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ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve
bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit
etmek üzere bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi. (8/25)
270:291

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
!
mal
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun
Hatiboğlu'nun, ürünlerini satamıyan üzüm
ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahri
üreticisinin durumuna dair demeci ve
batı
mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere
Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin
Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir
ile Devlet Bakanı Sadık Tekin MüftüoğMeclis Araştırması yapılmasına dair öner
lu'nun cevapları.
267:269
gesi. (10/16)
291:292
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kıroğlu'na izin verilmesine dair Başkanlık
ca'nm, tefeciliğe kesin olarak son vermek,
tezkeresi (3/795)
269
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen
3. — Ankara Milletvekili Alpaslan Türköylü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını
keş'in, Kıbrıs konusunda takibedilen po
almalarını sağlamak için gerekli olan ted
litika dplayısiyle Başbakan hakkında gen
birleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88
soru açılmasına dair önergesi (11/58) 269:270
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/23) 292:293
4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, kanserin tedavisini, hastalığa duçar
7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok
olanların yurt ölçüsünde takibi ile tedavi
ve 4 arkadaşının, tütünden elde edilen ge-
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Sayfa

Sayfa

lirin tütün ekicileri ile ihracatçılarına ve
rilen kredi ve bunların sağladıkları kâra
karşı ödedikleri vergi miktarı konularında

bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi. (10/17)
293:304
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
T. B. M. Meclisi Birleşik toplantısını taki
ben açılan Birleşimde çoğunluk olmadığı anla
şıldığından,
1 . 12 . 1967 Cuma gfünü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,20 de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Tunceli
Nurettin Ok
Kenan Aral
Kâtip
Afyon Karahisar
Mustafa Akalın
2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı.
(1/427) (Bütçe Karma Komisyonuna)

8. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı. (1/434) (Bütçe Karma Ko
misyonuna)

2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
^kanunu tasarısı. (1/428) (Bütçe Karma Ko
misyonuna)

9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı.
(1/435) (Bütçe Karma Komisyonuna)

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968
yılı Butça kanunu tasarısı. (1/429) (Bütçe
Karma Komisyonuna)

10. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarısı. (1/436) (Bütçe Karma Ko
misyonuna)

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı. (1/430) (Bütçe Karma Komisyonuna)

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1968
yıh Bütçe kanunu tasarısı. (1/437) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna)

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. 1968
yılı Bütçe, kanunu tasarısı. (1/431) (Bütçe
Karma Komisyonuna)

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe kanunu tasarısı. (1/438) (Bütçe
Karma Komisyonuna)

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı.
(1/432) (Bütçe Karma Komisyonuna)

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı. (1/439) (Bütçe Karma
Komiyonuna)

7. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı. (1/433) (Bütçe Karma Komisyonu
na)

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı. (1/440) (Bütçe Karma Ko
misyonuna)
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15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe kanunu tasarısı. (1/441) (Bütçe Karma
Komisyonuna)
16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısı. (1/442) (Bütçe Karma
Komisyonuna)
17. — Asayige müessir bâzı fiiller'n önlen
mesi hakkında kanun tasarısı. (1/443) (Adalet
ve İçişleri komisyonlarına)
18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahakemeleri Kanununun başlığının ve bası maddelerinin
değiştirilmesi, ve bâzı maddelerinin kal
dırılması, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar
eklenmesi hakkında kanun tasarısı. (1/444)
(Adalet Komisyonuna)
19. — Noterlik kanunu tasarısı. (1/445)
(Çalışma, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rına)
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20. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet
Oktay. Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un,
1967 Malî yılı Bütço Kanununa bağlı (L) işa
retli oe^vclcb derişiklik yapılması hatskında
kanun teklifi. (2/581) (Bütçs Karma Komis
yonuna)
'

Tezkereler

21. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması
hakkında
Başbakanlık
tezkeresi.
(3/793) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından
mürekkep Karma Komisyona)
22. — Adana Milletvekili Turhan Dilligilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/794) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok.
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Tevfik Koraltım (Siva:)
BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar.
(Yoklama yapıldı),

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, ürünlerini satamıyan üzüm üretici
lerinin durumuna dair demeci ve Gsmrük ve Te
kel Bakanı İbrahim Tekin ile Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun cevapları
BAŞKAN — ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, buyu
runuz efendim. Gündem dışı, beş dakika için-

de ziraat odaları tarım kooperatifleri hakkın
da konuşacaksınız.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Muhterem arkadaşlarım, Meclis yaz tatiline
girmeden evvel muhterem Hükümetin üzüm fi
yatları ve diğer zirai mahsullerin fiyatları hak
kında dikkatini çekmiş, durumu arz etmiştim.
iki sene evvel 32 liraya satılan kükürtü 80 li-

— 267 —

M. Meclisi

B : 11

raya alan bağ bahçe müstahsilinin, çiftçinin
durumunu tekrar huzurlarınıza getirmek mec
buriyetinde kaldım. Köylerde yaptığımız ge
zilerde; Keskin'de, Kırıkkale köylerinde üzüm
lerin fiyatlarının çok düşük oluşunu, Bira
fabrikası tarafından alınmayışını acı acı bize
dert olarak intikal ettirdiler.
Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan, ilâç
lı buğdaylar piyasada satılıyor diye dert ya
nar, şikâyette bulunuruz, diğer taraftan va
tandaşlar kendilerinin bir yıllık emeğinin kar
şılığı olan üzümü yirmi kuruşa satmak mec
buriyetinde kalır. Bira fabrikasının göstermiş
olduğu anlayışsızlık sebebiyle hâlâ bağların
dan koparamamak durumunda kalır.
Değerli arkadaşlarım, köylüyü ve çiftçiyi
korumak ve kalkındırmak için yapmış olduğu
muz birçok teklifler Muhterem Hükümetçe na
zarı itibara alınmamıştır. Bilhassa ithal kota
larında doğrudan doğruya, çiftçinin kendisi
nin ziraat aletlerini ithal edebilme imkânını
sağlvyan durumu Hükümete arz ettiğimiz hal
de Hükümet bu mevzuda da anlayış gösterme
miştir. Her haliyle perişan durumda olan, sat
tığı her şeyi ucuza, aldığı her şeyi pahalıya
alan çiftçimizin, hele hele sandıkların sahibi
olan çiftçimizin korunması mevzuunu, bilhas
sa zor durumda olan üzüm müstahsilinin duru
mu Hükümetin, dikkatlerine arz eder, hepinizi
saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gümrük ve
Tekel Bakanı.
GttMRftK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem
arkadaşlarım, Ankara Milletvekili Sayın İbra
him Sıtkı Hatipoğlu'nun üzüm hakkındaki ko
nuşma1 aram dikkatle dinledim. Su kadarını
söyliyevim ki. Rrkadasımm söyledikleri tama
men doğru delildir veyahutta kendisine yan
lış aksPtt.irmısJerdir. Üzün istihsali bu sene faz
ladır. Bu istihsali nazarı itibara alarak bil
hassa Ankara bölgesinde Ankara Bira Fabri
kasında bulunan şarapları istnbuTa naklet
tirdik ve gecen senekinden fazla da üzüm al
maş bulunuyoruz. Nihayet Tekelin de bir ka
pasitesi vardır, bu kamsitenin üzerinde de yaş
üzüm almasına maddeten imkân yoktur. Biz,
bütün imkânlarımızı zorlıyarak ve fiyatı dü
şürmemek şartiyle - ki birkaç kuruş geçen se
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neden belki aşağı olabilmiştir, ama büyük bir
düşüklük yoktur - bütün imkânlarımızı zor
lıyarak âzami derecede üzüm mubayaasında
bulunduk. Arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Ba
kanı.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; Sayın Hatipoğlu arkadaşı
mı? «köylü ve çiftçiyi korumak için yaptığı
mız tekliflerin hiçbirisi Hükümet tarafından
itibar görmüyor» diye bir cümle kullandığı için
huzurlarımzı işgal etmek mecburiyetini his
settim. Takdir edersiniz ki, köylünün emeği
nin heba olmaması, toprağa verdiği almterinin
hakiki değerinin karsılığinı alabilmesi birta
kım şartların ve birtakım imkânların yerine
getirilmesine bağlıdır. Bunların başında köy
lümüzü müstahsilimizi güçlü hale getirebil
mek için her şeyden evvel onun maddi P*"OÜnnn artırılması icabeder. Eğer. Ziraat Bankanının Türk çiftçisine, Türk köylüsüne açmış
nlduo-u kredi imkânlarını şöyle bir mütalâa
ederseniz Hükümetimizin zamanında bu mevp;na at.fet.tioi önemi rakamlarla hakiki deleri
ni fnivîajıede etmeniz mümkün olabilir. Nite
kim, 1967 ynlında 55 milvar lirayı bulmuş olan
pıirai kredilerin 1963 yılında 3 milyar lira ci
varında olduğunu ifade ettiğim zaman ara
daki 2 milyar lira zirai kredi artısının her
halde kolav bir sey olmadığını arkadaşımın
takdir edeceğine kaaniim. Diğer taraftan, nak
dî olarak verilen krediler yanında avnî ola
rak verilen kredilerde de yıllar itibariyle bü
yük artışlar vardır. Bunlardan bir, iki rakam
vermek isterim.
Hububat; sertifikalı tohumluk olarak 1964
vlıtıda 29 ($1.7 000 ton verilmiş iken 1965 te
40 743 000 ton. 1966 da 83 690 000 ton, 1967
de ise 155 584 000 tona baliğ olmuştur.
Sertifikal:, tohumluk kredisine gelince; naH+, .olarak, mi^re 1964 yılında 20 milvon lira,
1.965 yılımda yine 20 milyon lira, 1966 yılında
75 milyon Türk lirası ve 1967 yılında 240 mil
yon Tl. bir rakama ulaşmış bulunmaktadır.
Bunun yanında, müstahsilin malını değerlen
direbilmek için de gerekli bütün tedbirler
iktidarımız zamanında alınmıştır. Nitekim,
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geçmiş yıllarda bir iki maddeye inhisar eden
ve o da bâzı senelerde tatbik edilen destek
leme alımları zamanımızda hakiki hüviyetine
kavuşturulmuş ve birçok maddeler destekle
me alımlarından istifade eder duruma gelmiş
tir. Bilfarz, fındık, üzüm, pamuk, kuru incir,
zeytinyağı, buna ilâveten Trakya bölgesini
yakından ilgilendiren ve Yağlı Tohumlar
Kooperatifi Birliğine Ziraat Bankası kaynak
larından açılan kredilerle ayçiçeği destekleme
mubayaasını, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan yapılan çeltik ve pirinç mubayaasını, bu
arada söyliyebilirim. Bunun yanında bildiğiniz
gibi tütün aynı şekilde, buğday ayna şekilde
destekleme alımlarına
mazhar olmaktadır.
Son defa olarak, bilhassa sebze bölgelerinde, hu
bubat bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın
bu mahsûllerinin de hakiki değerleriyle satı
labilmişini ve hakiki değeriyle müstehlike inti
kalini sağlıyabilmek için GÎMA çapında yeni bir
çalışmaya girişilmiş, GİMA muhtelif imkânlariyle bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın, yanına
gitmiş, gerek kooperatifler kurulmasını teşvik,
gerekse bu kuruluşlara maddi yönden imkânsağlamak suretiyle bir kombinezon içine gir
miş bulunmaktadır. Yine bu . meyanda GİMA
bu bölgelerde mubayaa ettiği malları beş, alta
seneden beri muattal bir şekilde ambalajlar
içerisinde bulunan tasnif makinalannı yer
leştirmek ve faaliyete geçirmek suretiyle pa
ketleme servislerini kurma yolundadır. Bura
larda yapılan paketlemeler GİMANIN fakir halk
yığınlarının yaşadığı semtlerdeki bakkallarla
ve esnafla anlaşmak suretiyle GİMA malları
nın merkezdeki fiyatları üzerinden fakir halk
yığınlarının bulunduğu bölgelerde satışı imkâ
nı sağlanmış bulunmaktadır. Demek oluyor ki,
iktidarımız söylendiği gibi veya iddia edildi
ği gibi bâzı temennilere veya telkinlere ku
lağını kapamış değil, aksine söylenenlerin bu
güne kadar üzerinde durulmayan mevzular
üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durmak su
retiyle köylümüzü gerek maddi yönden tak
viye ederken diğer taraftan da mahsulünü de
ğer pahasına satabilmesi için gerekli imkân
ları da temin etmiş bulunmaktadır. Teşekkür
ederim. (Alkışlar)
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'na, izin verilmesine dair Başkanlık tezkere
si. (3/795)
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
milletvekiline izin verilmesine mütedair Başkan
lık Divanı kararını okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin
hizasında gösterilen müddet ve sebeple vâki
izin talebi Başkanlık Divanınca uygun müta
lâa edilmiştir.
Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı
Kars Milletvekili Muzaffer Samiloğlu, 3J.
gün, hastalığına binaen, 13 . 11 . 1967 tarihin
den itibaren.
BAŞKAN — İzin talebinde ismi geçen Sa
yın Muzaffer Samiloğlu rahatsızlığına binaen
izin istiyor.
Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Ankara Milletvekili Alparslan Türkeşin, Kıbrıs konusunda takibedilen politika dolayısiyle Başbakan hakkında gensoru açılmasına
dair önergesi (11/58)
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel
30 . 11 . 1967 tarihinde Meclis Başkanlığına
verilmiş bulunan bir gensoru önergesi vardır,
gensoru önergesini okutuyorum.
30 . 11 . 1967
Millet Meclisi Başkanlığına
Senelerden beri sürüp giden Kıbrıs buh
ranı nihayet, Geçitkale ve Boğazköyde vukuubulan facia ile en kritik noktasına gelmiştir.
Hükümetlerin basiretsiz (bekle gör) politika
sı yüzünden, mukavemetlerinin şon damlasını
harcıyarak varlığını korumaya çalışır hale
gelmiş olan Kıbrıslı Türk mücahitler bu son te
cavüz karşısında İM yoldan birini seçmeye
mecbur kalmışlardır. Ya Anavatandaki Türk
Devleti imdatlarına koşacak, onları canava
rın ağzından alacaktı. Yahut dört yıllık şeref
li müdafaaları sona ererek, kaderleri kanlı Pa
pazın eline kalacaktı. Bir üçüncüsü ve en kö
tüsü olan ihtimali ise kimse düşünmek iste
miyordu. Bu ihtimal, Türk Devlet idarecileri
nin şimdiye kadar yaptığı gibi, dünya efkârı
önünde bir blöf sıkması, adaya çıktık çıkıyo-
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ruz, geldik geliyoruz diye oyalaması; bu şid
detli kışta askerî birlikleri yerinden kaydı
rıp tedirgin etmesi;
Deniz Kuvvetlerimizi
Kıbrıs yakınlarında ve fakat milletlerarası su
larda dolaştırması; İskenderun'da, Mersin'de
çıkarma talimleri yatırması; bu suretle dünya
diplomasisinin dikkatini üzerimize çekip Hü
kümet üzerinde diplomatik tazyikleri artır
ması; arabulucuların gidip gelmesini temin et
mesi; sonra kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm
bâzı taleplerin Yunanistan ve Makarios tara
fından kabulünü ilân etmesi; en sonunda da
bu neticeyi iç politikada bir Kıbrıs zaferi ola
rak gösterip Türk halk efkârını aldatmaya ça
lışması idi.
Maalesef Hükümet ihtimallerin en akla ay
kırı, en mantığa muhalif olanını seçti, Kıb
rıs dâvası için kötü bir son, Türk Devleti için
hacalet, dünya efkârı yönünden fiyasko olan
yolu tercih etti. Böyle bir Hükümetin devlet
idaresindeki sorumluluğu aşikâr, suçu elle tu
tulacak kadar sarih delile müstenidolduğu
cihetle, Hükümetin mesul başı olan Başbakan
hakkında gensoru açılmasına talebetmek za
rureti hâsıl olmuştur.
Anayasanın 89 ncu maddesine göre Hükü
met Başkanı hakkında gensoru açılması ta
lebinin gereğince tevessül olunmasını saygıla
rımla rica ederim.
Ankara Milletvekili
Alparslan Türkeş
BAŞKAN — Anayasanın 89 ncu maddesi
gerevince gelecek birleşimde gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması görüşüle
cektir.
Muhterem arkadaşlarım, gündeme geçiyo
ruz.
4. — Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'ın, kan
serin tedavisini, hastalığa duçar olanların yurt
ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurulmasını, hu hizmette ça
lışacak sağlık, personelinin yetiştirilmesini müm
kün kılmak ve bu hususta alınacak diğer ted
birleri tesbit etmek üzere bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (S/25)
BAŞKAN — Önergeyi
dim.

okutuyorum, efen
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Millet Meclisi Başkanlığına
Yurdumuzun sahibi, Cumhuriyet ve demok
rasinin bekçisi koruyucusu ve yaşatıcısı büyük
milletimizin sağlık yönünden ciddî bir ihmal
içinde olduğu bir hakikattir. Sağlam vücutta
sağlam kafa bulunur diyenlerin büyük bir ger
çeği ifade etmiş bulunduklarım inkâr etmek
güneşi balçıkla sıvamak kadar imkânsızdır.
Hal ve hakikat bu iken, Türk halkını tehdideden sağlık problemine yurt ölçüsünde ve
vatandaşı tatmin edecek tarzda maalesef mü
essir bir çare henüz bulunamamıştır. Gelmiş bü
tün iktidarların ihmallerinin bu hazin tabloda
ki fırça izlerini görmek mümkündür.
Artan nüfusa karşlık, yükselen hayat sevi
yesi gelirlerdeki azalma ile beslenme imkânsız
lıkları. keza artan ilâç fiyatan ve tedavi masrafarı? hastanelerdeki yatak kifayetsizliği, taş
radaki doktor kıtlığı, hattâ yokluğu muvacehe
sinde fakir köylü ve gecekondu muhitindeki
vatandaşlar ile dar gelirli vatandaşlar kütle ha
linde sağlık yönünden ciddî ihmaller ve imkân
sızlıklar içinde olduklarını hastanelerin polik
liniklerini gezdiğimizde görmek mümkündür.
Bu vatandaşlar hakikaten var olmak ya da ol
mamak mücadelesi yapmaktadırlar. Millet ola
rak, Hükümet olarak ve en müessir organ
Millet Meclisi olarak, milletin sağlığını başka
bir deyimle milletin geleceğini tehdideden bü
yük tehlikeye olumlu bir çare bulmak mecburi
yetinde bulunduğumuzu anlamamızın zamanı
gelmiş ve hattâ geçmek üzere olduğu kanısın
dayım.
Bununla umumi sağlığı temin için her şeyi
Devletin yapmasını, vatandaşın buna seyirci
kalmasını istediğim mânası çıkarılmamalıdır.
Bu işin bir Sisyal Sigorta Kanunu ile hallini
istiyen ve bunun hazırlıkları içinde bulunan
halk ile Devletin elele olmasını gönülden destekliyen arkadaşınızın halkın münasip bir şekil
de milletin gerçeklerine uygun hastalık ya da
sağlık sigortasına ballanmasının sayılamıyacak
kadar faydalarını takdir edenlerin başında ol
masam bile yanındayım. Bu çalışmaların için
deyim. Ben, yurtta her türlü tedavinin ücretsiz
olmasını istemiyorum. Çünkü, bu imkânsızdır.
Bugün sıhhi bakımdan geri kalmamızın sebebi
de budur. Masrafa takat nisbetinde iştirakin
samimî teşvikçisiyim.
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Benim bu önergemin gayesi ve hedefi bu
olmadığı için umumi sağlık işlerini burada kes
mek ve asıl mevzua girmek istiyorum :
Sayın milletvekilleri; benim bu önergemde
asıl üzerinde durmak istediğim konu; Kanser
meselesidir.
Bütün parlömanterlerin bilmesi gereken bir
tehlike vardır. Bu, yurdun dörtbir tarafından
vatandaşın gırtlağına ahtapot gibi sarılan ve
büyük bir tehlike halini alan kanser hastalığı
dır. Bu amansız hastalığın bütün dünya tıbbini
meşgul ettiği bu asırda bizim bundan habersiz
gibi görünmemiz ve hastalarımızla gereği gibi
ilgilenmememiz affı mümkün olmıyan bir cina
yet olur. Buna parlâmento daha fazla seyirci
kalamaz ve kalmamalıdır, tşte bunun için ve
bu inançla bu genel görüşme önergemi vermiş
bulunuyorum.
Muhterem milletvekilleri, kanser hastalığın
dan şikâyet, teşhis imkânlarının artması, nüfu
sun çoğalması yanında vatandaşın sağlığına
verdiği değerin de tesiri olmuştur. Vatandaşı
vücudunda gördüğü her yarayı hemen dok
tora götürmek istiyor. İlmin inkişâfı, evvelce
ne olduğu bilinmiyen bir çok yara ve timörlerin
kanser olduğunu ortaya koydu ve hastalığın
tehlike olduğu fikri yurdumuza da yayıldı. Şim
di, vatandaş, büyük bir telâş ve üzüntü içinde
dir. Bu yüzden yurdun bir - iki şehri hariç hiç
bir bölgesinde kanserle ilgili bir tedavi bulun
madığı için vatandaş kütlesi iktisadi ve malî
imkânsızlıklar içinde kıvrana kıvrana Ankara'
nın yolunu tutuyor. Buradaki acıklı ve umutsuz
hali görünce uğradığı hayal kırıklığı hiç şüphe
siz büyük oluyor. Vatandaşı bu ıstıraptan ve
ümitsizlikten kurtarmak için kanserin de ve
rem gibi tedavisini Devletin üzerine almasını
bu önerge öngörmektedr.
Bir zamanlar bu tehlike verem ve veremli
hastalar için idi. Fakat izaha lüzum yok M,
bugün bu tehlike atlatılmış durumdadır. Bunun
en büyük sebebi Devletin bu yükü üzerine al
masıdır. Bu sayededir ki, bugün verem artık
tehlike olmaktan çıkmıştır. Hastanesi vardır,
yatağı vardır, ilâcı vardır, doktoru vardır hü
lâsa yurt çapında müessir bir teşkilâtı vardır.
Böylece bugünün tekniği karşısında diyebiliriz
ki, verem tehlikeli olmak vasfını unutturmuş
tur.
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Fakat yeni ve büyük bir tehlike (Kanser
tehlikesi) bütün ağırlığı ve insafsızlığı ile yur
da yayılmıştır. Kabaca hazırlanan istatistiklere
göre, 25 bin Türk Vatandaşı özellikle hastaneye
kadar gelmek için yol ve yiyecek parası olmıyan
ya da bulunmıyanları aramızdan her yıl sessiz
ce bir ocağı yıkarak ahp götürüyor. Yurttaki
kontrol ve tedaviye muhtaç 150 bin kanserli
bunun haricindedir.
Sayın milletvekilleri; burada vazifeye baş
ladığım gün ettiğim yemine ve milletvekili olur
ken, vatandaşlarıma verdiğim söze sadık kal
manın inanç ve imanı içinde meseleyi Yüce
Meclisin huzuruna getiriyorum. Arkadaşlarım
dan hiçbirinin beni yanlış anlıyacaklarını zan
netmiyorum. Karşılıksız, bedelsiz ve yardımsız,
millete kendisini inançla vermiş bir arkadaşını
zım. Meclis dışındaki mesainin büyük bir kıs
mını çaresizlik yüzünden benden yardım bekliyen hasta vatandaşlara harcıyan bir milletve
kilinin bu davranışa yardımcı olacağınızdan
asla şüphem yoktur. Yukarıdan beri bahsetti
ğim hastalıktan dolayı yurt sathında duyulan
ıstırabın ve hissedilen tehlikenin daha fazla
beklemeye tahammülü kalmamış olduğunu bile
rek ve inanarak gerçekleri bütün açıkhğiyle
Yüksek Meclisin ıttılaına arz etmek istiyorum.
Elbette ki tehlikeye yeni Anayasanın insan sağ
lığı ile ilgili perensiplerinin ışığı altında bir çö
züm yolu bulmak Yüce Meclisin kaçınılmaz va
zifesi olacaktr. Bu davranışın aslında Hükümet
için de büyük bir destek olacağı kanaatinde
yim.
Sayın milletvekilleri; Anayasanın 88 nci
maddesine istinaden kanser hastalığının da ve
rem hastalığı gibi Devletin himaye, kontrol ve
bakımına terk edilmesini öngören genel görüş
me takririm kabul edildiği takdirde, ki halk
için, halkla beraber, halk yararına hizmetten
başka bir düşüncesi bulunmıyan sayın millet
vekilleri bunu kabul edeceklerdir. O zaman ben
de burada, zaman almamak için yazmadığım
kanser hastalığının :
1. Türkiye'deki dünkü durumu,
durumu,
_

