iyi tespit edilerek 
nm ayarlanması sağlanmalıdır. 

Sayın Bakanım, başta çeltik ve pirinç ol
mak üzere müstahsilin kâr oranının iyi ayarlan
masını bilhassa istirham ediyorum. Bu^ün Tür
kiye'de çeltik ve pirinç, köylünün elinden 280-
300 kuruştan çıkıyor, fakat burada 6 liradan 
satılıyor. Hükümetin, fiyat kontrolü yapmama
sı yüzünden, köylünün yanında olmaması yü
zünden Ankara'daki bakkalda 6 liraya satılan 
pirinç, köylünün elinden 280 - 300 kuruşa alın
makta. Böyle şey olmaz. Pirincin maliyeti 4 lira
dan aşağı değildir. Bu, yanlış hesabediliyor. 
Çünkü pirincin istihsalinde kullanılan alet ve 
edevatın fiyatı 5 misli yükseldi. 

Son olarak; istihsal ettiğimiz ziraî ürünler, 
mutlaka istihsal edildikleri yerlerde kurulacak 
atelye ve fabrikalarda değerlendirilmelidir. Bu 
ürünler istihsal edildikleri yerlerde değerlendi-
rilmezse, bu istihsalde çalışan halkımız, 4 aylık 
^iraî istihsal devresinden sonra 8 ay boş kalı
yor. Eğer fabrikalar o bölgelerde kurulursa 
halkımız bu fibrakalarda çalışır ve dolayıs'ıyle 
dahilî göç sona erdirilir. Dahilî göç de artık tat
min etmez oldu ve halkımız işçi olarak dış mem
leketlere gidiyor; memleketimiz boşalıyor. 

Bir memleketin 20 ilâ 35 yaşındaki 600 bin 
kişisi işçi olarak dışarda, 600 bin kişisi askerde, 
200 bin kişisi hapiste... Memleketin çalışan gü
cünün iş hayatından geçilmiş olduğu görülüyor. 
Halkı istihsal bölgelerine bağlamamız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir cümle lütfe
din ve bağlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Kastamonu'da, Finlandiya, isviçre, Avustur
ya'daki kadar orman yetişir. 2 milyon metre
küp orman mahsulü tomruk halinde dışarıya gi
diyor. Eğer bunlar selüloz, kâğıt hamuru ve sa
ire şeklinde Kastamonu'da değerlendirilirse 
milyonlarca liralık döviz sağlarız. Finlandiya 
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Cumhurbaşkanı Kekkonen ile beraber Türkiye'
ye gelen Finlandiya Hariciye Bakanı, yalnız or
man mahsullerinden 780 milyon dolar döviz sağ
ladıklarını söylediler. Biz hiçbir şey alamıyo
ruz muhterem arkadaşlarım. Kastamonu'nun or
man varlığı, orada kurulacak fabrikalarla de
ğerlendirilmiş olsa, Türkiye, tüm ihracatından 
daha fazla döviz elde etmiş olacak. Yani yan
lış bir ekonomi, yanlış bir sanayileşme, yanlış 
ve dengesiz kalkınma, yanlış bir yatırım politi
kası vardır. ' 

Bakanlıktan istirhamım; ziraî üretimin art
ması için, sanayi üretiminin artması için elimiz
deki imkânları, teşvik tedbirleriyle beraber bu 
sahalara kaydıralım. Çünkü ihracatı artırmak 
için bugünkünden çok daha cazip üretimi artı
rıcı teşvik tedbirlerinin alınması lâzımdır. 

[Memleketimizde mevcudolan ve büyük bir 
sosyal patlamaya sebebolacak. hayat pahalılığı, 
fiyat kontrolsüzlüğü, istikrarsızlığı ve işsizliğin 
önüne, ancak, istihsal bölgelerindeki yatırımın 
yükseltilmesi, fiyatların iyi ayarlanması, istih
salde kullanılan makina fiyatlarının kontrol 
edilip ucuza mal edilmesi ve/ sanayi ve ziraî 
üretiminin desteklenmesi ile geçilir. 

Bakanlığın, gayretlerini bu yöne tevcih ede
ceğinden emin bulunarak bütçenin, Ticaret Ba
kanlığına ve memleketimize hayırlı olmasını di
ler Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — iSayın Mustafa Kaftan?.. Yok. 
Sayın Ekrem Kangal?.. Yok. 
ıSaym Hüseyin Yenipınar?.. Yok.. 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Abîbas?.. Yok.. 
Sayın Şemsettin Sönmez?.. Yok.. 
iSayın Sami Arslan?.. Yok.. 
Sayın Hüseyin Balan?.. Yok. 
İSayın Mehmet Türkmenoğlu?.. Yok.. 
Bütçe üzerinde söz almış olan bu milletve

killerinin bulunmaması sebebiyle kifayeti mü
zakereyi oylarınıza arz etmeyeceğim. 

Ticaret Bakamı iSayın Naim Talû, buyurun. 
TİCARET BAKANI NAÎM TALÛ — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri;; 
ITicaret Bakanlığı bütçesinin müzakeresi mü

nasebetiyle muhtelif gruplar ve şahıslar adı
na yapılan konuşmaları büyük bir dikkatle 
dinlemiş bulunuyorum. İleri sürülen tenkitler 
veya temenniler de, yine büyük bir dikkatle not 
edilmşitir. 

ISaym İmamoğlıu, umumiyetle temennilerde 
bulunmuş, ancak bu arada, Et Balık Kurumu
nun yan ürünlerini değerlendirmediği hususu
na değinmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 
bu kombina yapımı meselesidir. Mevcut kom
binalarımızı artırdığımız müddetçe, bu dilek 
yerine gelmiş olacaktır. 

İSayın Yavuzkan, muhtelif temennilerde bu
lunmuşlardır. Bu temennileri, işaret ettiğim gi-
'bi, not etmiş bulunuyoruz. Ancak, kendilerin
den istirhamım, Bakanlığımız tatbikatını da
ha yakından ıtalkibetmesidir. Bunu yaptığı tak
dirde göreceklerdir M, temennilerinin büyük 
bir kısmı esasen tatbik yerini bulmuştur. 

Bu arada, ihracatımızın artış temposunun 
gittikçe düşmekte olduğuna temas buyurdu
lar. Verdikleri rakamlarla, bunun her sahada 
bir düşüş gösterdiğini ifade ettiler. Filvaki, ih
racatımızın artış temposunu kifayetli bulma
mak doğrudur. Hepimiz çok daha fazla bir ar
tış temposu içine girmesini temeni ediyoruz, 
ama alınan neticeleri de küçümsememek lâzım
dır. Çünkü, rakamlara baktığımız zaman 1963, 
100 kalbul edilirse, 1964 senesinde bir evvelki 
seneye nazaran yüzde 11, 1965 te yüzde 12, 
1966 da yüzde 6, 1967 de yüzde 6, 1969 da yüz
de 8, 1970 te yüzde 9, 1971 de yüzde 15, 1968 
senesinde bir gerileme vardır, şeklinde bir artı
şı görmekteyiz ki, bu rakamı pek küçümseme
mek lâzımdır. 

İhracat sigortası meselesine biz de iştirak 
ediyoruz. Bunun en kısa zamanda çıkarılması 
lâzımdır. 

Banka plasmanlarına temas ettiler, buna bi-
lâhara umumi izahatım arasında temas ede
ceğim. Para arziyle fiyatlar arasındaki müna
sebetler doğrudur, buna da umumi izahatım 
arasında temas edeceğim. 

ıSaym Önder'in temennilerine de teşekkür 
ederiz. Hepsi not ed'ümişıtir. 

'Sayın Dikmen, Bakanlığım hakkında bazı 
mütalaalar serd ettiler. Evvelâ şu hususa te
mas edeyim ki, muhtelif konuşmacıların te
mas ettileri Teşkilât Kanununun yenilenme
miş olması hususuna biz de tamamen iştirak 
ediyoruz ve bu kanun ıhemen hemen hazır ha
le getirilmiştir. Çok yakın bir zamanda Parlâ
mentoya sevk edilecektir. Yardımlarınızla bu 
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kanun en kısa zamanda çıkarsa muhakkak ki 
memleket menfaatlerine iyi bir hizmette bu
lunulmuş olacaktır. 

İBu arada 'Sayın Dikmen, bilmiyorum nasıl 
bir anlayış içinde ifade buyurdular, Ticaret Ba
kanlığının başka bakanlıkların vesayeti altın
da bulunduğunu ifade ettiler. Bundan, itiraf et
mem lâzım ki, neyi kaydettiklerini anlamış de
ğilim. Devlet nizamı içinde bakanlıklar vazi
felerini yapmaktadırlar ve her bakanlığın va
zifesi bellidir. 

Bu bakımdan, her hangi bir bakanlığın di
ğer bir bakanlığın vesayeti altında olması şek
linde ifadeyi, yine tekrar ediyorum, anlayabil
miş değilim. Ancak, şu hususu ifade etmek iste
rim İM, Ticaret Bakanlığı kendisine verilmiş 
olan vazifeeri yapmaktadır ve daha iyi yapmalk 
içim de büyük bir gayretin içindedir. Ticaret Ba-
kanığmm bir ekonomi bakanlığı şeklinde ör
gütlenmesinin ve buna igıöre çalışmasının lüzu
muna inanmaktayım. Esasen çalışmaları bu is
tikamettedir. Temennimiz; Bakanlığımızın ça
lışmalarının daha yakından takip buyurulması 
suretiyle, belki bu görüşlerinin düzeltilmesi im
kânının mevcut olacağı şeklindedir. 

Yine kanunlar üzerinde söz sahibi olmadı
ğımdan bahis buyurdular. Bunu da, itiraf ede
yim İki, tam mânaısiyle anlayamadım. Memleke
timizde Devlet nizamı içinde bir kanunun na
sıl çıkacağı tespit edilmiş bulunmaktadır. Her 
bakanlığın muayyen söz hakkı olduğu gibi, ka
nunlar hükümetlerin kanunlarıdır, Parlâmento
nun kanunudur. 

Bu bakımdan, bir bakanlığın söz sahibi ol
madığı şeklinden bir ifadeyi kabul etmek im
kânının olmayacağını ifade etmek isterim. 

iSaym Ekşi, banka kredilerinin kargaşalık 
içinde bulunduğunu ve ikramiye meselesine te
mas ettiler. Memleketimizde birçok müesseselerin 
ideal şekilde çalışmadığı bir hakikattir. Ayrıca, 
kabul etmek lâzımdır ki, bir cemiyet içindeki 
müesseseler birbirlerinden pek de farklı ola
mazlar, ama ben §unu katiyetle ifade etmek is
terim ki, inancım olarak, bakanlarımız bu mem
leketteki mevcut müesseselerin en iyilerinden ve 
en modern şekilde çalışan müesseselerdir. 

!Bu bakımdan, münhasıran bakanları al
mak suretiyle teknik yerine, belki umumî ola
rak müesseselerimizin daha iyi hale getirilme

si temennisinde bulunmak daha doğru olacak
tır. 

İkramiye meselesine gelince; bu da biraz bü
yütülüyor kanaatindeyim. Çünkü, memleketi
mizde bir sermaye noksanlığı vardır ve ban
kalarımız bu noksanı telâfi etmek bakımından 
büyük bir gayret içindedirler. Kabul etmek lâ
zımdır ki, ne kadar alışılmış olursa olsun, bu 
memlekette bankalara gelmeyen paralar mev
cuttur. 

Binaenaleyh, bu mevzuda alınacak tedbir
leri fazla (tenkit etmemek lâzımdır. Nispet ola
rak da fazla değildir esasen. Kaldı ki, mesele bi
raz tetkik edilirse görülecektir ki, son 3 sene
den beri bu ikramiyelerin tahdidi istikâmetin
de kararlar alınmıştır. Son çıkarılan kararna
meyle, ikramiyelerin yüzde 10'unun tahvil ve 
hisse senedi şeklinde verilmesi de kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, arzu edilen istikamette bir gi
diş, esasen mevcuttur. 

Sayın Tosyalı, hayat pahalılığına - ki, diğer 
konuşmacılar da temas etmişlerdir - bilhassa 
temas ettiler. Bu meseleye de biraz sonra de
ğineceğim. 

Sayın Başkan, gayet kısa olarak dış tica
retimize bir miktar dokunduktan sonra, önü
müzdeki senede takibedeceğimiz politika hak
kında kısaca malumat arz etmek isterim. 

1971 yılı sonunda ihracatımız 1970'e kıyas
la yüzde 15 nispetinde bir artış göstermek su
retiyle 676 milyon dolara yükselmiş bulun
maktadır. Bu suretle 640 milyon olarak göste
rilen hedef de, yüzde 5,7 nispetinde aşılmış bu
lunmaktadır. Sadece Aralık ayı ihracatı, 1970 
senesi Aralık ayma nazaran yüzde 73 nispe
tinde bir artış göstermek suretiyle 133 mil
yon dolara yükselmiştir. 

Bu olumlu gidişin 1972 senesinde de devam 
edeceği umulmaktadır. Nitekim, Ocak ayı ihra
catımız 1971 yılı Ocak ayı ihracatına nazaran 
yüzde 62 nispetinde bir artışla 98,6 milyon do
lara yükselmiş bulunmaktadır. Şubat ayı ra
kamları, içinde bulunduğumuz için henüz eli
mizde yok, ancak Merkez Bankamıza serbest 
döviz girişlerine baktığımız zaman şunu görü
yoruz. 

Geçen «sene Şubat ayında Merkez Bankası
na serbest döviz olarak bütün ay zarfında 50 
milyon dolar bir giriş olduğu halde, bugün 
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Şubatın 19 ncu günü itibariyle bu rakam 55 
milyon dolardır. DaJha önümüzde günler var
dır, Demek iki, burada geçen senenin 50 mil
yonuna karşılık, bu sene 70 milyona yaklaşa
caktır. 

îşçi dövizlerinde de yeni tempoyu görmek
teyiz. Geçen sene Şubat ayında 30 milyon do
larlık ibir giriş olduğu halde, bu sene Şubat 
ayının 19'u itibariyle yine 30 milyon gelmiş
tir. Demek ki, bu da 45 milyon doları bula
caktır. 

Bu ihracat içinde, tarım ürünleri ihracatı 
1970'e nazaran yüzde 11, sanayi ürünleri ihra
catı ise, yüzde 40 nispetinde artış göstermek
tedir. Sanayi ürünleri ihracatımızın genel ih
racat içindeki payı da artmakta, bu artış 1969 -
1970 senelerinde yüzde 18 ve yüzde 17,5 iken, 
bu oran geçen yıl yüzde 21'e yükselmiştir. 

Yine Ibilindiği gibi, bu sene buğday ihraç 
etmek imkânına kavuştuk. Halen İran'a 100 bin 
ton buğday, İsviçre'ye 20 bin ton arpa için li
sans ve tescil muameleleri tamamlanmıştır. Ça
lışmalar devam ediyor, daha da ihracat yapı
lacaktır. 

İthalâtımız 1971 senesi içinde 1 171 milyar 
dolara yükselmiştir. Bu ithalâtın 511 milyon 
dolarlık kısmı yatırım malı, 600 milyon dolar
lık kısmı hammadde ve 58 milyon dolarlık kıs
mı ise istihlâk maddeleridir. Nispetler, yüzde 
43, yüzde 51, yüzde 5 tir. 

Yapılan tenkitler arasında, hammadde it
halâtının artmakta olduğu ifade edildi. Bu ta
biîdir, muhterem milletvekilleri. Çünkü, biraz 
sonra temas edeceğim hayat pahalılığından 
herkes şikâyet etmektedir. Hayat pahalılığını 
önlemenin en müessir yolu da, üretimi artır
maktır. Bu bakımdan, hammadeye ağırlık ve
rilmesi bu seneler için zaruri bulunmaktadır. 
Ancak, 1972 yılı Programını tetkik ettiğiniz 
zaman görürsünüz ki, yatırım ithalâtına bü
yük bir ağırlık verilmiştir. 1972 yılında yatırım 
kotası 140 milyon dolar seviyesindedir. Ayrıca, 
150 milyon dolarlık bir ilâve kota daha çıkarıl
mıştır. 

Şimdi, herkesin çok temas ettiği hayat pa
halılığı meselesine temas etmek istiyorum. 
Bundan evvel muhtelif vesilelerle yapmış ol
duğum konuşmalarda ifade ettim ki, planlı dev
rede oldukça istikrar içinde bir kalkınma te

min edilmiştir. Rakamlar bunu sarahaten gös
termektedir, ıbaktığımız saman, yüzde 7 ye ya
kın bir kalkınma hızı temin edilmiştir ve bir 
- iki sene istisna edilirse, vasati fiyat artış
ları da yüzde 5 civarındadır. Bu, yine ifade edi
yorum, küçümsenmeyecek bir neticedir ve bir
çok devletlerin özlemi içinde bulundukları bir 
neticedir. 

1971 senesi fiyatları istenilenin üzerinde 
bir artış göstermiştir; bu doğrudur. Bunun se
bepleri malumdur, münakaşa edilebilir taraf
ları belki vardır ama, bilinmeyen bir şey de de
ğildir, niçin olduğu malûmdur. Gayet tabiî is
tenmeyen bir şeydir. Mühim olan muayyen bir 
senede fiyatların artmış olması değil, mühim 
olan bu artış temposunun durdurulması ve 
ekonomiyi isikratr içine sokmaktır. 

Ben ifade ettim, arkadaşlarımız da değindi
ler, 1972 senesinde istikrar korunacaktır. Bir 
arkadaşımız bunun olmayacağını ifade bu
yurdular. Ben tekrar ifade ediyorum ki, 19712 
senesinde istikrar 'korunacaktır. Bu inancımı
za tesir eden bazı faktörler vardır, bunlara 
biraz sonra değineceğim. Ancak, şu andaki 
rakamlar dahi bizim bu görüşümüzün sade
ce iyimser bir giörüş olmadığını göstermekte
dir. 1971 senesinde fiyatlar bütün aylar iti
bariyle normal seyirlerinin dışına çıkmak su
retiyle bir artış göstermesine rağmen Aralık 
ayında toptan eşya fiyatları normal seviyesine 
gelmiştir ve Ankara ve îstanlbul geçim endeks
leri ise az da olsa bir miktar düşme göstermiş
tir. 

Şu anda Ocak ayı fiyatlarını da almış bu
lunuyoruz. Toptan eşya fiyatları, binde 'beş 
nisbetinde artış göstermektedir ki bu % 4-5 ci
varında normal görünen 'bir ıtoptan eşya fi
yatları artışı içinde normal seyirin altında bir 
artıştır. 

Demek ki, normal artışı daihi ocak ayında 
göstermemiş, bilâkis gayet cüzi bir artışla dur
muştur. Bilirsiniz ki, toptan eşya fiyatları 
mevsimlik bir seyir takibeder. Eylül ayından 
itibaren Mart ayma kadar yükselme tempo-
sundadır ve daima yükselir. Mühim olan bu 
yükselişin normal ölçüler içinde kalmasıdır 
ki aralık ayında normal ölçü içinde kalın
mıştır, Ocak ayında normal ölçülerin altında 
kalmıştır. 
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Geçim endeksleri ise, Aralık ayında düşme 
göstermiştir, Ocak aynıda da ufak ta olsa düş
meler vardır. Gerek tstanbul, gerek Ankara 
geçinme endeksleri, Ocak ayında da, Aralık 
ayında olduğu gibi, cüzî miktarda gerileme 
göstermiştir. 

İBu rakamlar da gösteriyor ki, istikrar hak
kındaki görüşlerim şu anda beni yanıltmıyor, 
Şubat ve Marit aylarında da bu tempo anor
mal bir hale dönmezse, 1072 senesinde istik
rar mutlak surette korunacaktır. 

Bu izahatımdan sonra 1072 senesinde ne ola
caktır, - bu mevzuda benim zaman zaman 
ümitli konuşmalarım olmuşltur, - bunların se
bepleri nedir, çok kısa olarak değinmek iste
rim. 

!Biz, Bakanlık olarak, şu anda ithalât ih
racat rejimlerini yenilemiş bulunuyoruz. Zan
nediyoruz ki almış olduğumuz tedbirlerle it
halâtımız da, ihracatımız da rahat bir tempo 
içinde seyretme imkânına kavuşmuşlardır. 

1972 yılı için mühim olan, her sene için mü
him olduğu gibi yatırım meselesidir, üretimin 
artırılması meselesidir. 

Üretimin artırılması, bir taraftan yatırım
ların çoğaltılmasına bağlı ilken, bir taraftan 
da eğer âtıl bir kapasite varsa, bu âtıl ka
pasiteyi ortadan kaldırmaya bağlı bulunmak
tadır. İlân etmiş olduğumuz kotalar, ithalât 
bakımından bir darlık olmayacağını göster
mektedir zannediyorum.. 

IBiraz evvel işaret etmiş olduğum gibi, al
mış olduğumuz tedbirlerle de malların suhu
letle girmesi sağlanmış bulunmaktadır. Bina
enaleyh, bir döviz sıkıntımız yoktur. Şunu 
ifade edeyim ki, rezervlerimiz artış temposu
nu devam ettirmekte ve şu anda 850 milyon 
dolara vasıl olmuş bulunmaktadır. Bu rakam 
çok mühim bir rakamdır Sayın milletvekille
ri; bu rakam memleketin asgarî şartları için
de dört - beş sene döviz ihtiyacının garantiye 
alındığını gösteren bir rakamdır. 

Binaenaleyh, döviz sıkıntımız önümüzdeki 
seneler için mavzuubahis değildir. 

İkinci mühim mesele; finansman, iç finans
man meselesidir. Bu mevzuda çalışmaktayız, 
ıtalhmin ediyorum ki önümüzdeki on veya onbeş 
gün içinde özel sektör yatırımlarının hızlan
ması için gerekli bir sistemi getireceğiz. 

Kamu sektörü yatırımları ise, bilindiği gi
bi, bütçe meselesidir. Bu mevzuda gerekli ka
nun tasarıları meclislere sevkedilmektedir. İm
kânlar nispetinde kamu yatırımlarına büyük 
bir ağırlık verilmek suretiyle bu kesimin ya
tırımlarını hızlandırmaya çalışmaktayız. 

Burada şu hususu arz etmek isterim ki, ver
giler dolayısiyle özel sektör yatırımlarının 
azalacağı şeklinde birtakım yorumlar yapıl
maktadır. Her şeyde aşırı gidildiği zaman ga
yet tabiîdir ki köıtü neticeler ortaya çıkar. 
Ama, söylemek istediğim şudur ki, kamu yatı
rımlarını çoğalttığınız zaman, bunlar özel ya
tırımların artması imkânlarımı temin eder. 
O balkımdan veorigi kanunlarından fazla kork
mamak lâzımdır, muayyen ölçüler içinde ka
lınmak şartiyle. 

İşaret ettiğim gibi, bir taraftan kamu ya
tırımlarını artıracağız, bir taraftan döviz im
kânlarımız boldur, iç finansman meselesini 
halledeceğiz. Bu suretle özel sektör yatırım
ları da artacaktır. 

iBu zincirin bir halkası da teşvik tedbir
leridir. Teşvik tedbirleri üzerinde çalışıyoruz, 
hemen hemen sonuna geldik. Tahmin ediyo
rum ki en geç on - onbeş gün içinde bu kanun 
parlamentoya sevkedilecektir. Yine temenni
miz, yardımlarınızla bu kanunun biran evvel 
çıkarılmasıdır. 

Binaenaleyh, kamu sektörünün yanında, dö
viz imkânlarımız dolayısiyle, özel sektörün de 
iç finansmanını temin etmemiz sebebiyle ve 
ayrıca getirilecek teşvik tedbirleriyle büyük 
bir artış gösterecek ve bu suretle tüm kay
naklar harekete geçirilmiş olacaktır. 

Esasen programımızda da ifade ettiğimiz 
gibi, karma ekonomi anlayışımız budur: Bir 
taraftan imkânların azamîsini kullanmak su
retiyle resmî sektör yatırımlarını azamî had
dine çıkarmak, diğer yandan getirilecek teş
vik tedbirleri ve imkânlar yaratılmak sureciy
le hür teşebbüsün yatırımlarını azamî hadde 
çıkarmak. 

Bu ikisi temin edildiği takdirde yatırım
lar teminat altına alınmış olacak ve bu su
retle memleketin yalnız 1972 senesi değil, 
ileriki seneteri de teminat altına alınmış ola
caktır. 

Müteaddit defalar ifade ettim, Türk eko
nomisi sağlamdır, diye. Tekrar ifade ediyo-
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rum; Türk ekonomisi sağlamdır. 1971 senesin
de alınmış neticeler dahi bu görüşü teyidet-
mektedir. Sosyo - politik birtakım hâdiselerin 
cereyan ettiği bir devrede % 9 gibi bir kal
kınma hızı elde edilmiştir. Bu da ekonominin 
esasının ne kadar kuvvetli olduğunu göster
mektedir. 

Binaenaleyh, bu anlayış içinde devam etti
ğimiz ve muayyen gayetlerle meseleleri kötü 
göstermek anlayışından bir parça kendimizi 
çektiğimiz ıtakdirde, itimat buyurun ki, eko
nomi, tahminlerimizin üzerinde bir gelişme 
göstermektedir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Bakan, sorular var efen
dim. 

Buyurun Sayın Kazara. 
(MEHMET KAZOVA (Tokat) — Efendim, 

gerek Hükümet ve gerek halkımız mahsulün 
çoğalmasını arzu etmektedirler. Mahsul çoğal
sın; ama, mahsulün çoğalması suya ve gübre
ye bağlıdır. Türkiye'de istihsal edilen gübre
nin fiyatı 100 kuruş olursa, mahsul nasıl ço
ğalır? Bunun ikisi bir yolda yürümez. 

Devlet Demiryolları falan birçok işlerde, 
amlbar hizmetlerinde zarar eder. Biz gübre fab
rikalarının zarar etmesini istemiyoruz. Maliyet 
fiyatına olmasa bile muayyen bir oranda güb
releri- ucuz satsınlar, herkes bunu alabilsin 
ve mahsul çoğalsın. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, sorunuz anla
şılmıştır. Sayın Bakan, gübre fiyatlarının in
dirilmesi, dondurulması, maliyet fiyatına sa
tılması hakkında Hükümetin bir düşüncesi var 
mı? 

TÎÜARET BAKANI NAÜM TALÛ (De
vamla) — Efendim, kanaatimce meseleye şöy
le bakmak lâzım: Muayyen bir madde olarak 
mütalâa etmemek lâzımdır. Biliyorsunuz, biraz 
evvel de işaret ettiğim gibi, 1071 senesinde fi
yatlarda ibu ekonominin kaldıracağından da
ha fazla bir artış meydana gelmiştir. Binaen
aleyh, bu artışı durdurmak zarureti vardır. 
Fakat, bu artışı durdururken muayyen mad
delerin fiyatlarını indirme yoluna gitmek ka
naatimce doğru değildir. Çünkü, yapılan zam
lar, bilhassa îktisadî Devlet Teşekküllerine ya
pılan samlardır. 

Bunlar zarar etmektedirler, zaman zaman 
Şimdi fiyatlar muayyen bir seviyeye gelmiştir. 
Burada artık istikrara kavuşur şekilde gö
zükmektedir. Yapılacak indirmeler fiyatların 
umumi toptan eşya fiyatlarını aşağı çekmez, 
bilâkis hu müesseselerin zararlarmı çoğaltır. 
Bu bakımdan umumî manada bir indirim doğ
ru değildir. 

Şu anda gübre fiyatlarının indirilmesi mev-
zuundada bir bilgim yoktur. Ancak, alâkalı 
bakanlıklarla görüşür, bilâhara kendilerine 
böyle bir düşünce olup olmadığı hususunda 
cevaplarımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aral, soru.. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Tunceli halkının başlıca iştigal konusu hay
vancılıktır. Tunceli ili bu bakımdan, civar ille
re nazaran, potansiyel itibariyle bir hayli kuv
vetlidir. Ancak, ulaşım imkânlarının güçlüğü 
ve civar vilâyetlerindeki eit kombinalarına me
safenin uzak oluşu dolayısıyle, esasen çok fa
kir olan Tunceli halkının hayvanlarını satmak 
için oralara gittikleri takdirde kendilerine bü
yük maddî külfetlere mal olmaktadır. 

Bendeniz 1968 de bu konuyu ilgililere in
tikal ettirdiğim zaman, 1969 yılında, Tunce
li'de âcil olarak bir et kombinasının kurulma
sı mümkün görülmediği için, alım ve kesim 
ve civar et kombinalarına etlerin nakli için 
tedbir alacaklarını vaat etmişlerdi. Fakat, se
ne 1972, bu zamana kadar böyle bir tesis kurul
madı ve bu vaat tahakkuk etmedi. Sayın Ba
kanımızın bu konuda görüşlerini öğrenmek is
tiyorum. Şayet şu anda sözlü olarak cevap ver
me imkânları yoksa, yazılı olarak da cevap ve
rebilirler. 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır, Sayın Ba
kan bu hususta yazılı cevap verebilirsiniz. 

TİGAEET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Evet efendim, müsaade buyurulursa 
tetkik edip yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Tetkik edilip sayın soru sahi
bine cevap verilecektir. 

Buyurun Sayın Tosyalı, sorunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakandan üç sualim olacak. 
1. Memleketimizin ziraî ve sınaî ik'etiimia-

"de büyük rol oynayan, başarılı hizmet yapan 
Ziraat Bankası ile Halk Bankasının bütün nıe-
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mur ve veznedarlarının, 657 sayılı Kanunun tat
bikinden bu tarafa çok büyük sıkıntı içinde ol
dukları Sayın Bakanın malumlarıdır. 

Bunların durumlarının düzeltilmesi ve kasa 
tazminatlarının verilmesi hususunda ne düşü
nülmektedir?. 

BAŞKAN — Yani, genel olarak devlete bağ
lı bankalarımızın maaş statüsünde vaki olan 
durum dolayısiyle bir sıkıntı vardır. Bunun 
üzerinde bir çalışma var mıdır? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, biliyorsunuz, 657 sayılı Kanun 
yürürlüktedir. Binaenaleyh, tatbikat buna gö
re yürütülmektedir. Yan ödemeler meselesi mev-
zuübahistir. Şöyle ifade edeyim, bilhassa vez
nedarlardan bahsettiniz, benim anlayışıma gö
re veznedarların, fiilen para alıp veren vez
nedarların kasa tazminatı alması lâzımdır. Bu 
mevzuda ben Hükümette görüşmeler yapmak
tayım. Ümidim, bunun bir yolunun bulunacağı
dır. 

BAŞKAN — Evet. Soru cevaplandırılmıştır. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Halen 

zirai istihsal bölgelerinde fennî gübre, yete
rince ve zamanında bulunmamaktadır. Kara
borsadadır. Spekülâsyon vardır. Ziraî üretimin 
inkişafına mâni olmaktadır. Eldeki dövizle, 
eldeki fazla dövizle ziraî üretimin artması için 
gübre ithaline gidilmesinin büyük faydasına 
Ticaret Bakanlığımız inanmakta mıdır? 

BAŞKAN — Gübrenin, fazla ithali hakkın
da, bir düşünce var mı 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, gübrenin ziraî istihsaldeki 
ehemmiyeti malûm bulunmaktadır. Ve Hükü
met olarak bu mesele üzerinde hassasiyetle dur
maktayız. Bunun tedbirleri alınmıştır. Kısa za
manda, bol şekilde gübre, alâkalılara verile
cektir. 

BAŞKAN — 3 ncü sorunuz Sayın Tosyalı, 
buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Bakanım, ziraî üretimi kamçılamak ve değer
lendirmek için, ziraî üretimin mahallinde de
ğerlendirilmesi maksadiyle kurulmakta olan 
süt, peynir, meyva sulan ve diğer üretici te
sislerin kurulacağı makinaların ithalinde ve 
bunların kurulmasında gümrük indirimi, bil
hassa geri kalmış bölge olarak ilân edilen il 

ve ilçelerde yatırım indirimi sisteminin uy
gulanması, kooperatiflerin kredi yoluyla daha 
fazla desteklenmesi yoluna bu sene gidecek 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Biraz evvel ifade ettiğim üzere, teşvik 
tedbirlerine mütedair kanun yalan zamanda 
Parlâmentoya sevkedilecektir. Bu sualinizin 
cevabını orada bulacağınızı ümidediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'mn soruları ce
vaplandırılmıştır. 

Antalya Milletvekili Sayın Hasan Ali Crül-
can Genel Kurulda bulunmamaktadır. Yazılı 
sorusunu muameleye koymuyorum. 

Sayın Nadir Yavuzkan'm Başkanlığa ve
rilmiş yazılı sorusunu okutuyorum. 

«iBurdur'da arsası istimlâk edilen, makina-
larının siparişi yapılan et kombinasının in
şasına ne zaman başlanabilecektir? 

2. Burdur'da kontrollü ziraî kredi tatbika
tı ne zaman başlayacaktır? 

Arzu buyursanız hemen, arzu buyurursanız 
bilâhara tetkikat sonu yazılı cevap verebilir
siniz. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) —Efendim, tetkik edeyim, bilâhara arz ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan'a yazılı 
olarak cevap verilecek. 

Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Trakyanm bir yağlı tohumlar koope
ratifi mevcuttur. Bu, yağlı tohumlar Koope
ratifi ve Birliği üç dörit seneden beri taban 
fiyatiyle desteklenmektedir. 

Taban fiyatı Hükümet tarafından tayin 
edildikten sonra piyasada yağlı tohumlar ta
ban fiyatınım çok üzerinde bir fiyat bulun
duğu için kooperatif ayçiçeği alamamakta, 
bu nedenle kurulmuş olan teşkilâta devlet 
tarafından verilen, yapılan masrafın bir kül
fet olduğu kanaati içindeyiz. 

Şu duruma ıgüre, taban fiyatı verilen, dışa 
ihracedilen maddelerle, ayçiçeğinin içeride 
istihlâk edilmiş olması itibariyle, 

1. Taban fiyatı bu şekilde davam edecek 
midir? 
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2. Devam edecekse, kooperatifler aradan 
çıkarılıp ta bu masrafa katlanmamak için me
selenin Toprak Mahsulleri Ofisince halli dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Efendim bu mevzua da yazılı olarak ce
vap vermeyi isterim. Yalnız, şu hususa temas 
etmek istiyorum ki, taban fiyatları meselesi 
ayrı bir mevzudur. Taban fiyatları, bir mah
sulün değerinin muayyen bir seviyenin altı
na düşmesini temin bakımından ortaya çıka
rılmış bir mekanizmadır. Binaenaleyh, ta
ban fiyatları normal tespit edilmiş ve fiyat
lar orada tutulmuşsa, kooperatiflerin, bunu 
alamıyorlar esbabı mucibesiyle taban fiyat
larının artırılması gibi bir şey ortaya çık
maz, gayet tabiî; 

Diğer işaret buyurulan hususlara ayrıca 
cevaplarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan iki sualim olacak. 
1. Ziraat Bankasının, ziraî kredi olarak 

verdiği kredilerde, meselâ tütün kredisinde 
d'inüm başına bazı yeride 100, bazı yerde 50 
lira verilmektedir. Demek oluyor ki bu, Ziraalt 
Bankası müdürlerinin takdirine bağlı bulun
maktadır. Acaba Ziraat Bankası kredileri için 
belirli bir norm tespit edilemez mi? 

2. Halik Bankası hakikaten halkın banka
sı olmuştur. Esnafımıza ve küçük ticaret erba
bıma kredi vermektedir. Ancak, bazı ahvalde 
bu Banka finansman sıkıntısı çekmektedir. Aca
ba, önümüzdeki yıllarda tezyidi sermaye cihe
tine gidilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sorular sorulmuştur Sayın Ba
kan. Buyurun. 

TÎOARET BAKANI NAÎM TALÛ (Devam
la) — Ziraalt Bankasının tatbikatı, şube tat
bikatı diye ortaya atılamaz. Şubelerin ne şe
kilde hareket edecekleri, Genel Müdürlükçe tes
pit edilir ve şubelere bildirilir. 'Bu bakımdan, 
bir şubeden diğer şubeye değişik tatbikat ol
masını bendeniz anlayamadım. Meseleyi o za
viyeden tetkik ettireceğim. 

Halk Bankasının finansman meselesine te
mas buyurdunuz. Bu, bizim memleketimizde 
umumidir. Yani finansman, daha doğrusu kay-

I nak darlığı vardır. İnşallah imkânlarımız da
ha genişler, kaynaklarımız daha çok olur ve bü
tün müesseselere icabettiği şekilde yardım 
edebiliriz. Ama şu andaki imkânlarımız an
cak bu kadarlık bir yardıma imkân vermekte
dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ıSaym Yusuf Ziya Yılmaz, buyurun, soru 

efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, bazı tetkiklerimizden anlaşılıyor 
ki, Ziraat Bankası, bazı bölgelerde borçları
nı zamanında ödemedikleri için bu vilâyetle
re gübre tahsisi yapılmamaktadır. 

Şimdi, bu durumda bulunan vilâyetler içeri
sinde acaba idarenin kusuru olarak zamanında 
borçların tahsil edilmemesi veya politik sebepler
le bu borçların ödenmemiş olduğu, velev ki 
böyle de olsa, bir vilâyet içerisinde birkaç 
şahsın borcunu ödememiş olması sebebiyle bü
tün bir vilâyetin suçlu gösterilerek cezalandı
rılması doğru mudur? 

ikincisi; duyduğumuza göre, Mayıs itiba
riyle Ziraat Bankasının 180 - 200 milyon civa
rında bir depasman yaptığı müşahede edil
miştir. Bunda politik sebepler müşahede edi
lebilir mi? Yapılmışsa, ne gibi gayelere matuf
tur depasman? Birçok vilâyetler normal plas
man sıkıntısı çekerken, bunun yapılmış olma
sının sebeplerini istirham edeceğim. 

İBu mülâhazalarla Ziriaat Bankasının ku
ruluş gayesine uygun hareket ettiği ve bugün 
küçük çiftçinin yanında bulunduğu keyfiye
ti bu suretle acaba tahakkuk ettirmek müm
kün müdür, değil midir? Bunun açıklanmasını 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — tki soru; birisi, borçların bazı 
zümreler tarafından ödenmemesi suretiyle mu
ayyen yerlerin; tahmin ederim Adıyaman bu ka
tegoride.. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Efendim, ben umumî soruyorum. Adıyaman da 
dahil. 

BAŞKAN — ... Mahrum edilmesi doğru mu
dur? İkinci soru da; 200 milyon lira depasman 
yapıldığı ifade edilmektedir.. Bunun sebeple
ri, siyasî sebepleri var mıdır?. Tamam. 

I YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — 
I Bizim, vilâyet olarak Adıyaman'a yapılan güb-
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re tahsisiyle Ege'deki bir ilçenin gübre tahsi
si arasında bir mukayese yapabilirler mi? Bu
nu da istirham ediyorum. 

BAŞKAN — O soru olmuyor da, yani si
zin vilâyetinizle benim vilâyetim oluyor. O so
ruyu müsaade edin de sordurmayalım. 

YUSUF ZIYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Ben, vilâyetimin bir kazasının rakamlarına ra
zıyım. 

BAŞKAN — İhtiyaca göre tabiî. Buyurun 
Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, bu ileri sürülen hususların 
tetkiki icabetmektedir. Müsaade ederseniz, tet
kik ettikten sonra, yazılı olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaza yazılı olarak 
cevap verilecektir. 

Sayın Akmumcu, buyurun. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Efendim, italya'ya sevkedilen karışık yağlarla 
dış ticaret itibarımızı lekeleyen Yahudi Gomel 
Zigna Şirketi imümessilleri, ortakları sahipleri 
veya sorumlu şahısları hakkında bugüne kadar 
Bakanlıkça ne gibi bir takibat icra olunmuş
tur? Bu takibat, üç senedir intacedilmemiştir. 
intacetmeyenler hakkında Bakanlıkça (her han
gi bir muameleye tevessül edilmiş midir, edil
memiş midir? Yoksa, Bakanlığın ilgilileri ta
rafından himaye mi görmektedir bu Yahudi 
şirketi? 

İkincisi; zeytinyağı hadisesi olduktan sonra 
'Gomel Zigna Şirketi mümessilleri İspanya'da 
akdedilen zeytinyağ kongresine gitmişlerdir 
Türkiye'yi temsilen. Bu Yahudileri, Türkiye'yi 
temsilen İspanya'ya gönderen hangi bakanlık 
veya hangi müessesedir? 

BAŞKAN — Efendim bir hususa değin
mek istiyorum. Adalet Bakanlığı Bütçesinde 
cezai sorumluluk yönü ile, Sayın Hüseyin Ab-
bas bu suali Adalet Bakanına tevcih etmiş bu
lunmaktadır. Cevap verilecek. 

Şimdi, Ticaret Sayın Bakanını bu yönü ile 
ikaz ettim, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren ko
nu üzerinde cevap vermesi için, cevapsız kal
ması için değil. Buyurun Sayın Bakan. Bun
lara da, arzu buyurulursa. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Sayın Başkan, bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bitti sorunuz. 
Diğer arkadaşlara da sual hakkı verelim, en 
sonunda yine siz alırsınız. Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Bu mevzuu da tetkik etmem icabeder. 
Yazılı olarak cevap veririm. Yalnız, şu hususu 
ifade edeyim ki, bir tabir kullandılar; «Ba
kanlıkça himaye mi edilmektedir?», şeklinde. 
Böyle bir şeyi kabul etmeye imkân yoktur. Ba
kanlıkça hiçbir İrimse himayeye mazhar ola
maz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorunuza, tetM-
kat yaptıktan sonra yazılı olarak cevap vere
cek. Yalnız, himaye mevzuunda beyanlarını 
ifade ettiler. 

Sayın Kabadayı, buyurun, soru. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, memleketimizde 1962 yılından itibaren 
çıkarılan, eski yıllara ait aşağı - yukarı 900 
ton tütün var. Bunların sahipleri bitti. Bu millî 
servettir. Bilindiği gibi geçmiş hükümetler 
«sattım, satıyorum» dediler, hâlâ bir şey yok. 
Bilindiği gibi tütün, şarap gibi değildir. Şarap 
eskidikçe kıymetlenir, tütün ise gün geçtikçe 
biter, tükenir. 

Son duruma göre, mesele kanunla halledile
cek mi? Kanun da, geldim, geliyorum deyene 
kadar iki sene geçer ve bu tütünleri artık yak
maktan başka çare kalmaz. 

Sayın Bakan acaba bu meseleyi pratik bir 
şekilde kararname ile hal yoluna gidebilirler 
mi? Mesele bu şekilde halledilirse müstahsil da 
ağır borç faizleri altında ezilmekten kurtarıl
mış olur. 

Aksi halde millî servetin heba olacağını hu
zurlarınızda duyurmak isterim. 

BAŞKAN — Tütünler hakkında bir bilgi 
lütfedebilir misiniz, yazılı mı cevap vermeyi 
düşünüyorsunuz? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, esasen Sayın Kabadayının işa
ret ettiği husus bir soru değil, bir temenni ma
hiyetindedir. Meseleyi biliyoruz, üzerindeyiz, 
ama halli biraz güç olduğu için tabiî zaman alı
yor. Kaldı ki bu mesele, bizden evvelki müte
addit hükümetler tarafından da ele alınmış, 
ama bir çözüm yoluna bağlanamamıştır. Biz 
gayret sarfedıyoruz. Bakalım netice ne olacak
tır. 

— 14 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Muhterem Milletvekillerinden soru şeklinde 

rica edeceğim. 
Buyurun ıSaym Ataman. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Ba
kandan üç sorum olacaktır. 

Birincisi: Bu yıl bereketli bir tarım yılı ge
çirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi bu bereketli 
yıl sonucu elde edilen buğday için bir dış pazar 
bulmuş mudur; (bugüne değin buğday ihracedil-
miş midir? 

ikincisi: Yine bugüne değin Toprak Mahsul
leri Ofisinin ıher sene zarar ettiği bilinmekte
dir. Bu yıl «Toprak Mahsulleri Ofisinin Altın 
yılı» diye, gayet lüks ve kuşe kâğıdına bir bro
şür bastırılmıştır. Bu broşürden kaç adet bas
tırılmıştır; nerelere dağıtılmıştır; malî yönü 
nedir? 

Sayın Bakandan üçüncü sorum: Türkiye 
Ekonomisinde büyük bir değeri haiz olan dış 
ticaretin devletleştirilmesi düşünülmekte mi
dir; Sayın Bakanın bu hussudaki fikri nedir? 

BAŞKAN — Zannederim ıSayın Bakanın be
yanatı arasında 100 bin ton buğdayın ilhraoedil-
mek üzere olduuğ ifade edildi. O zaman burada 
bulunmadığınız için bu suali tevcih etmiş bu
lunuyorsunuz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — (Sayın Baş
kan, eksik kalan bir sualim oldu. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlarımız sorsun, 
ondan sonra efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Efen

dim, daha evvel arz etmiştim. Toprak Mahsul
leri Ofisimiz iran'a 100 bin ton buğday satışı 
yapmıştır; İsviçre ile 20 500 ton arpa için bağ
lantıya girilmiş, lisans ve tescil muamelesi te
kemmül etmiştir. Ayrıca çalışmalar devam et
mektedir; daha da satma imkânını bulacağımızı 
ümidediyoruz. 

İthalât ve ihracatın devletleştriilmesine te
mas buyurdunuz. Bizim programımızda da ifa
de ettiğimiz gibi, böyle bir anlayışımız yoktur; 
bizim için ithalâtın ve ihracatın devletleştiril
mesi djye bir mevzu yoktur. 

Yalnız, bu münasebetle, eğer Sayın Başkan 
izin verirlerse bir hususa temas etmek isterim. 
Bu konuda bir yanlış anlayış var zannediyorum. 
Çünkü Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, 
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umumî görüşmeler sırasında Devlet sektörüne 
dahil müesseselerin ithalât ve ihracat imkânına 
kavuşmasını temenni ettiler. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Onu kas-
dediyorum. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Bu, her halde yanlış bilgiye dayanmak
tadır. Çünkü, bizim rejimimiz tetkik edildiği 
takdirde, Devlet sektörünün ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hepsinin ithalat yapma hakkı 
da mevcuttur, ihracat yapma hakkı da mev
cuttur ve esasen yapılmaktadır. Tetkik edilir
se, büyük bir ithalâtın devlet müesseseleri ile 
yapıldığı, ayrıca yine ihracatın bir kısmını da 
Devlet müesseseleri eliyle yapıldığı görülmekte
dir. Binaenaleyh, mevcut rejim bakımından bu
nu önleyici bir husus yoktur. Bu, gayet tabiî, 
440 sayılı Kanuna göre çalışan müesseselerin 
kendi ihtiyarlarında olan birşeydir. Bunu bil
hassa tasrih etmek isterim. 

BAŞKAN — Üçüncü sorusu da, Toprak Mah
sulleri Ofisinin Altın Yılı isimli kitabın kaç 
adet basıldığı ve nerelere tevzi edildiği husu
suna mütedairdir. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Bunu yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun, soru
nuzu sorun. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — ISayın Baş
kan, sualim çok kısa olacak. 

Yılan hikâyesine dönen :Suova et kombina
sı inşaatına ne zaman başlanacak, ne zaman 
bitecektir? Bunun açık ve seçik cevaplandırıl
masını bilhassa istirham eder, saygılar suna
rım. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Bu hususta yazılı cevap vermiş olduğu
mu zannediyordum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — ıSayın Bakan, 
maalesef gelmedi. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — öyle mi efendim? öyleyse yarın elinize 
geçecektir. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak (cevap
landırılacaktır. 

Buyurun Sayın Kemal Yılmaz. 
KEMAL YILMAZ (Aydın) — 'Sayın Bakan, 

malumları olduğu üzere Avrupa Ekonomik Top
luluğu, kısa adiyle Ortak Pazar ile ilişkilerimiz 
şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığımız tarafın-
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dan yürütülmüştür. Bendenizin Karma Parla
mento Komisyonu üyesi olarak müşahadem; 
Dışişleri Komisyonu diğer uzman ve uygulama 
dairelerinden gereğince faydalanmamıştır. Şim
di, Katma Protokol imzalandığına göre, kesin 
bir giriş bahis konusu olduğuna göre; bu işin 
bundan böyle Dışişleri Bakanlığınca yürütül
mesi yerine Bakanlığınızca yürütülmesi, bir uy
gulama dairesi olarak, hizmet için, memleke
timiz için daha faydalı olmaz mı? Bu konuda 
Bakanlığınızın görüşü nedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Efendim, bilindiği üzere bu meseleleri 
tetkik ve Hükümete bildirmek üzere kurulmuş 
bir komite vardır. Bu komiteye muhtelif Ba
kanlıklar dahildir. 

Ayrıca Bakanlığımda bir Genel Müdürlük 
mevcuttur. Bu genel müdürlük de bu işleri yü
rütmektedir. Şunu da kabul etmek lâzımdır ki, 
bu mesele muhtelif Bakanlıkları alâkadar eden 
bir mevzu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bakımdan tek bir Bakanlığı muhatabolarak 
görmek doğru değildir. Bu, tüm alâkalı Bakan
lıkların iştirakiyle halledilebilecek bir mesele
dir. Çalışmalar bu şekilde müşterek ve koordo-
ne bir şekilde yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Akmumcu, bir sorunuz daha vardı, 

buyurun. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 

Yahudi Gomel - Zigne şirketinin ihracat hak
kı olan devam etmekte midir, yoksa iptal mi 
edilmiştir; iptal edilmemişse bugüne kadar ne
den ilhmal edilmiştir? 

BAŞKAN — ihracat lisansı iptal edilmiş 
midir? 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Efendim, sonra. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Arz etmiştim, bu meseleyi.. 

BAŞKAN — ıSayın Akmumcu, rica ederim 
sorunuzu sorun. Bakın bir sual hakkı verdik, 
bir kere daha verdik.. Sonra demeyin de, bir 
soru daha deyin bari.. Bir tatışma yapmıyo
ruz. Evet.. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Türkiyede ne kadar ithalâtçı vardır; bu itha
lâtçının kaç tanesi yabancı uyrukludur; kaç ta
nesi Yahudi vatandaşıdır; kaç tanesi Ermeni 

vatandaşıdır; kaç tanesi Rum vatandaşıdır; 
yüzde kaçı Türk'tür? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — İhracatçıların milliyetlerini öğ
renmek istiyorlar. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu yazılı olarak 
cevap verecekler. 

Buyurun Sayın Ataman, son sorunuz. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Geçen yıl 

Ticaret Bakanından bir yazılı sorum olmuştu, 
Toprak Mahsulleri Ofisindeki dış geziler hak
kında. Verilen cevâba göre, Sayın Genel Müdür 
igöreve başladığı 3.1.1968'den 21.2. 1970'e kadar, 
yani iki yıl içerisinde 62 kez dış ülkelere gidilmiş 
ve bu dış ülkeler gidiş 'masrafı olarak da 591 097 
lira 76 kuruş - 600 bin liraya yakın - yani yarım 
milyonun üzerinde bir para harcanmıştır. Dev
let Bütçesinden büyük israfa yolaçan bu tutu
ma Sayın Bakan, kendilerine bağlı bulunan di
ğer müesseselerde de müsaade edecekler midir, 
bu böyle devam edecek imidir? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, benim anlayışım şudur: Dış se
yahatler gezme için yapılmaz; dış seyahate çık
ma zarureti ortaya çıkar ise, dış seyahate gi
dilir. Yani, o müessesenin işlerinin daha iyi 
yürütülmesi bakımından seyahate çıkma zaru
reti var ise, gayet tabiî çıkılacaktır. Ama, işa
ret buyurduğunuz hususlarda bunun aksine bir 
tutum mevcut ise, onun üzerinde gayet tabiî 
durulur efendim. 

IBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun ıSaym özmen. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, zirai krediler memlekete bir felâket ge
tirmiştir. Zirai kredi alıp da, yeterli mahsul ala
mayan bölgelerdeki çiftçilerimiz bu yüzden 
borçlarını ödeyememişler ve birikmiş borçların
dan dolayı icraya verilmişlerdir. Bunların mik
tarı dört beş milyonu bulmaktadır. Aile ve ço-
cuklarıyle birlikte düşünürsek onbeş milyon
luk bir ziraatçi vatandaş kitlesini kapsamakta
dır. 

Bu konuyu zamanında Hükümete götürdü
ğümüz zaman, zirai kredilerin miktarıdır 1 mil
yar liraya yaklaştığını ve borçların ertelenme
sinin Ziraat Bankasını müşkül durumda bıra-
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kaçağı gerekçesiyle buna hiç aldırış etmediler. 
Bu borçlar icra vasıtasıyle takibedildiğinden 
bu kütle çok perişan durumdadır. 

Şimdi Tarım ve Toprak Reformu üzerinde ça
lışılmaktadır. Acaba Hükümet, arazi sahiplerinin 
bu kredilerden dolayı olan borçları ile arazi 
kamulaştırmasından dolayı kendi borcu arasın
da bir mahsup yapmayı düşünür mü? 

Zamanında iki, üç ton krediyle buğday alan 
vatandaşın borcu faiziyle 'birlikte üç dört bin 
lirayı bulmaktadır. Bu borcu iki üç yıl içinde 
bankaya ödeyemeyen kişiler yoksul ve çok kötü 
durumdadırlar. Devlet bunlar için bir şey dü
şünüyor mu, düşünmüyor mu? 

BAŞKAN — Borunuzu şöyle özetleyeyim 
Sayın özmen: Mahsulün olmaması sebebiyle Zi
raat Bankasından alınmış olan zirai kredile
rin faizleriyle beraber büyük meblâğlara var
dığı.. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Kü
çük çiftçi.. 

BAŞKAN — Küçüğü de olur, büyüğü de 
olur; mahsulü küçüğü de alamaz, büyüğü de 
alamaz.. Bu sebeple bunların borçlarının erte
lenmesi hakkında bir düşünce var mıdır? icra
ya verilmiş olmaları hasebiyle.. Onu mu soru
yorsunuz? 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Dev
let, mahsulün kilosunu 80 kuruşa alıyor, 148 
kuruşa krediyle veriyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sorunuz an
laşıldı. 

Buyurun ıSaym Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Efendim, esas itibariyle verilen bir kre
dinin zamanında geri dönmesi lâzımdır. Bunun 
herkesin kabul etmesi ve krediyi buna göre al
ması lâzımdır. Bu münasebetle ifade etmek is
terim ki, memleketimizde zaman zaman yanlış 
bir anlayış vardır. Krediyi kredi olarak değil 
bir yardım olarak görmektedirler ve bu yüzden, 
alman krediler sanki ödenmeyecek ve bir Hü
kümet yardımı olarak mütalâa edilmek sure
tiyle geri dönmemektedir. Bu anlayışı silmek 
lâzımdır. 

Ancak, müşkül mevkie düşen çiftçilerimize 
daima yardım yapılmakta, müşkül oldukları 
anlarda zaman zaman tecile gidilmektedir. Eğer 

böyle bir hal mevzubahis ise Ziraat Bankamız 
bu meseleyi tetkik eder ve neticeye bağlar efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çiftçinin eline geçen traktörün, 
35'lik Fergusonun, bugün 75 bin liraya malol-
duğu bir gerçektir. Dış ülkelerdeki aynı trak
törün fiyatının 30 bin lira civarında olduğu da 
bir vakıadır. Aradaki 45 bin liralık farkın ara
cılar elinde kaldığı da bir gerçek. Geçen yıldan 
beri gerek bütçe konuşmalarında gerek onu ta-
kibeden zamanlarda Hükümete bu yönde sorul
muş sorularımız ve önerilerimiz olumsuz karşı
lanmamış bulunmasına rağmen, bir yıldan bu 
yana Hükümet tarafından doğrudan doğruya 
ithal için aracıyı kaldırmak suretiyle çiftçinin 
eline geçiş şeklini sağlayan bir düzen üzerinde 
durulmuş mudur; durulmamış mıdır? Durulma-
mışsa zararlı olduğuna inandıkları için mi dur
mamışlardır, yoksa başka bir ihmal mi vardır-
Evvelâ bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — ikincisini de lütfen. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Montaj sanayiinin bu memlekete yararlı oldu
ğuna Sayın Bakan inanmakta mıdır? Bugün 
302 Mercedes dedikleri bir otobüs, fabrikasın
dan 400 bin liraya çıkarken, piyasada bazı ara
cılar vasıtasiyle 750 bin liraya satıldığını bil
mekte midir ve bunun için bir muamele yapıl
mış mıdır? Bunu istirham edeceğim. 

Üçüncü sorum: Türkiye'de hayat pahalılığı 
inkâr edilmez bir gerçek. Orta - Anadolu ve Gü
ney - Doğunun mahsulü buğdaydır. Geçen yıl
dan bu yana hayat pahalılığı oranında bu yıl 
da buğdaya bir zam düşünülmekte midir, düşü
nülmemekte midir? Bunun da cevabını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Üç soru. Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Efendim, zaten ifade buyurulan husus
ların büyük bir kısmı diğer bakanlıkları da alâ
kadar etmektedir. Bu bakımdan yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuza yazılı olarak cevap 
verilecektir. 

Buyurun Sayın Cinisli. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, canlı hayvan ihracının durdurulduğunu 
Sayın Bakana hatırlatmak istiyorum. Sığır ih-
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racmın daha ne kadar zaman durdurulacağını 
öğrenmek istiyorum. Bu karar daha ne kadar 
devam edecek? Zira canlı hayvan üretimine 
menfi yönden büyük ölçüde etki etmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam-

la) — Efendim, çıkarılan kararnamede sarahat 
vardır zannediyorum. Altı ay için durdurulmuş
tur. 

BAŞKAN — Altı ay için durdurulmuş oldu
ğunu ifade ediyorlar. 

KASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Çıkarılan 
kararın sarih olduğunu biliyorum; bunun daha 
devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Altı ayın sonunda bu kararna
menin temdidi düşünülüyor mu, düşünülmüyor 
mu? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, karar niçin alınmıştır? Karar, 
benim bakanlığa başladığım sıralarda had saf
hada mevcudolan et sıkıntısını önlemek bakı
mından alınmıştır. Birinci sebep budur. Bunun 
yanında daha evvel muhtelif konuşmacılar da 
ifade ettiler; canlı hayvan mı ihracedelim, yok
sa et mi ihracedelim? Zannediyorum ki, et ih-
racetmenin faydaları çok daha fazladır. Aldı
ğımız kararın, şu anda bilhassa et sıkıntısını 
gidermek bakımından müessir olduğunu da ka
bul etmek lâzımdır zannediyorum - altı ay için 
alınmıştır. Ama altı ayın sonunda ne olacaktır 
meselesine şimdiden cevap vermeye imkân yok
tur. Birçok hadiselerin nasıl inkişaf edeceğine 
bakmak ve ona göre karar almak lâzımdır zan
nederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cinisli. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Altı ayın 

bitimine ne kadar kalmıştır? Bu kısa zaman 
içinde alınacak tedbirlerde Sayın Bakanlığın 
düşüncesi hangi ölçüde gerçekleşecektir? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Kararnamenin tarihi vardır zannediyo
rum, binaenaleyh ne kadar kaldığı orada gö
zükecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, soru
lar cevaplandırılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin madde ve bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ._-. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 68 108 111 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 750 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 67 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 IKurum giderleri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 995 727 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 İMakina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 1 857 000 
BAŞKAN *— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 212 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 749 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Bütçenin Ticaret 
Bakanlığına ve milletimize hayırlı olmasını te
menni ederiz «fendim. 
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B - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Program gereğince Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz efen
dim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
alan sayın üyeleri arz ediyorum. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler: D. P. 
Grubu adına Sayın Faruk Sükan, C. H. P. Gru
bu adına Sayın Cevat Küçük, M. G. P. Grubu 
adına Sayın Vefa Tanır, A. P. Grubu adına Sa
yın Kâmil Şahinoğlu. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunan sayın üyeler: Sayın Kemal Ata
man, Sayın Hasan .Tosyalı, Sayın Baha Müder-
risoğlu, 'Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin 
Yenipınar, Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, Sayın 
Bahri Karakeçili, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın 
Şemsettin Sönmez, Sayın Sami Arslan, Sayın 
Hüseyin Balan, Sayın Mehmet Türkmenoğlu, 
ıSayın İhsan Balım, Sayın Zeki Altunbaş'tan 
ibarettir. 

iSayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerle
rini almışlardır. 

tik söz D. P. Grubu adına Sayın Faruk Sü
kan'indir, buyurunuz Sayın Faruk Sükan. 

D. P. GRUBU ADINA FARUK fâtJKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Sağlık Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesi mü
nasebetiyle D. P. Millet Meclisi Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Zamanın müsaadesi nispetinde Bakanlık ça
lışma ve faaliyetlerinin tümü üzerindeki görüş
lerimiz maalesef etraflı olarak tenkit ve tetki
ke tabi tutulamayacaktır. Bu itibarla daha zi
yade anakonular üzerinde görüşlerimizi arz et
meye çalışacağım. 

Bu konuların, bilhassa önemli olarak telâk
ki ettiklerimizden ve günün hadiseleri içinde 
Devletimizin sağlık politikası bakımından önem
li gördüğümüz sosyalizasyon tatbikatı üzerin
deki mütalâalarımızı, koruyucu ve tedavi edi
ci sağlık hizmetleri hakkındaki görüşlerimizi, 
Bakanlıkta tatbik edilen sistem ve politikalar 
üzerindeki mütalâalarımızı anahatlarıyle arz 
etmeye çalışacağım. 
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Anayasamızın amir hükmü olarak; «Dev
let herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşa
yabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağla
makla görevlidir» hükmü millî sağlık politika
mızın esasını teşkil eder. Birinci ve ikin
ci Beş Yıllık Planlar bu temel görüşten 
harekete Türkiye'nin sağlık politikasını ve 
sağlık hizmetlerini en ücra birimlere kadar, 
en küçük ünitelere ve halk toplulukları
na kadar, halkın ayağına sağlık hizmet
lerini götürmeye makrun ve bu maksatla sos
yalizasyon tatbikatını derpiş etmiş bulunuyor. 

Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusu 
on yıla yakın tatbikat içinde fevkalâde önem 
kazanmaktadır. 1962 senesinden itibaren orta
ya konan tatbikat, maalesef isistemin Türk iç
timai bünyesine, Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun bir tarzda tatbik edilmediğini ortaya koy
muş bulunuyor. 25 ilde bugün sosyalleştirme 
tatbikatı olduğu halde ve 600 milyonun üstün
de yalnız tesisler için sarfiyat yapılmış olma
sına rağmen sosyalleştirme tatbikatından bek
lenilen netice alınamadığı için, bugün yeni il
lere teşmili durdurulmuştur. 

Sosyalleştirmenin başarılı olamamasının bir 
kaç sebebi üzerinde de durmak isterim : Daha 
tatbikata konduğu yılda pilot bölge olarak alı
nan mıntakalarda bilhassa sosyal, ekonomik ve 
altyapı imkânlarının ve şartlarının müsaidolan-
maması sebebiyle ve aynı zamanda yapılan tat
bikatın zamanında gayet esaslı ve ciddî araştır
malarla değerlendirilmemesi nedeniyle, sosyal
leştirme ani olarak pilot bölgelerden diğer vilâ
yetlere teşmil edilmiş ve böylece ekonomik ba
kımdan geri kalmış bölgelerimizde, sosyal ve 
ekonomik imkânları olmayan yerlerde hekimkV: 
ve yardımcı personelin çalışması durumu hasıl 
olmuştur. 

Tatbik edilen ücret politikası, aynı zamanda 
biraz evvel arz ettiğim hususlar da gözönünde 
bulundurulursa, sosyalleştirme tatbikatı maale
sef arzu edilen şekilde başarıya ve planlarda 
derpiş edilen seviyeye erişememiştir. Bugün 
ocaklarda ve sağlık evlerinde faaliyetler çok bü : 
yük ölçüde aksamış bulunmaktadır. Gerek he
kim bakımından, gerek yardımcı tıp personeli 
bakımından durum hakikaten üzücü ve bir hay
li düşündürücüdür. Bu itibarla sosyalleştirme 
konusunu Türkiye'nin şartlarına göre yeni baş
tan bakanlığın çok ciddî şekilde araştırmalara 
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tabi tutarak değerlendirmesini, tıkanıklıkların 
giderilmesi hususunda hukukî ve diğer perso
nel sebeplerinin kaldırılması hususunda çalış
malarda bulunmasını gönülden temenni ediyo
ruz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Şahsan edindiğimiz müşahedeler odur ki; 

hir çok yerlerde sağlık ocakları hiç altyapı te
sisi ve önemi, yani elektriği, suyu, yolu ve di
ğer vasıtalar nazara alınmadan hatta birkaç 
yüz liralık bir istimlâk parası dahi düşünülme
den gelişi güzel yerlere serpiştirilmiş ve böyle
ce oralarda çalışmak mecburiyetinde bulunan 
değerli tıp personeli ve yardımcıları maalesef 
hizmet göremez bir hale getirilmişlerdir. 

