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III . — Başkanlık Divanının G-enel Ku
rula sunuşları 
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1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Tayfur Sökmen'in, Hükümetin kurula-
mamasının doğuracağı sakıncalar konu
sunda gündem dışı demeci. 204 -.206 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Selâhaddm Babüroğlu'nun, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri ve bâzı kamu kuruluşla
rında yıllardan beri uygulanmakta olan 
iç. sigorta fonunun tasfiyesi için Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan protokol konu
sunda gündem dışı demeci. 206:208 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Bahriye Üçok'un, Kadın haklarının 39 
ncu yıldönümü ile ilgili gündem dışı de
meci. 208:210 

4. — Adana Üyesi Mehmet Nuri 
Âdemoğlu'nun, Sağlık Bakanlığının Has
taneler Yönetmeliğinde yaptığı değişik
likle ilgili gündem dı§ı demeci ve S»ağ̂  

Sayfa 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Ta-
nır'ın cevabı. 210:212 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı İlhan Öztrak'a, Devlet Baka
nı İsmail Hakkı Tekinerin vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/383) 212:213 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı İlhami San-
car'a, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/384) 213 

7. — Vazife ile yurt dışına giden 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Baş
bakan Naim Talû'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/385) 213 

8. — Başkanlık Divanı seçimi. 213 

IV. — Sorular ve cevaplar 214 

A) Yazılı sorıılar ve cevapları 211 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kadri Kaplan'ın, İstanbul Haliç çev-
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iSayfa 
resinin ve uzantısı havzasının yeniden 
düzenlenmesi konusunda yapılacak çalış
maya dair soru önergesi, ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır'm ya

zılı cevabı. (7/175) 214:215 

iSayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 

Üyesi Oral Karaosmanoğlu'nun, Avrupa 
Konseyi nezdindeki Türkiye Daimî Tem
silciliğine dair soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı. 
7/176) 215:216 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

11 . 12 . 1973 Sah <:ünü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,05'te son ve
rildi. 

Kâtip 
Başkan Kastamonu 

M. Tekin Arıburun Mehmet Camlıca 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad-

:4i Kaplan'm, 6 Ocak 1973 günü yapılan toplan

tı nedeniyle alman karar ve tedbirlere dair 
yazılı soru-önergesi Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/178) 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekild Mehmet tftıaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamoım), Osman Nuri Caaıpolıajt (Konya) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

j BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tay- I doğuracağı sakıncalar konusunda gündem dışı 
fur Sökmm'm, Hükümetin kurulamammınm demeci. 

— 204 



C. Senatosu B : 11 11 . 12 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Tayfur Sökmen, Hükümetin 
kurulması ile ilgili gündem dışı bir konuşma 
talebinde bulunmuşlardır. (C. H. P. sıraların
dan anlaşılmayan müdahaleler.) 

Sayın Sökmen, kısa olmak kaydiyle buyu
runuz. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşla
rım; 

Minnet ve şükran duygularıyle her zaman 
çarpan kalbimin derinliklerinden gelen heye
canın uğultusu ile eşsiz Atatürk'ün mânevi hu
zurlarında tazimle eğilirken, Heyeti Celilenizi 
de derin saygılarla selâmlayarak mâruzâtıma 
başlıyorum. 

Altı senelik Senatodaki arkadaşlığımız za
manında ciddî, vakur ve içinin dışının bir ol
duğunu gördüğüm için kendilerine karşı de
rin saygı ve sevgi beslemekle haz duyduğum 
muhterem Cumhurbaşkanımızın umumî efkâr
da sevinç yaratan ve derin memnuniyet uyan
dıran konuşmalarının arkasından günler geçti
ği halde hâlâ partilerin bir anlaşmaya varma
dıklarını üzüntü ve teessürle görmekteyim. 

Aradan günler geçmesine rağmen bir an
laşmaya gelinememesinin memleket aleyhine 
ileride tehlike yaratacağına dair hâsıl olan en
dişemin sebebi mazide gördüğüm ve içinde 
yaşadığım acı ve İstırap verici beliren olay
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle istirap 
veren olayların nasıl doğduğunu, ne feci bir 
şekilde neticelendiğini sayın parti başkanlarının 
önlerine sereceğim. Takdir ve hüküm kendile
rinindir. 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1909; yani 
.bundan 63 sene evvel meşrutiyet ilân edildik

ten sonra müteaddit partili hayata girdik. Ara
dan az zaman geçti; şimdi olduğu gibi partiler 
mücadelesi başladı. Yapılan ikazlara bugün 
olduğu veçhile kıymet verilmedi. Nihayet par
ti politikası orduya da sirayet etti. Bu gayri-
şuuri halimiz etrafımızda dört gözle fırsat bek
leyen düşmanlarımızı birleştirdi Bu birleşime 
birçoklarınızın tarihte okuduğu veya babasın
dan duyduğu Balkan Muharebesini doğurdu. 
Ne şayanı teessür, hattâ ne şayanı takbihtir ki, 
o anda dahi partiler mücadelesi devam ediyor

du. Bu hali pürmelâlimizin devamı harbi pek 
âz zamanda aleyhimize feci bir şekilde netice
lendirdi. Sağ olanlar harp sonunun felâket ve 
istirabını hâlâ yüreklerinde hissetmekteler. O 
yüz kızartıcı, elem verici harbin bir neticesi 
olarak bugün milyonlarca Türk çocukları ora
larda sürünmekte, gün geçtikçe de milliyetle
rini kaybetme tehlikesi içerisindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu elim facianın 
istirabını faciaya sebebolanlar çekse idiler ye
rinde ve isabetli bir iş olurdu, ama, ne yazık 
ki, öyle olmadı; hadiselerden haberi olmayan 
dağda odun kıran Ahmet'le evinde çocuğunu 
emziren Ayşe, kucağındaki yavrucakla istirap 
kazanının içinde kaynayıverdi. 

Şimdi, de, ikaz ve uyarılara kıymet verme
yenler, felâketleri hazırlamak için yarışa gi
renler felâkete uğrasalar, «müstehak» der ge
çersin ve geçeriz; ama ne çare ki, böyle olmu
yor, felâket gelince ayırmıyor. 

O halde hislerden tecerrüt ederek, ellerimi
zi vicdanlarımızın üzerine koyarak düşünüp 
hareket edelim. • 

Sevgili arkadaşlarım; ikinci bir nokta da 
sayın parti başkanları herhangi bir konuşma
larında Atatürkçü olduklarını, Atatürk yolun
da yürüdüklerini şatafatlı cümlelerle ifade eder
ler ve etmektedirler; ama eşsiz Atatürk'ün 
ehemmiyetle üzerinde durup yürüdüğü, müsa
maha ve tolerans yolunda yürümekten da ka
çınırlar. 

Atatürk, milletin menafii aliyesi uğruna her 
fedakârlığa iktiham etmiş bir dâhi idi. Nitekim, 
memleketin baştan başa işgal ve istilasına baş
lıca âmil olan ve devrin Yunan Lideri Ve-
nilos'la harpten sonra dostluk kurup Balkan 
Paktını yaptırmıştı. 