bugünkü

2. Dünyadaki gelişimi,
Komşu memleketlerdeki durumu ve bura
larda bu yolda sarfedilen gayretleri,
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4. Bizde bugünedek vâki tutumu, sarfedilen gayretleri ve ulaşılan neticeleri,
5. Milletin, vatandaşların ve milletlerarası
teşekküllerin yardımı ile kurulan Kanser Ku
rumunun bugünkü hali ve vatandaşa faydalı
olup olmadığını;
6. Yurt çapındaki ihmallerin
neye mal olduğunu,,

yurttaşlara

7. Sağlık Bakanlığının durumu,
8. Doktorların vaziyeti,
ö. Kanser için yatak durumunun ve mem
lekette kanserden meydana gelen zayiatı ve
gelecekte yaratacağa tehlikeyi,
Ve nihayet şahısların müesseselere sahip çık
malarının doğurduğu sonuçları teferruatiyle
sizlere arz etmiş olacağım.
Hülasa :
Kanser gibi tehlikeli bir hastalığın tedavisi
ya da bu hastalığa duçar olmuş talihsiz vatan
daşların yurt ölçüsünde takibini, bunların teda
vi ve kontrolü için yurt sathında kurulacak
kanser tedavi örgütünün kurulmasını, komşu
devletlerle müşterek çalışma tedbirlerini, bu
hizmette çalışacak doktorların yetiştirilmesi
ve bu bapta .alınacak tedbirlerin anahatlarını
ve stratejisini tesbit etmek, başka bir deyimle
milletçe kanser tedavisi için alınacak tedbirleri
meydana koymak maksadiyle bu genel görüş
me önergemin kabulünü en buhranlı anlarda
en müessir tedbiri zamanında ve en isabetli
tarzda almasını bilen Yüce Meclisin sayın üye
lerinden saygılarımla istirham ederek bu yolda
bana yardımcı olacakları inanciyle Yüce Mec
lisi selâmlarım.
Samsun
tlyas Kılıç
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; genel
görüşme önergesi okutulmuş bulunmaktadır.
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince verilmiş
bulunan bu genel görüşme önergesi gene Ana
yasanın 89 ncu maddesinde uygulanması gere
ken prosedür dâhilinde müzakere edilecektir.
önerge üzerinde söz istiyen?...
Sayın llyas Kılıç, önerge sahibi olarak mı
konuşacaksınız?

-
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İLYAS KILIÇ (Samsun) Evet.
BAŞKAN — Buyrunuz.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın milletve
killeri, büyük bir iddia ile değil, büyük bir sami
miyetle huzurunuzu işgal edeceğim için peşinen
özür dilerim..
Genel görüşme önergesinin verilmesinin se
bebi, memlekette Kanser Araştırma Kurumu ta
rafından kurulmuş olan Kanser hastanesinin,
bana göre, haksız bir tutum ve tasarrufla Üni
versiteye devredilmesinden meydana gelen hâ
diseden sonra hazırlanmış ve kaleme alınmıştır.
Bu münasebetle bu Kuruma ara sıra dokunacaksam peşinen özür dilerim.
Muhterem arkadaşlar, Kanser Araştırma Ku
rumu bu memlekette 1947 senesinde kurulmuş,
halktan, yardım sever vatandaşlardan, teşekkül
lerden ve kurumlardan olduğu gibi yurt dışın
daki hayırsever kimselerden ve kurumlardan
toplanan yardımlarla bu Kurum 1956 senesinde
Kanser Hastanesini kurmaya muvaffak olmuş
tur. Bu hastane 1956 dan 1962 yılına kadar hiç
bir esaslı bakım yapmamış, sadece ayakta tedavi
gibi basit işlerle meşgul olmuştur. Ancak, Sayın
Profesör Ragıp Üner bu hastanenin bu haliyle kal
masının uygun olamıyacağını anlıyarak, vâki mü
racaatlara da istinadederek, bu hastaneyi muay
yen bir süre için Sağlık Bakanlığına kiralamış
tır. Sağlık Bakanlığı bu hastaneye yılda 1 mil
yonla 5 milyon lira arasında masraf yapmak su
retiyle - personel masrafları da buna dâhil - bu
hastaneyi vatandaşın istifadesine salih bir hale,
küçük de olsa, getirmiştir. Bu münasebetle âtıl
vaziyette bekliyen bu hastanenin memleketin is
tifadesine arz etmek maksadiyle sarf etmiş ol
duğu gayretlerden dolayı sayın arkadaşımıza
huzurunuzda teşekkür etmek isterim.
Üzülerek söylemek isterim ki, bu güzel hayır
Kurumu sonradan Sağlık Bakanlığı elinden
alınarak Üniversitenin döner sermaye çarkına
kaptırılmak istenmiştir. Bunu yapanlar da bu
Kurumun yöneticeleri yani Kanser Araştırma
Kurumudur. Kanser Araştırma Kurumu bu has
taneyi Üniversiteye vermek suretiyle bu hasta
nede tedavi görmek mecburiyetinde ve zarure
tinde kalan vatandaşları para ile ve yüksek fi
yatla tedavi olmak mecburiyetiyle, karşı karşı
ya bırakmıştır. Fakat kabul etmek lâzımdır ki,
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hepimizin bilmesi lâzım ve biliyorsunuz ki, bu
memlekette hastalığa yakalanmış olan vatandaş
ların tedavi hususunda maddi imkânsızlıkları
mevcuttur. Bu maddi imkânsızlık içerisinde kıv
ranan bu insanlar Kanser hastanesinde fahiş fiyatla tedavi olmak mecburiyetinde kalınca bu
tedaviyi yürütememiş ve kendileri Üniversite ile
bu hastane arasında ve bâzı doktorların muayenehalerinde ve muayenehanelerin önünde kıvranak tedavi imkânları aramışlardır. Bu has
tane varlıklariyle övündüğümüz, varlıklariyle
iftihar ettiğimiz ve varlıklarından aldığımız ver
gilerle Devlet çarkını döndürdüğümüz vatan
daşların istifadesine arz edilmiş, fakir vatandaş
lar, dar gelirli vatandaşlar bu hastanede tedavi
imkânlarından mahrum kalmışlardır, işte biz bi
rinci plânda, bu hastanenin Üniversitenin döner
sermaye çarkına kaptırılarak bu memlekette,
istatistiklere göre, 150 bin tane kanserli vatan
daşın yaşadığı biline biline bunları parasızlık
imkânı içinde bu hastalığın tedavisinden mah
rum bırakılmasının karşısındayız.
Hastanenin bünyesinde olan aletlerden Ko
balt cihazı da yardımsever vatandaşların yardı
mı ile alınmış olmasına rağmen daha evvel bu
hastaneden Üniversiteye kaldırılmış oldulu için
hastaların bir kısmı esasen üniversiteye bu has
taneden gönderilmek suretiyle Kobalt tedavisi
yaptırılıyordu. Hastanenin Üniversiteye dev
riyle doktorlar arasındaki huzursuzluk da büyü
müş ve hastanede memleketin bugünkü imkân
ları nisbetinde yetişmiş olan birtakım eleman
lar bu hastaneden ayrılmak suretiyle başka
hastanelere, Hacettepe'ye, Numune Hastanesine
veya yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmış
lardır.
Şimdi, hayırsever vatandaşlar tarafından ku
rulan bu müessesenin her iktisadi durumdaki
vatandaşın istifadesine arz edilmesi lâzım ge
lirken Üniversiteye verilmesini tenkid ediyo
ruz. Çünkü bu hastaneye 1947 senesinden bugünedek, muhtelif yıllar hasebiyle, Devlet büt
çesinden yapılan yardımları nazarı itibara alır
sak, bu hastanenin bugünkü statüsü vatandaş
ların aleyhine işlemektedir. Bu hastaneye 1955
senesinde 100 bin lira, 1956 senesinde 100 lira,
1957 senesinde 300 bin lira, 1958 senesinde 250
bin lira, 1959 senesinde 300 bin lira, 1900 ta 500
bin lira, 1961 de 500 lira, 1962 de 550 bin lira,
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1963 te 1 milyon lira, 1964 te 500 bin lira, 1965 te
650 bin lira, 1966 da 650 bin lira, 1967 de 500
bin lira para sarf edilmek suretiyle bu hasta
nenin meydana gelebilmesi için Devlet yardım
da bulunmuştur. Develtin mütevazı bütçesinden
bu kadar 'büyük yardımlar yapılmak suretiyle,
hayırseverlerin de desteklemesiyle, böyle bir
müessese meydana geldikten sonra bu müesse
senin bir kâr müessesesi olarak çalıştırılmasına
taraftar görünmedik ve görünemiyoruz. Çünkü,
muhterem arkadaşlarım, içinizde bu müessese
nin yanından geçenler, bu müesseselerde ziyaret
te bulunanlar görmüşlerdir ki, üzerindeki elbi
senin hemen üzerinden düşecek kadar perişan
kılıktaki insanların bu hastaneden yardım, ya
kalanmış oldukları amansız hastalık dolayısiyle
yardım bekledikleri bir hakikat iken, kendileri
ne bu yardım - paraları olmadığı için - yapıla
mamakta ve bunlar hastanenin dışına uzaklaş
tırılmakta ve bu insanlar çaresizlik içerisinde,
otel köşelerinde onun bunun simsarlığına dev
redilmek suretiyle hayatlarını kaybetmektedir
ler. Bu sıkıntıyı, bu hakikati gören insanlar ola
rak bu hususu Yüksek Meclise getirmiş bulun
duk.
Bu hastanenin yapılışında da bâzı hususlara
değinmek istiyorum. Bugün bu hastane bir şah
sa maledilmiştir. Fakat şurada Nafıa Vekâle
tinden temin ettiğimiz bilgilere göre, bu has
taneye muayyen şahısların da sahip çıkması
mevcut talimata mugayirdir. Şöyle ki; bu has
tane, Kanser Hastanesi inşaatı yıllarında Dev
let yardımı olarak 1955, 1956, 1957 yıllarında
500 000 lira, inşaat sebebiyle Ahmet Andiçen
adındaki vatandaşımızın yardımı ise 1955, 1956
ve 1957 seneleri itibariyle 850 000 liradır, işbu
850 000 liradan 250 000 lirası Andiçen'in
bağışıdır, mütebaki 600 000 lira ise, Kurumca
kendisine ödenmiştir. Buna göre inşaat tutan
içerisinde hastanenin oda ve salonlarının kapı
larına isimlerini bıraktırmak suretiyle hayır
sever vatandaşların 450 000 lira civarında Ku
rumca bağışlan temin olunmuştur.
Simidi, Ahmet Andiçen hesabına göre hasta
ne maliyeti, 1 276 440 liradır.
Nafia Bakanlığına göre hastanenin maliye
ti, 1 164 050 lira 88 kuruştur.
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Ehlivukufa göre hastanenin maliyeti, 1015 742
lira 89 kuruştur. Bu hesaplar içerisnde mütaahhit kârı da dâhildir.
Buna göre, Tüzüğün .7 nci maddesinin 8 nci
fıkrasında, 500 000 liradan fazla bağışta bu
lunanların bir kanser hastanesine ismi verilir.
Halbuki Ahmet Andiçen'in yapmış olduğu yar
dım 500 0001 lira civarında değil, 250 000 lira
civarında olduğundan 100 000 ile 250 O00 lira
civarında yardım yapan insanların bronz büs
tünün hastaneye konması kabul edilmiştir. Böy
lece elimizdeki hesaplar, Nafıa Vekâletinin ver
diği rakamlar, bunu Hükümet tahkik ile vazife
lidir, tahkik edebilirler, bu hesaplara göre has
taneye isminin dahi verilmesi yanlıştır ve bu is
mi almıya hak kazanacak kadar yardım etmiyen
bir şahısa verilmiştir.
Benim burada bu yardımı yapan arkadaşla
rımızı küçümser veya yardımlarını hafif görür
mânasında konuştuğum anlaşılmamalıdır, Bir
kuruş dahi yardım yapan vatandaşa minnet ve
şükran borçlarımız vardır, ama bu yardımı bü
yük göstermek suretiyle hak etmiyen kişilere
büyük paye verilmesinin karşısındayım.
Ayrıca bu hastanenin, halen aldığımız bilgi
lere göre, yeri dahi, tapusu verilmediği için. Be
lediye ile ihtilaflıdır. Bir zamanlar temelinde de
bir hatadan mütevellit 80 000 lira para sarf edil
mek suretiyle temeli takviye edilmiştir. Bu ka
dar, bizzat milletin içine girmiş olduğu bir mü
essesenin, sonradan bir şahsa verilmesi bir ta
rafa, paralı hale getirilmesi, hem de çok paralı
hale getirilmesi suretiyle vatandaşların, bilhassa
fakir ve dar gelirli vatandaşların buradaki ba
kımdan ve himayeden mahrum bırakılmalarını
hoş karşılamadığımız için keza bu önergeyi bu
raya getirmiş bulunuyoruz.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de kan
ser tedavisine değinmek istiyorum :
Arkadaşlar kanser göründüğü kadar, söylen
diği kadar, yazıldığı kadar, edindiğimiz bilgiye
göre, korkunç bir hastalık değildir. Ancak, za
manında ve gerektiği anda üzerine teşhis koy
mak suretiyle tedbir alınması şartiyle. Mem
leketimizde bu yüzden geç kalındığı için gırtlak
kanserinden hayatını kaybeden binlerce vatantaşımızın yanında maddi imkânları yerinde ol
duğu için zamanında teşhisi konulmak suretiyle
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yurt dışına giden ve tedavi olan ve bugün ara
mızda rahatça dolaşabilen ve yaşama imkânına
sahibolan vatandaşların isimlerini saymak iste
miyorum, ama şahsan bir tanesini ben vasıta ola
rak, yardımcı olarak araya girdiğim için hayat
ta olduklarını biliyorum.
Bununla şunu arz etmek istiyorum ki; bugün
memleketimizde kanser tedavisi maalesef ken
disinden korkulduğu kadar tedbir alınmış bir
hastalık değildir.
Bugün Türkiye'de kanser hastalığı ne du
rumdadır? Durum şu; Türkiye'de iki tane Ko
balt cihazımız vardır. Bunlardan bir tanesi An
kara Üniversitesinde, ki bu Kanser hastane
sinden alınmış Üniversiteye devredilmiş bilâhara, ikincisi de istanbul Üniversitesinde. Bu iki
alet ide maalesef son yenilikleri havi ve son neşriyatin gösterdiği tedavi sistemlerini muhtevi
değildir. Ve her ikisi de para ile tedavi yap
maktadır.
Tekrar değinmek istiyoruz ki; çok fakir va
tandaşlar da bu tedaviye imkân bulamadıkları
gibi hastalığın çokluğu dolayısiyle bütün mem
leketin yükünün da iki alete yüklenmiş olmasın
dan mütevellid, vatandaşlar gerektiği gibi ve
gereken hassasiyetle tedavi edilememekte ve bu
yarım tedavi ile geç teşhisle hayatlarını kaybe
dip aramızdan gitmektedirler. Her ne kadar
memleketimizde istanbul'da, Ankara'da, Diyar
bakır'da, Konya'da, İstanbul'un Şisli'sinde ve
Trabzon'da böyle küçük örgütlerin olduğu söy
lenmekte ise de, Diyarbakır'daki aletin hiç çalış
madığını, Trabzon 'dakinin iş görmediğini, Sisli'dekinin parayla çalıştığını, Ankara'ıdaldnin
Üniversitenin elinde bulunduğunu nazarı itibara
alırsak, bu korkunç hastalıktan istenilen teda
viyi elde edemiyen vatandaşlarımız büyük ıstı
rap içinde heba olup gitmektedir. Hacettepe'de,
biliyorsunuz ki, özel bir hastane olması dola
yısiyle tedavi imkânları bilhassa dar gelirli va
tandaşlar için, fakir vatandaşlar için yok dene
cek kadar imkânsızıdır. Çünkü fakir vatandaş
lar bunun altından kalkamamaktadırlar. istan
bul Tıp Fakültesindeki tedavi para ile olduğu
için ve memleketin yansından fazlası da bu ale
te yüklendiği için, altından çıkamamaktadır.
Kanser Hastanesinde ise, ancak derin ve sathi
tedavi cihazı olarak iki cihaz vardır, bu da ıstı
raba, derde ve hastalıklara cevap veremiyecek
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durumdadır. Geriye kala kala elimizde Numune
Hastanesinin yıllanmış röntken ve tedavi cihaz
ları var ki, bunlann varlığı ile yokluğu arasın
da hiçbir fark yoktur. Sadece ve sadece günde
50 - 60 vatandaşa bir ümit ışığı tutmaktadır.
bunun da tedavi bakımından büyük bir fayda
sağladığı kanısında değilim. Aslında oraya gelen
vatandaş esasen hayatını kaybedecek durumda
gelmiştir. Çünkü teşhis zamanında yapılmamış
tır, çünkü ateş bacayı sarmıştır. Keza memle
ket sathında kanserle ilgili her hangi bir örgüt
bulunmadığı cihetle boğaz kanseri için bunun,
boğaz doktoru, göğüs kanseri için bir hariciye
ci, ciğer kanseri için belki de verem mütehas
sısı müdahale etmek suretiyle hastalar hiç de
kendileri hastalıkları ile ilgili olmıyan kişiler
tarafından imkânsızlık yüzünden tedaviye alın
makta ve böylecede hakiki zayiatın miktarı da
istatistikten elde edilemediği için, tesbitle
mümkün olmaz duruma düşmektedir.
Şimdi biz bu önergemizi verdikten sonra ve
Kanser hastanesi Sağlık Bakanlığından alındık
tan sonra Sağlık Bakanlığı memleket çapında
ıstırap mevzuu haline gelen bu hastalığa bir ça
re bulabilmek için çalışmıya başlamış ve bugün
bütün hata kusurlarına rağmen 250 yataklı ol
duğunu duyduğumuz bir Kanser hastanesini
Ankara'nın 20 kilometre uzağında, Etimesgut'da açmıştır.
Şimdi arkadaşlar, burada samimiyetinden
emin olduğum Bakanlığa ve siz arkadaşlarıma
bâzı şeyleri açıklamak mecburiyetindeyim. Bu
hastane açılmıştır arkdaşlarım. Açanlara aç
mak hususunda gösterdikleri gayretlere huzu
runuzda burada konuşmak imkânını bulamıyan
ve bu hastaneden medet bekliyen insanların da
namı hesabına teşekkür ediyorum. Ancak, bu
nun hatalı taraflarını da söylemek mecburiye
tindeyim. Hatanın en büyüğü bu hastanenin ki
lometrelerce uzakta açılmasındadır. Ama arka
daşım diyecektir ki, bina yoktu. Fakat ben ce
vap vermek istiyorum ki, bugün Ankara'da Nu
mune Hastanesi ile Yüksek ihtisas Hastanesi
arasında bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi var.
Bugünkü ölçülere göre şehrin göbeğinde bir
Göğüs hastalıkları hastanesinin bulunmasının,
benim anlayışıma göre, faydası yoktur, zararı
vardır. Çünkü, Ankara'nın, hemen yakınında
Büyük Atatürk'ün ismini taşıyan ve memleket
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çapında isim yapmış ve verem tedavisinde bü
yük faydalar sağlamış ve sağlıyacağma emin ol
duğumuz bir hastane var. O halde şehrin gö
beğinde olan bu hastanenin bütün masrafı ile.
ve personeli ile o hastaneye devredilmesinde
fayda vardır, ama asla zarar yoktur. Ben dok
tor olarak konuşmuyorum. Zaten bu meselenin
şanssızlığı benim gibi doktor olmıyan bir arka
daşın eline düşmüş olmasında olabilir. Ama ben
peşinen de ifade ettiğim gibi, samimiyetimi size
arz etmek istiyorum.
Şimdi, bu hastane boşaltılabilir ve oraya ve
rilebilirdi. Böylece oradaki 250 - 300 yatak Nu
mune hastanesinden yakın yoldan röntkenle
tedavi cihazlarından istifade ederek, hastane
den hastaneye geçmek suretiyle havanın tesir
lerine de mâruz kalmadan tekrar yatağına gel
mesi lâzım gelirken, bilmiyorum nedendir ki,
ta Etimesgut'a gönderilmiş. Bakanlık elindeki
bütün imkânları kullanmasına rağmen Etimes
gut'tan Ankara'ya hastalar maalesef trenle gel
mektedir. Çünkü arabası yok Bakanlığın. Bu
gün 2O0 - 300 bin lira verip mükellef bir otobüs
alacak durumda değildir. Bakanlık. Bina
enaleyh, hal böyle. Ankara'da tedavi görüyor
ve oraya gidiyor. Bakanlık bunun için Numune
hastanesini söküp oraya götürmek istemiştir, fa
kat bir odanın kurşunlanması 400 000 liraya
malolacağmdan eski aletler söküldükçe 'döküle
cektir, bunu da yapmamış olsa gerek. Bakanlık
şimdilik imkânsızlık içimdedir ama bu hastaneyi
neden almadığını anlamak mümkün değildir.
Denir ki, bu hastanede bugün için açık kalb ame
liyatı yapılmakta olduğundan mütevellit bu has
tane oraya verilememiştir. Ben söylemek istiyo
rum ki, bugün Ankara'da eğer hakikat bu ise
ve bu sebepten dolayı almamamışsa, tabiî ora
da falan şahsın şunun veya bunun hatırı için
alınmadı falan kelimesini duydum fakat kabul
etmiyorum, vatandaş arasında büyük sempati
sahibi olan bir Bakanın bir şahsın keyfi için
böyle bir müesseseyi kuramıyacağını, aklımın
kenarından dahi geçirmem. Fakat derler ki, bu
rada acık kalb ameliyatı yapılıyor imiş. Arka
daşlar, bugün Türkiye'de açık kalb ameliyatı
Ankara Tıp Fakültesinde, Yüksek İhtisas Has
tanesinde, Gülhane Hastanesinde, Ankara Has
tanesinde, Atatürk Sanatoryumunda, İstanbul'
da Siyami Ersek tarafından, o hastanede ve şu
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anda hatırlıyamadığım birçok hastanelerde açık
kalb ameliyatı yapılmaktadır. Hacettepe'ide beş,
altı yıldır yapılmaktadır ve kuvvetli yetişmiş
ıdirayetli elemanlar elinde yapılmaktadır. Bunun
7 ncisine artık lüzum yoktur. Bu müesseseleri
ihya etmek suretiyle bunu ayağa kaldırmalı ve
bugün için zararın neresinden dönülürse kâr
ıdır deyip o binayı başka yere tahsis edip, Gö
ğüs Hastalıkları Hastanesini yukardaki Ata
türk Sanatoryumuna nakletmek sufetiyle ora
sının kanser hastanesi haline getirilmesi mem
leket için, hastalar için ve Bakanlık için ve bu
gün Bakanlığın yürütme sorumunu üzerinde
taşıyan çok kıymetli arkadaşımız için de bü
yük bir başarı olacaktır. Ve en yakın alkışlayıcısı da, tahrikçisi de bizler olacağız. Buna zaru
ret vardır.
Açık kalb ameliyat yerlerinin bu memleket
te artık adedlerini çoğaltmaya lüzum yok, mev
cutlarını inşa edip daha iyi, daha kaliteli insan
lar, daha kültürlü ve tecrübeli insanlar yetiş
tirmek lâzımdır bence.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben size, yine
ara sıra kanser hastanesine değineceğim, bir
misal vermek istiyorum. Kanser hastanesinin
yıllar itibariyle poliklinik muayeneleri var.
1964 te poliklinik muayenesi 3 116, serviste ya
tanlar 821, ameliyat, yani biyopsi olanlar 321,
patolojik tahlile tabi tutulanlar 400, 1965 te po
liklinik tedavisi 4 211, servise yatanlar 971, bi
yopsi yapılanlar 540, patolojik tahlile tabi tu
tulanlar 1 083. 1966 da 4 899, yatanlar 1 081, bi
yopsi 610, patolojik tahlil 795 tir. Bu hastane
kendi çapında iki küçük, görünmeden ve hisse
dilmeden güzel hizmetler yapıyor ve bu hizmet
ler de gayet ucuz yapılıyor. Nasıl? Bir misal
vermek istiyorum.
Kanser Hastanesi Üniversiteye devredilme
den evvelki tedavi masrafları, yani tedavi için
gelen vatandaşların muhtelif 'hastalıklarına göre
kendilerinden alman para şu idi:
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan Te
davi Masrafları Yönetmeliği ve Ankara üniver
sitesi Tıp Fakültesi Klinik ve enstitülerinin mua
yene, tetkik, tahlil, tedavi ve yatak ücretlerini
gösterir fiyat listesi :
Kanser Hastanesini 1 nci sınıf oda olarak;
25 lira, Tıp Fakültesinde 30 lira.
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ikinci sınıf yatak : Kanser Hastanesinde 15,
Tıp Faklütesinde 20 lira.
Lüks oda tek yatak : Kanser Hastanesinde
50, Tıp Fakültesinde 50.
Lüks çift yataklı oda : Kanser Hastanesinde
30, Tıp Fakültesinde 70.
Bilûmum cerrahi ile ilgili ücretler : özel bü
yük ameliyatlar Kanser Hastanesinde 125 lira,
1 750 lira Tıp Fakültesinde.
Arkadaşlar, buna dikkatinizi celbetmek isti
yorum. Kanser Hastanesi Kurumun elinde iken
125 liraya yapılan bir ameliyat, aynı ameliyat
Tıp Fakültesinde yapıldığı zaman 1 750 liraya
yapılmaktadır. Bu aradaki farkı her vatanda
şın veremiyeceği hakikatini nazarı itibara aldı
ğımız içindir ki, memleketin hayırsever vatan
daşlarının yardımı ile kurulmuş olan bu Kuru
mun Üniversiteye devredilmesine taraftar değilim. Eğer Üniversite kanser mevzuunda araş
tırma yapmak istiyorsa, dünyada bu hususta
araştırma yapılan üniversitelerle veya klinik
lerle Üniversitenin temasa geçmesi zor bir prob
lem değildir. Biz bu hastanenin turnikeden de
kurtulmasını istiyorduk. Çünkü bugün bu has
tane turnikeye girmiştir. Turnike, doktor mua
yenesinden geçmek suretiyle bu hastaneye yat
ma yoludur. Bundan da bu hastaneyi kurtarmak
istiyorduk. Hiç olmazsa hayatından ümidi az
olan bu insanların doktor muayenehanelerinin
kapılarına gitmek, dolaşmak suretiyle oraya
vereceği birkaç kuruştan sonra hastaneye yat
masını önlemek istiyorduk. Bu bakımdan da Üni
versiteye 'devredilmesinin karşısındayız. Bu hiç
bir zaman bir dahiliye hastasına, başka bir mide
ameliyatı olacak hastaya benzemez. Bunun ha
yatta ömrü azıdır. Son zamanda buraya gel
miştir. Bu adamın para bakımından, maddi yön
den daha fazla hırpalanmak istenmesini ve
hastanenin kapısından ümitsiz olarak memleke
te ve kendisini yönetenlere karşı ümitsiz bir
eda içinde çekilip gitmesini istemediğimiz için
bu hastanenin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kal
masını istedik. Ve bu maksatla buraya geldik.
Keza orta büyüklükteki bir ameliyat ise Kan
ser Hastanesinde 75 lira, 500 lira Tıp Fakülte
sinde. Bütün masraflar buna göre arkadaşlarım.
Meselâ alyuvarlar, akyuvarlar tâyini için Kan
ser Hastanesinde 3 lira, Tıp Fakültesinde 20 li
radır. Keza karaciğer testleri Kanser Hastane-
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sinde 750 kuruş, Tıp Fakültesinde 20 lira. Bu
gün tabiî bu rakamlar daha da yükselmiş ve bu
şekilde bu yönetmeliğin imkânları fakir vatan
daşların elinden alınmıştır. Meselâ röntgenle te
davi de ilk 1 000 R 135 lira, mütaakıp 5 000 R
ye kadar her 1 000 er R için de 105 liradır. Tak
riben 250 R alan bir hastanın Kanser Hastane
sinde 39 lira, Tıp Fakültesinde 345 lira ödemesi
lâzım.
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İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, her halde rahatsız olmamanız gere
kirdi. Eğer böyle bir ıstırabınız varsa dinleme
mekte serbestsiniz.