Planlarda koruyucu sağlık hizmetlerinin 
esas olacağı, hastanelerin bu hizmetleri tamam
layıcı rolde olduğu belirtilmesine, yani Türk 
sağlık politikasının, millî sağlık politikamızın 
esası olarak planlar koruyucu sağlık hizmet
lerini esas kabul etmiştir, tedavi edici sağlık 
hizmetleri de koruyucu hizmetlerin tamamlayı
cısı ve yardımcısı olarak değerlendirilmiştir. 
Böyle olmasına rağmen planlarda yatırımların 
ancak % 11 'i koruyucu hizmetlere, % 89 u ise 
yataklı tedavi kurumlarına tahsis edilmektedir. 
Bu vaziyette Anayasanın amir hükmüne uygun 
olarak tespit edilmiş Sağlık Bakanlığı millî 
sağlık politikası esaslarından inhiraf edilmiş, 
koruyucu «ağlık hizmetleri bir kenara itilerek, 
çok pahıh olan tedavi edici sağlık hizmetlerine 
ağırlık vorilmiş ve bu yüzden ide Türkiye'de sağ
lık problemleri muallâkta kalmış ve hepimiz 
için, Devletimiz İçin üzücü problemler olarak 
karşımıza bırakılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında iSağlık Bakanlığının 
takibettiği ve uyguladığı sağlık politikası yan
lıştır. Bakanlık bugünkü tatbikatı ile tedavi 
edici hizmetlere, yani hastane işletmeciliğine 
önem vermekte, koruyucu sağlık hizmetlerini de 
tali ve yardımcı olarak kabul etmeketdir. 

Sağlık hizmetlerini sosyalleştirmenin başa
rıya ulaşamamsı ve milyonlara Ibaliğ olması kar
şısında, İSağlık Bakanlığı çok ciddî tedbirler 
üzerinde durmak ve durumun objektif şekilde 
değerlendirmesini yapmak mecburiyetindedir. 

İSağlık Bakanlığı bugün hizmetlerinin büyük 
ölçüde plan hedeflerinden uzak ve arzu edilen 
seviyede olmadığı, gerçekler ve vakıalar karşı-
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surda mevcut durumu tam bir objektivite içe
risinde değerlendirmek cihetine gitmelidir. Bu 
değerlendirmeyi yaparken, ciddî ve objektif 
araştırmalar, proje çalışmalarına girişmeden, 
sağlık hizmetlerini palyatif tedbirlerle ve gü
nün şartlarına uygun olmayan geçici tedbirlerle 
halletmesi mümkün değildir. 

Bugün İSağlık Bakanlığının bünyesi, idarî 
sistemler bakımından ve bugünün gelişen ve 
değişen şart ve ihtiyaçlarına katiyen cevap ve
rebilecek bir hüviyette (bulunmamaktadır. Bu 
itibarla sağlık politikasını tanzim ederken? cid
dî bir araştırmaya, ciddî bir tetkike ve yeni
den bir düzenlemeye gidilmesi ve reorganizas-
yon çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı teşkilâtın
da bu hususun ihmal edildiğine - vazife gördü
ğüm devreyi de katıyorum - önemle ele alınma
dığına bilhassa işaret etmek isterim. Onun için 
İSağlık Bakanlığı her şeyden evvel bir araştır
ma, tetkik ve proje çalışmasına önem verilme
lidir. Sağlık Bakanlığı, değerli elemanlarıyle ve 
Devletin diğer kuruluşlarındaki tecrübeli ele
manlarından da istifade etmek suretiyle bu ko
nuyu ele almasını şart ve zarurî görmekteyiz. 

Yataklı tedavi kurumlan - ki, milyonlar 
sarf edilerek ve Bakanlık da, bunu ana - esas 
politika kabul etmiş olmasına rağmen - arzu 
edilen hizmetleri maalesef verememektedir. 

Tedavi kurumlarımız büyük bir dağınıklık 
içerisindedir. O kadar dağınık ki, mevcut sınıf
landırılmış hastanelerde dahi bu görülmektedir. 
Hatta aynı vilâyet içerisinde aynı sınıf hasta
neler dâhi bugün standartlardan mahrum bu
lunmaktadır. Hastanelerde personel tayini, has
tanelere teçhizat verilmesi konusu tamamen bir 
düzensizlik içerisinde, faydalı olmaktan uzak 
şahsî inisiyatifler ve şahsî sempati ve antipar 
tilere terkedilmiş bir halde yürütülmektedir. 

Pahalı olan bu sistem, Anayasanın amir hük
mü, sağlık politikamızın esasını teşkil eden te
davi edici hizmetlerin vatandaşa eşit olarak 
görütülmesini gerektirir. Bu hususu da maale
sef bir kenara itmiş bulunuyoruz. 

Filhakika planlarda derpiş edilen, yurt ih
tiyarları için lüzumlu 10 000 kişiye 25 yatak 
hususu gerçekleştirilmiş görünmekteyse de ki, 
'bu içtimaî adalet ve eşitlik prensibi içerisinde 
değildir. Bu, doğrudan doğruya tıbbî imkânla
ra sahip, standartları düzgün olarak hizmet gö-
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ren vilâyetlerde, bir çok riske ve fedakârlıklara 
katlanarak, gelen hastaların zorlaması neticesin
de hastane adedinin ve yatak sayısının artırıl
ması suretiyle 10 000'de 25 rakamına eşirilmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bu konuda da pla
nın emrettiği eşit şekilde vatandaşa sağlık hiz
metlerinin ve tedavi edici 'hizmetlerin götürül
mesi prensibi maalesef gerçekleşmemiştir. 

Ankara'da bunun örneklerini sayın Bakan 
her an tespite muktedirdir ve tespit edebilir. 
Arkadaşlar, bu yüzden Türkiye'de sağlık hiz
metleri - çok cüzi mmtakalarımız hariç - maale
sef belediye hudutları dışına, halkın ayağına 
gfitürülememektedir. Türkiye'de sağlık hizmet
leri henüz Türkiye'nin üçte ikisinde belediye 
hudutları dışına çıkarılamamaktadır. Belediye 
içerisinde sağlık hizmetleri de dağınık, perişan, 
koordinasyon ve işbirliğinden mahrum, imkân
lardan mahrum bir şekilde sağlık hizmeti gör
me durumundadır. Çok rica ediyorum, bu hu
susları artık bir sisteme bağlasınlar. 

Şahsî mesuliyet duygularıyle, şahsî meslek 
hizmet aşkiyle görülen hizmetler yerine, bir 
sistemin hâkimiyetiyle Devletin imkânları de
ğerlendirilmeli ve yürütülmelidir. Bugün ga
yet açık şekilde beyan ediyoruz. Gayri kabili 
ret bir gerçektir ki, Türkiye'de sağlık hizmet
leri hem koruyucu sağlık hizmetleri ve hem de 
tedavi edici sağlık hizmetleri, hakikaten geri 

kalmış memleketlerde dahi olmayacak derece
de halkımıza hizmet götürememektedir. Bu, düz
gün bir sistemin yokluğundan, takibedilen po
litikalardan, keza Devlette esas olan devamlı
lık prensibine riayet edilmemesinden ileri gel
mektedir. 

Bir bakan gelir, kendine göre bir sistem ku
rar. O sistem iyi dahi olsa diğer bakan, muay
yen tesislerle o sistemi idame ettirmez. Uygula
mada bu, bütün kemaliyle ve bütün acı belirti
leriyle, örnekleriyle ISağlık Bakanlığında mev
cut bulunmaktadır. 

Bu itibarla çok rica ediyorum, İSaym Sağlık 
Bakanı arkadaşımız buna bir sön versin. İSaym 
meslekdaşım Ay kan'a büyük ümitlerle güveni
yor ve şahsiyetine inanıyoruz. İSaym arkadaşı
mız, Bakanlık bünyesinde sistem ve prensipleri 
hakim kılsın. Keyfî, şahsî ve süpjektif değer
lerle Devlet hizmeti ve sağlık hizmeti yürütüle
mez. O itibarla Türkiye'de bozuk olan sağlık 
sistemlerini ve sağlık politika esaslarını Anaya
sanın emrettiği ve Türkiye gerçeklerine uygun 
şekilde esas rayına oturtmak mecburiyeti ve 
mükellefiyeti bu bakanlığın değerli mensupları
na kalmıştır. 

Her türlü hissî ve şahsî mütalâanın dışında 
şunu arz etmek isterim ki, Sağlık Bakanlığı 
çok sağlam bir potansiyele sahiptir. Sağlık Ba
kanlığı, cidden büyük fedakârlık ve hizmet ör
nekleri vermiş, bütün mahrumiyetlere katlana
rak hizmet görmüş bir meslek mensuplarının ve 
yardımcı personelini teşkil eden bir potansiyel
dir. Bu potansiyeli kırmamak lâzımdır. Bu po
tansiyeli şahsî ve hissî sebeplerle birbirine dü
şürür hale getirmemek lâzımdır. 

Bugün Sağlık Bakanlığı bünyesinde esefle 
müşahede ediyoruz ki, hizipleşmeler ve şahsî 
rekabetler yüzünden bakanlıkta huzursuzluklar 
vardır. Bu, yeni bir şey değildir, devam edege-
len bir husustur. Bunun katiyetle ve radikal 
bir şekilde önlenmesi hususunda Sayın Bakan
dan örnek çalışmalar beklemek hakkımızdır. 

Bu itibarla bu konu üzerinde ciddiyetle du
rulması lâzımdır. Çünkü hizmetleri görecek olan 
şahıslar, gönüllü olarak bu meseleye girmezler
se, elbetteki hizmetler yapılır gibi görünür, 
ama yerinde sayar. O itibarla bu konu, hizmet 
politikasının ve hizmet felsefesinin zannediyo
rum ki idarede, esasını teşkil eder. 

Hepimiz müşahede ve tespit etmiş bulunuyo
ruz ki, taşra hastaneleri ve taşra sağlık tesisle
ri maalesef iyi çalışmamaktadır. Aynı zamanda 
imkânlardan mahrum bulunmaktadır. Bilhassa 
yataklı bir çok sağlık merkezlerinin hali üzü
cüdür. Devletin, bu yüzden maruz kaldığı emek
leri ve sarf edilen paraların ne kadar boşa git
tiğini, - rakam olarak vermenin ötesinde - ika 
edilen zararların, vatandaş (hayatına ve sağlığı
na olan zararların hesabedilmesini ve değerlen
dirilmesini Sayın "Sağlık Bakanından bilhassa 
rica ediyorum. 

Çünkü öyle hastaneler, öyle kuruluşlar bili
yoruz ki, sınıfı ile mütenasibolmayan perso
nele ve teçhizata, cihazlara sahip bulunmakta
dırlar. Ama yine öyle hastaneler biliyoruz ki, 
bölge hastanesi hüviyetinde, eğitim hastanesi 
hüviyetinde olduğu halde, bir sağlık merkezin
de boş duran, hatta bir sağlık ocağında kulla
nılamayan cihazlara sahip değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Sükan, süreniz dolmuş

tur. İkinci hakkınızı istimal edecek misiniz? 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Edeceğim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, koruyucu sağlık hizmetleri 
arzu edilen şekilde yürütülemediği gibi, Tür
kiye'de sağlık hizmetleri yönünden pek çok 
problemle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bilhassa salgın hastalıklar konusu Türk 
Devleti için aktüel ehemmiyetini muhafaza et
mektedir. 

Bulaşıcı sağlık hastalıklarından, bilhassa 
bulaşıcı barsak hastalıklarından tifo, paratifo, 
paraziter hastalıklar ve benzeri hastalıklar, 
- son senede buna de Eltor Kolerası eklendi -
keza kızamık, polyomiyelit, sarılık gibi ve halen 
Türkiye'de tahribat yapmakta olan bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele arzu edilen seviyede bu
lunmamaktadır, bir sisteme de bağlanamamak-
tadır. 

Bu hususlarda yapılmış güzel çalışmalar var
dır. Bu çalışmalar tetkik edilirse, sistemin düz
günlüğünde çalışmaların verimliliğini bulmak 
mümkündür. Verem ISavaş Teşkilâtının, Sıtma 
İSavaş Teşkilâtının cidden övünülecek ve bütün 
Dünya Devletlerine örnek teşkil edecek çalış
malar vardır. Dış memleketlerde tecrübe edil
miş, ama Türk içtimaî bünyesine ve şartlarına 
uydurulmuş çok mükemmel bir sistem haline 
getirilmiş olmasındandır. Aynı şekilde bu siste
mi tatbik eden fedakâr ve idealist ve bu davaya 
gönül vermiş insanların sisteme ruh ve hayati
yet vermesinden dolayı başarıya ulaşmıştır. Ha
kikaten Türkiye'de örnek çalışmalara şahidolu-
yoruz. Bu yüzden sıtma eradike edilecektir. 
Bu yüzden verem de eradike edilecektir. Ama 
bugün verem tehlikesini muhafaza etmektedir. 
200 000'e yakın veremli, bütün gayretlere rağ
men Türkiye'de tedaviye muhtaç vaziyette bu
lunmaktadır. Ve senede, yine bugünkü çalışma
lar neticesinde 4 - 5 bin veremli, 8 - 10 bine ya
kın veremli ölmektedir. 

Aynı şekilde bugün 300 OOO'e yakın trahom
lu, aktif trahomlu, 12 500 firengili ve 10 000 
cüzzamlının bulunduğu hatırlanacak ve bunla
rın tahribatı gözönünde bulundurulacak olursa, 
bulaşıcı hastalıklar mevzuunda yapacağımız çok 
işin bulunduğu gerçeği ortaya çıkar. 
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Arkadaşlar, yurdumuzda her yıl 150 OOO'e 

yakın kanser vakası tespit edilmektedir, Dünya 
bağlık Teşkilâtının kıstaslarına, göre. Kanser
den senede 75 000 kişi ölmektedir. 

Aynı derecede ehemmiyetle romatizmal kalp 
hastalıkları, damar, koroner hastalıkları ile di-
yabetik 'hastalıklardan Türkiye'nin maruz kal
dığı ekonomik ve sosyal hayatımızdaki tahriba
tın ölçüsü resmî istatistiklerle tespit edileme
mektedir. Ama bu hastalıklarla ilgili sağlık 
üniteleri Türkiye'de kifayetsizdir. Bu yüzden 
uğranılan can kaybının ve dışarıya sarf edilen 
dövizin miktarı hakkında bütün arkadaşları
mın bilgiye sahibolduklarını ümidediyorum. 

Bu itibarla bu konularda damar hastalık
ları, romatizmalı kalp hastalıkları, koroner has
talıkları, yani acil kalp hastalıkları, kanser ve 
diyabetik hastalıklar üzerinde çalışacak, ciddî 
hizmetler görecek ünitelere ihtiyacımız vardır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin gerçekleştiri-
lememesinin ve salgın hastalıkların daima ve 
her an patlak vermesinin sebeplerinin başında 
çevre sağlığı problemi Türkiye'de bir Devlet 
meselesi halinde ortada bulunmaktadır. Bunun 
için de gerekli ve ciddî çalışmaların yapılmamış 
bulunmasıdır. 

içme suları, kanalizasyon, lâğım tesis
leri ve her türlü saniter tedbirlerin ve şartların 
Türkiye'de ne kadar noksan olduğunu hepimiz 
görüyoruz. Türkiye'de, biraz evvel söyledi
ğim salgın hastalıklar, bulaşıcı salgın hastalık
lar her an tahribat yapabilir. iSon on senede 
veremin, cüzzamm (lepranın), bulaşıcı bağır
sak hastalıklarının tifonun, paratifonun, kıza
mığın ve diğerlerinin sosyal ve ekonomik yön
den yaptığı tahribatın ölçüsü yoktur. Maddî 
ve manevî hasarı zelzeleyle ve tabiî afetlerle 
mukayese edilemiyecek kadar büyüktür. 

O itibarla, meselenin üzerinde ciddiyetle 
eğilmek lâzım. Günü gün eden bir sistem içe
risinde değil, hâdiseleri olduğundan fazla gös
termek gayreti içerisinde değil, ama gerçekle
rin üzerine gitmek suretiyle, kısa ve uzun va
deli programlar ve prensipler hazırlayarak bu 
meseleyi ele almak lâzım. Bakanlığın, konu
ları Devlet meselesi haline getirmesinin yolları
nı bulması lâzımdır. Aksi takdirde Türkiye'de 
yarın, iki sene sonra yine kolera salgını ola
caktır. Yine tifo, paratifo salgınları olacaktır 
ve büyük tahribat yapacaktır. 
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Onun için, Bakanlık yalnız kendi mesuli
yetinde, kendi uhdesinde ve kendi vazifesi dâ
hilinde bulunmayan işleri alâkalı bakanlıklarla 
teşriki mesai etmek suretiyle, ama hakikaten 
gerçekleştirmek yolunda teşriki mesai etmek 
suretiyle, gösterişten uzak kalarak bu işleri 
bir sisteme, bir plâna ve bir çalışmaya bağla
ması iktiza eder. 

Sayın Başkanım, konuşmamın son kısımla
rına geliyorum. Müsaade ederseniz 5 dakika 
içerisinde bitiririm. 

BAŞKAN — Daha 4 dakika süreniz var 
efendim. Bu süre içinde bitirirseniz çok mem
nun oluruz. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Türkiye'de 
hekim dağılışı, her defasında söylenir, tama
men adalet prensiplerinin dışında yine gelişmiş 
illerde toplanmaktadır. Yalnız istanbul, An
kara, izmir'de, Türkiye'de icrayı sanat eden 
hekimlerin yarısı bu üç vilâyette toplanmakta
dır. Bugünkü takibedilen personel politikası 
sebebiyle, hekimleri ve yardımcı sağlık perso
nelinin görmekle mükellef olduğu kutsi hizmet
lere uygun şekilde kabul edilmediği ve bunla
ra uygun bir hizmet ve bir personel rejimi tat
bik edilmediği müddetçe Türkiye'de yeterli ve 
hakikaten her ihtiyacı karşılayacak ihtisas er-
ıbabı hekimi ve yardımcısı sağlık personelini 
yerlerine yerleştirmeye imkân yoktur. Bugü
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu 
yapabilecek bir bakan, bir bakanlık, bir Hü
kümet olamıyacaktır. 

Sosyal ve meslekî imkânlar, meslekî husu
siyetlere göre sağlanmadığı müddetçe Türkiye'
den hekim göçü olacaktır. Dış memleketlere 
hekim gidecektir. Meseleyi katiyen hissî ve 
muayyen duyguların tesiri içerisinde itham ko
nusu yapmamak lâzım. Türkiye'den ayrılan ve 
meslekî gelişmeler ve sosyal imkânlar bakımın
dan dışarıya gitmek mecburiyetinde kalan he
kimlerin gidiş sebepleri ve Türkiye'ye dönme
leri için gerekli tedbirleri çok ciddî araştırmak 
lâzım. Bu hususta meslekî ve sosyal imkânlar 
ve avantajlar sağlanmadığı ve hukukî tedbirler 
alınmadığı takdirde Türkiye'de sağlık hizmet
lerinde yeterli miktarda hekim çalıştırmak ve 
keza Türkiye'den dış memleketlere hekim hic
retini önlemek mümkün olamayacaktır, müm
kün değildir. Bu konu fevkalâde ehemmiyetli
dir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Son olarak bakanlık iç bünyesiyle ilgili şu 

hususları tekrar etmek istiyorum. Sağlık Ba
kanlığında devam edegelen rekabet ve hizip 
çekişmeleri huzursuzluk ve tedirginlikler yarat
maktadır. Bu halin hizmetleri aksattığı ve 
olumsuz etkiler yaptığı bir gerçektir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ge
len bakanlara göre pek çabuk renk ve kabuk 
değiştiren bir tutum vehali müşahade etmenin 
üzüntüsü içerisindeyiz. Biraz evvel arz etti
ğim gibi, meseleyi, tamamen şahsî ölçüler 
dışında, prensiplere ve hizmet felsefesine bağ
lamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, süreniz dolmuş
tur. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Nakil ve tâyinlerde yönetmelik esaslarına 
ve objektif kriterlere sadık kalınmasını önem
le rica ve temenni ediyoruz. Nakil ve tayin
lerde bâzı sıfatsız yetkililerin rol oynadıkları 
yolundaki Meclis kulislerine kadar gelen söy
lentilerin kökten kurutulması hususundaki sa
mimî temennimizi değerli Bakana arz etmek 
istiyorum. 

Keyfî ve süpjektif ölçülerle müktesep hakla
rı dahi zedeleyerek yapılmış olan yersiz ve 
haksız tasarrufların tashih edilmesi hususun
daki tedbirlerini bekliyoruz. Bunun örnekleri
ni görmüş olmaktan duyduğumuz memnuniye
ti de belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Hekimi görevinden dolayı sorumlu tutacak 

ve cezalandıracak olan tek merci vicdanıdır ve 
mesleğinin ahlâk kurallarıdır. Meslek ve in
san sevgisiyle gönlü dolu olan hekimi şerefli 
meslekî faaliyetleri sebebiyle mahkûm edebile
cek bir hukuk müeyyidesi yoktur. Kötü istis
nalara bakarak şahsî ve siyasî ihtiraslar uğ
runa şerefli ve fedakâr meslek mensuplarını 
töhmet altında bırakacak beyanlarda ve gös
terişli hareketlerde bulunanlar kendilerini zor 
unuttururlar ve affettirirler. 

Türkiye'de hekimlik, diğer mesleklerden 
daha fazla hizmet ve feragat örneği vermek 
mecburiyetinde olan bir meslektir. Zira, çile 
ve derdi bir kader olarak kabullenmiş Türk 

— 23 — 



M. (Meclisi B : 47 23 . 2 . İ972 (O : 1 

halkına derman verebilen yegâne hacet kapısı 
Türk hekimi tarafından açık bulundurulmalı
dır. 

Türkiye'de meselelerin halli, üstün vasıflı 
iedalist ve çalışkan meslek adamlarıyle müm
kündür. Bu ciheti iyi bilen, ve değerlendiren 
milletler refaha erişmişler ve kalkınmışlardır. 

Sayın Meclisimizin değerli üyelerini Demok
ratik Parti Meclis Grubu adına hürmetlerimle 
selâmlarım. (D. P. sıaralarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Cevat Küçük. Buyurun. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

O. H. P. GRUBU ADINA CEVAT KÜÇÜK 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Sağlık Bakanlığı Iİ!072 bütçesi üzerinde C, 
H. P. Grubu görüşlerini size izah etmeye (çalı
şacağım. 

ıSağlık politikamızın bugüne kadar takibet-
tiği seyre bir $öz atacak olursak neler görü
rüz. Sağlık sorunlarımızı çözmek için Cumhu
riyetten bu yana çeşitli yollar ve metotlar de
nenmiştir. Hükümet Tabipliği sisteminden sağ
lık merkezleri sistemine geçilmiş, bir müddet 
sonra bu sistemden sosyalizasyona geçilmiştir. 
Tedavi kurumlarında ise, Numune ve Belediye 
Ihastaneleri sisteminden Devlet hastaneleri sis
temine geçilmiştir. Bunlarda çeşitli personel ve 
işletme usulleri kullanılmıştır. Son olarak da 
Fultaym ve Partaym gibi usuller tatbik edil
miştir. (Bir müddet 'donra, bunların hepisi bıra
kılmış veya gevşetilmiştir. Bulaşıcı hastalıklar
la mücadele bölümünde oldukça iyi neticeler 
alınmıştır. Bu bölüm istisna kılmırsa bugüne ka
dar sağlık politikasında bir istikrar sağlana
madığı, Ibir millî sağlık politikasına erişemedi
ğimiz gerçeği ortaya kendiliğinden çıkmakta
dır. 

Bakanlarım, veya siyasî kuruluşların şahsî 
eğilimine göre sağlık politikasında çeşitli zik
zaklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum da açık
ça sağlık politikamızın hâlâ bir denemeler ve ara
yışlar içinde olduğunu göstermektedir. Bu nok
tadan hareketle, 1972 sağlık bütçesini inceleme
ye taJbi tutarsak, genel karakteri ve hamle gücü 
'bakımından bu bütçenin mevcudu muhafazadan 
ileri bir istidat taşımadığı görülür. 

Genel bütçenin ancak % 467'sini teşkil eden 
sağlık bütçesiyle sağlık .hizmetlerini yürütmek 

ve hızlandırmak mümkün değildir. Bu oran 
! % 8 ilâ % 10 civarına çıkarılmalıdır. Biran için 
• sene içinde boş kadrolara personel bulsak ve âtıl 
| yataklar işler hale gelse bu bütçe ile masrafla-
! rı nasıl karşılarız ve hizmeti nasıl yürütürüz?. 
| Yedek akçe durumu da çok zayıf durumda 
• olduğundan yıl içinde hiç temenni edilmediği 
| halde bulaşıcı (hastalıklarda birden bir alevlen-
: me olursa (büyük güçlüklerle karşılaşmak mu-
| kadder olur. Sağlık hizmetlerini halka en iyi 
| götürecek sistemlerden biri sosyalizasyon olduğu 
! halde, bir türlü bu sistem iyi işler hale getirile-
i medi. Çeşitli İhatalar, sağlık politikasında çeşit-
; li zikzaklar bu son neticeyi sağladı. Sosyalizas-

yon hizmeti yalnız ISağlık Bakanlığı hizmeti ola
rak görüldüğü müddetçe Hükümet politikası 
karakterini kazanmadıkça bu aksamalar sürüp 
gidecektir. 'Türkiye'mizde çeşitli sektörler çe
şitli ticret ve istihdam politikaları tatbik ettikçe, 
hekim ve sağlık personelinin bu kuruluşlar ara
sında laçık artırmaya konulmuş durumları de
vam ettikçe sağlık politikamızı ve sosyalizas
yonu dengeli bir şekilde yürütmek mümkün ol
mayacaktır. 

Bir kısım vatandaşın ödediği sağlık, prim-
leriyle malî potansiyeli yükselen kuruluşlarla, 
sadece genel bütçeden sağlayacağı (imkânlarla 
çok daha geniş kütleye hizmet (götürecek olan 
Devlet kesiminin maddî yarış halinde olması 
mümkün değildir. Üstelik, koruyucu hekimlik 
vazifesi de bu dar imkânlarla Devletin omuz-
larındadır. 

Bir başka nokta da şudur: (Hizmetin halka 
götürülşünde başlangıçta psikolojik adaletsizlik 
vardır. tBu adaletsizliği kaldırmak, kuruluşlar 
arası rekabeti yok etmek, dengeli hale getire
bilmek için ve hizmette psikolojik eşitlik ile 
entegrasyonu sağlamak için genel sağlık sigor
tası sistemine geçmek şarttır. Bu potansiyelin 
var olduğunu kabul etmek zorundayız. 'Zira, 
hem sağlık kuruluşları, hem de sağlık personeli 
genel bütçe dışı varlıklarını bu millî potansiyel
den sağladıklarına ve memnun olduklarına göre 
bu ortam ve imkân var demektir. 

Hükümetlere düşen bu işi organize ve kana-
lize etmektir. Başlangıçtaki zorluklar zamanla 
yenilenebilir. Aslında reform karakteri taşıyan 
tek ve en büyük unsur, genel sağlık sigortası 
sistemine geçmek olacaktır. Gerek genel sağlık 
sigortası ve gerekse sosyalizasyonda hizmetleri 
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yürütmek için içinde yan ödeme ve mukaveleli 
hekimlik unsurları taşıyan, elastikiyeti bulunan 
genel sağlık personel rejimi getirilmelidir. Bu 
getirilmedikçe sağlık hizmetlerinden istenilen ne
tice alınamayacaktır. Âdil, süresi belirtilmiş, 
kademeleri tanzim edilmiş bir hizmet rotasyonu 
usulü konulmalıdır. Türkiye'nin imkânlarına gö
re sağlık personeline insanca yaşama olanakları 
sağlandıktan sonra hekimler ve sağlık personeli 
için bazı mecburi mükellefiyetler getirilebilir. 
Başka türlü sağlık hizmetini istenilen seviyede 
yürütmek mümkün olmaz. 

Değerli jnilletvekilleri, 
Sevk ve idare merkezini ve teftiş politikasını 

daha aktif hale getirmekte de fayda vardır. 
ikinci Beş Yıllık Plan hedeflerinin ancak 10 ta
nesine, o da belirli hudutlar içinde yaklaşılmış 
veya üzerinde durulmuş olması geri kalan 17 
tanesine hiç dokunulmamış olması sağlık politi
kasının bugüne kadar nasıl yürütüldüğüne en 
güzel delildir. Plan ciddiyeti ile uygulama bir
birine zıt yürütülmüş demektir. Millî sağlık po
litikası bu ciddiyetle sağlanamaz. Yeni bakanın 
bu gerçekleri samimiyetle açıklamış olması ile
risi için bir ümittir. Hükümetlerin Üçüncü Beş 
Yıllık Planda bu hedfelere maddî ve manevî sa
hip çıkmaları gerçeği dile getirilmiş ve öneril
miştir. Böyle olunca da idarei maslahat görüşü 
halen sürüp gidiyor, demektir. 

(Sosyalizasyonun, başlatılmış olduğu vilâyet
lerde işler hale gelebilmesi için 300 milyon lira
ya ihtiyacolduğu söylenmektedir. Genel bütçe
den bunu karşılamak mümkün olmuyor ise, ge
nel sağlık sigortası sistemini getirmek suretiyle 
de bir kaynak bulunmuş olur. 

Halen kırsal bölgedeki sosyalizosyon hekim
liklerinin % 90'ı açıktır. Merkezlerde ise, % 90'a 
yakın dolu gözükmektedir. Ebe, sağlık memuru 
ve hemşire noksanlıkları mevcuttur. Personel 
durumu genel anlamıyle yürekler acısıdır. Ge
rekli tedbirler a1 .madıkça halen Hazineden ay
rılan paralarla yapılan yatırımların atıl durum
da olanlar ile atıl yatak kapasitesi tutarları, 
faizleriyle birlikte hesabedilirse, 106 milyon lira 
yıllık Hazine zararımız oluyor demektir. Bu işe 
bir çare bulmak gerekir. Tedavi kurumlarında 
bakanlığın bir araştırmasına göre verimlilik 
düştüğüne göre, bu modern imkânlar arasında 
hatalı bir sağlık politikası yürütülüyor demek

tir. Para artıyor, personel artıyor, yatak sayısı 
artıyor, ama verimlilik düşüyor ise idarî hata
ları ve sistemleri ele almak düzeltmek gerek
mektedir. Halen Devlet hastanelerinde % 45 ci
varında âtıl yatak kapasitesi resmen var görül
düğüne göre, bu kapasiteyi kullanır hale getir
mek hükümetlerin vazifesidir. Bu imkân durur
ken yeni yatırımlara gitmek gerçekçi bir tutum 
olmaz. 

Sayın milletvekilleri, 
Aile planlaması çalışmaları deneme mahiye

tinde ve başlangıç basamağı durumundadır. 
Yaygın halde halk hizmetine verilmesinde fay
da vardır, devam ettirilmelidir. 

Yataklı kuruluşlarda 1971'de yatak başına 
15,6 lira. 1972'de ise 16,72 lira düşmektedir. Ar
tan pahalılık şartları içinde bu para ile hastaya 
nasıl hizmet götürülür? Bu nispet Sosyal Sigor
talarda yatak başına 40 liranın üstündedir. Or
talama bir rakam alsak bile, bunu 25 - 30 liraya 
çıkarmadıkça hastaya hizmeti istenilen bir sevi
yeye ulaştıramayız. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri yeterli değil
se de, takdire değer bir biçimde yürütülüyor. 
1971 yılı bu bakımdan milletçe şanslı bir yılımız 
olmuştur. 

Verem, trahom savaş, çocuk felci, Lebra, Ko
lera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar bölümünde 
alınan neticeler iftihar edici seviyede olanları 
yanında istenen neticeyi vermemiş olanlar da 
vardır. 

Sosyal yardım yönünden teşkilâtlanma ve 
hizmeti aktif hale getirmek gerekli hale gelmiş
tir. Birtakım isimler kazanmak için sükse ba
kan, jet bakan politikası Türkiye'ye fazla bir 
şey kazandırmamıştır. Bu dönemlerde sağlık 
hizmetleri yönünden büyük merkezlerde hekim 
yığmakları artmış diğer bölgeler boşaltılmıştır. 
Eşi dostu veya politikacıları memnun etme poli
tikası hizmet adaletini bozmaya devam etmiştir. 
Ve bu yüzden halen 32 Devlet hastanesinde uz
man hekim yoktur. Tedavi kurumlarını tek el
den yönetmek ve koordine hale getirmek lâzım
dır. Bu sahada ruh sağlığı, kanser ve rehabili
tasyon merkezleri yetersizdir. Küçük yataklı 
hastaneleri tasviye etmek düşüncesi pek çok fe
dakârlıklarla bu tesislerin kurulmasını sağlayan 
halk arasında ruhi huzursuzluklar yaratabilir. 
Islahını düşünmek daha faydalıdır. 
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Koruyucu hekimlik tahminen bütçenin yarı
sını almaktadır. Buna rağmen, çevre sağlığı, 
gıda kontrolü arzu edilen düzeye getirilememiş
tir, aksamaktadır. Halkın sağlık eğitimi yeter
sizdir. Bu konunun koruyucu hekimlik bakı
mından önemi büyüktür. Koruyucu hekimlikte 
henüz arzu edilen düzeye yaklaşmadığımız ger
çeğini yeni doğanların ölüm seviyesinin halen 
çok yüksek oluşu açıkça göstermektedir. Orta
lama binde 150 civarında gözüken mortalite di
ğer Avrupa devletlerinde Romanya'da binde 65, 
Yugoslavya'da binde 61 olarak gözükmekte ise 
de, bunların dışında kalanlarda hiçbir zaman 
binde 50'yi geçmemektedir. 

Köysel bölgelerde sağlık hizmetinden istifa
de etme imkânı çok mahdut kalmaktadır. Mor
talite üzerinde bunun da tesiri olduğu muhak
kaktır. 

Yataklı kuruluşların bölgesel dağılımı da 
dengeli değildir. Bütün sağlık hizmetlerini 
merkezî bir sisteme bağlamış olduğumuzdan çe
şitli idarî mahzurlar ve gecikmeler meydana gel
mektedir. Bölgesel muhtariyet fikri Behçet 
Uz'dan beri birkaç defa teklif edildiği halde, 
uygulamaya hiçbir zaman geçilmemiştir. 

yü durdurmak gereklidir, ilâç sayısının çok 
yüksek oluşu ayrı bir andikaptır. ilâç fiyatla
rının tespitinde kullanılan esaslar ve bu tespiti 
yapacak kimselerin ilâç piyasasiyle ilgili kim
seler olduğu zaman zaman şikâyet konusu olmuş 
ve halen de olmaktadır. Bu derde esaslı bir 
çözüm yolu bulunmalıdır. 

Çeşitli yönleri bulunan sağlık sorununu ele 
alırken hizmetlerin bir Sağlık Bakanlığı hizmeti 
seviyesinde kalmaması ve bir Hükümet politi
kası ve Bakanlıklararası bir organizasyon işi 
olarak ele alınması gereklidir. Sağlam bir te
mele oturtulmadığı müddetçe sağlık politika
mızda yalpalanmalar devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime bir özlemi 
belirterek son vermek istiyorum. 

1870 yılında çıkarılan bir idarei Umumiyei 
Tıbbiye Kararnamesiyle önerilen sağlık anlayı
şına ve o devirdeki ideallere bugün gelmiş ol
mamanın üzüntüsü içindeyim. 

Mevcudu muhafaza karakterinden ileri bir 
vasıf taşımayan bugünkü Sağlık Bütçesinin Mil
letimize ve Sağlık Bakanlığı personeline hayırlı 
olmasını diler Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Vefa Tanır, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

1972 Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde M. 
G. P. nin görüş ve temennilerini konuşmak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi eleştirilirken üze
rinde durulması lâzımigelen konuları kısaca şöy
lece sıralayabilirim: 

Büyük vazife, anavazife koruyucu hekimlik; 
hemen bunu takibeden, fakat halkımızın daha 
fazla ehemmiyet verdiği ve şikâyetlerin de bü
yük kaynağı olan tedavi hizmetleri; sağlam 
kuşakların yetiştirilmesi vazifesi; sağlık perso
neli yetiştirme vazifesi; korunmaya muhtaç yaş
lılara, çocuklara, sakatlara yardımı düzeltme, 
yani rehabilitasyon vazifesi ve bunun yanında 
son senelerde büyük bir haklılık bulunmakla 
beraber, içinde bulunduğumuz çalkantılardan 
dolayı da daha aktüel bir mevzu haline gelmiş 
olan ilâç imalinin ve eczanelerin kontrol altına 
alınması ve ilâç fiyatlarının düzenlenmesi. 

Hekime olan ihtiyaç, her gün biraz daha art
maktadır. Hekimlerin yetiştirilmesi ve sahaya 
hazır hale getirilmesi de zamanın ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmelidir. Bugün mevcut dip
lomalı hekim sayısı kadar yeni hekime ihtiyaç 
olduğu gerçeğini düşünürsek, pek çok hekim ye
tiştiren eğitim merkezlerine ihtiyaçlı oldu
ğumuz meydana çıkar. Veya hekim ye
tiştirmekte olan müesseselerimizin kapasiteleri
ni genişletmek durumuyla karşı karşıya kalırız. 
Türkiye'de sağlık hizmetlerini yürüten kuruluş
ların çokluğu dengeli ve eşit statülerde çalışma
yı güçleştirmektedir. Bir araştırmaya göre, 50 
çeşit sağlık kuruluşu Türkiye'de faaliyet halin
dedir. 

ilâç sorunu : Halen Türkiye'de bulunan ya
bancı sermayenin % 20 si ilâç sektöründe faali
yettedir. Bu saha çabuk, kârlı ve verimli oldu
ğu için tercih sebebidir, ilâç sorunu zaman za
man âmmeyi ilgilendiren alevlendirmeler gös
termiştir. Hammadde ve müstahzar olmak üze
re iki anayönü vardır. Kalite ve fiyat kont
rolü halkın sosyo - ekonomik yönden en çok ilgi 
duyduğu bir cephesidir. Bu sahadaki sömürü- , 
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Bu kısa zamanda içerisinde, bu saydığım ko
nuların hepisine uzun vakit ayırma fırsatı bula
mayacağım. Birkaç cümle ile temas ederek geçe
ceğim. 

M. G. P. olarak, Sağlık Bakanlığı bütçesini 
eleştirirken, daha ziyade, şu noktalardan hare
ket etmek istiyorum: Halkın şikâyetleri, bakan
lık mensuplarının kendi şikâyetleri ve plan he
defleri bakımından başarı noksanları. Anahe-
defimiz bu üç meseledir. 

Halkın şikâyetleri, kendisini çok yakından 
ilgilendiren koruyucu hekimlik üzerinde hemen 
hemen hiç yok gibidir. Aslında koruyucu he
kimlik hususunda şikâyetlerin olmamasını, bu 
hizmetin bir noktadan da başarıya erişmiş olma
sı gibi telâkki edebiliriz. Halkın şikâyetleri da
ha ziyade tedavi kurumlarından, yataklı tesis
lerden gelmektedir. Bunların bir kısmında halk 
haklıdır, bir kısmında Bakanlık haklıdır. 

Bakanlık mensuplarının şikâyetlerinde daha 
çok, - bilhassa tedavi kurumlarında bu şikâyet 
fazladır - vazifenin tam başarıya erişmemesinin 
iki sebebi üzerinde dururlar: Bir tanesi, hizme
tin daha güzel, pansiyoner hizmetin daha verim
li yapılabilmesi için yardımcı personelin eksik 
olması, ikincisi de, hemen hemen bütün doktor 
arkadaşlarımızın; genç doktor arkadaşlarımı
zın ve asistanların, ki, bunun yanına yardımcı 
personeli de katabiliriz, ücretlerinin azlığı me
selesi. 

Sağlık Bakanlığı bütçesini eleştirirken bura
da bir noktanın üzerinde bir kere daha duraca
ğım. (Vaktiyle ben bu meseleyi getirmiştim bu
raya.) Bu bakanlık, hakikaten kolay tenkit edi
len bir bakanlık; hatta insan o hizmetten ayrıl
dığı zaman kendi hizmetlerini bile burada daha 
kolay tenkit edebileceği bir bakanlıktır. 

Sebebi : Her meselemizde olduğu gibi sağlık 
hizmetlerinin Türkiye'de yürütülebilmesinde de 
şüphesiz bizden ileri milletler hedef alınmış, on
ların yönünde vatandaşımıza hizmet verebilmek 
için bazı kıstaslar ortaya konmuştur. Türkiye'
de 35 milyon insanın sağlığı ile meşgul olabil
mek için, 11 812 pratisyen hekime ihtiyaç var
dır. Bugün Sağlık Bakanlığının bu hizmeti gö
ren kadrosu ise 1 882 'dir. 35 milyon insan için, 
11 812 kişinin ifa edebileceği bu görevi, 1 882 
kişi yapmaktadır. Yani, Sağlık Bakanlığı pra
tisyen hekim hizmetini vatandaşa 9 980 eksiği 
ile yapabilmektedir. Yine 4 319 mütehassıs he-
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kimle başarılması lâzımigelen bir vazife, 2 337 
mütehassıs yani uzman hekimle başanlıyor. Bu, 
pratisyen hekim yönünden eh, fena değil, biraz 
da rakama yaklaştığımızı görüyoruz. Bu bakım
dan o kadar sıkıntıda değiliz. Ama bütün buna 
rağmen yine bu vazife 1 982 uzman hekim ek
sikliği ile yapılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinin asıl şikâyetçi 
olduğu yardımcı personel konusuna gelince; 
hizmetin başarıya ulaşabilmesi için, 24 250 hem
şire ve yardımcı personele ihtiyaç vardır. Mev
cut ise 5 793'tür. Yani 18 457 noksan kişiyle 
hizmet yapıyor; 24 bine karşı 5 bin. 

Bunun dışında, sağlık hizmetlerinin en uç 
noktalara kadar gidebilmesi esastır, dendi ve 
bu kürsüden henüz bu, beleldiye sınırlarının dı
şına çıkmamıştır, iddiası ileri sürüldü. Ben şah
sen bu kanaatte değilim. Sağlık hizmetleri ha
kikaten belediye hudutlarının çok dışına çık
mıştır. Hele anasağlığı müessesesinin bünye
mizde, biraz sonra vazifelerini söylerken, ne 
kadar uçlara kadar gittiğini de görmüş olaca
ğız. işte bu uç noktalarda çalışan ebe kadrosu, 
hizmetin başarılı olabilmesi için, 20 682 iken, 
8 604 ebe ile 35 milyonun imdadına yetişiyo
ruz. Burada da 12 078 eksik bir ebe ile hizmette 
bulunuyoruz. 

Öbür taraftan, dünyada sağlık hizmetleri
ni başaran Devletler de bu hizmetlere bütçele
rimden ayrılan tahsisat oranları 8, 9, 10 iken, 
bizde sağlık bütçesi, genel bütçenin içerisinden 
çok az bir pay almaktadır. Hele millî gelirden 
başarı ile hizmet yapan ülkelerde % 5 civarın
da sağlık hizmetlerine bir katkı var iken, Tür
kiye'mizde bu % 1,3 ile oluyor. 

1969 senesinde genel bütçeye oranla sağlık 
bütçesi 3,8; 1970 senesinde 4,2; 1971 senesin
de bu kürsüden sevinerek bir rakam ifade et
miştik; bu yıl ilk defa Türkiye'de 5,37'ye yük
seldik, sağlık hizmetleri başarı ile olacak der
ken, böyle her yıl bir kademe atlayan Sağlık 
Bakanlığı bütçesi 1972 yılında maalesef 5, 37'den 
4,67'ye bir düşüş kaydetmiştir. 

Bu kürsüden daha insaflı olarak Sağlık Ba
kanlığı bütçesini eleştirirken, bu ikisini birbi
rine yaklaştırdığımız zaman, hakikaten bu büt
çe hakkımdanasıl davranılması lâzım gelineceği 
üzerimde de evvelâ şahıslarımızda bir tereddüt 
uyanıyor. Bir tarafta, bahsettiğim uzman hekim, 
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hekim, hemşire, yardımcı hemşire ve ebe 
kadroları, standart kadroların çok defa 1/5 i, 
- 25 bin hemşireye karşı 5 bin hemşire -
ile çalışıyorsunuz. Bir tarafta, bu hizme
tin başarı ile yürütüldüğü Batı ülkeleri 
standardına göre, (genel bütçenin 4,7 ki, millî 
gelirde, Batıda % 5 ini alırken, Türkiye'de bu 
oranın 1,3'e düşmesiyle/bir taraftan para yok, 
bir taraftan hekim ve yardımcı personel yok, 
ondan sonra da, biz halkın sıkıntıları karşısında 
bütün mesuliyeti, elinde iki büyük imkânı yani 
madde ve hizmeti götürecek elemanı bulunma
yan bir Bakanlığa yöneltirken, Sayın Bakanlık 
mensupları da, emin olsunlar ki, ölçüyü bulmak
ta güçlük çekiyoruz. 

Bütün bunlara rağmen, mevcut Sağlık Ba
kanlığı bütçesi daha faydalı bir hale gelmez mi? 
Bugün üzerinde durmak istediğimiz mesele bu
dur. Yoksa, plan hedeflerine ulaşıp ulaşmamak
ta kendilerini daha büyük bir suç altında bırak
mak istemem. 

Bütün bu sıkıntılar içerisinde Sağlık Bakan
lığı bütçesi plan hedeflerine ulaşabilmiş mi? 
Bu da bir mesele halindedir. Türkiye'de Sağlık 
Bakanlığı bütçesini şurada eleştirirken bir misa
li daha vermek istiyorum. Elbette hepimiz uzun 
yıllar bu planlı kalkınmanın özlemini çektik, 
Türkiye'nin kurtuluşunu da bundan sonra planlı 
kalkınmada buluyoruz. Planlı kalkınmanın, Tür
kiye'nin yarını için esas olduğuna inanarak, bir 
şeyi de söylemek isterim ki, bizim plancılarımız 
da biraz, planları hazırlarken Türkiye'nin ger
çeklerinin dışında meseleleri hesap ettikleri için, 
her yıl, yayınladıkları Başbakanlık Devlet Plan
lama Teşkilâtının (1972 programıdır elimdeki.) 
her yıl bu Bakanlığın bütçesini bu ölçüleri na
zarı itibara almadıkları için, böyle olumsuz ola
rak nitelendireceklerdir. 

Planlamanın 1972 yılı sağlık hizmetleri ala
nındaki yazısını hemen buradan size okumak is
terim. «Sağlık hizmetleri alanında sosyalleştir
me çalışmaları özel bir ağırlık taşımaktadır. 
Sosyalleştirme bölgelerinin yataksız sağlık tesis
leri plan hedeflerine ulaşamamıştır. Aynı du
rum, sağlık personeli sayısında da göze çarp
maktadır. Buna karşı, koruyucu hekimlik hiz
metlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Yataklı 
sağlık tesislerindeki boş yatak kapasiteleri de-
ğerlendirilememektedir. Bu alanda koordinas
yonsuzluk sorunları süregelmektedir.» Bu, Plan-
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] lamanın 1972 programıdır. Gıda, ilâç kontrolü, 
I beslenme konularında örgütlenme yetersizliği-
I ne, - onu da kaydetmiş - ana - çocuk sağlığına 
I özel bir yer vermiştir. Aile planlaması hizmet-
| leri biribirini tamamladığı halde, bunlar bağım-
I sız örgüt olarak çalışmaktadır. Tam teşkilâtlı 
l bir teşekkül olan ana - çocuk sağlığının daha 
I muvaffak olabilmesi için, Planlama 1972 rapo-
I randa, bunların bir genel müdürlükte birleş-
I meşini öngörmüştür. Bu, Planlamanın düşünce-
l leri. 1972 sağlık hizmetlerini eleştirirken, bir de 
t Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçe ra-
I poruna bakacak olursak, burada da hemen he-
[ men çok esaslı noktalara raportör arkadaşları-
I mız büyük bir gayretle temas etmişler. 
[ Biraz evvel dedim ki, halkın şikâyetleri da-
| ha ziyade yataklı tesislerden doğmaktadır. Halk, 
| bugün koruyucu tababet bakımından tam eğitim 
[ haline geçemediği için, fazla isyankâr değildir. 
t Halk, bir çocuğu rehabilite edememeden dolayı 
I Sağlık Bakanlığını suçluyor. Neden benim bu 
I çocuğum polioya tutuldu diye, isyan haline gel-
[ memektedir. Ama bir gün halkta bu isyan baş-
I layacaktır. Neden benim çocuğum polioya tutul

du diye. Halk doktordan şikâyetçi değildir. 
Halk, filan hastaneden yapılmış bir ameliyat-

I tan şikâyetçi değildir. Şöyle olacaktı, böyle ol-
[ du, 45 dakikada bitecekti, 1,5 saatte bitecekti 
[ gibi bir şikâyette değil. Halk, yatak bulama

mak, getirdiği hastasını iki, üç gün hastane ka-
I pisinin önünde beklemekten şikâyetçidir. Türki-
I ye'de bugünkü imkânlarımızın dışına çıktığınız 

zaman, Sağlık Bakanlığını itham altında tutan 
bir şikâyeti hemen önlemiş olacaksınız. Bunun 
bir kısmı bütçe meselesidir, bir kısmı bütçe me
selesi değildir, koordinasyon meselesidir. Onla
rı temennilerime geçtiğim zaman anlatacağım. 

Bu sene bu yataklı şikâyetlere ikinci bir şey 
i daha eklenecektir. Çünkü, bütçe raporunda te

davi hizmetleri için istenilen rakam maalesef bu
lunamamıştır. Tedavi kurumları için bütçede 
% 15 bir artış istenirken, bu % 8, 8 olarak sağ
lanmıştır. Geçen sene bir yatağa 15,6 verirken, 
- hayat pahalılığı hiç nazarı itibara alınmamış
ken - 1971 yılında ilâve edilen yataklar yeni 
masraflar katacağı için bu rakamın 16,72 olma
sı lâzımgeliyor. E... Bir de yeni ilâveleri düşü
nürsek, buna devalüasyonun veya Hükümetin 
kendi kusurlarından doğan hayat pahalılığını 
ilâve edersek, bu ayrılan miktarla tedavi hiz-
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metlerinin görülebileceğinin mümkün olmayaca
ğı ortadadır ve bu tedavi hizmetleri tam Batı 
standartlarında da alınmamıştır. Çünkü Ame
rika Birleşik Devletlerinde bizimkinin 75 misli
dir. Biz vazgeçtik bu 75 mislinin yarısı olan 35 
mislinden, bizim topu topu istediğimiz, yatak 
başına 25 - 30 liradır. Bu imkânlar sağlanmadığı 
için, tedavi kurumlarından olan şikâyetler bu 
yıl da dev am edecektir. 

Bu koordinasyon bozukluğu bakanlıklar ara
sında da bir dert haline gelmiştir. Bir yerde 
Sosyal Sigortalar Hastanesi vardır, bir yerde 
Sağlık Bakanlığı Hastanesi vardır. Bir yerde 
450 yataklı Sosyal Sigortalar hastanesinde şu 
dakikalarda giderseniz 450 yataklı hastanede 
en fazla 100 - 150, bilemediniz 200 kişi bulursu
nuz. Diğer yataklar boştur. Hemen onun karşı
sındaki Sağlık Bakanlığı hastanesine giderseniz, 
bir yatakta iki kişi, kapının önünde de üç gün
dür yatak sırası almak için bekleyen, sayısız 
insanlar bulursunuz. Bu, iki Bakanlık arasında
ki koordinasyonun nasıl sağlanacağı oturup 
günlerce araştırılmaya değen bir meseledir. 

Hizmetler de değişmiştir. Bir tarafta Sos
yal Sigortalar hastanesinde 100 yatağa 14 kişi 
hizmet ederken, Sağlık Bakanlığı hastanesinde 
100 yatağa 4 kişi hizmet eder. Yani 14 kişinin 
gördüğü işi, hemen karşısındaki müessesede 4 
kişiye gördürmeye kalkarsınız ki, 14 kişinin ya
pacağı ile 4 kişinin yapacağını kıyaslamanın im
kânı yoktur. 

Hekim bakımından da aynı adaletsizlik göze 
çarpar. Sağlık Bakanlığı Hastanesinde bu hizme
ti gören hekim 2 200 liraya yakın bir para alır, 
aynı hizmeti karşı taraftaki Sosyal Sigortalar 
Hastanesinde gören hekim, 4 000 liraya kadar 
para alır. 

Bu misalleri verirken, Sosyal Sigortalarını 
Sağlık Bakanlığı durumuna getirelim diye içim
de hiçbir arzu yoktur. Sosyal Sigortaları bu
günkü durumunun üstüne çıkarmak ama, Sağlık 
Bakanlığını da hiç değilse Sosyal Sigortaların 
durumuna getirmek arzusu ile misalleri veriyo
rum. 

Eşit hizmeti yapanlara, eşit ücret sağlanma
dığı müddetçe sağlık personelinden gönül huzu
ru ile hizmet beklemek hayal olur. Bugün sağ
lık hizmetlerinin ağırlığını sosyalizasyon teşkil 
etmektedir. Türkiye'de sosyalizasyon artık fay-

j dalı mıdır, değil midir, sosyalizasyona devam 
edilsin mi, edilmesin mi münakaşasının yeri yok
tur. Yıllar geride kalmıştır. 1962 yılında başla-
mışızdır, bütçenin büyük bir kısmını, Türkiye'
nin kurtuluşu budur zannı ile Devletin bütün 
gücünü, memleketin şurasına, burasına beton 
olarak, demir olarak, harç olarak gömmüşüz-
dür. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, Grubunuzun ikin
ci hakkını da kullanacaksınız değil mi efendim? 

VEFA TANIR (Devamla) — Kullanacağım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — Binaenaleyh, 

!bu hizmeti daha verimli hale getirmek lâzım. 
Yine başlangıçta aldığım ölçüler nispetinde 

sosyalizasyonu eleştirmek isterim. IBuğün sosya
lizasyonun (başarıya ulaşmadığını kabul ediyo
rum. Başarıya ulaşmamasına da yine kendi ölçü
lerimle, bütçe imkânları ve eldeki personel ba
kımından büyük suç görüyorum. Ama bunun 
yanında Bakanlık 'olarak suçlarımız yok mu? 
Bakanlık olarak suçlarımızı 1962 yılında sosya-

., lizasyona Muş ilimizden haşlamışız. Sene 1972. 
I 10 sene katetmişiz. (Dünyanın neresinde ibir hiz

met var ki 10 sene tecrübeden sonra 13 misli 
geriye gitsin 13 mütehassıs hekimle başladığınız 
175 yataklı Muş Devlet Hastanesinde buigün bir 
mütehassıs hekimle çalışıyorsunuz. 13 misli ge
riye gitmiş. Yıllar başladığınız yerde hizmeti, 
sosyalize hizmeti daha verimli bir hale (getirme
si lâzımigelirken, maalesef geriye gitmişsiniz. 

Şimdi buna karşı denilecek ki; efendim sö
zünüzün başlangıcında bize bir kadro rakamı 
okudunuz, bu rakam karşısında bu olmuştur. 
Muş ile başlamışsınız, bir, iki, üç, dört, beş 25 
vilâyeti programa almışsınız. Birinde 13 geriye 
gideceğimize, 25 vilâyeti almaya mecbur değil
dik. 13 te dursa idik, 13'ünü da çalışır bir hale 
getirdikten sonra, 14'üncü vilâyeti sosyalizosyo-
na katmalı idik. 

M. Gr. (P. 'olarak kanaatimiz odur ki; Türki
ye'de üç veya beş yıl 26 ncı vilâyeti sosyalize 
bölgeye dâhil etmek, 25 vilâyetin sosyalize hiz
metlerini bir kat daha düşürmek demektir. Öl
çülerimizi bileceğiz, imkânlarımızı bileceğiz, 
bir' başka yerde bir yaygara başladı diye, bir 
başka yerde rey endişesi var diye, o vilâyeti 
memnun etmek için kendisinden önceki 24 - 25 

I vilâyetin sosyalize hizmetlerini; hekim bakımm-

— 29 — 



M. Meclisi B : 47 

dan, personel bakımından, ilâç, araç ve gereç 
bakımından felç etmeye hiçbirimizin bakkı yok
tur. Bu mevkiler baki değildir, (bugün vardır, 
yarın yoktur, ama bu millet bunun sıkıntıları
nı uzun yıllar sizin yüzünüzden çekebilir. 

Sosyalize bölgede halkın büyük isyan halin
de olmamasının sebeplerinden birisi, sosyalize 
hizmetlerin fevkalâde muvaffak olduğundan de
ğildir. Muş'u misal verdim. Hemen yanında Gü-
müşane'ye göçebilirsiniz. Neden Gümüşane'de 
halk isyan Ihalmde değildir? 'Sosyalize (hizmetler 
Gümüşane'ye girmeden evvel 27 bin kişiye bir 
doktor düşüyordu. Halk bunun böyle olduğunu 
zannetmişti. 'Sosyalize hizmet girince 14 bin ki
şiye bir doktor düşüyor. Bunu g'ördüğü için 
halk memnun. Ama hizmetim başarısı »Gü
müşane'de 14 bin kişiye bir doktorun düşmesi 
değil, bulgun uygulamakta olduğumuz sistemde 
7 bin kişiye bir doktorun hemşireyle, sağlık oca
ğının bütün teşkilâtiyle faaliyete geçmesinde-
dir. ©aşarı yoktur, fakat bir evvelki yıllarda 
27 bin kişiye bir doktorun düşmesine karşılık, 
14 bin kişiye bir doktor düşmektedir diye mem
nundur. 

Burada, çok sevdiğim meslektaşım C. H. P. 
s'özcüsüyle 'ters düşeceğim. Mesele şudur: Arka
daşım dedi ki, «Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı küçük yataklı tesislerden vazfgeçmıe 
yerine bunları ıslab etsin. Bunlardan vaz
geçilirse halk büyük ölçüde sızlanır. Çünkü, 
bunların yapım masrafını halkın kendisi ver
di. Bir küçük kazada 50 yataklı bir hastane 
yaptı. Bu parayı yıllarca topladı, meydana ge
tirdi. Bulgun bunlar işlemiyor diye bumdan 
Sağlık ve Sofcyal Yardım, Bakanlığı vaKjgeçme-
tein, bunları işler hale getirsin.» 

iBu mloktada arkadaşımla ters dügüybrum. 
Sosyalize böllgede bir hesaba giöre 32 Devlet 
hastanesinde, bir başka hesaba göre 30 Dev
let hastanesinde kapanın üzerinde «Detirlete' 
(hastanesi» yazar, ama bu 32 Devlet hastanesin
de bir cek ulaman hekim: yioktu'r. Sizi Devte-/1 

tin ismini yazdığımız hastaneye bulgun bir uz
man hekim kioyamazsanıız, «Küçük üniteleri or
ganize edeceğiz, işleteceğiz» hayalinden ken
dinizi kurtarimamız lâzımıdır. Bu olmaz, imkân 
yok. Eldeki kadro budur. Bundan vazgeçe
ceksiniz. «Hekim yiok, yatak ytok dıiyloruz.» 
Hekim ve yatağın olmadığı yerde pansiyoner 
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I IbJzmet iyi işlemiyior» diyoruz. Neden? 100 ki-
I siye 4 kilsi hizmet ettiği için. 
I Şimdi, Türkiye'mizde - ben bunu çok söy-
I 1er oldum . sağlık merkezlerimde 3 814 işle

meyen yatak vardır. Sosyalizasyon bölgesinin 
dııişımda, sioisyalize olmayan hemen hemen her 

I vilâyetin şu veya bu kazasında bir sağlık 
I merkezi yine halkın gücüyle kurulmuş ve bun

ların içerisine de Devletin gücüyle 3 814 
I yataik verilmiş. 

(Bir defasında, Parlamentodan arkadaşla-
riım şahittir; Ankara'nın yakıınımda bir sağlık 

I merkezimde 1,5 yıl içerisinde bir tek kişi 
I yaîımaımlş, 8 ay içerisinde de bir tek polikli

nik olmamış. 
I Şi'mdi, .siz bu 3 814 yatağı böyle tutarsa-

nıiz; ıbu tarafta Numune Hastanesinin, Ankara 
Hastanesinin, Doğumevinin kapışınım önünde 
elinde yatma kâğıda; verilmiş hastayı gün
lerce bekletirsiniz, Anladık, Devlet büıtlçetnnde 
para az; millî gelire göre asalmış, amabütçe-
ye g*öre azalmış, ama, 3 814 yatağın sahllbi-

I siniz, sayın Bakan. İşlemediğini siz die bilil-
I yortsunuz. Bir tek siyasî korku vardır, siz bu 

korkuların üzerindesiniz. Size bu sağlık iner
lerinin kapısını politik olarak kapatmazlar. 

I «!Bem paramla yaptım, buraya doktor bulun» 
derler. 

•Hayal etmeyelim, Devletin iami olan 32 
'hastaneye uzlman hekim veremeyen bu Bakan
lığım 984 kasada kurulmuş ve bir o kadar da 
naihiy elerde kurulmuş sağlık merkezlerine 
hekim, uzman hekim göndermek daha 10 
sene imkân dalhilimde değildir. Yazık olur, 10 
sene daha bu yataklara orada tutmayalım, 
Bir tarafta 100 kişinin hizmetinde 12 kişi, 
daha güzel bir pansiyoner hizmet görürken, 
hastanelerimizin, fedakâr doktorları'mıizın, ça
lışkan başhekim arfeadaşlarıimızın üzerine lâf 
(söyletmeyelim; bu kullanılmayan yatakların-hiz
metinde 1 285 tane Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının maaşını ödediği personel vardır. 
Bu yatak ve personeli, Devletim muayyen 
merkezlerinde sıkıntının duvarlarım dışıma taş
tığı biüyiik hastanelere nakledelim. Uzun yıl
lar bu yurt dışına doktor akimini önleyemedi
ğimiz ve üniversitelerimizde daha fazla he
kim yetiştirme imkânlarıma sahiîbblamadığıımiiz 
bu günlerde Miıçlük hastanelerim işleyeceği ka-

| naatinde değiliz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu yıl Sağlık ve 
'Sosyal Yardım Bakanlığı konularınım Mec
lisimize sık geleceği bir yıldır. Fikirlerimi
zin 'büyük bir lotemmı orada söylemek üzere 
ıSayın Başkanın ihtarı gelmeden kısaca 
'bir - iki nioktaya temas etmek isterim. 

Türkiye'min bulgtün hâlâ ekonomisi dıştan 
gelecek paralara ibağlıdur. Yurt dıfşından bü
yük imkân sağlayanı işçilerimizin durumunun 
yarın ne olacağı belli değildir. Onun için 
yurt dıişında çalışan işçilerin gelirlerinden: 
zîyade yurdumuzu görüp, öğrenmeye gelen tu
ristlerin gelirlerine önem vermemiz lâzımıdır. 
ıBu bakımdan Sağlık ve Siosyal Yardım Bakan
lığının, Türkiye'ye turist akımı bakımından 
da buTaişıcı hastalıklara büyük ehemmiyet 
vermetei lâzımjgelen yıllarım içinde olduğunu 
tzamnıederitfi. 1870 yılının stonu ve 1971 yılı, 
kolera vakalarının yer yer görülmesi diolayı-
sıyle bMm için başarılı yıllar olmamııştır. 

Bu kadar 'Konunun ehemmiyet kazandığı 
yıl içerisinde «Bulaşiicı hastalıklıklarla sa
vaş» faslımdan da maalesef yarı yarıya kısıl
mış bir bütçe karşımızdadır. Bu konuda kendi
lerine sadece başarı dileklerimdz destek ola
caktır, 42 milyon liradan 21 milyton liraya dü
şen bu fasıl hikmetlerimin nasıl ımuıvaff ak ola
cağı da biraz Şüphelidir. 

ISağlık hizmetleri 'belediye hudutlarının dı
şına çıkmışitır. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, süremiz bitmiş
tir. 

VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hemen topluyorum. Ana - çocuk sağ
lığının rakamlarına arkadaşlarım dikkat 
ederlerse, çfok sayıda ev ziyaretinin yapılmış 
olduğunu ve bir o kadar sayıda da annenin 
ve çoıcnğun imdadına gidilmiş 'olduğunu görür
ler. Bu da uç bölgelerimizde olduğu için dik
katinizi çekerim. 

Başkanım, ikazımıza uyuyorum. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, temennilerimle sözlerimi bağla
mak isterimi. 

Tedavi kurumlarını tek elde toplama im
kânı bulunmadığı zaman koordone etme im-
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kâmlarının araştırılması sağlık hizmetlerini ba
şarıya ulaştıracaktır. 