İkinci mühim bir davranışı da, 1914 Birin
ci Dünya Harbinde Türkiye'nin düşmanlariyle 
birleşerek dört yüz sene hükümran olduğumuz 
Ortaşarkm elimizden çıkmasına hizmet eden 
Kıral Faysal ile de dostluk kurmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yüksek hu
zurlarınızda soruyorum. Aralarında ülke dâva
sı mı var? Hayır. O halde, madem Atatürkçü
yüz diyorlar, eşsiz Atatürk'ün bahusus bu yol
daki gidişatına uymak için hislerden sıyrılarak, 
ferakatla birbirine sarılıp, Sayın Cumhurbaş
kanımızın çağrısına uymaları lâzımdır. Eğer 
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ki, memleketin bu mühim anında hislerden te-
cerrüt edip anlaşmaya gelmezlerse, Atatürkçü 
olmadıklarının bariz misalini vermiş oluyor
lar. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geriye 
al lâfını. 

HALİL GORAL (Aydın) — Bütün Senato
yu hedef alıyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nereden 
çıkarıyor bunları? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; umumî ko
nuşuyor, kimseyi hedef almıyor, rica ederim. 
Ben dikkatle dinliyorum, efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

Müsaade buyurun, umumî konuşuyorlar, 
dikkatle dinliyorum, kimseyi tek başına itham 
etmiyorlar. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Arkadaş
larım, şarkın meşhur ulemalarından Ahmet -
bin Tavil'in bir sözü ile maruzatıma son vere
ceğim. 

Üstat bir konuşmasında, «İlim, cehli izale 
eder; ama birçok zaman kin ve ihtirasla hama
kat i asla.» der. 

Saygılarımla. (A. P. C. G. P., Kontenjan 
Grubu sıralarından alkışlar). 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâ-
haddin Babüroğlu'nun, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ve bâzı kamu kuruluşlarında yulardan beri 
uygulanmakla olan iş sigorta fonunun tasfiyesi 
•için Ticaret Bakanlığınca hazırlanan protokol 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Sayın Selâhaddin Babiiroğlu, İk
tisadî Devlet teşebbüsleri ve bâzı kamu knru-
luşlarıııda yıllardan beri uygulanmakta olan 
iç sigorta fonunun tasfiyesi için Ticaret Bakan
lığında bir protokol hazırlanmıştır. Bu dere
ce faydasız bir uygulamada yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar fazla mesafe alınmasını 
önlemek üzere gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. 

Sayın Babüroğlu, bu talebiniz aktüalitesi 
olan bir mevzu değil. Sözlü soru olması gere
ken bir mevzu. Ben, geçen Birleşimde de han
gi meselelerin ••gündem dışı, hangikriııni sözlü 
soru olacağına dair görüşlerimi ifade ettim. 

Bu itibarla bu konuda sözlü soru şeklinde 
hakkınızı kullanmanızı rica edeceğim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, zatıâliniz yıl
lardan beri Kamu İktisadî Teşebbüsleri komis
yonlarında çalışan bir sayın üyesiniz. Bir mil
yarı aşkın bir iç sigorta fonunun özel sigorta 
şirketlerine dağıtılması gibi öne inli bir konuda, 
Hükümet çalışma!ar yapmaktadır. 

Binaenaleyh, bu konuda hem Hükümete, 
hem Yüce Senatoya görüşlerimi arz etmeme 
lütfen müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Gayet kısa olmasını rica ede
yim öyleyse. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan sayın senatör
ler; 

Sizlere arz edeceğim konu temel bakımın
dan son derece önemli bir konu olmasa idi ve 
buna Devletin önemli bir denetleme organı 
olan Yüksek Denetleme Kurulu el koymamış 
olsaydı, bütün dikkatlerin başka siyasî olay
larda yoğunlaştığı bir dönem ve sırada sizin 
Yüksek Huzurlarınızı işgal etmeyecektim. 

Sorumluluğu kesinkes bir parti ya da bir
kaç parti tarafından paylaşılmayan, hele is
tifa etmiş Hükümetler tarafından bu tür ka
rarlar alınmasının kamuya yararlı olmaya
cağını sizlere arz etmek ihtiyacındayım. 

Konu şudur : 
En az 1985 yılından itibaren kamu iktisadî 

teşebbüsleri ve kamu kuruluşları bâzı konular
da sigorta işlerini dış sigortalara değil, iş sigor
ta fonu kurmak suretiyle kendi bünyesinde çöz
mektedir. 

1960 yılında iç sigorta fonu 175 milyon iken, 
1972 yılında iç sigorta fonu 1,017 milyara yük
selmiştir. Şimdi bu 1,017 milyar liranın iç sigor
ta fonunda toplanması için, arz ettiğim kuru
luşlar* her yıl 114 milyon lira ile 132 milyon 
lirayı bu fona yatırmaktadırlar. Eğer Ticaret 
Bakanlığında hazırlanmış olan protokola göre 
Hükümet i-şlenı yaparsa, yeni Hükümetim ku
rulmasını da beklemeksizin bunu yürtürse, o 
1 milyarlık kamu iktisadî kuruluşlarının finans
man ve yatırımlarına kullanılan 1 milyarı aşan 
paradan başka her yıl 120 ilâ 130 milyon lira 
paranın dış sigortalara aktanlması gibi bir iş
lem yapılmış olacaktır. 

— 206 — 
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başka yönden de arz etmek ihtiyacındayım. 
-Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansmanı 

konusunda bütün Hükümetler bütçelerde bü
yük zorluklar çekmişler ve bu nedenledir ki, 
kamu iktisadî teşebbüslerinin öz kaynaklarının 
yetersiz olmasından dolayı yabancı kaynak
lardan borç alma durumunda kalmış ve yatı
rımlarını böyle götürmüşlerdir. İşte böylesine 
bir borç alma işleminden dolayı şu anda kamu 
iktisadî teşebbüsleri 1 milyar 700 milyon lira 
faiz vermektedirler. 

Şimdi bu sigorta' tasfiye edildiği takdirde 
bu 1 milyar 700 milyon liralık faizden başka 
kaybedecekleri kaynak dolayısıyle; yani l mil
yarlık iç sigortadan kaybedeceği yatırıma ve 
finansmana harcadığı bu para dolayısıyle ayrı
ca -İ00 ilâ l')0 milyon lira faiz ödemek zorun
da kalacaklar. 

Tablo son derece ilginçtir. Hele hele bu 
bütçe ile mevduat karşılıklarının kamu ikti
sadî teşebbüslerinin finansmanına aktarıldığı, 
bir ölçüde enilâsyonist kararın alındığı bir 
zamanda kamu iktisadî kuruluşlarının finans
man kaynaklanın kurutma gibi bir yola gidil
mesinin aktüalite ile tamamen ilgisi olduğunu 
ve kemli kanatime göre bu yoldaki tutumun 
da çok yanlış olduğunu arz etmek İsterim. 

En önemli konu, seçimler sırasında siyasî 
partilerin bildirgelerinin hemen hemen hep
sinde bankacılık ve sigortalar hakkında bâzı 
dilekler vardır. Sadece içslgorta fonu siyasî 
partilerin en. çok anlaşabildikleri âzami müşte
reklerden birini teşkil etmektedir. 