Göğüs kanserleri için de öyle. Şunu arz et
mek istiyorum ki, memlekette kanser mevzuun
da memleket içinde ve dışındaki yetiştirme ve
eğitim müesseselerinde yetişmiş doktorlarımız
bulunmaidığı için böyle yetişmiş doktorlarımız
Sevgili arkadaşlarım, bu hastaların büyük ' bir müesseseye, bir örgüte, bir kuruma bağlan
bir kısmını benim bölgem itibariyle gören, bun madıkları için, hastalan eline ilk geçiren dok
larla beraber, bunlara yardımcı olmak için ken tor kendi branşı istikametinde onlara yardımcı
di takati nisbetinde koşan ve bu ıstırabı sanki olmak istiyor ve hasta maalesef ondan fayda
kendisinde olmuş gibi kabul ederek onlara gömüyor. Çünkü ameliyatı mütaakıp ışık
yardıma giden, bizzat aralarında dolaşan in tedavisine tabi tutulması lâzım iken bu tedavi
san olarak, hastanelerde bunların gördüğü mua yapılamıyor ve böylece istenilen netice de el
meleyi ve paralı olduğu için yatamamaktan mü de edilemiyor, böylece de memleketin- emek
tevellit hastaneyi terk etmiş oldukları andaki leri heba olup gidiyor.
haleti ruhiyesini ancak yaşıyabilirdniz, tahmin
Şimdi, elde ettiğimiz bilgilere göre, kanse
edemezsiniz. Ben doktor değilim, fakat onların
rin bu kadar tehlikeli olmasına rağmen, cilt kan
ıstırabını gören bir insan olarak, bu bakımdan
serinde yüzde 90, boğaz kanserinde yüzde 65,
söylüyorum, hastanenin fakülte döner sermaye
göğüs kanserinde yüzde 80, akciğer kanserin
si çarkına kapılmasına taraftar değilim, Fa
de yüzde 40 oranında tedavi mümkün oluyor.
kat her türlü imkânı olabilen, milyonlarca lira
Metastaz yapmamak şartiyle tedaviler ve şifa
verdiğimiz bir müessesenin kendisini takviye
imkânları sağlanabiliyor. Bunları dışarıya, var
edebiliriz, edebilirdik, istediği örgütü kurabi
lıklı vatandaşlarımızın memleket dışına gittik
lirdik, kurardık fakat böyle bir hayır müessese
leri zaman, döndüklerinde kendilerinin fiilî du
sinin paralı hale getirilmesine taraftar değildik,
rumlarını da görmek suretiyle biz doğruluğunu
Bakanlık bu mevzuda büyük caba sarf etti. Fa
sağlamış oluyoruz. Ferdî bilgiler de budur. Dok
kat bu Kurumun yöneticileri bu memleketteki
tor arkadaşlarımızın verdiği malûmat da budur.
150 bin kanserliyi 150 bin liraya satmışlardır.
Şimdi,...
Şimdi sevgili arkadaşlarım; kanserde tedavi
bakımından memleketimizde ve diğer memle
BAŞKAN — Sayın Kılıç, Anayasanın 88 ve
ketlerde olduğu gibi ameliyat kematerapian. fi 89 ncu maddelerine göre bu müzakere bir genel
zik ve ilâçla tedavi, röntken, sezyum, petedron, görüşme açılıp açılmamasına dair bir müzakere
linyum, kobalt ve dürer fennî vasıtalarla, son dir. Zatiâlinizin konuşmalarından umumiyetle
defa, en son tekâmül olarak da termomrafik te söyle anlaşılmaktadır ki, genel görüşme açılmış
davi şekilleri meydana gelmiştir. Bizim memle olduğu takdirde bütün bunlar enine, boyuna in
ketimizde ameliyat söyle : Gırtlak karoseri içm celenecek durum arz edilecektir. Bu sebeple
burun - boğaz mütehassısı hemen yatırıyor ve ileriye muzaf hiçbir şey bırakmamış oluyor
ameliyat ediyor. Çünkü ba^ka bir yer olmadı sunuz.
ğından hastaneye alıyor. Başka müessese yok ki...
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan,
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — sizce öyle. Bence ileriye muzaf olarak söyliyeBunları genel görüşme açıldığı takdirde söyler ceklerim var. Eğer sabır buyursanız ben bunla
rın sonunda başka bilgiler getireceşim. Ancak,
siniz.
sizin bu temenninize de uyarak biraz daha kı
Esasına iniyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Bir kayıtlama yapmak içtüzüğe sa kesmek istiyorum.
Şimdi arkadaşlar, komşu memleketlerde bu
göre mümkün değil Sayın Akay.
işin nerede olduğunu da görmek ve bilmek lâBuyurun Sayın Kılıç.
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zım. Bunu size arz etmek istiyorum. Almanya'
da, ingiltere'de, Amerika'da, israil'de, Fransa'
da, Rusya'da bu mevzuda insanlık, medeniyet o
kadar ileri gitmiş ki, biz bunu çok uzak mesafe
den de takibedemez duruma düşmüşüz. Bunda
bugünkü veya dünkü bakanın değil, gelmiş geç
miş, bu makamı işgal etmiş olan kişilerin hepsi
nin noksanları, hataları vardır. Biz onların mu
hasebesini bugün ne yapabiliriz, ne yapmamız
lâzımgeldiğinin hesabını görüşüyoruz.

mek istiyorum, istiyorum ama, şu anda imkânım
olmadığından, henüz gündeme alınıp alınmıyacağı görüşüldüğü için fazla açılamıyorum. Fa
kat insanlık, medeniyet o kadar ilerlemiş ki, vü
cutta grafik usulüyle, kanın deveran edip ede
mediği yerleri bölge usulüyle tâyin etmek sure
tiyle kanser tedavisine yönelmiş olan memleket
lerin yanmda biz, hâlâ iki kobalt cihaziyle te
daviye çalışıyoruz. Bu hakikati ortaya koymak
istiyorum.

Biz diyoruz ki; eğer böyle bir örgüt kuru
lursa, bu örgütün içerisine alınacak doktorlar bu
mevzuda ileri gitmiş olan memleketlerde Holânda'da olsun, İngiltere'de olsun, Fransa'da, isveç'
te, Almanya'da, bu memleketlerde muhtelif
branşlarda; birisinde göğüs, öbürüsünde gırtlak,
diğerinde akciğer, cilt kanseri mevzuunda gön
dereceğimiz birçok doktorlar bâzı avantajlarla
memlekete döndükleri zaman, oralarda gördük
leri bilgiler, bir merkezde birleştirilip, herkes
biribirine yardımcı olursa, böylece kısa yoldan,
kısacası memleket çapında vatandaşın itimat
edebileceği güzel bir örgüt kurulur ve bu örgüt
sayesinde hem birçok dövizimizin yurt dışına ak
masını önlemiş oluruz ve varlıklı vatandaşların
parasından bu müesseseler istifade eder, hem de
hali, vakti yerinde olmıyan vatandaşların güve
nebileceği, inanabileceği ve gönül rahatlığı ile
yatabilip, tedavi görme imkânlarının var oldu
ğunu bileceği müesseseleri de kurmuş oluruz.
Bugün için halen bu imkânlardan mahrumuz. O
kadar mahrumuz ki, size bir misal vermek isti
yorum. Beş altı milyonluk isveç'in Stokholm
şehrinde 12 tane kobalt cihazı vardır ki, bu şe
hir istanbul'un yarısı kadardır. Buna mukabil
Türkiye'mizde çalışabilen iki tane kol »alt cihazı
vardır. Bunu. belirtmek istiyoruz ki, bu fenni
cihazlara çok çok ehemmiyet verilsin.

Şimdi sevgili arkadaşlarım; Sayın Başkanın
da temennisine uyarak biz de şu anda nerede
yiz, nelerimis var, neler yapmak mecburiyetin
deyiz, ne tedbir almak lâzım, bu tedbirleri nasıl
almak lasını, en son ilmî tekâmül neticesinde
dünya nerededir, biz neredeyiz, bunların hepsi
ni sizlere kendi bildiğim, topladığım, öğrendiğim
ve öğrenmeye çalıştığım kadariyle arz etmek is tiyorum. Bu imkânlardan beni mahrum etmiyeceklerinden ve bu mevzuda bana yardımcı ola
caklarından asla endişeni, olmıyan ve benim gi
bi aynı ıstırabı duyan grup arkadaşlarıma ve
milletvekili arkadaşlarıma da bu imkânı verip
bu meseleyi Hükümete ele yardımcı olmak sure
tiyle birçok son modern cihazları her türlü im
kânları kullanarak Hükümetimizin getirtmesine,
müessesenin kurulmasına yardımı sağlamak ve
destek olmak için bu genel görüşme takririmizin
kabul edilmesini muhterem arkadaşlarımdan bü
tün samimiyetimle istirham, ediyorum. Bu, ne
her hangi bir yatırımdır, ne her hangi bir yoldan
şu veya bu şekilde şahıslara çatmaktır. ITe de
bir karşılık beklemektir. Sadece bugünkü ha
liyle tedaviyle haşhaşa kalmış olan memleketin
kıymetli vatandaşlarını, evlâtlarını yakalanmış
oldukları bu hastalıktan kurtarabilmek için bun
lara ne yapabileceğimizi, ne yapmamız lâzım
geldiğini ve bunlara nasıl sahip çıktığımızı ha
vasını kendilerine vermek, Hükümete destek ol
mak ve böylece memlekette müessir bir örgüt
kurmak düşüncesinden ibarettir.

Son defa Strasburg'ta 1966 da yapılan bir
toplantıda milletler grafik...
BAŞKAN — Sayın Kılıç gündeme alımp alın
maması konusunda Yüce Meclisi aydınlatırsanız
daha iyi olacak.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Bu mevzuda
cihazlarımızın ve tedavi vasıtalarımızın az oldu
ğu bir hakikat. Şimdi şahsen ben, diğer memle
ketlerde bu tedavinin nelere eriştiğini, hangi
merhaleye çıktığını, neler yaptıklarını ve bizim
nerede ve neler yapmamız lâzımgeldiğini söyle-

Bu önergemi kabul edeceğinizi ümidederek,
bu arzuyla hepinizi saygı ile selâmlarım. Zama
nınızı aldım, özür dilerim, hürmetlerimle. (Or
ta sıralardan, alkışlar)
BAŞKAN — önergenin gündeme almıp alın
maması konusunda siyasi parti grupları adına
konuşacak arkadaşlarımıza söz vereceğim.
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Söz istiyen var mı?
M. P. Grupu adına Sayın Cumalıoğlu. T. i. P.
Grupu adına Sayın Ekinci.
Sayın Soyer Güven Partisi Grupu adına...
M. P. Grupu adına Sayın Cumalıoğlu, buyu
run. Yalnız Sayın Cumalıoğlu tekrar rica edece
ğim ; Sayın Kılıç biraz sadet dışına çıktılar. Mün
hasıran konumuz, bu mevzuun gündeme akmp
alınmaması hususudur. Rica edeyim...
M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞ
LU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın milvelrilleri; kanserin tedavisini, kanserli hastala
rın takip, tedavi ve kontrolünü sağbyacak yurt
çapında bir teşkilâtın kurulmasını ve bu hizmet
te çalışacak personelin yetiştirilmesini öngören,
genel görüşme açılmasına dair verilen önerge
üzerinde M. P. nin kısaca görüşlerini arz etmek
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Yüksek Heyetinizin kıymetli vakitlerini is
raf etmemek için kanserin etyoloiisi, morfolojisi,
seyri ve tedavisi ile âkibeti hakkında tıbbi bir
konferans niteliğinde bir konuşma yapmayı dü
şünmemekteyim.
Yalnız çok aziz olan insan hayatına son ve
ren ölüm sebepleri arasında korkunç bir mevki
işgal eden bu illete dikkatlerinizi çekerek, me
deni bir millet ve devlet olarak halkımızın sağ
lığını tehdideden bu hastalığa karşı bugüne ka
dar gerekli tedbirleri almakta ve lüzumlu mües
seseleri kurmakta gecikmiş olduğumuzu belirt
mekle yetineceğim.
Milâttan önce Hipokrat zamanından beri bi
linen, İslâm tebabetinin geliştiği 9 ncu asırdan
16 ncı yüzyıla kadar tam altı asır Avrupa Tıp
Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan Razi'nin ve İbni Sina'nm kitaplarında telhis ve te
davi usulleri bildirilen kanser, hekimliğin ve tek
niğin fevkalâde ilerlemesine rağmen bugün bü
tün dünya milletlerinde bir sağlık problemi ha
linde önemini ve dehşetini muhafaza etmekte
dir.
Milletlerarası sağlık istatistiklerinin tetkikin
den anlıyoruz ki, dünyada 100 000 000 dan fazla
nüfus kansere musaptır ve her gün binlerce,
hattâ onbinlerce insan kanserden ölmektedir.
Kanserli hastaların sayısının tesbitinde yu
varlak olarak her 100 000 nüfusa 200 kişi isabet
ettiği kabul edilmektedir.
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Türkiye'de halen ne kadar kansere yakalan
mış hasta vardır? Ne kadarı tedavi ve kontrol
altındadır? Bunun sahih bir cevabını bugün Sağ
lık Bakanlığı dahi veremiyecek durumdadır. İs
tatistiklere geçen rakamlar, hastane, dispanser
ve sağlık müesseselerine başvuranlara aittir. Ve
bunlarda da diyagnostik durum kesin değildir.
Hastane, özel ve resmî sıhhi müesseselerde mua
yene olarak teşhis ve kısmen tedavi imkânını
sağlıyabilmiş olanlar zengin, orta halli, memur
vatandaşlarla, işçi Sigortaları hastanelerinden
faydalanma hakkına sahip bulunanlardır. Bun
ların dışında en azından 20 000 000 nüfusumuzun
kanser bakımından sağlık durumları meçhulümüzdür. Hastalıklarının teşhis ve tedavisi için
bir melce bulamıyan, hastahane kapılarından
meyus ve perişan dönen; yoksul, hamisiz, iltimassız köylü ve fakir vatandaşlarımızın durum
ları ise bir facia manzarası arz etmektedir.
Resmî sağlık müesseselerimiz kadro, teşhis
ve tedavi malzemesinin yokluğu ve yetersizliği
yüzünden derde deva olacak bir nitelikte değil
dir. Kanserlilerin teşhis, tedavi ve kontrolü ile
meşgul olacak sağlık müesseselerimiz yok dene
cek kadar azdır.
Devlet hastahaneleri, âcil vakalar ve umumi
cerrahi sınıfına giren hastalıkların çokluğu kar
şısında, malzeme ve personel kifayetsizliği yü
zünden kanserlilerin teşhis ve tedavileriyle meş
gul olacak kapasitede değildir.
Anadolu'nun muhtelif hastanelerinden tıp
fakültelerinin bulunduğu şehirlere her gün yüz
lerce hasta teşhis ve tedavi için gönderilmekte
dir. Başkentteki hastaneler de, taşradan gelen
bu hastaların çoğu geri çevrilmektedir. Tıp fa
külteleri kanserle savaşta önderlik dahi yapama
maktadır. Radyoloji ve cerrahi servislerinde an
cak mahdut hastalar ele alınabilmektedir. 1947
yılında Ankara'da kurulan «Türk Kanser Araş
tırma ve Savaş Kurumu» nun Ankara'daki 75
yataklı Ahmet Andiçen Kanser Hastahanesiyle
izmir, Adana ve Diyarbakır'da açmaya çalıktıkları şubeleri kanserle mücadele yolunda atılmış
hayırlı bir adımdır.
Bu müessesenin gelişmesinde hizmetleri ge
çenlerin bu hizmetlerini takdir ve şükranla yâdederiz, Sağlık Bakanlığının Ankara'da yeni aç
mış olduğu Kanser Hastanesini de şükranla kar
şılamaktayız. Bunun noksanlarını gidereceği ka-