Tek elden tayım imkânları, aynı hizmeti 
görenlere aynı ücret verme imkânları sağlan
dığı zamam sallık hizmetleri başarıya ulaşa
caktır. 

işlemeyen ve işleme imkânı olmayan yatak
lar ve persıomel sıkıntı mımtakalarına aktarıl
dığı zaman sağlık hizmetleri başarıya ulaşa
caktır. 

Büyük hastanelerde daha başarılı daha müş
fik poliklinik hizmetleri sağlandığı zaman ya
taklı tesisler şikâyetten kurtulacaktır. : 

Asistanlık müessesesi bugünkü haliyle sağ
lık hizmetlerini başarıya ulaştıramaz. Asistan
lık hizmetlerini daha cazip bir hale getirmek 
lamındır, 

ıGenel sağlık sigortası: bu bütçe karşısın
da artık tek çıkar yiol olmi'|}tur. Hepimizin 
gayretiyle bumu başarmak mecburiyeti <üze-
rimizdedir. Ancak başarıya bu götürecektir. 

Hekim yetiştiren okullara daha fazla öğ
renci alma imkânları araştırılmalıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sözlerimi ta
mamlıyorum. 

Sağlık hizmetlerinin bu aksak noktaların
dan 'dolayı vatandaş haklı olarak hastasını 
getirip evimizin önüne koyuyor, «Alın baka-
bım» diyor. 

BAŞKAN Sayın Tanır, lütfen bağlayanız. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bitiriyorum, 

efendim. 
Bunun karşılığında biz de haistamazı arka

mıza alıyor, hastane kapılarına gidiyoruz. 
Sıkmtiılarımııızı gayet iyi bilen ve bize bü

yük faydası olan Numune Hastanesinin bütün 
personeline ve Başhekimine, Ankara Hastane
sine, Doğumevine, Atatürk Sanatoryumuna, 
cjok dar imkânlarıyla büyük başarı sağlayan 
Etimesgut Onkoloji Hastanemizin Başhekimine 
de huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. 

Yüce Möclisi ve Sağlık ve Sosyal Yardam 
Bakanlığının personelini saygıyle selâmlarım 
efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz şırası A. P. Grubu adına 
ıSâym Kâmil Şahimoğlu'ndadır. 

Buyurun, efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 
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A. P. GRUIBU ADINA KÂMİL ŞAHİN-
IOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

ISağlık ve Sloısyal Yardım Bakanlığmuı 1972 
yılı bütçesi üzerimie Adalet Partisi Meclis 
Grupunun göriüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
üzerinde bu kısa müddet içerisinde özetleye
rek konuJşımaya çalışacağım ve umumî hatla
rıyla Bakanlığın ehamımiyeti, koruyucu hekim
lik, tedavi edici hekimlik ve sosyal yardım 
^bahisleri üzerinde özet olarak ve detaylarına 
girmeden kısaca görüş ve temennilerimizi bil
dirmeye çahişacağım. 

însan sağlığından ve Ehemmiyetinden uzun 
uzadıya bahse lüzum yok. Her hayatî faaliyet, 
beden ve ruhça sağlam olan insan varlığıyle ka
imdir. Toplumların en mühim ve en önde gelen 
problemi, sağlık problemi olmalıdır. Diğerleri, 
yani içte ve dışta emniyet, ekonomi, sanayi, 
teknoloji ve saire, daha sonra gelen faaliyetler
dir. 

Beden ruh sağlığı, kısaca sağlık; insan 
bekasının, teknolojik hamlelerin, medeniyetle
rin temel unsurudurlar. Teknolojik hamleler, bu
günkü baş döndürücü ilerlemeler, kısaca mede
niyetler, nepsi birer vasıtadır. Gaye ise, insanla
rın sağlıkla ve insanca yaşaması, neslini bekası 
içindir. 

Hal böyle iken, bu kadar mühim olduğu hal
de, toplumlar; yıllar ve yüzyıllarca kendi sağlık 
problemlerini ihmal etmişler, diğer faaliyetler 
meyanında son planda mütalaa etmişlerdir. Bu 
ihmal, insanlık tarihinde pek pahalıya mal ol
muştur. (Salgın hastalıklar, yüzbinler ve milyon
larca insanı öldürmüş veya sakat bırakmış, pek 
çok imparatorlukların çökmesine zemin hazırla
mıştır. Şu son 20 nci asırda bu hakikatler an
cak anlaşılabilmiştir. Bugün medenî âlemin 
üzerinde titrediği, önplanda olan, sağlık dava
sıdır. Bu dava için hiçbir fedakârlıktan kaçmıl-
mamaktadır. Gaye, insan sağlığı ve yaşantısı 
olduğuna göre, esasen bunun öyle olması da en 
normalidir. 

Bize gelince; hâlâ daha biz, sağlık davasını 
önplana almış değiliz. Müessir ve programlı 
sağlık çalışmaları bizde, Cumhuriyetin kurul-
masıyle başlar ve bugüne kadar tekamül göster
miştir; fakat buna rağmen, hâlâ daha hakikî 
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yerine oturtulamamıştır. Bu bakanlık, daima 
geri planda kalmıştır. Asırlarca ihmale uğramış 
ülkemizin yığınla sağlık problemleri, dururken, 
genel bütçeden ayrılan pay, % 4,7'dir ve azdır. 
Tabiî bu pay ile hizmet gene de layıkı ile yürü-
tülemiyecek ve şikâyetler olacaktır. Onun için 
ısrarla diyorum ki, evvelâ bu bakanlığı hakikî 
yerine oturtmak lâzımdır. Sağlam bir sağlık 
politikamızın olması lâzımdır. 

Daha dün denecek kadar yakın mazide bu 
memlekette, şiş karınlı, atıl, dermansız yüzbin-
lerce sıtmalı, cemiyete yük olmakta idi. Sıtma
dan ölenlere mezar kazmaya yetiştiremeyen 
mezarcıların şikâyet ve tüyler ürpertici hatıra
larını çok işittik. Bugün çok şükür öyle değil 
Bu neden? Çünkü bu yönden bakanlığın uzun 
ve tesirli çalışmalarından ve mücadeleye veri
len ehemmiyettendir. Her yönüyle ehemmiyet 
verildiği takdirde, halledilemiyecek sağlık prob
lemimiz kalmayacaktır. 

Anayasamızın 49 ncu maddesi, herkesin be
den ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve 
tıbbî bakım görmesini, devlete ödev olarak ver
mektedir. Bu garantiyi Devlet, ISağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı mesuliyetinde yürütmek
tedir. Raporların tetkikinden anlaşıldığına gö
re, bütçede, bakanlık teklifinin 700 milyon ek
sikliği, yani, % 31 kısıntı ile bakanlık payına 
düşen bütçe tahsis ediliyor. Bu kadar düşük 
orantılı bütçeyle, ancak ve yalnız lâyıkı ile 
koruyucu hekimlik yapılabilir. Pahalı kuruluş 
olan ve bütçenin yarısını alan yataklı tedavi 
edici hekimlik ve sosyal yardım bu bütçeyle lâ
yıkı ile olamaz. Nitekim olmuyor da. Bu kadar 
düşük orantılı * bütçe ise, hiçbir medenî memle
kette yoktur. Onların sağlıkla ciddî sorunları 
olmadığı halde bile yine bu kadar düşük de
ğildir. 

Ehemmiyetine ters oranda ilgi gören, kenar 
plana itilmiş olan bu bakanlığı, lâyık olduğu 
'önplana, yani hakikî yerine oturtacak bir baka
na, bir ISağlık ve Sosyal Yardim Bakanına ih
tiyacımız vardır. Bu bakan, Türkiye'nin sağlık 
davasını iyi bilen, aksaklıklarını iyi teşhis eden, 
düzeltme yolunda plan ve programlarıyle mü
cehhez ve cesur olmalıdır. İkinci Erim Hükü
metinin Sağlık Bakanı iSayın Dr. Cevdet Ay-
kan'm bu vasıflarla mücehhez olmasını dileriz. 
Sayın Bakanın önümüzdeki çalışma devresine, 
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Atatürkçü yoldan, milliyetçi açıdan olumlu ic
raatını, Adalet Partisi Grupu olarak destekli-
yeceğiz. Adalet Partisi Grupu, memlekete, mil
lete faydalı her icraatın destekleyicisidir. 

Memleketin sağlık sorunlarını, icraatını yü
rütecek doktorların ve yardımcı sağlık perso
nelinin bugüne vs yarına güveni olması şarttır. 
Bakanın ve yakın mesai arkadaşlarının hissî, 
siyasî davranışlarla personeli tedirgin etmeye 
hakkı yoktur. Birinci Erim hükümetinin sayın 
Sağlık Bakanının misallerini gördüğümüz bu 
kabil yanlış davranışlardan yeni Bakan Sayın 
Aykan'm kaçınacağına, aynı hatalı davranışları 
tekrar etmiyeceğine, hatta tashih edeceğine 
emin olmak isteriz. Gerek bakanlık camiasında 
ve gerekse, bilhassa büyük hastanelerde, hissî, 
siyasî davranışlarla huzurun bozulmamasına iti
na edeceğine, aktüel hususuna binaen, meselâ 
Ankara Hastanesinde huzurun teessüse başla
dığı şu son günlerde, Sayın Bakanın iyice dü
şünmeden herhangi bir hissî tasarrufla tekrar 
huzursuzluğa meydan vermeyeceğine emin ol
mak isteriz. Bakanlıktaki ve hastanelerdeki hu
zursuzluğun hizmeti aksatacağı, pek tabiîdir. 
Hiçbir bakanlık mensubu, sağlık personeli ka
dar vatandaşla sıkı temasta değildir. Bu ilgi, 
hele ıstırap çekenlerle olursa, ehemmiyetini bir 
kat daha artırır. O bakımdan, sağlık persone
linin ve bilhassa sorumlusu doktorların çalış
ma şevki artırılmalı, bugüne ve yarma güven
liği sağlanmalıdır. 

Yabancı ülkelere gerek ihtisas ve gerekse 
çalışmaya veya bilgisini artırmaya giden, tek 
taraflı ithamlarla hakaretler yağdırılan doktor
larımıza, memleketimizde çalışma imkânları 
araştırılmalıdır. Manen ve maddeten tatmin 
yönleri aranmalıdır. Gerek memleketimizde 
çalışanların ve gerekse, dış ülkelerde bulunan 
doktorlarımızın çalışma imkânlarını sağlayacak 
memleketimizde sağlık reformları yapılmalı
dır. En büyük reform, kanaatimizce genel 
sağlık sigortası uygulamasıdır. Anlaşılması 
güç bir husus da, Adalet Partisi iktidarı za
manında Meclise sunulan Genel Sağlık Sigor
tası Kanunu tasarısının, reformcu diye gelen 
Birinci Erim Hükümetinin Sayın Bakanı tara
fından geri alınması ve bir türlü de hâlâ Mec
lise verilmemesidir. Bu tasarının bir an evvel 
Meclise iadesini temenni ederiz. Bu çok mü
him bir husustur. Benden evvel konuşan ar-
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kadaşlann üzerinde durdukları hususlar böyle
ce giderilmiş olacaktır. 

Bütçenin Senato müzakeresi sırasında, Sa
yın Bakan «kendinden evvelki bakanların hüs
nüniyetle çalıştıklarını, imkânları nispetinde 
iş gördüklerini tenkit etmenin insafsızlık ola
cağını» beyan ettiler. Bu olgun beyanatın, 
Grubumuzca müspet karşılandığını arz etmek 
isterim. Hakikaten, sayın bakanlardan ken
dilerinden evvelkiler dahi olsa, tenkit değil, 
ancak yapılabilecek icraat programları ve plan
ları bekleriz. Her olumlu icraatın da destek-
leyicisiyiz. 

Türkiye'mizin sağlam temeller üzerine otur
tulmuş bir sağlık politikasına çok ihtiyacı var
dır. Memleket gerçeklerini kapsayan bu poli
tika, iktidarlar ve bakanlarla değişmemelidir. 
Bakanlık, koyu merkeziyetçilikten vazgeçmeli, 
çalışmasını, Türkiye'nin coğrafî, sosyal, eko
nomik durumlarına göre bölgelere ayırarak, 
bölge özelliklerine göre yürütmeMir. Gerek 
koruyucu hekimlik ve gerekse diğer faaliyet
ler, bu bölgesel hususiyetler çerçevesinde ya
pılmalıdır. Büyük merkezler ve mahrumiyet 
bölgelerinde yatak, doktor ve yardımcı perso
nel dağılımı adaletsizliği bu suretle kalkacak
tır kanaatindeyiz. 

Her bölgede veya bir - iki bölgede tıp fa
külteleri ihdas edilmelidir. Bu suretle, o böl
geye hizmet edecek personel, o bölge çocukla
rından yetiştirilmiş olacaktır. Koruyucu he
kimlik ve sağlık tesislerinde her türlü yardım
laşma ve dayanışma, netice olarak vatandaşa 
sağlık yönünden hizmet, bölgesel dayanış
mayla daha etkili olacaktır. Koruyucu taba
bette çalışan Hükümet, belediye savaş tabip
liklerini bürokrasinin koyu katı vecibelerinden, 
mahallî emir müesseselerinden kurtarılmalıdır. 
En zor ve en uzun tahsili yapan, her cemiyet
te daima hürmet gören doktorlara, bölgesel 
durumlarına, mahrumiyet mmtakalarma göre 
tazminat ve üç senede bir hiç olmazsa altı ay
lık memuriyet kıdemi verilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, tabip odalarıyle sıkı te
mas kurmalı, tabip odalarına hayatiyet ve şah
siyet kazandıracak çareler aramalıdır. Bugün 
tabip odaları, maddî imkânsızlıktan ve ilgi
sizlikten zor ayakta durabilmektedir. Türk 
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tabip odaları, şahsiyet kazandığı, kalkındınl-
dığı gün, memlekete daha çok yararlı olacak
tır. 

Teftiş müesseselerine daha ehemmiyet veril
meli, takviye ve tatmin edilmelidir. Teftiş he
yetine, şahsî ve siyasî kaprisi olmayan, vazi
fesini o yönde yapabilecek, iyi sicilli kimseler 
alınmalıdır. Teftiş ve tahkikatlar, ani ve giz
li olmalı, Bakan veya yakınlarının tesiri ol
mamalıdır. Vazifesinde üstün başarı gösteren 
personel, manen ve maddeten taltif edilmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe

si üzerinde konuşurken, bu Bakanlığın vazife
leri nedir., ne olmalıdır, kısaca bu yönü gö
rüşelim. 

Bakanlığın aslî vazifesi, koruyucu hekim
liktir. Ve pek tabiî bunun için de özellikle 
Türkiye'nin tüm sağlıkla ilgili müesseselerinin 
kontrol ve murakabesidir. Tedavi edici hekim
lik ve sosyal yardım ise, Bakanlığın ek vazi
feleridir. 1920 de ilk Hükümet kuruluşunda, 
zamanın şartlarına göre bu vazifeler, bu Ba
kanlığa ilâveten verilmiştir. Bugünün şartla-
rıysa, bu ek vazifelerin daha iyi çalışır duru
ma getirmek için Sağlık Bakanlığından artık 
ayrımak lüzumunu göstermektedir. Bu düşün
cemizin isabetini doğrulamaya, detaylara gir
meye şu anda vaktim müsait değildir. Allah 
nasibederse, yakında Kamu Sağlık Kuruluşla
rının Meclis Araştırma Komisyon raporunu hu
zurunuza getirdiğimizde, burada uzun - uzun 
detaylarına inerek bu mevzuu konuşuruz. 

Bakanlığın aslî vazifesi olan koruyucu he
kimlikte, Cumhuriyet hükümetleri, nispeten 
muvaffak olagelmişlerdir. Kütle halinde insan
ları öldüren, ya da çalışamaz hale getiren sıt
ma bugün, nadir görülen bir hastalık olmuş
tur, fakat henüz kökü kazmmamıştır. Sıtma 
eradikasyonu faaliyet listesinin tetkikinde, 
1961 de kanda parazit tespit edilen 3 500 e ya
kın sıtmalının orantısı % 18, 1965 te 4 500 sıt
malının orantısı % 24 iken, 1970 de, 1 200 kü
sur sıtmalının orantısı ise, % 6 ya kadar düş
müştür. Bu faaliyetler, 1965 - 1970 seneleri 
arasındaki Adalet Partisi iktidarının koruyu
cu tababetteki ve sıtma savaşındaki muvaffa
kiyetini gösterir. Sıtma Eradikasyon Teşkilâ

tı, çalışmalarını gevşetmemelidir. 1971 de sıt
mada nispî bir artış görülmektedir. Cenup hu
dutlarımızdan sızan bu felâket için, çok uya
nık bulunulmalıdır. Sebep ne olursa olsun, ar
tış nispî de olsa, eradikasyon çalışmalarının 
1971 de pek müessir olmadığı mânasına çıkar. 
1972 çalışmalarının daha müessir olmasını te
menni ederiz. Cinsi ne olursa olsun, küleks 
de olsa, sivrisinek mücadelesine hız verilmeli
dir. 

Verem savaşı, tek kelimeyle! muvaffak ol
muştur denebilir. Bu savaşta emeği geçen gel
miş - geçmiş ilgili, yönetici ve icraatçılara, 
halen teşkilâtın başında bulunan Genel Müdür 
ve mesai arkadaşlarına, Sayın Bakanın şah
sında, Grubum adına takdMerjimizi, Yüce He
yetiniz huzurunda bildirmeyi şerefli bir vazife 
bilirim. «Türk mucizesi» denilen verem sava
şında, bizim de birkaç temennimiz olacaktır. 
B. C. G. tatbikatında, yeni doğan çocuklara 
da daha çok titizlik gösterilmelidir. Aşı mu
hafaza etme imkânı olan her müessesede, tüm 
hastanelerde, bilhassa doğumevleri ve ana -
çocuk sağlığı müesseselerinde, sağlık evlerin
de, hattâ aşı muhafaza imkânları arıyarak, 
ebeler vasıtasıyle mümkün mertebe fazla ola
rak, yeni doğan çocuklara veya hiç olmazsa 
ilk aydakilere erken olarak B, C. G. aşı tat
bikatı yapılmasında, çok fayda mülâhaza edi
yor ve ısrarla üzerinde duruyoruz. Sosyo -
ekonomik bir hastalık olan veremin tedavisin
den sonra, reerfeksiyonları önlemek için, mad
dî yardımda bulunulmalıdır. Maaş ve ücret 
alanlara, 1/3 veya 1/4 nispetinde, hiç olmazsa 
ihtiyacı olanlara, yiyecek yardımı yapılmalı
dır. Verem hastanelerinin yatakları fazlalaş-
tırılmalı, hastaların sıra beklenilmeden tedavi 
edebilme imkânları aranmalıdır. Verem dis
panser çalışmaları, memnuniyet vericidir. 
Dispanserlerin yurt sathına daha geniş yayılma 
politikası güdülmelidir. 1961'de 71 olan Ba
kanlık verem dispanserleri, 1065'te 16 fazla-
sıyle, 87 olmuş, 1965 - 1970 iktidarımız zama
nında, yurt sathına hizmete giren 86 dispan
ser ilâvesiyle, bu miktar 173'e çıkarılmıştır. 
Adalet Partisinin sağlık politikasına ve verem 
savaşma verdiği ehemmiyeti Sayın Bakanın 
sürdürmesini temenni ©deriz. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücâdelede, Bakan
lığın daima uyanık bulunması lâzımdır. Memle-
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ketin muhtelif yerlerinde 1970 - 1971 yılların
da olduğugibi her an bir kolera tehlikesi pat
lak verebilir. Hükümetin daima tetikte bulun
ması ve spesifik ve nospesifik* barsak enfeksi
yonları ve diare vakaları üzerinde hassasiyet
le durulması lâzımdır. 

Çevre sağlığına, gereği gibi önem verilımeli-
ıdir. Köy ve kçük kasabalarda altyapı sağlık 
tesisleri için, İçişleri, Tarım, Köy İşleri gibi 
ilgili bakanlıklarla koordone câ ış? İmalıdır. 

Şehir belediye sağlık hizmetlerinin sıkı mu
rakabe edilmesi lâzımdır, Gıda kontrolları, 
daha ciddî olarak sıklaştırılmalıdır. Kanali
zasyon, içmesuyu mevzuunda, mahallî ida
relerle anlaşma ve müşterek çalışma içerisinde 
bulunulmalıdır. 

Frengi, lepra mücadelesine önem verilmesi, 
trahom mücadelesi için, o bölgedeki bütün 
sağlık personeli vazifelendirilmelidir. Güney -
Doğu illerimizdeki trahom mücadele dispan
ser ve hastaneleri takviye edilmelidir. 

Koruyucu hekimliğin omurgası olan ana ve 
çocuk sağlığına, Bakanlıkça gereken ehemmi
yet verilmelidir. Doğuma hazırlanan nüfusun 
% 21 ini teşkil eden ana namzetleriyle, nüfu
sumuzun % 22 sini kapsıyan 0 - 6 yaş grubu
nun sağlık sorunlarıyle, yani tüm nüfusumu
zun yarısıyle ilgilenen ana ve çocuk sağlığı, 
Bakanlıkça daha çok ilgi görmelidir. Çocuklar
la birlikte, doğum ve nüfus planlamasıyle de 
ilgili olan ana ve çocuk sağlığı, bir genel mü
dürlük haline getirilmelidir. Garp memleket
lerinde fazlasıyle önem verilen bu branşa, top
lumun temeli ve yarının teminatı olan sağlam 
bünyeli çocuklar üzerinde, seçim bölgemdeki 
olumlu çalışmalarını yakınen müşahadelerime 
dayanarak, Sayın Bakanın şahsında, ana ve 
çocuk sağlığının değerli müdür ve teşkilâtına 
takdirlerimizi iletmekten zevk duyarız. 

Kanserle mücadelenin ciddiyetle sürdürül
mesini, kanser yapan etkenler üzerinde araş
tırmaların hızlandırılmasını, kanserde etkisi 
bulunan sanayi maddelerinin icabında yasak
lanmasını, yerinde bulmaktayız. 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin daha et
kili çalışmasını, yurt sathında muhtelif hıf
zıssıhha enstitülerinin de kurulmasını temenni 
ederiz. Aşı ve serum imalinde daha titiz dav
ranmalı, eczanelerde serumla beraber, aşıla
rın da bulundurulması mecburiyeti olmalıdır. 

ilâç mevzuuna fazla girmiyorum. Daha ev
velki konuşmalarından anlaşılacağına göre, 
Sayın Bakanın bu hususta araştırmaları var
dır. Yalnız, bundan sonraki faaliyetlerinde 
faydalı olur mülâhazasiyle, bir - iki temenni
miz olacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, ilâç 
kalite kontrolları mutlaka ve ehemmiyetle ya
pılmalı, çok çeşitli ilâç müsaadesi verilmemeli, 
yerli bulunmıyan mühim hayatî ilâçların ithal 
müsaadesi verilmelidir. Sağlık Bakanlığı ola
rak, ilâçların yalnız terkip ve müesseriyeti 
ve kalite kontrolları yapılmalıdır. İlâç fiyat
larının tespitinde ise, zamanımızda tatbike ko
nulmuş olan maliyet esasına istinadeden siste
min dikkatle tatbik ve takibini tavsiye ederiz, 

Muhterem milletvekilleri, 
10 senedir tatbik sahasında olan, özellikle 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizi içerisine alan 
memleketimizin 1/3 ve nüfusumuzun 1/4 ini 
kapsayan sosyalizasyon uygulaması, -hakkın
da çok konuşuluyor, tamamen ters fikirler or
taya atılıyor- imkânsızlıkların verdiği aksak
lıklara göz yumarak, muvaffak olamamış bir 
müessesedir denemez. Eksiklikleri tamamlan
ma imkânları aranmalıdır. Çeşitli nedenlerle, 
kendi dar imkânlarına göre sosyalizasyon uy
gulama çalışmaları, ümit vericidir. Sosyali
zasyonunun en mühim özelliği, sağlık hizmetle
rini en küçük meskûn yerlere kadar götürme-
sidir. Yani hizmeti vatandaşın ayağına götür-
mesidir. Çevre sağlığı, altyapı sağlık faali
yetleri, doğum, çocuk sağlığı, aşıları ve diğer 
her türlü sağlık sorunları, uçta ve vatandaşın 
kendi ayağına götürülmesidir. Bu da arzu edi
len bir hizmettir. 

Aksaklık nedenleri üzerinde durulması ve 
hal çareleri aranması yerine, - hakikaten umu
mî bir personel yetersizliği vardır, ama bunla
rı nazarı itibara alarak- tüm kötülemek doğ
ru değildir kanaatindeyiz. Aksaklık neden
dir? Onun üzerinde durmak lâzımdır. 

Sosyalizasyon uygulamasının daha verimli 
çalışması için, Sayın Bakan ne gibi tedbirler 
düşündüğünü Yüce Meclise açıklarlarsa mem
nun kalacağımızı beyan ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu, grubunuzun 
ikinci hakkını da kullanacak mısınız efendim? 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Birinci 20 dakika bitmiştir, 
ikinci 10 dakikaya başlıyorsunuz. Buyurun. 

KÂMİL ŞÂHiNOĞLÜ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Bakanlığı en çok yıpratan; 
gerek çalıştıran, gerek çalışan ve bilhassa halk 
tarafından sık sık şikâyet edilen pahalı yataklı 
sağlık kuruluşları, yani hastaneler; sözümün 
başında arz ettiğim gibi Sağlık Bakariliğinih 
târiıamİâyici ek vazifesidir. Bakanlık tahsisa
tının yarısını alır. 47 885 yatağı vardır. Tür
kiye'de her türlü kuruluşa ait hasta yatakları
mın yarısiriı teşkil eder. 2 337 mütehassis dok
toru vârdir. Kadrosuna göre eksik olan 2 bin 
niütehassisa daha ihtiyâöı vardır. 

Türkiye'de serbest çalışan 5 166 mütehassıs 
hekim olduğuna göre, Sağlık Bakanlığı, kadro
sunu, mukaveleli istihdam yolu ile bunlardan 
tamâriıîayabilir. Pek tabii bu bütçeyle çok sor. 

Bütün mesele budur sayın arkadaşlar. Tür
kiye'de mütehassıs vardır; fakat bunları kullan
ma yolları ve çarelerini aramak lâzımdır, tşte, 
her zaman üzerinde durduğumuz nokta da bu
dur. Genel sağlık sigortası ile bunlar halledile
cektir. 

6ö7'si dış ülkelerde olmak ü^ere 10 908 mü
tehassıs hekimimiz vardır. Dış ülkelerdeki dok
torlar da dahil İ7.711 doktorumuzun 10 9Ö3'i mü
tehassıs, 6 802*81 pratisyendir. 

Bir arkadaşım burada değindiler; hakikaten 
pratisyen nispeti 1/3'tür ve bu da memleketimiz 
için azdır. Bakanlık, pratisyen hekimliğini cazip 
hale getirerek bu orantı yükseltilmelidir ve lâ
zımdır. 

Kriterlere göre 750 veya 1 000 kişiye bir he
kim hesabına göre, Türkiye'nin 45 veya 46 bin 
hekimi olması icabeder. Yani, mevcuttan daha 
20 bin hekime ihtiyacımız olduğu bu hesapla an
laşılmaktadır. Bu ihtiyacı dolduracak, gidere
cek ne gibi çareler düşünüldüğünün Sayın Ba
kan tarafından açıklanması bizi memnun ede
cektir. 

£ü ihtiyâcı giderecek düşünceleri burada siz
lere arz edebilirim. Fakat çok zaman alacağı için 
bunu, yine önümüzde gelecek olan Meclis araş
tırma raporlarına bırakıyorum. 

Bakanlığın tedavi kuruluşlarından yalnız 
Ankara'da kadro fazlası doktoru vardır, diğer 
illerin hiçbirisinde tamam kadro yoktur. Bin
göl, Hakkâri, Tunceli'de birer uzman hekimle 

kadroları % 90 eksiktir, Hatay, Müğlâ, izmir 
ise kadrolarına yakih hekim öl&n illerimizdir. 
Aîikara'da 502, istanbul'da 476, izrilir'de 181 
mütehassıs hekimiyle eri kabarık illefiriıizdir. 

Türkiye'de haleti kamu ve özel kuruluşlarda 
faaliyette bulunan doktor sayısı İ5 856 dir. Nü
fusa orantısı; 2 316 kişiye bir doktor düşmek
tedir. Bu, faörihal kriterlerin yarısı veya 1/3'ü 
kadardır. 

istanbul ve Ankara'da 500 - 600 küusr kişi
ye bir doktor düşerken, Adıyaman ve Yozgat'ta 
15 bin Veya 17 biri küsur kişiye bir doktor* düş
mektedir. 

Mevzu burada ikeri şunu arz edeyim ki : An
kara, istanbul, İzmir'de üç büyük şehrimizde 
10 941 tüm doktor varken, diğer 64 vilâyeti
mizde 4 915 doktor vârdir ve dağılışı dengesiz
dir. 

Mütehassıs hekiıri bakımından da üç büyük 
ilimizde 7 229 mütehassıs hekinıe iriukabil, âU 
ğer 64 ilimizde 3 112 mütehassıs hekimimiz var
dir. Memleketimizin, esasen eksik olan tabip 
kadrosuna, bir de böyle dengesizlik eklenince, 
pek tbaiî ki, mahrumiyet bölgelerinin doktor 
kadroları doldurtiİarhaıriâktadir. 

Şimdi, nasıl olur şeklinde düşünerek söylü
yorum. Bölgesel sağlık politikası ve genel sağ
lık sigortası uygulamasıyle doktor ve yardımcı 
sağlık personel davası hal yoluna girecektir ka
naatindeyiz. Sayın Bakanın bu husustaki düşün
celerini Yüce Mecliste açıklamalarını rica ediyo
rum, 

Türkiye'de çeşitli kuruluşlara ait 91 851 has
ta yatağı vardır. 10 bin nüfusa 25 yatak hesa
biyle ikinci Beş Yıllık Plan hedeflerine ulaşıl
mıştır, denebilir. 

Bu yatakların % 53'e yâkıriı, yani 47 885'i 
Sağlık Bakanlığı emriride, diğer % 47'si olan 
43 966'sı ise özel, kamu ve diğer kuruluşların 
işletmeöiliğindedir. 

Burada önemli iki husus vâfdır : 
1. Her kuruluşta % 30 ilâ 60 arasında deği

şen, çalışamaz halde öîatı âtıl yataklar, 
2. Mevcut yatakların yurt sathına dengesiz 

dağılışı. 
Âtil yataklar için Bakanlığın müessir çâre

ler aramasını temenni ederiz. 
-Sayın Bakanın Komisyonda ve Cumhuriyet 

Senatosundaki konuşmalarını dikkatle izledim. 
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10 -- 00 yataklı sağlık tesislerinin bazılarının 
İfal&ırılpasi hususundaki beyanlarını, müessir 
bir çare olarak bujma4ım. Benden evvelki ko
nuşmacılar biraz dahft makul buldular, ben en 
M&y Ç&V& plarak bu hal tarzını doğru bulmu-
ymm, 

Şöyle ki : Seneler senesi çeşitli güçlükler 
yenilerek, jnahallî yardımlardan da faydalana
rak değişik iktidarların vatandaşa, uç hizmeti 
olarak ayağma götürmeye çalıştığı bu sağlık 
hizmetlerinin npksanhklarj giderme çabası ye
rine, bir kalemde hizmetten kaldırma düşüncesi, 
benee makul bir çare değildir. Bütün arzumuz 
bu değil mi idi arkadaşlar? Bu sebeple bu tat
bikata karşıyız. 

Sayın Bakan Komisyondaki beyanlarında 
«1072 senesi, yatırım senesi olmayacaktır, ona
rım yatırımları olacaktır.» buyurmuşlardır. Ona
rım yatırımlarına diyeceğimiz yoktur, doğru
dur. Ancak, diğer yatırımlar da imkân nispe
tinde yapılmalıdır. Niçin olmasın? Her imkân 
nispetinde yatırımlar yapılmalıdır. 

1961'den sonraki Cumhuriyet hükümetleri, 
imkânları nispetinde yatırım yapmışlardır. 
1961 - İ96§ arası 5 bin küsur yatak kapsayan 19 
tesis, i96§ r 1970 arası 7 bin küsur yatak kapsa
yan, yurt sathında sağlık hizmetleri emrinde 
bulunan 9S tesisle yatırımlar devam etmiş ve 
10 senede tesis adeti 233'e çıkarılmıştır. 

Eğer imkânsızlıklardan hizmet aksıyorsa, 
hakikaten 10 ye 50 yataklı tesislerde bir çalış
ma imkânı yok ise - ki çok yerde vardır. Sa
yın arkadaşım biraz beyan ettiler bunu, bera
ber gördük, yüreğimiz sızladı - bundan yatı
rımlar suçlanamaz sayın arkadaşlar ve durdu
rulamaz. 

Saypı Bakaaın Bütçe Komisyonundaki be
yanlarında «Nasıl her yere bir çimento, bir 
seller fabrikası yapılamazsa, sağlık tesisleri de 
yapdapaz» buyurmuşlardır. Tabiî bunlar za
bıtlarda vardır. 

Yatırımları kısıtlaması gerekçesi olarak bir 
Sağlık Ba-kanınm, hele Üçüncü Beş Yıllık plan
ların yapıldığı şu sıralarda hiç ümidetmediği-
jm§ ^öyj Mr düşünce ve Anayasanın 49 ncu 
m&M^siyle gelişen, insana verilen değer bakı-
mywf.an, bu gajip bulduğumuz bayanı tasvibet-
medJğimişi bildirir, isabet derecesinin takdiri
ni Yüce Heyetinize bırakırız. 

İkinci önemli husus : Mevcut yatakların 
dengesiz dağılışı. Doğru, hakikaten doğru. Bi
lecik ve Tunceli'de 300 - 400 küsur yatak var
ken, Ankara ve İstanbul'da 5 - 7 bin küsur 
yatak vardır. Bunlar biraz da, tahacüm do-
layısıyle ihtiyaçlara cevâp vermekten doğan 
oluşmalardır. Bölgesel çalışmalara göre bu den
gesizlikler kalkacaktır kanaatindeyiz. 

Bu iki önemli hususa, maalesef bir üçüncü 
husus da ekleyebiliriz : Bu dengesizliklere rağ
men sağlık kuruluşları arasında, hatta Bakan
lık bünyesinde bile çalışan hastaneler arasın
da, hatta yan yana olan müesseseler arasında 
bile birbiriyle hizmet yarışması yoktur. Gerek 
ihtiyacı olan vatandaşın bo§ yatağa yatırılma
sında ve gerekse müesseseler arası araç - gereç 
dayanışmasında, hastane idarecileri arasında 
hizmet anlayışı yoktur. Ekseriya kısır çekişme 
ve hissi davranışlarla hizmet aksamaktadır. Ba
kanlığın üzerinde duracağı mühim hususlardan 
birisi â$ bunlardır ve düzeltilmesini ümide-
deriz. 

Sağlık Bakanlığı, kendi işletmeciliğinde ol
mayan diğer hastane ve tesislerin murakabe 
ve kontrollarma ehemmiyet vermemektedir. 
Sanki teftiş ve murakabe yalnız kendi hastane
lerine aitmiş gibi, Bakanlık kendi kabına çe
kilmiş bir durumdadır, üniversite hastanelerinin 
ve bilhassa özel hastanelerin murakabesini da
ha müessir yapmasını temenni ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu, bir dakika
nız vardır, bağlayınız efendim. 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Devamla) — Biti
yor efendim. 

Sayın Bakandan, tıp talebelerine verilen 
burs yerine, yine eskisi gibi mecburî hizmet 
yükümlülüğü koyarak, hepimizin, sinesinden 
çıktığımız tıp talebe yurtlarının ihdasını ve ih
yasını temenni etmekteyiz. 

Sağlık kolejinde muvaffak olanların yük
sek tahsile, bilhassa tıp fakültelerine girebil
mek kakkıaa*n tanınmasını yerinde bulmakta
yız. Yardımcı sağlık, kolej ve talebelerini teş
vik etmek için yerinde bir hareket olacaktır. 

Burada bir arkadaşımın da söylediği gibi, 
hastane çalışmalarında hakikaten çeşitli uygu
lamalar yardır. Bunlar hizmet aksamasına tesir 
etmektedir. Full - time çalışmalarını geliştir
mek lâzımdır. Full - time çalışması personele 
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değil, hastane ve müesseselere şâmil olmalıdır. 
Bu da yine dönüp dolaşıyor paraya dayanıyor. 
Temennisi bizden, çareler aramak ise sayın 
Bakan ve Bakanlık mensuplarından. 

Son zamanlarda bir huzursuzluk da, kadro 
dağılımı işi olmuştur. Kendi maiyetinde veya 
kendisinden kıdemce dûn olan hekimlerimize 
daJha yüksek kadrolar verildiği halde, branş 
mülâhazasiyle hak edenlere verilmemektedir. 
Bu doğru değildir. Her branşın kendine göre 
özelliği vardır, ehemmiyeti vardır. Kadro, hak 
edenlere verilmelidir. Bu gibi hallerde doktor
larımızın çalışma şevki kırılmamalıdır. Bu du
rumu Sayın Bakanın en kısa zamanda düzeltme
sini temenni ederiz. 

Kriter olarak dahiliye, hariciye, çocuk ve 
doğum üzerinde durulmuş; fakat bu doğru de
ğildir. Tavsiyemiz şudur ki : Kriterler akade
mik kariyer, lisan ve başka şekilde eser yazmak 
gibi hizmet ve ehliyetlere istinadeden bir ölçü 
içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz. Yoksa her 
branşın kendine göre bir ehemmiyeti vardır ve 
her gün çeşitli şikâyetlerle karşı karşıya geliyo
ruz, sayın meslekdaşlarımızdan bunları işiti
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğİu, lütfen sonuç
landırınız efendim. 

KÂMİL ŞAHİNOÖLU (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirme
den kısaca sosyal yardım hizmetlerinden de 
bahsetmek isterim... 

BAŞKAN — Bahsedemezsiniz, süreniz bitti. 
Çünkü 3 - 4 sayfa var efendim. 

KÂMİL ŞAHÎNOĞLU (Devamla) — Yok 
efendim, sadece bir sayfa kaldı. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam Şahinoğ
İu, buyurun. 

KÂMlL ŞAHÎNOĞLU (Devamla) — Sosyal 
yardımdan uzun uzadıya bahsetmeye lüzum 
yok. Bugünkü modern Türkiye'de her türlü te
şekkülün, Bakanlığın kendine göre sosyal yar
dımları vardır. Sosyal yardım, bütün bakanlık
larla ilgili bir kuruluş tarafından yapılmalıdır. 
Yoksa, Sağlık Bakanlığı, zaten yetmeyen kendi 
bütçesinin % 3'ü gibi gayet minyatür bir bütçe 
ile Türkiye'de sosyal yardımı müessir bir hal
de yapamaz. Nitekim yapılamamaktadır. Evve
lâ sosyal yardımı kalkındırmak lâzımdır. An-
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cak, ondan sonra kimsesiz, bakıma muhtaç ço
cuklara ve düşkünlere daha müessir yardım dü
şünülebilir, daha iyi rehalibitasyon hizmetleri 
düşünülebilir. Hamiyetli vatandaştan, çalışan 
idare amirlerinden hamiyet ve çalışma, ancak 
ondan sonra beklenebilir. Vaktim olmadığından 
dolayı bu hususta fazla konuşamayacağım, ra
por tetkik edildiğinde ne kadar yeteneksiz ol
duğu görülecektir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri ko
nuşmamın sonuna geldim ve özetliyorum. 

Reformcu İkinci Erim Hükümetinin Sayın 
Bakanından, hakikî bir sağlık reformu niteliği
ni taşıyan G-enel sağlık sigortası kanun tasarısı
nın bir an evvel Meclise getirilmesini, Birinci 
Erim Hükümetinin iSayın Bakanının hatalı, 
hissî davranışlarının tekrar edilmemesini, Ba
kanlık camiasında, gerek hastanelerde en uca 
kadarki sağlık tesislerinde feragatle çalışan 
doktor ve yardımcı sağlık personeline çalışma 
gücü veren, bugüne ve yarına güven getirici tu
tumda olmasını temenni ederiz. 

Koruyucu tababete, bilhassa omurgası olan 
ana ve çocuk sağlığına gerekli ehemmiyetin ve
rilmesini, her an bir salgına karşı uyanık bulu
nulmasını, sosyalizasyon uygulamasına daha bi
linçli bir plan ve çalışma getirilmesini, pratis
yen hekimliğin cazip hale getirilmesini temenni 
ediyoruz. 

Hastane işletmeciliğinde şimdilik - ilerde tek 
elden olarak tavsiye ediyoruz - diğer kamu ku-
rulıışlarıyle koordinasyon sağlanmasını, Türkiy'-
de hastane işletmeciliğinin tek elden idaresi yö
nünde çalışmasını temenni ediyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin daha müessir olabileceği 
inancıyle memleketimizin jeopolitik, sosyo - eko
nomik özelliklerine göre bölgesel sağlık yönetimi 
için incelemeler ve çalışmalar yapılmasını te
menni ederiz ve Sayın Bakandan mutlaka ve 
mutlaka, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 
itilmiş olan kenardan sıkıca tutarak, hakikî yeri 
olan önplana getirmesini diliyoruz. 

Vatandaşa her olumlu icraatı destekleyen, re
formların Atatütkçü açıdan, milliyetçi yönden 
memlekete faydalı çalışmaların daima yanında 
ve destekleyicisi olan Adalet Partisi Meclis Gru
bu, Sayın Bakanın bu yönde her olumlu çalışma
sını destekleyecektir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1972 
bütçesinin memlekete ve asil Türk Milletine, Ba
kanlığa hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce He
yetinizi, Bakan ve Bakanlığın sayın mensuplarını 
Adalet Partisi Meclis Grubu adına saygıyle se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Şahısları âdma söz isteyenlere söz ve
receğim. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş
kan ; Grubum adına yaptığım konuşmada zanne
derim, Grup adına yapılan konuşma süresinin 
dolmadığını kabul buyuracaksınız. O itibarla, 
bu süreyi de kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir on dakikalık süre için, bu
yurunuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikin
ci defa görüşmek üzere Sayın Cevat Küçük, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA CEVAT KÜÇÜK 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım : 

Grubum adına ikinci defa söz almış bulu
nuyorum. Benden evvel ve sonra konuşan 
arkadaşlarımın dokundukları bazı noktalara 
işaret etmek istiyorum. 

Sayın Vefa Tanır arkadaşım, isminden bah
sederek; «birtakım küçük yataklı kuruluşlar
da mademki hekim bulunamıyor, tasfiyesine git
mekte fayda vardır» dediler. Biz aksi görüşü 
- konuşmamızda müdafaa etmiştik. Elbette he
kim yokken bir müesseseyi zorla ayakta tut
mak mümkün olmaz. Arkadaşlarım, Türkiye'
de biz imkânları yeteri kadar zorlamış veya 
iyi kullanmış mıyız ki, hekim bulamıyoruz? Bazı 
örnekler vereceğim: 

Elâzığ'da 125 yataklı bir doğum hastanemiz 
vardır. Meclis Araştırma Komisyonu olarak 
oraya gittiğimiz zaman gördük ki, bu 125 ya
taklı doğum hastanesinde yalnız bir tek kadın 
hastalıkları mütehassısı vardı. Ama bunun ya
nında, istanbul ilkyardım Hastanesinin 25 - 30 
doğum yataığı vardır, oraya 6 - 7 tane hekimi 
Sağlık Bakanlığı tayin edebiliyor. Bu kadar 
dengesizliği, bu kadar hekim yığınağını Sağlık 
Bakanlığı yapıyor da hekim bulamıyorsa, bu
nun kabahati elbette Milleti veya o kuruluşla
rın yapımına yardım eden halkın değildir. Bun
ları yaptıktan sonra ancak bu düşünülebilir. 

Aziz arkadaşlarım, bunun yanında bazı bir
kaç gerçeğe de dokunmak istiyorum. Erzu
rum'da yine bir doğum hastanesi vardır. Çok 
dar bir binanın içerisinde hizmet görmektedir. O 
kadar ki çamaşırları veya örtüleri kurutacak 
bir bahçesi dahi yoktur; merdiven ayakların
da, merdiven parmaklıklarında bu çamaşırların 
kurutulduğunu hep beraber arkadaşlarımla gör
dük. Ama, diğer yanda 400 yataklı, ayrı blok
lar halinde yapılmış, inşaatı bitmiş, devri tes
limi bitmiş bir büyük inşaat vardır. Kış ayla
rında duvarları harabolmasm, iklimden rahat
sız olmasın diye kaloriferleri de çalıştırılır; fa
kat, hizmete hazır hale gelmiş olan bu binalar 
kullanılacak durumda olduğu halde bundan 
istifade edilemez. Elbette Sağlık Bakanlığının 
bu politikasını dile getirmekte ve gerçekleri 
milletin önüne sermekte fayda vardır. 

Bir başkt. yönüyle de, birkaç çizgi olarak 
sosyalizasyona dokunmak istiyorum : 

Arkadaşlarım, bu gezimiz sırasında gördüğü
müz şudur: Sosyalizasyon hizmeti hem sağlık 
personeli yönünden eğitici bir hizmettir; hem de 
halk yönünden, halka hizmeti götürdüğü için 
yarı bir eğitici hizmettir. Sosyalizasyon böl
gesindeki bütün aksamalara rağmen, halka hiz
metin Hükümet Tabipliğinin var olduğu yerler
den daha iyi ve daha başarılı gittiğini hep bera
ber gördük. Elbette bu arzu edilen seviyede ve 
harcanan paranın karşılığı da değildir. Bunu 
açık açık hepimiz söylüyoruz. Ama, masele sa
dece tenkit değil, buna çare aramakta birleşe-
bilmemizdir. 

Bir başka nokta da şudur: Eğitim sistemi
mizde köyde sağlık personeli bakımından halk
la ilk temasa gelecek olan ebedir. Ebelerin ye
tiştirilişinde büyük noksanlıklar vardır. Bunu 
yine arkadaşlarımla beraber gördük. Bir tek 
doğum yaptırmamış veya birkaç doğumla me
zun olmuş köy ebelerine hep raslamışızdır. Bu 
şekilde köye hizmeti götürecek olan ebenin ken
disi acemi ise, kendisinin halkla teması veya 
halka yaklaşması ne ölçüde olacaktır? Bütün 
bunları ele alıp yeniden organize etmek gerek
mektedir. öyle ebe okulları vardır ki, burada 
tek doğum mütehassısı dahi yoktur; birçok za
manlar tek bir doğum mütehassısının olmadığı 
dahi oluyor. Böyle yetişecek ebeler de, elbette 
bize hizmeti istediğimiz seviyede getiremez. 
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Aziz arkadaşlarım, işte bu noktaları belirt
mekte fayda vardır. Şundan dolayı fayda var
dır: Efendim, «sadece hizmet oraya gitmiyor» 
diye buradan feryadetmek yetmiyor, işi bir baş
ka yönüyle ele almak lâzımgeldyor. Sadece eği
tim sistemiyle değil; personelin tatmin edilmesi 
sistemi; calibe noktalarının memleket dışında 
değil, memleket içinde ve hizmetin aksadığı yer
lere doğru organize edilmesi ve tanzim edilmesi 
gerekir. 

Bu görüşlerimizi sunduktan sonra hepinizi 
saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Bahir Ersoy. Buyurun efendim. 

Yalnız sürelere dikkat etmenizi rica edece
ğim. Çünkü bütçemizi yine bir ileri hamleye 
götürmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız 
üç dakika, beş dakika, dört dakika geçerlerse 
kaybımız oluyor. 

Buyurun efendim. 
BAHİS ERSOY (istanbul) — Sayın Baş

kan, savın milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımızın bütçesi münasebetiyle 
sağlık hizmetlerinin tüm halka yayılması çalış
maları fecrinde konuşacağım. 

Sağlık hizmetlerini en uca kadar götüren 
milletlerin sağlık mücadeleleri başarılı olur. 
1947 yılında sağlık hizmetini tüm, halka yaymak 
için bir plan yapıldı, fakat uygulanamadı. 1954 
yılında başka bir plan hazırlandı, bundan da 
istenilen sonuç alınamadı. Böylece koruyucu he
kimlik geliştirilememiş, Türkiye bu konuda ge
rekene kavuşamamıştır. Nihayet 5 . 1 . 1961 
\gVLia ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
leştirilmesi Kanunu çıkarıldı. 1963te Muş pilot 
bölgesinde uygulanmaya başlandı; halen 25 il, 
3 eğitim bölgesinde tatbikat yapılıyor. 

Sayın milletvekilleri, birtakım şikâyetlere rağ
men bu uygulama başarılı olmuştur. Uygulama 
alanındaki şehir, kasaba ve köy halkının ayakla
rına hizmet imkânları dahilinde eşidolarak götü
rülmüştür. Memleketimizde bakanlık dahil özel 
ve resmî olmak üzere 50 müessese sağlık hiızmıe-
tinde çalışır. Banların hizmetleri değişik biçim
de, ücret sistemleri ayrı istihdam politikaları 
farklıdır. Bu. hal sosyalizasyon bölgelerine müte
hassıs ve pratisyen hekim teminini güçleştiriyor, 
bu noksan da hizmetin gelişimini önlüyor. As
lımda yurdumuzda yeteri miktarda hekim de 
yok. Buna rağmen köylerde açılan sağlık evleri 
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ve ocakları hizmet ünitelerine yüzde 70 oranın
da ebe, sağlık memuru, tıbbî sekreter, şoför, 
motorlu araç, ilâç ve tıbbî, sıhhî malzeme temi
ni ile en azından sağlık hizmetlerinin tabana 
kadar götürülmesi sağlanmıştır. Böylece ebelik 
hizmetlerinde, ilk ve âdil yardım hizmetlerinde, 
sağlık eğitimi, çevre sağlığı, aşı tatbikatı, bu
laşıcı hastalıklarla savaş hizmetleri geliştiril
miş; âcil yardım, ambulans hizmetleri, anında 
vatandaşın emrinde ilâç bulundurma olanağı 
yaratılmıştır. 

Sosyalleştirme bölgesinde 1970 nüfus sayı
mına göre 9 396 686 nüfus vardır. Bunun 
2 612 512-si il ve ilçe merkezlerinde, 6 734 174'ü 
köylerde yaşar. Bölgede 868 sağlık ocağı ve 
2 131 sağlık evi faaliyettedir. Sağlık ocakları
nın 241'i il ve ilçe merkezlerinde, 627'si köy
lerde kurulmuştur. Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirildiği 25 il, Edirne, Nevşehir, Maraş dışın
da kalan 22 il, Doğu Karadeniz, Doğu ve Gü
ney Doğu Anadolu bölgelerinin hemen hemen 
tamamını kapsar. Arazi dağlıktır, iklim değişik 
biçimde; fakat, kışın çok soğuk, yazın bazı yer
ler çok sıcak, yol yok denecek kadar az, elek
trik lüksT sayılır demek fasla köyler ve birçok 
kasabalar için; çok hallerde medenî vasıtalar
dan mahrum, insanlarının yüzde 30'u Türkçe 
bilmez. 1965 sayımına göre 6 ve daha yukarı 
yaşlardaki erkeklerin yüzde 49'u, kadınların 
yüzde 82'si okur - yazar değildir. Sosyal hasta
lıklardan trahomun yüzde 75'i, sıtmanın yüzde 
83'ü, lepranın yüzde 69'u, frenginin yüzde 32'si 
ve veremin yüzde 26'sı bu bölgededir. Yani, 
sosyalleştirme bölgesinde her yüz bin kişide 
1 325 kişi trahomlu, 28 kişisi lepralı, 48 kişisi 
veremlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, yüz 
yıllardan beri Devlet idarelerinin ihmaline uğ
rayan, aydın ilgisizliğinin ıstırabını çeken, ken
di bağrından yetişen aydınlardan bir çoğunun 
rahat yaşama ve vazife olanağının cazibesine 
kapılarak haklı veya haksız gelişmiş bölgelere 
yerleşip, kendini unutmasını, hüsranı bilen Do
ğudan size iç açıcı bir tablo çizemiyorum. Hele 
yan ödemelerin kaldırılmasından sonra olduk
ça gelişen doktor ve ebe kadrosunun nasıl bo
şaldığını hatırlatmak bile istemiyorum. 

Meselâ; 16 hekim kadrosu ile Siirtln 15 he
kimi görev başında iken, sosyalizasyon bölgesi
nin cazibesini kaldırdıktan sonra bugün hasta-
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nesinde bir tek hekimin kalmamasının kusuru
nu hekimlerde ve sosyalizasyon idaresinde ara
mamak gerekir. Bugün bazı ilçelerde sosyalizas
yon binaları depo halinde kullanan kaymakam
lar varsa bunun kusuru da onlarda değil, yan 
ödemeleri kaldıran sosyalizasyon bölgesinde ça
lışmayı cazip hale getirecek tedbirleri almayan 
idare organlarının, hatta bizim kusurlarımızı 
üzerine yıkacak namzet aramayalım. Coğrafî 
durumu, iklimi, sosyo - ekonomik ve kültürel 
yapısı itibariyle mahrumiyet bölgesi olan ve 
bunlara benzer birçok ağır şartlara rağmen Do
ğuda sosyalizasyonun ayakta kalmasını başarı 
saymak ve sağlık hizmetlerini köylünün ayağı
na kadar götüren mensuplarım da saygı ile an
mak gerekir. Amma sadece selâm ve saygı ye
terli değildir. Sosyalizasyon müessesesine sım
sıkı sarılmalıyız. Cazibesini kaybettirdiğimiz 
sosyalizasyon bölgesinde o günden bu yana bo
şalan başarılı hekim ve hemşire kadrosunun do
lacağı bir cazibe yaratalım. Bir kelime ile onu 
harcamayalım, ona sahip çıkalım, ona sahip 
çıkmak halk sağlığına saygı göstermektedir. 

Bütün dar imkânlarına rağmen sosyalizas
yon uygulanan illerde: 

A) ISağlık hizmet ünitelerinin, sağlık ve 
yardımcı sağlık personelinin ilâç, araç ve gere
cin dengeli dağılımı sayesinde hizmet sahasına 
ve hizmet götürülecek nüfusa sahip çıkabilme 
olanağı sağlandığından bulaşıcı hastalıklar da
hi iyi tespit edilebilmekte, erken tedavi ve ko
ruyucu tedbirlerle bulaşıcı hastalıklar ve ihti-
lâtlarından ölümler azalmaktadır. 

Buna tipik bir örnek kızamık salgınlarıdır. 
Yurdumuzda senede ortalama 700 000 kızamık 
vakası olmaktadır. Oysa ki, sağlık teşkilâtımız 
ve bu 700 000 vakadan 46 761 ini tespit edebil
mektedir. Bunun 29 893'ü sosyalizasyon bölge
sinden, 16 8681 ise 26 219 883 nüfusa sahibolan 
sosyalizasyon dışı illerde tespit edilmektedir. 
Demek ki, mahrumiyet bölgesi olmasına rağmen 
sosyalizasyon bölgesinde hastalık ve hasta da
ha kolay tesbit edilebilmektedir. 

Görülüyor ki; sosyalizasyon tatbikatı Devle
tin fakir halkın sağlığına sahip çıkmasıdır ve 
isabetlidir; imkânsızlığın yarattığı aleyhte ha
vayı silmek için hizmet güçlendirilmeli ve yurt 
sathına yayılmalıdır. 

Bu neticeye kavuşmak için : 
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1. 657 sayılı Kanunun kaldırdığı yan öde
meler personele verilmeli, mukaveleli hekim 
sistemi tekrar ihya edilmelidir. 

2. Program dışı yapılan işlerden alınan 
paralardan ilgili hekime pirim verilmeli, böyle
ce hekimin aylığı cazip hale getirilmelidir. 

3. 2490 sayılı îhale Kanunu ilâç alım iş
lerini geciktiriyor, sosyalizasyon tatbikatını bu 
Kanunun kapsamı dışına çıkartmak yararlı ola
caktır. 

.4 Gtenel sağlık sigortası ihdas olunarak te
davi tedici hekimliğin gereği bu yolla sağlan
malıdır. 

5. Sosyalizasyon bölgesinde alt yapı hiz
metleri hızlandırılmalıdır. Yol, elektrik, su, te
lefon, araba gibi araç ve gereçlerin ikmali, hiz
metin en uçtaki köylü vatandaşa ulaştırılması
nın ilk şartıdır. Bu hizmetlerin yapılabilmesi 
için Maliye Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilâtı ile Sağlık Bakanlığının ko-
ordine çalışmaları gerekir. Burada koordinatör
lüğü Sağlık Bakanlığı yapmalıdır. Bugüne kadar 
böyle bir koordinatörlük Sağlık Bakanlığından 
gelmemiştir. Bundan sonra bunun olmasını te
menni ederiz. 

6. Sağlık tesisleri için, ya istimlâk parası 
verilmeli uygun mahallerde arazi alınması ya da 
köylünün yereceği arsanın köylünün tümünün 
kolaylıkla gidebileceği bir mevkiden olması zo
runlu koşulmalıdır. Bu cihet nazara alınmadı
ğından halen bunların kurulusu tenkit edilmek
tedir. 

7. Sosyalizasyon personelinin çocuklarının 
tahsillerinin kolaylıkla yapılabileceği ortam ya
ratılmalıdır. Örneğin, büyük merkezlerde yete
rince öğrenci yurdu açmak gibi. 

8. Köy Sağlık ocaklarında çalışan doktor
ların iki senede bir derece almaları da, doktor
ların mahrumiyet bölgelerine ilgi duymalarına 
vesile olabilir. 

9. Köy bölgesine giden doktorlara ihtisas 
kolaylığı yaratılmalı ve asistanlık tayinlerinde 
öncelik verilmelidir. 

10. Atama ve nakillerde belirli, âdil bir yö
netmelik getirilmelidir. Torpile ihtiyaç kalma
dan, herkes belli bir süre sonra nereye tayin 
edileceğini bilebilmelidir. 
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Netice : 
224 sayılı Kanunun ve bu Kanunla ilgili ka

nunların günün şanlarına uygun şekilde tadil 
edilmesi, dolayısiyie sağlık hizmetlerinin bir us
tan öbür uca kadar yayılmasını »ağlamak için 
lüzumludur, elzemdir. 

Sayın bakanlığın, sayın bakanımızın dolayı
siyle Hükümetin bu gerçeğe eğileceğini ümit 
eder fedakâr mensuplarını selamlarım. (C.H.F. 
sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ersoy, 
Sayın Zeki Altınbaş, buyurun. 

SALİH ZEKİ ALTINBAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
sayın bakan ve bakanlığın sayın mensupları; 

Yıllardan beni Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde yapılan müzakerelerde 
başlıca şu konulara değinilmekte ve aynı me
seleler defalarca (kürsülerde ifade edilmesine 
rağmen, her geçen gün, biraz daha üzerine basa 
basa eleştiri konusu olmaktan çıkmamıştır. 

Sayın Bakanın 5.2.1972 tarihinde Cumhuri
yet Senatosunda da yaptığı konuşmalarda ko
nuşmacılara verdiği cevaplarında, başlıca, ko
ruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik, sosya
lizasyon, sosyal hizmetler, ilaç sorunu ve perso
nel politikasına temas ederek ağırlık noktala
rını bu konulara hasretmişlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçektir ki, bu
günkü bütçe imkânlarıyle bu geniş hizmetleri, 
arzulanan ölçüde yapmak zordur. Ancak; bütün 
bunlara rağmen daha büyük hizmetler yapıla
cağını da kabul etmek lâzımdır. 

Sağlık Bakanlığı, vıllardan beri süregelen 
bu tenkitleri önlemek için daha geniş ve daha 
istifadeli, her sahada randıman verici bir çalış
ma içerisine girmek zorunluğundadır kanısını 
taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; biz, kısa zaman içe
risinde bu kadar geniş konuları dile getirmenin 
imkânsız olduğunu kebul ediyoruz. Zamanımızı, 
bilhassa tedavi edici hekimlik ve sosyal yardım 
hizmetleri konusuna inhisar ettirmek istiyece-
ğim. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine da
ir olan 224 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi «Bir 
sağlık ocağında hizmet, en az bir hekim ve yeter 
sayıda yardımcı personelden teşekkül eden bir 
ekip tarafından yürütülür.» der. Ayrıca 17 
nnA maddesinde, «Bir bölgede sağlık hizmetleri-
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nin iyi bir şekilde yürütülmesi için, gerekli te
sisler, lojmanlar, araç gereç ve personel temin 
edilmeden bölgede sosyalleştirme planı tatbik 
edilemez.» der. Ayrıca; 2 nci 5 Yıllık Kalkın
ma Planında, «Tedavi kurumları koordinasyon 
kurumları kurulacaktır. Tesislerin ahenkli bir 
tarzda kullanılması için takibedilecek olan genel 
politika, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edilecek, sağlık tesisleri kapasitesinden 
tam bir şekilde yararlanılması sağlanacaktır.» 
denilmektedir. Bu iki esas içerisinde meselenin 
halli cihetine gidilirse; sayın Bakanlığın da ka
bul edeceğini zannederim; bu, kanun hükümleri
ne ve bu planın anahedeflerine uygun olmayan 
bir tedavi kurumu ve sosyalizasyon politikası 
ölçüleri içerisinde değiliz ve birçok şikâyetler de 
anakaynağmı bu uygulama noksanlıklarından al
maktadır zannederim. 

«Üzerinde en fazla durduğum konulardan bi
risi de tedavi kurumlarının atıl yatak kapasite
sinden daha iyi bir şekilde yararlanmak.» Bu ifa
de Sayın Bakanın Senatodaki konuşmasının ay
nen ifadesidir. Yine Sağlık Bakanı; «Atıl yatak 
kapasitesinin - en çok tenkit edilen bir konu ol
makla beraber - diğer yataklı tedavi kurumları 
ile bir kıyaslanması yapılacak olursa, Sağlık 
Bakanlığına göre, diğer tedavi kurumlarında 
atıl yatak kapasitesi daha büyük ölçüdedir ve 
Sağlık Bakanlığı bu bakımdan onlara göre daha 
iyi durumdadır.» diyorlardı. 

Şimdi tekrar ediyorum. «Sağlık Bakanlığın
daki atıl yatak kapasitesi % 40 tır ve % 40 lık 
bir atıl yatak kapasitesi iyi bir çalışma düzeni 
içerisinde getirilecek olursa, ki biz bunu % 20 
olarak kabul edelim ve atıl yatak kapasitesini 
% 60'tan, % 40'tan, % 20'ye indirirsek yatak
ların kullanılma kapasitesini % 80'e çıkarıyo
ruz manasını taşır. Bundan 400 000 hasta va
tandaş hastanelerde, yataklı tedavi kurumları 
hizmetlerinden yararlanacaktır.» demişlerdir. 
Bunun gerçekleşmesi için Sayın Bakanlığın daha 
iyi bir silkiniş ve daha iyi bir reformist görüş 
içinde çaba sarf etmesinde faydalar olduğu ka
nısındayım. 

Yine arkadaşlarımızın da üzerinde hassasi
yetle durdukları bir başka meselemiz de şudur; 
ki, eğer meseleyi yine âtıl yatak kapasitesi içe
risinde mütalâa edersek, acaba âtıl yatak kapa
siteleri, her teşkilâtlı büyük hastanelerde mi 
düşük orandadır, yoksa 10 yataklı, 20 yataklı 
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ve pekçoklarımızm yakinen vukufu içerisinde 
bulunduğumuz kadro noksanlığı, doktor noksan
lığı, yardımcı sağlık personeli gibi hususlar da 
bunlara eklenecek olursa, bu âtıl yatak kapasite
si oranı tahmin ederim ki, daha ziyade, küçük 
sağlık hizmetleri gören müesseselerdedir. Bu 
hususta birçok müşahedelerimiz vardır. Bunun 
büyük bir siyasî polemik meselesi olacağından 
endişe ediyorum. Çünkü bu konu spekülasyona 
çok müsaidolan bir husustur. 

Küçük yataklı sağlık hizmetleri ilçelerde var, 
ama bugün geniş bir ölçü içerisinde bunların 
belki bucaklara kadar sokulması için gayretler 
sarf edilmektedir. Bunların daha verimli bir şe-
kildo çalıştırılması, personeliyle, aracı ile, ge-
reciyle daha mükemmel bir şekilde işletilmesi
nin yanında, acaba bugünkü imkânlar bunu sağ
layacak durumda mıdır? Bu küçük sağlık hiz
metlerinin bugünkü ulaşım imkânlarının 1970 
lerle mukayese edilemeyecek şekilde daha çok 
sürat kazanması yıllarındayız. Buna göre bun
lara daha çok gerçekçi bir dille, bir siyasî görüş 
ve polemiğe meydan verilmeyecek şekilde, Tür
lüye sağlık politikası en verimli şekilde nasıl 
olacaktır görüşü bütün siyasî partilerde ve Sağ
lık Bakanlığında hâkim olmalıdır ve bu derde 
bir çare bulmak zorunluğundayız arkadaşlarım. 
Bunun kaçınılmaz bir sorun olduğunu birçak 
müşahedelerimle tespit etmiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Altınbaş, süreniz bitmiş
tik, lütfen bağlayın. 