Demek ki. siyasî partilerin. Birinci Beş Yıl
lık Plânı yapan o günkü iktidarın, İkinci Beş 
Yıllık Plânı yapan o günkü siyasî iktidarların 
birleştiği hususlar (ki. İkinci Beş Yıllık'-Plânm 
sayfa numarası 007 dar) içsigorta fonu olarak 
kullanılmasını kabul ettiği bir sistem bugün bo
zulmak istenilmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın 908 nei sayfaıSina şu hüküm konulmuştu, 
fakat o hüküm bir ölçüde değiştirilerek şimdi 
aşağıda arz edeceğim başka yanlışlıkların ya
pılmasına neden olmaktadır: 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 908 nei sayfasın
da şu yazılıdır: 

«Riski karşılayabilecek ölçüde gerçek mik
tarda nakdî fon ayrılmasına ilişkin güçlükler 
ve reasürans imkânsızlığı nedeniyle kamu kuru-
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kışlarında dahilî fon uygulamasının tasfiyesi 
ve dahilî fon ile teminat altına alman kıymet
lerin kısa sürede kamu iktisadî teşekkülü ni
teliğindeki sigorta şirketlerine sigorta ettiril
mesi esastır.» hükmü vardır. İç. sigorta slstcmi-

. nin kaldırılması ve bütün kamu kuruluşlarının 
sigorta, işlemlerinin kamu kuruluşu olan bir si
gorta. şirketinin joranlığı altında koreasürans 
yolu ile şirketin jeranlığmdan yararlanarak 
reasürans anlamı içerisinde özel sigortalara 
aktarılması gibi bir durum vardır. 

Şimdi bu nerdeıı çıkmıştır: Türkiye Sigor
ta ve Reasürans Birliğinin bir müracaatı üze
rine iç sigorta fonunda karşılanacak risklerin 
büyük oluşu ve reasürans sisteminin yürütü-
lememesi nedeniyle bu müracat değerlendiril
miş ve içsigorta fonunun tasfiyesi yoluna gi
dilmiştir. Aslında içsigorta fonunun karak
teri, sigorta hukuku ve sigorta sisteminden 
başka, türü kendine özgü bir fondur ve bu fon 
bugüne kadar mevcut bütün riskleri karşıla
mış ve arz ettiğim seviyeye kadar gelmiştir. 
Türkiye Sigorta ve Roasürnm-ı Birliğinin gös
terdiği üç olay da tamamen gerçekleri yansıt-
iira.kğıuı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kıı-
mkiiıi'ui. hasırlamış olduğu bir ara raporuyla 
bkO .-•.aydı Kanunun 7 nc,i ve 10 nen maddele-
krkn aldığı güç ile belgelendirilmiştir. Yani, 

yanlış bir müracaat, doğııı olmayan bir müra
caat üzerine kamu kuruluşlarına bu zarar ve
rilmektedir. Denilmektedir ki, iç sigorta fonu 
dağınık haldedir, toparlayalım.. Evet, Birinci 
Beş Yılkk Plân, İkinci IKŞ Yıllık Plân öngör
müştür, toparhmamamıştn1; ama Üçüncü Beş 
Yılkk Plânın 297 nei sayfasında. Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin sektöre! holdingler halimle 
Devlet Teşebbüsleri Genel idaresi emrinde top
lanması gibi bir hüküm vardır. Bu hüküm ger
çekleştiği takdirde bu dedikleri dağınıklık da 
aslında kurtarılmış olacaktır. 

Şimdi sizlere ilginç birkaç rakam verip 
huzurunuzdan ayrılacağım... 

'B.vŞIvÂN —• Detaya inmemenizi rica edece
ğim Sayın Babüroğiu. 

SEDÂTLVDDİN BABÜBOüLU (Devamla) 
—Kttıy değil, rica ederim Sayın Başkan, Dev-

1 1 e t iıı menfaatiyle ilgili hususlardır söylediğim. 
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BAŞKAN — Esası ortaya koyun. Gündem 
dışı konuşmalar, biliyorsunuz konferans şeklin
de olmaz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) 
- - Konferans değildir ki bu Sayın Başkan. Her 
kürsüye çıktığım zaman böyle yapıyorsunuz... 

BAŞKAN —• Ama uzun konuşuyorsunuz 
efendim, müdahale etmek mecburiyetindeyim. 

:?ÎBLÂBADD(İX BABÜROĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım... 

BAıŞKAN — Müsaade buyurunuz. Aslında 
konu bir sözlü soru mevzuu, fakat siz buraya 
kısaca, gündem dışı olarak_sadeee Hükümetin 
nazarı dikka.tdnd çekmek üzere geldiniz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) 
—Hükümet bu rakamları da, belki bilmemek

tedir. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz bu mü

dahaleyi hikâye okuyanlara, söyleyin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun ve müdaha

le etmeyin; Başkanın vazifesine müdahale et
meyin, rica ederim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) 
_._ Saym Başkan, siz oyumuzla seçilmiş orada 
oturuyorsunuz. Yalnız makamınıza değil, şahsı
nıza da saygı duymak isterim re size itiraz et
mek istemem. Onun için, bir şey söyleyemeye
ceğim ve müsaade ederseniz iki - üç dakika da
ha konuşmama devam edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Sigorta şirketlerine 
1972 yılma kadar ödenmiş olan paralar 996 
milyon liradır. Hükümet bunu biliyor, bilmiyor 
onu bilemem ben; huzurunuza getirdim. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Bu iş sizin 
zamanınızda oldu. 

ŞELÂIIABDİN BABÜROĞLU (Devamla) 
— Bu iş hiç bir zaman bizim zamanımızda ol
madı. 

Bu paralardan dolayı tazminat olarak geri
ye dönen 304 milyon liradır. 304 milyon lira 
çıkarddığ'i zaman, 692 milyon lira dış sigorta 
nedeniyle öteki sigortalarda; özel sigortalarda 
kal niş olan paradır. Eğer bu sigorta da iç si
gorta yoluyla yapılsaydı paralar Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinde kalacaktı. 

Şimdi denilebilir ki, büyük bir riski olan 
işlerdir, bunlar yaptırılmıştır. Bunlara yine de
vam edilebilir, am.a iç sigortadaki tabloda baş
kadır. İç sigorta yolu ile 951 milyon lira para 
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bugüne kadar yatırılmıştır. İç sigorta, yani 
kendi kaynaklarına ilâve olarak; tazminat, 
risk ol aralk 109 milyon lira ödemiştir ve geriye 
Kamu İktisadı Teşebbüslerine 842 milyon lira 
kalmıştır. Eğer bu sigorta tasfiye edilirse, 842 
milyon lira dışarıya aktarılacak olursa sigorta 
primleri yüzde 30 - 35 daha fazla olduğu için, 
842 milyon lira olarak değil, 1 milyar 94 mil
yon olarak gitmek zorundadır ve faydasız ye
re gitmek zorundadır. Bundan daha hayatî bir 
konunun olabileceğini tasavvur edemiyorum. 