— 279 —

M. Meclisi

B : 11

naatindeyiz. Her vilâyette bir kanser hastahanesi açılması arzu edilir ise de buna maddi im
kânlar müsaade etmediği için bölgevi hastaneler
açılması lüzumuna inanmaktayız. Kanserlileri
teşhis, tedavi ve kontrol için yurt çapında geniş
teknik malzeme ve personel ile teçhiz edilmiş bir
teşkilâtın kurulması zaruretine M, P. Meclis Grupu olarak biz de katılmaktayız. Böyle bir im
kânı hazırlamak bakımından genel görüşme açıl
masını istiyen önergeye müspet oy vereceğimizi
arz eder, Yüce Meclisi saygılarımızla selâmla
rım.
BAŞKAN — Buyurun Sayrn Tank Ziya
Ekinci, T. i. P. Grupu adına.
T. i. P. MECLÎS GRUPU ADINA TARIK
ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; kansere karşı ne şekilde
tedbir alınacağı, kanserle mücadele ve kanserli
hastaların tedavisi konusunda bir genel görüşme
açılması için Samsun Milletvekili ilyas Kılıç, ar
kadaşımızın verdiği genel görüşme istiyen öner
gesi üzerinde, grupumuzun görüşlerini arz ede
ceğim.
Evvelâ usul bakımından..
BAŞKAN — Gündeme almıp alınmaması ba
kımından beyanda bulununuz.
T. İ. P. MECLİS GRUPU ADINA TARIK
ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Evet, gündeme alı
nıp alınmaması bakımından grupnmım görüşleri
ni arz edeceğim.
Evvelâ usul bakımından bir maruzatta bu
lunmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, malûmu âliniz Anaya
sanın 88 nei maddesi T. B. M. Meclisinin dene
tim yollarını tesbit eden bir maddedir. Büyük
Millet Meclisinin yetkisi dâhilinde olan genel gö
rüşme talebi, genel görüşme keyfiyetinin günde
me abmp alnımama^., gündeme almıp müzakere
edilmesi keyfiyeti de bir denetleme organıdır.
Denetleme ne maksatla yapık"-? Hükümetin her
hangi bir icraatı üzerinde denetleme yapılır. Ya
ni Hükümet belli bir konuda bir faaliyette bu
lunmuştu]', bu faaliyet topyekım Hükümetin
programiyle, millî menfaatlerle bağdaşır du
rumda olmadığı, halkımızın yararına bir istika
mette olmadığı veya bâzı suiistimaller yapıldığı
cihetle bir genel görüşme talebinde bulunur ve
bunun müzakeresine gidilir.
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Şimdi burada arkadaşımın gerek önergesinde
mcvsuubahsettiği hususta, gerekse Yüce Mecli
sin huzurunda münakaşa ettiği hususları muka
yese ettiğimiz zaman veya bir arada mütalâa et
tiğimiz zaman görüyoruz ki, Hükümetin icraatiyle ilgili Meclisin denetleme yapmasını gerek
tiren bir husus yok ortada. İle buyurdular sa
yın arkadaşımız? Efendim kanserle mücadele
derneği kurulmuş, bu Kanserle IvSücadeto Derne
ği, usun yular faaliyette bulunduktan sonra ha
yırsever M M yurttaşlarımızın, Hükümetin, Sağ
lık Bakanlığının yaptığı yardım ve hibelerle bir
hastane tesis etmiş. Konuşmalarının ağırlık mer
kezini bu Kurumun, bu derneğin kurmuş oldu
ğu hastanenin çalışma ta^ii, evvelâ Bakanlık
tarafından çalıştırılırken bilâhara mukavele
müddetinin bitmesi neticesinde o hastaneyi
üniversiteye intikal ettirmesi üzerine bina etti
ler.
Arkadaşlar, malûmuâliniz Cemiyetler Ka
nununa göre kurulmuş olan bir derneğin icra
atından, faaliyetinden dolayı bir bakanlık ve
ya Hükümeti mesul tutmak, bu yolda bir ge
nel görüşme talebetmek, kanaatimce ne içtü
zük hükümleri, ne de Anayasanın 88 nci mad
desi hükümleri dairesinde mütalâa edilebilir.
Bir dernektir, kurulmuş, faaliyet göstermiş.
Cemiyetler Kanununa göre kurulmuştur, yaptı
ğından, ettiğinden kendisi genel kuruluna kar
şı mesuldür. Sonra eğer hesaplarında bir suiis
timal varsa, bir yolsuzluk varsa bu maliye mü
fettişleri tarafından teftiş edilir, Maliye Ba
kanlığının kontrolü altındadır bütün cemiyet
ler ve bütün derneklerin tabi olduğu kontrollar gibi. Varsa öyle bir suiistimalleri, varsa öy
le bir yolsuz hareketleri elbette bu yolsuz hare
ketlerinin Hükümet tarafından murakabe edil
mesi gerekir.
Şimdi Sağlık Bakanlığı bu hastaneyi bir sü
re işletmiş, ondan sonra mukavelesi bittikten
sonra hastane Sağlık Bakanlığının elinden alın
mış. Sağlık Bakanlığının burada bir mesuliyeti
ni, denetlenmesini gerektiren bir hususun mevcudolduğu kanısında değiliz arkadaşlar. Kaldı
ki, önergede bu kurumun çalışmaları, hastanesi
ni Sağlık Bakanlığından alıp bunu üniversiteye
devretmesi hususunda bir iddiada mevcut de
ğil. Ve yine Kanserle Mücadele Kurumunun
çalışmalarında, para harcamalarında bir suiis
timal olduğuna dair de bir iddia mevcut de-
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ğildir. O halde, önergeyle, burada serd edilmiş
olan iddia arasında br tutarsızlık mevcut. Sa
yın Başkanımız daima titizce hareket ederler,
önerge sahiplerinin veya önerge üzerinde ko
nuşan arkadaşların özellikle sadet içinde olma
larını ve önerge üzerinde durmalarını daima
ihtar ederler, ama konu biraz tıbbî olması ha
sebiyle, belki kendilerinin âşinâ olmadıkları
bir konu olması cihetle bu hususta bir müdaha
lede bulunmadıklarını müşahede ettim, bunu
da hatırlatmak isterin.
Muhterem arkadaşlarım, geliyoruz Türki
ye'do bugün kanser gerçekten bir içtimai âfet
midir, bir filoo - sosyal midir? Yani Hüküme
tin bütün dikkatlerini kanser üzerine teksif
etmesini ve bakanlık bünyesinde kanserle sa
vaş için ciddî faaliyetler göstermesini, tedbir
ler almasını gerektiren bir husus var mıdır?
Arkadaşlar, bu da teknik bir meseledir, bakan
lığı ilgilendiren bir husustur. Bakanlığın Sağlık
Şûrası her yıl toplanır, Sağlık Şûrasında mem
leketin çeşitli sağlık sorunları tezekkür edilir
ve bunlarla ilgili kararlar verilir. Eğer bakan
lığın bünyesinde bir kanserle mücadele ve kan
ser tedavisiyle ilgili bir genel müdürlüğün ku
rulması icabederse, elbette Yüksek Sağlık Şû
rasının bunu nazarı itibara alması, bakanlığa
teklif etmesi ve bakanlığın da bu yolda çalış
malara girerek, Yüce Meclisten kadro talebetmesi, bütçeye bağlı ekler talebetmesi iktiza
ederdi. Fakat bugüne kadar Yüce Meclisin hu
zuruna böyle bir teklif gelmemiştir. Tamamen
teknik olan bu mesele içinde elbette ilim adam
larımızın, bakanlığın yetkili ilim adamlarının
durumu tetkik etmesi ve bu yönde bir rapor
hazırlaması, bakanlığı ikaz etmesi gerekirdi.
Bakanlığın da rc'sen bu konuda bilgi alması,
meseleyi etüdetmesi, bakanlık kadrosunu geniş
letip genişletmeme hususunda bir karara var
ması elbette vazifesidir. Kaldı ki, bu meseleyi
burada bir genel görüşme yapmasını, yani Hü
kümeti denetleme görevini, Meclisin denetleme
görevini eline almasını gerektiren bir husus
var mıdır? Yani Türkiye'de kamer korkunç bir
âfet haline gelmiş, bir fileo - sosyal, bütün vatan
daşın hayatını tah.T;odcn, yok öden, memlekette
ki bütün sağlık dâvalarına öncelik kazanan bir
mesele haline gelmiş ve bakanlık ihmalde bu
lunmuş, bir genel müdürlük, bir organizasyon
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kurarak burada tedbir almamışsa elbette ba
kanlığın yakasına yapışmak ve Yüce Meclisin
bu konuda denetleme görevini yapması iktiza
eder. Ama durumun böyle olduğunu da sanmı
yoruz, muhterem arkadaşlarım. Evet, kanser
dünyanın her tarafında günden güne artmak
tadır. Neden artmaktadır? Malûmuâliniz kan
ser bir ileri yaş hastalığıdır. Yaş vasatisinin
yükselmesi, insanların hayat şartlarının biraz
daha değişmesi, tıbba karşı olan inançlarının
ve tıbbın teşhis imkânlarının tekâmül etmesi
sebebiyle elbette kanser hastalığı gün geçtikçe
artmaktadır. Bilhassa iktisadi balamdan geliş
miş, yükselmiş mmeleketlerde ve öncelikle sari
hastalıkların kökünün kazındığı memleketler
de kanser hastalığının arttığını görmekteyiz.
Miktar bakımından çok yükseldiğini ve ön plâ
na geldiğini görmekteyiz. İşte; İngiltere, bira?
evvel arkadaşımızın saydığı İskandinav mem
leketleri, Amerika, tedrici olarak Fransa ve Al
manya gibi memleketler gelmektedir. Üeden?
Çünkü verem âfeti ortadan kalkmış, artık ve
rem bir içtimai âfet olmaktan çıkmıştır. Hattâ
bütçelerine veremle mücadele bölümünde hiç
para konmadığı görünmektedir. Birçok ülke
lerde verem hastalığına dahi raslanmamakta,
üniversitelerde, tıp fakültelerinde verem hasta
sını gösterme imkânı dahi mevcut değildir. El
bette burada vasati yaş çok artmış; 60 - 70 e
kadar çıkmıştır. Kanser de bir ileri yaş hasta
lığı olduğuna göre, bu ülkelerde kanser hasta
lığı çok artmıştır.
Arkadaşlar, Türkiye'de vasati yaş o kadar
ileride değildir. Ve bu^ün Türkiye'de verem
gibi bir âfet varkan, Türkiye'de tifo gibi mü
him sık sık epidemiler yapan, andemiler yapan
salgın hastalıklar varken, ağır epidemik hepatit vakaları varken, çocuk vefiyatı korkunç bir
seviyedeyken beslenme bozukluğu vatandaşın
hayatını, istikbalini tehdidederken her halde
Türkiye'de vasati ömür bugün İskandinav
memleketlerinde olduğu gibi 70 - 75 i bulmuş
değildir. Azami, son rakamlara göre 45 - 50 ci
varındadır. Bu itibarla Türkiye'de bugün kan
ser ön planda gelen bir içtimai âfet olma du
rumunda değildir, bir fileo - sosyal olma duru
munda değildir, alarm çalmayı gerektirecek bir
durumda değildir. Ama hal böyleyken kanser
le meşgul olmıyahm mı? Kanserli hastalan» tç-
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davisi yapılmasın mı? Elbette yapılacaktır ve
bunun için gerekli tedbirlerin alınması lâzım
dır.
Türkiye'nin bugünkü sağlık bütçesinin, sağ
lık hizmetlerinin planlanması göz önüne alın
dığı zaman kanser hastalığı teşhisi ve tedavi
siyle ilgili bir faaliyetin ciddî bir şekilde ön
plâna, ci&ıdî bir şekilde ele alınmadığı henüz
görülmektedir. Bu da, Türkiye'deki veremin
henüz çok mühim bir safhada bulunması, bü
yük tahribat yapmış olması, sâri hastalıkların
büyük tahribat yapması ve beslenme bozuklu
ğunun çok, hakikaten mühim ve vahîm bir saf
hada bulunman sebebiyledir. Ve tahmin edi
yorum ki, gün geçtikçe memleketimizde kanser
li sayısının artmış olması yavaş yavaş bakanlı
ğın bu konu üzerine eğilmesini ve Sağlık Ba
kanlığı bünyesinde kanserle mücadele, kanser
tedavisiyle ilgili tesislerin, müesseselerin kurul
masını g'erektirici. tedbirleri aldıracaktır. Nite
kim, Kanserle Mücadele Kurumunun kurmuş
olduğu hastane uzun yıllar Sağlık Bakanlığı
tarafından çalıştırılmıştır ve o hastanenin alı
nıp fakülteye devredilmesini takiben hemen
yeniden bir hastane kurulmuştur. Türkiye'de
hakikaten ulaşım vasıtalarının zorluğu, vatan
daşın iktisadi şartlarının, iktisadi hayat şartla
rının çok geri olması sebebiyle tâ Doğu - Ana
dolu'nun ücra bir köşesinde kansere yakalan
mış bir vatandasın Ankara'ya kadar gelmesi
nin büyük bir külfet olacağı göz önüne alına
rak çeşitli bölgelerde kanserle tedavi merkez
lerinin kurulmasının lüzumlu olduğuna biz de
kaaniiz.
Sonra, kanserle savaş, kanserin tedavisi
keyfiyetiyle iMli bu temennilerin gerçekleş
mesi hususunda her milletvekilinin elinde bir
yetki var; arkadaşlarım, o da kanun teklifi
verme yetkisi. Biz bugünkü şerait içinde kan
serin vahîm bir seviyeye ulaşmış olduğu, vatan
daşın sağlığını tahribedici bir duruma gelmiş
olduğu kanaatindeyiz. Bu gerekçeyle Türkiye'
de kanser dâvasını düzenliyecek şöyle bir
umum müdürlüğün kurulmasını arzu ederiz, di
ye her milletvekili arkadaşımız bir kanun tekli
fi verebilir. Bu kanun teklifini vermek millet
vekilinin hakkı olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı
da bu kanun teklifini tetkik eder, gerekirse bâ
zı ilâvede bulunur ve bildiğiniz prosedürden
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geçtikten sonra Yüce Meclisin huzuruna gelir,
Yüce Meclis tasvibederse bu umum müdürlük
kurulur ve gerekli kuruluş yoluna gidilebilir.
Böyle bir hazırlığın yapılması ve bunun tatbik
mevkiine konulması keyfiyeti bakanlığın mesu
liyetini gerektirir bir husus değildir kanısında
yız. Bu itibarla bir genel görüşme açılması ya
ni Hükümetin denetlenmesini gerektiren bir
hususun, bu konuda da, mevcudiyetine kaani
değiliz. Bu sebeple de biz bir genel görüşme
açılmasının uygun olmadığı kanaatindeyiz.
Onun için muhterem arkadaşlar, bir kanun mev
zuu olarak düşünülen bâzı hususların Yüce
Meclisin huzuruna getirilmesi mümkün iken ve
yine bir derneğin yapmış olduğu bu çalışmala
rın tatminkâr olmadığı, kanun ve nizam çerçe
vesi içinde yürümediği keyfiyetini de göz önü
ne alarak Maliye Bakanlığının bunu teftiş ve
murakabe etmesi keyfiyeti de mevzuubahis iken
sırf kanser mücadelesi konusunda gerekli ted
birlerin alınması için bir genel görüşme açılma
sının yani bu konuda bir murakabe görevinin
yapılmasının uygun düşmiyeceği kanısındayız.
önergenin aleyhinde oy vereceğimizi Yüce
Meclise saygı ile arz ederim. Teşekkür ederim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, G. P. Grupu adına....
Buyurunun efendim.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA RUHİ
SOYER (Niğde) — Sayın Balkan, muhterem
arkadaşlarım; kanserin memleketimizde de
korkunç ve yaygın bir âfet halini aldığı bu
günlerde kıymetli arkadaşım ilyas Kılıç'm gös
termiş olduğu hassasiyeti anlamamak kabil de
ğildir.
Hiç
şüphe
yok ki,
memleketi
mizin içerisinde ekseriya fakir ve köy
lü
tabakasına saldıran
bu korkunç has
talığın üzerinde memleketimizin ve hattâ mil
letimizin hassasiyetle durması muhakkak ki
yerindedir. Kaldı ki, demin de arz ettiğim gi
bi, hastalık en çok fakru zaruretin ve bu se
beple de birçok fizik etkilerin tesiri altında ka
lan işçi ve köylü zümresine saldırdığına göre,
memleketinin büyük bir kısmı fakir olan Tür
kiye'mizde kanser üzerinde durmamak büyük
bir ihmal olur.
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz
etmek istiyorum: Kanser, henüz sebebi malûm
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olmıyan bir hastalıktır. Tıp, bugün kanserin
sebebini tâyin edememiştir. Birçok cephelerden,
anatomi patalojik, mikro biyolojik, biyolojik ve
virolojik cephelerden tetkiki yapılmakta olan
bir hastalıktır. Hepiniz de bilirsiniz ki, bir
hastalığın tıpta radikal tedavisi ancak teşhisin
ve telhis edilen sebebin ortadan kaldırılmasına
bağlıdır. Kıymetli arkadaşımın bahsettiği ya
pılmakta olan tedavi, arz edeyim; cilt kanser
lerinde cerrahi tedavi, diğer bâzı kanserlerde
istihsali, yani ekstrakasyonu yani çıkarılması
mümkün olan kanserlerde yapılacak ilk tedavi
erken teşhis edilmişse cerrahi tedavi ve ondan
sonra da palyatif tedavi olan ışık tedavisidir.
Işık tedavisi, muhtelif tedavilerdir. Bunlar;
radyo terapi, süpervoltaj radyo terapi, radyum
terapi, kobalt terapi gibi şua tedavileridir.
Bunların maalesef hiç birisinden her zaman de
miyorum, ama ekseriya netice alınamamıştır.
No mide kanserinde, hattâ ne de kemik kanser
lerinin bası kısımlarında ışık tedavisinden katî
nc'icc alınamamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Soyer, bu terapileri an
cak gündeme alındıktan sonra görüşebiliriz.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA RUHİ
SOYER (Devamla) — Anladım efendim, arz
edeyim, sayın Başkanım.
Mesele Meclisimize getirilmiştir. Şimdi de
kısaca arz ettiğim hususlardan muhterem ar
kadaşlarımın da takdir buyuracakları gibi,
kanser tedavisi tamamen teknik, fennî ve tıbbi
bir tedavidir. Yüce Meclisin bu tedavi üzerinde
bir genel konuşma açması, bu tıbbi akademik
mevzuu münakaşa etmeye kalkması Yüce Mec
lisin bugünkü âdetine nazaran dahi mümkün
olmadığı, yerinde olmadığı takdir buyurulur.
Bunları söylemekle hiçbir zaman Hükümetimi
zin kansere karşı bütün dünyada tatbik edil
mekte olan tedavileri nazarı itibara alarak bu
na g'iro tedbir almamasını iddia etmek niyetin
de değilim, katiyen. Bilâkis memleketimizde en
ileri tedavilerin tatbik edilebilmesini temin et
mek eminim ki, Yüce Meclis kadar Sağlık Ba
kanımızın da ideali içerisindedir, bir hekim ola
rak. Ama mevzuun bugünlerde ve bilhassa tek
nik bir mevzuu elması itibariyle Yüce Mecliste
konuşulmasında bir fayda temin edilebileceği
veya bir neticeye varılabileceği kanaatinde de
ğilim. Tedavilerin üzerinde münakaşa etmek,
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personel yetiştirme mevzuunu konuşmak, şu
bu, bunların hepsi fenni ve tıbbi mevzulardır.
Anlarım; Sağlık Komisyonunda mevzu müna
kaşa edilebilir, bir dereceye kadar. Ama, Yü
ce Mecliste bir genel görüşme mevzuu olabile
ceği kanaatinde değilim.
Kaldı ki, arkadaşım Tarık Beyin de söyle
diği gibi, Meclisin denetleme görevi içine gi
recek mevzu da değildir. Bu itibarla grup ola
rak meselenin Sağlık Bakanlığımız tarafından
tezekkür edilmesi, gereğinin Sağlık Bakanlığı
mızca, fen adamlarımızca, tıp adamlarımızca
yapılması kaydiyle bir genel görüşme mevzuu
olmıyacağı kanaatindeyiz ve gruptunuz buf: hu
susta bir .genel görüşme açılması aleyhinde oy
kullanacaktır. Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Başka grupları adına söz istiyenler? Sayın Doktor Aykan buyurunuz
0. H. P. Grupu adına.
C. H. P. GRUPU ADINA CEVDET AY
KAN (Tokat) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Samsun Milletvekili Sayın llyas Kı
lıç, kanserin teşhis ve tedavisinde, sağlık ku
rumlarının işleyişi üzerinde Meclisimizde bir
genel görüşme açılmasını önergesi ile istemek
tedir. Bu konuda grupumun görüşünü önerge
sine dayanarak arz edeceğim.
Benden önce üç siyasi partinin temsilcisi
arkadaşım kendi gruplarının görüşlerini arz
ettiler. Kanaatime göre, bâzıları maddi hata
larla dolu, bâzıları da konuyu yanlış olarak
değerlendirdiler. İşçi Partisi Milletvekili değer
li arkadaşım Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin beyan
larının bir kısmı maddi hatalarla dolu idi, bir
kısmı kanaatime göre, yanlış tefsirleri taşı-u
makta idi. Evvelâ, yanlış tefsirlere değinmek
istiyorum. Maddi hatalara da yeri geldiği za
man değineceğim.
Anayasamızın 33 nci mrddesi; soru, genel
görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araş
tırmasını bir denetim yolu olarak belirttiği gi
bi, bir de belli bir konuda bilgi edinmenin bir
yolu olarak belirmektedir. Gcnol görüşme, soru
veyahut gensoru gibi Meclisin denetimi değil,
genel görüşme; sonunda bir karara bağlanma
dığı için genel olarak bir konuda Meclisin, il
gili Bakanlığını Türk toplumunun aydınlanma
sı gayesini gütmektedir. Sayın arkadaşımın
önergesi, bir konuda Yüce Meclisin ve ilgüi
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bakanlığın ve Türk toplumunun dikkatini çek
meğe yönelmiştir.
Ayrıca Anayasamızın 49 ncu maddesi «Dev
let;, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yasa
yabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamaklaı; ödevlidir.» Anayasamızın 53 ncü maddesi do
Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınır
larını belirtir. Gayet tabiî Sağlık Bakanlığı,
sapık konusunda vo sosyal hizmetler konusun
da. Anayasamıza göre ödev yüklenmiş bir ba
kanlıktır. Kanserin Türk toplumunda sojebolduğu sosyal, ekonomik ve sağlık problemleri
yönünden Sağlık Bakanlığının görev yüklen
mesi gereken bir konudur. Bu konu ile ilgili
bâzı hizmetlerin, bâzı değerlendirmelerin tek
nik olarak değil, fakat genel olarak yapılması
Anayasamızın ayrıca emri içerisindedir. Anaya
samızın bu iki maddesine göre, bu bakanlık
görevini yapmakta mıdır, yapamamakta mıdır?
B u d a değerlendirilebilir, denetlenebilir. Bu
konuda bilgi edinmek fırsat, veyahut imkânı
sayın Meclise veya Türk toplumuna verilebilir.
Güven Partisinin değerli sözcüsü arkada
şımın konuşmalarını dinlediğim zaman, ifade
öttüer; bu konu teknik bir konudur, teknik bir
konu olduğuna göre konuşamayız dediler. Türk
Toplumunda ve Dünyada hizmet eden bakan
lıkların hepsi görevlerini ifa ederken birtakım
teknik usulleri, bası bilgileri kullanmaktadır
lar. Politikacı olarak bizim değinmemiz gereken
konular, işin teferruatı ve yakutta orada kullanilan ilmî metot, teknik metot değildir. Onun
toplumdaki ifadeleridir; yankılarıdır. Gayet
tabiî sağlık hizmetlerinin ifaa teknik bir prob
lemdir, teknik .Hr konudur. Yol yapımı, baraj
yapımı bütün bunlar teknik konulardır. Bu
Büyük Meclis baraj yapımı teknik bir konudur
diye, sağlık hizmetleri teknik bir korudur diye
bunun üzerinde durmazsa sanırım telâkkileri
miz, demokrat: k düzen anlayışı ile ve Anayasa
mızın sarih hükümleri karşısında çelrir duru
ma düşer, tşçi Partisinden değerli arkadaş mm
beyanlarını Gonol Başkanlarının burada bu
lunmayışına ve ondan dolayı ifadelerinin
kontrol edilmemiş olmasına bağladım.
BAŞKAN — Sayın Aykan, rica ederim bu
şekilde beyanda bulunmayınız ve bu konunun
gündeme alınıp, alınmaması üzorine hasrediniz
konuşmanızı.