SALİH ZEKÎ ALTINBAŞ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsaade buyurursanız sosyal hiz
metlere de bir dakika temas ederek sözlerime 
son vereceğim., 

Sosyal hizmetlerin dağınık bir durum içeri
sinde bulunduğu aşikâr bir gerçektir. Sosyal 
hizmetlere Devlet bütçesinden ayrılan pay, muh-
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I telif şekilde organize edildiği için kâfi derecede 
verimlilik içerisinde değildir, buna da bir çare 
bulmak için muhakkak surette - plan hedeflerin
de de var - sosyal hizmetler kurumu, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından ayrı, bir müsta
kil kuruluş olarak Başbakanhğa bağlanmalıdır 
ve bu suretle çok dağınık olan sosyal hizmetler 
bir nüve altında toplandığında, ümidediyorum 
ki kimsesiz çocuklara, korunmaya muhtaç ço
cuklara, çalışma gücünden yoksun, maddî ve 
sosyal yönden yardıma ihtiyacı olan yaşlılara 
ve sakatlara daha faydalı hizmetler getirecek-

] tir. 1970 bütçe görüşmelerinde de ifade ettiğim 
i gibi, her birimizin yüreklerini yakan, sokaklar

da elini açarak bana, 3 - 5 kuruş ver diye'yüz-
I lerimizi kızartan manzaraların sona ereceğini 

ve Sosyal Devlet anlayışı içerisindelü bir kuru-
I luşun, çok daha faydalı neticelerle millete his-

met edeceği kanısını taşımaktayım. Bugün, bel
ki öğleden sonra saat İ4,00'te bir Karma Komis-

| yonda bazı değerli senatör arkadaşlarımızın ver-
| diği «Sosyal Hizmetler Kurumu kanun teklifi

ni,» Bakanlıktan gelecek olan ve kısa zamanda 
I gslmesini arzuladığım bir kanım tasarısı ile be-
I raber müzakere edersek daha faydalı bir kanun 

hazırlamış olacağız. Bu vesile ile değerli millet
vekili arkadaşlarıma ve Sağlık Bakanlığının de
ğerli mensuplarına yürekten sevgilerimi ve say
gılarımı iletiyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Sayın Bakana bu süre içinde söz verme
nin imkânsızlığı aşikârdır. Ara vermeden sonra 
Sayın Bakan ve en son sözü almış bulunan ar
kadaşımıza söz vereceğim ve kifayeti müzakere 
takririni oylayacağım. 

Saat : 14,30'da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 12,57 

iS*i » • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin 2 nci Oturu
munu açıyorum. 

ıSöz, gruplar ve şahısları adına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşlerini ifade eden sayın üyelere cevap vermek 
üzere Sayın Sağlık Bakanı Cevdet Aykan'da; 
buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının 1972 yılı bütçesi üzerinde konuşma ya
pan konuşmacılara ve bu konuşmaları lütfen ta-
kibeden değerli milletvekillerine şahsım ve Ba
kanlığım adına gönülden teşekkür ederim. 

Sayın konuşmacılar genellikle olumlu tutum-
larıyle ve teşvik edici sözleriyle çalışmalarımız 
için, gerek şahsen, gerekse Bakanlık olarak, 
bize büyük destek olacaklardır, Umarım olumlu 
tutumlarının ve teşvik edici sözlerinin seviye
sinde bir çalışmayı, zaman içerisinde, gerçekleş
tireceğiz. 

Şüphesiz, konuşmalar içerisinde iyiniyetlerle 
yapılmış pek çok tenkitler ve değerlendirmeler 
vardır. Ben Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
görevini 2 aylık bir süreden beri yürütmekte
yim. Sağlık Bakanlığının daha önceki hizmetle
rine katkım şüphesiz sınırlı olmuştur yahut hiç 
olmamıştır. Bu konuşmaların, bu değerlendirme
lerin daha ziyade, daha önceki hizmetler için ya
pılmış olduğunu kabul ettim. 

Gerek Senatoda, gerekse Bütçe Karma Ko
misyonunda, benden önce hizmet eden arkadaş
larımın, iyi niyetle Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı hizmetini taşıdıklarını ve iyi niyetler 
içerisinde hizmet ettiklerini ifade etmiştim; bu 
samimî inancımdır. Yine samimî inancım odur 
ki, arkadaşlarımız, hizmet dönemlerinde müm
kün olanı, kendileri için mümkün olanı, o şart
lar içerisinde mümkün olanı yapmaya çalışmış
lardır. Fakat, o mümkün olan ve iyi niyetle ya
pılanların, yapılması gerekenler olup olmadığı
nı değerlendirmek ayrı bir konudur. Bunun 

Devlet yönetimimizde bir alışkanlık ve gelenek 
olarak yerleşmesini temenni ederim, Böyle bir 
tutumun, bugün şikâyet edilen konuların anla
şılmasında ve yarın için yahut günümüz için 
daha gerçekçi, daha olumlu bir sağlık politika
sının, yönetimin benimsenmesine yararı olacağı 
inancındayım. 

Konuşmacı arkadaşlarım, Devlette devamlı
lıktan bahsettiler. Şüphesiz, Devlette devamlı
lık, Anayasanın emridir ve töreleri, gereğidir. 
Devlette devamlılık, yalnız hukuka saygı ile 
mümkün olmamakta; Devlette devamlılık ilme, 
tekniğe ve modern yönetime saygıyle beraber 
mümkün olmaktadır. Tekrar tekrar zaman bu
nu doğrulamaktadır. Bunlar beraber olmadığı 
sürece Devlette devamlılık güçlüklerle karşılaş
maktadır. 

Bu genel ifadelerimden sonra, Bakanlık büt
çesi, gerek Bütçe Karma Komisyonunda, gerek
se Senatoda geniş şekilde konuşulduğu için ben 
genel olarak, konuşmacıların bana yönelttikleri 
sorulara cevap vermekle yetineceğim. 

Sayın Doktor Faruk Sükan, çok değerli ko
nuşmalarında, öncelikle sosyalizasyon hizmetle
rine değindiler; diğer bütün konuşmacı arka
daşlarımız da bu hizmete değindiler ve hizmetle 
ilgili değişik anlayışta değerlendirmeler yaptı
lar. 

Genellikle yapılan değerlendirmeler, son 10 
yıldan beri uygulama olmasına rağmen, hizme
tin götürüldüğü illerde, hizmetin nitelik yönün
den ve kalite yönünden yetersizliğine aittir. 
Yine genellikle değinilen konu, bu amaçla pek 
çok yatırım yapıldığı halde âtıl kapasitenin bu
lunması keyfiyetidir. Bir arkadaşımızın, Sayın 
Küçük'ün deyimi ile yalnız bu bölgede bulunan 
fizikî atıl kapasiteden dolayı, yalnız faiz kay
bımız 106 milyon liradır. Sayın Küçük böyle de
diler. Hepimizin bildiği rakamlar da olmasa, bil
diğimiz bir gerçek var ki, sosyalizasyonun uy
gulandığı 25 ilde, özellikle kırsal bölgelerde fi
zikî kapasite atıldır, işletilememiştir. 

— 44 — 



m. Meclisi B : 47 23 . 2 .19-72 O : 2 
Hizmetin niteliğine ilişkin bazı tenkitleri he

pimiz bilmekteyim Bütçe kariha Komisyonıtn-
da, Senatoda, kısa bir güre içerisinde, burada 
bulutlan hizmetlerin nitelik yönünden değerlen
dirilmesiyle ilgili bazı sunuşlarda bulunmuş
tum; bunları tekrarlamayacağım, fakat, şikâye
timiz şti : 

ıSosyal&asyoh bölgesinde plan hedeflerinin 
£ok gerisinde kaldık. Atıl kapasite mevcuttur. 
hizmetler nitelik ve nicelik yönünden planda ve 
Sosyalizasyon Kanununda öngörülen şekilde yü-
rütüleBiemektedir. Zannederim bu bir gerçek. 

Sayın Sükan'm bana tavsiyeleri şu oldu : Bu 
konuyu ciddî araştırmalarla değerlendirmek. 
Sayın Sükan bilirler ki, 1969 uygulama planın
da bu tedbir öngörülmüştür; fakat 1972 yılına 
kadar bu konuda yapılmış ciddî bir değerlendir
me mevcut değildir. Bu konuda 1968 yılında 
yapılmış, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının, o za
manki müsteşarın, yaptığı bir gezi ve bu geziye 
dayanarak verdiği bir rapor vardır. Halen bu
lunan resmî dokuman, o devrin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Müsteşarının yazmış ol
duğu resmî beyandır. Bunu da Bütçe Karma 
Komisyonunda arz etmiştim. 

Bu konuda ne düşündüğüm sorusu, Sayın 
A. P. Sözcüsü tarafından bana yöneltildi. Sık 
sık sorulan şu olmuştur; «Siz sosyalizasyona 
taraftar mısmız?» 

Halen sosyalizasyon bir kanun emridir. Ka
nun yürürlükte kaldığı sürece Bakanın bu ka
nuna uyması gerekir. Yalnız, yine Sayın Faruk 
Sükan belirttiler ki, bu kanun bası tedbirleri ön
gördüğü ve o tedbirler gerçekleştirildikten son
ra uygulamasının genişletilmesi önerildiği hal
de, bu kanunun hükmü yerine getirilememiştir. 
Ben, sosyalizasyona, belirttiğim üzere, amaçlan 
yönünden taraftarım ve bilebildiğim kadar sos
yalizasyona amaçları yönünden taraftar olma
yan hiçbir milletvekili ya da senatör arkadaşa 
raslamâdım; hiç kimse bu yöndfc bir beyanda 
bulunmadı. Yalnız, tartışılan şu oldu: Bu 
amaçlara ulaşmak için uygulanan politika ne 
olmuştur, bu amaçlara ulaşmak için hangi yol 
izlemiştir? 

Gettel kanı bu ki, bu amaçlara ulaşmak için 
uygulanan politika v© tutum, halkta, sisteme 
karşı bir te£ki yaratmıştır, halkta genel olarak 
hoşnutsuzluk yaratmıştır. 

Bu müşahededen sonra ekleyeceğim şudur: 
Konuyu ciddî olarak değerlendireceğim, ciddî 
araştrımalara dayalı olacak şekilde değerlendi
receğim, ondan sonra bu konuda ne yapılacağı 
hususunda bir politikayı geliştirebilmek müm
kün olacaktır. Yalnız halen Bakanlığımdaki ge
nel kanaat şudur ki; Şarkta, kırsal bölgede 
sağlık ocaklarındaki hekim oranı % 90 boş iken 
- hastanelerdeki halimizi biliyorsunuz. Pek çok 
Devlet hastanesi kapalı iken - «sosyalizasyon 
bölgesini genişleteceğiz» diye bazı illere yaymak, 
o illirdeki halka, haksız ve sorumsuz bazı ümit
ler vermektir. Bundan kaçınacağız. Evvelâ ya
pılan hizmeti değerlendireceğiz ve yapılan hiz
metin o bölgede işler hale gelebilmesi için ne 
yapmak, hangi tedbirleri almak lâzımdır; bun
ları araştıracağız, bundan sonra kanunun em
rini yerine getirmeye çalışacağız. 

Sayın Dr. Sükan, koruyucu hekimliğe, ko
nuşmasının muhtelif yerlerinde değindiler ve 
ifade ettiler ki, koruyucu hekimliğin, kalkınma 
planlarımızda öncelikle ele alınması - zannede
rim Sağlık Bakanlığının Kuruluş Kanununda da 
öncelikle ele alınmıştır - öngörüldüğü halde, 
uygulamada bu gerçekleştirilememiştir. Koru
yucu hekimliğe değil de, tedavi edici hekimliğe 
kaynak yönünden ve dikkat yönünden öncelik 
verilmiştir. 

Bu, zannederim zaman içerisinde değişiklik 
göstermiştir. Bazı dönemlerde koruyucu he
kimliğe Devlet öncelik vermiştir; daha büyük 
kaynak ayırmıştır. Bazı dönemlerds de koruyu
cu hekimliğe yeteri şekilde Öncelik verilememiş, 
kaynak ayrılamamıştır. Şahsî kanım o ki, bu, 
2 sebepten ileri gelmekte. Planlarda, program
larda daima temel ihtiyaçlara yönenildiği halde, 
uygulamada insanlar âcil ihtiyaçlara yönelmek
tedirler. Tabiî köysel bölgeler için ve şehirleri
miz için, gecekondu bölgelerimiz için temel 
sorun koruyucu hekimliktir. Fakat kaynakla
rımızın yetersiz oluşu ve diğer nedenlerle ge
nellikle, âcil ihtiyaca önem vermekteyiz ve te
davi edici hekimlik, birtakım yeni yeni eklerle, 
yeni yeni ilâvelerle - sistem değismese de -
gelişmektedir. 

Bir diğer husus da zannederim şudur: Ko
ruyucu hekimlik, usun vadede sonucu alınan ve 
görülmeyen hizmetlerdir. Tedavi edici hizmet
ler, kısa vadede sonuç veren ve görülen hiz-
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metlerdir. Ondan dolayı kişilerin buna yönel
mesi, yahut toplumda bu yönde bir baskının ol
ması doğal bir şey. 

Tıp ekonomisi yönünden bilinen gerçek ola
rak; koruyucu hekimliğe ne kadar öncelik ve
rirseniz, tedavi hizmetlerinde harcamalara o ka
dar az ihtiyaç duyulmaktadır. Ama şu veya bu 
nedenlerle gerçek o ki, koruyucu hekimliği 
- özellikle yeni anlamlar içerisinde - geliştire
memiş durumdayız. 

Eski yıllarda; sıtma, verem ve benzeri saha
larda toplumumuz başarılı olmuştur. O çağın 
tekniği ve koruyucu hekimliğin bu konuların
da sonuç almanın kolay oluşu belki bunda etki
li olmuştur. O dönemde insanların ve çalışan he
kimlerin düşünceleri, genel tutumları bu mü
cadelenin başarılı olmasında yine etkili olmuş
tur. Çağımızda koruyucu hekimlik çok değişik 
anlamlar kazanmış, daha şümullü bir hale gelmiş. 

Acaba diyabet, nüfus planlaması yüksek 
tansiyon koruyucu hekimliğin içinde mi 
değil mi? Bugün anlayışımız; koruyucu he
kimliğin içerisinde. Ama gerçeğimiz o ki, 
çevre sağlığı teknisyeni dahil olmak üzere 
ve pek çok altyapılar dahil olmak üzere 
bununla ilgili yeterli bir organizasyonu 
gerçekleştirememiş durumdayız ve yeterli kay
nağı ayıramamış durumdayız ve yine altyapı 
hizmetleri götüren değişik bakanlıklar arasın
da bu amaçla, özellikle gecekondu bölgelerinde 
ve kırsal alanda işbirliğini de gerçekleştireme
miş durumdayız. 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak 
organizasyon yönünden, kanun yönünden müm
kün olanın yapılacağını bilmenizi rica ederim. 
Bu yönde bazı çalışmalarımız başlamış durum
dadır ve bu çalışmaları geliştireceğiz; belli bir 
süre içerisinde size arz edeceğiz. 

Sayın Sükan, konuşmasında, tedavi kurum
larına muhtelif şekiller içerisinde değindiler. 
«Yurt ölçüsünde tedavi kurumlarını ve yataklı 
tedavi kurumlarında çalışan personelin yurt öl
çüsünde dağınıklığı, dengesiz dağılışı, buraya 
personel tayininde objektif kriterlerin maalesef 
geliştirilememiş olması ve yine yataklı tedavi 
kurumlarında hizmet standardının değişik ol
ması» genellikle değindiği konulardı ve bir şe
yi arzu ettiler: Yataklı tedavi kurumlarında 
yapılan israfın ölçüsü... 

Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsünde -
bunu Bütçe Karma Komisyonunda arz etmiştim; 
sayın Küçük de değindiler - yaptırdığım bir 
araştırmaya göre; son 4, ya da 5 yıl içerisinde 
daha çok kaynak, daha çok para, personele har
candığı ve daha geniş kaynaklar olduğu halde 
hizmette bir düşme görülmüştür. Modern tek
niğe göre yapılmış bir değerlendirme ve araş
tırmadır; buna göre, hizmetlerde devamlı bir 
düşme olmuştur. 

Sağlık hizmetlerimizdeki israfı tam olarak 
değerlendirmek mümkün. Orta - Doğu Amme İda
resi Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü, TÜ
BİTAK'tan bazı uzmanların yardımı ile kurdu
ğumuz bir ekip, bu konuda bir çalışma yapmak
tadır, modern teknolojiden yararlanarak bu de
ğerlendirilecektir. Yine bu ekip, Sağlık Bakan
lığında bir envanter çalışması yapmaktadır. Bu
güne kadar Bakanlıkta ciddî bir envanter çalış
ması yapılmamıştır. Meselâ hepinizin genel olarak 
bildiği üzere, Sağlık Bakanlığı, bugünkü bilgi
ler içerisinde nerede hangi malzemesi vardır, 
bu malzemeden ne ölçüde yararlanılmıştır, ya
rarlanmama nedeni nedir, buna nerede ihtiyaç 
vardır; bunu bilmemektedir. Buna ait bir çalış
ması ve organizasyonu mevcut değildir. Belirt
tiğim üzere, Orta - Doğu Amme İdaresi Ensti
tüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü, TÜBİTAK'tan 
uzmanlarımız modern teknolojiyi kullanarak 
malzeme akımını ve malzeme durumunu tespit 
eden bir çalışma yapmaktadırlar. Talbiî bunlar 
ciddî çalışmalar, ciddî çabaları gerektiren uzun 
vadeli çalışmalardır. Zannederim 2-2,5 ay son
ra bu çalışmalar bir sonuca varacak. Yalnız ça
lışmanın kapasitesini belirtmek için söyleyeyim; 
meselâ; personel konusunda yapılacak araştır
mada 80 kadar soru bulunacaktır. Halen Sağ
lık Bakanlığı, personelinin standardını dahi 
bilmemektedir. Bu çalışmalarla, bunları her za
man bize, yöneticilere söyleyebilecek bir sistemi 
kuracağımıza inanmaktayım. 

Boş kapasitemiz nerededir, nedir; bunları 
tespit edebileceğiz. Malzeme durumumuz nedir, 
nerededir; onu tespit edeceğiz Meselâ Sağlık 
Bakanlığmda, Teftiş Kuruluna ve Donatıma şu 
soruyu sordum: «Halen elinizde bulunan malze
menin değeri nedir-» Bana - Teftiş Kurulunun 
bu konuda yaptığı bir araştırma var - «10 mil
yar» dediler. «Bu, ciddî bir rakam değildir» de
dim. Onlar da bunun ciddî bir rakam olmadığı-
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nı kabul ettiler; «Bunu biliyoruz» dediler. Ha
len bir Devlet müessesesinin durumu, büyük 
bir Bakanlığın durumu budur. 

Bu araştırmaların sonunda önerdiğiniz; ta
yin ve nakilleri, malzeme akımını ve malzeme 
değerlendirmelerini bir sisteme bağlamak müm
kün olacaktır. Tabiî bunu daha önce bağlayabil
mek mümkün değildir. 

!Saym Sükan, tekrar tekrar Sağlık Bakan
lığındaki sistem ve prensip üzerinde durdu, Hiz
metlerin sisteme ve prensiplere bağlanmasını 
önerdiler ve Devlette devamlılığın, ancak, Ba
kanlıklardaki hizmetlerde, genel olarak bir 
sistemin ve belli prensiplerin yerleşmesi ile 
mümkün olacağını belirttiler. 

Görüşlerine aynen katılırım. Çalışmaları
mız da bu yöndedir, çalışmalarımızda da bu 
inançta olduğum için bu yönde çalışmalar yap
tırmaktayız. Zannederim araştırmalarımızın so
nunda elbirliği ile, Büyük Meclisin yardımı ile 
sağlık hizmetlerimiz için en iyi sistemin ne ola
cağını beraberce geliştireceğiz. 

Diyabet, kanser, kalb, romatizma gibi koru
yucu hekimPikle ilgili yahut kollejen hastalıklar 
dediğimiz hastalıklarla ilgili hizmette, modern 
tedavi ve koruyucu hekimlik araştırma ünite
lerinin bulunmadığını belirttiler. 

Bîr düşünce olarak halen genel tutumumuz 
şudur : 'Sağlık Bakanlığında pek çok boş fizikî 
kapasite vardır, istanbul dahil olmak üzere ufak 
üniteler vardır. Bu ünitelerden, tedavi kurum
lan olarak yararlanmak mümkün değildir. Tür
kiye'nin muhtelif yerlerinde var. Hepinizin bil
diği, 2 gün gazetelere baktığınız zaman belli ga
zetelerde bir hastanenin resmi çıkmakta ve yıl
lardan beri o hastanenin boş olduğu, hekim ol
madığı gazete haberi olarak - bakanlık bu ko
nuda bilgi vermezse - yayılmaktadır. Acaba bu 
gibi kuruluşlardan, ayakta koruyucu hekimlik 
ya da tedavi üniteleri olarak yararlanmak müm
kün müdür; bunu araştıracağız ve bu yönde ba
zı gelişmeleri imkânlar ölçüsünde destekleyece
ğiz. 

Sayın Sükan, ıSağlık ve Sosyal Yardım hiz
metlerinin, bir bakanlık hizmetleri değil, bir 
Devlet meselesi» haline getirilmesini önerdiler. 

Takdir buyururlar ki, konuyu «Devlet me
selesi» haline kılabilmenin bazı şartları var. Bu 
şartların bir kısmı daha önceki yıllardan gelir, 
bir kısmı toplumdaki genel havadan gelir. Ko

nuyu «Devlet meslesi» kılabilmek için gereken 
bilgileri ve gereken teklifleri hazırlamak, Ba
kan olarak benim görevimdir. Ben bu görevi 
makul bir süre içerisinde yapacağım. Gerisi, sa
yın milletvekillerinin ve toplumun desteğini ge
rektiren bir konudur. 

Sayın Sükan, tekrar tekrar ciddî araştırma
lar üzerinde durdular. Geçen 2 ay içerisinde 
yaptığım tek bir şey varsa, bazı araştırmaları 
başlatmak olmuştur ve bu ciddî araştırmaların 
sonuçlan da makul bir zaman süresi içerisinde 
belirecektir; arz edeceğim. 

'Sayın Sükan'a konuşmaları ve hakkımdaki 
iltifatlar için teşekkür ederim. Hizmetlerim yö
nünden her zaman bakanlık olarak değerlendir
melere ihtiyaç duyduğumuzu ve bundan yarar
lanacağımızı bilinmesini rica ederim. 

Sayın Tanır, koruyucu hekimlik, tedavi hiz
metleri, personel eğitimi, rehabilitasyon, ilâç ve 
eczane kontrol konularına değindiler. 

Konuşmalarının başında, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetlerinin kolay tenkit 
edilebilen bir hizmet olduğunu ifade ettiler. 
Sosyal hizmetlerin her yerde kolay tenkit edile
bilen bir yönü vardır. Sosyal hizmetler, özellik
le sağlık hizmetleri her toplumda geliştirmeye 
ihtiyaç duyan bir konudur. 

Yalnız ülkemizdeki tenkitlerimize baktığı
mızda, son yıllarda, bu tenkitlerde yalnız şikâ
yete değil, ağır ağır olumlu bir yöne yöneldiği
mizi görmekteyim. Gerek Senatoda, gerek Mec
liste arkadaşları tekrar tekrar rakamlarla ted
birler arasındaki ilişkiler üzerinde durdular. 
Sayın Tanır da yine, tekrar tekrar rakamlar 
üzerinde durdu ve personel yetersizliğini, ayrı
ca, bütçeden ayrılan kaynaklann yetersizliğini 
belirttiler. 

Personel yetersizliği, sağlık hizmetleri için 
özellikle az gelişmiş ülkelerde mühim bir sorun, 
gelişmiş ülkelerde dahi yetişmiş sağlık perso
neli bulabilmekte güçlük mevcut. Zannederim 
Türkiye için personel yetersizliği yanında, bir 
de personelin verimli şekilde kullanılıp, kulla
nılmaması konusu mevcut. 

Sağlık personelinin bir insan gücü planla
ması anlayışı içerisinde hem bugüne, hem de 
geleceğe değin değerlendirilmesi, bütün sağlık 
hizmetlilerimizde zannederim önde gelen bir 
sorundur. 
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Sayın Tanır, 1971 yılı Bütçesinden sağlık \ 
hizmetlerine ayrılan paranın yüzde 5,37 oldu
ğunu; fakat 1972 yılında 4,07'ye düştüğünü be
lirttiler. 

Gerçek rakam şu; 1972 yılında tahakkuk 
eden bütçeden ıSağlık Bakanlığına ayrılan para 
takriben yüzde 4'tür. Bu, Bütçe Kanununa bak
tığınız zaman ki, nispettir, ama bütçenin ger
çekleşen oranına baktığınız zaman nispet yüzde 
4'e düşmüştür. Bunu, bir yanlışlığı düzeltmek 
için değil, bir fikri arz etmek için söyledim. 

Bizim bakanlıkta, tekrar tekrar değinilen 
şudur; (Sağlık Bakanlığına genel bütçeden ayrı
lan oran düşüktür, ama yıllarca önce görebildi
ğimiz, bu, hiçbir zaman yüzde 5'i aşamıyor. 
Zannederim yakın bir gelecek içerisinde de Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mzmetleri için 
genel bütçenin yüzde 5'inden yukarı bir pay 
ayırabilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü, 
dünyadaki emsallerin bize telkin ettiği genellik
le budur. Ülkeler geliştikçe sağlık ve sosyal 
hizmetlere gayri safî millî hâsıladan ayırabil
dikleri oran artmakta; fakat az gelişmiş kaldığı 
sürece gayri safî millî hâsıladan ayırabildikleri 
oran düşük kalmaktadır. Türkiye için de büyük 
bir ihtimâlle yakın bir gelecok 'içerisinde bütçe
nin yüzde 5, ya da yüzde 6'sından daha büyük 
bir oran ayırabilmek sağlık hizmetleri yönün
den mümkün olamayacaktır. 

Sayın Tanır, halkın tedavi kurumlarında 
yatak bulamamaktan yakındığını; fakat koru
yucu hekimlik hizmetlerinin yeteri ölçüde 
olup olmamasının, sağlık eğitimi eksikliğinden 
dolayı bir şikâyet konusu yapılmadığına de
ğindiler. Doğrudur. Fakat halkımız, yakın bir 
gelecekte zannederim, yataklı tedavi kurumla
rımızdaki hizmetin niteliğinden, standartmdan 
da yakınmaya başlayacaktır. Bugünden bunun 
tedbirini almaz isek, halkımız pek yakın bir 
gelecekte tedavi kurumlarında ve poliklinikler
de gördüğü tedavinin v© genel olarak hekimle
rimizden gördüğü tedavinin niteliği üzerinde 
duracaklar ve bunları ciddî davaların, ciddî 
şikâyetlerin kotnusu yapacaktır. 

Yataklı tedavi kurumlan arasında bir koor
dinasyonun olmayışı görüşüne ve yataklı teda-
/vi kurumları aralsında »gerek Bakanlık içerisinde, 
fgerekse kamu kesimindeki diğer yataklı tedavi 
kurumlarında harcamaların değişik loluişu görüşü
ne aynen katılırım. Kendileri bilirler ki, İkinci 

Be§ Yıllık Planda teklif edilen öneriler ara
sında, birinci olarak tedavi kurumlarının koor
dinasyon kurulu vardır, ikinci Beş Yıllık Pla
nın son yılındayız, bilebildiğim kadar bugüne 
kadar bu kurul işletilememiştir. Böyle bir ku
rulun işletilmesiyle ilgili ciddî bir çalışma da 
yapılmamıştır. 

Tedavi kurumlarının koordinasyon kurulu
nu, gündemini hazırladıktan ve böyle bir koor
dinasyon kurulunda nelerin konuşulabileceğini 
tespit ettikten sonra toplantıya çağıracağım ve 
bunu bu yıl içerisinde, Haziran ayından önce 
yapacağım. 

Sayın Tanır, sosyalizasyon bölgesinde rey 
endişesiyle ve bası endişelerle hizmetlerin di
ğer illere, hikmette uygulanan sosyalizasyonun 
halen uygulandığı illerde belli seviyeye ulaştı
rılmadan yayılmamasmı tavsiye ettiler. Ben 
daha evvel buna cevap arz etmiştim. Şahsen 
böyle bir uygulamanın hem halka, hem de ka
muya zararlı olduğuna kaniim. 

Tartışılan diğer bir konu da şu olmuştur: 
Sayın Vefa Tanır'm değindiği, küçük yataklı 
tedavi ukrumları ile büyük yataklı tedavi ku
rumlarının durumu. 

Bu konuya diğer arkadaşlarımız da değin
diler; Sayın Salih Zeki Altunbaş, Sayın Şahin-
oğkı. Bu konudaki beyanlarımın maksadı aşa? 
şekilde anlaşıldığını zannediyorum. Ben hiçbir 
yerde «Küçük yataklı tedavi kurumlarını ka
patacağız yönünde bir beyanda» beyanda bu
lunmadım. Söylediğim şu olmuştur: Türkiye'
nin muhtelif yerlerine ufak bazı tedavi kurum
ları açılmıştır. 10 yataktan 25 yatağa, 50 ya
tağa kadar değişmek üzere ufak yataklı tedavi 
kurumları açılmıştır. Halen baktığımızda bu ya
taklı tedavi kurumlarının işlemediği ve çoğu
nun yıllardır bomboş olduğudur, yani bunlar 
fiilen kapalıdır, tedavi hizmeti görmemektedir. 
Hepinizin bildiği, üzere, aşçısı, hemşiresi, sağlık 
memuru, vardır, ama doktor yoktur, fiilen işle
memektedir. 

Bunlara bir çare bulmak lâzım. Benim şahsî 
kanaatim olarak değil; fakat dünyadaki uygu
lama şudur: Sayın Şahinoğlu buna değindiler, 
tedavi kurumları ufak olduğu zaman hizmet 
çok pahalı oluyor ve orada bugünün ihtiyaçları 
için gerekli olan tıbbî tedavi hizmetlerine özel
likle özel ihtisas isteyen hizmetleri götürebil-
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mek ve uygulayabilmek, hem personel yönün
den, hem ünite ufak olduğu için pahalı olmak
tadır. 

Her toplumda sağlık hizmetlerine ayrılabi
len kaynak çok sınırlı olduğu için bu kaynağın 
en verimli sahalarda kullanılması bir sorun 
olarak görülmekte ve bir sağlık planlaması, 
ya da tedavi kurumlarının planlanması sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Zannederim, ufak yatak
lı tedavi kurumlarından acaba nasıl yararlana
biliriz, o çevre halkı için yararlanmanın en iyi 
yolu nedir? !Bu hepimizin müşterek bir sorunu
dur. Bunun tüm Türkiye'ye yaygın bir şekli 
olamaz. Bazı yerler var ki, ufak tedavi ku
rumları var, ama hekim bulunabiliyor, orası 
işliyor. Bazı yerler var, orada kullanabilece
ğimiz uzman hekim bulamadığımız için o ya
taklı tedavi kurumu işlemiyor. Bu bir gerçek 
ve halk da bundan yakınıyor. 

Sayın Vefa Tanır, yataklı tedavi kurumla
rının büyük kısmına belki 10 yıl uzman hekim 
gönderemeyeceğimizi ve burada bugünkü çağın 
ihtiyaçlarına, standartlarına uyan yataklı te
davi hizmetlerini yürütemeyeoeğimizi belirttiler. 
Benim bilgime göre, bugünün hastane anlayışı
na ve yataklı tedavi kurumlarının yönetim an
layışına uyan bir görüştür. Türkiye için her 
yataklı tedavi kurumunun o bölgenin şartları
na göre değerlendirilmesinin daha yararlı ola
cağına inanıyorum. Personel Kanununda (bazı 
düzeltmeler yapılabilirse zannederim sosyal 
yönden önem taşıyan bâzı hizmetleri bu kurum
lar aracılığı ile götürebilmemiz mümkün ola
caktır. İstanbul'a, ya da Ankara'ya yakın bir 
ufak yataklı tedavi kurumunun durumuyle, 
Anadolu'nun, ya da büyük merkezlerden ırak, 
yoldan yoksun bir ilimizin ufak yataklı teda
vi kurumunun durumu tabu ayrı değerlendir
me içerisinde ele alınması lâzımdır. Zannede
rim, Bakanlık olarak da araştırmalarımızın 
sonucuna göre bu yönde bir tutumun içerisin
de olacağız. 

Sayın Tanır, bu yıl sık sık, sağlık ve sos
yal yardım hizmetleriyle ilgili konulann Mec
lise geleceğine değindiler. Daha önce de arz 
etmiştim, Mart ayından itibaren bazı kanun
larımızı Meclise sunacağız. ISayın Tanır'in ve 
diğer değerli arkadaşlarımın bu konuda tabiî 
yardımlarını, katkılarını rica edeceğiz. 

I Yine temenniler arasında, asistanlığın cazip 
hale getirilmesine değindiler. Asistanlıkla ilgi
li yeni bir yönetmelik hazırlattık, bu yönetme
liği Sağlık Şûrasına sunuyoruz. Bunun bir 
kısmı meslekî değerlendirmeleri gerektiren hu
sustur, bir kısmı da Personel Kanununun hü
kümleri içerisinde olan kasımdır. Zannederim 
her iki yaklaşım içerisinde de asistanlık hiz
metlerinin hem cazip, hem de daha öğretici 
bir hale gelmesi için gereken yapılacaktır. 

Sayın Tanır, temennileri arasında, diğer 
arkadaşlarımız gibi genel sağlık sigortasına tek
rar tekrar değindiler. Halen elde bir tasarı 
mevcut. Bunu yeni bir değerlendirmeye tabi 
tuttuktan sonra Meclise sunacağız. Bu değer
lendirmenin Mayıs ayından önce mümkün ola
bileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü, bu ka
dar mühim bir konunun yeteri hazırlıklara da-
yandırılmazsa, ilerde bu hizmetle ilgili birta
kım sakıncalar çıkacağına inanmaktayım. 
Onun için mevcut tasarı Bakanlık tarafından 
yeniden değerlendirilecek ve sunulacaktır. 

Sayın Şahinoğluna, evvelâ bana ve Sağlık 
Bakanlığına vaat ettikleri destekten dolayı te
şekkür ederim. Kendisinin bilmesini isterim 
iki, iyi niyetle ve ciddî olarak bu konuda müm
kün olan bütün çalışmaları yapacağız. Kendi
lerine ve diğer bütün milletvekili doktor arka
daşlarımıza bu çalışmalara katkıda bulunmala
rını beklediğimizi iletmek isterim. 

Sağlık hizmetlerinde, sosyal yardım hiz
metlerinde ciddî ve gerekli bazı değişimleri ya
pabilmemiz, yalnız bir bakanlığın yapacağı 
çalışmalarla mümkün olamayacaktır. Bu an
cak elbirliği ile, beraberce yapacağımız ça
lışmalarla gerçekleştirilebilecek bir hizmet ola
caktır. Bakanlık olarak bazı araştırmaları 
yapacağız ve bu arada bazı bulguları belli plan , 
program ve kanunî şekil içerisinde değerlendi
receğiz ve Büyük Meclise arz edeceğiz. 

Sağlık politikası, ancak bu yöndeki ciddî 
çalışmalarla ve bu çalışmalar üzerinde yapaca
ğımız ciddî değerlendirmelerle gelişebilir. 
öbür türlüsü, uzun vadeli olamaz ve şümulü, 
uzun vadeli bir sağlık politikası görünümünden 
uzak kalır. 

İstemeyerek bir deyimlerine değineceğim. 
i Bunu Sayın Şahinoğlu'nun iyi bir temennisi 
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olarak kabul ediyorum. Dediler ki, hekimli
ği, Bakanlığı yerine oturtacak hakiki bir Ba
kana ihtiyacımız var. 

Bunu hangi müşahadeden, ya da hangi hiz
metleri hangi değerlendirmeden dolayı söyle
diklerini bilmiyorum. Her halde bu benimle 
ilgili değifl. ilerde bu temel düşüncesini koru
masını çok rica ederim. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
Devlet hayatımızın her yönünde olduğu gibi 
bu yönde de değerlendirmelere ihtiyaç duymak
tayız. 

Sayın Şahinoğlu'nun yine istemeyerek bir 
deyimine değineceğim. Bana, hissî tasarrufta 
bulunmamamı önerdiler. Ben bir meslekdaşı-
yım, o da anlıyorum ki yurtlu. Onun için 
açık kalpliliğimi bağışlasınlar, insanlar her 
zaman yüzde yüz mantığın gereğini yapamı
yorlar. Her zaman insanlar yüzde yüz bilgi
nin gereğini de yapamıyorlar. Ama, daha ön
ceki hayatım içerisinde sorumluluk duygusu 
içinde davrandığıma, çevremi inandırdığıma 
ve hissî olmamaya, iyi niyetle büyük çaba 
sarf ettiğimi, beni tanıyanlara o yolda bir 
intiba verdiğimi ümit ederim. Kusurlarım, 
eksiklerim olursa, kendilerinden beni ikaz 
etmelerini rica ederim, yalnız bir şartla; kendi
lerinin de telkinlerinde ve değerlendirmelerin
de hissî olmamalarını rica ederim. 

Sayın Şahinoğlu'nun diğer temennilerine, 
daha önce Sayın Tanır'm ve Sayın Sükan'ın 
konuşmalarında verdiğim cevaplar içerinde de
ğindiğimi zannediyorum. Yalnız bir konuya, 
alâç konusuna değindiler. Bu konuda son du
rumu arz edeyim: 

İlâç konusundaki durumu Bütçe Komisyo
nunda ve bir soru ve bir konuşma üzerine Se
natoda açıklamıştım. Bu konunun geçmişini 
benden daha iyi biliyorsunuz. Aşağı - yukarı 
on yıldan beri tartıştığımız bir konu. Sayın 
Erim, ikinci Kabinesinde bana görev verdiğin
de bu konuda da beni vazifelendirmişlerdi. Bu
nun üzerine iki tane komisyon kurduk. Birisi 
ilâçların fiyatlarını tesbitiyle görevli, diğeri de 
ilâçta kalite kontrolü, ruhsat ve ilâç israfını 
önleyecek tedbirlerin ne olabileceğini tespit 
edecek komisyon. 

Çok değerli arkadaşlardan kurulu bu komis
yonlardan birincisi bugüne kadar 35 toplantı 
yaptı, Bazı toplantılar bir tam gün sürdü, hat-
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tâ gece de devam etti. Bazıları yarım gün sür
dü. Aşağı yukarı birbuçuk ay içerisinde 36 top
lantının yapılması ne demektir, bunu takdirle
rinize arz ediyorum. Bu arkadaşlar raporlarını 
bana verdiler ve buna dayanarak kararnameyi 
hazırlatacağız. 

ilâçta kalite kontrolü, ruhsat ve israfın na
sıl önleneceğine değin çalışma yapan şomisyonu
muzda bana ifade ettiklerine göre bu ayın sonun
da raporlarını vereceklerdir. Ona dayalı kanu
nu da büyük bir ihtimalle Mart ayı içerisinde 
Meclise sunacağız. 

ilâçta kalite kontrolü ürerinde İsrarla dur
dular. Bir gerçek olduğu için belirtmek isterim. 
ikinci Bes Yıllık Planımızda ve uygulama plan
larında kalite kontrolü ürerinde tekrar tekrar 
durulduğu halde, halen mevcut rakamlara ve 
bilgilere göre, ilâç kontrol lâboratuvan konu
sunda yeteri çalışma yapılamamıştır ve halen 
projesi de yoktur. Bakanlıktan ve Bayındırlık 
Bakanlığından bana verilen bilgiye göre, ki dün 
bunun için 250 bin liralık transfer yapıldı, pro
je iyi takibedilirse 1972 yılının Ekiminde bite
cektir. Tabiî 1972 yılının Ekiminde bitecek pro
jeye dayalı inşaatın kaç yıl süreceğini de ve son 
dört beş yıldan beri tartıştığımız kalite kontro
lü konusunda bir kuruluşa sahibolmamızm ne za
man mümkün olacağını da yine takdirlerine arz 
ederim, 

Kısa vadeli bir tedbir olarak Hıfzıssıhha Ens
titüsünde yeni bazı aletlerin mubayaasına gide
rek, yeni imkânlar arayarak ilâç kontrol konu
sunu, bugün için mümkün olan imkânlar içeri
sinde gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Ayrıca, istanbul'da kurulacak kuruluş için 
de proje ve çalışma düzeyinde bize nasıl yar
dımcı olacakları, sorusunu bazı beynelmilel ku
ruluşlara yönelttik, henüz daha cevap alama
dık, 

Sosyalizasyona dair ne düşündüğümü sor
muşlardı. Tekrar arz ediyorum; ciddî bir araş
tırma yaptırmadan bu hususta bir şey söyleye
bilmek mümkün değil. Kısmen Personel Kanu
nunun tadilinde bu bölgede çalışacak hekimlere 
ne gibi imkân sağlanacağı sorunu ile ilgili. Fa
kat genel olarak tutumumuz şu olacaktır : Ha
len 25 ilde uygulanan bu hizmeti oradaki asgari 
seviyeye çıkartmadan diğer illere yaymayaca-
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ğız. Ayrıca, yine bir gerçeğimiz, o illerde uzman 
hekim bulamıyoruz. Rotasyonu daha etkili kıla
bilmek için bazı çareler arayacağız. 

Personel ihtiyacının giderilmesi için düşünü
lenleri sordular. Bu yine Personel Kanunu ile 
ilgili bir konu. Üzerinde çalışmalarımız var. 
Ayrıca, bu konuda yapılabilecek hizmet, mev
cut personelden en iyi yararlanmanın imkânı 
nedir? Kısa bir sürede yeni personel yetiştire
meyeceğiz. Fakülteden mezun olan doktor sa
yısı bellidir, Temel bilimlerde yeteri elemana 
sahibolmadan daha fazla tıp fakültesi açılması 
da zanederim hizmetin kalitesi yönünden sakın
calı olacaktır. Her halde en iyi uygulama, en 
iyi düşünce, yataklı tedavi kurumlarında ve di
ğer hizmetlerimizde bulunan sağlık personelini, 
hem Sağlık Bakanlığında, hem de diğer kuru
luşlarda bulunan sağlık personelini ve serbest 
sağlık personelini en iyi tarzda nasıl değerlendi
rebileceği.?;, hususu vardır. 

Bu soruya belli bir zaman içerisinde cevap 
sunacağım. Orada lütfeder, cevabımı olumlu 
karşılarsanız, zannederim personel ihtiyacımızı 
belli ölçüde giderebileceğiz. 

Sorunuzu şöyle anlıyorum : Yardımcı sağlık 
personeli için düşündüğünüz nedir? 

Yardımcı sağlık personelinin niteliği ile il
gili bazı şikâyetleri vardır, yaptığı hizmetlerle 
ilgili şikâyetleri vardır. Bir genel eğitim politi
kası kısa ve uzun süreyle uygulanabilirse yar
dımcı sağlık personelini, özellikle koruyucu he
kimlikte daha etkili kılabilmemiz mümkün ola
caktır. 

Genel sağlık sigortası ile ilgili çalışmaları 
arz etmiştim. Kamuda bu yönde bir arzunun var 
olduğuna inanmaktayım. Hekimlerimiz bunu ar
zulamaktadırlar. Genel sağlık sigortasının ka
demeli olarak uygulanması, zannederim sağlık 
hizmetlerimizde yeni bir kaynak sağlama bakı
mından ve ayrıca sağlık hizmetlerimizde sosyal 
adaleti sağlama bakımından ve yine ayrıca sağ
lık hizmetlerimizde etkenliği sağlama yönünden 
yararlı olacaktır. Bununla ilgili tasarıyı Nisan 
ya da Mayıs ayında getirebileceğiz. 

Sağlık hizmetlerinin merkezî yönetim ya da 
bölgesel bir yönetim içerisinde olması sorunu 
bugünkü mevzuat içerisinde mümkün değildir. 
Yataklı tedavi kuruluşlarımız, bilebildiğim ka-
dariyle üç büyük şehrimizde toplanmış bulun
maktadır. Şayet bu yataklı tedavi kuruluşlarını 

etkili kılabilirsek, onlar arasında koordinasyon 
sağlayabilirsek bu da bir anlamda bölgesel bir 
uygulama olacaktır. Halen istanbul'da 23 000 
jatağımız vardır, kamu yatağı olarak. Ankara'
da 9 bini aşan sağlık yatağı vardır. Komisyo
numuz yatak tedavi kurumlarını değerlendirdi
ğine göre, raporu henüz almadık ama, eminim 
şu görüşüme, siz de katılırsınız, İstanbul'da da
hi yatakları tıbbî standartlara ve tıp ekono
misinin gereklerine göre değerlendirdiğimiz za
man rantabilite düşüktür. Ankara'da da aynı 
şey varittir. 

Bu yıl yatırım yılı olmayacaktır, diye bir 
beyanımdan bahsettiler. Takdir edersiniz, yatı
rım bütçe imkânlariyle olmaktadır. Halen 250 
milyon civarında, 1972 bütçesinde bir yatırım 
öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığının elinde 1963 
yılında başlamış ve halen bitmemiş yatırımlar 
vardır. Sağlık Bakanlığı hiçbir yeni yatırım 
yapmazsa, yaklaşık olarak ayrılan bu 250 mil
yon liralık para ile bu yatırımlarını beş yılda 
tamamlayabilir. Bir yılda ayrılabilen 250 mil
yondur ve bu yeni yatırımlar için de değil, eski 
yatırımların devamı içindir. 

Benim ifadem şu olmuştu : Yatırımlar yapıl
dığı zaman şu öngörülüyor, üç yıl içinde bitiril
mesi. Türkiye'nin muhtelif illerine baktığımız 
zaman 1958'de başlamış yatırımlar var, 1963'te 
başlamış olanları ve halen devam edenleri var. 
Bazı yatırımlar, meselâ Şişli Çocuk Hastanesi
nin üç yıl içinde bitirilmesi öngörülmüş Tabiî 
üç yıl çoktan geçti, zannetmem ki beş yıl sonun
da bitmiş olsun. Bittikten sonra ortaya birtakım 
sorunlar, buraya bu kadar yatırım yapmak de
ğer mi idi suali karşımıza çıkacaktır. 

Benim üzerinde durduğum, yeni yatırıma 
gitmektense mevcut yatırımları derleyip, topla
yıp onları bitirmektir. Devlet hizmetinde de
vamlılık olduğuna göre onları bitirip, ayırabile
ceğimiz kaynaklar ölçüsünde yatırım yapmak
tır. 

Halen yataklarımızın % 40'ını kulanma-
dığımızı söylediğimiz bir ortamda sağlık ocakla
rımızın köylerde % 90'mm boş olduğunu söyle
diğimiz bir ortamda yeni yeni kamu kaynakla
rından ya da halktan kaynak sağlayarak bazı 
yatırımlara gitmenin olumlu ve yararlı bir tu
tum olmadığına inanmaktayım. 

Bazı değerli milletvekili arkadaşlarımız ken. 
di bölgelerinde sağlık ocağı, yahut sağlık mer-* 
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kezi yapılması için gelmektedirler. Benim de 
uzmanlardan aldığım cevaba göre kendilerine 
verdiğim karşılık şu oluyor : Burada bir sağlık 
ocağı, ya da sağlık merkezinin yapılması, ya
taklı tedavi kurumunun yapılması yararlı olma
yacaktır. Çünkü büyük bir merkeze 5 kilometre 
mesafede bulunan buraların işletilmesi mümkün 
değildir. Bir derneğe plan vermek aşağı - yuka
rı bir kâğıt parçası veriyorsunuz, Bayındırlık 
Bakanlığından bu planı sağlayıp veriyorsunuz 
35, 40 veya 50 liralık bir kâğıt parçasına daya
narak o halk, o belediye yarım milyon, basan 
bir milyon, bazan 250 bin liralık bir yatırım 
yapıyor, ondan sonra o yatırımı 'Sağlık Bakan
lığına devrediyor ve Sağlık Bakanlığı da ya
tırımı bitiyor. Tabiî böyle bir tutumun başlan
gıçta hiçbir maliyeti yok, nihayet 50 liralık, 
100 liralık bir plan mevzuu. Ama, sonradan 
ortaya çok önceden harcanmış bir kamu parası, 
halkın parası çıkıyor ve halk başlıyor şikâ
yete. «Biz milyon harcadık bize hekim vermi
yorsunuz,» Hemşehrilerimin dediği gibi «Has
tane duvarını yalayarak insanlar iyi olmuyor» 
diyorlar. O zaman yataklı tedavi kurumlarımı
zı bu personel ile ve bu yataklı tedavi kurum
larımıza ayırabileceğiniz giderlerle planlama
ya mecburuz. Benim tutumum budur ve veri
len para 250 milyon liradır ve gayet tabiî bu 
bütçenin emridir ve harcanacaktır demeye mec
buruz. Ama bütün çabamızı beraberce 10 yıl
dan beri başlanmış yatırımların derlenip top
lanmasına harcamamızda zannederim daha bü
yük: yarar vardır. 

Tıp talebe yurtlarının ihyası hususundaki 
temennilere ben de bîr yurtlu talebe olduğum
dan taraftarım. Ama henüz bir araştırma yap
mış değiliz, ne yapılabilir bilmiyorum. 

Birinci ve dördüncü dereceye değin kad
roların dağıtımı ile ilgili şikâyetleri biliyorum. 
Bu konuda hizmet gören arkadaşlarımın iyi ni
yetle çalıştıklarını bilmenizi isterim. Verilen ' 
kadro 130 civarında idi, fakat talebenin adedi 
pek fazla olduğundan, burada öncelik nerede 
olacak sorusu daima tartışılan bir konudur. 
Ama kanunun emri şudur: Hizmetin Devlet 
için önemi ilk plânda tutulacaktır. Arkadaş
larımızın bu değerlendirmeler içinde ve âdil 
olarak, 'iyi niyetlerle kadro dağıttıklarına ina
nıyorum. Bâzı yanlışlıklar her hizmette olduğu 
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gibi bunda da olabilir, kadro taleplerimiz var
dır ve bunlar karşılandığı zaman bu yanlış
lıkları düzeltmek imkânını arayacağız. 

Temennileriniz arasında cevap verdikleri
me değinmiyeceğim. 

•Salgın hastalıklarına karşı gayet talAî ki 
uyanık olacağız. 

Koordinasyonla ilgili cevabımı arz etmiş
tim. Millî sağlık plânı ile ilgili çalışmalarımız
dan da bahsettim. 

Sayın Küçük, değişik yıllarda değişik sağ
lık politikalarının uygulandığını ifade ettilsr. 
bunun kısmen o zamanki şartlar ve imkânlarla 
ilgili bir tutum olduğuna inanıyorum ve bu 
uygulamada şahsi eğilimin yeri olması konusu, 
zannederim gerçek araştırmalara dayanan, her
kesin üzerinde anlaştığı bir sağlık plânımızın 
olmamasmdandır. Gayet tabiî kalkınma plân
larımız ve bazı kanunlarımız sağlık plânlarımı
zın hedeflerini çizmiştir. Fakat bunlar gerçek 
araştırmalara dayanırsa kanun işleyebilme im
kânını bulmaktadır. Şahsi eğilimlerin etkili 
olması, bu eğilimlerin iyi niyetli olmasına bağ
lıdır. 

Sağlık ve sosyal yardım hizmetlerimizin 
halen bir deneme ve araştırma dönemi içinde 
olduğunu bende kabul ediyorum ve ifade de 
ettim. Bu biraz da yurdumuzdaki sağlık ve sos
yal hizmet talebinin hem nitelik yönünden, hem 
de miktar yönünden son derece sür'atle artma
sından meydana gelen bir şeydir. Bu aynı za
manda bütün ülkelere ait bir sorun. Arz etti
ğim gibi, bir politikayı hiç olmazsa çerçevesi 
içinde geliştirmek için gereken çalışmaları yap
maktayız. Ve bunlara başlamış bulunmaktayız. 
•Onları da arz edeceğim. 

«Bütçenin mevcudun muhafazasından ileri 
bir özellik taşımadığını belirttiler.» Tabiî Sağ
lık Bakanlığına ayrılan bütçe aşağı yukarı 2,5 
milyar liraya yakın bir paradır ve büyük bir 
paradır bu. önce bu paranın nasıl kullanılacağı 
sorusu akla gelmektedir. 

Sağlık Bakanlığı bu ve önümüzdeki yıllar 
bu paranın kamuda iyi kullanıldığına inandırı
cı bir tarzda hizmet görürse ve sağlık sigortası 
kademeli olarak da uygulanmaya konabilirse 
yeni kaynaklar sağlamak mümkün olacaktır. 
Ama önce sorun, Sağlık Bakanlığına ayrılan bu 
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kaynağın verimli ve öncelikleri iyi tespit edil
miş şekilde kullanılıp, kullanılamayacağı konu
sudur. 

Sağlık sigortası konusuna değinmiştim. 
Sağlık personeli rejimimizin olmadığı da bir 

gerçeğimiz. Daha önce, hekim ve yardımcı sağ-
lıl: personelinin durumu ile ilgili yapılmış bir 
araştırma mevcut. Plan istikbaldeki ihtiyaçlara 
göre bazı önerilerde bulunmuş, fakat bunlara 
baktığımız zaman gerçekleşmemiş bulunmakta
dır. 

Sağlık Bakanlığı içinde personelin nakil ve 
tayinlerini kişisel ve zorlayıcı olmayan bir sis
teme bağlamannm mümkün olabileceği ümidi 
içindeyiz. Ayrıca bütün kuruluşlardaki sağlık 
personeli arasında bir işbirliğinin nasıl sağlana
cağı sorusu üzerinde durmaktayız. 

Planda öngörülen tedbirlere hiç dokunulma
mış olması, Bütçe Plan programında arz etmiş 
olduğum gibi, doğrudur. 

Sayın Küçük, aile planlaması konusuna de
ğindiler. Bu konu son derece önemli bir hizmet 
kolumuzdur. Ama, bugüne kadar yapılabilen 
hizmetlerle zannederim başarabildiğimiz husus; 
ancak aile planlamasının gereği hususunda top
lumumuzun daha bilgili olmasını sağlayabilme
miz olmuştur. Fakat mevcut rakamlara baktı
ğımızda; aile planlaması uygulaması ile halen 
nüfusumuzdaki artış oranı düşülülememiştir, ya 
da düşüş oranı dikkati çekecek büyüklükte de
ğildir. Bu yönde yapılan hizmetler Kalkınma 
Planımızın ve bununla ilgili kanunun öngördü
ğü seviyeye ulaşamamıştır. 

Sosyal yardım yönünden yaptığımız hizmet
lerin yetersiz olduğuna tekrar, tekrar değinil
mektedir. Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısını bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi arka
daşlarımızla değerlendirdik, kendileri bu konu
nun yeniden ele alınmasını bize tavsiye ettiler. 
Halen daha önce hazırlanan bu tasarıyı yeniden 
ele aldırıp büyük bir ihtimalle Nisan ayı içinde 
Meclise sunacağız. 

ilâç sorununa değinmiştim. 
Sayın Küçük de sağlık hizmetlerinin bir Dev

let politikası olarak ele alınmasını öngördüler. 
Bu konuya da daha önceden cevap arz etmiş
tim. Bu konunun bütünü ile Meclisçe ve kamu 
tarafından benimsenmesi için gereken çalışma
ları yapacağız. Sosyal Hizmetler Kurumu ka
nun tasarısı, Sağlık Sigortası kanun tasarısı, te-
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davi kurumlarının koordinasyonu yolundaki 
çalışmalar, ilâçla ilgili çalışmalar ve yataklı te
davi kurumlarının kapasitelerinin daha verimli 
şekilde çakştırabilmesi, ne yapılabileceği husu
sundaki çabalarla, hizmette ve hizmetin benim
senmesinde bir gelişmenin sağlanabileceğini 
ümid etmekteyim. 

Sayın Ersoy, sosyal hizmetler üzerinde dur
dular ve; «bu iyi amaçlı hizmetin bugünkü du
rumunun personel hizmeti niteliği ve hizmetin 
seviyesi yönünden yeterli olmadığını» ifade et
tiler. Bu hususa daha önceden cevap arz etmiş
tim. 

Sayın Altunbaş'm, sosyalizasyonla ilgili so
rularına daha önceden cevap arz etmiştim. Te
davi kurumlarının kooradinasyonu ile ilgili 
sorusuna ve temenisine de daha önce cevap arz 
etmiştim. Bu yıl bu kurulu işleteceğiz. 

Atıl kapasite ile ilgili rakamlar verdiler. Bu 
atıl kapasiteden sağlık ve tedavi kurumlarımız
da yalnız yatak işgali yönünden yüzde seksen 
oranında yararlandığımızda yılda 400 bin civa
rında vatandaşımızın tedavi hizmetine kavu
şacağı gerçektir. Bu hizmetleri başka kriterle
re göre &Q değerleidirdiğimiz zaman, tıp ekono
misinin gerekleri içerisinde değerlendirdiğimiz 
zaman, diyebilirim ki, bu sayıyı 600 bine de çı
karmak mümkün olacaktır. 

• Yeni fizikî kaapsiteye gitmekten ziyade, sağ
lık hizmetlerimiz yönünden mevcut fizikî kapa
siteyi optimal, dengeli ve verimli şkeilde çalış
tırmanın yolunu ve imkânlarını aramak, zanne
derim toplumumuz ve kamu için daha yararlı 
bir tutum olacaktır. 

Sosyal hizmetlerin düzenlenmesiyle ilgili 
olarak, Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasa
rısının en geç Nisan ayı içerisinde Meclise su
nulacağını arz etmiştim. 

Bütün partilerin ve kamunun katılacağı, des-
tekliyeceği bir millî sağlık politikasının gelişti
rilmesi için gereken bütün çalışmaları yapmak
tayız, yapacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli 
konuşmacıların sözlerine cevap arz ettim, özet
leyecek olursam : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak 
sağlık yönünden halkımızın talebini karşılaya
madığımızdan; bu hizmetleri karşılamak için 
ayırdığımız kaynakların yetersiz olduğundan; 
ya da, mevcut ekonomik, insan kaynağımızın 



M. Meclisi B : 47 
yetersiz olduğundan, fizikî kapasitemizin yeter
siz olduğundan yakınmaktayız. Ayrıca, yine ge
nel olarak şunda ittifak ediyoruz ki; gerek fi
zikî, gerek insan, gerekse ekonomik kapasitemiz 
buna rağmen israf edilmektedir, yeterli şekilde 
kullanılamamaktadır. 

Yataklı tedavi kurumlarımızla standart de
ğişik ve çoğu yerde düşüktür. Bunların yurt 
ölçüsündeki dağılımı fizik standartlar, personel 
ve tıbbî standartlar yönünden dengesizdir. 

Kaynaklarımızı kullanmada, öncelikleri tes
pit etmede ve bunları uygulamada bazı eksik
liklerimiz vardır ve bunlarda çoğu durumda ger
çekçi olamamışız. 

Yönetim, denetim, sağlık ve sosyal yardım 
hizmetlerinin planlamasında, yataklı tedavi ku
rumlarının içinde ve aralarında işbirliğinin sağ
lanmasında bazı eksikliklerimiz vardır. 

Personel politikamız tutarsızdır. Sağlık per
soneline yaptığımız ödemeler çoğu zaman ger
çekçi değildir ve yetersizdir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bravo Ba
kan Bey. Vallahi mühim bu. Sağlık personeli 
nasıl çalışsın? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Ayrıca perso
nelin ve yardımcı sağlık personelinin verimli bir 
tarzda kullanılabilmesini gerçekleştirememiş du
rumdayım. 

Çevre sağlığında, çevre sağlığı mühendisle
riyle ilgili bazı hizmetlerimiz, özellikle kırsal 
alanda ve gecekondu bölgesinde başarılı olama
mıştır. Yurdumuzda bu bölgelerde, pislikten ge
len ve beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklar
la savaşta yeterince başarı sağlayamamış durum
dayım. 

Sosyal hizmetlerimiz dağınık ve yetersizdir. 
ilâç sorununun, fiyat ve kalite konusunun 

kısa vadede çözümlenmesi ve ayrıca bazı hasta
lıklar ve sair bulaşıcı hastalıklar yönünden has
sas bir bölge olan yurdumuzda gerekli tedbir
lerin alınması hususu genel olarak ifade edilen 
konulardı. 

Sayın milletvekili arkadaşlarımız bu konu
larda ciddî tedbirlerin bulunabilmesi için araş
tırmaların yapılmasını, yönetimin düzenlenme
sini, bazı kanunların hazırlanmasını, kaynak ya
ratıcı faaliyetlerde bulunulmasını, kaynakların 
dağılımında önceliklerin iyi tespit edilmesini; 
kaynakların kullanılmasında verimliliğe, işbirli-
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ğine önem verilmesini ve bunların hepsini ger
çekleştirecek bir sağlık planının yapılmasını ön
gördüler. 

Cevaplarım içerisinde bu yönde çalışmaları
mızın olduğunu arz etmiştim. Değerli milletveki
li arkadaşlarımız bu çalışmalarımızı öncelikleri
ne dikkat ederek desteklerlerse, makul bir za
man süresi içerisinde sonuç alacağımıza inan
maktayım. Hepsinin üzerinde, sağlık ve sosyal 
yardım hizmetlerimizi daha gerçekçi, daha bilim
sel ve kamuda daha çok desteğe sahip bir zemi
ne oturtabileceğimize inanmaktayım. 

Başta sayın konuşmacı arkadaşlarım olmak 
üzere, bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür 
ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın milletvekili 
arkadaşlarımızın Başkanlığa tevcih ettikleri so
rular vardır. Evvelâ yazılı soruları okuyaca
ğım, bilâhara da sözlü soru sormak isteyen ar
kadaşları yazacağım. 

Arzu buyurursanız cevap takdim edersiniz, 
arzu buyurursanız yazılı olarak cevap verme im
kânına sahipsiniz. 

Antalya Milletvekili Sayın Hasan Âli Gül-
car.'m soruları : 

«1. — Yapılması düşünülen Antalya Devlet 
Hastanesinin durumu ne safhadadır; 1972 yılın
da yapılmasına başlanması mümkün olacak mı
dır?». 

«2. — Serik'te yapılan hastanenin açılması ne 
safhadadır?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Her ikisine de 
yazılı cevap arz edeceğim; fakat Antalya Dev
let Hastanesinin durumu önemli olduğu için şim
di bildiğim kadariyle cevap vereceğim. 

Antalya'da bir Devlet Hastanesinin yapıl
masına ihtiyaç olduğu hem Bakanlığımız yet
kilileri tarafından, hem de o belgenin değerli 
temsilcileri tarafından tekrar tekrar ifade edil
mektedir. Bilebildiğim kadar Antalya Hasta
nesi hem oradaki hizmetin miktarı, hem de sevi
yesi bakımından yetersiz bir hastanedir. 1972 
yılı içerisinde ne yapılabilir, tam bilmiyorum. 
Daha önce bir milletvekili arkadaşımıza arz et
miştim; bu yıl ayrılan yatırım ödeneğinden bir 
imkân bulunursa Antalya gibi mühim bir Devlet 
hastanemizin yapımı için, gereken kaynağın 
ayrılması için Devlet Planlama Teşkilâtına tek
lifte bulunabiliriz. 
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BAŞKAN — Sayın bakandan bir istirhamı
mız olacak. Yazılı olarak cevap vereceğim di
yorsunuz; kısmen de sözlü cevapta bulunuyor
sunuz. Biz başkanlık olarak bunun hangisi ce
vaplandırılmıştır, hangisi cevaplandırılacak
tır, ayırdedemiyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Gülcan'ın her iki soru
su da cevaplandırılacaktır. 

Bitlis Milletvekili Sayın Gaydalı'nm yazılı 
bir sorusu var : 

«1. 40 Bine yaklaşan diyabetli hastalarımı
zın yaşama imkânlarını sağlayan ensülin sıkın
tısı had safhadadır. Bendeniz de ağır diyabet
liyim. Hatıra binaen ancak ensülin temin ede
biliyorum, Bu acı durum bakanlıkça bilinmekte 
midir; biliniyorsa alınan tedbir nedir?» 