Üstelik döviz kaybı da vardır. Döviz kaybı 
yoktur gibi bir mesele " .söylenilınektedir. Bu 
da yanlıştır. 1970 yılında döviz kaybı 86 mil
yon 700 bin lira, 1971'de 59 milyon 400 bin lira
dır. Bundan küçük işletmelerin; riski karşılaya
mayacak küçük işletmelerin dış sigortalara, özel 
sigortalara, sigorta, ettirilmesi anlaşılabilir, ama 
yıllar yılı Batı ülkelerinde de uygulanmış ve 
Batı ülkelerinin her görüşe uygun gelen Ame
rika, Federal Almanya, İsveç, Holanda gibi 
ülkelerdi! Devlet Demiryollarında, petrol şir
ketlerinde uygulanmış olan güzel bir sistemi 
Hükümetin acele ile tasfiye etme gibi bir yola 
gitmiesinin sakıncalarını arz etmiş bulunuyo
rum. 

Ayrıca, geniş ölçüde bilgi isteyen arkadaş
larımın Yüksek Denetleme Kurulunun yeni 
ara raporuna baıkmalarınm da mümkün olabile
ceğini ve gündem dışı konuşmalar cevap verine 
imkânını sağlamadığı için Hükümetin bana ve
receği cevaplara da Bütçe Komisyonunda ve 
bütçelerde ayrıca gerekirse cevap arz edeceğimi 
saygılarımla bildiririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda 
usul haline getirdiğimiz bir hususu arz etmek is
tiyorum : 

Umumiyetle gündem dışı söz talepleri iki
den fazla olduğu takdirde yalnız iki tanesine 
söz verip diğerlerini başka gündeme bırakıyor
duk. Ancak, gündemimiz müsaidolduğu için 
iki sayın üye daha gündem dışı söz istemişler
dir. Bu arkadaşlara da kısa konuşmaları şartı 
ile söz vereceğim. 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahrîye 
TJcok'un, Kadın Haklarının 39 ncu yıldönümü ile 
ilgili gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Bahriye Üçok, Kadın Hakları-
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nııı 39 nen yıldönümü haftası münasebetiyle söz 
talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan. Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

5 Aralık 1973 günü Kadın Haklarının 39 neu 
yıldönümüdür.. Bu nedenle Türk kadınına kur
tuluş kapılarını açanları ve Türk Ulusunu dün
ya kamuoyu önünde bir kez daha yüceltenleri 
huzurlarınızda minnetle anmayı (Mahallî se
çimler nedeniyle biraz gecikmiş de olsa) bir gö
rev saymaktayım. 

Kadın haklarının tarihsel gelişimi araştırıl
dığında, bu 'alanda en büyük devrimin Arap 
Yarımadasında Kur'an buyrukla fiyle ve Hazreti 
Muhammedi?! öğütleriyle gerçekleşmiş olduğu
nu görürüz. Onu, Batıdaki örneklerini büyük 
farklarla aşarak geliştiren siyasî lider ise Ata
türk'tür. Dünya tarihindeki yüksek yerini her 
çağda koruyacağı kuşkusuz olan iki büyük de
ha. Hazreti Muhammed ile Mustafa Kemal; ik
tidarları süresince kadını hak sü.jesi durumuna 
getirmek için büyük çabalar sarf etmişlerdir. 
Şöyle ki ; İslâm öncesi çağda kadın evlenirken 
velisi tarafından satılmakta ve bundan ötürü do 
satmalanm; yani kocasının mamelekinden sa
yılmaktaydı. Koca öldüğü zaman, eşler onun 
mirasçıları arasında bölüşülıuekte ve oğulları 
bu kadınlarla; yani üvey anaları ile evlenmek
teydiler. Doğaldır ki, bu durumda kadının mi
ras hakkı söz konusu değildir. Çünkü, kendisi 
mirasın konularından birisi sayılmaktaydı. Ko
calar eşlerini hiçbir şarta bağlı olmadan boşaya-
bilmekte ve dul kalan kadınlar da bir yıl süre 
ile hiçbir temizlik yapmadan bir çadırda otur
mak zorunda bırakılmaktaydılar. 

7 nei Yüzyılın başlarında İslâmiyet âyet ve 
hadislerle kadına kişiliğini tanıdı. Bundan böy
le ergin ve mümeyyiz kadın tanı ehliyetli hak 
süjesi haline geldi. Artık o mirasın konusu de
ğil, bâzı durumlarda erkeğin yarısını almakla 
birlikte bu hakkın da sahibidir. 

Evlenmede kocanın vermesi gereken bedel, 
artık kadının velisine değil, doğrudan kendisi
ne ödenecektir. Böylece kadın, boşanma veya 
dul kalma durumları için bir tür garanti elde et
miş olmaktadır. Kadının ekonomik alanda iste
diği gibi çalışabilmesi için de hiçbir engel kal

mamıştır. Evlenirken iradesini beyan etmesi 
şarttır. Lvey oğullarıyle evlenme zorunluluğu 
kaldırılmakla kalmamış, hattâ yasaklanmıştır. 
Hazreti Muhammed Akabe ve Mekke biadlerin-
de kadınların da biatini kabul ederek onlara 
daha 7 nci yüzyılın başlarında seçim hakkı ta
nımıştır. Giderek kadınların hükümdar olabile
cekleri de fıkıhçılarea ifade edilmiştir. Değerli 
fıkıh kitaplarından Hidâye Şerhi Fethül Kadir' 
de bunlara yer verilmiştir, kuralları da göste
ril iniştir. 

İslâmiyeti izleyen yüzyıllar içinde kadınlar
dan şiir, felsefe, fıkıh gibi dallarda yükselenler 
ve adlarını unutturmayanlar bulunduğu gibi, 
resmen hükümdarlık edenlerin; yani saltanat 
tahtını işgal edenlerin sayısında 34'ü bulmakta
dır. Ancak, zengin ve soylu sınıfın dışında kalan 
büyük ve eğitimsiz kütle, tarih boyunca kendi
lerine dinin de tanımış olduğu bu haklardan ha
bersiz ve bu hakların bilincine varmadan yine 
de erkeklerin âdeta bir kölesiynıiş gibi birçok 
bakımlardan eski yaşayışlarını sürdürüp gitmiş
lerdir. Çünkü. Müslüman ülkelerde en hücra 
köylere kadar eğitim müesseseleri değil kadın
ları. erkekleri bile eğitmek yollarını aramamış
tır. 19:20 yılında Medenî Kanunun kabulü ve 
5 Aralık 193-4'te kadınlara siyasal halkların ta
nım m aı-n.yle Atatürk'te bir hukuk devletine ya
rasan en büyük devrimlerden birini gerçekleş-
'ti;imi(:'ştir. Ancak, büyük şehirlerimıizıde ve kasa-* 
balanımızda kadınların bugün bilim, brokrasi, 
eğitimi ve. öğretimi, ticaret ve ekonotmıi alanların
da yüklenmiş oklukları görevlere balkarak ken
dimizi al da tına vahim. Bugün bile Tür'k kadın
larının büyük bir bölümü Cumhuriyetle gelen 
devrimi erin kendilerine tanınmış olduğu haklar
dan habersizdirler. Gider ok kısıtlı da ofea Is-
lâım dininim vermiş olduğu haklardan da haber
sizdirler. Bu cümlemi izninizle örnek ver'eretk 
açıklayayım. 