1 , 12 . 1967

O : 1

O. H. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN
(Devamla) — Hay hay başüstüne. îyi duygu ile
sitem yaptım bağışlamanızı rica ederim; gerok sizden, gerek arkadaşımdan.
Bu konuda grupumun görüşünü baklan gıçta arz ettiğim üzere Sayın îlyas Kılıç'm yazılı
önergesini esas almalı üzere arz edeceğim.
Sayın ilyas Kılıç, gerek önergesinde gerek
se konuşmalarında kanserli hastaların tedavile
rinde sağlık kurumlarnrn içinde bu'und.ıklan
güçlüklere ve tedavi için istenilen yük:ek ücre
tin sağlanamamasmdaki ekonomik zorluklara
değinerek, bu hastalığın teşhis ve tedavisinde
yetersizliklerin sebebolduğu, ürünlerin yarattı
ğı sosyal haksızlıklara, sosyal vo ekonomik zor
luklara dayanmaktadır, önergesi üç hedefi
kapsamaktadır. Birisi, kanserin tedavisini;
ik'ncisi, kanserin erken teşhisini yurt ölçü
sünde sağlayacak örgütlerin kurulması; üç'incüsü de, bu konuda hizmet edecek replik ele
manlarının yetiştirilmesi ile ilgili tedbirlerin
şimdiden alınması. Bunlar Sayın ilyas Kılıç'in
verdiği önergenin belli başlı üç temel hedefi
dir.
Gerçekten kanser ve kanserden ölüm pek
çok vatandaşımız ve aileleri için ciddî bir mese
lle olmaktadır. Sayın îlyas K'lıç son derece sa
mimî bir üslûp içerisinde doktor olmadığı hal
de, bu iyi niyetin kendisini zorladığı enerjinin
mahsulü olarak çalışmalarını, bilgilerini, duy
gularını ifade et-iler. Teşhis ve tedavi imkânları
maalesef toplumumuzda eon derece sırırlıdır
ve aynca son derecede pahalıdır. Bu hususta
meseleyi olduğundan daha brylik bir tehlike
k»]-~m,kfcadır; tedavisi tıbbi yönden çoğu zaman
imkânsız, ekonomik yönü ile güc yetmez kıl
maktadır. ileri toplumlarda her beş ölümden
birisi kanserdendir. Ortalama ömrün uzaması
bu hastalığı büyük bir problem kılmıştır. Ame
rika Birleşik Devletlerinde 1900 yılında kan
ser dokuzuncu ölüm sebebi idi. 1933 yırnda dokuzuncu ölüm sebebi olmaktan ikinci ölüm se
bebi olmaya çıkmıştır ve bu^nin de gelişmiş
toplumlarda konser ikinci ölüm sebebidir. Baş
ka bir deyimle G0 yıl önce 100 ölümden G sı
kanserden olmakta idi. 1933 yılından itibaren,
bugün de dâhil olmak üzere, her 100 ölümden
takriben 20 si kanserden olmaktadır. Toplumu
muzda diğer konularda olduğu gibi, sağlık ko
nusunda da sağlam istatistiklere maalesef sa-
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hip değiliz. 1063 yılından bu konuda yapılmış
bir araştırmaya göre şohir ve kasabalarımız da
la. ölümlerin takriben yüzde 6 sı kanserden ol
maktadır. Toplumumuzda yaş ortalaması, işçi
Partisi temsilcisinin ifade ettiği gibi 45 değil,
53 dir. Her yıl da bu ortalama 6 ay kaçlar art
maktadır. Bu rakamlara, ve bu araştırmaların
neticelerine göre, ileri toplumlarla bizim ara
mızdaki mesafe takriben 15 yıldır. Bu rakamlar
karşısında, takriben 15 - 20 yıl içinde toplumu
muzda kanser ikinsi bir büyük ölüm sebebi ola
caktır ve takriben 15 - 20 yıl içinde her 100
ölümden 20 si muhtemelen kanserden olacak
tır. Şimdi de şehir ve kasabalarınızda takri
ben her 10 ölümden birinin kanserden olduğunu
düşünmek, söylemek, gerçeğe aykırı olmaz, ya
hut da gerçeğe yakın bir tahmindir.
Kanser konusunda yurt çapında eğitim sağlıyan kuruluşlarımız maalesef mevcut değildir;
olanlar da az etkilidir. Kanserin erken teşhisi
ni sağlıyacak çalışma geleneği sağlık kuruluşla
rımızda maalesef gelişmiş ve yerleşmiş değildir.
Bu konuda sağlık örgütlerimiz bâzı büyük merkezlerimizdedir. Bu merkezlerde de bir sağlık
hizmeti olarak değil, daha ziyade Sayın ilyas
Kılıç'm etraflı şekilde ifade ettiği üzere, yük
sek ödemeleri gerektiren bir tedavi şekli ola
rak yapılmaktadır. Tedavi kalitesi yününden
bile normal standartların maalesef çok aşağısmdadır. Bu husus varlıklı vatandaşlarımızın bu
hastalığa yakalandıklarında veya bu hastalık
ihtimali doğduğunda tedavi için dış ülkelere
gitmelerine sebebolmaktadır. Fakir vatandaş
larımız için de çoğu zaman bu teşhis, çaresi olmıyan ve hiçbir yönde bir şey yapılmıyaoak âde
ta ilahi bir ölüm emridir. Bir yılda, tedavi şek
li olarak Türk toplumunun resmî kurdan dış
ülkelere ödediği döviz miktarı 350 000 Dolar
civarındadır. Bu, 1965 yılı rakamıdır, 1966 yı
lının rakamı da 330 000 Dolardır. Bu iki raka
mı değerlendirdiğimiz zaman, resmî kur kanalı
ile Türk toplumu dış ülkelere 30 milyon Türk
Lirası civarında hastalık için döviz ödemekte
dir. Affedersiniz...
BAŞKAN — Sayın Aykan, lütfen biraz da
bu önergenin gündeme alınıp alınmaması konu
sunda hasrediniz.
C.H.P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN
(Devamla) — Hay hay.
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Vatandaşlarımız yönünden bu resmî yollar
dışında ödenen dövizleri düşündüğümüzde, ya
pılan ödemeleri düşündüğümüzde, Türk Top
lumunda varlıklı vatandaşlarımızın bilhassa
kanser tedavisi konusunda dış ülkelere küçümsenmiyecek ölçüde bir döviz ödediklerini düşü
nebiliriz. Şüphesiz erken ölümlerin, büyük öde
melerin, fakir vatandaşlarımızın tevekkülle
ölüm beklemelerinin sebebi sağlık hizmetleri
mizin kusurundandır. Refik Saydam modelini
halen koruyan sağlık hizmetlerimizin yetersiz
liği, verimsizliği, normal tıp standartlarının al
tında işleyişi hepimizin malûmudur. Anayasa
mızın 49 ncu maddesi; «Devlet, herkesin be
den ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve
tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir,»
der. Bu ödevin nasıl yapıldığı malumlarınız
dır. Sağlık kuruluşlarımız sosyal ve tıbbi anla
yışı yönünden Batıdaki yakın komşulannuzın
dahi çok gerisindedir. Üniversiteden sağlık mer
kezine kadar sağlık kurularımızda ödevli pekçok hekimin, hastalığı tedavi yerine, daha ziya
de kazanmayı düşünmeleri ve yalnız onu dü
şünmeleri, bu yönde resmî kuruluşları zorlayıcı
bir araç olarak kullanmaları da devamlı şikâ
yetlerin konsu olduğu hepinizin malûmlarıdır.
Sağlık hizmetlerimizin eksikliklerini aksaklıkla
rmı en çok belirten sayın Bakan'm kendileri
dir ve sayın Bakan bu belirtmede bugüna ka
dar alışagelmemiş bir üslûp kullanmaktadır. Sa
yın Balıanm hastane baskınlarını takibeden
ve yarda radyo ve basınla duyurulan beyanları
hepimizin hatırlarındadır. Sayın Bakanın bu
bulgularına rağmen görünen, sağlık hizmetle*
rlnin daha verimli, modern, ilmî anlayış için
de ve hepsinin üstünde Anayasamızın emrine
göre işler kuruluşlar yapabildiğine ve yapabile
ceğine dair bir belirti de mevcut değildir. Yal
nız bu husus, bu Büyük Meclisin sağlık-.--his*
metlerimizin işleyiş hususuna eğilmesi için ye*
ter bir gerekçedir.
Kanser ile mücadele ve tedavisi konusu
sağlık hizmetlerimizin bir kısmıdır. Bu konuda
ağılacak bir genel görüşme ister istemez sağlık
hizmetlerimizin istemesindeki diğer yetorsizliklere de değinecektir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının rad
yoloji, radyum ve elektrik t~davi hakkında çı
kan Kanununun tarihi 1937 dir* Gayet eski bir
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kitap, broşür... Muhtemeldir ki, Bakanlık
bu kanunun bugünkü ihtiyaçlara karşı yeri
ikerinde durmamıştır. Görünüş esasen bu Ba
kanlığın son 15 - 2d yıldır değişen dünya şart
larına uyabilmek gücünden yoksun bir hale
geldiğini, yönetiminde büsbütün büyük yeter
sizlikler taşıdığını, büyük ölçüde devamlı şikâ
yetlere konu olduğunu göstermektedir. Muhte
meldir ki, bu bakanlığın görevi ile ilgili bir ko
nu da Mecliste genel görüşme, yurttaşlarımızın
ve yetkililerin dikkatlerini bir defa daha bu
bakanlığın işleyişi üzerine çekecektir ve eksik
lerin düzeltilmesine ve sağlık kuruluşlarımızın
Anayasamızın emrino uyan bir duygu vo dü
şünce ile çalışmaya yönelmesine imkân vere
cektir, tedbirlerin bulunmasına yardımcı ola
caktır. Bıı düşünce ve duygularla ve ümitlerle
grupum, Sayın llyas Kılıç'in verdiği öner
geyi destekler, Yüoe Meclisten bu konuda
müspet oy vermelerini saygı ile rica eder,
teşekkür ederim hepinize. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, 95 nci maddeye göre söz talebediyorum.
BAŞKAN — Lütfen yerinizden kalkınız ve
niçin söz istediğinizi beyan ediniz.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Efendim, bir sataşma olduğu keyfiyeti Sayın
Başkanın nazarları önünde cereyan etti.
BAŞKAN — Evet. Hangi yönlerden sataşma
olduğunu zikrediniz.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — İki
hususu arz edeceğim. Evvolâ... (gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, sataşma arkadaşları
mızın tâbiri.. İçtüzüğün öyle bir tâbiıri yok. Zatı
hakkında taarruzz vâki olan veya ileri sürdü
ğü mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isnadolunan bir milletvekili her zaman söz isteme
hakkına haizdir, der İçtüzük hükmü, ona göre
Sayın Ekinci beyanda bulunuyor.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Efendim evvelâ Anayasanın 88 nci maddesin
deki denetleme fonksiyonu ile bilgi edinme
fonksiyonunu karıştırdığım üzerinde durdular,
bunu bana izafe ettiler.
İkincisi; Genel Başkanımızın burada bulun
mayışı sebebiyle konuşmamın kontroldan, san
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sürden geçmediğini boyan ile ithamda bulundu
lar. Müsaade ederseniz arzı cevabed yim.
BAŞKAN — Buyurunuz, bu hatlar daire
sinde olmak üzere lütfediniz. Yalnız bu iki kıs
ma münhasır olacaktır.
TARIK ZİYA EKİNÖÎ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın miîletvoldileri; muhterem
arkadanım Dr. Cevdet Aykan'm, konuşmaları
mı yanlış aksettirmiş olması vo şahsımı küçül
tücü bir beyanda bulunması, velev lâtife babın
da da oysa, beyanda bulanması hasebiyle Yüce
Meclis huzurunda içtüzüğün 95 nci maddesine
dayanarak söz talebetmiş bulunuyorum. Sayın
Başkanın müsamahalariyle bu iki nokta üzerin
de görüşümü arz edeceğim, arşı covahedrcoğim.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa 'nm 88 nci
maddesi gayet açıktır. İki fıkradan ibarettir.
Birinci fıkrası Meclis'in denetleme fonksiyonu
nu gösterir, ikinci fıkrası da bilgi edinme fonk
siyonunu gösterir. Sayın arkadaşımızın bu hu
kukî inceliklere pek ıttılaı olmadığını bildiğini
için, müsamaha ederi erse kendilerine arz ede
yim. Birinci fıkrada; soru, genel görüşme,
Mealis soruşturması vo Meclis araştırmacı her
iki Meclisin yetkisi dahilindedir, bu Meclisin
denetleme fonksiyonudur. İkincisi Meclis araş
tırması, belli bir konuda bilgi edinmek için ya
pılan incelemeden ibare tir diyerek genel gö
rüşmeyi Meclisin denetleme fonksiyonu içine
sokmuştur. O halde genel görüşrre talebini
bir bilgi edinme meselesi o. arak ortaya
koymak ve bunu mazur göstermek gayreti içine
girmek kanaatimce hiç de arzu etmedikleri yol
da bir konuşmanın, bir savunman;n içine gir
miş olduklarının beyanını, ifadesini vermekte
dir.
Muhterem arkadaşlar, bir do; Sayın Genel
Başkanımızın burada bulunmayışı hasebiyle ko
nuşmanın kontrolden vo sansürden geçmemesi
dolayısiyle hiç de partimin görüsünde olmıyan bir konuşma yaptığımı beyan ettiler.
Evvelâ bunu söyl yebilmck için partimin
bünyesindeki dcmolrratik çalışma sistemme
girmiş olması ve partimin bu konudaki görü
şüne vâkıf olması gerekir. Bunların hiçbirine
vâkıf olmadan böyle bir iddiada bulunmuş
olmak en bü.yT^: haksızlıktır. Kaldı ki, biz de
ilm9 ve ilmî donelsro riryet ederek çalran
bir siyasi partiyiz. Bir konudaki ihtısa3 sahi-
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bino görev verildiği r.aman, o ihtisas sahibinin
koyacağı esaslar içinde, grupun da noktai na
zarı alınarak grup namına konuşmalar ya
pılır. Bu itibarla bu konunun adamı vo bir
doktor olarak meseleyi otüd ettikten ve bunu
grupuma götürdükten sonra grapumun görü
şünü de kendi görüşüme katarak grup görüşü
olarak almış vo o şekilde huzurunuza çıkmış
bulunuyorum. Sayın Başkandan da grup adı
na söz talebetmiş vo grup adına konuşmuşumdur. O halde şaka da olsa, lâtife de olsa
bu şekildeld. bir imada bulunmanın Yüce Mec
lisin huzurunda yapılmadı gereken ciculî b*r
konuşma ile kabili telif olmadığını arz etmek
isterim.
Muhterem arkadaşlarım, cğor müsaade buyurulursa, ben de biraz bu yola gitmek mec
buriyetindeyim...
BAŞKAN — Aman gitmeyin Sayın Ekinci,
o zaman aynı şeyi s'z yapmış olursunuz. Bir
hatayı burada belirttiniz, tekrar bir hata iş
lemeyin.
TARIK ZÎYA EKÎNCl
(Devamla) —
Sayın. Başkan, eğer sadet dışına çıkarsam,
ika-ımzr. muhatabolmavı kabul, ederim.
Kendisi benim medekda"imdır, smıf arkadadıyız, şamarı naman bu kabil mescMer ÜZÜrindn fikir ter.Vsinde bulunuruz. Bu önerenin
geçT. vıl gündeme alınmış olduğu keyfiyeti
hepinizin malûmudur. Geçen yıl gündeme
aundığmda kendileri ile görüşmüştüm. Bu
önergenin hedefi nMir, ne istihsal edilmek
isteniyor, bumı anlıyamadıgımı beyan ettiğim
zaman k^nd'teri de - müsaade etsinler, cok daha
derine girmiyecsğim - aynı şeyi söylemişler,
gerçekten bir şey anlamadıklarını ve bunun
naıı1. savunulacağını bilemediklerini pöylemişlerd'r. Görülüyor k', kendilerine bu görov ve
rildiği sr.man, hiç de arzu etmedikleri isti
kamette bir savunma içine gird'klerl neticesi
ortaya çıkıyor. Kendi doygularım bana p,tfet
mek, izafr etnrC: pnr^tfylfi ya^v*»ış olduğu ko
nuşmam. böylecT tashih etmiş oldum.
Tefekkür ederim.
BA3KAV — Sayın Doktor Yiicesoy, buyu
runuz A, P. fl'TmH. ad^a.
A. P. GRUPU AHTNA SAtT SINA Ytt
CESOY fKonvM — Mnhterem T^VP.*I. muh
terem milletvekilleri; Samsun Milletvekili Sa
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yın Ilya3 Kıhç'ın, kanserin yurt ölçüsünde
bir tehlike olduğu gerekçesiyle açılmasını is
tediği genel görüşme önergesine A. P. Grupu
adına görüşlerimizi arz edeceğim.
Evvela şunu belirtmek isterim ki, bütün
memleket meseleleri gibi, sağlık problemlerinin de böyle alâka ve ciddî olarak benimsenmolerlyle mümkün olabileceği inancında
yım. Bu balamdan memleketimiz sağlığı adma
aşın alâkalarından dolayı sayın aıkadaşıma
teşekkürler ederiz.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın îlyas Kıhç
önergelerinde mevzua değişik yönlerden girdiği
ve aynı zamanda hal çarelerini de sunmaya
çalıştığı için görüşlerimi, bunları tahlil ede
rek sunmaya çalışacağım.
Başlangıçta, «Büyük milletimizin sağlık yö
nünden ciddî bir ihmal içinde olduğu bir hal:i':attir.» denilmektedir. Burada belirtmek is
terim ki, bir milletin ve memleketin sağlık mes'/bleri yalnız ilim ve tekniğin ve mücerret
bir alâkanın meselesi değildir. Bu, aynı za
manda bir içtimai seviye, kültür ve imkânlar
meselesidir. Bir şeyi mücerret olarak bilmek
ve istemek, o şeyi yapabilmek için kâfi gel
miyor. Bilhassa sağlık problemi gibi, bir ce
miyetin bütün müesseseleri ve kıymetleri üze
rine oturan mudil bir dâvayı, her cephesiyle,
aıırların ihmaline uğramış bir ülke de mü
cerret bir konu olarak almak ve onu da bir
çırpıda halledivermcye kalkışmak, problemin
azametini rencide eder. Bunun için, evvel
amirde bo! paraya, büyük müesseselere, teknik
vasıtalara ve cihazlara, yetişmiş feragatidir
porronele, yurt çapında büyük teşkilâta ve
organizasyona ve saflığı muasır mânada anlıyan bir topluma ihtiyaç va.rdır ve artık bü
tün bunların değerlendirilebilmeleri için de
usun zamanlara lüzum vardır. İşte bu ha
lamlardan önergede buyurulduan gibi, ciddî
bir ihmal ithamından ziyade, ciddî imkânsız
lıklardan bahsedilmesi daha insaflı bir değerlındirme olurdu. Biz, gelmiş ve geçmiş
hiçbir Hükümetin, pokçok kusurlarının öte
ninde, ciddî ihmallere düştüğü kanaatinde değ'liz. Bununla beraber düryanın hiçbir ülkesi,
bugün, bütün imkânlarına rağmen, bu konu
da ideal h3deflere varmış değillerdir. Neş
rolunan istatistikler bu bedahati haykırmak-
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tadırlar. Vo zaten Sayın Kılıç önergesinin
mütaaddit kırkımlarında da bu imkânsızımdan
belirtmiş bulunmaktadır. O halde, «ciddî bir
ihmal» tâbirini ağırca buluyor ve gelmiş geç
miş bütün hükümetleri bundan tenzih ediyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kılıç esas
konuya girerken, «amansız kanser hastalığının
bütan dünya tıbbini meşgul ettiği bu sırada,
bizim bütün bundan habersiz gibi görünme
mi:*,, ve hastalarımızla gereği gibi meşgul ol
mamamız affı mümkün olmıyan bir cinayet
oluv. Ve işte bu inancımla bu genel görüşme
önprgemi sunmuş bulunuyorum. îki üç şehir
Mriç, yurdun hiçb'r bölgesinde kanser ile
ilgili bir tedavi müessesesi bulunmadığı için,
vatandaş maddi imkânsızlıkları içerisinde An
kara'nın yolunu tutuyor.» demektedir.
Muhterem arkadaşlarım; burada şunu müj
delemek isterim İd, Türk tıbbı bu hastalıktan
hiç de habersiz olmadığı gibi, hastalarıyla da
öylecesine ilgisiz değildir ve bilâkis en ciddî
ve en ilmî çalışmalarını ve çabalarını ve en
kuvvetli personelini bu konu üzerinde teksif
etmiş bulunmaktadır ve başarılarıyla da öğünülcbilecok durumdadır. Bugün Türk'ye'de hiç
bir hastahano yoktur ki, kanser probleminin
dışında kalsın vo haftalarını tedavi, ameliyat
otmiş olmasın. Kanser, diğer haftalıklar gibi bir
Uzuv ve bir mikrop hastalığı olmadığı için, her
doktoru ve her ihtisas kolunu ilgilendirir vo
içine alır.
BAŞKAN — Sayın Yüccsoy, bu önergenin
gündeme alınıp alınmaması hususunda lütfen
bayanda bulununuz. Sayın Kılıç anlaşılıyor ki
biraz sadedi geçmiş,- onun düştüğü hatayı siz
de aynen yapmayınız.
SAİT SİNA YÜCESOY (Devamla) — Kan
ser her uzuvda bulunur. Bunun için, hastalığa
musab uzvun mütehassısı bizzat telhisini koyar
ve yine tedavisine tevessül eder. Meselâ mide ve
hazım cihazında bulunan kanserleri umumi
cerrahi mütehassısları, akciğer ve göğüste
olanları göğüs cerrahisi mütehassısları, primer
sisteminde olanları bevliye mütehassısları, di
mağda olanları nöroşirurji mütehassısları, göz
de olardan göz mütehassısları, burun - boğaz kulakta olanlar o sahanın mütehassısları, kadın
jenitâl organlarında olanları kadın ve doğum
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mütehassısları ve teşhis vo tedavi etmeye
çalışırlar. tsto böyle teşhis ve tedaviler yur
dun her köşesinde, horgLin her hasSahancdo mü
tehassısları tarafından yapılmakta veya yapıl
maya çalışılmaktadır. Buna paralel olarak, has
talığın karakteri icabı nüksetmiş veya İno'erapi
bir karakter arz etmiş olanlar ise, şua tedavile
ri için büyük r enirlere gelmekledirler. Bu da,
beyan buyurulduğu gibi, il r" büyük rohirde de
ğildir. Halen dsrin ve sathi şua tedavisi yapan
hastanelerimiz şunlardır : Ankara Numune
Hastanesi, Ankara Has'.anesi, Ankara Do
ğumevi, Diyarbakır Numune Hasta esi, Er
zurum Numune Hastanesi, i.tarbul Şlrli Ço
cuk Hastanesi, izmir Devlet Hastanesi, Konya
Devlet Hastanesi, Trabzon Nümuııc Hastanesi..
Bunlara ilâve olarak, 1967 de Ankara'da Eti
mesgut'ta 203 yataklı bir kanser hastanesi hiz
mete girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, kanser te
davisinin en son merhal isinde bulunan kobalt
tedavileri için kobalt cihazlarının temini hulu
sunda yapılan hazırlıklar da tamamlanmış bu
lunmaktadır. Bunların dışında, Ankara, İstan
bul, izmir, Hacettepe Tıp Fakültelerince ihriı
ve tekniğin son iırkînlariyle kanser terhis ve
tedavileri do yapılmakladır.
Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, Tür
kiye ve Türk tıbbı bugün kanser konusunda,
buyurulduğu gibi habersiz ve hastalıyla ilgisiz
değildir.
Sayın Kılıç önergesinin üçüncü bölümünde;
vatandaşı bu ıstıraptan vo ümitsizlikten kurtar
mak için kanserin tedavisini vereni gibi, Devle
tin üzerine almasını istemekte ve «Verem hasta
lığı ve veremliler bugün artık bir tehlike olmak
tan çıkmış bulunmaktadırlar.» demektedir. Sa
yın önerge sahibi büylcco kanserin do verem
gibi, trahom gibi mikroplu., bulaşıcı vo sosyal
hastalıklar zümresine ithalini ve koruyucu ta
babetin sakasma girmesini istemektedir. Halbu
ki kanser mikroplu ve bulaşıcı bir hastalık değil
dir, sebebi henüz meçhuldür, ilâcı yoktur, asısı
yoktur ve aynı zamanda bir uzuv hastahğı ol
mayıp, bütün organlarda primer veya semender
bulunabileceğine göre, böylece istenilen mücade
le ve tesisleri için mümkün olnryan çalışmalara
girmek demek olur. Dünyanın hiçbir yerinde
böyle bir çalışma vo bilylo bir organizasyen mev
cut değildir. Eğer matlûp, mücerret kanser te-
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davisini Devletin yapması ise, bu saten cari
kanun ve nizamlar içinde yukarıda arz ettiğim
şekilde yapılmaktadır.
Verem ise, önergede belirtildiği gibi, «bugün
halledilmiş bir problem» do değildir. Senede
800 - 1 000 aktif hasta mevcuttur ve tedavi gör
mektedir vo tababeti en çok meşgul edçn mühlik
hastalıklardan biridir.
Muhterem arkadaşlarım, sayın önerge sahibi
bu temennilerine paralel olarak ayrıca; «umumi
sağlığı temin için her şeyi Devletin yapmasına
imkân olmadığından, milletin hastalık ve sağlık
sigortasına bağlanmasını» da istemektedir. Bu
hususu da belirtmek istiyorum.
Sağlık Bakanlığı zaten iki seneden beri Dev
let Plânlama Kanununun ışığında, sağlık sigor
taları mevzuunda etütler yapmaktadır. Bu va
dide do Devlet Flânlama Teşkilâtının öngördü
ğü esaslar çerçevesinde CEHTO kanaliyle nihai
etütleri yapmak ve planlanacak ve mevzuata esas
teşkil edecek raporları plânlamaya vermek üze
re iki ecnebi uzman gelmektedir. Ayrıca Çalış
ma Bakanlığının eksperlcriylc işbirliği yapması
kararı alınmıştır. Bunu ela iyi bir haber olarak
müjdelemek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sayrn önerge sahi
bi Türk Milletinin sağlığı konusunda ciddî, ilgi
ve hassasiyetini yalnız bu önerge ile de belirtmiş
değildir. Sağlık bütçesi müzakerelerini takibetmiş
vo 1967 yılı bütçesinde söz alarak, «Kanser Hastahanosi kifayetsizdir. Duyduğuma göre Ahmet
Andiçen bunu. geri almış ve Tıp Fakültesine dev
retmiştir. Sağlık Bakanlığı buna mâni olma
lıydı. Sağlık bakımından ricamız bu hastahanelerin fakirler hastahaneleri olarak ihyasıdır,»
şeklinde yapıcı ve müspet bir konuşma da yap
mış bulunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini teb
rik ederken, arz ettiğim izahlarla ve aynı za
manda 1968 malî yılı bütçe müzakereleri yak
laşmakta bulunduğuna, bu sahada enine boyuna
konuşmak ve teklifler getirmek mümkün olaca
ğına göre, böyle tek ve mücerret konular üze
rinde uzun ve verimsiz görüşmeler Yüce Mecli
sin cidden mühim müzakerelerini ve çalışmala
rım aksatabileceğinden, bir genel görüşmenin
anılmasını zamansız vo verimsiz buluyoruz. Bu
bakımdan önergenin reddini rica ediyoruz. Hür
metlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.)
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BAŞKAN — Anayasanrn 89 ncu maddesi
mucibince yapılan genel görüşmede teessüs eden
teamülün tatbiki cümlelinden olarak Bakanlar
Kurulu adına Bakana söz vereceğim. Buyurun
Cayır. Sağlık Bakanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ Ö3KAN (Kay:cri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri; Samsun Mil
letvekili Saym ilyas Kıhç'm, Türkiye'de kanser
mevzuunda talebettiği bir genel görüşme açılma
önergesi üzerinde ten de görüşlerimi arz edece
ğim.
Bu arada bilhassa ifade etmek isterim İd, ge
rek ilyas Kılıç, gerek bu kürsüde bu mevzuda
fiikrlcrini beyan eden arkadaşlarımla birçok hu
suslarda beraberim.
Yalnız, İlyas Kılıç arkadaşımız bu önergesi
ni geçen sene Ahmet Andiçen Hastahanesinin
Tıp Fakültesine devri sırasında verdiği için ve
konuşmasında da böyle bir maksat taşıdığı için,
ben bu önergenin aktüalitesini -büyük ölçüde
kaybettiği kanaati içindeyim.
Ahmet Andiçen Hastanesinin Tıp Fakültesi
ne devri sırasında ve onu takiben birkaç ay için
de hakikaten arkadaşımızı endişeye sevk eden
birçok hâdiseler bizim tarafımızdan da müşahade edilmiştir. Ama bu devir hem bizi, yeni bir
hastane açmak hususunda teşvik etmiştir, hem
de o de/redilen hastane üzerinde Tıp Fakültesi
nin esaslı bir şekilde çalışması neticesi güzel bir
hale gelmesini temin etmiştir. Dün, Tıp Fakül
tesi bu devredilen hastanede yeni cihazlarını, ye
ni binasını, yeni tesislerini Türk Milletinin em
rine, hizmetine açmıştır. Biz de, biraz sonra kı
saca bahsedeceğim, Etimesgut'taki bir hastane
yi aynı mükemmeliyet içinde açma hazırlığmdayıs. Bunu da arz ederim.
Arkadaşlarım, ilyas Kılıç arkadaşımız öner
gesinde üri hususu ele almıştır. Bunlardan birisi
umumi sağlık mevuzudur. ikincisi de kanser
Innusu. Kısaca cevap vermek isterim. 46 sene
ovve1. Trükiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kurulduğu sıralarda sağlık manzaramız
hakikaten çok feci idi vo birçok hastalıklar va
tandaşımızı, milletimizi kemirmekteydi. Ama,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının güzel bir