«Hiper glisemi komasına giren bir hastayı 
kristalize ensülinden başka hiç bir kuvvet kur
taramayacağına göre, bu hayatî ilâcın stoku ne
den yapılmamaktadır? Cevaplandırılmasını ve 
teşekkürlerimi sunarım.» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYAN (Devamla) — Bunu duymak
la müteessir oldum. Daha önce duymamıştım. 
Yazılı olarak cevap arz ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Sayın Mehmet Zeki Adıyaman'ın, sorusunu 
okuyorum : 

«Adıyaman merkezinde sağlık kolejinin açıl
ması ve yeni bina inşası 1971 yılı planına alın
mış ve 1971 bütçesinden 750 bin lira ayrılarak 
ihaleye çıkarılması planda gösterilmiş olduğu 
halde, adı geçen okul binası ihaleye çıkarılma
dığı gibi, okul da halen açılmamıştır. Sağlık kol-
leji inşaatiyle, okulun 1972, 1973 ders yılında 
açılması için sayın bakanlıkça ne gibi bir işlem 
düşünülmektedir?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
buna da yazılı cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Cevap yazılı olarak takdim edi
lecektir efendim. 

Sayın Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy 
tarafından verilen yazılı soruyu okuyorum. 

«Soru 1. 1972 yılında kaç vilâyetimiz sos
yalizasyon bölgesine girecektir; bu vilâyetleri
miz hangileridir?» 

«Soru 2. Amasya'ya sağlık kolleji yapıl
ması bakanlığınızca uygun görülmüş, Devlet 
Planlama da programına almıştır. Vilâyetçe sağ
lık kolleji için arsa alınmış, ilgili dosya bakan
lığınıza gönderilmiş, 750 bin lira parası ayrıl
masına rağmen dosya bakanlığınızda bekletil
mekte; bilmediğimiz sebeplerle Bayındırlık Pa-
kanlığına gönderilmemektedir. Sebebi nedir?» 

«Soru 3. Amasya Sağlık Kolleji 1972 inşaat 
programında olduğu halde, gecikmenin sebebi 
nedir; neden ihale yapılmıyor?» 

«Soru 4. Amasya Gümüşhacıköy Sağlık 
Derneğinin elinde 52 bin lira mevcut para oldu
ğu halde, dernek başkanı ve Amasya millet
vekillerinin bakanlığınıza müteaddit defalar 
yapmış oldukları müracaatla Gümüşhacıköy Sağ
lık Merkezine bir cip tahsis edilmesi arzu edil
miş ; para karşılığı bu cipi şimdiye kadar almak 
mümkün olmamıştır; sebebi nedir?» 

«Soru 5. Amasya'da doğumevi yapılması 
için bakanlığınızda tip projeniz var mıdır; pro
jeniz varsa hangi sene programına almayı düşü
nüyorsunuz?» 

Sayın Bakan, sayın Ulusoy'un soruları bitti. 
Bunlara da mı, yazılı cevap vereceksiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Ulusoy'
un ilk sorusuna şöyle cevap vereyim: Bu yıl 
sosyalizasyon uygulamasına alınacak il yoktur. 

İkinci ve üçüncü sorusuna cevabım: Sağlık 
okuluna arsa temin edilmiş durumda ve bu yıl
kı bütçeye de 1 milyon lira ödenek kondu. Ni
san ya da Mayıs aylarında ihalesi yapılabilece
ği ümidedilmektetdir. Getcikme nedeni, arsanın 
geç temin edilmiş olmasıdır. 

»Ciple ilgili sorusuna yazılı olarak cevap 
takdim edeceğim. 

Amasya'da doğumevi yapılması için Büt
çe Plan Komisyonunda bir önerge ile bütçe
ye, zannederim 1 milyon lira konmuştu. Büt
çeye ödenek yeni konduğuna göre, 1972 yılı 
içerisinde bunula ilgili proje yapılacak ve çı
kan Bütçe Kanununun gereği yerine getirile-
ceğktir, yerine getirilmeye çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Bir önerge de Gümüşıhaeıkö-
yün jeep talebi olmuş efendim. 
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SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM BAKA
NI CEVDET AYKAN (Davamla) — Sayın 
Ulusoy bana sık sık gelir, o zaman bana bunu 
sormadı. Her halde.... 

BAŞKAN — O hususta yazılı olarak mı 
cevap vereceksiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA
NI CEVDET AYKAN ( Devamla) — Yazılı 
olarak vereyim,. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kayseri Millevekili saynı Tufan Aıvsarıgilin 

sorusunu okuyorum §u anda; «Mecburi hizme
ti olan tabipler vardır. Meselâ üç yıl hizmet 
etmiştir, bir yıllık mecburi hizmet borcunu 
vermek istemısmektedir. Daha önce Sağlık 
Bakanlığı bunu kabul ediyordu. Buıgün kabul 
etmiyor. Sağlık politikası halanımdan bu doğ
ru ama, kişi hakkı ve hukuku bakımımdan bu 
adaletsizlik değil midir? iSayın Bakan bu tip 
mağduriyetleri 'önlemeyi düşünmüyorlar mı?» 

İSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Av-
şargile yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecek
ler. 

Sayın Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar 
tarfmdan verilmiş bir önerigeyi okuyorum. 

1 —• 22 . 5 , 1971 günü Bingöl'de vukubu-
lan zelzeleden mütevellit Bingöllülerin sağ
lık sorunu halen ne şekilde tedvin edilmekte-
ıdir? 

2 — Bingölün il ve ilçelerinde ayrı ayrı kaç 
doktor vardır? 

3 — Yıkılan konutlar yerine yapılan yeni
lerinde, kanalizasyon sistemi ile hela durumu 
yapılmadığı için, muhtemelen vuku bulacak 
hastalıklar için ne giıbi tedbirler alınması dü
şünülmektedir? 

4 — «Çok önemlidir» kaydı içinde, Zel
zele esnasında yıkılan Sağlık Okulunun, Ebe 
Okulunun başka bir ile nakli iddia edilmek-
dir. Doğru mudur? Doğru ise neden? 

.5 — İl merkezi ile kazalarımızdaki doktor 
noksanlığı ne zaman giderilecektir?» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Yazılı ola
rak cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nejat Çuhadar tara
fından verilen önergeyi okuyorum. 
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«Maraş ia yapılmış olan 49 sağlık ocağı
mızın 40 ınia, doktor yoktur. 

2 — Sosyalizasyon bölgesi olmasına rağmen, 
hastanede maalesef mütehassıs doktor 
eksiktir. Bu eksikliğin ne zaman giderileceği. 

3 — Maraş il merkezinde yapılması karar-
laştırlan 200 yataklı devlet hastanesi inşaatı
nın gerçekleştirilip, gerçekleş tirilmeyeeeği. 

4 — Halk sağlığı için Maraş'ta bir lâibora-
tuvar kurulup kurulmayacağının cevaplan
dırılmasını ; istemektedirler. 

iBıAŞKAN — Yazılı olarak mı vereceksi
niz? 

(BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Yazılı ola
rak cevap vereceğim efendim, 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, To
kat'la ilgili ama veren milletvekili arkadaşı-
mızm ismini yazmamış. Okumayacağım. Eğer 
Tokat Milletvekillerinden biri vermişse bunu, 
o takdir1-:1 a... 

Siz mi verdiniz önder bsy? 
REŞİT ÖNDER (Tokat) — Benim soru 

önergem mevcut, bu ona ilâvedir. 

BAŞKAN — Hayır, onu okuyacağım, onu 
en sona bırakıyorum. Bu da mı zatâlinizin? 
Bir imzasız önerge var, o da sizin mi? Lütfen 
bakınız da efendim.. 

Belki başka bir şey yazar, okurum, içinde... 
imzasız olmasın. 

İSayın Tunceli Milletvekili Kenan Aral tara
fından verilmiş yazılı bir önerge vardır. Oku
yorum. 

«Tunceli İlinin Ovacık ve Pülümür ilçeleri, 
uzun müddetten beri doktorsuz bulunmaktadır. 
Bu yıl kış çok şiddetli seyrettiğinden esasen 
yerleşim ünitelerine çok uzak ve ulaşım imkân
ları fevkalâde güç bulunan bu ilçelerde, doktor 
bulunmaması, hastaları müracaat edecek bir 
merciden mahrum bırakttığı gibi, halk üzerin
de de çok menfi bir tesir icra etmiş bulundu
ğundan, adı geçen ilçelere çok acele doktor ta
yini hususunda Bakanlık ne düşünmektedir?» 

BAŞKAN — Yazılı mı cevap buyuracaksınız 
efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözlü cevap arz edeceğim. 
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Sayın Başkan, yurdumuzun bazı bölgelerin
de, özellikle Doğu Anadoluda ve Orta Anadolu-
da yine merkezden ırak bölgelerde doktor bu
lunmamasından samimi olarak müteessirim. Ve 
Bakanlığımız da bundan samimi olarak müte
essirdir. Fakat, doktor kaynağımız son derece 
sınırlı. Şimdi bu ay bizim sahibolacağımız kaynak 
şu oluyor. Bazı arkadaşlar askerden terhis ola
caklar ve Bakanlıktan iş talebedecekler. Bunlar
dan, mecburi hizmeti olanlardan kur'a usulüyle, 
diğerlerini de bazı tekliflerde bulunmak sure
tiyle hizmet rica ediyoruz. Genç doktor arka
daşlarımız muhtelif kurumlarda ve yurt dışında 
çoğu zaman iş bulabildikleri için, çoğu durumda 
ilk teklifimize iltifat etmemektedirler. Mecburi 
hizmetlileri belli ölçüde zorlayabiliyoruz. Belli 
ölçüde diyorum, çünkü, insanı çok zorladığınız 
zaman, gittiği yerde hizmet yapmıyor. Ve diğer 
arkadaşlarımızı, mecburi hizmet yükümlü olma
yan arkadaşlarımızı da mümkün olduğu kadar, 
istedikleri yerde kullanmanın imkânlarını ara
maktayız. Değerli milletvekili arkadaşlarımız 
Bakanlığımızın bu güçlüğünü ve yurdumuzun 
bu güçlüğünü eminim biliyorlar. Ama bildikleri 
bu konuyu tekrar, anlayışla karşılamalarını ri
ca ederim. 

Tuncelinin, adı geçen ilçelerine ve benzeri 
ilçelere doktor göndermek için yine gerekeni 
yapacağız. Ama, kaynaklarımız bunlardır. Bu 
tarzda arzı cevabederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili sayın 
Altubaş tarafından verilmiş bir yazılı önerge
yi okuyorum. 

«1. Sağlık Koleji yatılı öğrencilerinin gün
lük yiyecek masraflarını, bugün ayrılan öde
nekle karşılamak mümkün müdür? Mümkün de
ğilse ne gibi tedbirler almılması düşünülmekte
dir? 

2. iSağlık Koleji mezunlarından, meslek-, 
leriyle ilgili ve ISağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında çalışmaları şartiylc yüksek öğrenim 
yapmalarına imkân verecek bir fon tesisi ile, 
burs verilmesi düşünülüyor mu? 

3. Yabancı ülkelerde bulunan veya ora
lardan çalışarak Türkiye'ye gelmiş olan doktor
lar için, yabancı ülkelerdeki çalışma yıllarının, 
Türkiye'de çalışan hekimleri emeklilik ve kı-
demleriyle ilgili son çıkarılan kanunla sağlanan 
haklara uygun haklar tanınması yolunda bir 
kanun düşünülüyor mu?» 

i BAŞKAN — Yani, yabancı ülkelerde çalışan 
ve yurda dönen doktorların serbest meslekte 
geçen doktorlar gibi... 

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, önergem iyi okunmadı, iyi anla-
tılamadı zannediyorum. Müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Yok yok, öyle bir müessesemiz 
yok. Efendim, yabancı ülkelerde bulunan veya 
oralarda çalışarak Türkiye'ye gelmiş olan dok
torlar için yabancı ülkelerdeki çalışma yılları
nın, Türkiye'de çalışan hekimlere son bir ka
nunla 3/4, Türkiye'de çalışan hekimlere, ser
best meslekte çalışan hekimlere tanınan haklar 
gibi hakların tanınması düşünülüyor mu, düşü
nülmüyor mu? Böyle bir hazırlık var mıdır? Di
yorlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
OEVDET AYKAN (Devamla) — Yazılı cevap 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
'Sayın Reşit önder'in vermiş olduğu bir öner

ge vardır. Okutuyorum, soru önergesi. 
«Verem Savaşa bağlı hastane ve dispanserle

rin tedavi kurumlarına bağlanması düşünülü
yor mu? 

Yükü çok olan ve şikâyeti bol olan tedavi 
kurumlarına yeni bir yük olmaz mı? 

Bu hastane ve dispanserlerin dışarıdan gör
düğü ilâç yardımlarına yazık olmaz mı? 

Asistanların muhtelif kurumlarda değişik 
tazminat aldıklarından, Bakanlık asistan bakı
mından da sıkıntı çekmektedir. Bu müesseseyi 
cazip hale getirmeyi Bakanlık düşünüyor mu? 

Bütün kurullardaki sağlık ve yardımcı sağ
lık personelinin tayinini, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında toplamayı, Bakanlık düşünü
yor mu? 

(Sosyalizasyonu başarılı kılmak ve mahrumi
yet bölgelerine uzman hekim gönderebilmek ba
kımından âdil ve kesin müddetli bir rotasyon 
sisteminin tensibi, Bakanlıkça düşünülüyor mu? 

Ana - çocuk sağlığı ve aile planlaması hiz
metlerinin bir genel müdürlükte birleştirilmesi 
hususu teemmül edilmekte midir? 

iSosyalizasyon bölgesinde çalışanlara tazmi
nat verilmesi düşünülmekte anidir? 

Full - time durumu ne olacaktır? Yeni gele
cekler, full - time'a girebilecekler midir? Full -

I time'ı bir hastanede bütün doktorlara uygu-
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lamaya, yani aynı hastanede full - time ve Part -
time çalışan doktorlar durumuna son vermeyi 
Bakanlık düşünüyor mu? 

Doğu için, özellikle sosyalizasyon için mu
kaveleli hekim istihdamı düşünülüyor mu? 

Ayrıca, Türkiye'de bir hekim dengesizliği 
bilinen bir gerçektir. Bu dengesizliği önlemeV 
için Bakanlık bir çalışma yapmakta mıdır? 

Ayrı bir soru; En son olarak bundan sekiz 
on sene evvel, Tokat ili sağlık hizmetleri bakı
mından sosyalizasyona tabi tutulacakken, baş
ka bir ile politik sebeplerle bu hakkın tanındı
ğından sayın Bakanın bir bilgisi var mıdır? 

Esasen bir çok sosyal hizmetler yönünden 
mahrum Obırakılmış, olan Tokat'ın ne zaman sos
yal bölge olacağının Sayın Bakandan sorulma
sını..» 

BAŞKAN — Bu sorulara?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Yazılı cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Yazılı sorular bitti. Sayın Bakan kısmen ce

vaplandırdı, kısmen de yazılı olarak cevap ve
receklerini beyan ettiler. 

Efendim, şimdi şifahi sorulara geçtik. 
Sayın Balım, sorunuz efendim. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın bakandan soruyorum; Bakanlığınız 
kadrolarında çalışan hekim personel için, özel
likle mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara, risk 
içinde mesai yapanlara ve fazla mesai yapanla
ra, başhekim gibi idari ek görevde çalışanlara 
yan ödemeler yapmayı sağlayan kanun değişik
liği veya kararname çıkarmayı düşünüyor mu
sunuz? 

2. Tam zamanla çalışma, yani full - time 
yapan hekimlerin akıbeti ne olacaktır? Yani 
full - time'm uygulamasına devam edilecek mi
dir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu konu kararname konusu değil, kanun 
konusu. Personel Kanunundaki ek ödemelerin 
işletilmesi konusu. Personel Kanunundaki bu 
hüküm Personel Kanunundaki değişiklik sağ
landıktan sonra, gereken, kanunun gereği içe
risinde hazırlanacak kararname ile, sağlık per
soneli için sağlanacaktır. 
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İkinci sorularına cevap arz ediyorum; Sayın 

Başkan, halen Full - Time Kanunu yürürlük
tedir. 

BAŞKAN — «Devam edecektir» diyorsunuz. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Devam ede
cektir. 

BAŞKAN — Devam edecekmiş. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Soru efen

dim, sosyalizasyon bölgesinde çalışan hekimlere, 
sosyalizasyon kanunu ile öngörülen tazminat
ları vermeyi düşünüyor musunuz? 

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

OEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, kanunun öngördüğü tazminat bu bölgede 
çalışan hekimlere halen ödenmektedir. 

Yine, Personel Kanununun ek ödenekleriyle 
ilgili hüküm, sosyalizasyon bölgesindeki sağlık 
personeline, o hükümler yürürlüğe girdiğinde 
uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Baş
ka var mı efendim? 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Var efen
dim. 

Hekim ve yardımcı sağlık personelin, kadro 
yetersizliği nedeniyle intibakları yapılıp, kade
me terfiini normal yapamayanlar ve üst derece
ye terfi edemeyenler için ne gibi tedbir düşünü
yor ve alıyorsunuz? 

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

OEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bunun için kadro taleplerimiz var. Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi bu talep
leri olumlu karşıladığında, sağlanan kadrola
rının miktarı içinde bu talepleri karşılamaya 
çalışacağız. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim, 
ISağlık Bakanlığınca geri alınan Sağlık Sigor
tası kanunu tasarısı Büyük Meclise ne zaman 
sevk edilecektir? 

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

CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu son derece mühim bir konu, bununla ilgili 
bir toplantı yaptık. Kanunun değerlendirilme
siyle ilgili bir toplantı yaptık. Büyük Meclisin 
huzuruna, halen sağlanması mümkün olan bil-
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giyi sağlamamış olmadan ve kanunla ilgili ya
pılması gereken değişikliği yapmadan gelinmiş 
olmasını arzu etmiyorum. 

Bakanlığa atandığımda kanun tasarısı ba
kanlıktaydı, bunu yeniden değerlendirmeyi 
kendi görevim olarak kabul ediyorum, Değer
lendirmekteyim. Daha önce de arz ettiğim gibi, 
bunu Mayıs ayı civarında, büyük bir ihtimalle 
Mayıs ayında gerçekleşebileceğini tahmin edi
yorum. O zaman Yüce Meclise arz edilecektir, 
Sayın Başkanım. 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, Halk Sağlığı yönünden son derece önemli 
olan ilâç kontrolü lâboratuvarı faaliyete ne za
man geçecektir? ilâç kontrolü ne zaman lâyı-
kıyle icra edilecektir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bunu konuşmam içerisinde arz etmiştim. 

ikinci Beş Yıllık Planda Devlet ilâç kontrol 
lâboratuvarı öngörülmüştür, icra planlarında 
da öngörülmüştür. 1972 yılı içinde Devlet ilâç 
kontrol lâboratuvarmın yapılmasiyle ilgili bir 
miktar ödenek konmuştur. Ama, halen bu lâbo-
ratuvarın projesi mevcut değildir, yapılmamış
tır. Bayındırlık Bakanlığının yetkililerinin bize 
verdiği bilgiye göre, bütçedeki ödenek tamam
landıktan sonra, proje ile ilgili ödenek geçtik
ten sonra Ekim ayı civarında proje mümkün 
olacak derler. Tabiî projeden sonra bunun ihale 
safhası vardır. 

ikinci Beş Yıllık Planda öngörülen Devlet 
İlâç Kontrol Lâboratuvarmın, bugünkü bilgile
rime göre üç veya dört yıldan önce gerçekleşe
ceğini tahmin etmiyorum. Fakat kısa vadede 
ve Refik Saydam Hıfzıssihha Enstitüsünde yer 
sağlayarak ve bazı aletler sağlayarak böyle bir 
lâboratuvarm Ankara'da işler duruma getiril
mesini istemekteyiz. Zaten Hıfzıssihha Enstitü
sünde bu hizmet yapılmaktadır ve orada bu ko
nuda yetişmiş bir kadro mevcuttur. Bunlara 
yer ve alet bakımından kısa vadeli tedbir ola
rak imkân sağlayacağız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun, sorun. 
ALI ÎH3SAN BALIM (İsparta) — Son bir 

sorum efendim. 
ilâç fiyatlarını yeniden düzenleyecek karar

namenin hazırlanıp yürürlüğe girmesi halinde, 
piyasada ilâç darlığı olmaması için önceden ne 

gibi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz ve ilâç 
fiyatlarında zorlayıcı bir ayarlama yapıldığı 
takdirde, geçmişte olduğu gibi, piyasada bir 
ilâç hortlamasına sebebolursa, bunun vebali ki
me ait olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

OEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Kararname hazırlamak için bir rapor almış du
rumdayız. Bu rapor, bu konuda çalışan uzman
larımız tarafından oy birliği ile bize verilmiştir. 

Arkadaşlarıma daha önce de arz etmiştim, 
36 toplantı yapmışlardır, ciddî olarak çalışmış
lardır. Muhtemeldir ki, bu kararname yürürlü
ğe konduğu zaman Bakanlık, alınması lâzımge-
len tedbirlerin bazılarının alınmadığı uygulama
da ortaya çıkar, muhtemeldir bu. Yine muhte
meldir ki, kararnamenin uygulanmasında en
düstri yönünden bazı sakıncalar ortaya çıkabi
lir. Her ikisi de muhtemeldir. Fakat iyi niyetle 
bunların düzeltilmesinin çarelerini arayacağız. 

Bu kararnamenin bir ilâç sıkıntısı yapacağı-
. nı tahmin etmiyorum. Halen bazı ilâçların sı

kıntısı mevcuttur. Bunları da gidermek için 
çalışmaktayız. Yurdumuzda bir ilâç sıkıntısı 
olması için hiçbir ciddî neden mevcut değildir. 
Böyle bir şey vukua gelirse gerekeni yapaca
ğız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ataman, buyurun sorun. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, ilâç sorunları hakkında kısa 
bir açıklama yaptılar. Ben, bu ilâç sorununun 
son günlerde kamu oyunda ve basında genişliği
ne yer alması nedeniyle durumun açık bir şe
kilde değerlendirilmesi için Sayın Bakana bir 
kaç soru soracağım. 

BAŞKAN — Kaç soru, efendim. Bir kaç ne? 
üç mü, dört mü, beş mi? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Dört soru 
efendim. 

BAŞKAN — Dört soru soracaksınız. Buyu
run efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Birinci so
rum; memleketimizde ilâçlar maliyet fiyatları
nın altında satılmaktadır. Bu haliyle bazı ilâç-
çılar fahiş kazançlar sağlamaktadırlar. Bu keş
mekeş satışlara bir son verilecek midir? 

Ayrıca Sayın Bakan, fiyat kontrol ve tespiti 
heyetleri kurulduğunu söylediler. Bu heyetler -
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de piyasada iş yapan 3 iş adamının da görev al
dığı söylenmektedir. Bu, doğru mudur? Bu ki
şiler kimidir? Bu kişilerin mevcut ilâç fabrika-
larıyle ilgileri var mıdır, oradan herhangi bir 
aylık almakta mıdırlar? 

İkinci sorum; ilaç hammaddesinin Bakanlık 
kanalıyle dağıtılıp dağıtılmaması hakkında ne 
düşünülmektedir? Biliyoruz ki, bunu Eczacılar 
Birliği yapmaktadır. Bakanlık bu hususta ne 
düşünmektedir? 

Üçüncü sorum; bu sorum, ilâç eşantiyonu ile 
ilgilidir. Türkiye'de eşantiyonların yüzde 100' 
ünün ancak yüzde 5'i dağıtılmaktadır. Geri ka
lan miktarları piyasada satılmakta ve böylelik
le vergi kaçakçılığına başvurulmaktadır. Sayın 
Bakanın bu eşantiyon yerine broşürle ilâçların 
tanıtılması yönünden bir faaliyeti var mıdır ve 
ilâç depolaması hakkında ne düşünmektedir? 

Son sorum, 21 . 12 . 1971 tarihli bir rapor
la ilgilidir. Bu rapor bir kararname lehine ya
zılmıştır. Profesör Şükra Kaymakçalan ve bir 
maliye murakıbı tarafından hazırlanmış bir ra
pordur. ilâç sorunu değerlendirilirken, bakan
lık bu rapordan faydalanacak mıdır? Teşekkür 
ederim, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara cevap 
verecek misiniz, yoksa yazılı olarak mı cevap
landıracaksınız? 

SAĞLIK VE SOiSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Cevap vere
ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Kararnameye esas olacak he
yet çalışmasında ilâç sanayii ile ilgili şahıslar 
var mıdır?» Sorusuna buyurun cevap verin, Sa
yın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu ilâç konusu; tamamen tıbbî, ekonomik ve 
endüstriyel bir konudur. Maalesef Türkiye'de 
bu konu muhtelif nedenlerle politik bir konu 
yapılmıştır. 

Bizim tutumumuz, tıbbî, ekonomik ve en
düstriyel olan bu konunun yine tıbbî, endüstri
yel ve ekonomik bir açıdan ele alınmasıdır. Bu 
yönde biz ele aldık, konudan hiçbir amaçla ya
rarlanmayı düşünmedik, konunun halk sağlığı 
yönünden çözümünü düşündük, önceliğimizi de 
buna verdik. 
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j Sayın Ataman bana bu konuda soru sordu
ğu için kendisine teşekkür ederim. 

Yapılan iddialar şudur; Türkiye'de ilâç en
düstrisi büyük imkân sağlamaktadır. İlâç en
düstrisi büyük bir karışıklık, düzensizlik içinde
dir. Taibiî bu bir önyargı olabilir. Bir de bazı 
ciddî araştırmalara dayanabilir. 

Araştırmaların bize söylediği şudur; ilâç 
sanayiinde genellikle kalite kontrolü ile ilgili 
ve fiyat kontrolü ile ilıgili alınması gereken ted
birler vardır. Fakat sermaye değerini de dikka-

I te aldığımızda genellikle bahsedildiği ölçüde 
I büyük bir kazanç mevcut değildir. 

1968 yılında ilâç fiyatlarını kontrol etmek 
için bir kararname yürürlüğe konmuştur. O 

ı kararnamede ilâç fiyatlarını kontrolla, yahut 
beyannamelerin değerlendirilmesiyle ilgili bir 
komisyonun kurulması öngörülmüştür. Korniş-

j yonun işleyişiyle, şekliyle ilgili bazı şikâyetler 
! zaman zaman olmuştur. Ama bu kararname 

aşağı yukarı son 6 aydan beri yürürlükte değil
di. Yürürlükte olmayan bir kararname, huku
ken yürürlüktedir. Fakat Bakanlık tarafından 
uygulanmamakadır. Uygulanmayan bir kararna-

i menin bir maddesini değerlendirmenin yararlı 
olacağına inanmıyorum. Onun için cevabımı 
bu tarzda kabul etmelerini rica ediyorum. 

i 

! Hammadde ithali Bakanlık tarafından fiyat 
yönünden ve kalite yönünden kontrol edilmek
tedir. Fakat hammaddenin Bakanlık tarafın-

i dan ithali ve dağıttırılmam diye bir sorun mev
cut değildir. Ticarî emtialar, ticarî usullerle, 
memleketimizdeki mıer'i usullerle ithal edil
mekte, fakat bunların fiyat kontrolünü ve kali-

j te kontrolünü Bakanlık yapmaktadır. 
I 3 ncü sorusuna cevabımız şu olacaktır. 

Eşantiyon dağıtım mevzuu. Bu; bütün ülkeler
de tartışılan bir konudur, ilâç fiyatı konusu 
bütün ülkelerde tartışılmaktadır. Bir Fransız 

! uzman gelmişti. Fransadaki kararnameyi ha-
| zırlayan uzman dedi ki, «1953'ten bu yana bu 

ilâç fiyatlarıyla ilgili 10 tane kararname çıkar-
i dik, mütemadiyen değiştirdik.» Mütemadiyen 
| tartışılan bir konu bu. Tabiî ilâçm sosyal yönü 

olduğu için toplum bunu önce disipline etmek 
istiyor, her ülkede var. 

Eşantiyon dağıtımı ve süresi değişik ölçüle-
I re, göre değişik toplumlarda değerlendirilmek-
I tedir. Bazı toplumlar bunu disipline etmiştir. Bir 
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süre için belli ilâçlardan eşantiyon verilmesini, 
belli oranda kabul etmişlerdir. 

Memleketimizde bazı ilâç firmalarının eşan
tiyondan yaralanarak vergi kaçakçılığı yapıp 
yapmadığını tabiî ben bilmiyorum. Bu yönde 
bir bilgim mevcut değildir. Bile bildiğim kada-
rıyle bir araştırma da mevcut değildir. Fakat 
büyük ilâç firmaları genellikle şu iddia ile son 
yıllarda ortaya çıkmışlardır. Bütün bizim he
saplarımız açıktır. Vergi ve kârlılık yönünden 
ve diğer yönlerden bizi kontrol edebilirsiniz. 
Gayet tabiî bu Devletin imkânıdır, aynı zaman
da sorumluluğudur. 

Ben en son kurduğumuz komisyon, istan
bul'da 12 tane hesap uzmanını ilâç firmalarının 
hesaplarını kontrol etmek için görevlendirdi. 
Bunlar, belli bir süre çalıştılar. 

Hazırlanan kararname uygulandığı zaman, 
yeni hazırladığımız kararname uygulandığı za
man zannederim eşantiyon konusu belli ölçüde 
bir düzene girecektir. Fakat Sayın Atman'a 
şunu arz edeyim; endüstirimizin bu dalını, di
ğer dallarda olduğu gibi, birdenbire disipline 
edebilmek mümkün değildir. Bu bir zaman mev
zuudur Şayet, tedbirlerde gerçekçi olmazsanız, 
endüstri hizmetini yapamıyor. Toplum ilâçsız 
kalmaktan şikâyet ediyor. Yahut da tedbirleri
nizde gerçekçi olmazsınız, o endüstrinin üretti
ği ilâcı daha pahalı almak durumu ile karşı 
karşıya kalıyorsunuz. Bakanlık olarak hiçbir 
önyargı içinde değiliz, şahsen hiçbir önyargı 
içinde değilim. Kanunlarımızın öngördüğü ve 
mevcut kanunumuzun Bakanlığımıza verdiği 
görevin anlayışı içerisinde ilâç konusunda en 
uygun fiyat kontrol sistemi nedir? Bu soruyu 
ve bu görevi bir komisyona verdik. Komisyon 
üyelerinin isimlerini teker teker kimler olduğu
nu açıkladım. 

Biliyorsunuz Senatoda şöyle bir iddia oldu, 
- kî, bir grup adma yapılan bir konuşma idi -
Bu Başkan bir ilâç fabrikatörüdür.» Sonra şu 
anlaşıldı ki, bir isim benzerliği. Aynı isimde 
olan; fakat soyadı değişik birisi ile bizim Ko
misyon Başkanımız karıştırılmış, mevcut bilgi de 
yok, tabiî bu düzeltildi. Bu misali vermekteki 
gayem yeniden konuyu duyurmak değil; ama 
konunun ne kadar duygusal kılındığını; ne ka
dar önyargılara boğulduğunu arz etmektir. Her 
toplumda bu tartışılmaktadır. Daha önce de 
arz ettiğim gibi, bir kararname oybirliği ile ha

zırlanmıştı, uygulamaya konacaktı. Muhtemel
dir ki, bu kararname uygulandığı zaman görüle
cektir ki, Sağlık Bakanlığınca alınması gereken 
bazı tedbirler alınmamıştır, muhtemeldir. Veya
hut yine görülecektir ki, bu kararnamenin uy
gulaması, endüstrinin işlemesinde, fonksiyon 
görmesinde ve ilâç üretiminde bazı sakıncalar 
dcğarmaktadır. Bu da muhtemeldir. Bakanlık 
olarak bizim görevimiz, böyle durum olduğu za
man bunu düzeltmektir. Bulunan en iyi çözüm 
budur, başka çözüm bulamadık.-Buradaki değer
lendirme, zannederim gereken hizmet yapılmış 
mıdır, iyi niyetle yapılmış mıdır ve bilimsel bir 
tutum olmuş mudur şeklindedir. Bunu kime de • 
ğerlendirtirsek değerlendirteîim, 36 toplantı ya
pan ve pekçok alternatifler üzerinde çalışan, 
çok ayrıntılı çalışan ve ciddî çalışan bir komis
yonun çalışmasına ben şahsen Sağlık Bakanı ola
rak teşekkür duyuyorum ve bu kararnamenin 
ilâçta fiyat kontrolü konusunda toplumumuzda 
yeni bir ağama olacağına, yeni bir düzenleme 
olacağına inanmaktayım. Zamanla tabiî bunlar 
daha gelişecektir. 

Efendim, Sayın Ataman, bir profesörün rapo
rundan bana bahsettiler. Ben, bu konunun çok 
hassas bir konu olduğunu düşünerek çok vesika 
topladım. Daha evvelden de bu hususta tecrü
bem var. Meclis İlâç Araştırma Komisyonunda 
çalışmıştım, o zaman da çok,vesika toplamıştım. 
Her şeyi çift vesikaya bağladım. Bu, güvensiz
likten dolayı değil de, iyi niyetle tenkidde bu
lunan bazı insanların, görev yapan bazı arkadaş
larımızın tenkidlerinde, değerlendirmelerinde ve 
kendilerine bu bilgileri verenlerin ne kadar hak
sız olduklarını anlatmak için bu vesikaları top
ladım. Bahsettiğiniz profesörün, burada imzalı 
bir vesikası var. Tabiî bu konular hep heyet 
huzurunda oldu. Gayet geniş olduğu için ben 
bir cümlesini müsaadenizle okuyayım efendim. 
imzalı yazısı şudur : 

«Sayın Profesör...» işte, ne ise ismini zikret
meyeyim, «... den sonra fiyat konusundaki bilgi
sizliğimi daha fazla anladım. Ruhsat ve kalite 
kontrolü işleriyle ilgili Komisyonun Başkanlığı
nı, eski doçentim ve kıymetli arkadaşım Profe
sör Kayaf'a tevdi buyurdunuz. Ben de anlama
dığım bir saha olan Fiyat Komisyonu Başkanlı
ğını yapmanın bir figüranlıktan ileri gidemiye-
ceğini arz ettim.» 
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Sayın Ataman'a kim verdi bu bilgileri, bilmi
yorum; ama bendeki imzalı vesikaların doğru
ladığına göre, size verilen bilgi gerçekçi değil, 
her halde amaçlı. Siz iyi niyetli bir arkadaşsınız. 
O kaynağınızı düzeltmenizi rica ederim. (M. G. 
P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Aygün, sorunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Suluova'da ya

pılması kararlaştırılan bir hastane için, 5 bin 
metrekarelik bir arsası da bedava olarak Sağlık 
Bakanlığına tapulanan bir yerde sağlık merkezi 
yapılacak mıdır? 15 bin nüfuslu bir kazada böy
le bir hastane yapılması düşünülür mü? Poli
tik bir kişinin, Sayın Bakanı Bakanlığında ziya
ret ederek bu hastane hakkında kendisi ile 
bir konuşması olmuş mudur? Ne taahhütte bu
lunmuştur? Bu hususların açıklanmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — özel görüşmelerin de mi açık
lanmasını istiyorsunuz? Soru değil ki bu. Bina 
ile alâkalı... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hastane 
hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, özel gö
rüşme... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hastane 
hakkında. 

BAŞKAN — Hastane hakkında, olur, tabiî. 
Sayın Bakan, hastane hakkında cevabınızı 

lütfedin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Amasya Sulu
ova'dan bir heyet, orada bir sağlık yataklı teda
vi kurumunun kurulması için bana müracaatta 
bulundular, geldiler. Kendilerine verdiğim ce
vap şu oldu : -Hatırlayabildiğim kadarı ile, ha
tırlamakta kusurlu isem düzeltirim gayet talbiî-
«Bana müsaade edin, bu konuyu inceleteyim. 
Birden bire size bir cevap verir duruma (girme
yeyim. iyi niyetle bazı şeylere başlanıyor, sonun
da bunları işletmekte büyük sıkıntımız oluyor. 
Bilebildiğim kadar Suluova, Amasya'ya çok ya
kındır. Siz burada büyük 200 yataklı tedavi ku
rumunu çok zor işletirsiniz, iyi niyetinizi anlı
yorum. Belediyenin imkânlarını, Kamu kaynak
larını acaba şimdi mi burada kullanmanız, yok
sa bu kaynaklardan başka şekilde mi yararlan
manız sorusu üzerinde size tavsiyede bu
lunayım dedim.» Arzım bu idi, belki şunu da 

söylemiş olabilirim : «Plan vermek gayet kolay, 
size taahhütte de bulunmak gayet kolay; ama bu 
sorumlulukla bağdaşmaz..» Herkese genel ola
rak söylediğim bu. «Müsaade edin konuyu ince
leteyim, size Bakan olarak en iyi tavsiyede bu
lunayım» diyorum ve ilâve ediyorum. «Bayın
dırlık Bakanından bir planın alınması bedeli 
elli lirayı geçmiyor, sizi memnun ediyor; ama 
Kamu 'kaynaklarının kötüye kullanılması sonu
cunu doğuruyor.» Kendileri benim hemşehrim-
dir sayın Aygün, bilir. Erbaa'da bir büyük has-
tahame yapıldı. Ben de Erbaa'lıyım; ama bir 
doktor bulup işletemiyoruz. Tayin yapıyoruz 
gitmiyor. Bunu kendileri bilir. Ee, yurdumuzun 
pek çok yerinden; «işte hastahane yapıldı, bize 
niye doktor göndermiyorsun» diye mütemadi
yen söylüyorlar. Yeni yeni bu hastahanelere 
doktor bulamazken, 100 yataklı, 200 yataklı yer
lere doktor bulamazken, 50 yataklı yerlere uz
man bulamazken, yeni yeni tedavi kurumları 
için 'halkımızı teşvik etmenin yararlı bir tutum 
olacağına ben şahsen inanmıyorum. Fakat, tabiî 
Bakanlıktaki uzmanlarımız bize tavsiye ederler, 
Suluova'da '200 yataklı bir hastahanenin yapıl
ması yararlıdır derlerse, ben de gereğini yapa
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kılıç, buyurun efendim sorunuz. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, bir hayırsever vatandaşımız tarafından 
Kilis ilçesine yapılan 60 yataklı doğumevinin 
doktorsuzluk yüzünden bugüne kadar açılmama
sı nedenini sayın Bakanımız neye bağlarlar? Ne 
düşünürler bu hususta? 

BAŞKAN — İBuyurun sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu Kilis Doğumevi için bana Bakanlıktan telg
raf geldi, sayın Başbakana telgraf geldi; ama 
bunlar telgrafla olmuyor. Oraya, -her iki söyle
diğim açık kalpliliğimi anlamanızı rica ederim-
Doğum uzmanını iki türlü göndermemiz müm
kün; ya oraya rotasyonla göndermemiz müm
kün ; birisi bu; ya da birisi talip olacak, onu 
göndermemiz lâzım. Üçüncü husus olarak da 
karşımıza şu çıkıyor : Gönderdiğimiz bu mües
sese rantabl bir şekilde çalışıyor mu Çalışmıyor 
mu. Kilis, büyük bir yer. Doktor, uzman dok
tor durumumuzu biliyorsunuz. Herhalde Per
sonel Kanununda yan ödemelerle ilgili bazı dü-
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zcltmeler yapıldıktan sonra ve sağlık persone
limizi en iyi planlamanın yolları üzerindeki ça
lışmalarımız bir sonuca vardıktan sonra, zan
nederim cevap vermek yerinde olur. Meclis 
kürsüsünden bunu çözümlerim diye "bir taahhüt
te bulunmayı haklı bulmuyorum. Cevabını ileri
de arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, sorunuz 
efendim. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Sayın Bakan, aşağı - yukarı epey zamandan beri 
arkadaşların sorduğu suallere verdiği cevapla
rın gerekçelerinde; doktor bulamadığından 'Ba
kanlık olarak tayinleri yapamamakta olduğu
nuzdan şikâyet ediyorsunuz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Biz duy
muyoruz. 

BAŞKAN — Ben duyuyorum efendim. 
EKREM İDİKMEN (Trabzon) — Bizim de 

duymamız gerekmez mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Bakan ve 'benimle alâka

lı efendim. Başkana soruyor soruyu. 
Buyurun devam edin iSayın Kavurmacıoğlu. 
H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Sağlık Komisyonumda çıkarılıp kabul edilen mü
tehassıs hekimler için mecburi hizmet kanunu, 
tarafınızdan tetkik edilmek üzere çekilmiş bu
lunmaktadır. Çekildiği günden bu yana aşağı 
yukarı bir ayı geçtiği 'halde, en ufak bir işaret 
yok. 'Bu kanunu ne zaman tetkik edip komisyo
na havale edeceksiniz? Bu hususta malûmat ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

GEV AT AYKAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu kanun tarafımdan çekilmemiştir. Kanun ko
misyondadır. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Çektiniz Sayın 'Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 'BAKANI 
CEVAT AYKAN (Devamla) — Hayır, komis
yondan çekilmemiştir, kanun komisyondadır. 
Sayın Çalışma 'Bakanı, bu konuyu beraber Sa
yın Başbakana arz etmemizi istediler. Ben de 
kendilerinin talebine uyarak komisyondan müd
det istedim. G-erek milletvekillerimiz yönünden, 
gerekse ibakanlık yönünden Şubat ayının özel
liklerini 'biliyorsunuz. Bundan dolayı, komisyo
na gelmekte kusurlu oldum; ama •bu kanun çe-
kilmemişth', komisyondadır. 
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BAŞKAN — Soru 'cevaplandırılmıştır. 
Yazılı ve sözlü soruların tümünün gereği ya

pılmıştır. Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
SAĞLIK VE ISOSYAL YARDIM BAKANI 

CEVAT AYKAN (Devamla) — Ben de çok te
şekkür ederim Sayın Başkan, sağ olasınız. (C. 
H. P., D.P. ve M. G-. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son s'öz, Sayın Baha Müderris-
oğlu'nda, huyurun efendim. (Alkışlar.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri ve Sağlık 
Bakanlığının mümtaz mensupları. 

Anayasamızın 49 ncu maddesi gereğince; 
«Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağ
lamakla ödevlidir. 

Devlet, yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık 
şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayı
cı tedbirleri alır» hükmünü vazetmiştir. 

Bana ayrılan kısa zaman içinde, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının <bütün meselelerini 
konuşmak mümkün değildir. Bu nedenle, önem
li gördüğüm problemlerin anahatlarına işaret et
mekle yetineceğim. 

Batı memleketlerinin sağlık harcamaları, 
ortalama olarak millî gelirin % 5'i civarında 
iken, bizde % 1,3'ü kadardır. Bu yetersiz büt
çe ile, sağlık dâvamızın ve sorunlarının çözü
lebileceğine inanmak mümkün değildir. Esasen, 
halk sağlığı yönünden memleketin nerede oldu
ğunu bilmekte fayda vardır. Bu sebepledir ki, 
bir tarama ve ilmî bir inceleme yapılmalıdır. 
Buna istinaden bir millî sağlık programı yapıl
malı ve tatfoikat sahasına konulmalıdır. 

Halk sağlığının korunması bakımından, hal
kın sağlık yönünden eğitilmesi lüzumludur. 
Eğitim, hizmeti kolaylaştırır ve başarıya götü
rür. Çevre sağlığı yönünden de eğitim tamam
lanmalıdır. Bu ise, ulusun iktisadî, sosyal, kül
türel gelişmesiyle ilgilidir. Suyu, gıdanın temiz 
olması kanalizasyonun ya da foseptik çukurla
rın bulunuşu, kirlenen havanın temizlenmesi, 
hayvanlardan insanlara geçen kuduz, şarbon gi
bi Avrupa'da artık görülmeyen hastalıkların 
bertaraf edilmesi; (Köy işleri, Ulaştırma, Bayın
dırlık, içişleri, imar ve İskân, Enerji ve Tahiî 
Kaynaklar, Maliye 'bakanlıkları bir araya gele
rek Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğü ile 
bir çalışma yapmasına bağlıdır, 
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Gece - gündüz, kar - kış, fırtına demeden bü
yük bir feragat ve fedakârlıkla çalışan hekim 
ve yardımcı sağlık personelinin flıak ettikleri 
kadrolar verilmemiş, 'hakkaniyet ölçüleri için
de intibakları yapılmamış, yan ödemeleri bu
güne kaidar verilmemiş, 'verilecekleri de tatmin 
edici görülmemiştir. Bu bakımdan, şu anda bü
tün Türkiye'deki hastane hekimleri huzursuz
luk içindedirler. Hekim ve yardımcı sağlık per
sonelinin sorunlarının, acilen ciddî şekilde üze
rinde durmak suretiyle halledilmesinde 'fevkalâ
de memleket yararı olduğuna inanıyorum. Bu 
bakımdan Personel Kanunundaki aksaklıkların 
bir an evvel düzeltilmesi; en iyisi, hekim ve sağ
lık personelini Personel Kanununun dışına çı
karmak suretiyle mukaveleli hekim istihdamına 
imkân sağlacak bir »çözüm yoluna gidilmesi en 
uygun bir hareket olacaktır. 

Bunun yanısıra 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanunumun ve 1219 sayılı Tababet ve Şua-
featı Tarzı icrasına dair Kanunda, Etibba Oda
ları Kanununda esaslı değişiklik yapılarak, (gü
nün ihtiyaçlarına ve toplumun menfaatlerine 
en iyi cevap verecek bir hale sokulmasında Öbü-
yük yarar vardır. 

Her bakan değiştikçe tatbik değişen, bir tür
lü istikrar sağlanamayan, fayda yerine bugün 
zarar getiren Full - Time ve sosyalizasyon üze
rinde durulmalı, değişik ücret sistemi âdil ölçü
ler içerisinde halledilmelidir. 

iSaym Bakan biraz evvelki beyanında, sos
yalizasyon için yalnız bundan evvelki Sayın 
Müsteşar Faruk ilter tarafından hususi şekilde 
verilmiş bir rapordan bahsetmişlerdir. Halbuki 
1970 yılında , sosyalizasyon Genel Kurulu top
lanmış ve ibüyük bir çalışma neticesini bir kitap 
da neşretmiştir. Tahmin ediyorum ki, Sayın Ba
kanın bundan hafberi olmasa gerek. Bunu da 
kendilerine duyurmak ve zabıtlara kaydetmek 
bakımından işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizde bir zamanlar büyük tahri

bat yapan verem ve sıtma hastalıklarında, uy
gulanan millî savaş programları ile muvaffak 
olunmuş, bu iki teşkilât başarıya ulaşmıştır. 
Bu yönde çaba harcayan kıymetli meslektaş ar
kadaşlarımı ve yardımcılarını tebrik eder, (ba
şarılarının devamını beklerim. Yalnız bu iki teş
kilât hastalıkların kökü kazmıııcaya kadar ayak
ta tutulmalıdır. Aksi halde, küllenen, birden faa-

I liyete geçerek her tarafı tahribedeceği bilinen 
(bir yangın gibi, bu hastalıklar da aynı şekilde 
memleketin muhtelif yerlerinde salgınlar ve 
ölümler saçabilir. Uyanık ve dikkatli olmak 
gerekir kanaatindeyim. 

Ana - çocuk sağlığı, dünya milletlerine e, ko
ruyucu sağlık hizmetleri arasında en iyi, en çok 
önem verilen ve önplanda istifade edilen, ge
niş imkânlarla toplum sağlığına yararlı olan bir 
kuruluştur. Bizde de muvaffak olmuştur. (Mü
dürlük halinde bulunan bu kuruluşun genel mü
dürlük haline gelmesi ve şubelerinin yurt sathı
na dağılmasında yararlı olduğu kanaatindeyim. 

Millî müessesemiz olan Refik 'Saydam Hıf-
zıssıfeha Enstitüsünün reorganizasyonu şarttır. 
Bu suretle hiç olmazsa iran'daki Eazi Enstitü
sü gibi bir seviyeye getirmek ve kendi aşımızı 
ve serumlarımızı yapmak suretiyle senede on 
milyon lira kadar bir döviz tasarrufunda bu
lunmak gayesinin tahakkuk ettirilmesi lüzum
ludur. 

Nüfus planlaması çalışmaları kanaatimce, 
I fevkalâde önemlidir. Fazla çocuk sahibi olmak 

istemeyen, ya da sık doğumlar yerine muayyen 
aralarla çocuk sahibi olmak isteyen ailelere yar
dımcı olmanın büyük önemi vardır. Nüfus ar
tışımızın % 2,6'dan % 1,6'ya inmesi sağlandığı 
takdirde büyük sorunlarımızın çözülmesi kolay
laşmış olacaktır. Bütün dünya bu önemli nok
tayı gözetmektedir. Bizde bulgun olmasa dahi, 
daha sonra bu önemli noktayı bilmeye ve riayet 
etmeye mecbur kalacağımız inancını taşımakta
yım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanser ile savaş çalışmaları: Dünya 'Sağlık 

Teşkilâtından öğrenildiğine göre, yaşayan dört 
insandan biri kansere yakalanmaktadır. Mede
ni memlekette ölümlerin başında kalb, damar 
hastalıkları, ikinci sırada da kanser gelmekte
dir. istatistiklere göre her yıl ortalama olarak 
12 milyon insan kanserden ölmektedir. Bizde 
katı bii" istatistik olmamakla beraber, her sene 
150 bin insan kansere tutulmakta, bunun yarısı 
bu hastalıktan ölmektedir. Bu kadar önemli, 
melun ve öldürücü hastalık için bizde yalnız ve 
yalnız 175 yatak vardır. Bu hastalığa karşı uya
nık ve tedbirli olmamız zarureti olduğuna göre, 
erken teşhis için modern aletlerle teçhiz edil
miş dispanserlerin ve hastanelerin kurulmasını 

i faydalı görmekteyiz. 
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Nihayet, ilâç sorunlarına da bir - iki cüm

leyle işaret ettikten sonra sözlerimi bitireceğim. 
İlâçların kalite, piyasa kontrolü çok önem

lidir. Devlet ilâç Kontrolü Enstitüsü bir an ev
vel kurulmalı ve faaliyete geçmelidir, ilâç fi
yatlarının durumu hâlâ ciddiyetini muhafaza 
feder Mf mesele olarak önplanda görünmekte
dir. "Sayın Bakanın bu husustaki olumlu çalış-
-maları neticeye ulaşamamış, muhtelif zaman
lardaki verdiği beyanları kamuoyunda tatmin 

(edici görülmemiştir. Bu meselenin daha fazla 
uzatılmasının faydadan ziyade zarar getireceği 
fikri uygundur. 

Eczanelerin durumu yürekler acısıdır. Uyuş
turucu maddeler dâhil ner nevi ilâçlar reçete
siz satılmaktadır. 12 yaşından küçük çocukların 
idaresinde eczaneler işletilmektedir. Eczanede 
bekleyen yalnız belki bir diploma vardır. Nö
betler tutulmamakta, kontrol yapılmamakta, in
sanların sağlığı ile 'oynanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu meyanda kaîb hastalıkları, hattâ tüber

küloz ilâçları piyasada bulunmamaktadır. Yıl
lardır çözüm bekleyen 'bu meselelerin Sayın 
Bakan tarafından halledilme yolunda gayret 
gösterilmesini temenni eder, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesinin memleketimize, 
Sağlık Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılarımı arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim (Müderris-

©ğlu. 
Kifayeti, müzakere takririni okutuyorum 

«fendim: 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde yeteri kadar üye konuşmuştur. Kifaye
ttin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman 

M. Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Yar
dımcı. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, benim bir ricam vardı. Biz sosyalizasyo
nun şimdiye kadarki olan fayda ve zararını bili

yoruz. Sosyalizasyonun kendi memleketim ba
kımından olan durumunu Yüce Meclise getire
cek, sosyalizasyonun ortadan kaldırılmasını is
teyecek ve sosyalizasyonun ne kadar faydasız 
olduğunu belirtecektim. Bunu söyleyemedikten 
sonra Meclisteki varlığımız neye yarar... -

BAŞKAN — Sayın Yardımcı da sizin arzu
nuzu dile getirecek, kifayet aleyhinde söz aldı
lar. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Anla
yamadım Sayın Başkan. Ben iSaym Özmen'i din
lemedim ki... 

BAŞKAN — Görüşme imkânının sağlanma
sını istiyor. Memleketimin derdini dile getirmek 
istiyorum, diyor. Siz kifayet aleyhinde söz aldı
nız, 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — iki 
senedir çıkıp da kürsüde bir kelime söylemedik
ten sonra buradaki işimiz ne?... 

BAŞKAN — Diğer çıkan arkadaşlarınız da 
milletvekili efendim. 

Buyurun Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, 
Gerek grupları adına konuşan değerli söscü 

arkadaşlarımı, gerek şahısları adına söz alan ar
kadaşlarımı, gerekse Sayın Bakanı, alışık olduk
ları kürsüde, dikkatle dinlemiş bulunuyorum. 

Bir kifayeti müzakere takriri gelmiştir. Ka
naatimce bu kifayeti müzakere takririnin kabul 
edilmesi doğru olmayacaktır. Neden?.. Çünkü, 
noksan kalmış meseleler vardır bu Sağlık Ba
kanlığı bütçesinde. 

Malumunuzdur; sıhhat her şeyin üstünde ge
lir. Malumunuzdur; tababetin birinci hedefi 
sağlamı hasta etmemektir. 

Şimdi, bendeniz birkaç noktaya dokunaca
ğım ve bu sebeplerden dolayı kifayeti daha ge
niş çapta izahat verme imkânına sahibolma ba
kımından muhterem arkadaşlarımın kabul etme
mesi ricasını tekrarlayacağım. 

Meselâ : Sosyalizasyon meselesi ortaya atıl
dı, 

Muhterem arkadaşlarım, eğer kabul etmezse
niz kifayeti, sosyalizasyonun ne kadar tetkik-
siz, ne kadar düzensiz getirildiğini ve bu mem
lekete ne kadar zarar verdiğini izah edeceğim. 
Eğer kifayeti kabul etmezseniz, reformist Hü
kümetin bir bakanı olarak çok hürmet ettiğim 
sayın meslektaşımın, yine kendisinden evvelki 
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reformist bakanların da bu bakımlardan ne gibi 
şeyler ortaya getirmesi icabetiği halde, maale
sef bunların bu kürsüye getirilmediğini izah 
edeceğim. 

Kurulduğu 1962 senesinde, hafızam eğer beni 
aldatıyorsa özür dilerim, benim şahsî kanaatim
ce, tetkik edilmeden, hattâ pilot bölgelerinin 
ayrılması hususunda dahi bir tetkik yapılma
dan bir sosyalizasyon, uyalım şu dünyanın ha
vasına diye, İngiltere'de olduğu gibi, bir sosya
lizasyon havası ortaya çıktı ve ondan sonra da, 
yine şahsî kanaatimce, yıkıldı gitti. Muvaffak 
olunamadı... Neden muvaffak olunamadığını 
izah edebilecektik size ilmî istikamette. 

Yine, kabul buyurmazsanız kifayeti, bir za
manlar ortaya çıkan full - time'in da nasıl odu-
ğunu ve tatbikatında nasıl güçlüklerin çıktığını 
size izah etmiş olacaktık, ama maalesef bu fır
satı vermediler. 

Yalnız şunun üzerinde mutlaka durmak lâ
zımdır. Sosyalizasyon meselesini ilmî bir pren
sibe bağlamadan, mutlaka ben bunu yürütece
ğim derseniz, zorla ava giden şu veya bu av va
sıtalardan nasıl istifade edileceğini bilemezse, bu 
sosyalizasyondan da istifade edilemeyecek, bu 
Devletin ve bu memleketin sarf edilen paraları 
da yerini bulamıyacaktır kanaatindeyim. 

Eğer yeterliği kabul etmezseniz, Saym Ba
kandan bir de şikâyetim olacaktı. O da şu, 1928 
senesinden beri tababet ve şuabatmı ve yardımcı 
sınıfları da ilgilendiren kanun (ki tababette be
nim kanaatimce en mühimmi yardımcı sınıftır; 
hemşire, laborant ve saire hekimden daha ön-
safta gelir, buna emin olabilirsiniz. Hastanede 
yatan arkadaşlarımız varsa bilirler hemşirenin, 
hastabakıcının, laborantın ne demek olduğunu, 
hekimden nasıl evvel geldiğini) Sağlık Sosyal 
Komisyonundan Millî Eğitim Komisyonuna 
geldi. Sırf biran evvel ortaya çıksın diye gün
deme almama rağmen, sekiz haftadır Sayın Ve
kil bununla ilgilenmemiştir; haber gönderme
mize rağmen. Bunu burada huzurunuzda kendi
lerine bir şikâyetname olarak arz ediyorum Ri
ca ediyorum, 1928'den beri bekleyen bu kanuna 
ehemmiyet versinler. Bu kürsüden hep istikbal; 
yapacağız, edeceğiz falan... Kanaatimce Refor
mist Hükümetin birinci vazifesi edeceğiz değil, 
ettik ve ediyoruz demektir, Bunu izah edecektik, 
eğer bir fırsat vermiş olsaydınız. 

Sağlık merkezleri ve diğer meseleler üzerin
de konuşulduğu için, onun üzerine gitmiyorum, 
ama kifayeti kabul etmezseniz gitmek müm
kündür. 

Kardiovasküler sistem meseleleri fevkalâde 
mühimdir. Bir trinitrin cafein'i dahi bugün, ma
alesef, dışarıya giden arkadaşlar vasıtaları ile 
bu memlekete ithal edebiliyoruz. Birincisi bu. 

ikincisi de, şunu arz edeyim ben; prostat 
kanserlerinde en mühim ilâç olarak istimal edi
len bilhassa metastaslar, yani yavrulamalar için 
östrojeni piyasada bulmak mümkün değildir 
bugün. 

Ha! Bu ne demektir şimdi, niçin bunu söy
lüyorum? Ben, Sayın Bakanımdan evvelki Ba
kana da bunu arz etmiştim. Şimdi, fırsat yok ki, 
o bakımdan kifayeti kabul etmemeniz icabeder. 
Bu kadar mühim bir ilâç gelmiyor. Neden? Şah
sî kanaatim şudur, ilâç ithalinde hangi ilâcın 
önplana alınması hususunda bir tetkik yok. Bir 
tetkik olsa bir östrojen, yani dişi hormon mese
lesini buraya ithal etmemekliğin imkânı yoktur. 

Ben şunu arz edeyim, birçok hastalar bu se
bepten dolayı dışarı gitmekte veya giden arka
daşlar vasıtasıyle ilâç getirttirmektedirler. Pa
halıya mal olmaktadır, sıkıntı çekmektedir ve 
bu metastaslarm üzerinde fevkalâde müessir 
bulunan bu ilâçlardan mahrum kalmaktadırlar. 
Bunları anlatamıyoruz, ama kifayeti kabul et
mezseniz bunları anlatma fırsatı bulacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayeti akbul et
mezseniz eğer, şu noktadan da bir şey daha arz 
edecektim. Hususi hastanelere de Sayın Baka
nın dikkatini çekmek isterim. Hususi hastane
lere bir kâr müessesesi gözüyle bakmak doğru 
değildir. Buna emin olabilirsiniz. Fakat dikkat 
ettim Sayın Bakan bu meselelere hiç dokunma
dı. Tekrar ediyorum, aynı cümleye, aynı ifadeye 
tekrar dönüyorum, diyorum ki, buna dikkati 
çekmek lâzımdır. 

Bir de hiçbir arkadaşım, memlekette adedi 
çok olan geri kalmış çocuklar meselesini ortaya 
atmadılar; Sayın Bakanım dahil. Ariyere ço
cuklar. Meselâ, eğer fırsat verirseniz, Amerika'
da bugün geri kalmış çocukların geri kalmaları
nı daha doğumdan itibaren nasıl takibettiklerini 
arz edeceğim. Şöyle ki; 

Çocuk doğuyor, doğduğu anda derhal mü
esseseye haber veriliyor. Hekim derhal onu tet
kik altına alıyor. Gayet de basit bir metot, şim-

— 63 — 



M. Meclisi B : 47 23 . 2 . 1972 10 : 2 

di burada izah etmek mümkün değildir, Evet, 
gayet basit bir metotla; idrardan yaptığı mua
yene ile bu çocuğun ilerde dimağî inkişafının 
olup - olamayacağını tetkik ediyor ve süratle 
tedaviye alıyor. Bu fevkalâde büyük bir prob
lemdir. Bu problemin mutlaka ve mutlaka Sayın 
Sağlık Vekâleti tarafından ele alınmasını ve bu 
metodun ne şekilde yapıldığını ve bunun ilmî 
hüviyeti nedir diye teşvik edip, bundan sonra 
doğacak olan çocukların geri kalmalarına daha 
doğuştan itibaren mani olmalarının faydasını da 
yeterliği kabul etmezseniz arz edeceğim: fakat 
kabul ederseniz buna da imkân bulamayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, müsaade eder
seniz bir husus da ben arz edeyim. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Biti
yor efendim, bitiyor. 

BAŞKAN — Pekiyi ama, normal konuşma 
hakkma sahibolanlarm süresi yani 10 dakikalık 
süre doldu. Onu da bendeniz arz edeyim. Fakat 
kifayet hakkında konuşuyorsunuz ve gayet gü
zel şekilde kifayeti ortaya koyarak konuştuğu
nuz için Başkanlık olarak müdahale edemiyo
rum. 

Buvurun efendim, devam buyurun... 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Sayın 

Başkan, müsamahanıza çok teşekkür ederim, 
Ama zannederim, kimsenin temas etmediği mü
him noktalara temas ediyorum. 

BAŞKAN — Tabi, tabi; gayet yerinde efen
dim, 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Sayın 
Başkanın müsamahalarına tekrar çok teşekkür 
ederim. Ben bu hususta kusurluyum. Çünkü ken
dilerine de 5 - 7 dakika içerisinde konuşacağı
mı arz etmiştim; her halde o zamanı da aşmış 
oluyorum. O bakımdan çok haklıdırlar, tki nok
taya dokunup Yüksek Huzurunuzu terk edece
ğim. 

Yeterliği kabul etmezseniz Sağlık Şûrasının 
ne kadar kötü çalıştığını bu kürsüden size izah 
edeceğim. Sağlık Şûrası kısır bir kadro ile çalış
maktadır ve bu sebepten dolayı da Sağlık Şûra
larından bugüne kadar Sağlık Bakanlığının is
tifade ettiğini şahsen ben görmedim. Bu husus
ta da Sayın Bakanın dikkatini çekeceğim. 

Son olarak şunu arz ediyorum : Eski bir 
Parlamanter olan ve bu kürsüye alışık bulunan, 
Bütçe Karma komisyonlarında bulunan, hitabe
tine de evvelallah inancımız olan Sayın Baka

nın kendisinden evvelki bakanla beraber zama
nını hesabedersek aşağı - yukarı bir seneye ya
kındır. Reformist bir hükümetin ne gibi refor
mist hareketlerde bulunduğunu ve bulunacağını 
şu kürsüde kendilerine has metot ve prensiple 
izah etmeleri icabetiğini ilâve eder, Sayın Baş
kanımdan özür diler hepinizi hürmetle selâmla
rım muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ve bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
lölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1647 560 769 
I BAŞKAN — Bölümle ilgili bir takrir var

dır, okutuyorum. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, esasen ben Meclisten müştekiyim. • Bu
raya iltimas giriyor. Ben, beş dakika ile kendi 

I görüşlerimi bildirecektim. 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutnyorum. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Bunun 

için... 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik muhterem 

I Özmen, oylama esnasında söz verilemez. Bölüm-
I leri oyluyoruz. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, ben, kendi seçim bölgemdeki fakir -
fukaranın dertlerin, ıstıraplarını, ne yaktıkları
nı, nasıl bir su içtiklerini ve kullandıklarını an
latmak ve onların bu dertlerine çare buldurmak 
için buraya geldim ve gelirken de onlara bu hu
susta söz verdim. 

BAŞKAN — Sayın özmen, Sayın Özmen, Sa
yın Özmen, rica ederim. Sağlık Bakanlığı bütçe
sini müzakere ediyoruz Sayın Özmen. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Ben, 
burada konuşturulmadıktan ve onların derdini 

I dile getirip dertlerine çare bulamadıktan sonra 
I her ay aldığım o parayı hak etmiş sayılmam; 
I hakkım yoktur benim o parayı almaya. Bu Mec-
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liste işim yok artık benim, gidiyorum ben. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 

nci maddesine göre Full - Time uygulayan sağ
lık tesislerinde, sağlık ve yardımcı sağlık per
soneline döner sermayeden ücret ödenmesine 
imkân olmadığı nedeniyle; 26 . 2 . 1971 gün ve 
7-2024 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1 nci 
maddesine göre ödenmekte olan Full - Time taz
minatının bundan böyle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesinin 12,410 ncu «Fazla ça
lışma ücreti» maddesinden ödenmesi icabetmek-
tedir. 