İslâm Hukukunda velilerin kızları satmaları 
ya:sak olduğu gibi; kacıı'ma, denemıc, değiş to
kuş evlenmeleri de kesin olarak yasaklanmıştır. 
Oysa, ülkemizde bu gibi evlenmelerin hâlâ sü-
•re geldiği Adalet Bakanlığımca 1942 yılımda ya
yımlanmış bulunan bir anlketten açıkça anla-
laşıknakt-adır. Bugün hile en ücra köylerimize 
kadar öğretim ve eğitimin girmemiş olmiası, gir-
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eliği yerlerde de yetersiz bulunması, az önce 
verdiğimiz evlenme ördeklerinin günümüze de
ğin ulaşmasının nedeni olmuştur. Kanımca, bu
gün kanunlarımızda 'kadınlarla erkeklerin eşit
liğini bozan önemli bir hüküm yoktur. Kişisel gö
rüşüme göre, soyadı, izinsiz çalışmama gibi ko
nular aile birliğini korumakta yararlı yönleri ol
ması nedeniyle eşitsizliğe örnek sayılmamalıdır. 
Hem bunlardan sonuncusu yargıç kararıyle ka
dınını lehime çevriliınesi. mü'mlkün olan bir hu
sustur. Bu nedenle Tünk kadınını yeni harklar 
peşinde koşturmaktan çok; önce, onu sahip bu-
ilunduğu hakların bilincine yardırmak, ulus ola
rak bunun savaşını vermek gerekir. Toplumu
muzu uygar bir düzeye ulaştırmanın ilik çaresi 
de budur. Bu da ancak eğitim ve öğretini sefer-
berlriğinc başlamak, son yıllarda güçlenen dev
rim ve kadın hakları karşıtlarının baskılarını 
•"kaldırmakla mümkün olabilir. 

Gmç ekten de resmî ve hukukî hiçbir kayda 
bağm okmadan yuva kuran cefakâr köyllü kadın-
lanınız, esleri tarafından sokağa atılmak:, geri 
göııderiltm'ek korkusu ile titremekte, bu neden
le de erkeğinin haksız ve insafsız davranışları
na <köv;ü körüne boyun eğmekte ve üretiımıin bü
yük ölçüdeki yükünü kendi omuzlarında taşı-
issîk zorunda kalmaktadırlar. Aile birliğinin 
modern hukuk kural la nyl'e sağlam bir temele 
dayandın İması, toplum umuz için artık ele alın
ması kaçuıılmaz konulardan biridir. Böylece ni
kâh dnşı doğan çocuklar için sık sık çı/karı lan 
özel kanunlarla vakit kaybedilmesi geniş olcu
da önlenmiş olacaktır. Resmî nikâhla evlenen 
kişilere Devlet düğün hediyesi adı altında 200 
ya. da 300 lira. gibi bir para vermeyi uygun gö
rürse. evlenmelerin saptanması bakı/mından ya
rar sağ1 ana cağı kanısında yum. Nitekim, sendi
ka kırın yapmış olduğu toplu sözleşmelerde res
mî evlenme yardımı kabul edildiği için bu gibi 
iş yerlerinde gayriresmî evlenmeler hemen he
men önlenmiş bulunmaktadır. 

'Sorunları pek çeşitli bir ülke olan Türkiye 
Oumbuıiyetinin etkili çözüm yolları bulmayı 
gerc/ktiren konularının başında, Medenî Kanu
numuzun özellikle, Türk köylüsüne benimsetil-
cnesi kadar, kadını hor gören anlayışı yıkmak, 
bu konuda bir zihniyet değişikliği sağlamak, 
dkonomrJk ve sosyal sorunlara biran önce çö
züm yolları bulmakta gelmektedir. İste o za

man Sayın İnönü ve 191 arkadaşının 1934*te 
«Kadının kurtuluşu»' adını verdikleri kanunla
şan önergelerinden umulan yararlar, yani tüm 
Türk kadınının kurtuluşu sağlanmış ve gerçek
leşmiş olacaktır. 

Derin saygılarımla. (Alkışlar) 

4. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu' 
nun, Sağlık Bakanlığının Hastaneler Yönetmeli
ğinde yaptığı değişiklikle ilgili gündem dışı de
meci re Sağlık ve Sosyal Tardım Bakam Vefa 
Tanır'ın cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu, Sağlık 
Bakanlığının, -Hastaneler Yönetmeliğinde yaptı
ğı değişiklik üzerinde gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Buyurun, Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOClLU (Adana) — 
Sayın Başkan, yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Huzurunuzu, Sağlık Bakanlığının, hastane
lere yatan fakir hastalar için uygulanan yö
netmelik üzerinde yaptığı değişiklik hakkında 
mâruzâtta bulunmak için işgal ediyorum. 

Sağlık Bakanlığının, bu yönetmeliğin 61 nci 
maddesinde yaptığı ve 26 Kasım 1973 gün ve 
14.724 sayılı Resmî Gazetede çıkan değişikliğe 
göre, «Fakirlikleri saptanan hastaların muaye
ne ve tedavileri başhekimin işareti üzerine üc
retsiz yapılır.» denmektedir. 

Burası biraz izaha muhtaçtır. «Fakirlikle
ri saptanan» deniyor. Buradaki «saptanan» ke
limesinin telâffuzunu ben pek beceremiyorum; 
ama mânası «tespit edilen» demekmiş. Buna 
göre, fakirlikleri tespit edilen hastalar başhe
kime müracaat edecekler ve başhekim de 
«yatsın» diye işaret, koyacak, o hasta da ücret
siz olarak hastaneye yataeakmış. 

Biliyorsunuz, şimdiye kadar hepinizin ba
şından geçmiştir; vilâyetlerimizden hastalar ge
liyor, elinde de bir fakir belgesi var. Bizler de 
bunun üzerine hastane başhekimlerine ya tele
fon diyoruz veyahut hasta ile beraber gidiyo
ruz ve hastalar bu belge ile hastaneye yatıyor
lardı ; ama bazen hastalar gelirken bu fakir 
•belgesini beraberlerinde getirmeyi unutuyor ve
ya kaybediyor ve bu yüzden fakir belgesiz ge
lem hastalar da oluyordu, bunlar için de başhe
kimlere istirham ediyorduk, başhekimler bu-
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nun fakir olduğuna kanaat getirince, bu hasta
ları da hastaneye yatılıyorlardı. Bazen de, son 
zamanlarda bâzı hastaların ellerinde fakirlik 
belgesi bulunduğu halde, gelen hasta hakkın
da başhekimde «(Bu hasta para verir» kanaati 
hâsıl olursa, birkaç kuruş almak için gayret 
sarf ediyordu; «verebilirim» diyenlerden para 
alıyorlardı, «veremem» diyenden de para almı
yorlar ve elindeki belgeye istinaden hastaneye. 
yatırıyorlardı. Şimdi, bu yapılan değişikliğe 
göre başhekimlerin bu salâhiyeti kalkmış olu
yor, yani gelen hastanın elinde, muhtardan ve
ya validen veyahut da sayın (Sağlık Bakanından 
çıkıp alacağı «Bu fakirdir, ücretsiz yatırın» di
ye belge olmadan, başhekimler salâhiyetini kul
lanıp da bu hastayı ücretsiz yatıramayacaklar-
dır. 26 Kasım 1973 günlü Resmî 'Gazetede ya
yınlanan yönetmelik değişikliğine göre durum 
böyledir. 