şekilde teşkilâtlanması ve bilhassa hekimlerimiizn ve yardımcı personelimizin zaman zaman
insan üstü gayretler içinde bulunması bu hasta-
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tıkların birçoklarım yenilmesine sebebolmuştur. Bunlardan, sıtma, frenci, çiçek, tifüs ki, bir
kaç taneli tamamen oradiko edilmiştir, trahom
ve tüberküloz da bugün artık kontrolümüz al
tonda :!ı_\
Aarlıadaşlarım, ylno önergenin bu kısmında
gecekondu, ve köylük bölgelerine hizmetlerin götürül:r.cyişindcn bahsedilmektedir. Bu sene
bilhassa iyi çalışmalarımız noticosi istanbul, iz
mir ve Ankara gecekondularında yirmi kadar
poliklinik açılmıştır. Dovlet Plırila~ıa Dairesiy
le anlatabildiğimiz takdirde bu bölgeleri sosyalize etmek suretiyle hekimini, hemşiresini, sağhk
memurunu, ilâcın1, ve çevre sağlığını götürmek
suretiyle halk sağlığı hizmetlerini tam mânasiyle bu bölgelerde tatbik etmek kararındayız.
Köylük bölgeler için çalınmalar, sosyalize böl
gelerde vo entegrasyon bölgelerinde güzel bir şe
kilde götürülmektedir. Diğer bölgelerde de sağ
lık müdürlülderine vo Hükümet tabiplerine bu
günün şartları içinde büyük vazifeler verilmek
suretiyle o hizmet ciddî bir şekilde takibcdilmektedir.
Arkadaşlarım, kanser mevzuuna gelince; ben
burada uzun uzun konulacak değilim. Yalnız kı
saca kanserin umumi vaziyeti baklanda malû
mat vermek isterim. Her yeni asır kanser ölü
münü üç misli artırmaktadır. Bu, halk sağlığı
seviyesinin yükselmesi ve vasati ömrün artmasiylo ilgilidir. Amerika'da 1000 yılında vasati
ömür 48 yas ve kanserden ölüm yüzbinde 64 iken
195G da vasati ömür G3 yasa, kanserden ölüm de
yüzbinde 147 ye yükselmiştir. Az gelişmiş mem
leketlerde kanserden ölüm yüzbinde 15 - 20, hal
buki genç yaşta ölümlerin asgariye indirildiği
gelişmiş memelketlerde yüzbinde 150 civarında
dır. Bu farla tevlideden falrtörler arasında hal
kın büyük kısmının az gelişmiş ülkelerde tıbbi
balamdan mahrum kalması yüzünden teşhİ3 ko
namamış olmasını veya yanlış telhis konmuş bu
lanmasın1. ve istatistiklerinin yetersizliğini zik
retmek gerelrir. Bununla beraber bir diğer fak
tör do vasati ömürdür. Nitekim, kanser ölümle
rinin az görüldüğü Mısır'da vasati ömür 38, çok
gözüktüğü isviçro'de 05 yaştır.
Memleketimizde güvenilir istatistikler yok
tur. Bununla beraber 1957 do katı teşhis kon
muş 14 bin kanserli olmasına mukabil 1C64 te bu
miktar 21 bine yükselmiştir. Batı memleketle
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rinde ölüm sebebi olarak birinci sırayı kalb has
talıkları, ikinci sırayı da kanser işgal etmekte
dir. Kanser 45 - 50 yaş, yani insan ömrünün en
verimli çağ'nm hastalığıdır. Bütün bunlar halk
sağlığ1 yönünden önemli ve gelişmekte olan
memleketimizde gün geçtikçe nasıl bir problem
teşkil edeceğini göstermektedir.
Kanser tedavisinde başarı, bugünkü imkânlar
içerisinde, her şeyden önce bir erken telhis mese
lesidir. Bu da vatandaşın eğitilmesine, hekimle
rin bu mevzuda iyi yetiştirilmesine, teşhis ve te
davi müesseselerinin gerekli malzeme ve teşhizatla takviye edilerek geliştirilmesine bağlıdır.
Ancak bu suretle zaman: nda müdahale ile müs
pet sonuç alınabilir. Halen tedavide geç kalma
yüzünden şifa bulması mümkün vakaların yarısı
kaybedilmektedir. Meselâ sistemli taramalarla
bu çeşit kanserlerin erken yakalanması ve yüzde
yüzünün tedavisi mümkün iken geç kalma yü
zünden bunların yüzde yetmişi kaybedilmekte
dir. Halen en iyi cerrahi olarak özel tekniklerle
kanserin çıkarılmasıdır. Işınlama tedavisi bunun
yanında önemli bir yer işgal etmektedir. Bir
kısım vakalarda şifa temin edicidir. Bir kısım
vakalarda ise cerrahinin büyük bir yardımcısıdır. Bu iş için röntgen ışınları, kobalt, sezyum
gibi radyoaktif kaynaklar ve çeşitli radyo izotop
maddeler kullanılmaktadır. Üçüncü tedavi şek
li de ginıiko - terapidir. Bu is için çeiştli stostatil.: maddeler kullanılmalaradır.
Arkadaşlarım, kanser savaşı konusunda ta
sarladığımız ve üzerindo durmakta olduğumuz,
çalışmakta olduğumuz hususları da maddeler ha
linde arz etmek isterim.
Kanser savaşı çalışmalarına bir yön veri
lebilmesi için kanser teşhis, tedavi ve araştır
masında çalışan otoritelerin katılacağı bir se
miner tertiplemek.
Kanser savaşı ve araştırması konusunda
aynı gaye için çalışan tıp fakülteleri ve diğer
kuruluşlarla devamlı işbirliği yapmak.
Bu konuda çalışan gönüllü teşekküllerin
Türkiye çapında geliştirilmesini ve uluslarara
sı kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak.
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâ
tında kad ameli olarak kanser teşhis, tedavi ve
araştırma ünitelerinin kurulmasını ve çalışma
larını plânlamak.
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Hizmetin yürütülmesi için malî kaynaklar
bulmak, gerekli cihas ve malzemeyi temin et
mek, bu teşkilâtta çalışacak personelin eğiti
mini sağlamak, personeli maddi bakımdan tat
min etmek, bu konuda her türlü yayım vasıta
larından faydalanarak halkın eğitilmesini sağ
lamak ve bu suretle umumi efkâra mal etmek.
Bu konuda Bakanlığım ve diğer kuruluşla
rın görev, yetki ve sorumluluklarını tâyin et
mek.
Hizmetin denetimini sağlamak, kanuni
mevzuatı hazırlamak. Bütün bu çalışmaların
içerisine bir programla girmiş bulunduğumuzu
da bilhassa ifade etmek isterim.
Türkiye'de tedavi kurumlarından derin te
davi ve sathi tedavi yapan hastaneler; Anka
ra Numune Hastanesi derin ve sathi tedavi
Ankara Hastanesi derin ve sathi tedavi, Anka
ra Doğumevi derin tedavi, Ahmet Andiçen
Kanser Hastanesi derin ve sathi tedavi, Diyarbalar Numune Hastanesi - bu yalnız sathi te
davi yapıyor, derin tedavi cihazının bir tüpü
noksandır, onu da teinin etmek gayreti içinde
yiz - Erzurum Numune Hastanesi sathi tedavi,
İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi derin ve sathi
tedavi, izmir Devlet Hastanesi derin ve sathi
tedavi, Konya Devlet Hastanesi derin ve sat
hi tedavi, Trabzon Numune Hastanesi derin ve
sathi tedavi yapıyor.
Arkadaşlarım, biz, memleketin muhtelif
yerlerine dağıtılmış olan bu merkezleri bir
merkezden idare etmeye karar verdik ve bu
suretle mahallinde bulunan kanserli hastalar
uzak yerlere gitmek külfetinden bu suretle
kurtulmuş olacaklardır.
Muhterem milletvekilleri, yeni ve hakika
ten iyi bir çalışma içindeyiz. Bu cümleden ola
rak burada huzurlarınızda sayın kabine arka
daşım Mehmet Turgut'a ve Makina Kimya En
düstrisi Genel Müdürü ve erkânına anlayışla
rından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü, sene
lerden beri âtıl kalmış, senelerden b3ri bir ke
narda bırakılmış Makina Kimya Endüstrisinin
Hastanesi Bakanlığımıza devredilmiştir. Bu
hastane bugün 200 yatak üzerinden çalışan
bir Kanser hastanesi haline getirilmiştir. Fran
sa'da Almanyada' ve Amerika'da kanser üze
rinde çalışmış, eğitilmiş arkadaşlarımız bura
da^ çalışmaktadır. Ayrıca yeni yeni lâboratu-
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varlar, yeni araştırma merkezleri, içinde mih
raklar halinde teşekkül çimektedir. Bunun
yanmda bu hastaneye geçen ay içinde ki, ar
kadaşımız bilhassa bunun noksanlığını işaret
eltiler, hakikaten bir kanser hastanesi bu ci
hazlardan yoksun olamaz, dört aded radyo terapi cihazı ihaleye verilmiştir, ikisi derin şua
tedavisi, ikisi sathi şua tedavisi içindir. Bun
lar, bu ayın sonunda monte edilecek ve hizme
te girecektir. Bu suretle tahmin ediyorum ki,
arkadaşımızın şikâyeti yani radyo - terapik
cihazlara sevk edilen hastaların uzak yerlere
gitme müşkülâtı bertaraf edilmiş olacaktır.
Yine ayrıca ilk defa olarak Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı emrinde kobalt cihazla
rı temin edilmiş olacaktır, bunun da hazırlığı
na geçtik, üç milyon lira civarında bir malî
külfeti olan cihazlardır.
Ayrıca teşhislerde kullanılan cihazlar var
dır ki, bunların da hazırlığına geçtik. 1968 in
ilk altı ayı içinde bu cihazlardan birisini Nu
mune Hastanesine, birini de yeni açtığımız
kanser hastanesine monte edeceğiz. Bunu da
vatandaşımızın hizmeline arz edeceğiz.
Böylece arkadaşlarım, bir kanser hastane
sini Batı ölçüsünde bir kanser hastanesi sevi
yesine yükseltmeye çalışmaktayız. Bu, Türki
ye'de bizim için bir kaynak olacaktır, bir mih
rak olacaktır. Elbette ki kâfi değildir. Biz bu
hastaneyi daha bâzı vilâyetlerimizde kurmak
kararı içerisindeyiz.
Arkadaşlarım, çalışmalarımızı arz etmiş
oluyorum. Bu müzakereler dışında yeni müza
kerelerin açılmasını zait addederim, şahsan ta
raftar değilim. Elbette ki, takdir Yüce Mecli
sindir. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Genel görüşme önergesi üze
rinde parti grupları adına arkadaşlarımız ve
daha sonra Sağlık Bakanı arkadaşımız konuş
muş bulunmaktadır, önergenin gündeme alı
nıp alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum.
önergenin gündeme alınmasını kabul edenler...
Etnıiyenler... önergenin gündeme alınması ka
bul edilmemiştir.
5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen
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tetkik ve tesbit etmeli üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16)
6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, tefeciliğe kesin olarak son vermek, milli
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını
sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergezi. (10/23)
Bir takdim tehir teklifi var. Müsaadenizle
evvelj, bunu okutacağım.
Yüksek Bakanlığa
Meclis gündeminin ikinci sırasında bulunan
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çildsiz'in,
tefeciliğin Trabzcn, Giresun ve Ordu illeri ve
ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tetkik ve
tesbii etmek üzere Anayasanın 83 nci maddesi
gereğince bir Meclis arattırması yapılmasına
dair önergesiyle, dokuzuncu sırada bulunan İs
tanbul Mille İvekili Coşkun Kırca 'nm tefeciliğe
kesin olarak son vermek, millî üretimi artırmak
ve ziraatle geçinen köylü ve çiftçilorin emek
lerinin karşılığını almalarını sağlamak için ge
rekli olan tedbirleri tesbit etmek üzere Ana
yasanın 83 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması yapılmasına dair önergeleri aynı
mahiyette olduğundan birleştirilerek günde
min 9 ncu sırasında görüşülmesini arz ve tek
lif ederim.
Artvin
Sabit Osman Avcı
BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen? Bu
yurun Sayın Kırca. İçtüzüğün 83 ncu madde
si gereğince söz veriyorum. Lehinde, aleyhin
de...
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — önergenin
esas itibariyle leh'ndeylm.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, Sayın Avcm'n, verdiği önerge
esas itibariyle yerindedir, bunda şüphe yok.
Tefecilik konusu sadece bâzı illerimizi değil, ma
alesef bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir derttir.
Ve yapılması istenilen araştırmada sadece te
feciliğin tahribatını tesbit ile yetinmemeli, aym zamanda tefeciliği ortadan kaldırmak için,
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ki, zaten hukuk düzenimiz tefeciliği yasak et
miştir, hukuk dışı devam eden bu müessesenin
iktisadi ve sosyal tedbirlerle ortadan kaldırıl
ması vo bu tedbirlerin ne olması gerektiğinin
de araştırılması gerekir, önergemizde Sayın
incesulu'nun da imzası vardır, verdiğimiz öner
ge, sayın arkadaşımız Çilesizi 'n önergesinden
iki bakımdan daha geniş bir önergedir, bina
enaleyh birleştirilmesi yerindedir. Yalnız Sa
yın Avcı'dan acaba rica edebilir miyim. Bu
önemli konunun 9 ncu sıraya atılmaması, eğer
önergelerini değiştirmek lûtfunda bulunurlarsa,
ikinci sırada görüşülmesi acaba mümkün ola
maz mı? önergelerinde olduğu gibi ikiyi 9 la
birleştireceğimize yani, birleştirdim ^üzel, fa
kat şimdi görüşmeye başlıyalım derim, öner
gelerini bu şekilde tadil ederlerse minnettar
kalırın kendilerine.
BAŞKAN — Sayın Şensoy, verilmiş bulu
nan önergenin lehinde mi, aleyhinde mi?
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Lehinde.
BAŞKAN — Buyurun.
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Giresun Millet
vekili-Mustafa Kemal Çilesiz önergesinde Trab
zon, Giresun ve Ordu vilâyetlerinden bahset
mektedir. Halbuki Sayın Coşkun Kırca öner
gesinde ise meseleyi umumi surette ele almış
ve tefeciliğe kesin surette sen vermenin tedbir
leri üzerinde görüşme istemiştir. Meseleyi sade
ce Trabzon, Giresun, Ordu meselesi halinde
mütalâa etmek kanaatimizce uygun düşmez.
Elbette ki, Giresun'un bir milletvekili sıfatlyle Sayın Çilesiz, Giresun köylerini, Giresun
çiftçisini, Giresun'un, Ordu'nun ve Trabzon'
un umumi dert ve dâvalarını daha teferruatlı,
daha ince hesaplara dayanmak suretiyle bildi
ği için bu şekilde hareket etmiştir. Esas itiba
riyle neşter vurmak istediği dert bizim do iş
tirak ettiğimiz bir meseledir. Ama umumi gö
rüşme, meclis araştırması açılıp açılmaması
hususundaki fikrimiz ayrı bir mesele.
Bugünkü Ulus Gazetesinde, ilânlar kısmın
da «Para verilecek, ipotekle para aranıyor,
ipotekle onbin lira verilecek, ipotekle her mik
tar para bulunur» şeklinde ilânlar müşahede
ediyoruz. Aşağı yukarı hacmi büyük gazetele
rin hepsinde bu ilânlara raslamak mümkün
dür. Şu hale göre tefecilik sadece Trabzon, Gi
resun vo Ordu vilâyetlerini tehdideden bir me*
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sele olmaktan çıkmış, bütün vilâyetlerimizde,
bütün köylerimizde amansız şekilde vatanda
şı izaceden, âdeta hukukî bir müessese halino
gelmiştir.
Sayın Coşkun Kırca önergesinde «Millî üre
timin artırılması ve ziraatle geçinen köylü vo
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını
sağlamak için gerekli tedbirler» bahis konusu
olunca bu tedbirlerin alınması halinde faizci
liğin de ortadan kalkması gibi bir netice istih
sal edildiğine göre, binnetico Sayın Çilesiz'in
önergesi ile Sayın Coşkun Kırca nın önergesi
mahiyet ve maksat itibariyle aynı gayeyi taşı
ması bakımından hor ikisinin birlikte görüşül
mesinde fayda mülâhaza etmekteyim ve öner
genin lehlndeyim.
BAŞKAN —• Sayın Uysal, buyurun.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz
geçtim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok.
Okunmuş bulunan önergeyi Yüksek Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ed İniştir.
Sayın Mustafa Kemal Çilesiz vo Sayın
Coşkun Kırca tarafından verilmiş bulunan
Meclis araştırması önergeleri birleştirilmiştir
ve gündemin 9 ncu maddesine sıra geldiği an
da görüşülecektir.
Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz.
7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere
Anayaasnın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yük:ek Başkanlığına
Memleketimizde geniş bir vatandaş toplu
luğunu ilgilendiren bir mesele üzerinde dur
mak istiyoruz. Evvelâ durumu resmî makam
larla ortaya koyduktan sonra, bu durumun
Anayasa, Beş Yıllık Plân, Hükümet programı
ve sosyal adalet esaslarına uygun olup olmadı
ğını tesbit etmeye çalışacağız, isabetli tedbir
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ler bulabilmek için durumun sıhhatli olarak
tesbitlne llbum vardı?.
İlkin tiUün ihracatçısının (yabancı firma
adına tütün alıcılarının)
durumunu tesbit
edelim :
(Burada kullanılan rakamlar Devre 2, Top
lantı 1, Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci
cildinin 536 - 533 ncu sayfalarındaki Tekel ve
Ticaret Bakanlarının yazılı cevaplarından alın
mıştır.)
1934 yılı mahsulü ekici satış piyasalarından
ihracatçı tarafından satmalman tütün miktarı
90 334 003 kilodur, ihracatçı bu tütünü kilo
su ortalama olarak 676 kuruşa satmalmış ve
ayrıca hor kilo tütüne 323 kuruş masraf et
miştir. (323 kuruşun hosabmda bütün tüccar
larının verdiği rakamlar kullanılmıştır. Ger
çekte bu masrafın 233 kurucu geçmemesi lâ
zımdır.) Böylece, bir kilo tütün ihracatçıya
1 004 kuruşa mal olmaktadır, ihracatçı aynı
tütünü kilosu ortalama 12 lira 63 kuruştan
(bir dollr 40 cent) ihraç ettiğine göre, hor ki
lo tütünden 256 kuruş (356 kuruşa kadar yük
selebilir) safi kj,r sağlamış bulunmaktadır.
90 3:4 0C0 kilo tülün satınalmış olan 100 civa
rındaki ihracatçı b;ı suretle hor türlü masrafı
çıktıktan sonra 231 403 643 lira kazanç temin
etmiş olmaktadırlar. Hor tütün ihracatçısına
senede ortalama 2 314 033 lira safi kâr düş
mektedir. ihracatçı satınaldığı 93 334 033 kilo
tülün için 611 000 000 lira sarf etmiş fakat
tütün alımı için aynı yıl Merkez Bankasından
003 033 030 lira kredi almıştır.
Tütün ihracatçısının alım bedeli vo işlet
me masrafı dâhil yaptıldarı masraf 745 milyon
liradır. Bunun 630 milyon lirası Devletten alı
nan kredi ile karşılandığına göre, tütün ihra
catçısı kullandığı tüm paranın % 80 ini kredi
olarak Devletten almaktadır.
Şimdi tütün ekicinin (müstahsilin) duru
munu araştıralım :
Yukarda ihracatçının 90 394 030 kilo tütün
aldığını belirtmiştik. Her ldlo tütünün ihra
catçıya ortalama satış bedeli 676 kuruş oldu
ğuna ve Türkiye'de mevcut 454 000 tütün eki
cinin takriba yarısı yani 227 030 ailo 1964 yı
lında tütünü ihracatçıya sattığına göre, tütün
ekici ailenin ihracatçıya sattığı 90 394 000 ki-
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lo tütünden elde ettikleri para miktarı
611 063 440 lira olmaktadır. Emeği ve her
türlü masrafı içinde olmak üzere hor tütün
ekici ailenin bir yılda kapandığı miktar 2 691
lira 73 kuruşa çıkmaktadır. Bir kilo tütünün
Türkiye için ortalama maliyeti 1961 yılı için
620 kuruş hesaplanmıştır. (Aynı Tutanak Der
gisi sayfa 537, 533) ortalama satış fiyatı 676
kuruş olduğuna göre, tütün ekiciye kiloda 56
kuruş kâr kalmaktadır, ihracatçının satinaldığı 90 334 000 kilo tütünden tütün ekici aile
lere 50 620 640 lira kâr düşmektedir. Bu suretlo hor tütün ekici aile emeği ve masrafı
çıktıktan sonra 223 lira kazanmış, olmakta
dır. Burada tütün ekicilerinin masraflarının
hosabında banka faizi ve sigorta kaale alın
mamıştı:*. Kaldı ki, bugün bir kilo tütünü Ege'
de 82 J kuruşun altında mal etmek mümkün
değildir.
Sonuç olarak :
Devlet parasını kullanan 103 tütün ihra
catçısına 231 403 040 lira safi kâr (yani her
ihracatçıya 2 314 036 lira safi kâr) düşerken,
geco, gündüz yokluk içinde çalışan 227 000
tütün ekici (müstahsil)
köylü ailesine
50 620 Gİ0 lira (yani hor köylü ailesine 223
lira safi kâr) düğmektedir. Yani tütünü ihracedon onu yotiştirendon 10 377 misli daha faz
la kaşanmaktadır.
Tütünden oldo edilen gelirin dağılımında
müstahsilin aleyhinde olmak üzere açık ve cid
dî bir adaletsizlik olduğu göze çarpmaktadır.
Ego Tütün Ekicileri Federasyonu Başkanı
Sayın Soyfi Uran, bu konuda gazetelerde çıkan
beyanatında söyle demektedir: «Bu yıl ekici
lerin çoğu tütüncülüğe lânci etmişlerdir... Tüc
carlar fiyatları düşürmek suretiyle ekicileri
mizin perişanlığına sobobolmuşlardır» demiş ve
150 kuruşa kada? tütün satan yerler bulun
duğunu ifade etmiştir.
Anayasanız tütün gelirinin bu derecede
adaletsiz dağılımına covaz vermemektedir :
Anayasamızın onuncu maddesi «Devlet, ki
şinin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmıyacak surette sınnlıyan siyasi, iktisadi ve
sosyal bütün engelleri kaldırır.»
Kırkboşinci maddesi «Dovlet, çalışanların
yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine ya
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raşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elve
rişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli
tedbirleri alır.»
Elliikinci maddesinde «Devlet halkın gereği
gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak,
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürün
lerini ve tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirmek için gereken tedbirleri alır» demek
tedir.
O halde, millî gelirin bir kısmı olan ve geniş
bir halk kütlesini ilgilendiren tütün gelirlerinin
dağılımı Anayasamızın açık ve âmir hükmü
olan sosyal adalet, adaletli ücret ve tarım ürünlorinin ve tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirme esaslarına aykırı düşmektedir. Anaya
samız bu husustaki tedbirlerin alınmasını hükü
metlerden doğil, Devletten istemektedir. Bu se
beple, Yüce Meclisinize bu hususta sorumluluk
ve vazife düştüğü kanısındayız.
Tütünden elde edilen gelirin dağılımı Beş
Yıllık P13.nm hükümlerine de uymamaktadır.
örneğin, Beş Yıllık Plânın «Kalkınma poli
tikasının sosyal hedefleri» (sayfa 47) kısmında
«Kalkınma felsefemizin özü, mümkün olduğu
kadar geniş halk topluluklarını daha yüksek
bir yabama seviyesi ve sosyal güvenliğe ulaştır
mayı» emreder.
Kırksekizinci sayfasında «Kalkınma hamle
mizin sosyal amaçlarının gerçekleşmesi için alı
nacak tedbirler özellikle söz konusu sosyal
amaçların temeli olan iki önemli dengenin ku
rulmasını sağlıyacakîır» dedikten sonra, ilk
şart olarak «gelir grupları arasında dengenin
kurulmasını ister» vo bu suretle «kalkınma ni
metlerinden faydalanma halamından sosyal
adaletin gerçekleştirileceğine» işaret eder.
Ellibirinci sayfasında da «Sonuç olarak, sa
nayi ve tarım işçilerinin gelir dağılımındaki ki
şisel paylarının gittikçe azalmasına karşı gelir
dağılımındaki paylarının yükselmiş olduğu serrnayo teşebbüs ve rant gelirleri sahiplerinin ge
lir dağılımındaki paylarını yükselmiş olduğu söy
lenebilir. Bu eğilim devam etmektedir. Pllnın
sosyal adalet amaçlarından biri bu gidişi dur
durma vo onun yerine gelir dağılımına daha
âdil bir görünüş vo yön verecek eğilimi yarat
maktır.» demektedir.
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1967 yılı programının kırkdokuzuncu say
fasında «Köy ve köylü sorununu çözmek için
alınaeak tedbirlerin ana amacı köylünün yaşa
ma standardının insanlık haysiyetine yaraşır
bir asgari yaşama seviyesine çıkarılmasıdır.»
Bütün bunlardan başka, 227 000 köylü aile
si 50 62D 640 lira kaşanırken, takriben 100 tü
tün ihracatçısının Devlet parasını kullanarak
bir senede 231 408 640 lira safi kâr sağlanması
Hükümet programı ile de uyuşmazlık halinde
dir.
Hükümet programının onüçüncü sayfasında
«Zümreler arasındaki dengeyi gerçekleştirme,»
iktisadi kalkınma gayretlerinin hedeflerinden
biri olarak gösterilmiştir.
Programın onyedinci sayfasında, «Bize göre
sosyal adalet, artan gelir ve yükselen refahtan
herkesin kabiliyeti ve gördüğü hizmet oranında
âdil bir pay almasıdır» denilmektedir. Her tü
tün mahsulü için 14 ay geceli gündüzlü çalışan
köylünün «Artan gelir ve yükselen refahtan»
yukarda izah edildiği gibi, yaptığı emek ve
masraf çıktıktan sonra sadece 223 lira nasiplen
mesini onun kabiliyeti ve gördüğü hizmetin
karşılığı saymak insafsızlığın ve haksızlığın en
büyüğü olur. Hele aynı mahsulden her ihracat
çının hem de Devlet parasını kullanarak
2 314 086 lira safi kâr sağlaması «Artan gelir
ve yükselen refahtan» ancak mahdut kişilerin
faydalandıklarını ortaya koymaktadır.
Gene Hükümet programının yirmisekizlnci
sayfasındaki «Tütün ve yaş çay yaprağı fiyat
ları memleket ekonomisinin bünyesi göz önünde
bulundurularak, müstahsil emeğinin değerlendi
rilmesi ön plânda tutulacaktır.» kaydının ger
çekle hiçbir ilgili yoktur.
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Hükümet programı, «Köyden fışkırmıyan ve
nimetlerini köye götürmiyen bir kalkınmanın
mümkün olacağına inanmıyoruz. Köy ve köylü
meselesini bir beşeriyet ve medeniyet dâvası te
lâkki ediyoruz.» Bu edebiyatı anlamak kolay
da, şu 223 rakamı ile 2 314 08G rakamı arasın
daki uçurumu, insanın gözü ve gönlü kararma
dan anlaması güçtür. Bu derece hafife alındığı
köylünün bir gün fark edeceğini hesaba katmak
gerekir.
Nihayet bu konuyu 12 Mart 1967 günkü
Hürriyet Gazetesinden aldığımız bir haber ile
bitirmek istiyoruz. «Tekel Bakanı İbrahim Te
lcin dün bizi aldattın diyen Samsunlu tütün
ekicilerinin çemberinden, ancak polis gibi ça
ğırmak suretiyle kurtulabilmiştir.»
Bütün edebiyat bir yana çıplak hakikat bu
dur.
Sonuç :
Tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri
ile ihracaatçı arasındaki dağılımı Anayasanın,
Beş Yıllık Plânın âmir hükümlerine, Hükü
met programına ve sosyal adalete ayları, in
safsız bir düzen içerisinde seyretmektedir :
1. Tütün ihracından eleb edilen gelirin ih
racatçı ile tütün ekici aracındaki dağılımı na
sıl olmaktadır?
2. İhracatçının tütün alımı için sarf ettiği
para 611 000 000 lira, buna karşılık Merkez
Bankasından aldığı kredi G00 milyon liradır.
Yani tütün tüccarı alımı için sarf citiği para
nın % 98 ini kredi olarak Devletten almakta
dır. Tütün ihracatçılarından başka özel sektör
de bu derece geniş kredi imkânlarına sahip te
vekkül ve teşebbüsler var mıdır, varsa hangi
leridir? Tütün ekicilere verilen kredi miktarı
nedir?