Bu sebeple, mezkûr maddede bulunan 1 TL. 
smm 40 milyon liraya çıkarılması için aşağıda 
adları yazılı maddelerden, hizalarında gösteri
len ödeneklerin kesilerek, 12.410 ncu maddeye 
aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Manisa 
Cevat Küçük Kâmil Şahinoğlu 

Konya 
Vefa Tanır 

Ödenek kesilecek maddeler: 12121, aylık
ları 20 milyon TL. 12.114, sıtma ile savaş aylık
ları 19 999 999 TL. toplam 19 999 999 TL. 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılıyor 
mu efendim?,. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
CEVDET AYKAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde yazılı bölümlerden kesinti yapıla
rak diğer bir bölüme aktarması yapılmıştır. Bö
lüm toplamında her hangi bir değişiklik yoktur. 

Bölümü tekrar okutuyorum. 
«Bölüm 12.000 Personel giderleri 1 647 560 769 
lira.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 5 274 001 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

14.000 Hizmet giderleri 67 160 203 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 325 450 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 651 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 780 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 49 973 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 6 044 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 8 725 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 27 400 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu suretle 1972 yılı Sağlık ve 'Sosyal Yar
dım Bakanlığının bütçesi kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bakanlığa ve memleketimize hayırlı olması
nı temenni ederiz. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu, raporuna dair Cumhuriyet 
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Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; Cum
huriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (7 511 524) li
ra, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 825 000) lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 153 012) 
lira ki, toplam olarak (10 489 536) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

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

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

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

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

16.000 Çeşitli giderler 283 185 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

(1) 486 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar " 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

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

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

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

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 10 102 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

62.000 Devlet malları gelirleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

81 000 
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Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 204 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

72.000 Özel gelirler 102 036 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1972 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanuna ek ve değişik hükümler ge
tiren kanunların uygulanmasından doğan istih
kaklar için bütçeye konulan Ödenekler yetmedi
ği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde ger
çekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek 
suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştınlaçak veya satmalmacak ars için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne konu
lan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne dahil tertip
lerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve 
satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın üye?.. Yok. Kanun açık oylarınıza arz edil
miştir. 

Bu katma bütçenin de memleket ve teşkilâtı 
için hayırlı olmasını temenni ederim. 

C — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Blübçesi üze
rinde gruplar ve şahMarı adına söz alan sa
yın milletvekillerini arz ediyorum. 

O. H. P. Grulbu adına Sayın Veli Bakirli, 
D. P. GruJbu adına Saym iJbralhim Abak, 
M. G. P. Grubu a'dma Sayın Reşit önder, 
A. P. Gru!fou adına Sayın Süleyman Çağlar, 
ikinci defa olarak D. P. Grubu adına Sayın 
Adnan Akarca. 
• Şatoları adına söz alanları; Sayın Kum-
'basar, Sayın Yılmaz, Sayın Akova, Sayın Ye-
nipınar, Sayın Ocakçffloğlu, Sayın Altobas, Sa
yın Sönmez, ıSaym Aslan, Sayın Balan, Sa
yın Türkmenoğlu söz almış bulunmaktadır
lar. 

iSayın Hükümet ve Komisyon burada. Ma
liye Vekâleti temsilcisi de burada. 

tik söz 0. H. P. Grubu adına Sayan Veli 
Bakirli'da. Buyurunuz Sayın Bakirli. 

O. H. P. GRUBU ADINA VELİ BAKİRLİ 
(Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Huzurlarınıza Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki C. H. P. Meclis Grupunun 
görüşlerini sunmak için gelmiş bulunuyorum. 
Huzurlarınıza gelebilmek için yoğun bir çalış
manın içine girdim. Geçmiş yıllarda Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin, Yüce Mecliste 
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(görüşülmesi sırasında yapılan konuşmaları, 
iktidarların Gümrük ve Tekel bakanlarının 
verdikleri cevapları bir bir okudum. Ve çok 
önemli bir husus dikkatimi çekti. 

Milletvekilleri ıbu kürsüden hemen hemen 
Iher yıl Türk halkının geleceği ile ilgili, Türk 
Devletinin ekonomisi ile ilgili, hayatî önemi 
haiz konuları, kelimelerin üzerine basa basa 
tekrarlamışlar. Parti ayırmıyorum. Hemen he
men biütün sözcüler eksikliklere, yanlılıklara 
parmak balsimaış ve zamanın bakanlarından 
Ihaklı olarak cevap istemişler ve gelmiş geçmiş 
bakanlar kürsüye gelip, hemlen her cümlesi 
«cek» ve «cak» larla bilten vaatler'de bulun
muşlar. 

Ve şimdi görüyoruz ki, aynı sorunlar yine 
dev gibi ortada duruyor. Çay, tütün, kaçak
çılık, gümrükler, israf, rüşvet gibi sorunlar 
dipdiri karşımızda duruyorlar. 

IBiz istiyoruz ki, Sayın Bakan bu defa kür
süye çıksın ve ancak gerçekleştirebilmeye gücü 
yetecek konularda vaatler'de bulunsun. Ne 
(bizi, ne kendini, ne de Türk halkını aldatma
sın. Bunu bilhassa ve önemle Sayın Haydar 
Özalp'ten rica ve istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı kurulup amacı 

itibariyle, bir gelir bakanlığıdır, Rakamlara 
göre Devlet gelirinin üçte birini karşılamakta
dır. Gümrük ve Tekel Bakanlığının, bir ba
kanlığı olması yanında, Türk ekonomisinin ve 
sanayiinin de koruyucusu durumundadır. Hele 
'Ortak Pazar ile olan ilişkilerimizin geliştiği 
§u günlerde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı her 
geçen ğün önem kazanmaktadır. Yalnız bu 
arada akla bir soru gelmektedir : Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı kurulufundan bu1 yana Türki
ye'nin ve dünyanın gtö^terdiği gelişmeye ayak 
uydurabilmiş midir? Sanırım bu sıoruya Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanımıiz da sami
miyetle «dhayır» cevabını verecektir. Kamu-
10yu da böyle düşünmektedir ve şu kesin 
yargıya varmış bulunmaktadır; Tekel Bakan
lığı, halkın filtreli sigara ihtiyacını bile kar
şılamaktan âcüzdir. Sayın Bakanı suçlayacak 
değilim. Burada suçlanması gereken bugünkü 
Ibazuk düzendir. Elbette bu bozuk düzende 
Tekel Bakanlığı da yerini almaştır, bu Bakan
lığın ideal bir kuruluş olması tabiata aykırı 
düşerdi. 
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TURGUT NiZAMOĞLU (Yozgat) — Bu 
bozuk düzeni siz mi değiştireceksiniz 

VELİ (BAKİRLİ (Devamla) — Evet, değiş
tireceğiz Sayın Nizamıcğlu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben hiç yurt dışına çıkmadım; fakat yurt 

dışına çıkıp, yurda dönenlerin anlatitıkiarını 
dinlemek, gazetelerde eksik olmayan gümrük
lerle ilgili haberleri okumak, hatta Yeşilköy 
Hava Limanındaki gümrük kontrol bürola
rını bir uçak geldiğinde seyretmek, inisana bu 
konud:a yetüp de artacak kadar biljgi vermek
tedir. Bugün Ankara'da, izmir'de, istanbul'da 
ve hattâ bütün yurtta parayı verdiniz mi her 
türlü kaçak malı bulabilirisiniz. Halkın «fBi-
teks» adını verdiği yerli Amerikan pazarla
rında parayı verdiniz mi, süs köpeği mama
sından, hanımefendilerin losyonundan, en 
hayatî ilâca kadar hepsini bulmak mümkün. 
ÜBütün bunlar dev gibi bir Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtının kontrolünü aşıp, nasıl yurda gi
rer, anlamak mümkün değil. 

Bir türlü önlenemeyen ve sürüp giden kaçak
çılığın iç yüzünü anlatmadan önce, sizlere bir 
başka gerçeği sunmak isterim. 

Bir tütün ekicisi, tarlasından kaldırdığı tü
tünden birkaç kilo saklar ve kışın onu kıyarak 
sarıp içmeye kalkar ve de yakalanırsa derhal 
yargıç huzuruna çıkarılır ve cezalandırılır. Fa
kat, eğer, gider bir turistik otelin barından 
veya Ameriken pazarlarından kaçak Amerikan 
sigarası alır ve bunu da en yetkili kişilerin hu
zurunda tüttürürseniz suçu yoktur. Daha doğ
rusu hakkınızda hiçbir kanunî işlem yapılmaz. 
Yapılmaz çünkü, hakkınızda kanunî işlem yap
ması gereken kişilerin çoğunluğunun ceplerinde 
de, Amerikan sigaları bulunur. 

Bu gerçeği ve çelişkiyi gözler önüne serdik
ten sonra, artık kaçakçılığın içyüzüne ışık tuta
biliriz sanırım. 

Gümrüklerde kaçakçılığın çeşitli nedenleri 
vardır. Bu nedenler gerek Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı, gerek içişleri Bakanlığı tarafından 
uzmanlara hazırlattırılmış raporlarda, bir bir 
sayılmış ve alınması gerekli tedbirler tespit 
edilmiştir. Kaçakçılığı önlemenin polisiye ted
birler yanında, ekonomik tedbirlerle ilgili ol
duğunu artık Türkiye'de bilmeyenimiz yoktur. 
Bugün Güney - Doğu Anadolu sınırlarımızda 
işsizlik önlenmez, hayvan ve tahıl ürünleri de-
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ğerlendirilmes, büyük şebekelerin başları ezil-
nıezse, kaçakçılığı önlemek mümkün değildir. 
Görüldüğü gibi smır boylarına mayın döşemek 
de işleri halletmemektedir. Kaçakçılar, kanun
ların boşluklarından, insanların zarflarından, 
ekonomik düzensizlikten alabildiğine faydala
nan kişilerdir. Sizlere Türkiye'ye kaçak malla
rın nasıl ve hangi yollardan sokulduğunu orta
ya koyan bir olayı nakletmek isterim. 

Geçen yıl Cenevre'de yapılan Uyuşturucu 
Maddelerle Mücadele Konferansına katılan Türk 
delegeler şunları söylemişlerdir; «Bizim dik
katimizi çeken bir husus var. Türkiye'de kaçak
çılık yapan yabancılar yakalandığında hiç kim
se ilgilenmez. Fakat, nedense uyuşturucu mad
de kaçakçılığı ortaya çıkarıldı mı, birden her
kesi ilgilendirir.» Türkiye'de özellikle büyük şe
hirlerde kaçak sigara ve içkiler satılmaktadır. 
Bunları temin etmek her zaman mümkündür. 
Eğer, Türkiye'deki kaçakçılardan alacağınız bir 
karton Amerikan sigarasının üzerindeki band-
rola dikkatle bakacak olursanız, bu sigaranın 
kim için, hangi firma için, imal edildiğini kolay
lıkla tespit edebilirsiniz. 

Diyelim ki, Avrupa ülkesindeki bilmem ne 
firması için, bu sigaralar Amerika'da imal edil
miştir. Bu firma kendi adına imal ettirdiği bu 
sigaraları, acaba Türkiye'ye nasıl göndermiştir? 
Bunu tespit etmek de mümkündür. Amerika'dan 
Avrupadaki firma için gemi ile yola çıkarılan 
sigaralar ve kaçak mallar, deniz ortasında veya 
başka bir limanda, başka bir gemiye aktarılıp 
Türkiye'ye gönderilmektedir. Akla, «peki bu 
kaçak malların parası nasıl ödeniyor?» sorusu 
gelebilir. Bunun da cevabı vardır; Türkiye'
den kaçak olarak çıkarılan kaçak mallarla, ge
lecek kaçak mallar karşılanmaktadır. Yani orta
da para dönmemekte, kaçakçılar, pek ilkel gö
rünmekle beraber, en sağlam yol olan takas me
todunu uygulamaktadırlar. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı bu konuda 
çok daha geniş bilgiyi yetkililerden almak du
rumundadır. içişleri Bakanlığından, Emniyet 
Genel Bîüdürlüğünden bu konudaki raporların 
birer suretini isteyip kaçakçılığın içyüzünü öğ
renip tedbir alma durumundadır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Huzurunuzda bu konu ile ilgili olarak Sayın 

Gümrük ve Tekel Bakanından bir sorumu cevap
landırmasını rica edeceğim. Son bir yıl içinde 
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Türkiye'den transit geçen ve kapıları mühürlü, 
yabancı uyruklu yük araçlarından acaba kaç 
tanesi trafik kazası geçirip, ülkemiz hudutları 
içinde parçalanmıştır? Ve bu araçların içindeki 
mallar ne olmuştur? Sayın Bakanın yapacağı 
açıklamadan sonra görülecektir ki, yabancı 
transit yük araçlarından, Türkiye'den geçerken 
trafik kazasına uğrayanların sayısı, nedense 
son yıllarda artmıştır. Bu trafik kazalarının 
gerçekten kaza mı, yoksa kaçakçılıkta uygula
nan yeni bir metot mu olduğu, sanırız tahkike 
değer. 

Türkiye'de rüşvet denilince akla derhal güm
rükler gelir. Ve Gümrük Teşkilâtının sınır ka
pılarında, görev alabilmek için bazı memurla
rın, hava parası ödedikleri söylenir. Ve Türki
ye'de herkes gümrük kapılarında görev alanla
rın demirbaş olup olmadıklarını merak eder. 
Sayın Bakanın bu konuda bazı çalışmaları oldu
ğunu biliyoruz. Biliyoruz ama, bu çalışmaların 
meseleleri kökünden halletmeye yeterli olma
dığına da inanıyoruz. Üzerinde saatlerce ko
nuşmanın mümkün olduğu gümrükler ve kaçak
çılık konusunu burada noktalamak istiyoruz. 
Yalnız muhakkak olan bir şey varsa, gümrük
lerdeki yolsuzluklara ve rüşvete artık bir son 
verilmeli, kaçakçılığı önleyici ekonomik ve po
lisiye tedbirler gerçekleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de çay, geleneksel bir tüke

tim maddesi haline gelmiştir. Artık her ailede 
isaibalh, ikindi üzeri ve akşam, çaydanlıklar ate
şin üzerine konulmaktadır. Ve yetkililerin 
kabul etmemesine rağmen, Türk halkı iyi ve 
kötü çayı ilk yudumda ayırd'edilmetatıa-
dir. Buna rağmen halka kötü kaliteli çay 
veriılmekjte ısrar edilmesi, kaçakçılığa teşvik
ten başka bir şey değildir. Çay, çok yönlü 
bir melseledir. Üreticiyi, Tekeli ve tüketiciyi 
(bir arada düşünmek gerekir. Buglün Karade
niz Bölgesinde on ''binlerce ins'an hayatım- çay 
tarımına bağlamıştır. Türkiye'de çay üretimi 
1939 yılmdja başlamış 19168 yılında Türkiye de 
çay ihracetmiş'tir. Bu büyük bir gelişmedir ve 
Türkiye'de yetiştirilen çay, kalite bakılmından 
üstündür. Fakat, nedense bir türlü halka içi-
lebilecek kaliteli çay sunulamamaktadır. Ta-
kel buıglün kesin olarak Türkiye'de kaç diöniüm 
arazi üzerinde çay tarımı yapıldığını biîme-
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jmeMedir. Çay eksperleri yetersİEdir ve her 
Ibiangi bir bilimisel eğitimden geçmiş değil-
1 erdir. Geçmiş yıllarda yetkililer, üreticiyi suç
lama yiolunu seçmişlerdir. Oysa, üreticinin 
suçu yoktur. Çünkü, Tekel üreticiden aldığı 
çayı 24 saat içinde çaydanlığa konulacak du
ruma getirercek imkânlardan mahrumdur. Ve 
lûok entresandır; eğer toplanan çay 24 saat 
içinde çaydanlığa konulacak duruma getiril
meyecek olursa, kalitelini yitirmektedir. Ot 
Ihaline gelmektedir. Tekel üreticeden aldığı 
çayı içilebilecek duruma getirecek yerde, ot 
Ihaline getirdikten sonra suçu (başkalarına yük
lemekten artık vazgeçmeli ve gerekli tedbir
leri derhal almalı'diir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Aklıma gelmişken bir noktayı belirtmek is

terim. 1971 Bütçe Karma Komisyonunda sayın 
eski Tekel Bakam, bütün çay falbrikası mü
dürlerini «hırsladırlar» diye suçlamafştı. S'ayın 
özalp'tan öğrenmek istiyoruz. Bu suçlama ger
çek midir? Ve bir yıl içinde kaç tane fabrika 
müdürü değiştirilmiştir? 

ıSaym Bakandan bir konuyu daha öğren
mek istiyoruz. Rize iyidere Çay Falbrikasın-
da cereyan eden ve çevrede büyük huzursuz
luklar yaratan hırsızlık olaylarından bahsedil
mektedir. Bu olaylar, Sayın Bakana, Sayın 
Başbakana duyurulmıuşitur. 1969 yılında 7 bin 
kiiojgram, 1971 yılında 28 bin kilo yaş çay ve 
ayrıca 1971 yılında 18 500 kilogram kuru 
çay çalındığı ve hattâ bunun daha çok miktar
da olacağının, deplo sayımı ile meydana çı
kacağı iibjbar edilmiş ve bu çayların bir kısmı 
Erzurum, Erzincan ve Sivas illerinde yaka
lanmış durum sayın Bakanlığa bildirilmiş, 
Rize Ağır Ceza Mahkemesine intikal etmiştir. 
Ama, acalba Sayın Bakamımız Ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Teşkilâtı bu olayların üs
tüne eğilmiş midir, kendi yönünden idarî tah
kikat açmıiş mıdır, bu olaylarda ada geçen şa
hıslar bu falbrikalarda görevli midirler, değil 
midirler? Bunun bu kürsüden açıklanması! 
sanırını yararlı olur. 

Değerli arkadaşlarım, haklı olarak bir 
şeyi daha öğrenmek istiyoruz: Acaba neden 
çaylar üretilen bölgelerde paketlenmez de, 
kamyonlar veya vagonlarla Ankara'ya, istan
bul'a götürülüp pakatlerin? | 
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İstatistiklere ve resmî ağızlara göre, son 
bir yıl içinde genel olarak fiyatlarda artış 
% 20'ye yakın, zaruri ihtiyaç maddelerinde
ki artış oranı % 35-40 arasındadır. Bu durum
da acaba çaya bu yıl verilen fiyat bu artış 
oranlarına paralel midir? Verilen fiyatın âdil 
olup olmadığını anlamak için rasgele bir çay 
üreticisi ile oturup sohbet etmek, Gümrük ve 
Tekel Bakanının bu konuda aydınlanması için 
yetecektir kanısındayız. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye'de 
tam 450 bin aile kaderini ve hayatını tütüne 
bağlamıştır ve ne yazıktır ki, Devletin bir tü
tün politikası yoktur. Tütün politikası yok
tur; çünkü, daha kalitesiz tütünlerini Yu
nanistan tonunu 1 467, Yugoslavya 1 495 do
lardan ihraeederken, Türkiye 1 113 dolardan 
ihracetmiş'tir. 

Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekirse, 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı ve Bakanlık 
teşkilâtı görevlileri bu yıl Ege ekici tütün pi
yasasında insan üstü çaba harcamışlardır. Te
kelin ortalama fiyatı geçtiğimiz yıla göre 
sanırız 58 kuruş fark yaparak, Ege'de 11,70 
lira olarak teşekkül etmiştir. Kendilerine te
şekkür ederiz, ama hemen belirtmek gerekir 
ki, ne Bakanın, ne Bakanlık teşkilâtının çaba
ları ve ne de 56 kuruşluk fark doyurucu ve 
üreticinin yüzünü gyldürücü değildir. Bu
rada yine rakamlara girmek istemiyorum. Ma
liyet ve fiyat artışları Yüce Meclisçe bellidir. 
Fiyat artışlarının ve maliyetlerin böylesine 
yükseldiği günlerde tütünün kilosundaki 56 
kuruşluk fark, ihtiyaca cevap vermekten çok 
uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanımız Haydar Özalp, piyasadan önce* 
verdiği demeçte belki de farkında olmaksı
zın veya piyasa tecrübesizliğinden, bu yıl 
tütünde genel randıman düşüklüğü olduğu
nu söylemiştir. Bu sözler Ege piyasasını geniş 
ölçüde etkilemiş ve tüccarın fiyat kırması 
sonucunu doğurmuştur. 

Tütünde üretim yurdumuzda, planın ön
gördüğü hedefleri aşmamıştır. Tekel, 1970 -
1971'de tütün ihracında 40 biıı tonun üzerine 
çıkarak rekor kırmıştır. Ancak, kırık tütün 
ihracı, tütüncülüğümüz için büyük bir darbe 
olmaktadır, ihtiyaçlarını kırık tütünle gidersn 
ülkeler bunların başında Amerika Birleşik 
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Devletleri gelir, normal tütünlerimizi almak
ta nazlanmaktadırlar. Böylece Türkiye kendi 
kaderini baltalamaktadır. Bu da gösteriyor 
ki, Türkiye'nin artık bir tütün politikası olma
lıdır. 

'Sayın Bakanımız verdiği demeçlerde, bu yıl 
1117 sayılı Yasa gereğince tütün ekim alan
larının işportaya düşmesi ve fazla fiyatla sa
yın Tekel Genel Müdürü de bu konuyu Ege 
Bayram Gazetesinde bir makale ile işlemiş
tir. Tahdit alanlarının şimdiden belli edilme
si zorunludur. Çünkü, geçimini tütünle sağla
yan binlerce aileyi birden çaresizlik içinde bı
rakmak doğru değildir, önce haberdar edile
cek tütün ekicisine yeni geçim kaynakları bul
ma imkânı verilmeli ve bunda da kendisine 
Devlet yardımcı olmalıdır. Yoksa, yarın kal
kıp «Şurada tütün ekilecek, burada ekilme
yecek» demek, doğrudan doğruya binlerce tü
tün ekicisini açlığa itmek demek olacaktır. 

Dalha önce de belirttiğimiz gibi, Tekel, Dev
letin gelirlerinin 1/3'ünü karşılayan bir kuru
luştur. Yalnız, Devlettin 1/3 gelirini karşılıyor 
diye Tekeli de israfa boğmaya kimsenin hak
kı yoktur. Bugün Tekel, depo kirası olarak 
milyonlar ödemektedir. Bugüne kadar ödenen 
kiralarla Tekel dünyanın en modern depola
rını kurabilirdi, fakat, nedense bu konuya el 
atılmadı ve birtakım kimselere kira olarak 
milyonlar ödendi ve ödenmeye de devam edili
yor. Belki de bu kimseler Tekelin kendi eliy
le depo yapmasına engel olmaktadırlar. Sayın 
Bakanımızın bu konu üzerine eğilmesini bil
hassa istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, galiba ikinci 
hakkınızı da kullanacaksınız? 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Bir süresini 
kullanacağım Sayın Başkan. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Gelelim filt

reli sigara meselesine : 
Bütün çabalara ve demeçlere rağmen Tür

kiye'de halen filtreli sigara sıkıntısı hüküm 
sürmektedir. Türk filtreli sigaralarını bula
mayan vatandaşlar yabancı sigaralara yönel
mektedir. Böylece hem millî gelir dışarıya ak
makta, hem de tütün ekicisi vatandaşlar Vir-
jinya tipi sigara içmeye alıştınlmaktadırlar. 
Bayilerde bulunmayan filtreli sigaları işporta

dan ve pa'halı almak her Türk vatandaşının 
ağırına gitmekte ve her Türk vatandaşı yetki
lilerin kulaklarını çınlatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk filtreli sigara
larının işportaya düşmesi ve fazla fiyatla sa
tılması akıl alır iş değildir. 

iSayın Bakanımız verdiği demeçlerde tütün
cülüğün Doğu Anadolu bölgesine kaydırıla
cağını açıklamıştır. Acaba, Doğu illerimizde 
hangi tip tütün yetiştirilecektir? Bizim bildi
ğimiz Doğu illerinde gerek iklim, gerek coğ
rafî yapı bakımından ancak Virjinya tipi tü
tün yetiştirilebilir. Yani, Tekel Virjinya tipi 
bütün yetiştirip, yerli tütünü ekarta etmeyi 
mi düşünmektedir? 

Bu ihtimal dahi tütün ekicisini huzursuz 
kılmaktadır. Bu konuda Sayın Bakanın res
men açıklama yapmasını haklı olarak istiyo
ruz. Sayın Bakan bu kürsüden Türkiye'de Vir
jinya tipi tütün yetiştirilip yetiştirilmediğini 
ve yetiş tiriliy orsa üretimin mikarmı açıklama
lıdır. 

Tütün piyasası denilince akla önce fiyat, 
sonra da eksperler gelir. 

ıSon Ege ekici tütün piyasasında oynanan 
oyunları, üreticinin çektiği ıstırabı gören Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı, önümüzdeki yıl 
tütün ekicisine tütününün değer ve randıma
nını önceden mektupla bildirmeyi düşünüp 
düşünmediğini açıklamalıdır. 

Sayın Bakan, sanırım bu yolda bir deme
cini 2 Şubat 1972 akşamı vermiş ve bu haber 
Devlet radyosundan yayınlanmıştır, ama bir 
kez daha tutanaklara geçmesini istediğimiz 
için bu soruyu soruyoruz. Üreticinin malının 
değeri önceden açıklanırsa birçok yolsuzluk
lar ve tüccar oyunları önlenmiş oluır. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Grubu ola
rak bu görüşü ısrarla savunuyoruz. 

Eksperler konusu üzerinde de durmak is
tiyorum. 

İSayın Bakanın konuşmasının metnini gör
düm, eksperler konusunda bir tek sattır yok. 

Türkiye'de tütün üreticisinin alın yazısını 
çizen kendilerini pratik olarak yetiştirmiş 260 
tane tütün eksperi vardır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun 33 ncü maddesi, tütün eksperlerinin 5 yıl
lık kursunun kaldırılarak bir tütün eksperli
ği yüksek okulunun açılmasını öngörmüştür, 
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ama aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen bu 
okul açılmamıştır. Türkiye'de halen Ege'de 
67, Karadeniz'de 23, Doğu'da 36, Marmara'da 
17 olmak üzere 143 alım merkezinde 150 tü
tün eksperi görevlidir. Tekelin aldığı yüz mil
yona yakın tütün bu 150 çilekeş insanın elin
den geçer. 15 lira harcirah veririz. 15 lira har
cırah verdiğimiz bu insanlar bir milyar lira 
değerindeki alımlara imza atarlar. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında teknik 
eğitim gören tütün eksperi hiç yok dersek şaş
mayalım, ama yurt dışına çıkmamış idareci 
kadrolardaki görevliler de pek az kalmıştır, 
sanırım. 

Artık tütün eksperlerine Bakanlığın salhi-
bolması lâzımdır. Bu insanların yüzünün gül
mesi gereklidir. 

Yürürlüğe konulmayı bekleyen bir kanun 
vardır ve bu kanun. Türk tütüncülüğüne ha
yat verecek, kalkındıracak bir kanun olarak 
hazırlanmıştır ve adı şöyledir: «Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri Kanu
nu» 

Ne hikmettir bilinmez, bu kanun uygulan
mamaktadır ve «Bu kanun ne zaman uygula
nacak?» sorusu bugüne kadar hiç kimse ta
rafından cevaplandırılmamıştır. Sayın Gümrük 
Tekel Bakanından bu konuya açıklık geitirme-
sini istirham ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, anlattıklarımızın, or
taya koyduklarımızın ve açıkladıklarımızın bu
günkü bozuk düzenin ürünleri olduğu inancın
dayız. 

Geçmiş yıllarda bu Yüce çatı altında söy
lenenler, eleştiriler hep tutanak sayfalarında 
kalmıştır. Bu dahi yaşanılan düzenin ne den
li bozuk olduğunun en belirgin ve kesin ifa
desidir. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda Tür
kiye'nin, Atatürk'ün önerdiği uygarlık düze
yine ulaşmasının tek yolunun ortanın solunda 
bir düzen değişikliğinde olduğunu bir kere 
daha tekrarlamaktan kıvanç duyuyorum. 

Evet; vaadlerin, eleştirilerin tutanak say
faları arasında sıkışıp kalmasını önleyecek 
tek formül de, bu düzenin yerine ortanın solun
da bir düzenin gelmesidir. 

Bozuk düzeni değiştirmeyi, Türk Ulusunu 
mutlu kılmayı kendine ülkü edinmiş Cumhu-
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riyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclisi 
selâmlar, bütçenin Bakanlığa ve Türk Ulusu
na yararlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası D. P. Grubu adına Sa
yın İbrahim Abak'ta. 

Buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ABAK 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adı
na Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1972 malî 
yılı Bütçesi üzerinde görüş ve temennilerimi
zi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Malumunuz olduğu veçhile Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Devlöt bütçesine % 30 oranın
da katkıda bulunan ve fakat Bakanlığın, plan 
hedeflerine uygun personel kadro inkişafını 
sağlayamayan ve reorganizasyonuna katkıda 
bulunması gereken tahsisatı alamayan, Dev
let içinde üvey evlât muamelesi gören bir teş
kilâtta*. Bir de Bakanlık yüksek seviyesinde 
yıllardan beri devam edegelmekte bulunan hu
zursuzluk, 657 sayılı Personel Kanununu de
ğiştiren 1327 sayılı Genel Kadro Kanunu tatbi
katı dolayısıyle kayırma ve müfettiş hegemon
yası kurma gayretleri yüzünden son haddine 
varmış bulunmaktadır. Bakanlık teşkilâtın
da, Sayın Bakanın malumatının dışında veya 
yanlış bilgiler verilerek birçok kadro, mük-
tesebatı ve kariyeri olmayan bazı müfettiş ve 
dışardan gelen elemanlara verilmiş, ömrünü 
bu teşkilâta feragat ve fedakârlıkla adamış ih
tisas sahibi en kıdemli uzmanlar kadro ve
rilmeyerek mağdur edilmişlerdir. İçinden çı
kılmaz kanun ve mevzuatla idare edilmeye 
çalışılan bir teşkilâtta, yıllarca feragat ve fe
dakârlıkla çalışan sayıları çok az uzmanla
rı da küstürür kaçırırsak Gümrük ve Tekel Ba
kanlığını lağvetmek durumuna düşeriz ka
naatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Gümrüklerde işi olan vatandaşlar, birçok 

işlerini alâkalı gümrükte halledememekte sır
ça köşkte oturup kadro almış olanlar her işi 
Bakanlığa intikal ettirmektedirler. 
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Mesuliyet duygusu taşımayan ve daima is
leri ««Mütalaanıza arz ederiz, yazılariyle birçok 
iş saihibinin işini sürüncemede bırakan bilgi
siz âmirlerin idarenin başından uzaklaştırıl
ması gerekmektedir. Mahrumiyet bölgelerimde 
ve bilhassa hudut kapılarında gece gündüz 
çalışan memurlara mesai ücreti verilmemek
te, bir de asılsız ihbarlara iltifat eden bilgi
siz amirlerin gadrine uğrayıp, şaibeli olarak 
yaratılmaktadırlar. Sayın Bakanın, gümrük 
mevzuatına vukufu olmasa bile, teşkilât içinde 
müfettişlerin yanlış tutumlarından doğan me
mur kıyımı, adaletsiz kadro dağılımı, yaran 
kayırması, cesur ve bilgili amir tayin ve na
killerinde bizzat meşgul olması memleket ya
rarına olacağı düşüncesiyle kendilerine yar
dımcı olmayı her zaman vazife telâkki et
mekteyiz. 

Yukarda arz ve izahına çalıştığım durumu 
az da olsa düzeltebilmek için, kadro bakımın
dan kifayetsiz bulunan . gümrük teşkilâtı me
murlarının fedakâr, feragat ve dürüstlükle ça
lışabilmelerini temin sadedinde Bütçe ve Plân 
Komisyonu gündeminde bekleyen teşkilât Ka
nunun süratle çıkartılmasına çalışılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 

(Memleketimizde gümrük işlemlerinin nor
male avdet etmesi, sanayiciye, yurt dışında ça
lışan işçiye ve yabancı turislt celbi bakımın
dan sarih kolaylıklar getirecek ve yurt kal
kınmasına katkıda bulunacak kanun ve mev
zuat süratle meclislerden çıkarılmalıdır. Mec
lis gündeminde sıra bekleyen gümrük Kanu
nunun memleket şartlarına, ithalât ve ihracat 
rejimlerine tatbikini mümkün hale getirebil
mek için bakanlıklararası koordinasyonu te
min etmek şarttır. Para Koruma Kanununa 
atfen Maliye Bakanlığının çıkardığı 17 sayılı 
Para Koruma kararnameleri birbirini nakşe
den hükümlerle içinden çıkılmaz birer vesi
kadır. Gümrüklerde rejim dışı veya bedel
siz olarak yurda getirilmiş döviz transferi 
icabettirmeyen, milyonlarca gümrük vergisi 
alınması mümkün eşyanın her nedense ithal
lerine müsaade edilmemekte ve millî servet 
olan mezkûr eşyanın antrepolarda çürümeye 
terkedilmesi memleket yararına sayılmakta
dır. Bu zihniyeti de anlamak mümkün değildir. 

Dış ticaret rejimini uygulayan diğer bir 
bakanlık da bürokrasiden kurtulamayıp işle
ri kendi bildiğince kağni arabasiyle götürmek
tedir. Çıkarılan rejimlerin biriçoğu tefsire muh
taçtır, yanlışlıkları düzeltmek çok saman 6 
ayı bulur. Bu da kimin umurundadır. Çünkü 
sanayici, tüccar veya işçinin eşyası aylarca 
gümrük antrepolarında kalmıştır. Eşya sa
hipleri ödedikleri dövize mi, kifayetsiz olan 
gümrük antrepolarında çürümeye terk edildi
ğine mi, yoksa uzun bir zaman sonra epeyce 
zayiat veren eşyasına ödeyeceği gümrük vergi 
ve resimlerine mi yansın. Bu teşkilâtların sa
hibi olmayacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarda arz ve izahına çalıştığım husus

lar menfî yönden memleket ekonomisine za
rar vermekte olduğu cihetle tüm dış ticaret 
rejimleri ve para koruma kararları bakanlık
lararası koordinasyonu temin sadedinde açık
lıkla tatbike konmasında memleket menfaat
leri bakımından büyük faydalar olduğu ka
naatini taşımaktayız. 

Bütün bu aksaklıkların düzeltilebilmesi, 
memleket sanayiinin inkişafına yardım, yurt 
dışında çalışan işçilere sarih kolaylıklar sağ
lamak ve turizm gelirimizin Akdeniz ülkeleri 
seviyesinde olmasa bile bugüne nazaran bü
yük bir artışı temin için, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının diğer bakanlıkların uydusu olmak
tan kurtarılması zaruretine samimiyetle inanı
yoruz. 

Bilhassa antidemokratik hükümler taşıyan 
ve memurun başında iyi niyetli olmayan âmir
ler tarafından demeklesin kılıcı gibi kulla
nılan 1920 sayılı Kanunun değiştirilmesi za
rureti vardır. 

Değerli arkadaşların, 
'Memleketimizin aktüel konularından biri 

olan kaçakçılık her bütçe devresinde Meclis 
kürsülerinden dile getirilir ve fakat bir türlü 
çaresi bulunamaz kangren halinde devam eder 
durur. 

Maalesef Türkiye'mizde kaçakçılığın büyük 
teşkilâtlar tarafından idare edildiği, muayyen 
merkezlerden yüklenen elektronik ve kıymetli 
eşya, diğer tekel maddeleriyle birlikte büyük 
bir kısmı denizyoluyle ve cüzi bir kısmı da ka
rayoluyla yapıldığı bilinmektedir. Bilhassa; Do-
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ğu blokuna dahil birkaç komşu ülkenin büyük 
kazançlar temini gayesiyle liman şehirlerinde 
kaçak eşya depoladığı ve bu eşyaları kaçakçılık 
teşkilâtlarımız marifetiyle denizyoluyle Türki
ye'ye soktukları gerçeğini inkâr etmek müm
kün değildir. 

Karadan yapılan kaçakçılık ise TIR kam-
yonlariyle memur ve mevzuat kifayetsizliğin
den de istifade edilerek daha ziyade transit 
geçişlerde organize edilmektedir. Karadan ya
pılan kaçakçılık zaman zaman gümrük teşkilâtı 
ve bazan da ihbar neticesi malî polis teşkilâtı 
tarafından tespit edilerek yakalanmakta ve fa
kat denizyolu İle yapılan kaçakçılıklar da, an
cak bir deniz faciası vukubulduğu takdirde 
elektronik cihazlar, viski şişeleri denizin dibine 
inmekte, sigara kartonları is e yakın sahildeki 
köylüler tarafından su yüzünden toplanmakta, 
kaçakçı tayfalar da sırra kadem basıp ortadan 
kaybolmaktadırlar. Bir misal ile durumu özet
lemek istiyorum : 

12 Mart öncesi hükümetlerin gevşek ve yan
lış tutumu dolayısiyle yabancı sigara paketi 
6 - 7 lira arasında satılırken, 12 Marttan Eylül 
sonuna kadar örfi idare korkusuyle kaçakçılık 
azalmış ;bir paket sigara 10 - 12 lira arasında 
satılmıştır. Eylül sonrası yılbaşına kadar yine 
idare de gevşeme olmuş ve bir paket yabancı 
sigara 7 - 8 liraya satılmıştır. Bugün, hava şart
ları nâmüsait bulunduğu için kaçakçılık azal
mış ve kaçakçılarca müsait hava şartlan bek
lenmeye başlanmıştır. Kanaatimce Türkiye'miz
de yetersiz mevzuat, kadro ve tahsisat yüzün
den Gümrük ve Tekel Bakanlığının mani ola-
madiğı dolayısiyle mani olmaya gücünün yet
mediği kaçakçılığın Hükümetçe ve hatta Dev
letçe ele alınarak önlenmesine çalışılmazdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bir müddet önce Sayın Bakanın yurt dışın

da çalışan işçileri himaye gayesi güden ve elek
tronik cihazlarda muafiyet tanınmasını öngö
ren beyanlarını da eleştirmeden geçemiyece-
ğim. 

Sayın Bakanın İyi niyetinden emin ve cere
yan eden muamelâta vukufu olmamasına yora
rak meseleyi açmak istiyorum. Yurt dışında ça
lışan işçilerimizin böyle bir muafiyetten istifa
de ettirilmeleri en az kendileri kadar bizleri de 
memnun edecektir. Ancak; bugün elektronik 
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cihazlardan televizyon, büyük şehirlerdeki bazı 
televizyon satıcıları tarafından emre muharrer 
olarak 10 binlerce adet getirilmekte ve televiz
yon getirme hakkı olan her pasaport sahibine 
daha ziyade yurt dışında çalışan işçiye gümrük 
idaresi «televizyon getirmiştir» damgasını pa
saportuna vurdurduktan sonra iade edilmesi 
şartiyle kendilerine, yani pasaport sahiplerine 
750 - 1 000 lira ödemektedirler. Evvelâ bu tele
vizyonların dövizi nerede, n8 zaman ve kim ta
rafından ödenmiştir. Mezkûr televizyonların 
gümrük muameleleri hangi kanun ve mevzuat 
muvacehesinde yapılmaktadır. Bakanlık ve mü
fettişleri Hazineyi zarara sokan, döviz kaybma 
sebebiyet veren bu spekülatörlerin ithal ettikle
ri televizyonlar hakkında ne gibi bir muamele 
yapmışlardır. Bunu da merak etmekteyiz. 

Meselenin ikinci yönü de hazin bir tablo çiz
mektedir. Gümrükte ithal muamelesi ikmal edi
len televizyon sahibi olarak görünen işçi, pasa
portunu alarak Avrupa'ya işinin basma dön
mekte; gümrük, TRT kanunu hükümlerine-gö
re işçinin admı TRT ye bildirmekte, televizyon 
satıcısı ise televizyonu bir başka vatandaşa sat
makta ve işte burada ortaya hukukî bir sorun 
çıkmaktadır. Şöyle ki; 

Satıcıdan televizyonu satınalan vatandaş 
TRT ye kendi üzerine devir yaptırmaz, yıllık 
ücretini ödemezse, TRT idaresi kanunun ken
dilerine verdiği yetkiye dayanarak yurt dışın
da çalışan işçiyi gümrük bildirisi uyarınca mah
kemeye verecek, ilgili mahkeme işçiyi gıyabın
da para ve hapis cezalarına mahkûm edecek
tir. 

Yurt dışında bulunan işçi her şeyden ha
bersiz yurda avdetinde de kesinleşmiş mahke
me kararı gereğince zabıtaca yakalanıp cezası
nı çekmek durumumda kalacak ve yurt dışın
da çalıştığı işinden de olacaktır. İşte o zaman 
bu duruma sorumsuzca sebebiyet verenler aca
ba vicdan azabı çekmeyecekler mi? Mevzu 
çok ciddîdir ve âcil çözüm beklemektedir. TRT 
yi ve Hazineyi zarara sokmaktadır. Sayın Ba
kanın bizzat meseleye eğilmesinde zaruret var
dır kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hudut kapılarında da durum iç açıcı değil

dir. Birkaç misalle durumu izah etmek istiyo
rum. Yunanistan hudut kapısı tpsala'da, Yu
nan gümrüğü modern, bütün sıhhî ve fennî te-
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sisatıyle turistleri cezbederken, bizim gümrük 
kapımızda sıhhî ve fennî tesisatın mükemmel
liğinden vaz geçtik, karşımızda gece ışıklar 
göz alıcı yanarken bizim kapımıza kadar geti
rilmiş, muhavvele merkezi yapılmış, fakat 
şalterin kolunu oynatmak formaliteler yüzün
den mümkün olamamıştır. Bugünlerde yapıl
mışsa bunu da bilmiyorum. Kapıkule ve diğer 
gümrük kapılarında da durum, Bakanlığın 
tahsisat alamamasından dolayı memnuniyet ve
rici olmaktan çok uzaktır. Demokratik Parti 
Grubu olarak tavsiyelerimize gelelim: 

1. Teşkilât içindeki huzursuzluğun kaldı
rılabilmesi için Sayın Bakanın meselelere bizzat 
eğilmesi ve Karma Bütçe Komisyonunda bekle
yen Teşkilât Kanununun çıkarılması yolunda 
gayret sarf etmesi, 

2. İthalât ve ihracatta kolaylıklar ve sa
rih hükümler getiren kanun, kararname ve teb
liğlerin bakanlıklararası koordinasyonu temin 
ederek, cesaretle ve diğer bakanlıkların uydu
su olmadan tatbik edilmesi. 

3. Memleket sanayiine ve Devlet bütçesine 
büyük zararları tespit edilen kaçakçılığın ön
lenmesi için gerekli zecri ve âcil tedbirlerin 
alınması ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine dair Kanunun zamanımıza uygun şe
kilde değiştirilmesi. 

4. Gündemde bulunan Gümrük Kanununun 
süratle çıkarılması cesur ve bilgili elemanlar 
marifetiyle gümrüklerde tatbike konulması. 

5. Hudut kapılarımızın komşularımızda ve 
Batı'daki örnekleri seviyesine getirilmesi hali
sane temennilerimiz arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Çay sanayiine gelince; geniş üretici kitle

lerinin yegâne geçim kaynağı oluşu, bu sana
yi kolunda 20 bin personelin istihdamı ve tüke
tim fazlası çay stoklarının pazarlanması gibi 
önemli ekonomik ve sosyal problemlerin bulu
nuşu, meselenin ehemmiyetini ortaya koymak
tadır. Karadeniz sahilinde Tirebolu'dan Sarp'a 
kadar olan şerit üzerindeki halk, geçimini, 
hattâ kaderini çay üretimine bağlamıştır. Çay 
üretimi bu bölge halkı üzerinde ekonomik ve 
sosyal yönden etki yaptığı gibi, Türk ekono
misinde de büyük rolü ve önemi vardır. Çayı
mızın kalitesi yabancı uzmanların verdikleri ra
porlarla ve ilmen sabit olmuştur. Çayımız bah-

I çede dünyanın en kaliteli çayları arasındadır. 
Ancak, üreticinin elinden çıkıp çay alım mer
kezine geldikten sonra organizasyon, işletme ve 

I işleme noksanlıkları ve bozuklukları yüzünden 
çayın kalitesi düşmektedir. Fabrika ve atelye-
lerin yetersizliği, organizasyon bozukluğu ve 

I bir de nemden çabuk müteessir olan kuru ça
yın aylarca bez torbalar içerisinde beton ve ru
tubetli yerlerde kalmasından sonra bozulacağı 
da bir gereçktir. Bu durum karşısında çay teş-

I kilâtı ve sanayii sektörü birçok problemle ma-
I lûldür. 

Muhterem arkadaşlar, fabrikalardan çayın 
I işleme ameliyesi, kapasitenin tanzimi ve artı-
I rılması gibi konuların halli için idareci, işçi, 
I memur ve eksper yönünden çay işleri çok cid

dî ve köklü bir şekilde ele alınmalıdır. Çay 
imalâtının gerek miktar ve gerekse evsaf bakı
mından arzu edilen seviyeye yükseltilmesi, 
müstahsilin ve müstehlikin korunması bakımın-

I dan aşağıdaki tedbirlerin alınmasında Demok-
I ratik Parti Grubu olarak fayda mülâhaza edi

yoruz. 
1. Fabrika ve atelyelerin miktar ve kalite 

bakımından ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye 
getirilmesi. 

2. Bu tesislerin rantabl çalıştırılabilmesi 
için her kademedeki idareci ve teknisyenlerin 
politik tesirlerden uzak; gerekli bilgi, ihtisas ve 
tecrübeye sahip, idare - vatandaş münasebet
lerini iyi ayarlayabilecek kişilerin arasından se
çilmesine önem verilmelidir. 

3. Çay mubayaa eksperlerinin daha fayda
lı olabilmeleri için iyi bir inceleme neticesi ge
rekli tedbirlerin alınması yoluna gidilmelidir. 

4. Paketleme öncelikle madenî kutular ve 
jelatinle yapılmalıdır. 

5. Kanunla tespit edilen Çay - Kur Genel 
Müdürlüğü bir an önce kurulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1972 malî 

yılı Bütçesinin aziz milletimize ve Bakanlık 
teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
Yüce Meclisi Demokratik Parti Grubu adına 
hürmetle selâmlarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Reşit önder'dedir, buyuru-

I nuz efendim. 
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M. G. P. GRUBU ADINA REŞİT ÖNDER 
(Tokat) — Sayın Başkan, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının değerli temsilcileri ve muhterem 
arkadaşlar: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1972 malî yık 
bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Meclis 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Asıl konuya girmeden önce, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı konusunda zaman zaman ortaya 
atılan bdr iddia ile ilgili olarak düşüncelerimi 
ifade etmek isterim. 

Yirmi yıldan beri, zaman zaman, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının lüzumsuz bir Bakanlık 
olduğu, bu Bakanlığın kaldırılması ve genel 
müdürlüklerinden birinin Tarım Bakanlığına, 
diğerinin Maliye Bakanlığına bağlanması yo
lunda fikirler ortaya atıldığına şahit oluruz. 

Bu iddiayı bazen grupları adına, bazen 
şahıslan adına ortaya atan hatipleri bu Mec
liste görmüşüzdür. Bu yılın bütçesi görüşü
lürken Cumhuriyet Senatosunda aynı fikri ile
ri sürenler olmuştur. 

Bizce, Gümrük ve Tekel Bakanlığının kal
dırılması yolundaki düşünce bundan yirmi yıl 
önce, belki de o günün şartlarına, hatta ba
zı hissî sebeplere dayanılarak ortaya atılmış, 
haklı sebebe dayanmayan bir iddiadır. Güm
rük ve Tekel Bakanlığı memleketimizin sosyal, 
tarımsal ve ekonomik hayatında çok büyük et
kileri olan faydalı hizmetler yapmaktadır. Ge
rek gümrüklerden, gerek tekel hizmetlerinden 
sağladığı gelirlerle Devlet bütçesine çok önem
li katkıda bulunan bu Bakanlığım kaldırılma
sı yerine, kendisine düşen görevleri daha iyi 
yapacak tarzda teşkilâtlandırılması düşünülme
lidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1931 yılında 
kurulmuş, Teşkilât Kanunu 1935'te çıkarılmış
tır. Aradan geçen zaman zarfında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının hizmet ve vazifelerinde çok 
büyük gelişmeler olmuştur. Bakanlığın iş hac
mi süratle artmıştır. 

Bilindiği gibi, bu Bakanlığın, her bakan
lıkta bulunması tabiî olan teftiş kurulu, hukuk 
müşavirliği, zatişleri müdürlüğü gibi servis
ler dışında başlıca kuruluşları, Tekel Genel 
Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğü

dür. Bunlara Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 
ile Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığını ekle
mek lâzımdır. 

Ayrı tüzel kişiliği ve katma bütçesi olan Te
kel Genel Müdürlüğünün görevleri yıldan yıla 
artmış ve önem kazanmıştır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ise, 1930 
yıllan ile kıyas edilmeyecek kadar genişlemiş 
sorumlulukları olduğunu unutmamak lâzımdır. 

Dış seyahatlar ve Türkiye'ye gelen yaban
cı turistler artmıştır. Dış ticaretimizin hacmi 
yıldan yıla genişlemektedir. Yılda birkaç yüz 
milyon dolan geçmeyen ithalâtımızın hacmi, 
1 milyar doları aşmış ve bununla ilgili güm
rük muameleleri artmıştır. 

Yurt dışında bulunan 700 bin civarındaki 
Türk işçilerinin yurda giriş ve çıkışları sıra
sında yapılan gümrük işlemleri teşkilâtın yükü
nü, özellikle tatil dönemlerinde çok arttırmak
tadır. 

Karayolu transit nakliyatı, Bakanlığın ku
rulduğu yıllarla kıyas edilemeyecek kadar art
mıştır. 

Aradan geçen yıllar zarfında, Türkiye; 
GATT, Ortak Pazar, NATO ve «Bölgesel Kal
kınma için İşbirliği» teşkilâtlanna katılmış ve 
bütün bu anlaşmalar Gümrük ve Tekel Bakan
lığına yeni görevler yüklemiştir. 

Bu sebeple, Bakanlığın Teşkilât Kanunu
nun yeni durum ve ihtiyaçlara uydurulması ke
sin bir zaruret halindedir. 

Yıllardan' beri Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
kuruluş kanunu tasansı ile Gümrük kanunu 
tasarısının kanunlaştınlması mümkün olama
mıştır. Geçen dönemde kadük olan bu taşan
ların bu dönemde çıkanlmasını Millî Güven 
Partisi Grubu, ihmali mümkün olmayan bir 
görev saymaktadır. 

Gümrük kanunu tasarısı Meclis gündemin
dedir. Teşkilât kanunu tasansı Bütçe ve Plan 
Komisyonundadır. Her dki tasarının ısrarla ta
kibini Hükümetten ve gereken önemle ele alın
masını da gruplardan rica ediyoruz. 

Gümrüklerimiz yurda giren ve yurttan çı
kan vatandaşlanmızın ve yabancılann ilk te
mas ettikleri ve ayrılırken son defa temasa gel
dikleri Devlet teşkilâtıdır. Yıllardan beri büt
çe görüşmelerinde, gruplar veya şahıslar adına 
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yapılan çeşitli tenkitlere ve ileri sürülen temen
nilere rağmen, gümrük işlerimiz bir türlü dü
zene girmemiştir. 

Memleket kalkınmasında paha biçilmez bir 
katkıda bulunan ve yurda geçen yıl 500 mil
yon dolara yakın döviz kazandırmış olan iş
çilerimizin gümrük kapılarında maruz kaldık
ları muameleler, çektikleri sıkıntılar, uğra
dıkları gecikmeler elem vericidir. Bu yurttaş
larımızı, tatil geçirmek veya hasret kaldıkları 
ailelerime, yavrularına kavuşmak için Anayur
da döndüklerine âdeta pişman edecek güçlük
lere ve tıkanıklıklara çare bulunması zarure
tini bir defa daha hatırlatmak isteriz. 

Yıllardan beri bu hususta ileri sürülen ten
kit ve dileklere rağmen, yeterli ıslahatın ya
pılamamış olması gerçekten üzücüdür. Gümrük 
kapılarında görev yapan Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı görevlilerinin sayı, eğitim, teçhizat 
ve sair imkânlar bakımından takviye edilme
leri zorunluğu vardır. Gümrük muamelelerin
de aşırı formalizm, aşırı kırtasiyecilik ve aşı
rı müşkülât çağdaş dünyamızın şartlarına ay
kırı düşmekte ve ülkemizin zararına olmakta
dır. 

Memleketimize yabancı turistlerin celbi ko
nusu da, gümrük işlerimizin düzenli yürü
mesiyle yakından ilgilidir. Hudut kapılarında 
gereksiz yere beklemeye mecbur kalan, nahoş 
muamelelere uğrayan turistlerin memleketimize 
bir defa daha gelmemeye karar vereceğini unut
mamak lâzımdır. Kaldı ki, turist, gördükle* 
rini ve yaşadıklarını anlatan insandır. Gittiği 
her yerde karşılaştığı güçlükleri anlatan bir 
turistin millî menfaatlerimize ne kadar zarar 
vereceğini hesaba katmalıyız. 

Hemşehrim olan ve geçenlerde tatil için 
Türkiye'ye dönen bir Türk işçisi, uğradığı 
güçlüklerden o kadar bezmiş ve yılmış idi M: 
«Çok müşkül durumda kalmazsam, ben bir 
daha izinli olarak memleketime gelmemeye ka
rarlıyım» diyordu. Bu duruma süratle ve ye
terli tedbirlerle çare bulmak zaruretini Sayın 
Bakana hatırlatmak isteriz. 

Yeni Gümrükler kanunu tasarısının, güm
rük uygulamasında keyfiliği ortadan kaldıra
cak, Batı ülkelerindeki uygulama kolaylıkla
rını sağlayacak ve bütün gümrük işlemlerinin, 

millî menfaatlara uygun şekilde, basitleşmesi
ni mümkün kılacak yenilikler getirmesini dile
riz. 

Gümrüklerde görev alan personelin meslekî 
eğitime tabi tutulmaları ve her yönden, gör
dükleri hizmetin önemi ile orantılı bir duruma 
getirilmeleri lüzumuna inanıyoruz. Gümrük 
hizmetlerimizin ciddî ve dürüst şekilde yapıl
ması, memleket kalkınması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Gümrüklerce el konmak 
suretiyle depo ve antrepolara yığılan malların 
uzun müddet beklemesinden doğan maddî za
rarlara da dikkati çekmek isteriz. Bu uzun 
bekleme süresi malların bir çoğunun çürüyüp 
harabolmasına yol açmaktadır. Sayın Bakan, 
kısa bir süre önce verdiği bir demeçte, güm
rüklerdeki malların belli bir süreden fazla bek-
letilmeyeceğini söylemiştir. Bu çeşit malları 
millî ekonomi bakımından en yararlı şekilde de
ğerlendirmek için pratik usullerin, akılcı uy
gulamaların getirilmesini Sayın Bakandan bek
liyoruz. 

Tütün konusu : 
Gümrükler konusundaki maruzatımızdan 

sonra, memleketimizin ekonomik, sosyal ve 
tarımsal hayatında çok önemli yeri olan, belli 
başlı döviz kaynaklarımızdan birini teşkil eden, 
Hazineye büyük gelir sağlayan ve 4 - 5 milyon 
vatandaşımızın geçimini ilgilendiren millî ürü
nümüze, tütün konusuna temas etmek istiyo
rum. 

Tütün bir tekel maddesi olması itibariyle, 
ekimi, satımı hatta nakli birtakım kayıt ve 
şartlara bağlıdır. Türkiye, coğrafya ve iklim 
şartları bakımından, tütün ekimi başı boş bı
rakılacak olsa her yıl 200 milyon kilonun üze
rinde tütün üretebilecek bir ülkedir. Ancak, 
memleket içinde istihlâk edilen tütünün mikta
rı 40 milyon kilo civarındadır. Yılların uygu
laması göstermiştir ki, dış ülkelerden de 80 
milyon kilo civarında bir talep devamlı olarak 
sağlanabilmektedir. Ortalama olarak 150 mil
yon kilo civarında yıllık rekolte elde edilse, 
elde önemli bir miktarda stok kalması mukad
der olmaktadır. Yakın zamana kadar, yıllar
dan beri Tekelin elinde birikmiş olan tütün sto
ku miktarı 100 milyon kilonun üstünde idi. 
Memnuniyetle öğreniyoruz ki, şimdi, büyük 
kısmı mal karşılığında ihraç edilerek, bu stok 
geniş ölçüde eritilmiştir. Tüccar elinde dahi 
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1962 yılından beri 10 milyon kilo kadar stok 
tütün kalmıştır. 

Bu durum bir gerçeği açıkça ortaya çıkar
maktadır: Ya ürettiğimiz tütünün sarf yerini 
ve pazarını bulmak için ciddî çalışmalar yapa
rak üretim fazlası konusunu halletmeliyiz. Ya 
da son yıllarda uygulanan «ekim sahalarını 
ciddî sınırlamaya tâbi tutmak» ve özellikle 
taban arazide ekime müsaade etmemek politi
kasını ciddiyetle uygulayarak üretim fazlalı
ğının yarattığı sakıncaları önlemeliyiz. Ekim 
sahalarının sınırlandırılması, hem pazarlama, 
hem de Türk tütünlerinin kalitesinin, korunma
sı bakımından önem taşır. Sayın Bakanın bu 
konuya önem vermeye devam edeceğinden emi
niz. 

Ekim sahalarının sınırlanmasında göz önün
de tutulması gerekli bir yurt gerçeğine daha 
dikkati çekmek istiyorum: Bu sınırlama ya
pılırken, yurdumuzun çeşitli bölgelerine ta
biatın ve iklim şartlarının bahşetmiş olduğu 
değişik imkânlar dikkatle göz önünde tutul
malıdır. Bazı yurt bölgelerimizde, çok çeşit
li mahsuller yetiştirme imkânı vardır. Bazı 
yurt bölgelerimizden ise, tabiat bu imkânları 
kıskanmış'tır. Bu (bölgelerde çiftçilerimiz aza
mî iki çeşit mahsul üretmek imkânına sahiptir. 
ler. Bir yıl hububat eken, ertesi yıl toprağını 
boş bırakmamış olmak ve geçimini sağlamak 
için münavebe nebatı olarak tütün ekmeye mec
bur olan yurttaşlarımızın durumu göz önünde 
tutulmalıdır. Bir meslek adamı olan Sayın Ba
kanımızın bu hususları dikkate alacağından, sı
nırlama işini âdil esaslara göre düzenleyeceğin
den ve ciddî tutacağından, tütüncülüğidmüzün 
geleceğinin bu konudaki başarıya bağlı olduğu
nu unutmayacağından eminim. 

• ikinci Dünya Harbinden bu yana dünya nü
fusu ve dünyada tütün tüketimi geniş ölçüde 
arttığı halde; Türkiye'nin tütün ihracatının 
fazla gelişme kaydetmeyişi, birçok ülkeleram 
tütün ekimi denemeleri yaparak bundan olum
lu sonuçlar almaları, bize göre daha zahmetsiz 
tarım usulleri uygulamaları, Türk tütüncülü
ğü bakımından önemle üzerinde durulması ge
rekli bir durum yaratmıştır. 

Hal böyle olunca, tütüncülüğümüzün daha 
vahim durumlara sürüklenmemesi için, Hükü

metimizin bütün bu gelişmeleri ciddî surette 
takibetmesi ve gereklli tedbirleri zamanında al
ması önem taşır. 

Tütün Tekeli Kanununun zimmet noksanlığı 
ile ilgili cezaî müeyyidesinin ağır olduğuna ve 
uygulamada büyük güçlüklere ve haksızlıklara 
yol açacağına geçen yılki bütçe müzakerelerin
de değinmiştik. Sayın Bakanlığın bu konuda 
gösterdiği anlayışlı tutumdan dolayı, tütün 
çiftçileri adına memnuniyetinim belirtmek iste
riz. 

Ege tütün piyasası münasebetiyle, hiçbir 
ölçüsüzlük ve haksızlık yapmamaya dikkat ede
rek,, şunu belirtmek isterim ki, Tekelin im
kânları dahilinde müstahsile alın terinin değe
rini verme çabalarına rağmen, baş döndürücü 
bir hızla yükselen maliyetler ve hayat paha
lılığı karşısında tütün müstahsili yine de eme
ğinin hakikî karşılığını alabilmiş değildir. 

Tütün çiftçisinin çoluk çocuğu ile bir bu
çuk yıla yakın emek ve çalışma sonunda mey
dana getirdiği tütününü Hükümete kaç liraya 
sattığmı düşününüz. Sigara haline gelen aynı 
tütün 2'5 - 30 misli fazla fiyatla satılmaktadır. 
Temennimiz, Devletin imkânları ve dış piya
sanın elverişliliği ölçüsünde, tütün müstahsi
linin halanın tam olarak verilmesidir. 

Tütün ekicilerinin Ziraat Bankalarından, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Tekelden 
aldıkları avans kredileri de, bugünkü hayat 
şartlarının ağırlığı, malzeme ve işçi yevmiye
lerinin artışı, maliyetlerin yükselişi karşısında 
yeterli olmaktan çok uzaktır. Kredi yetersiz
liğine çare bulunması suretiyle çilekeş Türk 
köylüsü tefeciliğin pençesinden behemahal kur
tarılmalıdır. 

ilgili banka ve kredi kuruluşları nezdinde 
gerekli teşebbüslerin yapılması suretiyle avans 
kredilerinin günün şartlarına uydurulması hu
susunda Sayın Bakanlığın ilgisini bekliyoruz. 

Bu arada, Türkiye'nin tütün ihracı yanında 
gitgide artan ölçüde mamul sigara ihracı çalış
malarına önem vermesi lüzumunu belirtmek is
teriz. 

Çay konusu : 
Doğu Karadeniz bölgemizin ekonomik ve 

sosyal çehresini değiştiren ve yüz binlerce va
tandaşımızın geçimini sağlayan çay tarımı ve 
endüstrisi büyük ilerilemeler kaydetmiştir. 
Bilindiği gibi geçen yılın Aralık ayında, CHim-
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rük ve Tekel Bakanlığına bağlı olarak bir Çay 
Kurumu teşkili hakkında 1497 sayılı yeni bir 
Kanun kabul edilmiştir. Bu kanun gereğince, 
çay tarımı ve endüstrisiyle ilgili konularda 
görevli olmak üzere kurulması gereken Çay 
Kurumu için hazırlıkların yapıldığı öğrenilmiş
tir. Ancak, kanunun henüz kabul edilmiş ol
masına rağmen, böyle bir kuruluşu sağlamak 
için gerekli bütün hükümleri ihtiva etmediği ve 
bu boşluğu doldurmak üzere, Hükümetin, ka
nun (kuvvetinde kararname çıkarmak yetkisini 
talebettiği bilinmektedir. Bu tasarının biran 
önce kanunlaşması ve Çay Kurumunun faaliye
te geçmesi grubumuzun dileğidir. 

Çay tarımını geliştirmek ve bu tarım ko
lunda bilgi sahibi teknik ziraat personelimi ye
tiştirmek üzere bölgede bir tarım okulunun 
açılmasını gerekli görüyoruz. 

Çay tfabrikalarındaki noksanlıklar birçok 
israf ve zayiata sebebiyet verdiğinden, bu nok
sanlıkların ikmali lüzumuna işaret etmek iste
riz. 

Ambalaj işlerinin daha düzgün hale getiril
mesi de kıymetli Türk çayının sürümünü artı
racağı inancındayız. 

Hem millî ihtiyacımızı karşılayan, hem de 
ihracat yaparak döviz geliri sağlayan tuz te
sislerimizin daha modern hale getirilmesi ve 
genişletilmesinin yerinde olacağı kanaatinde
yiz. 

iSözlerimi bitirmeden önce, bu Bakanlığa 
bağlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün araç 
bakımından çok sınırlı imkânlara sahip bulun
duğuna dikkati çekmek isterim. Bütçe Komis
yonu müzakereleri, Bakanlığın Çanakkale ve 
istanbul boğazı ile Marmara Denizinde ka
çakçılığın men ve takibi ile ilgili görevini, ha
len, Jandarma Teşkilâtından ödünç aldığı bir 
motorla yaptığını ortaya koymuştur. 

Bakanlığın Devlet Demiryolları ile Denizci
lik Bankasına, kira sebebiyle önemli miktarda 
borçlu bulunduğu ve bütçelere ödenek kon
maması sebebiyle de bu borcunu ödeyemediği, 
Komisyon incelemelerinde anlaşılmıştır. Devlet 
kuruluşları arasında bu çeşit ödeme aksaklık
larının iktisadî çalışma prensipleriyle başdaşa-
madığı aşikârdır. 