Sayın senatörler, Türkiye fakiri bol olan 
bir memlekettir ve yine hepiniz bilirsiniz ki, 
Türkiye^de fakirlik belgesi kolay alınan bir 
belgedir. Buna ırağmen fakirlik belgesi almamış 
olan, fakirlik belgesini kaybetmiş olan ve Kars' 
tan, Ardahan'dan, Urfa'dan, Gaziantep'ten, 
Kahraman Maraş'tan gelen hastalarımız var
dır. Bunlar ya memleketinin temsilcisi mebu
sunu veya senatörünü bulacak, onlar başheki
me ricada bulunacak, buna rağmen hastaneye 
ücretsiz yalamayacak, çaresiz kalacak, kapı ka
pı dolaşacak, Sağlık Müdürlüğüne gidecek ve
ya valiye gidecek ki, oradan bir belge alıp baş
hekime getirsin ve başhekim bunu hastaneye 
yatırsın. Zira, başhekimin salâhiyeti elinden 
alınmıştır. 

Şimdi, 200 - 300, 500 - 600 yataklı koca bir 
.müesseseye bir doktoru başhekim diye tayin 
ediyoruz ve onun eline ufacık bir salâhiyet ver
mekten çekiniyoruz. Yönetmelikte yapılan bu 
değişiklik yürüyecek gibi görünmüyor. Büyle 
hastalar ya bizlere gelerek bizlerin vaktini ala
caklar yahut da kapı kapı dolaşıp sefil ola
caklardır. 

Mutlu bir tesadüf eseri olarak Sağlık Ba
kanımızın burada bulunmaları sebebiyle ben 
kendilerinden istirham edeceğim, her ne kadar 
gündem dışı konuşmalara cevap verilmezse de, 
Sağlık Bakanımızın lütfedip gündem dışı bir 
söz almalarını ve başhekimlerde eski salâhiye

tin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları
nı, 61 nci maddenin son fıkrasının değiştirilme
sini veyahut ela kendileri yapılan bu değişik
liği kâfi görüyorlarsa, hiç olmazsa başhekimle
rin fakir gördüğü ve elinde yönetmeliğin ka
bul ettiği bir makamdan alınmış fakirlik belgesi 
bulunmayan hastaların da başhekimin salâhi
yetine istinaden yatırılacağmı beyan buyurma
larını ve bunu zabta geçirmelerini istirham edi
yorum. 

İkinci bir nokta şudur: Yine değiştirilen yö
netmeliğin (b) fıkrasında,, hastaneden çıkar
ken parası olmayıp hastane idaresine borç se
nedi veren hastalar bilâhare, fakirlik belgesi 
getirdiği zaman, bu borç senetlerinin iade edi
lemeyeceğine dair bir değişiklik daha var. 

Muhterem arkadaşlarım, cebinde 3 - 5 kuru
şu olup hastaneye gelip yatan bir hastayı dü
şününüz. Bu hasta iyi olmuştur veya salâh bul
muştur; evine gidecektir, hastaneden çıkarken 
para istiyoruz. Bu hasta hastaneye yatarken 
200 - 300 lira yatırmıştır; ama cebinde parası 
kalmamıştır, vaziyeti de iyi değildir. Hasta 
hastaneden çıkarken hastane idaresine bir borç 
senedi veriyor; 300, 500 veya 1 000 liralık. Bu 
borç. senedi verilmezse hasta dışarıya çıkarıla
maz. 

Şimdi, hasta evine gidip, muhtarından, kay
makamından veya valisinden fakir olduğuna, 
hiçbir şeyi olmadığına dair bir belge dahi -ge
tirse, mademki bu senedi vermiştir, getirilen 
belge ile bu senet değiştirilemez ve hastanın bu 
borcu silinemez. 

Bu hususta da Sağlık Bakanlığının bir anla
yış göstermesini ve fakiri pek çok olan bu mem
leketimizde fakirlere yardımcı olmalarını hassa
ten istirham ediyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize hürmetlerimi sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

SAĞLİK YE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEPA TANIR (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Sayın Yefa Tanır, buyurunuz. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 
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Saym Senatör Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun 
Hastaneler Yönetmeliğinin 61 nci maddesi üze
rindeki hassasiyetini dinledim. Meseleyi Sena
toya kadar getirdiği için kendilerine teşekkür 
ederim. 

Muhterem senatörler, .memleketimizde has
taneler meselesi hakikaten vatandaşlarımızın 
'bugünkü durumu karşısında birkaç bakımdan 
üzücü hal almıştır. Bir defa büyük merkez
lerde nüfus günden güne artmaktadır, bu nü
fus artışına yeni hastanelerle ayak uydurma 
imkânımız ortadan kalkmıştır. Bu ileride bizi, 
üzerinde hassasiyetle durulacak ve geniş bölge 
hastanelerine gitmek için zorlayacaktır. 

Bugünkü durumda hastanelerimizde kâfi 
miktarda yatak bulunamıyor, bilhassa üçüncü 
sınıf yataklarda daha fazla izdiham var. Bun
dan 3 - 4 ay evvel ben, üçüncü sınıf bütün ya
takların ücretsiz olacak, vatandaş üçüncü sınıf 
yatakta yatmaya razı oldumu hiç para ödeme
yecek. Arkadaşlarım tetkik ettiler, tetkik ne
ticesinde; ücretsiz yatan hastalarımızın bir de 
lâJboratuvar muayeneleri, röntgen muayeneleri 
gibi muayeneler de ücretsiz yapılırsa, hastanele
rimizin sene sonuna kadar yeniden 75 milyon 
liranın üzerinde bir paraya açıktan ihtiyacı ola
cağı ortaya çıktı. Çünkü bu masraflar üçüncü 
sınıf yataklardan alman ücretlerle karşılanı
yor. 

Böyle olunca, bir bütçe dönemi içerisinde 
bir bakan alışılagelmiş bir usulün dışına, an
cak yeni ödenekler bulabilirse çıkabileceği ger
çeği ile karşı karşıya geldim. Takdir edersi
niz ki, bu kısa dönem içerisinde yeni ödenek 
bulmak da bir mesele. Bunu benden sonra ge
lecek bütçe dönemi içinde uygulama yapacak 
olan bakan arkadaşa bırakarak, bütün hasta
nelere bir tamim gönderdim ve «Fakirliği sap
tanan, tespit edilen hasta muhtar ilmühaberi 
getiren hastadır, kaymakamlıktan fakir kâğı
dı getirebilen hastadır, bakanlıktan fakir kâğı
dı getirebilen hastadır, her şeyin üzerinde en 
az muhtar kadar anlayışa sahip olan ve bir bü
yük hastaneyi idare etme yetkisi olan başhe
kimlerin şahıslarının kanaatine bağlıdır.» de
dim. 