Otuzikinci sayfadaki «Almteri ile, emeği
değerlendirmek için» müstahsilin iç tüketim,
ihracat ve sanayi mevzuu zirai mahsullerinin
asgari bir fiyattan aşağı satılmasına imkân verilmiyecektir. Her halde asgari fiyatın gerçek
leştirilmesi köylümüzü en çok memnun edecek
hususlardan biri olacaktır. Ancak bunun için,
şimdilik hiçbir ümit verici işarete sahip değiliz.

Tütün ihracatçısının sağladığı bu kâra kar
lılık, ödediği vergi miktarı nedir? Hangi fir
ma ve tüccar ne kadar vergi ödemiştir?

Rakamlara dayanan bütün bu gerçekleri
bildikten sonra, insanoğlunun aşağıdaki cümle
ye katlanabilmesi oldukça zor oluyor. Diyor ki,

Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgi
lendiren bu düzen hakkında bilgi edinmek
üzere, Anayasamızın seksonsekizinci (83), İç-

3. Yapılan hesaplara göre, 1965 işlenmiş
tütün piyasasında ihracatçının 231 408 640 li
ra safi kâr temin ettiği anlaşılmaktadır.
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tüzüğün 169 vo mütaalap maddeleri gereğin
ce «Meclis Araştırması» yapılmasına karar
verilmesini saygı ile ara ve teklif ederiz.

Zannediyorum bütün gazetelerde çıktı ve
gaye i büyük olarak çıktı, rahatça okuna jüir
tarzda.

C. H. P.
Manisa Milletvekili
Manisa Milletvekili
Mustafa Ok
Muammer Erten

Bağlık şu : (Tütün Tüccarları Adına Türki
ye Tütüncüler Federasyonunun Açıklamam)
«Son günlerde bir kısım matbuatta tü'ün
tüccarlarının ekici aleyhine büyük kazançlar
elde ettikleri iddiasiylo konuyu bilmedikleri an
lamlan b'zı kimseler tarafından yazılar yczılmakta, beyanatlar verilmekte ve dolayısiyle
maksatlı bir şekilde özel sektör aleyhine propa
ganda yapılmaktadır.»