Bu dilek ve düşüncelerle, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki maruzatımı gru
bum adına tamamlamış oluyorum. 
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Grubum adına bu konuşmayı yaptıktan 
sonra; gerek şahsım adına ve gerekse Tokat ili 
adına, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 
Planlama Teşkilâtına, Tokatımızın şarap fabri
kası ve yine Tokat'ın bir kazasmdaki işletme 
'evleri yapılması için gerekli tahsisatı ayırdık
larından dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu Bütçenin aziz milletimize ve Gümrük 
Tekel Bakanlığı Teşkilâtına hayırlı ve uğurlu 
olmasını yürekten diler; Millî Güven Partisi 
Grubu adına hepinizi saygılarla selâmlarım. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — 'Söz sırası, Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Süleyman Ç ağlar'dadır, buyu
runuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1972 malî 
yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisinin görüş
lerini Yüce Heyetinize arz ve ifade etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Bilindiği üzere bu Bakanlık, Gümrük mev
zuatını uygulamakla görevli Gümrük Genel 
Müdürlüğü, Tekel ve Çay Genel müdürlükleri
ni uhdesinde toplayan bir kuruluştur. Maruza
tımıza, Gümrük Genel Müdürlüğü faaliyetleri 
ile girmek istiyoruz. Halen gümrüklere mü
teallik hizmetler, 5383 sayılı Kanunla yürütül
mektedir. Ancak bugün için, içinde bulundu
ğumuz milletlerarası ticaret ve iktisadî müna
sebetlerin gösterdiği istikamet ve inkişaf; bazı 
milletlerarası teşekküllere katılmış bulunma
mız ve nihayet yerli sanayiimizin inkişafı ile 
bugünkü ihtiyaçları ve ihtiyaçların göster
diği istikametlerin sağlanmasını teminen; güm
rüklerin giriş vergisi ile girişte alman diğer ver
gilerin cibayetine münhasır kalmayarak, mil
letlerarası ticaret ve iktisadî münasebetleri ko
laylaştırıcı, teşvik edici ve tanzim edici faaliyet
ler yönünden de noksan olması; bu noksan
lıkları bugüne kadar hükümetlerin sık sık çı
kardıkları kararnamelerle giderme çabaları da, 
gümrüklerin rahat ve serî çalışmasına imkân 
sağlamamıştır. 

Nitekim bu inancımızı teyiden, mevzuat 
yetersizliği ve çeşitli sebeplerle daima müşa
hede olunan ve sık sık tezahür eden, gümrük
lerimize gelip de çekilemeyen çok miktarda eş-
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ya ve mal birikmektedir. Bilhassa gümrük 
kapılarındaki esasen müsaidolmayan depo ve 
ardiyelerde fevkalâde sıkışıklık yaratılmakta 
olup, Türk Parasının Değerini Koruma Kanu
nuna aykırı olarak da, bu gibi eşya ve malla
rın yurt ekonomisinde bedelleri ödenmiş ol
makla millî envanterimize girmiş birer kıymet 
oldukları da gerçektir. Fakat zamanında ge
rekli muamelenin yapılamamış olması ve konu
ya sürat verilememiş bulunması sebebiyle de
polarda muhafaza imkânlarının da kısırlı ne
deniyle bu malların süratle çekilmesi ve kıy
met azalmasına mani olabilmek için, halen 
5383 sayılı Gümrükler Kanunu yeni baştan 
tedvin edilerek, Yüce Heyetimizde kısa bir sü
re önce tümü üzerindeki müzakereler tamam
lanmış ve maddelerine geçilmiş bulunmakta
dır. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, güm
rüklerimizin daha râlhat işleyeceği ve aksaklık
ların düzeleceği hakkındaki kanaatimizi, bir 
kere daha tekrar etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; kaçakçılığın önlen
mesi veya azaltılması için yıllarca gerekli ted
birlerin alınması hususunda temennilerde bu
lunmuşuzdur. Bu kere, Güney - Doğu Anadolu 
bölgesinde ve bazı şehirlerde, kaçak eşyala
rın alenen dükkânlarda satışa arz edildiği ve 
o dükkândan mal alan vatandaşın, dükkândan 
çıkar çıkmaz aldıkları malların müsadere edil
diğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kaçak eşya 
satışına göz yumulduğu bir ülkede, kaçakçılık
la mücadele ettiğimizi sanmak, müsaadenizle 
saflık olur. özellikle, Suriye hududunda yapı
lan kaçakçılık, artık bir m'eslek halini almış
tır. Kaçjakçılığın men ve takibi ile ilgili bir kı
sım hizmetlerin de bu meslek erbabı ile - ma
alesef üzülerek söylüyorum - yan yana olduk
larını ifade etmek, gerçek dışı bir beyan olma
sa gerektir. 

Memleketimiz ekonomisinle menfi etkileri 
olan kaçakçılık olaylarının - üzülerek yine arz 
edeyim ki - Lübnan ve Suriye hükümetlerinin 
de teşvikkârı olduğunu ve bu kaçakçılığa âde
ta yardımcı bulunduklarını, müşahede etmiş 
bulunmaktayız. Devlet olmanın ciddiyetiyle 
bağdaşması mümkün olmayan bu tatbikatın son 
bulması için, gerek diplomatik yollardan önlen
me çabaları aranmalı ve gerekse mevcut mevzu

atın yeni baştan gözden geçirilmesi lüzumunu 
ortaya koymaktadır. 

Ayrıca; müsadere edilmiş, canlı veya cansız 
beklemeye tahammülü olmayan mallar, mevcut 
mevzuata göre, 2490 sayılı Kanun gereğince, 
açık artırma yolu ile satılmaktadır. Bu gibi ah
valde, malı müsadere edilmiş kaçakçı, bu açık 
artırmaya kendisi veya yakınından birisini işti
rak ettirmek suretiyle ucuz bedelle geriye al
makta ve müsait bir zemin bulduğunda kaçak
çılığını yine devam ettirmektedir. Bu sebeple, 
müsadere edilmiş bu türlü mallar, canlı ise Et 
Balık Kurumuna; diğer eşyalar da konu ile il
gili herhangi bir iktisadî Devlet Teşekkülüne 
muhammen bir bedel ile devredilmelidir. Nite
kim, bu kabil tatbikat, Tekel Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yapılmaktadır. 

Bu maksatla, kaçakçılıkla ilgili kanunda de
ğişiklik yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlığın iştigal 
konularından Çay Genel Müdürlüğüne taallûk 
eden maruzatımıza geçiyoruz. Kısa bir süre ön
cesine kadar Tekel Genel Müdürlüğü bünyesin
de bir sulbe müdürlüğü olarak faaliyette bulu
nan çay konusu, Yüce Heyetin malûmu olduğu 
gibi, bir süre önce çıkarmış bulunduğumuz Çay 
Kanunu ile, Çay ziraati ve fabrikasyonu, 440 
numaralı Kanuna tabi iktisadî Devlet Teşekkü-
iü haline getirilmek suretiyle yepyeni bir hüvi-
yet iktisaibetmjş bulunmaktadır. Çay ürünü Ka
radeniz bölgesinin Güney - Doğu kısmında yeti
şen ziraî, sınaî, ticarî ve sosyal yapısı ile, o böl
ge halkının yegane medarı maişetidir. Bu mah
sulümüz kısa zamanda geliştirilmiş ve yaygın
laşmıştır. Bununla beraber, atölye, fabrika ka
pasitesi, imalât tekniği, tarım tekniği, teşkilât 
kurulması mubayaa ve muhafaza usullerinin ih
racat gibi çaym kalitesiyle doğrudan doğruya 
ilgili gayret ve teşebbüsler kâfi gelmemiş ve ni
hayet dünyanın en iyi yaprak çaylarından biri 
olan Türk çayının kalitesi arzu edilen seviyeye 
ulaşamamıştır. Bununla beraber üretim, iç tüke
tim seviyesinin çok üzerinde tecelli ettiğinden 
ve çayımızın kalitesi ambalaj yönünden de bozuk 
oluşu dünya pazarlarında kote edememe gibi 
bir durumla karşıkarşıya kalındığı cihetiyle çay 
stokları artmış bulunmaktadır. Bu suretle çay 
mahsulümüz bugünkü durumu ile dar bir boğa
za girmiş bulunmaktadır. 
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Müessesenin yeni kavuştuğu bünye, kârlılık 
ve verimlilik esasına dayanmaktadır. Kısa bir 
devre içerisinde yeni kurulmuş Çay G-enel 
Müdürlüğünden bu konunun ıslahını ve 440 sa
yılı Kanunumuzun gerektirdiği hususları tale-
betmek mümkün değildir. Çay mahsulü kısa 
bir devre içerisinde idrak edilip, işletmeye veril
mesi gereken bir ürün'dür. Halen işletme kapasi
tesinin yetersiz olması, mahsulün çürümesine ve 
çayın kalitesinin düşmesine sebebiyet verdiği ci
hetle, mahsulün zamanında işlenebilmesini sağ
lamak için çay fabrikalarının çoğaltılması ge
rekmektedir. Müesseseden müspet netice alına
bilmesi, bu yatırımların gerçekleşmesiyle müm
kündür. Bu bakımdan gerek Devlet Planlama 
Teşkilatının ve gerekse Maliye Bakanlığının an
layış içinde olması, hükümetlerin de bu konu 
üzerine hassasiyetle eğilmesi suretiyle yeni kur
muş olduğumuz Çay G-enel Müdürlüğünden ma
kul bir zaman içerisinde iyi sonuçlar alabilece
ğimiz inancını ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de Tekel G-enel 
Müdürlüğü üzerindeki maruzatımıza geçiyoruz. 
Bu genel müdürlüğümüz sınaî, ticarî faaliyeti 
ile Hazinemize gelir sağlayan ve bugünkü statü
sü ile tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir Dev
let müessesesidir. Genel müdürlük, faaliyetleri 
yalnız bütçeye gelir sağlamakla kalmayıp, mem
leketimizin iktisadî ve sosyal hayatında da bü
yük yeri vardır. Tütün, ispirto, ispirtolu içkiler, 
tuz, bira, şarap ve kibrit gibi Tekel içi ve Tekel 
dışı maddelerin üretimi ve satışı ile kamu hiz
meti niteliğinde tütün desteklemesi, çok çeşitli 
hizmet ve faaliyetleri kapsamaktadır. Ege, Mar
mara Karadeniz, Doğu bölgesi gibi 4 bölgede 
geniş olarak yapılan tütün ziraatinin üretimi
nin bilhassa geniş halk kitlelerine hitabettiği 
cihetle gerek fabrikasyonu, gerek satışı, gerek
se ihracatı ile ilgili bulunan Gümrük Tekel Ba
kanlığı ve yaprak tütün ihracatının ve sigara 
imalâtını da dahil ettiğimiz takdirde, memleke
timizde büyük bir istihdam gücü yarattığı da 
muhakkaktır. 

Gene Ege, Marmara, Orta Anadolu, Güney 
Doğu Anadolu'da çeşitli cihette ve nefasette ye
tişen şaraplık üzümlerim'izden imal edilen Tekel 
şarapları, Avrupa pazarlarında tutulmaya baş
lamış ve ihracatımız yok denecek kadar azken, 
son yıllarda 5 milyon litre civarına yükselmiş 
bulunmaktadır, 

Bir süre önce Ortak Pazar nezdinde yapılan 
demarjlardan müspet neticeler alınarak bu mah
sulümüzün ihracatında gümrük resminin % 40 
indirime tabi tutularak tavizli listeye alındığı
nı memnuniyetle karşılamaktayız. Bu nedenlerle 
Ortak Pazar ülkelerine şarap ihracatımızın ar
tacağı muhakkaktır. Bu artışa ayak uydurabil
mek için Şarap Sanayiinin modern şekilde inki
şaf ettirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Bu suretle çekirdekli veya çekirdeksiz üzüm 
üreten müstahsilin malı değerlenecek ve kurula
cak fabrikalarda da istihdam gücü yaratılmış 
bulunacaktır. 

Yukarda arz ettiğimiz gibi gerek istihdam, 
gerefe iç ticaret ve gerekse ihracata dönük 
olarak faaliyet gösteren Tekel Genel Müdürlü
ğünün, memleke timizin ekonomisinde büyük 
çapta yeri vardır. Hal böyle iken Genel Müdür
lüğün 1930 yılında 1660 sayılı Kanunla, döner 
sermaye işletmeleri, özel bir incelemeye tabi 
olan döner sermaye mamulâtı Artırma ve Ek
siltme, Muhasebei Umumiye kanunları hüküm
lerine tabi tutulmamış, Sayıştay vizesinden is
tisna kılınmıştır. Murakabesi ise, aradan uzun 
zaman geçtikten sonra müessesenin bünyesine 
uygun bu tatbikat kaldırılarak, 1967 yılından 
itibaren 832 sayılı Kanunla Sayıştay vizesine 
tabi tutulmuştur. 

Diğer taraftan 196 sayılı Kanuna müstenit, 
kararnameler icabı yaprak tütünü destekleme 
mıubayaasiyle vazifeli kılınmış Tekelin bu iş ve 
işlemleri bir taraftan adı geçen kanuna göre 
Ba/şbakanlık Yüksek Murakabe Kuruluna ait, 
diğer taraftan da destekleme mubayaaları 832 
sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay mura
kabesi olmak üzere ikili murakabeye tabi tutul
maktadır. Gerek bu nedenle gerekse simidi arz 
edilen nedenlerle Tekel Genel Müdürlüğü mev
cut statüsünden kurtularak 440 sayılı Kanun 
gereğince kârlılık ve verimlilik esasına göre ha
reket eden bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline 
getirilmelidir. 

1. — Tüzel kişiliğe haiz katma bütçe döner 
sermaye karışımı malî statüye sahibolan Tekel 
Genel Müdürlüğü, bu durumun tabiî bir netice
si olarak amme hizmeti gelenek ve zihniyetiyle 
yürütülmekte, meşgul olduğu iktisadî faaliyet
lerin neticesine, ekonomi ve isletme ilminin 
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prensip ve icaplarına, ticarî hayatın gerektirdi
ği seyyaliyete imkân verecek bir hukukî statü
sü .bulunmaktadır. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün, oto finans
man suretiyle sermaye terakümünü temin ede
cek bir imkânı olmadığından malî kaynağını, 
ihtiyacına göre ayarlayamamakta, sermayesinin 
satış ve stok tedarikini karşılayacak nispette 
çoğaltamamaktadır. 

3. — Kurulun iştigal konuları pek çeşitli ve 
her biri teknik bilgi ve ihtisasa ihtiyaç göster
diği halde personelin kemiyet ve keyfiyeti her 
yıl artan iş hacmi arasındaki oranı kanunî kad
rolarla ve zamanında tayin ve tespit etmemek
tedir. 

4. — 6802, 1137, 1318 sayılı kanunlarla bir 
vergi mükellefi durumunda olan müessese, işlet
melerin ayrı bilançosu olmadığından bunların 
kârlılık ve verimliliklerini, modern işletmecilik 
yönünden de tedvin etmek mümkün olamamak
tadır. 

Yukarda kısaca arz edilen nedenlere ilâve
ten Tekel işletmelerinin memleket ihtiyacını ra
hatlıkla karşılayacak millî ekonomiye yararlı 
ihracata yönelmesi, hammadde ve mamul ihti
yaçlarının piyasa kurallarına göre ayarlanması, 
teşekkülün teknik bilgi ve ihtisası önplanda 
tutan yetki ve insiyatif sahibi organlarla teç
hizi, işletmenin iktisadî bakımından verimli ken
di kendini idare ve finanse eden üniteler halin
de olması, çalışmaları sermaye terakümüne im
kân verecek bir yöne doğrulması, böylece sınaî 
ve ticarî kuruluşlar halinde teşkilâtlandırılma
sı, tıpkı bir özel teşekkül gibi müstaihsiliyet esa
sına göre çalışmaları şeklî ve hukukî bir incele
meden ileri gitmeyen Sayıştay denetimi yerine, 
kârlılık ve verimlilik yönlerinden ekonomik bir 
inceleme esas alınması zorunlu bulunmaktadır. 

• Bu sebeple tütün, içki tuz'la ilgili faaliyet ko
nuları muayyen sermaye ve ticaret esasları be
lirtilen özel hukuka tabi ayrı ayrı müesseseler 
halinde bağımsız olarak yöneltilmeleri, anate-
şekküle bağlanmaları mevcut teşkilâtın bölün
memesi, Tekel işletmeleri Kurumunun bir Dev
let monopolü olarak iktisadî Devlet Teşekkülü 
halinde işletme ve iştirakleriyle sektörlere gö
re örgütlenmelidir. Bu hususun gerçekleşebil
mesi için de Sayın Bakanlıktan biraz evvel iza

hına çalıştığımız istikamette bir kanun tasarısı 
hazırlayarak Yüce Meclislere sevk etmesini 
beklediğimizi de belirtmek isterim. 

Tekel Genel Müdürlüğü yaprak tütün stok
larında geçen seneye nazaran azalma olduğunu 
memnuniyetle .müşahede ettik. Bununla bera
ber, iç tüketim fazlası stokların tamamen elden 
çıkarılması hususunda genel müdürlüğün gay
ret sarf etmesini beklemekteyiz. 

1177 sayılı Kanunla hüküm altına alınmış 
bulunan ekim sahalarının tespit ve tahdidi üze
rinde önemle durulmalı ve bu konunun sonucu 
da alınmalıdır. Diğer taraftan, stokların ticarî 
değerini kaybetmeden eritilmesi için banka ga
rantisini haiz kredi ve ihraç yolları aranmalı 
ve ihracatın Devlet yatırımları için ithal edile
cek malların mukaJbilinde öncelikle sigara ima
lâtında kullanılan makina teöhizat ve malzeme 
ile ilgili olmak üzere ihraç yolları aranmalıdır. 

Diğer taraftan, sigara imali Devlet tekelin
de bulunduğuna göre, bu endüstrimizin demode 
tesislerden kurtarılarak, modern sigara endüst
risi istikametinde cihazlanmasmı temin etmek 
maksadiyle mevcut sigara endüstrisinin reorga-
nizasyona tabi tutulmasını beklemekteyiz. Bu
nun yanısıra tütünlerimizin değerlendirilmesi 
ve pazarlanmasmı temin edebilmek maksadiyle 
ve münhasıran Türk tütünlerini kullanmak şartı 
ile yabancı ülkelerde ortaklaşa kurulacak fab
rikaların kurulması istikametinde çaba sarf edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Genel Müdürlü
ğü bütçesi üzerinde maruzatımı bitirirken, 1971 
ürünü, Ege Tütün Piyasasında tütün ekicileri
nin alın terini değerlendirmek amacıyle yapıl
mış olan destekleme alımlarında ortalama fiya
tın inkişafına medar olacak şekilde tespit ve 
tasdik olunan fiyat politikası 108 milyon kilo
luk Ege Tütün rekoltesinin 3 gün içinde satı
şının temin edilmiş olması Ege Tütün Müstah
silinin memnuniyetini mucip bir sonuç vermiş 
bulunduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

Bu sebeple başta Gümrük ve Tekel Bakanı, 
değerli arkadaşıma, Genel Müdür Eecai Dıblan 
Beyefendiye ve Umum Müdürlükteki mesai ar-
kadaşlariyle mubayaa sırasında cansiperane ça
lışan eksper ve memurlara grupum adına şük
ranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. 
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1972 malî yılı Bütçesinin Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına ve memleketimize hayırlı olmasını 
diler, grupum adına saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
Efendim, Genel Kuruldan bir karar ittihazı

nı rica edeceğim. Programımız, 19,30'da ara ve
rip, 21,00'de toplanmak üzere önceden alınmış 
bir kararı ihtiva etmektedir. Fakat bu arada 
1,5 saat ara vermektense Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesinin bitimine kadar devamı husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kez söz sırası Sayın Adnan Akarcaca, 
buyurunuz efendim. Malümuâliniz ikinci defa 
Grup adına yapılan konuşmalar 10 dakika ile 
kısıtlıdır, hatırlatırım. 

D. P. GRUBU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan ve değerli milletve
killeri; 1972 Ege Tütün Piyasası üzerinde,. De
mokratik Parti Grubunun görüşlerini belirtmek 
bu konudaki tenkit ve temennilerimizi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Ekonomimizin temeli olan tarımda, üretimi
mizin en bas yerini şüphesiz ki, tütün işgal eder. 
Tütün piyasalarında ise, her piyasada olduğu 
şekilde en önemli unsur, fiyat politikalarıdır. 

Bu yıl 2 Şubat 1972 günü açılmış olan Ege 
Tütün Piyasası için Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sayın Özalp, 10 Ocak 1972 tarihinde gazeteler
de yayınlanan beyanatlarında; «Tütün alım fi
yatlarının toplanacak olan iktisadî Kurulda tes
pit edileceğini ve piyasanın sonuna kadar üre
ticilerin destekleme alımları yoluyle korunaca
ğını» bildirmişti, işte böylece herkes Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanının toplamış olduğu 
İktisadî Kuralım almış bulunduğu kararları 
beklerken, Sayın Bakanın Manisa Milletvekili 
bir arkadaşımıza baş fiyatın 16,95 ve taban fi
yatının da 12,95 olacağını ifade ettiği gazete
lerde yazıldı. Haltta bir gazetenin .bildirdiğine 
göre bu sayın milletvekili arkadaşımız «Baka
nın bu müjdeyi üreticiye bildirmesi için kendi
sini vazifelendirdiğini» de söylemiştir. Fakat, 
bilâhara teksibedilen bu haber üzerine işin cid
diyeti, korkusu ve endişesi üreticilerde haklı 
olarak artmıştır. Çünkü, fiyatların gazetelerde 
yer alan beyanattan aşağı bir seviyede olduğu 
.artık anlaşılmış bulunuyordu. Aynı zamanda 
Türkiye Tütüncüler Federasyonu tarafından he-
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j men, «Bu milletvekilinin beyanının Hükümeti 
bağlamayacağı ve tütün fiyatlarının dış pazar
ların baskısı altında olduğu» görüşü ileri sürül
müştü. 

Doğrusu ekicinin merak ve endişesi ziyade-
leşmişti. Çünkü, bu durum karşısında yeni fi
yatlar ne olacaktı? Ekici bunu öğrenmek isti
yordu. Geçen yıl 10 TL. olan tütün maliyeti, 
bu yıl kiloda 14 TL. smı bulmuştu. Sonra bir yıl 
öncesine nazaran hayat % 25 oranında pahalı-
laşmıştı. Evet, bu yılki maliyet masrafları, ge
çen yıl Hükümetin doların 15 TL. sına çıkarıla
cağını söylemesi üzerine buna uyularak yapıl
mıştı. Kaldı ki, gerçekten bu yıl işçi ücretlerin
de, ilaçlamada, kurutmada, nakliyede, denkle
mede ve depolamada maliyeti çok yükselten ar
tışlar olmuştu. Aynı zaman/da Birleşik Amerika 
Devletleri tarafından doların devalüe edilmesi, 
bizde daha önce yapılan devalüasyonun etkisini 
de kaybettirmiştir. 

Saym milletvekilleri Ege'de 72 alım bölge
sinde, 2 Şubat 1972 günü açılan tütün piyasası 
için, Sayın Bakan Özalp; «Ekici memnun edile
cektir.» demiştir. Fakat, bu laf havada kalmış
tır. Zira, bu yılki tütün fiyatlarından üreticinin 
yarısı şikâyetçi ve bir diğer yarısı ise gayri 
memnun olmuştur. Her şeyden önce verilen baş 
fiyatların (ki, kiloda 15,25 lira) geçen yılki se
viyede olması üreticiyi çok üzmüştür. Diğer ta
raftan piyasa maalesef bu yıl geç açılmış, nok
san elemanlarla yapılan tespit işinin zamanın
da tamamlanmayışı, üreticiyi pek zor durumda 
bırakmıştır. Bu yüzden önemli bir miktar tütün 
karaborsada düşük fiyatlarla satılmış ve bu du
rum şüphesiz ki, bir kısım üreticinin aleyhine 
olmuştur. Hükümetler tarafından etkili ve akıl
lı bir destekleme alımı yapılmadığı yıllarda, 
Ege'de geniş bir üretici kütlesi daime perişan 
olmaktadır. 

Saym milletvekilleri; tütün piyasalarının içi 
ekiciyi yakmakta, dışı ise bizleri yakmaktadır. 
Çünkü, Ege tütün ekicisi, her piyasa açılışında 
geçmişteki acı tecrübelerden edindiği büyük 
korku ile malını satamamanın yahut da yok pa
hasına elden çıkarmanın endişesini haklı olarak 
duyar. Çünkü, her şeyden önce o, ürününe bir 
yıldan fazla 14 ay gibi bir zaman emek vermiş, 
elindeki avucundaki parayı ona sarf etmiştir. 
Bu yüzden faizle bankalardan ve tefecilerden 

I para almıştır. Ona tıpkı bir çocuğa bakar gibi, 
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£!de halindeki ilk gününden itilbaren büyük bir 
ihtimam ve dikkat göstermiş ve böylece onu ye
tiştirmiştir. Bu sebeplerden piyasanın geç açıl
ması her zaman onu korkutmuştur. Maalesef bu 
yıl da piyasa oldukça geç açılmıştır. Piyasanın 
açılışı için 1961 'den önceki gelenek Ocak ayının 
birinci günü idi. Ege tütün ekicisinin büyük 
darbe yediği 1961 ̂ de 8 Şubatta açılmıştı. Fa
kat, 19621de geleneğe uyularak piyasanın açıl
ması 8 Ocakta yapılmıştır. Bundan sonra 17 
Aralıkta açıldığı da olmuştur. Bu yılki açılış 
ise bildiğiniz şekilde 2 Şubat tarihinde yapıldı. 

Sayın milletvekilleri; piyasanın geç açılışı 
ekici menfaatlerini olumsuz etkilemektedir. 
Şöyle ki, piyasanın geç açıldığı yıllarda, ekici 
parasızlık yüzünden yeni ekim için tarla ve fi
dan gibi gerekli hazırlıklarını yapamamakta, 
bazıları maalesef oranı yüksek faizle para bul
makta ve böylece yeni dikime hasırlanmaya 
çalışmakta, aynı zamanda satmaya uğraştığı tü
tünlerinin fermantasyonu başlamakta; bütün 
bu şartlar karşısında ekicinin morali bozulmak
ta ve tüccarın kucağına kendisini atmaktadır. 

Bir defa şunu iyi bilmek lâzımdır ki, Tekel 
İdaresinin elinde yeteri kadar eksper yoktur. 
Bu nedenle piyasa açıldığı zaman daha tespit
ler bitmiş olmuyor. Tekel eksperleri daima bir 
piyasadan ötekine yetişmek zorunluğu karşısm-
dadırlar. Her şeyden önce Tekel idaresinin eks
per sayısını artırmasını gerekli görüyoruz. Bu
nunla beraber, geniş bilgili tütün eksperi yetiş
tirmek üzere fbir «Tütün Eksperler Okulu» açı
lacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Dört yıl olacağını ve lise mezunlarını alacağını; 
Millî Eğitim. Bakanlığı ile Tekel Bakanlığı ara
sında bu konuda çalışmalar yapılmakta bulun
duğunu işittiğimiz bu okulun, biran önce açıl
masını ilerisi için çok faydalı mütalâa ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; Bu yıl piyasada des
tekleme alımı yapılırken, bundan önceki yıllar
da ortaya çıkan şikâyet, hata ve aksamalar ke
za tekrar ortaya çıkmıştır. Bir defa iskonto ve 
ıskarta çıkarmak meselesi gene mağduriyetlere 
sebebolmuştur. Türk tütün piyasaları artık bu 
bakkal zihniyetinden kurtarılmalı ve yürürlük
teki kanunlar uygulanmalıdır. Sonra üreticinin 
diğer bir şikâyeti de, şudur: Tekel alım yapı
yor; fakat tütünler için köylüye depo tutturu
yor. Böylece depo parasını köylü veriyor. İşte 
üretici bundan da üzgündür, işin diğer bir açı 

tarafı da, ekicinin iki üç aya piyasayı bekleme
si yetmiyormuş gibi, tütün parasını eline alması 
Nisan ayını buluyor. Bu hal ise ekicinin perişan
lığını daha da artırıyor. 

Geçen yıl Gümrük ve Tekel Bakanı olan Sa
yın Birincioğlu, 103 bin ton olan o zamanki re
koltenin Tekel ve özel sektör tarafından kısa 
zamanda, satmalınmasını şimdiye kadar görül
memiş bir olay diye nitelendirmiştir. Nitekim, 
bu yıl da Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Özalp 
vermiş olduğu beyanatta hızlı alım kampanya
sının sürdürülmüş oluşunu büyük bir başarı di
ye ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri piyasalarda bu hızlı 
alım kampanyasını İ961 yılından beri bizler Yü
ce Mecliste savunduk ve sonunda bunu Tekel 
İdaresine kabul ettirmeye muvaffak olduk. Es
kiden Tekel idaresi piyasalarda ağır bir alım 
politikası güdülüyor ve çok mütereddit hareket 
ediyordu/Piyasa açıldıktan hemen sonra, Tekel 
idaresi tütün ekicisinin gösterdiği endişeye ve 
aceleye, bazen piyasadan çekilmek gibi çok ga
rip bir davranışla cevap veriyordu, işte tam bu 
sırada fırsatı ganimet bilen tüccar, onu insafsız
ca vuruyordu. Tekelin tütün piyasalarına tam 
iştirakiyle durum şimdi değişmiştir. Artık bu
gün tütünlerin çabuk satılmalarından ziyade, 
ne fiyatlarla satıldıkları, önemli olmuştur. Evet, 
şimdiki meselemiz, malın değerini bulması; ve
rilen fiyatların hiç olmazsa maliyeti kurtarması 
ve üreticinin alın terinin karşılığı olmasıdır. 

Yıllarca önce piyasalarda ekicinin satışların
dan kesilen % 5 'ler, % 4'ler ve % 2Terden top
lanan paralar ki, miktarı 100 milyonu geçiyor, 
bugün tütün alımlarında hâlâ Tekel tarafından 
kullanılmaktaidır. Tekel Devlet nam ve hesabı
na alımda bulunurken, haddizatında bunun bir 
kısmını, ekicinin parasiyle yapmaktadır. Yani, 
evvelce ekiciden kesilen paralarla şimdi ekici
nin malını almaktadır. Tekel idaresinin, ekici
ye tütününü değer bir fiyatla satış imkânını 
vermesi ve görevini tam olarak yapması bu ba
kımdan da şarttır. 

Sayın milletvekilleri, üreticiler tütünlerinin 
daha iyi bir şekilde satılabilmesi için «Tütün 
Tarım Satış Kooperatifleri» kurulmasını iste
mektedirler. Bunlar kurulmıadikça tütün piya
saları ilkel şartlardan kurtulamayacaktır. 1969 
yılında Yüksek Meclisimizden çıkarılan Tütün 
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ve Tütün Tekeli Kanunu bugün maalesef uygu
lanmıyor. Fakat, tütün satış merkezlerinin ku
rulması ile karaborsa ve anlaşmalı satışlar artık 
olmayacaktır. 

Türk tütün piyasalarının ilkel şartlardan 
kurtulmasını ve bu konudaki mer'i kanunların 
uygulanmasını temenni ederek, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Yüce Meclise Grupum adına saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akarca. 
Sayın Kumbasar, buyurunuz. 
ıSAMi KUMBASAR (Rize) — Sayın Baş

kan, siayın milletvekilleri; bütçenin tahminen 
üçte bir gelirini temin eden, ziraî ve sınaî faa
liyetlerimizi yakından ilgilendiren, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının bütçesi üzerinde, genel büt

çe görüşülürken çok titizlikle durulması lâzım-
geldiği kanaatindeyim. 

Bu kürsüden her sene defalarca aynı mev
zulara temas edilir, aynı mevzular gelir; fakat 
bu mevzularda Bakanhk eğiliminin çok az kıs
ım düzeltilmekle iktifa edilir; çok kısımlara do
kunulmaz. Yani, biz senelerce bu hususları dile 
getirmekten, bu kürsüden ifade etmekten sıkılı
yoruz; amma ne yapalım karşılık görmeyince 
tekrar getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu 
hususta Sayın Bakanlık temsilcileri beni bağış
lasınlar; yine aynı hususları dile getiriyorum 
diye. 

Ben, üretimi bakımından yalnız Doğu Kara-
denizi, tüketimi yönünden bütün Türkiye'yi il
gilendiren, her zaman ifade ettiğim gübi, dünya
da sudan sonra en çok içilen ve kullanılan gı
da maddesi olan çay üzerinde durmakla yetine
ceğim. 

önce, yetiştirilip fabrika manipilasyonuna 
tabi tutulacak, yani Devlete satılacak hale gel
mesine kadarki safhada olan aksaklıklara; 
sonra da Devlet eline geçmesiyle husule gelen 
aksaklıklara temas edeceğim, 

Eskiden çay tohumu veya fidesi derdi vardı. 
Rize ide kurulan Çay Araştırma Enstitüsü saye
sinde bu aksaklık tamamiyle giderilmiştir. Ama, 
senelerdir bu kürsüden ifade edilen; çayın ba
kımında, gübrelenmesinde, budanmasında ve 
toplanmasında maalesef ne Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ne de Tarım Bakanlığı gereken öğre
tici varlığını gösterebilmiştir. Her İM bakan
lığın, müşterek öğretici yardımını şimdiye ka

dar göremediğimizden, müstahsil olarak, üzün
tü duymaktayız. Ümidi, bizzat yerinde gereken 
tedbirleri alacağını tahmin ettiğimiz, Yüce Mec
lisin oyları ile kabul edilen ve Rize'de kurula
cak olan Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne bağ
lamaktan başka çaremiz kalmamıştır. 

Gelelim, çayın Bakanlık resmî veya yarı res
mî memurlarına teslim edilmesi ve ondan son
raki safhaya. Çayda da, tütünde olduğu gibi, 
eksper derdi önemli bir yer işgal etmektedir. 
Tekelde ilmî esaslara göre yetiştirilmiş tek bir 
çay eksperi yoktur. Geçen sene 9 eksper kursa 
tabi tu'tulmuşsa da faydalı olamamıştır. Nite
kim, elliye yakın eksperin işine son verilmiştir. 
Günlük tedbirlerle hiçbir şey halledilem'ez. Kök
lü tedbirler alınması gerektiği kanaatindeyim; 
'eksperlerin 657 sayılı Kanunun kapsamına alın
ması lâzım. Hali hazırda 1 milyara yakın çay 
parası ödeyen bu eksperlerin hiç bir mesuliyeti 
yoktur. Hâkim huzuruna çıksa bile kanunî taki
bat yapılamıyor. Çay mahsulünün; tarladan ko-
parıldıktan belli bir müddet sonra çaydanlığa 
konacak hale gelmesi lâzımdır; aksi halde ev
safını kaybeder; kalitesiz çay elde etmiş oluruz. 
Çay alım yerlerinde uzun zaman bekletilmesi, 
yaş yaprağın kimyevi terkibinin bozulmasına ve 
kuru çayın da buna bağlı olarak kalitesiz olma
sına sebeboTuyor. Alım yerlerindeki çayın biran 
evvel fabrika ve atölyelere nakli organize edil
melidir. 

Tuzla yolları gibi, çay yollarının da onarı
larak nakliye imkânının çabuklaştırılması lâ
zımdır. 

Fabrika ve atölye etrafında beton blokların 
artırılarak, izdiham zamanında çayın yanın&ma-
sı temin edilmelidir. 

Yaş yaprağı işleyen fabrika ve atölyeler çok 
noksan olup, bilhassa izdiham zamanında her
kesi hüsrana sevk eden sonuçlar husule gel
mektedir. Planın öngördüğü fabrika ve atölye
ler yapılmamaktadır. Fabrikalar normal kapa
sitenin üzerinde yaş yaprak işlemeye mecbur bı
rakılmaktadır. 

Soldurma, kıvırma, dinlenme ve fermantas
yon ameliyeleri eksik yapılmakta, çayın kalite
siz olmasına sebebolunmaktadır. 

Her zaman belirttiğimiz gibi, fabrika ve 
atölye yapımı dövize veya ithal malına lüzum 
kalmadan mümkün olmaktadır. Devletin çimien-
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to fabrikası vıar, Devletin demir fabrikası var, 
Kırıkkale'deki fabrikalarımızda, çay fabrikala-
rındaki aksamı yapabilecek nitelikte tesisleri
miz var, Dövize ihtiyaç hasıl olmadan, aksine 
dışarıya satmak suretiyle de döviz sağladığımız 
ve Hazineye gelir temin ettiğimiz halde, maale
sef fabrika yapımından kaçınma sebebini bir 
türlü anlayamıyoruz. 

Fabrikalarda teknik eleman yetersizliği ha
len hüküm sürmektedir. Bu hususta bütün ümi
di, Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulma
sına bağladık ve sabırla bekliyoruz. 

Rize'de geçen sene faaliyete geçen paketle
me fabrikasının durumu da içler acısıdır. Tür
kiye'nin bütün ihtiyacını karşılayacak şekilde 
kurulan bu fabrikanın 17 makinasmm yalnız 
5 tanesi Rize ide faaliyet halindedir. Koskoca 
fabrika, sanki kapalı spor salonu imiş gibi bom
boş beklemektedir. 

Diğer makina aksamlarının bir kısmı Anka
ra'da, bir kısmı da istanbul'dadır. Her gelen 
Bakana bu durumlar anlatıldığı halde «Ben de 
sizinle beraberim, uğraşıyorum, biran evvel bu 
işi halledeceğim» dedikleri halde maalesef bu
güne kadar halledilmiş hiçbir husus yoktur. 

istanbul'a vapurla, Ankara'ya kamyonlarla 
paketlenmek için nakledilen kuru çaylar hem ev
saf bakımından bozuluyor hem de zaten yüksek 
olan çayın maliyetini biraz daha artırmış oluyo
ruz. Sayın Bakanımızdan bu durumu halletmesi
ni bekliyoruz. 

Gerek Rize Turist çayının, gerekse diğer 
çayların paketlenmesinde kullanılan kartonlar 
kalitesizdir. SEKA ile anlaşarak bu hususun 
düzeltilmesi lâzımdır. 

Anılbalaj ve pazarlama sanayiine, bütün dün
ya milletlerinin verdiği önemi vermek mecburi
yetindeyiz. 

Gelelim çay fiyatına : 
Senelerdir çaya zam yapılmamıştır. Geçen 

sene 50 kuruş zam yapıldı. Geçimini yalnız bu 
ürüne bağlamış, ömrünü bu ziraate vakfetmiş 
(kimselerin, bu hayat pahalılığı karşısında mev
cut fiyatla sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılayamayacağını her halde her vatandaş 
takdir edebilir. 

Diğer tarım ürünlerindeki artışı, geçen se
ne gündem dışı bir konuşmada belirtmiş'tim. 
Çay, bunların içinde en az fiyat verilen ziraî 

mahsuldür. Bu eşitsizliğin giderilmesi, çok zor 
yapılan bu ziraatin üreticilerine gereken fiya
tın verilmesini Anayasanın 52 nci maddesine 
göre zorunlu saymaktayım. 

Geçen sene Sayın Bakanımızla Rize Çay Fes
tivaline gitmiştik. Orada bir vatandaşımıza, 
«Çaya 50 kuruş zam verildi, az değil normal bir 
paradır, fazla bir yekûn tutar; bundan memnun 
musunuz?» diye soruldu. Vatandaş aynen şöyle 
dedi : «50 kuruş verdiniz, amma ben de onu 
mektuba pul parası olarak vurdum.» 

O zaman verilen 50 kuruşun vatandaş nez-
dinde de cüzî bir miktar olduğu anlaşılmakta
dır. Bu seneki kampanyada müstahsil, Sayın 
Bakanımızdan, Sayın Hükümetimizden, bu fiya
tın artırılmasını, en az 5 lira olmasını arzu et
mektedir. 

6 . 12 . 1971 tarihinde 1497 sayılı Kanunla 
kurulan Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün me
selesine gelince : 

Kanun yürürlüğe girdikten sonra şimdiye 
kadar Genel Müdürlük için bir teşebbüs yapıl
mışsa da olumlu bir netice alınamamıştır. Ka
nunda, «Genel müdürlük Rizeföe kurulacaktır» 
denildiği halde halen kurulmamıştır. Şimdi öğ
reniyoruz ki, Hükümet bir teklif getiriyor ve 
diyor ki; «Kuruluş hazırlıklarının daha çabuk 
ve kolay bir şekilde tamamlanması için bu ha
zırlıkların Ankara'da yapılması lâzımdır» Ka
nun niteliğinde kararname yetkisi istiyor ve 
yetki süresi de 1 yıl olarak belirtiliyor. 

Şimdi, «Kuruluş hazırlıklarının daha çabuk 
ve kolay olması» deniliyor. Kanuna göre Rize'
de kurulacak olan bir genel müdürlüğün, daha 
çabuk ve kolay olması için, kuruluş hazırlıkla
rının Ankara ida yapılmasını benim mantığım al
mıyor. Ankara 1da hazırlanacak olan bir şeyi Ri
ze'ye götürüp nasıl monte edeceğiz? Rize yerin
de. Bu sene dalga, sal felâketi de olmadı, yerin
de duruyor. Kuraoaksak hazırlığı da Rize'de ya
palım. Ne diye Ankara'da yapıyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Kumlbasar, süreniz dol
du. 

SAMİ KUMBASAR (Devamla) — Hatırlat
tığınız için teşekkür ederim. Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Yine kanunda sarahat var. Deniliyor ki; 
«1497 sayılı Kanunun lO'ncu maddesine göre 
kurulacak yönetim kuruluna 2 üye verecek olan 
Çay Üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin 
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kuracakları kooperatifler birliği henüz kurul
mamıştır.» 

Hazırlıkların Ankara ̂ da yapılmasının bu
nunla ne ilgisi var? Ankara 1da hazırlıklar yapı
lırsa bu kooperatifler hemen kurulacak mı? 
Hayır... ön hazırlıklar Rize .ide yapılsın; koope
ratifler yine kurulur. 

Yine deniliyor ki; kanunun geçici 4 ncü mad
desinin son fıkrasına göre, süresinde başvurma
yanlar yeniden çay bahçeleri kurmak isteyen
ler gibi işleme tabi tutulurlar ve aynı kanunun 
25 nci maddesi gereğince ruhsat almak, aksi 
takdirde para cezası vermek zorunda kalırlar. 

Hazırlıklar Ankara'da yapılınca aynı cezaya 
tabi tutulmayacaklar mı? Yine aynı şey olacak. 

Bu gerekçelere nazaran, kuruluş hazırlıkları
nın Ankara'da olması ile Rize'de olması arasın
da hiçbir fark yoktur. 

IKuruluş hazırlıklarının Rize'de yapılması lâ
zımdır. Eğer kanunda bir aksaklık, bir eksiklik 
var ise o eksiklikleri gidermek için bir tadil ta
sarısı getirilir, Meclisten geçirilir. Bu iş için he
men kanun niteliğinde kararname yetkisi iste
mek bence başka hesaplar içine girmektir. Ya
rın karşımıza geldiği zaman bu mevzuları bu 
kürsüden daha iyi görüşeceğiz; f akait ben Sayın 
Bakanımızdan, müstahsilimizin yüzünü daha 
çok güldürmek için, kuruluş hazırlıklarının Ri
ze ide yapılmasını temenni ediyorum. 

Şahsım adına saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

ıGruplar ve kişisel görüşlerini arz etmiş bu
lunan sayın milletvekillerine cevap vermek üze
re... 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Aleyhinde... 

BAŞKAN — Neyin?.. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Takririn aleyhinde... 
BAŞKAN — Nerede takrir? 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Söylediniz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanı davet etmek için 

6 kişinin (konuştuğu gerekçesi ile bunu ifade 
ediyoruz. Sayın Bakanı görüştürüyoruz, en son 
bir milletvekiline söz veriyoruz, ondan sonra 
kifayeti oyluyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Haydar 
Özalp'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Saym Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

Bakanlığımın 1972 malî yılı Bütçesi hakkın
da bilgi arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Geçirdiğimiz 1971 yılı, gerek gümrük, gerek 
tekel yönünden Bakanlığımın yoğun bir çalış
ma devresi olmuştur. Bu çalışmalarımız hakkın
da tenkit, temenni ve takdirlerini izhar eden 
grup sözcülerine teşekkürlerimi bildiririm. Bu 
arada değerli arkadaşlarımın ışık tuttuğu mese
lelere önümüzdeki yıl eğileceğimizden ve bun
lardan faydalanacağımızdan müsterih olmaları
nı kendilerinden rica ederim. 

Yalnız değerli bir üye arkadaşıma şunu ha
tırlatmak isterim : Cumhuriyet hükümetlerinin 
kurulduğu, bu Devletin yoktan var olduğu de
virde, bu işi bu düzenle yürüttük ve halen de 
bu düzen devam etmekte ve bu düzenle de bu 
işi devam ettireceğiz değerli arkadaşlarım. 

Belki aksaklıklar vardır; fakat, düzenin 
aksaklıkları üzerinde burada herhangi bir şeye 
girmenin manasız ve yersiz olduğu fikrini taşı
maktayım. Bunu arz etmeden geçemeyeceğim 
sevgili arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, gümrükler meselesin
de, bugün dünya devletleri arasında, gerek eko
nomik ve gerekse sosyal yönden, büyük geliş
meler olmuştur. Bunlar, gümrükler meselesini 
hudutlarımızın kapısını çoktan taşırmıştır ve 
artık gümrükler, para tahsil eden birer mües
sese olmaktan çok uzaklaşmış, bir ekonomik si
yaset vasıtası haline ve niteliğine bürünmüştür. 

Bir taraftan beynelmilel anlaşmalar ve bu 
anlaşmaların icaplarını yerine getirme, diğer 
taraftan memleketimizin tarımsal, iktisadî, sı
naî yönünden korunmasını temin etmek; bir di
ğer yönden turistlerin rahatlıkla gelip gidebile
ceği bir vatan toprağını hazırlamak, bir diğer 
yönden de son zamanlarda artan işçi giriş ve 
çıkışlarına rahatlıkla ve huzuru kalble temin et
mek vazifelerinde, Bakanlığım, bugün elinde
ki mevzuattan azamî derecede istifade etmiştir. 
Fakat bugün, artık 1949 yıllarında hazırlanan 
bu mevzuatla bu kadar gelişen gümrük işleri-
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nin yürütülmesine imkân olmadığını Yüksek 
Meclisimiz de takdir etmiş ve mevzuatımıza ye
nilikler getiren Gümrük mevzuatı kanun tasa
rısının müzakeresi komisyonda yapılmış ve zan
nediyorum bu bütçe müzakerelerinin sonunda 
Genel Kurulda ilk ele alınacak tasarılar arasın
da yer almış bulunuyor. Değerli arkadaşlarımın 
gayreti ile bu kanunu yakın zamanda çıkarta
cağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla getirdiği
miz yeniliklerle; , 

«Giriş beyannamelerinin, mükelleflerce ver
gi tahakkukları da yapılmış olarak verilmesi; 

Vergilerin ödenmesinde, nakitten başka ban
ka teminat mektubu ve teminatlı borç senetleri
nin de kabulü ; 

Para cezalarının 10 kattan 3 kata indiril
mesi ; 

Devlet dairelerinden para cezası alınmaması; 
Bazı hallerde sadece kap kontrolü ile iktifa 

edilerek, eşyanın mııayenesiz sahibine teslimi; 
Yılbaşı ve dinî bayramlarda gönderilecek 

veya posta yolu ile veya yolcu beraberinde ge
tirilecek, zat ve aile ihtiyacında kullanılmaya 
mahsus gayri ticarî mahiyetteki eşyaya esnek 
kaideler ve maktu bir vergi sisteminin uygulan
ması; 

Geçici kabul veya transit rejimlerinin uy
gulanmasında, yurt gerçeklerinin ve millî çıkar
larımızın emrettiği istikamette toleranslı bir 
uygulamaya gidilmesi ; 

Rafineri tesisleri, kimya ve montaj sanayii 
faaliyetleri ve çıkış eşyamıza uygulanacak kai
delerin kolaylaştırılması» gibi pek çok imkân 
ve yenilikler elde edilecektir. 

Teşkilât Kanunumuz da - burada pek çok 
arkadaşımın arz ve ifade ettiği gibi - Bütçe Ko
misyonunun gündeminde bulunmaktadır. Çok 
tabiî olarak Teşkilât Kanunu ile beraber güm
rük mevzuatını da çıkarabildiğimiz ve bu Ba
kanlığı bu yeni gümrük mevzuatı ile, yeni teş
kilât kanununa kavuşturduğumuz zaman günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmiş ola
cağız. Burada yine değerli arkadaşlarımın bü
yük gayretleri olacaktır. Gerek Teşkilât kanu
nu tasarısının, gerek gümrük mevzuatı ile ilgili 
kanunumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin parlamento komisyonlarında konuşulması 
yönünde, değerli arkadaşlarımın büyük katkı
larda bulunacağını ümidetmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu gümrük teşkilât 
kanununu henüz çıkartmadan da kanunun ge
tireceği bazı yenilikleri bugünden tatbik saha
sına koymuş durumdayız. Gümrük uzmanları 
meselesinde bakanlığım büyük bir adım atmış
tır ve bugün kurs yönetmeliğinde bir değişik
lik yapmak suretiyle, 80 kadar yüksek tahsil 
gencinden mürekkep bir kursa tabi olarak bir 
heyet halen bakanlığımda devam etmektedir. 
Yakında bu kurs bitecek ve bunlar gümrük uz
manı olarak, bilhassa giriş trafiğinin çok ağır 
olduğu gümrük kapılarında bu arkadaşlarımıza 
vazife vereceğiz. Takdir edersiniz ki, hepsi yük
sek tahsilli olan bu arkadaşlarımın burada mu
vaffak olabilmeleri bazı maddî olanaklara da 
bağlıdır. Bu maddî olanakları da ancak, bu teş
kilât kanununun çikmasıyle sağlayabileceğimizi 
ifade etmek isterim. 

Çok değerli Demokratik Parti Grubu sözcü
sü arkadaşım, haklı olarak bana bir noktada ta
rizde bulundular, dediler ki; «Gümrük mevzu
atına vukufu yoktur.» Hakikaten ben kendileri 
kadar uzun müddet gümrüğün içinde komis
yonculuk yapmadığım için, gümrüğün çok ince
liklerine vakıf değilim, burada haklılar. Değerli 
arkadaşımın belki bu hususta daha fazla, geniş 
ve bu inceliklere dair bilgisi olabilir. Fakat şu
nu arz ve ifade edeyim ki, gümrüklerde bir mü
fettiş hegemonyası kurmak değil, eğer ben va
zife hitamıma kadar yapabilirsem, gerek baş
müdürlüklerde, gerek şube müdürlüklerinde ha
kikaten ehliyetli, yüksek tahsil görmüş ve mü
fettişlik seviyesine çıkmış arkadaşlarımla bu 
müesseseyi donatmak istiyorum ve burada da 
bazı adımlar attım. İstanbul'da başlamak üzere, 
Mersin'de, iskenderun'da bu adımları atmış 
durumdayım. 

Değerli arkadaşımın, bir müfettişlik hego-
manyası kurmak ister der gibi bir tabirini ve 
buradaki düşük tenakkuzu anlayamadım. Ken
dileri bana, uzun yıllar gümrük komisyonculu
ğu yaptıktan sonra, müesseseye yeni dönen bir 
arkadaşımın istanbul gümrüklerine gelmesini 
istediler. Bu yerine gelmediği zaman, kalkıp da, 
pırlanta gibi vazife alan arkadaşları topyekûn 
burada itham etmenin manasını anlayamadım 
ve üzüldüm, esefle kaydetmek isterim. 

Değerli arkadaşlarımın üzerinde durduğu 
gümrük meselelerinde ve mevzuatında girişleri
mizde ve çıkışlarımızda bugüne kadar yenilik-
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ler getirilmediği üzerinde durdular. Ben, de
ğerli üye arkadaşlarıma bazı noktaları hatırlat
mak isterim. Daha geçen yıla kadar 13 kilomet
re gümrük kapılarımızda, Bulgaristan hudu
dunda kuyruk tutan ve bu trafik ağırlığı bakı
mından Kapıkule'deki vaziyeti acaba biliyorlar 
mıydı? Bu sene bu gümrük kapısında yaptığı
mız değişikliklerle, bu yeni getirdiğimiz bazı 
tadillerle burada giriş çıkışların ne dereceye 
kadar kolaylaştığının arkadaşlarım acaba far
kındalar mı? 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten üzülerek 
ifade edeyim, ben görmedim; fakat bana ifa
de ettiler, geçen yıla kadar Kapıkule Gümrü
ğünde bizim sınırlarımız dışında 13 kilometre
ye kadar uzayan kuyruklar halinde dışarıya 
giden arkadaşlarımız, bilhassa işçilerimiz ve tu
ristler, TİR kamyonları sıra bekliyorlarmış. Bu
gün, bu seneki tatbikatımızda bir tek vasıtayı 
gümrük kapılarımız dışında bırakmadık. Gerek 
alan tanzimiyle, gerek aldığımız bazı tedbirlerle 
ve gerekse usullerde yaptığımız bazı değişiklik
lerle bunu temin etmiş durumdayız. Diğer ka
pılarımızın da aynı şekilde ıslaha muhtacoldu-
ğıınu kabul ediyorum. Fakat bugün için bütün 
büyük yükümüzü ve ağırlığımızı taşıyan kapı, 
Kapıkule kapısıdır. Burasının ıslahı için geçen 
sene 22 milyonluk bir proje vardı, bu sene 1,5 
milyon lira sarfiyle yaptığımız bu ufak deği
şiklikten sonra Devlet Planlama. Teşkilâtı bu 22 
milyon liranın sarfına lüzum yoktur diye rapor 
vermiştir sevgili arkadaşlarım. 

Burada TİR kamyonlarının bulunduğu alan 
ayrılmış, işçilerimizin giriş kanalları geçen se-
nekinin 10 misline çıkartılmış, turistlerin giriş 
kanalları ve diğer pasaportla gelen arkadaşları
mızın da giriş mahalleri ayrılmıştır. 

Bu suretle girişte büyük kolaylık temin edil
miştir. Bunun dışında geçen yıl, vatan hasre
tiyle yanan işçilerimiz bin mark gibi bir depo
zite ödemek suretiyle arabalarını Almanya'da 
sigorta ettiriyorlardı. Ayrıca, 115 mark da mas
raf yapıyorlardı. Bu sene, triptik denen mua
meleyi tamamen kaldırdık, bunun yerine kapı
larımızda tatbik ettiğimiz, sadece 250 Tl. kar
şılığı Turing Kulübün yaptığı bir sigortayla 
bütün vasıtaları geçirdik. Bu, zannederim re
form niteliğinde bir yenilik olması lâzımgelir. 
1 000 mark depoziti yatıracak, 115 mark mas

raf edecek, o işçi memlekete gelecek, ama bu
gün buna mukabil kendi kapısında 250 lira Tür-
.kiye topraklarında kalmak üzere para verecek 
Ve bu parayla giriş yapacak. Zannederim, re
form niteliği denen şeylerin başında bunlar gel
mesi lâzımdır gibi geliyor. Bunu, bugünkü mev
zuatın dar çerçevesi içerisinde meydana getir
dik. 

Ayrıca, turistlerin kapıda uzun müddet bek
lemesi hakikaten bir facia idi, hepimizi üzün
tüye sevk ediyordu ve bir sürü sorgu sualle 
karşı karşıya bırakıyorduk. Tabiatıyle benim 
Bakanlığım dışında polisin yaptığı tetkikat ve 
Turizm Bakanlığının yaptığı ufak bir sayım gi
bi bir şey vardır. Onun dışında bakanlık olarak 
sadece arabayla gelen turistler, pasaportlarına 
benim bakanlığımın yaptığı muamele bir kaşey
le, «arabayla girmiştir» işareti vermekten iba
rettir. Geliyor, arabayla girmiştir diye bir kaşe 
ile bir mühür vuruluyor ve yolcu geçiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunları yaparken ha
kikaten turizmin bugün bir sanayi haline inki
şaf ettiğini ve bunlara hizmet etmenin de çok 
büyük bir borç olduğunu kabul etmek lâzım, 
ama şurasını da üzülerek ifade edeyim ki, bir 
taraftan bu kolaylıkları sağlarken, öbür taraf
ta bakanlığım haklı olarak bazı müşküllerle de 
karşı karşıyadır. Bir taraftan bu kolaylıkları 
getirirken, diğer tarafta memleketimizin İçinde 
bulunduğu durum dolayısiyle bazı sıkı kontrol-
larm yapılması da gene bakanlığımdan talebe-
dilmektedir. Bunları yerine getirmek için, el
bette oradaki yolcu üzerinde istemeyerek bek
letme gibi bir haller de vukubulmaktadır. Bun
ların gelip geçici bir şart olduğunu da kabul et
mek durumundayız. 

Yeşilköy Hava Alanında bazı tedbirleri im
kân nispetinde aldık; fakat tam ve mükemmel 
olduğunu burada iddia edemem, Hakikaten bu
gün, dünden çok değişen bir Türkiye'nin için
deyiz. Bir gün ben Yeşilköy'de bulunduğum 
anda, gelen yolcu miktarı 10 binin üzerinde idi. 
Bu Noel dolayısiyle, işçilerin Noel tatilinde gel
dikleri zaman. 10 bin işçi bir günde Yeşilköy 
Hava Alanına indi. Adeta bir baskın havası 
vardı. Elbette buna ve bu işçi akımına karşı 
tam tedbirli olamadığımız için bası sıkıntıları
mız olmuştur. Bilhassa bu sıkıntılarımızın bü
yük kısmı ambarlarda zuhur etmiştir ve bura
da yine değerli Demokratik Parti Grup sözcüsü 
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arkadaşımın ifade ettiği gibi, elektronik cihaz
ları vukufiyet peydan etmediğim için, bir beya
nımla, bu elektronik aletleri işçilere vermeyi 
söz vermişim veya bu beyanda bulunmuşum, be
ni kınadılar. Ben o gün gümrük ambarlarını 
gezdiğim zaman gözlerim yaşardı. 

Bir taraftan milyonları getiren işçimizin sır
tını sıvazlayacaksınız, buna iyi, bu memlekete 
büyük döviz kaynakları temin ediyor diyecek
siniz, bir taraftan da, buradan - hafif tabiriyle 
konuşacağım - ufacık bir tavizli muamele yap
maya kalktığınız zaman, bir diğer arkadaşım 
kalkacak ve akim hayalin almadığı bir ithamla 
burada beni kınayacak, benim buna aklım er
medi değerli arkadaşlarım. 

Een, elektronik malzemelerin yeni kanunu
muzla beraber bir miktar maktu vergi alınmak 
suretiyle verilmesini beyanlarımda ifade ettim 
ve hatta Mecliste de bir defa söyledim. Bunu 
ifade etmekte de çok haklıyım. Çünkü, güm
rük ambarları tamamen elektronik malzeme ile 
dolu. Değerli arkadaşım der ki; «pasaport hır
sızlığı çıkmış» üzerinde duracağım. Fakat pasa
port hırsızlığını yapmayı pek anlayamadım. 
İşçinin kendi pasaportuyla bunu yaptığını ifa
da ediyor ve işçinin ne günahı vardır, Alman
ya 'daki işçinin buradaki TRT mevzuatından 
mütevellit sorgu ve sualden, diyor. Bu nasıl 
olur arkadaşlarım, bu kadar nasıl bir tenakuza 
düşülebilir? Bir taraftan işçi, 600 lira karşılı
ğında pasaportunu verecek, televizyonu geçire
cek, ondan sonra burada o arkadaşım, diyecek 
ki, bu arkadaşın sattığı televizyon el değiştir
diği için TRT yarın kendisine soracak ve bu 
sorgu sual için de bu masum vatandaş kalacak
tır. 

istirham ederim, eğer böyle bir şey yapılı
yorsa, bunu bir ihbar kabul ederek şu anda üze
rine eğileceğim; fakat... 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Öğrenecek
siniz Şaym Bakan, öğreneceksin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
' ÖZALP (Devamla) — San evvelâ oturmasını ve 

konuşmasını öğren de, ben her şeyi öğrenirim. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Şimdi gümrük ambarla
rı bu elektronik malzemeyle tamamen dolu. 
Esefle ifade edeyim, Türkiye'de bu sanayi ile 
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uğraşan sanayi kolu beni büyük tazyik altına 
sokmuştur. Beni değil, Devlet Planlama Teşki
lâtını dahi zaman zaman gelip bir montaj sana-
yiinden ileri gitmeyen bu elektronik sanayiin 
birkaç mümessili devamlı olarak bu elektronik 
malzemeyi haklı olarak getiren vatandaşıma ve
rilmemesi hususunda ağır baskıda bulunmuştur 
ve bu çemberi yırtmak suretiyle, yeni kanunu
muz çıktığı zaman bir maktu vergi almak sure
tiyle bu vatandaşlara bunu vermenin yolunu 
temin edeceğim, arkadaşım müsterih olsun. 

Değerli arkadaşlarım, ambarların tasfiyesi 
mevzuunda büyük bir hamleye girmiş durum
dayız. Evvelce eski kanunun getirdiği bazı özel
likler sebebiyle bazı uzun tebligatlar çıkıyor
du, bugün Ibunu kısaltıyoruz. 6 ay gibi zaman 
zarfında, hakikaten millî servetlerin çürüyüp 
heder olmadan dağılması için Bakanlığım yeni 
bir hazırlığın içinde. Bunun dışında yalnız şu
nu ifade edeyim, kanunun amir hükmüne uya
rak, gümrüklerde Ibulunan ve tasfiyeye tabi 
tutulan eşyaların büyük bir kısmı kamu yararı
na derneklere ve kamu sektörüne devamlı ola
rak verilmekte ve onları bu vasıtalarla veya 
bu eşyalarla teçhiz etmek yolunda çalışılmak
tadır. 

Ayrıca, bu sene gümrüklerimize getirdiği
miz bir yenilik de, gümrük kapılarımızda açtı
ğımız, gümrükten muaf eşya mağazalarıdır. Bu
ralarda bugün elektronik malzemeden tutun, 
bir işçinin Avrupa'dan getirebileceği bütün eş
yalar Kapıkule, ipsala, Alsancak ve Yeşilköy 
limanında temin edilmiştir. Buraya açılan ma
ğazalarda işçi arkdaşlrımız, bundan sonra Al
manya'dan, IHolanda'dan, Fransa'dan çalıştık
ları yerden değil, bu mağazalardan rahatlıkla 
dolar karşılığında ve talbiatiyle -gümrüksüzdür 
diye bir mana çıkıyor - yalnız gümrüğünü ver
mek şartiyle bu mağazalardan eşyaları almak
tadırlar. Bunun en iyi tarafı; hem televizyon gi
bi bazı eşyaların demirperde gerisi memleketler 
içinden geçtiği zaman vatandaş birçok müşkülât
la karşılaşıyorlardı, ki bu önlenmiş oluyor, aynı 
zamanda bunun kâr dövizleri de memleketimi
zin içinde kalıyor. Bu hakikaten büyük bir ye
nilik oldu, bu yeniliği de bu defa gümrükleri
mize getirmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşla
rım. 

Değerli arkadaşlarıma bir noktayı daha ha
tırlatmak isterim. Bu sene dünya çapında bir 
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olimpiyatlar merkezi oldu Türkiye ve izmir. 
Eğer biz halen meriyetto olan mevzuatımızın 
katı hükümleri içinde hareket etmiş olsaydık, 
inanır mısınız sevgili arkadaşlarım, bu olimpi
yatları yapmamız dahi imkân dâhilinde değil
di ve eksik olmasın Burhan Felek Bey - ve halen 
zannediyorum bu Federasyon Başkanıydı - yük
sek tadirlerini Bakanlığıma zaman zaman ilet
miştir. Hakikaten deprem dolayısıyle, gerek bu 
olimpiyatlar dolayısıyle memlekete girip çıkan 
eşyalarda büyük esneklikler getirmek suretiy
le, bunların bir tıkanıklığa uğramadan devam 
etmesini sağlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarımın ısrarla üzerinde dur
dukları bir mesele, kaçakçılık mevzuudur. Bu
gün bana her 'arkadaşım sordu; kaçakçılık mev
zuunda hanlgi safihadayız, önlenebilecek mi, ön
lenemeyecek mi, diye. Hattâ bazı bölgelerde bu
nun ne dereceye ikadar mubah olduğunu dahi 
soran arkadaşlarım oldu. 

Malumunuz Kilis ve Antep taraflarında ba
zı pazarların bulunduğunu, Ankara ve İstan
bul'da bazı Amerikan pazarlarının bulunduğu
nu ifade etti bazı arkadaşlarımız. 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılık yalnız bu
günün meselesi değil, çok eskilerden beri bu 
mevzu dile getirilir ve üzüntü verir. Hakikaten 
bu meselenin üzerinde ciddiyetle durmak gere
kir. 