Bir vata-ndaşın fakirliğinin takdirini muh
tara bırakıyoruz, kaymakama bırakıyoruz da 
koca bir Devlet hastanesini yöneten başhekime 

böyle bir yetki vermiyoruz, buna benim aklını 
ermez... Bu tamimim bütün hastanelerde var
dır. Saptanan, tespit edilen hususların içinde 
bunlar vardır. Muhtar vesikası, fakir ilmühabe
ri, kaymakam ilmühaberi, bakanlıktan alman 
kâğıtlar ve bunun hepsinin üzerinde benim ka
naatim, hastaneyi yöneten başhekimin, o va
tandaşın fakirliğine kanaat getirişidir. Başhe
kim, böyle bir kanaate sahip olduğu zaman o 
hasta ücretsiz yatabilecektir. 

Hemen bunun yanında, herhangi bir şe
kilde vatandaş muhtarı bulamaz, kaymakamı 
bulamaz, o saatte, de başhekim yoksa, bu sap
tanan, tespit edilen vesikaları çıkarken temin 
etmek üzere hastaneye yatışta hastalardan hiç
bir vesika İstenmeyecek şeklinde de bir tamim 
yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, has
tane başhekimleri eğer vatandaşlarımıza karşı 
müşfik davranmak isterlerse her türlü imkân 
ellerinde vardır; hastayı yatırır, fakir olduğu
na dair kanaat getirmezse saptanan bu husus
ları hasta, yattığı sürede temin eder, yerine bi
ra kn*. 

Bunların dışında özel kanaatimi söyleyeyim; 
inşallah iki Meclisimiz birleşir, eğer bu dönem 
içerisinde genel sağlık sigortasını çıkaramaya-
eaksak bu derde deva Sağlık Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken üçüncü sınıf yatakların ücretsiz 
hale getirilmesi için bu ödeneğin karşılığını büt
çeye temin ederek bu sıkıntıları toptan hallet
me yoluna gideriz. Gece yarısı hastalanan bir 
vatandaşa muhtarın kapısında, kaymakamın 
kapısında ücretsiz kâğıdı aratmak bence acı bir 
şeydir ki, arkadaşımız bunu öneriyor. Bunun 
çaresi iki Meclisimizin elindedir. 

S ay gı 1ar sunarı m. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

o. •—• Vazife ile yurt ehsma giden Devlet Ba
ltanı İlhan Özirak'a, Devlet Bakanı İsmail Hakkı 
TckineVin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/383) 

BAŞKAN —• Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Prof. İlhan öztrak'm dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına. Devlet Bakanı İsmail Hakkı Te-
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kmel'in Tekillik etmesinin, Bas'bakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulura 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek <olan Mil
lî Savunma Bakanı İlhami Sancar'a, Devlet Ba
kam - Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/384) 

BAŞKAN — Bir Cumhurhaşkanlığı tezke
resi Tar, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı İlham! Sancar'm dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın vekil
lik etmesinin, Bas'bakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - - Yüksek Heyetin bilgilerine su-
nuluı*. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Naim Ta-
lû'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir •Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/385) 

BAŞKAN —• Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Başbakan Naim Talû'nun ve
killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
«ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkaaıı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su-
uulur. 

8. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı seçimleri-

n.0 .geçiyoruz • 

Aday olarak ismi bildirilmiş olan Sayın Az
mi Erdoğan'ın Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı Kâtipliğine aday gösterildiğini tek-
raren arz ederim. 

Tasnif Heyetini seçiyorum : 
Sayın Vahap Güvenci. Buradalar. 
Sayın Refet Aksoyoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Cemal Tarlan?.. Yoklar. 
Sayın Süreyya Öner?.. Yoklar. 
Sayın Sami Turan?.. Buradalar. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Refet Rendeci?.. Buradalar. 
Oy verme işlemine nereden başlanacağına 

dair kur'a çekiyorum... Sayın Şükran Özkaya' 
dan başlanacaktır. 

(Tabiî Üye Şükran Özkaya'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan Sayın 
üye var mı efendim?. («Var» sesleri). 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oy -verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetine seçilmiş olan arkadaşları
mız lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

(Oyların ayrımı yapıddı) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağım oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanilıga 
Bir kâtip üyelik için yapılan seçime (53) 

üyenin katıldığı tespit olunmuştur. 

Bu nedenle ıtasnife gidilmemiştir. Arz olu
nur. 

Tasnif heyeti 
Üye Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kayseri 
Vahap Güvenç Sami Turan 

Üye 
Samsun 

Raiet Rendeci 

BAŞKAN — Seçilme ınısabı kadar oy kul
lanılmamış olduğu cihetle, 13 . 12 . 1973 Per
şembe günü saat 15.00'ite toplanılmak üzere 
'Birieşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.05 

^»-—+•• 
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IV. - BORULAR 

A) YAZILI SORUL. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'in, İstanbul Haliç çevresinin ve uzan
tısı havzasının yeniden düzenlenmesi konusun
da yapılacak çalışmaya dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Taıur'm 
yazılı cevabı. (7/175) 

13 . 11 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Haliç ve eevresimiu uzantısı havza
nın yeniden düzenlenmesi konusunda bâzı çalış
malar yapılıp protokollara bağlandığı malûm
larıdır. Hayati önemdeki bu müzmin konuya, 
kesin bir çözüm getirebilmek üzere plânlama 
ve uygulama halamımdan yasal bir örgütlenme 
ve tedbirler konusunda çalışma yapacağımdan 
1957, 1965, 1966 tarihli protokollarla bu tarih
ten sonra Karayolları, Limanlar ilgilileri ve 
Sağlık işleri Genel Müdürlüğünce düzenlemen 
raporlara dayanılarak, bu dokümanlarda sözü 
ıgeçen aşağıdaki Bakanlıklarca; 

1 — Bugüne kadar yapıları işler, 
2 — Alman sonuçlar, 
3 —• Harcamalar, 
4 — Yapılması düşünülen işler, 
5 — Bu müzmin konunun halli için düşün

celer 

Konusunda Tüzüğümüzün hükmüne daya
nılarak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alınması
nla aracılığınızı iarz ederim. 

Saygılarımla 
Tabiî Senatör 

Kadri Kaplan 

Sanayi Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Sa ğlık Bakamlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Cin. Md. 
Devlet Pl. Müste. 
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7E CEVAPLAR 

İl? VE CEVAPLARI 

\ T. C. 
Sağlık ve Sosyal Vardım G . 12 . 1973 

'. Bakanlığı 
• Sayı : 1777 

Konu : Tabiî Senatör Kadri 
Kapları'm yazılı soru öner-

. gesi ilk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 14.. 11 . 1973 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü i775-1687-7/175 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Sena i. osu Tabiî ÜyesL Kadri 

Kaplan imarından verilen ve Haliç çevresiyle 
ilgili olan yazılı soru önergesine cevabım ek
tedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vefa Tanır 
Sağlık ve Sosyal Vardım 

Bakanı 

Cumhuriyet Semi osu Tabiî Cyt-si Sayın Kad-
I ri Kapla;]';!! Vlorlut Haliç çevresine ait yazılı 

soru önergtsine cevap. 
voıiı 1 : Bugüne ka.dar yapılan işler. 
Cevap 1 : a) liiıinoi sınıf gayri sıhhî mües-

Seseleım arv'vlarvi'i a: tırmalan denize dökme
lerini önlemek için çalışılmış, 

bi ICuıç mıhiilevnlcki gayri sıhhî müesse
selerin Üstel çıharivmıış ve bunlardan ruhsat
sız çaiışaila.rm durumları saptanmış ve etrarl 
için zan arlı ulnalarm düzeltilmesi maksadı ile 
İstanbul Valiliğim1 gereVİ emir verilmi ştıl. 
(Valilikçe bu konu ele alınarak başlayan ça
lışanlar devam etmektedir.) 

e) Cemi sökme yerlerinde (ellerinde bu
lunan işleri bitird.kten sonra) yeniden hiçbir 
geminin sökme işine müsaade ed'iLnemesi il 
gi'i b akardık i arm müsteşarla; mm iştirak etti
ği t epki .o la r la ka ra laş ru lmış ve •duranı İs 
tanbui Valiliğine bildirilmiştir. 