Bir değerli arkadaşım ufak bir tütün kaçağı
nı takibederken yetkililerin Amerikan sigara
sı içtiklerini ve birbirlerine ikram ettiklerini 
söyledi. Her Ihalde dili varmadı, bunun Parla
mentoda da böyle devam ettiğini ifade etmekten 
geri kaldı tahmin ederim. 

Bu, bugünkü şartlar içinde olağan olarak 'de
vam ediyor maalesef. Yalnız, bazı tedbirlerle, 
fakat polisiye değil, iktisadî tedbirlerle bu mev
zuda benim Bakanlığım oldukça ileri bir hamle 
yaptı. Bu, arkadaşlarımın dikkat nazarlarından 
kaçtı zannediyorum. Bugün benden Antep kahve 
istiyor sevgili arkadaşlarım, Kilis kahve istiyor. 
Bugün kahve fiyatlarında yaptığımız bir indi
rim, kahve kaiçakçılığmı % 80 - 90 nispetinde 
azaltmıştır. 

Çayda yaptığımız ucuzlatma da çay kaçak
çılığını muayyen bir nispette azaltmıştır. Yal
nız polisiye tedbirlerle, bugün hakikaten büyük 
bir ekonomik sıkıntı içinde bulunan bu hudut 
şehirlerimizle bu kaçakçılığın hakkından gelme-
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T nin çok zor olduğunu ifade etmek isterim. Ama 
bütün buna rağmen şunu da ifade edeyim ki, 

I, kaçakçılıkta en büyük zaafiyetimiz, Devlet ola-
I rak, otorite zaafiyetidir. Çünkü, Senatodaki 
I bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, silâh bir 
I müessesede, mevzuat ıbir müessesede devam et-
I tiği müddetçe, bunlar toparlanıp da bir otorite 
I halinde birleşmediği müddetçe bu kaçakçılığın 
I önüne geçmenin imkânı yoktur. 

Cenuptaki kaçaJkçıbk hakkında benden he-
I sap sordular. Ben rahatlıkla diyebilirim ki, 
I orası jandarma mmtakasıdır. Ama bir Devlet 
I adamı olarak bunu söylemek biraz ağır gelir 
I bana. O bakımdan bu teşkilâtın derlenip topla-
I nıp bir otorite haline gelmesi uğrunda yeni toir 
I hazırlığın içindeyiz ve yakında bütün hudut 
I valilerini toplamak suretiyle ilgili dairelerle be-
I ralber üç günlük bir seminere davet ettim. Bu 
I seminerde, hem, yakında çıkartacağımız kaçak-
I çılık (kanununun esaslarını tespit için bize ışık 
I tutmalarını ve hem de pratik tedbirlerin neler 
I olaJbileceğini açıklamalarını isteyeceğiz ve bun-
I lan kamuoyunun da bilmesi icabetmektedir. in-
I şallah 5 Martta yapacağımız bu toplantıda ala-
I cağımız kararların, yakında getireceğimiz kaçak-
I çılık kanununda da müessir olacağını tahmin 
I ettiğim gibi, ıbazı pratik tedbirler de «getirece-
I ğini ümidetmekteyim. 
I Yalnız, az evvel de ifade ettiğim gibi, poli-
I siye tedbirlerle değil, bunun yanında iktsadî 
I anlamda da bazı tedbirler almamız lâzımgeldiği-
I ni burada arkadaşlarım da arz ve ifade etti

ler. 
I Kaçakçılık mevzuu üzerinde daha fazla dur-
I mayacağım. Bu yeni Kaçakçılık Kanununu ge-
I tirdiğimiz zaman, orada Hükümet »olarak bir 
I otorite kurmaya çalışacağız. Bunu sağladığımız 
I zaman büyük bir hamle yapacağımızı zannedi

yorum. Yalnız, tabiî Ibirçok imkânsızlıklar içe-
I risinde çalıştığımızı da arz ve izah etmek iste-
I rim. 

Bir değerli arkadaşım burada ifade etti, 
Jandarmadan alınan emanet botla Marmara 
sahilleri korunuyor.» dedi. O kadar da değil, * 
bir botumuz var gerçi ama, yeterli değil. Ka
radeniz sahilleri bomboş, Akdeniz saJhilleri bom-

I boş. Hakikaten bir talihsizliğe uğrayan bir ka
çakçı motorunun sahile çarpması ile bazı şey-

I 1er ortaya çıkıyor, doğrudur. Yalnız, bir değer-
1 li arkadaşım burada kaçakçılık mevzuunda bir 
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sual sordular, «Kaç vasıtanın çarpışması sonu
cu bazı kaçakçılık olayları ortaya çıktı?» dedi
ler. Bu sadece benim burada cevap verebilece
ğim bir mevzu değil. Gümrük kapılarının dışı
na çıktığı zaman bu gibi olaylar benim takibim
den de çıkıyor. O bakımdan, kaçakçılığın kuv
vetli bir müessese elinde toplanması şart ve za
ruridir. 

©eğerli arkadaşlarım, şimdi de sizlere tekel 
faaliyetleri hakkında malûmat arz edeceğim. Ya
tırım faaliyetlerini şöylece özetlemek isterim: 

Tekelin 1972 yatırım bütçesi ödenekleri; 
4 016 000 lirası yaprak tütün bakım ve işle
me evleri, 68 800 000 lirası sigara fabrikaları, 
33 700 000 lirası alkollü içkiler sanayii, 83 200 000 
lirası çay sanayii, 6 000 000 lirası tuz, 61 000 li
rası sağlık ve 10 348 000 lirası satış depoları 
ve mamul ambarlarına aidolmak üzere ceman 
206161 000 liradır. 

Devam edecek işler arasında Adıyaman'da 
inşasına 1971 yılında Ibaşlanan 750 m2 lik Adı
yaman yaprak deposu ve 5 000 m2 lik Akçaabat 
yaprak tütün işletme evi bulunmaktadır. 

1972 yılında !9 000 m2 lik Erbaa ve 7 500 m2 

lik Gümüşhacıköy yaprak tütün bakım evleri
nin inşaatına başlanacaktır. 1972 yılında başla
mak üzere Bafra "da modern bir bakım ve işleme 
evi kurulması öngörülmüştür. Maalesef, finans
man zorlukları dolayısiyle kaJbul olunamamış
tır. Bu teklifimiz Üçüncü Beş Yıllık Plan dev
resinin (başlangıç yılı olan 1973 yılında yenile
necektir. 

Sigara sanayiinde bu yıl ihalesi yaphmış bu
lunan Bitlis Sigara Fabrikasının Adana ve Ma
latya fabrikalarının inşaatına devam olunacak
tır. Diğer taraftan Maltepe Sigara Fabrikasının 
filitre takma cihazları ile takviyesi çalışmaları 
yürütülecektir. 

içki sektöründe 1972 yılında Diyarbakır İç
ki Fabrikasının şehrin dışına çıkarılarak yeni
den modern bir tesis halinde kurulması öngörül
müştür. 

Bir taraftan Kırcasalih şarap tesisinin in
şasına devam olunacak, diğer taraftan Çanakka
le ve Kırıkkale şarap fabrikaları 1972 yılında tev
si edilecektir. iGene 1972 yılında yeni birer te
sis olan 800 000 litre kapasiteli Karaman ve 
1 400 000 litre kapasiteli Bor şaraphanelerinin 
inşasına başlanacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plan dönemi başında 
12 480 900 litreden ibaret olan Tekel şarap ka
pasitesi, 1947 yılında bu yeni tesislerle 27 000 000 
litreye ulaşacaktır. 

Rakı ve şarap kapasiteleri tevsii ve yeniden 
kurulmakta olan tesislerle, yaş ve kuru üzümün 
değerlendirilmesinde % 40'a yakın bir artış 
sağlanacak ve 37 bin ton yaş üzüm şarap ima
linde, 180 000 ton yaş üzüm veya tekabül ettiği 
40 000 ton kuru üzüm rakı imalinde kullanıla
caktır. 

Tütün politikamıza gelince: 
Değerli arkadaşlarım, tütün politikamız üze

rinde burada bazı arkadaşlarım hassasiyetle 
durdular. Bir tarafta yeni Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun uygulanmasına ve bu kanunun 
istediği hazırlıkların ifasına çalışırken, diğer 
yönden memleket gerçeklerine uygun bazı esas
lara riayet etmeye çalışılmaktadır. 

Bilindiği üzere yeni Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanunu, ruhsat usulünü getirmektedir. Yani, 
kelimenin tam manasiyle tütünü yerine oturt
maktadır. Tütün nerede yetisecekse o sahaya 
oturacak ve o sahanın mahsulü olarak kalacak
tır. Bu bakımdan bu kanunun öngördüğü.tahdit-
ler yapılmış ve hazırdır. 

Yalnız, bir değerli üye arkadaşım burada 
ifade ettiler, «Bunun şimdiden tebligatını ya
pın.» dediler. Ancak, tarım uzun Vadeli bir me
seledir. O bakımdan bu yıl bu tahditlerin teb
ligatı yapılsa dahi, ekimler başlamak üzeredir, 
bu yılki tatbikat bunun dışında kalacaktır. Bu
nun başka çıkar yolu yoktur. Uzun vadeli bir 
meselede böyle alelacele ve sanki günün şartla
rına uyarmış gibi tedbirler getirmenin manasız 
ve yetersiz olduğu kanısını taşımaktayız, idare 
olarak. Ama, bu seneden, önümüzdeki sene eke
ceği sahaların yerini, ekici bilecektir. Tütün bir 
aile ziraati halinde olacaktır, büyük İşletmeci
likler varsa kalkacaktır. Tütün, işletmecilik gibi 
büyük bir ziraat ürünü olarak yürümez. Taban 
arazide tütün varsa, oradan tütün kalkacak, kır
sal araziye yerleşecektir. 

Bu suretle, hakikaten bizi Tekel olarak, po-
lemiğiyle üreticiyi sıkan stok meselesi de hal yo
lum1. bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, stoklar meselesinde Te
kel idaremiz büyük bir hamle yapmıştır ve stok
larımızı bugün planın önögrdüğü istikamete ge
tirmiştir. Planın aşağı - yukarı öngördüğü is-
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tikamet 150 - 100 bin civarında idi, bugün tütün 
rekoltelerimiz bu istikamette olmaktadır. Ama 
bu, yeni Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tat
bikiyle de daha çok rayına oturacak ve Türkiye'
yi iç ve dış piyasada tütün satışlarına tamamen 
tekabül edecek bir tütün ziraatinin üzerine 
oturtmak imkânımız olacaktır. Bugün tütün sa
tış imkânlarımız 80 000 ton civarında oynamak
tadır. Buna mukabil kullandığımız tütün ise 
50 - 60 000 ton civarındadır. 

Değerli arkadaşlarım söz buraya gelmişken 
temas edeyim, Ege tütün piyasasından da bura
da sık sık söz edildi. Bir defa huzurunuzda 
şunu tekraren arz etmek isterim. Bu sene yaptı
ğımız ve hakikaten hızlı olan ve tütün üreticisi
ni son derece memnun bırakan istikrarlı alım 
dolayısıyle burada takdirlerini sunan arkadaş
larıma teşekkür ederim. Bunu yalnız biz, Tekel 
İdaresi olarak ifade etmiyoruz. Şurada elimde 
bir dosya var, 500'ü aşkın telgraf var. Bu tel
graflar tamamen mahallin idarî belediye teşki
lâtları, mahallin ziraat odaları, mahallin kayma
kamlıkları... 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Onlar hep 
Adalet Partililer... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Müsaade ederse değerli 
arkadaşımın bu ifadesine de hemen cevap arz 
edeyim; kendi memleketi olan Milas'a gittim. 
Milas'ta büyük bir kalabalıkla karşılaştım ve bir 
konuşma da yaptım. O kalabalıkta bulunan ar
kadaşlar takdir hislerini izhar ettiler. Kendileri 
acaba o gün neredeydiler? 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Ben de orada 
idim, takibediyordum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Gecekondu o, 
onun kusuruna bakmayın. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Çok üzüldüm göremedi
ğim için Adnan Beyefendi. 

Ben, müsaade «derlerse, kendilerine birkaç 
tel okumak isterim ama vaktinizi kaybetmek de 
istemiyorum. Şöyle ifade edeyim; kendileri vere
ceğim mahreçlerle temasa geçsinler: izmir Zira
at Odaları Başkanı Reşit Kurşuncu, Ankara Zi
raat Odaları Başkanı ve İdare Heyetinin topye-
kûn kararı, tütün merkezi olan bütün kazaların 
ziraat odaları teşkilâtları ve merkezlerinin tel
grafları vardır. Eksik olmasınlar, hakikaten bi
ze büyük ilgi göstermişlerdir ama, şunu da ifade 

edeyim ki, eksper arkadaşlarım köy köy, büyük 
bir ferakârlık içinde ve bilhassa piyasanın hazır
lanması ve keşiflerinde gayret göstermişlerdir. 
idareci, yönetici arkadaşlarım büyük bir olgun
luk göstermişlerdir. Ortalama ve istikrarlı bir 
fiyat tatbikatına girmişizdir ve üretici son de
rece memnun kalmışlardır sevgili arkadaşlarım. 
Tütünün baş fiyatına zam yapmadan üç günde 
piyasayı tamamlayacaksınız, ondan sonra tek sı
zıntı çıkmayacak ve hiçbir polemik de yapılma
yacak ki, polemiğe çok müsait bir konudur, on
dan sonra bir sevgili üye arkadaşım çıkacak 
«O telgrafları Adalet Partililer çekti.» diyecek. 
Bu her halde insafsızlık değil ama, her halde 
kendileri yönünden büyük insafsızlık oluyor. 

Bu sene Ege tütün piyasalarında 107 000 ton 
olan rekoltenin büyük bir kısmı hızla Tekel ta
rafından alınmıştır. Bu rakamları ifade etmek 
isterim : 

Tekel : 60 bin ton, ortalama fiyat 11.62 lira. 
Amerikalılar : 3 175 ton, ortalama fiyat 

10.92 lira, 
Tüccar : 45 bin ton, ortalama fiyat 10.05 

liradır. 

Ege ortalama fiyatı tüccar ve Amerikalılar
la beraber 10.95 lira. Görülüyor ki, Tekel bu 
sene Ege piyasasında ortalama fiyatlarda geçen 
seneye nazaran ekici lehine kiloda 50 kuruşluk 
bir fark sağlamakla kalmamış, aynı zamanda 
çok süratli bir mubayaa ile ekiciye tam bir gü
ven vermiş ve kanaatimce piyasadan memnun 
kalınmıştır. 

Tekelin bu hızlı alımlarında ihracaatımızda-
ki gelişme ve bu gelişmenin verdiği ferahlığın 
da büyük rolü olmuştur. Bunu da rakamlarla 
ifade etmek isterim : 

ihracat sezonu başlangıcı olan Eylül ayı 
bidayeti itibariyle Türkiye'nin Tekel ve tüccar 
vasıtasiyle dış pazarlara arz ettiği eski ve yeni 
sene mahsulü tütünler son senelerde şu seyri 
göstermiştir : 

Yıllar Tekel ton Tüccar ton Toplam ton 

1967-
1968-
1969-
1970-
1971-

-1968 
-1969 
-1970 
-1971 
-1972 

85 400 
126 002 
147 160 
160 640 
139 942 

74 467 
73 501 
60 726 
51 544 
62 787 

159 867 
199 503 
207 886 
212 184 
202 729 



M. Meclisi B : 47 23 . 2 . 1972 O : 2 

Memleketimizin yıllık yaprak tütün ihraca
tının 80 000 ton civarında olduğu düşünülürse 
stok tasfiyesi konusunun ehemmiyeti kendiliğin
den ortaya çıkar. Stokların büyük bir kısmı
nın Tekel elinde bulunması, Tekel stokları üze
rinde özellikle durulmasını kaçınılmaz hale ge
tirmiştir. Bu stokların Tekele kanunlarla ve
rilmiş olan aslî vazifelerin ifası bakımından 
tevlidettiği güçlüklerin hafifletilmesi stok fi
nansmanının ekonomimiz üzerindeki baskısının 
kaldırılması, rakibimiz Yunanistan'ın Türk tü
tününün dış pazarlardaki durumunu kendi tü
tünleri lehine değiştirmek maksadiyle aldığı 
tedbirlerin yaprak tütün ihracatımıza menfi te
sirlerinin önlenmesi, genel tütün ihracatımızın 
ve dolayısiyle ihracat gelirlerimizin artırılması 
gibi maksatlar göz önünde tutularak tespit ve 
tatbik edilen politika sonucunda Tekelin yıllık 
yaprak tütün ihracatının önemli miktarda artı
rılması temin edilmiştir. 

Tekelin ihracat sezonu itibariyle son beş 
yıllık satışları şöyle olmuştur : 

Yerli Yabancı 
firmalara firmalara 

Yıllar ton ton Yekûn 

1967 --1968 1 306 17 972 19 278 
1968 --1969 1 261 24 702 25 963 
1971 --1972 3 000 52 000 55 000 

1971 - 1972 ihraç sezonuna ait rakamlar sa
tış anlaşması yapılan miktarı ifade edip, halen 
ihraç olunmaktadır. Son iki sezonda ulaşılan 
seviye, destekleme hizmetinin kendisine verildi
ği tarihten beri Tekelin yaprak tütün satışı ba
kımından ulaştığı en yüksek ve rekor seviyedir. 

Bunun içine obsiyonlu olan tütünler dâhil 
değildir, halen obsiyonlu olarak da 200 000 ton 
tütün bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir taraftan Ege piyasasında mubayaa olu

nan tütünlerin tesellümleri dle ve ekiciye hakla
rının ödenmesiyle meşgul olunurken bir değerli 
arkadaşım burada; «Paraları ne zaman ödene
cek» diye sordular. Devamlı olarak tesellüm 
muameleleri yapılmakta ve paraları ödenmekte
dir. Diğer taraftan da öbür piyasaların hazır
lığına hız verilmektedir. 

Bir fikir vermek üzere Doğu piyasasının 
10 Mart'a kadar Hatay, Adana, Malatya, Adı-

ı yaman'da ve hemen akabinde iklim şartlarının 
müsaadesiyle birlikte Siirt, Diyarbakır, Muş ve 
Bitlis'te açılacağını ifade edebilirim. 

Karadeniz piyasası en geç 15 Mart'a kadar, 
Marmara piyasası ise 10 Nisan civarında açıla
caktır. Buralardaki arkadaşlarımın ve ilgilile
rin bütün piyasalardaki tutumumuzun elimizden 
geldiği kadar, daha başka bir deyimle Devletin 
imkânları nispetinde ekicinin emeğinin değer
lendirilmesi istikametinde olacağını ifade edebi
lirim. 

Sigara mevzundaki çalışmalarımıza gelince: 
Bir değerli üye arkadaşım burada sigara hak
kında hakikaten hepimize ilk nazarda biraz ga
rip gelen bir meseleden bahsettiler ve «Halen 
Türkiye'de sigara kaçakçılığı devam eder ve 
Tekel bunu yetiştiremez» dediler. 

Sevgili arkadaşlarım : 
Bir noktada birleşelim; 1965 yılındaki dün

ya devletleri istatistiklerine bir göz atalım. Yu
nanistan dahil bu devletler 1965 yılma kadar 
sigarasının % 80 ini filitreli olarak imâl etmiş 
durumdadır. Buna mukabil 1965 yılında Türki
ye ne gariptir ki, filitreli sigara olarak 65 bin 
ton sigara çıkarmaktadır. Yani, sigara mikta
rının % 2 sidir. Bugün bu miktar % 500 art
mıştır. Ama ihtiyaç o kadar fazla ki, bu ihti
yaca cevap verememek de bir vakıadır. Haki
katen o yıllarda bugün çıkardığımız King Size 
tipi bir Maltepe sigarasını tahayyül etmek bi
raz hayal âleminde yaşamaktı. Bugün Tekel 
bu raddeye kadar gelmiştir. Ama değerli ar
kadaşlarım şunu da takdir 'buyursunlar. Bu
lgun elimizdeki imkânlar o kadar da geniş 
değil. Bana verilen imkânlar içinde, iben kısa 
ve uzun vadeli olmak ve sigara ihtiyacımızı 
karşılamak üzere bir program hazırladım 
ve bunu zaman, zaman da ifade ettim. Kısa 
vadeli program; halen elimizde bulunan Mal
tepe Sigara Falbrikamısdaki mevcut makina-
lara elimizdeki imkânlar nispetinde filtre ma-
kinası alıp takmak ve bu suretle üretimi artır
mak. Diğer ikinci <bir yol da; yapılmış olan 
Adana ve Malatya falbrikalarını biran evvel 
faaliyete geçirerek devraye şakımaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
önüımlüzdeki 'bütçeden Yüıce Meclisin ve 

Devletin takdir edebildiği miktar 100 er mil
yona ihtiyacı olan bu iki fabrika için, 20 mil
yon civarındadır. Bu imkânlar içinde Tekel 
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•olarak alabileceğimiz yol da ancak bu kadar
dır. Yani verilen imlklânlar nispetinde adım 
atmakla mümkün, Ama bütün bu imkânları 
ztorlamışıaöır, muhterem arkadaşlarım. Bugün 
bu çemberi yırtabilmek için bir kararnam9 de 
çıkardık. Tekel tütün karşılığında kendi ihti
yaçlarını temin etme imkânlarını sağlamak 
Zorundadır. Ama elimiz bir diğer yönden bağ
lıdır. 2490 sayılı Aıçıik Eksiltme ve Arttırma 
(Kanununa tabiyiz. Çıkartacaksın şartnameni, 
daiha hesaplı olarak döviz karşılığında sana 
tmakina teklif eden olursa o zaman onu almak 
durumu gibi bir durumla karşı karşıya kal
mak da her zaman mevcuttur. Bu bakımdan, 
(bu imkânı da zorluyoruz. Eğer tüttün karşı
lığında bu fabrikaların makinalarmı temin, 
etmek imkânını bulursak biran evvel kurarız. 
'Kuramadığımız takdirde 1973 yılı, yani Cuto-
huriyetin 50 nci yıldönümüne doğru o istikâ
mette planla Ibu fajbrikaları da devreye soka
cağız. Ama bu arada kusa vadeli olarak yaptı
ğımız operasyonlarla yakında 7 filtreli maki-
nayı, bu ay içinde ve önıümlüzdeki ay içinde 
de 4 filitreli makina olmak üzere ve ondan 
$onra da devamlı olarak bu filitreli makina-
rım takmak suretiyle buigünklü üretimi tam 
% 50 nispetinde artırmak ki, bugünkü üretim 
000 bin tjon civarındadır, bunu 6C0 bin ton ci
varına çıkarnıak ve bu suretle üretimi tam 
% 50 artırmak suretiyle bu kısa vadeli prog
ramım tatbrk edeceğiz. 

''B'rû:-.:.::. dışında değerli arkadaflarnmın ha
tırına gelen her şeyi gözden geçirdik, Hattâ 
olağanülstü Ibir randıman elde edebilmek) içinf 
faJbrikanın imkânlarını bile bir aralık zorla
dık, fakat yapabileceğimiz en son kararı bu
rada aldık sevgili arkadaşlarım. 

Çay konusunda çjok değerli üye arkadaş
larını dert yandılar. Ben de dertliyim. Bir
çok çarelere başvurduk. Yalnız şurasını ifade 
edeyim. Bir değerli üye arkadaşım burada; 
igeçen dönem bir bakan arkadaşiımm çay fab
rika müdürlerini hırsızlıkla itham1 ve halen 
!bu. hırsüzilığın devam ettiği yolunda bir beyan
da bulundular. 

ıSevigil arkadaşlarım; 
IBir nbktada birleışımemiz lâzımdır. Türki

ye'de hiçbir şey lâyüs'el değildir. Ben arka
daşımdan hemen cevabını istedim. îyidere 

I Fabrikası 6 müfettiş tarafından tetkik edilmiş
tir. Bir kamyon istanbul istikâmetine gider
ken ters istikâmette gittiği tespit ediltoiSş!-
tir, bu da mahkemeye verilmiştir. Fakat delil 
kifayetsizlili nedini ile salıverilmiştir. 

Bir suçlamayı yaparken çok dikkatli ol
mamız lâzımdır. Nasıl burada bir değerli üye 
arkadaşım kendisine yöneltilecek her şeyde bü
yük bir hassasiyet içinde ise orada bulunan fab
rika müdürü arkadaşlarımız da (kendileri çok 
iyi hatırlarlar.) gecenin geç saatlerine kadar, hiç 
bir mesai talebetmeden bütün müşkülâtlara 
katlanarak, bilh assa bu çay trafiğinin kesif ol
duğu zamanda çok büyük bir sıkıntı içinde hat
ta geçen dönemlerde geçmiş hadiselerle hayat 
mücadelesi vermişler; tabancalar atılmış, kur
şunlar sıkılmıştır. Enteresan bir vaka da anla
tayım değerli arkadaşlarım: Bir arkadaşımız 
orada kurşun yemiş. Yapılan muayene ve tedavi 
sırasında arkadaşın kalbinin o tarafta olmayıp, 

I öbür tarafta olduğu ve ölümden bu sayede kur
tulduğu sonradan buraya gelen doktorlar tara
fından tespit edilmiş. Bunlar can korkusu için
de çalışan arkadaşlarımızdır, bu nevi vakalar da 
geçmiştir başlarından. 

Burada kalkıp da topyekûn arkadaşlarımızı 
bir ithamın altına sokmak bence biraz insafsızlık 
oluyor. Ama fabrikalarımızda varsa böyle bir 
hırsızlık meselesi,' bunu tetkik etmek de bizim 
için bir boyun borcudur, bunu yerine getirmek 
zorundayız. 

Yine şu bir vakıadır ki, bugünkü fabrikasyon 
sistemimiz, yetişen çayı süratle işlemeye yetme
mektedir. Size enteresan bir rakam vermek isti
yorum : 1950 yılında 207 tondan ibaret olan ku
ru çay üretimi, 1971 yılında 35 bin tona ulaşmış
tır. Elbette saha bakımından genişlemiştir, el
bette sahalar disipline edilememiştir, fabrikalar 
bu geniş artıma uyamamıştır. Ama, bütün ga
yemiz, yeni getirdiğimiz ve sizlerin de çıkarmış 
olduğunuz Çay Kurumu Kanunu ile 1 milyarlık 
sermayeli bir Kurum kurulmak suretiyle, bu 
Kurumun gayesi bu çayı disipline etmektir de
mişiz ve Türkiye'de çay disipline edilecektir. Ka
rarını vermişiz. Türk çayına karşı dünya piya
saları da isteklidir. Fakat çayımızı 25 fabrika
dan çıkan 25 numune halinde değil, Türk çayı 

I olarak gönderebildiğimiz anda hepsi bu işe yat-
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kındır sevgili arkadaşlarım. Bunu çıkartama-
manın ıstırabını ben o sevgili arkadaşımdan da
ha çok duymaktayım. 

Çok sevgili arkadaşlarıma bir noktayı daha 
hatırlatmak istiyorum: Rize'de mi, Ankara'da mı 
meselesinde, beni Rize'de kurulmasından mü
tevellit bir oyalama içinde göstermeye çalıştılar 
Sami Kumbasar arkadaşım, eksik olmasınlar. 
Değerli arkadaşımdan bunu beklemezdim. Çün
kü zaman, zaman temaslarımız olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün bir milyar lira sermayeli bir müesse

se kuracaksınız. Bıı müessesenin başına getire
ceğiniz adam hakikaten mühimdir. Trabzon Üni
versitesine hakikî profesörü bulup gönderemi
yoruz diye burada sızlanıyorsunuz, asistan veya 
doçent gönderiyorsunuz. Benim de sıkıntım bu 
sevgili arkadaşlarım. Bir milyar lira sermayeli 
bir müessesenin başına göndereceğim arkadaşı, 
hakikaten üzülerek ifade edeyim, memleketin 
her köşesine gitmesi lâzım gelirken dörtbaşı ma
mur ve bu işten anlayacak ve faydalı olacak bir 
elemanı gönderme zorluğu çekiyorum ve ancak 
yolu bu şekilde buldum. Hiç olmazsa kuruluşu 
burada yapmak suretiyle dörtbaşı mamur bir ku
ruluş yapmak ve ondan sonra da bunu Rize'ye 
arkadaşımın dediği gibi «monte etmek» değil de 
intikal ettirmek istiyorum. Çünkü hak oranın
dır ve kanun oraya vermiştir. Kanun bu şekilde 
devam ettiği müddetçe bu kuruluş sizlerin hak
kıdır ve orada yürüyecektir sevgili arkadaşla
rım. 

Onun için bu Çay Kurumu üzerinde fazla 
durmayacağım. Bu Kurum önümüzdeki yıl di
sipline edecektir bu müessese. 

Rizeli arkadaşlarımın da çok iyi bildikleri 
gibi, birçok çarelere de baş vurduk. Çay eksper
lerinin eğitilmesinde bir hayli yol aldık, o hava
lide bulunan ziraatçi arkadaşlarımızı otokontrol 
sistemine sokmaya çalıştık, birçok teminatlar 
verdik fabrika^ müdürü arkadaşlarımıza, fakat 
tam randımanlı olamadım, inşaallah bu Kurum 
bu işi düzeltecektir tahmin ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakandan Başkanlığın 
bir ricası olacak efendim; kısa cevaplar lütfetse
niz de diğer arkadaşlara imkân versek, mümkün
se... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Sayın Başkan, onu üye 
arkadaşlardan da istirham etseniz iyi olurdu. 

Bâzı meseleler var ki, cevapsız kalıyor. Zabıt
lara intikalinde fayda görüyorum. 

BAŞKAN — Evet... Cevapsız kalmasın tabiî. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Devamla) — Zaten çok kısa kaldı Sa
yın Başkanım, sisi sıkmıyacağmı. 

İhracatımı*.* : 
Son yıllarda şarap satışlarında bir inkişaf ol

makla b-eraber muhtelif memleketlere yapılan 
bu satışlar yılda 5 000 000 litreyi geçmemekte 
idi. Almanya, isveç, İsviçre, Norveç, ingiltere'
ye yapılmakta olan ihracatın gelişmesinde bugün 
çok ümitvar bir merhaleye gelinmiştir. Bilindiği 
üzere müşterek pazar memleketlerine yapıl
makta olan ihracatımızda 4 ihraç ürünümüz için 
kolaylık sağlanmış bilhassa Tekel yönünden bü
yük önem arz eden şarabın tavizli listelere alı
nabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bugün 
bu çalışmalar neticelendirilmiş bulunmaktadır. 
Buna göre, Müşterek Pazar memleketlerine yapı
lacak şarap sevkiyatında % 40 Gümrük indirimi 
sağlanmış bulunmaktadır. Bu yeni durum mu
vacehesinde şarap ihracatında büyük bir geliş
me kaydedeceğimizi ifade eder ve üzümcülere 
müjdelerim sevgili arkadaşlarım. 

Rakı ihracatımız : 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, ingil

tere, Holanda ve Belçika'ya ihracetmekte oldu
ğumuz rakıların satışında da büyük bir inkişaf 
kaydedilmiş ve ilk defa olarak bu ihracat 1971 
yılı içerisinde iktisadî bir değer kazanır hale gel
miştir. 3 sene evvel bütün bu memleketlere ya
pılmakta olan rakı ihracatı yılda 50 - 60 bin lit
reyi geçmezken 1971 malî yılında bu ihracat 
200 000 litrenin üzerine çıkmıştır. Bu inkişafın 
bundan sonra da daha hızlı bir tempo ile devam 
etmesi için yoğun bir çalışma yapılmaktadır. 

1971 yılı içerisinde dış faaliyetimiz arasında 
büyük bir yenilik yapılmış ve Almanya'da Te
kelin mümessili bir Türk firması vasıtasıyle har
manları Türkiye'den gönderilen tütünle yapıl
mış Efes adlı sigaranın oradaki Türk ve yerli 
işçilere arzı sağlanmıştır. 

Bu çok yeni bir teşebbüs olmakla beraber, 
şimdiye kadar alman neticelerden ilerisi için 
çok ümitliyiz. Almanya gibi dev firmaların re
kabet ettiği bir memlekette bir Türk sigarasının 
devam ettirilmesi kanaatimizce bir başarıdır. 
Kaldı ki, son aylarda ayda 2 000 kiloya ulaşan 
satışlar ilerisi için ümitlerimizi daha da kuv-
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vetlendirmektedir. Bu müessese ilo de ayrıca j 
Tekel olarak bazı ilişkiler kurmak niyetindeyiz. 

Yeni mamullerimiz : 
Öteden beri üstün kaliteli bir votko imali 

ve ayrı bir isim altında satışa çıkarılması düşü
nülmekte idi. Pan Amerikan Şirketinin millet
lerarası seferlerine verilmekte olan bu votka Te
kel tarafından mahdut miktarda yapılabilmekte 
idi. Kurulan yeni tesislere bu votkanın daha 
geniş mikyasta îmali imkân dahiline girdiğin
den bu votkanın yeni bir etiket altında ve Bin-
boğa ismi ile piyasaya çıkarılması uygun görül
müş ve bu suretle halkımızın 1-2 ay içerisinde 
bu votkaya kavuşması mümkün olacaktır. 

Bira konusunda da yeni bir çalışma yapılmış 
ve Altınbaşak isimli bir biranın piyasaya çıka
rılması kararlaştırılmıştır. Bir taraftan bu bira-
rm tecrübe imalâtı yapılmış diğer taraftan şişe
leri sipariş edilmiştir. Biralarımız esasen dahilde 
büyük mikyasta aranmakta ve özel sektör tara
fından da büyük üretim yapıldığı halde Teke
lin imal ettiği normal bira rahatlıkla satılmakta
dır. Daha üstün kaliteli olacağı muhakkak bulu
nan Altınbaşak birasının da rağbete mazhar ola
cağı kanaatindeyiz. 

Bira konusuna değinmişken inşaatı çeşitli 
talihsizliklerle bir hayli gecikmiş bulunan Yoz
gat Bira Fabrikasının Tekelce kurulan Emanet 
Heyeti marifetiyle 6 ay gibi kısa bir zamanda 
montaj işlerinin tamamen ikmal edilmiş bulun
duğunu ve çok yakında işletme tecrübelerine 
başlanacağını bu suretle de bilhassa yaz ayla
rında yani önümüzdeki bahardan itibaren çok 
miktarda aranan biranın üretimine yılda 
10 000 000 litre katkıda bulunacağını ifade et
mek benim için zevkli bir vazife olmuştur sevgili 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
geliyorum; 

Tekel konusundaki çalışmalarımızda bir ta
raftan üreticiyi korumak, diğer taraftan tüke
ticiyi rahatlatmak başlıca gayemiz olmuştur. 

Yaprak tütün mubayaalarında ekici lehine 
sağlanan ve yukarda belirttiğim fiyat farkları
na paralel olarak diğer iptidai madde alımla
rında da ekici lehine farklar ödenmiştir. 

1971 yılında 173 347 ton yaş çay yaprağı alı
narak 693 388 016 lira, 27 727 ton yaş üzüm alı
narak 13 207 108 lira ödenmiştir. Bugüne ka- | 

j dar 6 450 ton kuru üzüm alınarak 7 779 869 li
ra ödenmiş olup alımlara devam edilmektedir. 

Bu ödemeleri bir yıl evvelki ortalama fiyat
larla mukayese edersek ekici lehine ödediğimiz 
fark yaş çayda 50 kuruş, kuru üzümde 5 ku
ruştur. 

Bir taraftan bu fedakârlığı göze alınken di
ğer taraftan kahve fiyatında kiloda 10 lira, çay 
fiyatlarında kiloda 5 şer lira olarak yapılan in
dirimlerde tüketici lehine katlandığımız feda
kârlıklardır. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığa veril
miş iki soru kâğıdı vardır. Sayın Mehmet Zeki 
Adıyaman Genel Kurulda bulunmadığı için onun 
sorusunu okumuyorum. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Mustafa Çalık-
oğlu Başkanlığa verdiği yazıda su sualin sorul-
masım istemektedir: 

«Marmara tütün piyasasının açılma tarihi
nin bildirilmesi...» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — 10 Nisan diyebilirim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Soru devam ediyor, 
«Bu yıl ilimizin Yenice ilçesi ve havalisin

den alınacak tütünlerin taban fiyatının Ege tü
tün piyasasının taban fiyatından farklı olup ol-
rr uyacağının açıklanması...» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Tekelde tatbik ettiğimiz 
bu ortalama ve istikrarlı fiyat üreticiyi son de
rece memnun etmiştir. Aynı istikrarlı ve orta
lama fiyat tatbikatına devam edeceğiz ve gö
rülecektir ki üretici tatbikatımızdan memnun 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Üçüncü sorularını okuyorum: 
«Bilindiği üzere ilimizin Yenice ve havalisin

den alman tütün Gönen'de işlenmektedir. Bunun 
mahallinde işlenmesi için tütün işleme binasının 

! Hamdilbey bucağımızda yapılıp yapılmayacağı
nın bildirilmesi...» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Tetkik ettireyim efen-

I dim. 
I BAŞKAN — Tetkik ettirecekler efendim. 

Sayın Abak, buyurun, 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Bir hususu ilâve edeyim efendim. 
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BAŞKAN — Sizin sorularınız bitti. Saym j 
Abak soru sormak istediler. Sayın Abak'tan | 
sonra size tekrar soru sormak imkânını tanıya
cağım. 

Buyurunuz Sayın Abak. 
İBRAHİM ABAK (istanbul) — Sayın Baş

kan; Sayın Bakan konuşması sırasında, bende
nize atfen, kendisinden bir talepte bulundu
ğumu söylediler. Ben kendilerinden, Gümrükten 
ayrılmış, tekrar Gümrüğe intikal etmiş bir şah- ı 
sın boş bir makama atanmasını talebetmiştim. 
O şahsın bugün Gümrükteki vazifesi nedir; Güm
rükten ayrıldığı tarihte vazifesi ne idi ve benim 
talebim sırasında makam boş muydu, dolu muy
du Bunu rica ediyorum, lütfen söylesinler. 

BAŞKAN — Efendim, takdirinize kalmış
tır; soruyu şimdi de cevaplandırabilirsiniz, 
yazılı »olarak da cevaplandırabilirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Hayı** efendim, yazılı 
olarak cevaplandırmayacağım. 

Makam boştu ve tayin yetkisi Bakan olarak 
bana aitti; sayın arkadaşıma değil. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan sualimi yanlış anladılar. Be
nim kendilerine söylediğim anda makam boş 
muydu, yoksa doldurulmuş muydu? Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ben 'de anlayamadım efendim. 
Yani, siz Sayın Bakan nezdmde bir şahsın Güm: I 
rük ve Tekel Bakanlığında bir makam tayinini 
istirham »etmiş bulunuyorsunuz. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) - , Evet. 
BAŞKAN — Bu istirhamda bulunduğunuz I 

anda, o, istirham ettiğiniz makam doluydu di
yorsunuz (siz. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Evet, do
luydu diyorum. Saym Bakan, benim talebetmem 
üzerine, husumetim olduğunu ve bu bütçede 
bu şekilde konuştuğumu ifade ettiler. Bunun or
taya çıkması sadedinde açıklama yapmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, mademki bir makam do
lu, siz niçin tâyin teklifinde bulundunuz; ben 
onu... 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Bendeniz 
burada yoktum, Avrupa'daydım. Geldiğim za
man da, başmüdürün ayrılmış olduğunu öğren
dim; yeni bir tayin yapılmadığını zannettim. 
Sayın Bakana Meclis koridorunda rastladığım | 

j zaman sordum. Sayın Bakan da, olmaz dediler; 
I teşekkür ederim, dedim, ayrıldım. Saym Bakan 

bunu lütfen açıklığa kavuştursunlar. 
BAŞKAN — Saym ibrahim Abak şunu ar

zu ediyorlar Saym Bakan: Size o makam için 
tâyin ricasında bulundukları anda o makam baş
ka şahsı tâyin etmek suretiyle tarafınızdan dol
durulmuş muydu; doldurulmamış mıydı? 

I GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Efendim, dolu olup ol
mamasının burada önemi yok. Ben bunu konuş
mamda ifade de etmedim ki benim bunu tekzi-
betmemin veya açıklamamın bir mânası olsun. 

Benim demek istediğim nokta şu: Ben bu
raya müfettişleri tâyin ettiğim için arkadaşım 
kınayan bir konuşma yaptı. Ben de kendisine 
cevap verdim: «Bakanlığın ien güvendiği mev
kilere teftiş heyetinde uzun yıllar hizmet ver
miş arkadaşları getirmeyip de kimi getirecek
tim?» diye sordum. (Benim sorduğum budur. 

Şimdi halen idaremizde bulunan ve bir yer 
işjgal eden arkadaşımız üzerinde burada bir şeye 
girmek istemiyorum. Özür dilerim («Bravo» ses
leri) 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sualim tamamlanmadı: Teklif ettiğim şa
hıs Gümrükten ayrıldığı zaman Gümrükteki 
vazifesi neydi? Bunu açıklamalarını istiyo-

I rum. 
BAŞKAN — Efendim, Saym Bakan bunu 

açıklamaya lüzum görmüyorlar. 
İBRAHİM ABAK (Devamla) — Müfettiş 

miydi idareci miydi? Lütfen bunu açıklasınlar. 
BAŞKAN — Açıklamaya lüzum görmüyor

lar. 
İBRAHİM ABAK (Devamla) — Beni müfet

tiş düşmanı ilân etmeye hakları yok. Bunu lüt
fen açıklasınlar. 

GÜMRÜK VE TEKAL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Rica ederim; burada 
siz bahsettiniz müfettiş hegemonyası kuruyor 
diye. 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Evet, söy
lüyorum ; yarın getirip ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Abak, lütfen oturunuz. 
Soru gereği kadar cevaplandırılmıştır. Her iste
nen şey (cevaplandırılmaz. 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Polemik 
I yapmayınız. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Polemiği siz yapmayın 
lütfen. 

İBRAHİM AB AK (Devamla) — işinize ge
lince polemik yaparsınız. 

BAŞKAN — Sayın Abak, Sayın Abak... 
Sayın Özmen, buyurun. 
AIBDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa

yın Başkan, §u sorularımın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Biz hudutta olduğumuz için bu konu çok 
'önemlidir. Hudutta bulunanların akrabalık do-
layısiyle karşılıklı »gidip gelmeler mümkün ol
maktadır. Eski kanuna göre pasavanla veya izin
le komşu ülkeye gittiğimiz zaman, gerek ora
da bulunan akrabalarımıza 'hediye almak ve ge
rekse geriye döndüğümüzde çoluk çocuklarımı
za hediye getirmek için yirmi liralık bir muafi
yet tanınıyordu. Sene 1931, 1932, 1933... 

O zaman arpanın ölçeğini 18 kuruşa satar
dım, etin kilosu ise 2 kuruştu. Ankara'da arsa
nın metrekaresi 25 kuruş... 

Şimdi ise bir kilo eti 20 liraya alıyoruz, ar
sanın metrekaresi 500 lira... 

BAŞKAN — Sayın Özmen, sorunuz anla
şıldı. O yirmi liranın bugün kıymetinin kalma
dığını ve bunun artırılıp artırılmayacağını öğ
renmek istiyorsunuz. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, hudut 'bölgelerinde oturanlara bu za
ruri »gidip gelmelerden dolayı kaç bin liraya 
kadar muafiyet tanınacağını soruyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Sayın Özmen'e cevap ve
reyim efendim. 

Yeni kanunla bu 20 lira, 25 liralık hediyelik 
eşya gibi kalbul edilen meselelerde gayet uygun 
(bir esneklik getirilmiştir. Bu, Bakanlar Kuru
lunun kararına bırakılmıştır. Çünkü günün şart
larına göre veya paranın kıymetinin düşmesine 
göre bu değişecektir. Bir esneklik getirilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci sorunuz cevaplandırıl
mıştır. 

ikinci sorunuz. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Ben 

Kızıltepe'nin Gurs mıntıkasındanım. Burası baba 
ve ecdattan kalmıştır. Buranın 6 - 7 kilometre 
uzağından ve derinlikten bir dere geçer. Bura
da yaşayan insanlar sırtlariyle toprak 

taşıyarak kayaların üzerinde bir dö
nümlük iki dönümlük bahçeler meydana 
'getirmişlerdir ve buralarda tütün ye
tiştirirler. Geçimlerini bu tütüne 'bağlamışlar
dır. 

Burası hudut bölgesinde olduğu için, burada 
yetiştirilen tütün Suriye ve Irak'da çok tutul
muştur ve iherkes bu tütüne hayrandır. 

Bugün bu tütünler Mardin'e getirildiği za
man dört sınıfa ayrılıyor. Bu birinci mahsul 8, 
9, 10 liraya kadar veriliyor, ikinci mahsul 3, 
4, 5 liraya ve üçüncü mahsul de 30 - 40 kuruşa 
satılıyor. Dördüncü mahsul helak.. Bu helak 
tütünden 30 - 40 kiloyu sırtına vuran, sınırdaki 
mayın tarlasına koşuyor. Suriye'ye geçebilenler 
İ3U tütünün kilosunu 10 - 15 Suriye lirasından 
satabiliyor. Bazıları da mayın tarlasında heder 
olup gidiyor. 

Bu tütün, Türkiye'ye yaramayacağına göre, 
bu helak olan tütünü normal yollardan ve güm
rükten geçirerek satmak isteyenlere müsamaha 
eddbilir miyiz? Sayın Bakandan, bunum sağlan
masının mümkün olup olmadığı hususunun 'be
lirtilmesini rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Tetkik ettireceğim. 

BAŞKAN — Soru 3. Bitti mi yoksa efendim.? 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Mar

din'in Kızıltepe mıntıkası çok fakir bir durum
dadır. Oradaki diğer mıntıkalar da aynı durum
dadır. Bu mıntıkalarda yaşayan halkın geçimi 
tütünle olmaktadır. Bunların tütünlerini Tekel 
takdir ediyor, satın alıyor. Bunların tekrar 3 - 4 
liraya tütün alacak paraları yok. Acatoa Tekel 
idaresi bunlara, pancarda olduğu gibi bir pay 
veremez mi? 

BAŞKAN — Yani, kendi yetiştirdiği mah
sulden kendisinin ve misafirlerimin ihtiyacı 
sağlanabilir mi? Sayın Bakan.. Soru bu efendim. 
Ama pancar şeker oluyor da veriyorlar.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Verilen kopya yerinde 
ama, Başkanlık, şeker olduğu için veriliyor 
diyor. 

Tetkik ettireyim efendim. 
BAŞKAN — Bu husus ta tetkik edilecek. 

Sayın Çalıkoğlu, buyurun. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Çanakkale Şarap Fabrikasının ek tesislerinin 
yapılacağını beyan ^buyurdunuz. Çok memnun 
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oldum. Size, bu hususta geçen sene de başvur
muştum. Karasakız üzümünün maliyeti fazladır. 
'Göztaşı ve kükürt fiyatı da 55 - 60 kuruştur. 
Buna göre üzümün fiyatı da çok az geliyor. Bu 
da, üreticiyi üzüyor. 

Bu sene, fiyatta bir değişiklik düşünüyor 
musunuz? Bilhassa, kap sıkıntısı çeken vatanda
şın sıkıntısını gözönüne alarak sıkıntıyı gidere
cek bir tedbir düşünüyor musunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP ('Devamla) — Bu sene, bu tavizli satış
lar', yani Ortak Pazardaki bu anlaşmamız bizi 
şarap mevzuunda büyük bir ferahlığa götüre
cektir. Elbette, bizim 'tavizli olarak, yani vergi 
indiriminden muaf olarak gönderdiğimiz şarap
tan mütevellit Tekele intikal edecek kârın bü
yük bir kısmının üreticiye intikal etmesi kadar 
talbiî bir şey olamaz. TaJhmiaı ediyorum, Tekel 
olarak bunu intikal ettireceğiz. 

Fakat, kap mevzuunda şu anda fabrikanın 
durumunu pek bilemiyorum. Tetkik ettireyim, 
cevap arz edeyim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz sayın Ba
kan. Sorular cevaplandırılmıştır. Teşekkür ©de
riz. 

Son söz Yusuf Ziya Yılmaz 'da. 
VELİ 'BAKİRLİ (Manisa) — Benim de so

rum var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli, zamanında 

arzu etmediniz. Çok geç kaldınız, tefhim «ettim, 
bitti. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
sürekli olarak el kaldırıyordum. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim, şöyle hir sı
raya vursaydmız, en arkadaydınız beyefendi, 
(burada meşgulüz. 

VELİ (BAKİRLİ (Manisa) — Her tarafı gö
rüyorsunuz, el kaldırdım. 

BAŞKAN — Görmedim, göremedim, çok 
özür dilerim. Bir kastım olamaz sayın Veli Ba
kirli, çünkü toütün arkadaşlara söz veriyorum. 
Göremedim. 

Buyurun sayın Yılmaz. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

(Sayım Başkan, ,mu!h'terem arkadaşlar; 
Evvelemirde, (bizim Sayın Gümrük ve Tekel 

Balkanı Haydar Özalp Beyle, hukuk zemininde 
ve haklı Ibir zeminde münakaşa edefbilmemiz 
için bir kötü itiyadımı terketmesi lazım. Bu 
kötü itiyadı, sizin de fahidolduğunuz gibi şu; 

Bakanlık sıfatını taşıdığı müddetçe her ar
kadaş, her mevzuda gidip kendisinden haklı 
ıveya halimiz talepte (bulunacaktır. Haklı ise 
haklı muamele görecek, haksızsa, takatiyle 
yapacağı bir şey olmayacaktır. Kendisine bir 
Hint Atasözünü 'hatırlatacağım, «Yalana kapı
sını kapayan kimsenin, flbir gün gerçeği de dı
şarıda bırakması ihtimali vardır.» 

Şimdi ben Sayam Abak'ı ve kendimi mMa-
fa edeceğim. Hadise huturunuzda cereyan et
miştir. Sayın Albak, bir arkadaşın tayin mev
zuu için Saiyın Bakana gitmiş. Bunun plolemik 
mevzuu yapılmasının burada yeri yoktu. Ge
çen gün, gündem dışı konuştuğum bir mev
zuda geçen sene Bütçe Komisyonunda yaptı
ğım ibir konuşmada kendisine değil, Muttun Tür
kiye kamuloyuna ilân ettim ki, Adıyaman'da 
Tekel idaresi, aşiret İdjaresi şeklinde idare 
edilmektedir. Bunun misallerini verdim. Ken
disine yine misal vereceğim. Kendisini bir 
defa değil, iki defa ziyaret ettim. Bir defa 
(bir heyetle gittim, ikinci defa yine yalnız de
ğil, bir heyetle gittim. Yedi ilçesi olan bir 
^vilâyette, Tekel idaresinde, işteisinden tutu
nuz da müdürlüne kadar olan personel yal-
nıiz bir ilçeden tayin edilirse ve seçim kam
panyası sıralarında bamibaşka bir metotla, 
foamlbajşka bir şekilde çalışırlarsa, o bölgenin 
ıbir Milletvekili olarak bu haksızlığı düzeltmek 
için kendisine gitmeyip, kime gideceğim? 

Gündem dışı konuşmama cevaben dediler 
ki; «!Bir memurun kaderi, siyasilerin dudak
larının arasındaki iki cümleye, bir iki kelime
ye bağlı olmamalıdır.» 

Haklı söylüyorlar. Ben, Sayın Vedat Âli 
Özkan'ın bu sıralarda beni dinlemesini ister
dim. Eşim doktordur, kendilerine, iki değil, 
tek sözle eşimin başına neler getirdiğini nef
sinde denemiş bir insan olarak kendilerine 
laöylemek isterdim, ama üç senedir bu mev
zuu ne ağzıma aldım, ne de söyledim., Siyasile
rin, memurların kaderinde bu derece talhrip-
kâr olmamasını vicdan sahibi bir insan ola
rak hiç değilse kendileri kadar düşünen bir 
insanım. 

Ben, Cumlhuriyet Halk Partisine menlsuto 
Ibir milletvekilliyim. Mesele bu şekilde iken,, 
farzedin ki, ben kendilerine Tekel idaresinde 
ki mevzu dolayısıyle. iftira ediyorum. O haldet 
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kendilerine, kendi partisine mensup insanla
rın lisanıyle hitabedeceğim; vicdanları temizse 
ki, muhakkak, Bakanlık mevkiine gelmiş bir 
arkadaşın her halde hilafı hakikat konuşma
yacağı bir gerçektir.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir hususu rica 
edeceğim. Hudut ve şümulü içinde görüşme
leriniz olursa, son söz, bütçeyi bağlıyoruz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
Şimdi bana diyebilirler ma ki, Sayın Adıya
man A. P. Milleitlvekili Zeki Adıyaman bu Te
kel idaresi ve memurlarından şikâyet etme
miştir kendisine?. Bana diyelbilirler mi ki, 
Adıyaman il Başkanı Hüsnü Yaylagül, ken
disine şikâyette bulunmamıştır? Bana diye
lbilirler mi ki, A. P. (Belediye Başkanı Mithat 
Harıkçı, kendisine şikayete gelmemiştir?. Bana 
diyebilirler mi ki, yiützlerce, binlerce vatan
daş maabata tutup, bunu Bakanlığına inti
kal ettirmemiştir? Sayın Ahmet İhsan Birin-
dıoığlu'nun da aramizda olmasını isterdim, ge
çen sene 8 Martta tütün piyasasını açtığımın 
zaman- ben de beraber gitmiştim -kalabalık 
thalk, Bakanı karşıladığı sırada, «Bizi evvele
mirde bu müdürden kurtarın» dediler:. «Piya
sada bize vereceğiniz paranın hiç önemi yok
tur» dediler. (Sayın Birincioğlu'nun aramızda 
olmasını isterdim, bunu inkâr edemezler. 

IŞimdi, bütlün bu gerçeklerin üzerine bir 
sfünjger çekecek ve sanki beni, gelip Meoli's 
kürsüsünde, bir memurun siyasî kaderine 
tesir etmişim, iftira etmişim şeklinde göstere
cek ve öğünerek Meclis kürsüsünde beni mat 
ettiğini ifade edecek. Bu, bir Bakanın ağırlı
ğıyla kıyaslanacak bir mesele değildir, ger
çekler meydandadır. Bana diyor ki, ben Adı
yaman... 

İBAŞKAN — Sayın Yılmaz, o kionu sayın 
hatibin görüşmesi ve sayın Bakanın ceva-
bıyla zabıtlarda yerini aldı. ıSaym ibrahim 
Albak, açıMar şekilde soru da Sordular, cevap* 
larmı da aldılar. 

İBRAHİM ABAK (Balıkesir) — Ne d8 ce
vap aldım ya.. 

'BAŞKAN — O mevzua girmeyelim, o mü
fettişler mevzuundan çıkmiş bir konudr. Siz, 
kendi konunuzu dile getirin. Devam buyu
run. 

j YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
föayın 'Bakanın, benim gittiğim heyetle bana 
verdiği cevap bu; Ben Sayın Adıyaman Vali
sine Sordum, dediler ki, «Adıyaman Tekel Mü-

I dürü Osman Selçuk, namazını, niyazını eda 
I eden (bir insandır. Binaenaleyh, haksizlik sâ

dır lolmaz» dediler. 
ilk defa yaptığı tahkikatın neticesi bana 

[bu şekilde intikal etti. Namaz kılmak, her Müs-
liümanın vazifesidir, ben, bunun aksini iddia 
etmeyeceğim, ama, Valinin de sıfatını belirt
mek isterim müsaadenizle. Buna suiistimal 
demeyeceğim, ama partizanlık zincirinin te
selsül durumunu göstermek için ifade edece
ğim; bunu söyleyen vali, bugün valilik ya-
pamamHiş, valiliği dahi tasdik edilmemiş... 

I İBAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, 
valilik yapmış bir kişiyi bu kürsüye getirme
yelim efendim. 

YUSUF ZİYA YIİLMAZ (Devamla) — 
istirham edeceğim, efendim ben gerçekleri 
söylüyorum;, yalan söylemiyorum ki.. 

'BAŞKAN — Canım, bir valiye de bühtanda 
bulunuyoruz değil efendim, yapmamı^, edeme
miş şeklinde? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Burada olma
yan kimseler hakkında konuşulur mu efen
dim? 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) 
— Burada kendisini müdafaa edemeyecekler 
hakkında konuşmayınız. 

(BAŞKAN — Yani dioğru bir çığırda de
ğilsiniz. Şimdi orada valilik etmiş, hasbelka
der memuriyet yapmış bir insanı, Meclis kür
süsüne getirmeyiniz rica ederim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
Beyefendi, ben mecbur... 

BAŞKAN — Vali beyin sözü ile hareket 
edilmiş deyini ve kapatın efendini. Valinin 
bibliyografisini yapmaya ne lüzum kalıiyor? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
Ve (bu vali de Kâhta ilçesinde üç sene kayma
kamlık yaptığı için hasbelkader, kötü şans... 

BAHATTİN UZUNİOĞLU (ISamsun) — Ni
çin hasbelkader olsun?. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
Adıyamana Vali lolmüştur. 

Şimdi, bütün bu gerçekler meydanda iken, 
size samimî olarak ifade edeyim, Adoyaman'-

I daki Tekel idaresinin kanun dı'şı olduğunu, 
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tütün ambarlarında kaliteli tütünlerin, kalite
siz tütünlerle değiştirildiğini ve Adıyaman'
daki memurların sureti katiyete kaçakçılığı 
önlemek için değil, doğrudan doğruya başka 
maksatlarla, başka başka zamanlarda, her dört 
senede bir işe yaradığını açık açık söyle
mek isterim. 

'Bizim, merkez ilçesi dahil yedi tane ilçe
miz vardır. Adıyaman'da Abulzer, Özlbey, Kâih-
talndır. Yusuif Bozkurt Kâhtahdır. . Hasan 
fOiigun Kâlhtahdır, 'Osman . ıSloyadıan tespit 
edemedim - Kâhtalıdır, Bedir Kutlu Kâh
talıdır, Fehmi Öztürk Kâhtalıdır, Sabri 
«Öztürk - kardeşidir - Kâhtalıdır, Adıyaman 
Tekel Müdürlüğünde memurdurlar bunlar, 
•sıfatlarını Mlmiyorum, kimi tekel memuru, ki
mi amfbar memuru, kimi kolcudur.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Akıllı adamlarmış, olmulşlar. 

YUISIUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 
Mehmet Danıiş Kâfhltalıdır, Ahmet Giülü Kâh
talıdır, muhasebe memuru arkadaş Kâhıtalıdır, 
Osman Selçuk - Müdür - Kâhtalıdır, işçi tem
silcisi Hacı Çil Kâhtalıdır. 

E şimdi, bu Kâhta'da tekel memurlarının 
fabrikası mı var? istirham edeceğim. Bunun 
Sanısak, Gerger, Besni, Gölbaşı, Adıyaman Mer
kezinde hiç mi tekel memurluğu yapacak kimse 
bulunamıyor da, bu teşkilâtı illâ ve illâ Kâhta 
idaresi, idare edecek?. 

Sayın Bakana şimdi ben soruyorum; madal
yonun öbür tarafına baksın. Memurların kade
ri, siyasilerin ağzından çıkacak iki kelimeye 
bağlı mıdır, değil midir? Aksini, ben Sayın 
Bakandan istirham edeceğim. Bunlar imti
hanla mı, yoksa birer kartla mı alınmıştır? Bun
ların hiçbirisinin ilkokul tahsili dahi yoktur. 

Şimdi, gerçek bu kadar meydanda iken ve 
bu şikâyet mevzuu olan husus Adıyaman'ı Halk 
Partilisini, Adalet Partilisini, partili partisizini 
tedirgin edecek hale gelmişken, bu tedirginliğin 
izalesini temin için kendisine ricaya gittiğimiz 
zaman, bizi küçük düşürecek bir cevapta bulun
mamasını arzu ederdim ve beklerdim de. 

Şimdi, haklı olarak bu gerçekleri ifade et
mekten kendimi alamadım, özür dilerim. Beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

I GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Ağırhğıyle kabili kıyas 
olmayacak bir konuşmada bulundu. Sayın Baş
kan, ben buna cevap vermeyeceğim. Bu vesile 
ile sadece bir raporu ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. Yal-
nıs, biliyorsunuz usulümüze göre size bir sataş
ma.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sataşmadan mütevellit Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Olmadı, çünkü buna Başkanlık 
imkân vermedi. Gördünüz, böyle bir mecraya 
gitmemesi için... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sataşma var ama Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz son söz 
I milletvckilinindir. Zatiâlinize söz verirsem, son 
I söz olarak başkasına da veririm. 

Mesele, zabıtlara geçmiştir. Daha evvel za
ten yine benim birleşimimde gündem dışı Sa
yın Yusuf Ziya Yılmaz bir soru sormuştur Adı-
yamanla ilgili. Zatiâliniz çıkıp açıkça cevap 
verdiniz, hepsine. Yani o zapta geçti. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, elimizde 
mevcut bir rapor vardır. İki satırla o raporu 

I arz edeceğim. 
BAŞKAN — Usulümüz müsait değil, Sayın 

Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

I ÖZALP (Niğde) — Sataşma oldu, sataşma do-
layısıyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yok, sataşmaya zaten 
I imkân vermedik. 

Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

I Sayın Başkanlığa 
I Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri ka-
I dar görüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
I Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti müzakerenin 

oya sunulmasını saygı ile arz ederim. 
Hatay 

I Ah Yılmaz 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ve bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık Bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 93 957 823 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 540 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 683 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 662 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYET TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 126 701 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri S88 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin bö
lümleri böylece okunarak kabul edilmiş bulun
maktadır. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meulisi S. Sayısı : 490) . (1) 

BAŞKAN — 1972 yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (167 188 151) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (206 161 000) lira ve sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (17 161 264) lira ki, 
toplam olarak (390 510 415) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 160 659 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 470 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 834 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 930 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 294 827 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 490 S. Sayılı oasmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 347 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 81 299 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 124 515 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYET TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 494 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 5 550 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (390 510 415) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetve
lini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 390 510 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

| 2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istina
den elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 

kamulaştırılacak veya satınalınacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 

I ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

I Madde 6. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet-

I velde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

I rurn. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I 7 nci maddeyi okutuyorum. 
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Madde 7. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, Tsağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncıı maddeyi okutuyorum. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Böylece Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Ba
kanlık mensuplarına ve memlekete hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

24 Şubat 1972 Perşembe günü saat 9,00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 

*>m<t 
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Millet Meclki 
«ÎÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1972 Çarşamba 

Saat : 9,00 
I 

A - B&ŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
:KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA 'KONULACAK 
İSLER 

X 1. —-Aınkara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
^îîfiet Hedasi 1/555; GumhuTİyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14.2.19£2) 

X 2. — .Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Mîllet üedlisi JS. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu -S. Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 
14/2.1972) 

X 3. —• İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi ıS. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S; Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet iSenatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
rakoruna jdair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma JComisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/5161; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet -Meclisi JS. iSayısı 485; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1972) 

X 6. — İktisadî ye Jicarî İlimler Akademile
ri 1972 yılı .Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuriyet 
Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. JSayısı : 482; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : -2&) (Dağıtma 
tarM : J4 .2 .1972.) 

7. — Karayolları &enel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe .kanunu insansı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/556; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meelisi S. Sayısı : 487; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıtma ta
rihi : 14 .,2.1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



X I - 1972 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Mil
let Meclisi ıS. Sayısı 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. iSayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkalıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
18) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma tari
hi : 14 , 2.1972) 

X 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
'Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet 'Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1972) 

2 — 

X 6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Se
natosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma 
tarihi. : 14 . 2 .1972) 

X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Sena
tosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma tari
hi : 14. 2 .1972) 

X 8. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1972) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 , 2 .1972) 

V' 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 486 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/562; C. Senatosu : 1/19) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 18) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 179 

6.2. 1972 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 24 . 1 . 1972 gün ve 1/562-182 Sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not • 

Acık oy neticesi (125) 

Kabul : 124 
Ret 
Cekinser 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/562, C. S. 1/19 

No. : 173 

9.2. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1972 tariMli 29 ncu BMeşıimıinde aynen kabul olu
nan (Hudut ve SaMler Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Kar
ma Kondisyonu raporu dMşjilkıte ıgönd'eriikntiştTir. 

Genel Kurulun tasviplerime iaırz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Bütçe - Karıma Komisyonu, Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 490 
Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/568; 
C. Senatosu : 1/24) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 23) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 191 

9.2. 1972 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1972 gün ve 1/568-175 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1972 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/568, C. S. İ/24 

No. : 170 

Açık oy neticesi (120) 

Kabul : 119 
Ret : — 
Cekinser : 1 

9.2. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuniıyet Senıatau Genle! Kurulunun 9 . 2 . 1972 tarihM 33 ncü Badeşöımkıide aynen fcaibul olu
nan (Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe - Karana Koanösryonıu ra
poru iiiışılkjte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek' üzere Yüksek Başkanlığa sunoıkır. 
'Bütçe - Karana Komisyonu Biaşkanı 

ıBahkescür MMleıtıveldilsi 
Cihat Bügehan 