Sara. 2 : Alınan sonuçlar. 
Cevap 2 : Alınan sonuç olarak bugünkü du

rumu disipline edilmiş olduğu söylenebilir 
Çünkü 4 neü sorula izah e l l en tedvirler alın 
malıkça bugünkü durumun ortadan kaldr-1 

S ması mümkün değildir. 
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Soru 3 : Yapılan harcamalar. 
Cevap 3 : Bakanlığımızca 'İm 'konuda bir 

h a re anı a y a p 11 m amıştı r. 
'Soru 4, : Konunun halli için düşünülen ted

birler. 
Cevap 4. : a) Haliç imar plânının yeniden 

ele alıııarak bu bölgedeki gayri sıhhî müesse
selerin başka yerlere nakledilmesi. 

b) Halic'in temizlenerek hiçbir lâğım ar
tığının Halic'e akıtılın aması. 

e) Temizlenen Halic'in civarımda yalnız 
turistik kuruluşların iıışasma izin verilmesi. 

d) Bu kanunun Turizm, İmar ve İskân, 
Bayındırlık bakanlıkları de İstanbul Beledi
yeci taıatından müştereken ele alınarak en kı
sa zamanda sonuç1! andın I ması, 

Dr. Vefa Tanır 
'Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nun, Avrupa Konseyi nez
din d eki Türkiye daimî temsilciliğine dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk Buyülkcn'in 
yazılı cevabı (7/176) 11 . 11 . 1973 

C iv. ııh u ı ry e t S en a t osu B a şk ar il ı gına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

taralından yazılı olarak acele cevaplandırıl
masına delâletlerinizi .saygılarımla arz ede
lim. 

Manisa Senatörü 
Oral Karaosmaııoğlu 

Avrupa, Konseyi 'Mahallî İdareler Kml'eraus-
sı Konsey Statüsü muvacehesinde Türkiye'de 
dâhi:' olduğu üye ülkelerin seçilmiş temsilci
lerden oluşan bir organdır. Memleketimiz bu 
konferansta 10 üye ile temsil e el ilmektedir. 
Konferans her iki yılda bir bütün üyelerin ka
tıldığı genel kurul toplantısına ve ilki yıl ara
sında da Komisyon toplantıları yapmaktadır. 
Ayrıca Daimî Komite mutaden yılda 4 toplan
tı yapmaktadır. 

Konferansın maddî olanaklarının yetersiz-
'liğıi clolayısiyle som yıllarda özellikle 1972 - 1974 
döneminde statüler 'organları olan komisyon
lar toplanamıyor. 

Mahallî idareler konferansı, yapısı, amaçla
rı ve şimdiye 'kadar yaptığı çalışmalar clola
yısiyle, üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi teş-

•'kül&tmm amacılarının gerçekleşmesine büyük 
katkısı olan bir organdır. 

Sözü geçen kuruluşun daimî 'komite üyesi 
ve Türk Belediyecilik; Derneği Genel Sekrete
ri olarak bu duruma yak İnen tanık olduğum gi
bi, Konferans Başkanlığınım 'komiyle ilgili ola
rak gerek Konsey Genel Sekreterliğll gerekse 
üye devletler nezdindeki haklı ve resmî teşeb
büslerine bugüne kadar müspet cevap alama
yışını üzüntüyle göldüm. 

•Mahallî İdareler Avrupa Konferansı yap
mış okluğu toplantıda, oy birliğiyle ve ısrar
la politik, idarî ve malî olanaklar yönünden 
güçlendiril meşini tale-betmiş burnum aktadır. 

Bu durum muvacehesinde : 
1. Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye 

Daimî Temsilciliğine, adı geçen konferans ça
kışım alarma. gereken destek ve müzaharette bu'-
lımulması hakkında Bakanlığınızca herhangi 
talim a t v e riiııııiş midi r ? 

Şu ana kadar böyle bir talimat verilmıe-
ml'ş ise, gereğinin acele ifası düşünülmekte 
inlidir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

«ayı : 24 
Konu : Manisa .Senatom 
Oral Karaosmanoğlu'nun ya
zılı sorusu. 

Cu 11 ılımı iy et S e n a t osu B a şka nlıığı ııa 

7 . 12 . 1973 

İlgi : Kan unlar Müdürlüğü ifadesiyle alı
nan 15 Kasım 1973 tarih ve 1691-1795 7/176 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Sayın 
Oral Karaosmanoğlu'nun Avrupa Konseyi Ma
hallî İdareler Konferansı) İle ilgili yazıl!ı sora 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ü. Halûk Bay ülken 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Oral Karaıosımainoğlu Manisa Senatö
r ü 

Avrupa Mahallî İdare'lıer Konferansına Av
rupa Konseyince yapılacak yardım konusun
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma tevdi 
buyurmuş olduğunuz 14 Kasım 1973 tarihli ve 
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7/176 sayılı yazılı soru önergeslini aşağıda ce
vaplandın yoranı : 

Kuruluşundan kısa 'bir süre sonra Avrupa 
Konseyine üye olan Türkiye, bugüne kadar 
Konseyin her alandaki faaliyetlerini yakın bir 
ilgiyle izlemiş ve yapıcı bir anlayış ile Kon
sey çerçevesinde sürdürülen çalışmalara kat
kımda bulunmuştur., 

Bu çalışmalar arasında Avrupa Mahallî 
İdareler Konferansının özel bir yeri olduğu 
'kanısındayız. Konferans bugüne kadar verim
li ve yararlı faaliyetlerde bulunmuştur. 

Ne var ki, Konferansın halen kenfdisinden 
beklenen faydayı bütünüyle sağlayacak ola
naklara sahip bulunmadığı 'bir vakıadır. Nite
kim Mahallî İdareler Konferansının Avrupa 
camiasında daha önemli bir rol oynaması im

kânlarımın araştırılmasının yararlı olacağı 
Avrupa Konseyi çevrelerinde benimıseneaı bir 
kanaat haline gelmiştir. 

Bu alanda Avrupa Konseyi çerçevesinde gi
rişilecek teşebbüsleri şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de olumdu bir anlayış ilcin
de mütalâa edeceğimiz ve Avrupa Konseyi Ya
sası ve genel ilkeleri çerçevesinde konferansın 
görevini daha müessir bir şekilde yerine getir
mesine yardımcı olacağımız tabiîdir. Avru
pa Konseyi nezdindekii Daimî Temsilciliğimiz 
de esasen bu alanda gerekli talimat ile teçhiz 
edilmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Ümit Halûk Bay ülken 

Dışişleri Bakanı 
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