Muğla Milletvekili
Seyfi Sadi Pcncap

Afyon K. Milletvekili
Mustafa Şükrü Koç

Aydın Milletvekili
M .Kemal Yılmaz
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan Meclis Araştırması önergesini
okutmuş bulunmaktayım. iç.iLüğan 1G9 ve mü
taalap maddeleri gereğince müzakere edile
cek.
önerge üzerinde süz istiyen? Buyurun Sayın
Mustafa Ok.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Brşkan,
sayın milletvekilleri, Meclis Araştırmar.ında çok
kazanadiann kazancı ile uğranmıyoruz. Bu
araştrmada asıl gücüğümüz makuat geçine xiyecek kadar az kazananların nişin az kasa dığı sebebini ortaya çıkarmaktır. Suçlu aramıyo
ruz, fakat mağduru bulmaya çalışıyoruz. Bu
mağdurun mağduriyetini gidermek için tod liri
ancak iyi bir arttırma sonunda bulabiliriz.
Ayrıca bu arattırır adan güttüğümüz diğer
maksadımız c"a şudur : önümüzde Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanunu var. Bu, huzurunuza golecck. Ayrıca Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
ve Bölge Biri k1 eriyle Türkiye Tütün Ekicileri
Genel Birliği Kanun tasarısı, zannediyorum Ko
misyondan geçti, bu da Crencl Kumla gedecek.
Bu kanun tasarılarında saj;ın milletvekilicrimisin meseleyi on"no boyuna dinlemesi ve bâzı
gerçekleri öng'jrmesi, oylarını ona göre kulanmaları maksadını güdüyoruz. Bu a"astırmayı
tütün ekicilerinin istediği kanısı::dayım, biraz
sonra arz edeceğim vesikalarla bu ortaya çıka
cak'ir. Ayrıca tütlın ihraca'çılan da bu araş
tırmayı istemektedirler. O halde araştırmayı
kabul ederseniz hem tütün ckciertni hıoı de
ihracatçılarını memnun etmiş olacaksınız.
Şimdi, ihracatçıların M:ell.s Araştırmasını
istediği hususunda gazete kupürünü okuyacacağım ;

Bcğccli arkadaşlarım, biraz conra teferrua'iyle arz edeceğim, bu, özel sektör aleyhinde
bir hareket değil; bu, bir malî polis harekeli
değil, fakat bir sosyal hareke!;. Sosyel mese"ele
ri ortaya çıkarmak için bilhassa müracaat etti
ğimiz bir araştırmadır.
«Bu kampanya bâzı milletvekilleri tarafın
dan Millot Meclisine getirilmiş ve araştırma talebedilmiştir. Tütün tüccarlarının no kazan
dığı vergi dairelerinden her zamrn öğrenilebi
leceği gibi» bunu tofommtiyîe arz edeceğim.
vergi dairesinden gelmiş olan bilgileri «Tekelin
do piyasadan satın aldığı ve işleyip ihracet iği
tütünlerden ne kazandığı sorulabilir. Esasen
Millet Meclisimizce ele yapılacak' araş'ınna ile
hakikat bütün kamu oyuna duyurulmuş olaca
ğından bu yolda takrir veren mili ^vekillerimi
zin arzularına tamamen iştirak ott'ğimizi be
yan eder, bıı teşebbüslerinden dolayı kendile
rine alenen teşekkür ederiz.
Türkiye Tütüncüler Federasyonu»
O halde Türkiye Tül üncüler Fo :1er asy onu
bir Meclis araştırmasını istemekte ve teşvik et
mek'edir.
Tütün mahsulünün ekonomimızdclıi eneme
ne kısaca değineceğim : Türkiye'de 454 GOO
ailo veya 2 5 milyon vatandaşınız geçimini tü
tünden temin etmektedirler. Tüt ünün her yıl
1,5 - 2 milvarhk bir ma"î porte i mevcuttur.
ihracat gelirimizin % fO - 33 nu tüt"n ihraca
tından elde edilen gelir temin etmektedir.
Bu hususla Devlet Plânlama Teşkilâtı İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plân Tüti'n ö z l İhti
sas Komisyonu rakorundan bâzı rakamlar arz,
etmek istiyorum. (83 nci sayfada)
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«Tütün ihracat gelirinin genel ihracat geli
ri içindeki payı aşağıda gösterilmiştir» diyor.
Bu tablodan şu rakamları arz ediyorum :
1950 yılında genel ihracat yekûnu, milyon
dolar olarak, 283 milyon. Tütün ihracatından
elde edilen miktar 60 615 000 Dolar, genel ih
racata nisbeti % 23 dür.
1956 da : Genel ihracat 305 milyon dolar.
Bunun 93 312 000 doları tütün ihracatından
elde edilmiş, genel ihracata nissbeti % 30 dur.
1957 yılında 345 milyon dolar olan genel
ihracatımızın % 40 nı tüttünden elde ettiğimiz
dolar temin eder.
1958 de % 34 dü.
1962 de 381 milyon dolar olan genel ihra
cat yekûnunun 95 912 000 dolânn, yani % 22
sini tütünden elde edilen döviz temin eder, kar
şılar.
1964 teki durum da % 22 dir.
Şu halde ihracatımızın önemli kısmını tü
tünden yapmaktayız. Aşağı - yukan % 20 - 39
nu tütün geliri temin etmektedir.
Acaba millî gelire katkısı nedir? Her yıl
millî gelire olan katkısını arz edeceğim :
Tütün üretim ve tüketim hedefleri başlığı
altında Tarım Bakanlığınca yayınlanmış bir
broşürden arz ediyorum. (24 ncü sayfada.)
1968 den 1978 e, hattâ 2 bin yılma kadar
tütünden elde edilecek gelir hakkında tahminler verilmiş. Bâzı rakamlar arz edeyim :
1967 de tütünden toptan değeri 1 055 250 000
yine 1967 de bütçeye katin değeri 140 700 000
Tüıfk lirası.
1972 de, yani İkinci Beş Yıllık Plânın
son yılında 1 211 035 000 Türk lirası. Bütçeye
katkıyı değer 161 550 000 liradır.
2000 yılını hesaplamışlar, 2 milyar olacak,
toplam değeri, bütçeye katkısı 270 milyon
440 bin lira olacaktır.
ABPÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sa
dede gel.
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, rica ederim,
sesiniz kısılıyor, müdahale etmryin.
MUSTAFA OK
(Devamla) — Efendim,
meselenin önemini belirtmeye mecburum. Bun
ları iyice ortaya koyduktan sonra vesika
lara geçeceğim.
Arz ettiğim gibi, Meclis araştırmasına Yüce
Meclis karar verir veya vermez, fakat gele
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cek iki kanun tasarısı var, hiç olmazsa o
kanun tasarısında tütüncülük hal.fcmda bâzı
şeyleri bilmemiz lâzım. Sonra sayın millet
vekillerini bâzı hususlara inandırmam gere
kiyor, o inancı vermeye çalışıyorum. Tütün
ekicilerinin ıstırabı için biraz katlanmak lâ
zım arkadaşlarım, ben konuşacağım, müsaade
edildiği nisbette konuşacağım, bunları dile
getirmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım
dinlemek zahmetini lütfetsinler.
Arkadaşlarım, tütün ziraati hakkında ga
yet özet bir bilgi vereceğim. Bu da lüzumlu.
Tütün ziraati diğer bütün ziraatlerden daha
zordur. Beş Yıllık ö-;sel İhtisas Komisyonu ra
porunda belirtildiğine göre, tütün ziraati 360
gün devam eder, hiç kesilmeden. Hattâ denir
ki, yıl 12 aydır, fakat tütün çalışması 14 ay
devam eder; gelecek yılın satış faaliyeti
içinde iken, önümüzdeki aylar öyle olacak, son
raki yılın fide mesaisi içice girer. Bir 3
ay kırım - dizim zamanı vardır ki, günün 24
saatinde tütün ekicisi 20 saat çalışır arka
daşlarım, yalnız 4 saat uykusu vardır, 20 saat
devamlı ve çoğu zaman arazide çalışır. En
asından 50D is günü olarak hesaplanmak lâ*m.
Ben takvim giinü olarak arz ediyorum.
Şimdi böylesine bir çalışma içinde olan
tütün ekicisinin bir yıl zahmeti, emeği sonum
da ne kazandığını arz edeceğim. 1.964 mahsul
yılı rakamlarını kullanıyorum. Sebebi şudur;
gernk sayın bakanların yapılı cevaplarında ke
sin rakam olarak onları görüyoruz, ve gorekse İkinci Beş Yıllık Plânımızda ve özel İh
tisas Komisyonu raporunda kesin rakam ola
rak 1964 rakamlarını vermektedir. Ondan son
raki rakamlar muvakkat, geçici olarak verili
yor, değişebilir.
Şimdi müstahsilin eline geçen parayı arz
edeceğim. Bunu 2 yolla buluyoruz, aşağı - yu
karı rakamlar aynı oluyor. Türkiye'de tütün
ekimi için kullanılan saha 2 711 740 dekardır,
dönümdür, 1964 yılı içinde tütün eken aile
miktarı 454 bin. Taksim ettiğimiz takdirde
her ekici aileye ortalama altı dekar tütün ekim
sahası düşer.
ikinci Beş Yıllık Plân tasarısı sahife 192
tablo 2 de açıklandığına göre, her dekardan
1964 yılında 64,4 kilogram tütün üretilir. O
halde 6 dekardan 386 kilogram tütün üretil-
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mektedir. 1964 mahsulüne ihracatçıların öde
diği ortalama fiyat 676 kuruştur. Bu rakamı
biraz sonra Tutanak Dergisinden okuyacağım,
bir yere kadar tamamen resmî rakamlarla gel
memiz gerekiyor. O halde, her tütün ekici aile
si masrafı, emeği ve kârı hepsi içinde olmak
üzere 2609 lira 36 kuruş kazanmaktadır. Bu,
birinci yol arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık
Plânda mevcut rakamları kullanarak bu mik
tarı buldum.
Ekicinin eline geçen miktarı ikinci yolla, ga
yet kısa olarak arzedeceğim. 1964 yılında ih
racatçıların aldığı tütün miktarı 90 324 000
kilogram idi. Ortalama alış fiyatı 676 kuruştur.
O halde, 90 milyon 394 bin kilogram tütüne
ödenen para miktarı 611 063 440 liradır. Bunu,
ihracaatçı tüccar 227 bin tütün ekiciye öde
miştir. O halde 227 bine böldüğümüz takdirde
her ekici ailenin eline 2691 lira 73 kuruş geçti
ğini görürüs, bu yolla.
Bir evvelki 2609 lira, bu da 2691 lira. O
halde rakamlar kaba olmasına rağmen netice
bir birine yakın çıkmaktadır. Esasen tütün
ekicisi de kendi eline bu miktar para geçtiğini
söylemektedir. Ezcümle, Selendi'den Başbakan
Süleyman Demirel'e yasılmış bir mektup var
elimizde. Bunda Selendi'den Kenan Kurtay,
2400 lira kazandığını söylemektedir. Mektup
burada, vaktinizi almıyayım. Demek M, ekici
de 2400 lira civarında bulmuş.
Değerli arkadaşlarım, 1964 mahsûl yılı ve
ya 1965 işlenmiş tütün piyasası rakamlarım
kullanıyorum. O devrede Tekel Bakanı Sayın
Ahmet Topaloğlu idi, hatırlıyacaksınız.
Şimdi Müstahsilin kân üzerinde duracağım.
676 kuruş ortalama satış fiyatı idi. Bunu Mil
let Meclisi Tutanak Dergisi Devre iki, Toplantı
Bir, Cilt İki, Birleşim 40, Sahife 538. Gümrük
Tekel Bakanı Sayın ibrahim Tekinin yazılı
cevabından:
«1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış pi
yasalarından Tekel ve tüccar tarafından yapı
lan mubayaaların bölgeler itibariyle ortalama
fiyatları ve Türkiye ortalaması aşağıda göste
rilmiştir.»
Sayın Muammer Ertenin yazılı sorusuna
verdiği cevap:
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«Ege Bölgesi; Tekel
tüccar vasatisi 664 kuruş.

vasatisi 757 kuruş,

Marmara Bölgesi, Tekel ortalaması 768 ku
ruş, tüccar ortalaması 651 kuruş.
Karadeniz Bölgesi; Tekel ortalaması 940 ku
ruş, tüccar ortalaması 853 kuruş.
Türkiye için tüccarın aldığı tütünün ortala
ma fiyatı 676 kuruş.»
Yine Sayın Tekel Bakanının yazılı cevabın
dan tütün ekiciye bir kilogram tütünün 620 ku
ruşa malolduğunu öğreniyoruz. O halde her
kilogram tütünde ekici 56 kuruş kazanmakta
dır. 90 394 000 kilogram tütün sattığına göre,
bundan 227 bin tütün ekicisinin eline, yâni
müstahsilin eline 50 620 640 lira geçmektedir
ki, her birine düşen para miktarı 223 liradır,
kâr olarak.
Değerli arkadaşlarım, merak eidilecek diğer
bir husus, müstahsilin acaba yevmiyesi kaça ge
liyor? Bunu da arz edeyim müsaade ederseniz.
Şaşırtıcı rakamlar çıkıyor. Bu rakamları nere
den buldun demeyiniz. Bu sebeple müsaade edin,
vaktinizi alsak da bir sahih noktaya gelmemiz
lâzım. Şaşırtıcı rakamlar çıkıyor, onun için ra
kamları birer birer veriyorum ve nereden al
dığımı arz ediyorum.
2 691 lira 73 kuruş bulmuştuk yukarda bir
müstahsil ailenin yıllık kazancını. Her dekar
tütün için ekicinin masrafı, özel İhtisas Komis
yonu çalışma raporu, tablo 7 ye bakalım şu tab
lodur, resmîdir; 250 lira görülmektedir, her de
kar için. Altı dekar işlediğine göre bir müstah
sil aile, 1 500 lira altı dekar arazi için sarf ettiği
para miktarıdır. Masrafı 1 5O0 lira. Ekicinin
eline geçen 2 691 lira 73 kuruş demiştik ve iki
yolla bu rakama varmıştık. 1 500 lirayı düştü
ğümüz zaman 1 191 lira 73 kuruş kalır. İkinci
Beş Yıllık Plânın özel İhtisas Komisyonu ra
poru müstahsil aileyi beş kişi kabul öder ve
yine aynı raporda 360 takvim günü çalışıldığı
ka.bul edilir.
Arkadaşlar, 360 takvim günü gerçekte en
az 50*0 iş günü eder. Biraz evvel arz ettiğim üç
ay kıran, dizim zamanı var ki, 2ı0 saat durma
dan çalışılır. O halde 500 den 360 ı çıkardığı
mızda görüyoruz ki, 1 191 lira 1 800 yevmiye»
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nin karşılığı oluyor. O halde her yevmiye, yani
müstahsilin yevmiyesi 66 kuruşa geliyor.
Değerli arkadaşlarım, bu rakamları biraz
sonra daha açacağız, rakamlar muhtemelen sı
kacak ama bir gerçeği çıkaracağız ortaya. Her
müstahsil ailenin yevmiyesi 66 kuruşa geliyor.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Olmaz
öyle şey.
ŞABAN ERİK (Malatya) — İnsanın dili tu
tulur bu rakamlar kargısında, homurdanmak
değil.
BAŞKAN — Sayın Erik, Sayın Akdoğan, bu
rada resmî Meclis müzakeresi devam ediyor.
Musahabe yapmıyoruz, sohbet yapmıyoruz.
Buyurun Sayın Ok.
MUSTAFA OK (Devamla) — O haHe biraz
evvel müstahsilin kân olarak gösterdiğimiz 223
lira aldatıcıdır, arkadaşlarım. Bu gerçek bir kâr
değildir. Yevmiyeyi 66 kuruşa kadar tazyik
ettiğimiz takdirde 223 lira kâr görünüyor. Bu
unsurlara göre, bir kilo tütünün 1964 yılı için
maliyeti 620 deniyor, özel İhtisas Komisyonu Ça
lışma Grupunun tütün için hazırladığı raporda
1964 yılı için bir İçilo tütünün Türkiye için or
talama maliyeti, 648,7 kuruştur. Ege Tütün
Ekicileri Federasyonu Başkanına göre Ege'de
bir kilo tütün, yerine göre 7 - 9 liraya malolmaktadır. Bâzı tütün tüccarlarının hesabına
göre, bugün bir kilo tütün 650 - 700 kuruştan
daha aza elde edilemez. Bizim Manisa'da bilir
kişilere yaptırdığımız hesapta bir kilo tütün 825
kuruşa malohnaktadır, arkadaşlarım. Buna
zirai kredi faizini ve sigorta karşılığını kattı
ğımız takdirde, bir kilo tütünün maliyeti 847
kuruşa yükselmektedir. Tütün ekicilere de Zi
râat. Bankasından kredi verilmektedir. Bu kre
dilerin, faizini katmıyoruz. Tütün ekicisi de tü
tününü yangına karşı sigorta ettirir, onu katmı
yoruz. Ama, ihracatçının maliyetinde gerecek
siniz, hepsi hesaba katılacak. Bu maliyeti daha
teferruatlı olarak arz etmek mümkün. Fakat
muhtemelen Bakan sonradan konuşacak, ona
bâzı rakamlar vermek üzere rakamları arz ede
yim, dönüm için hesaplanmış bunlar.
Fide masrafı 75 lira. Manisa, İzmir, Ayıdın ve
Muğla bölgesinde aşağı - yukarı aynı fiyat. Tar
la icarı 150 lira, sürme 50 lira - 3 kat olarak -,
ilaçlama 20 lira dönüm için, dikim 90 lira, ça
pa 70 lira, kırma, dizme, kurutma 150 lira her
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dönüm için, kalıp 31 lira, ambara nakil 6 lira,
ambar kirası, 3 lira, müteferrik masraf, yani
çardak, kargı, sicim tarladan, eve nakil 15 lira,
toplam birdönüm için sarf edilen 660 liradır,
Bir dönümden elde edilen tütün miktarını #0
kilogram kabul ediyoruz. Biraz evvel 64.4 tü,
Beş Yıllık Plândan aldığım rakam. Ona taksim
edersek çok daha yüksek maliyet çıkar. 80 kilo
bir dönümden alındığını farz ediyoruz. Çünkü,
150 lira vermiştik dönümüne, yüksek icar. Onun
için iyi tarladır. O halde 825 kuruş düşüyor. Bir
kilo tütünü 825 kuruştan daha aza maletmek
mümkün değildir, arkadaşlarım.
Geçen yıl tütün piyasasının açılmasında Izmirde idim, Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın
İbrahim Teldn, geçen yılki maliyetin de bir ön
ceki yıl gibi olduğunu söylediler, o açış konuş
masında. Maliyette bir artma yok mânasına al
dık bunu. Gerçek öyle değil
Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı Tütün
ziraati kanunu tasarısı hazırlamış daha önce.
Bu, Bakanlıkça hazırlanmış. Ondan bir hususu
arz edeceğim, maliyet üzerine. Sayfa iki : «Te
kel Genel Müdürlüğü ve Türk Tütüncüleri Fe
derasyonunun kayıtlarına göre 1961 senesinin
istihsal maliyeti ve satış vasatileri şöyledir :
Ego bölgesi, maliyet 387,8 kuruş, satış 453 ku
ruş. Karadeniz bölgesi, maliyet 537,7 kuruş, sa
tış 577 kuruş. Marmara bölgesi : Maliyet 458,2
kuruş, satış 418 kuruş.»
Bu neticelerden de açıkça anlaşılmaktadır ki,
bugün tütün ekicileri, tütün satışları neticesin
de istihsal maliyetlerinin karşılığını dahi alama
maktadırlar. O halde maliyet hesapları da 1961
den bu tarafa düşük hesabediliyor.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Daha
evvelki yıllarda nasıldı?
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, biraz sonra dışarda istirahat edeceksiniz, rica ederim.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Daha
evvel...
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, lütfen sükûnet
le dinleyiniz ve beni tekrar bu ihtara mecbur
bırakmayınız.
Buyurun Sayın Ok.
MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu konu 2,5 milyon ıstırap çeken va
tandaşlarımızı ilgilendiriyor. Ama Sayın Ak
doğan'ı ilgilendirmeyebilir.
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BAŞKAN — Sayın Akdoğan...
MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi değerli
arkadaşlarını, Meclis arattırması, malâmuâliniz,
kabul, edilirse bir komisyon kurulacak, araştır
mayı komisyon yapacak. Bu sebeple buna karar
vermek için milletvekili arkadaşlarıma bası şey
leri mutlaka duyurmam lâzım. Eğer en bir kara
rmış yoksa, ikna etmeye muvaffak olacağım ka
nısındayım. Biraz sonra vesikaları ars edeceğim,
bu vesikalar sise gösterecek ki, çok ıstırap çe
ken bir zümre var. Buna çare bulmak veya bul
mamak elinizde.
Şimdi ihracatçının durumunu arz edeyim. Bu
nu ild yolla hesapladık. Birincisini ara edeyim:
Ticaret Bakanından yeni aldığım yazılı cevaba
göre 13G4 mahsulünü, yani 1SG5 işlenınfr tütün
piyasasında 91 firma alış yapmış ve biraz evvel
arz ettiğim gibi, 90 394 000 İdlo tütün alınmış,
ortalama 676 kuruşa alınmış, Arkadaşlar, 3G1
kuruş her İdlo tütün için masraf yapıldığını kabul ediyoruz, bu, bizim hesabımıza göre. Bura
da değişik hesaplar var, bundan sonra sabre
denlere arz edeceğim. 67G kuruş ortalama alış fi
yatı, Söl kuruş da masraf, ihracatçıya her kilo
tütün 1037 kurağa geliyor. Halbuki yine reımî
rakama göre, Saym Ticaret Bakanımızın yazdı
cevabına göre 196ü işlenmiş tütün piyasasından
alman tütünlerin ihracı, yani İÖG-İ mahsulünün
ihracı ortalama olarak 1260 kuruştur. O halde
her kilo tütün için ihracatçıya 223 kuruş, kal
maktadır. 90 394 000 kilo tütün kin ki, bunun
bir militan iskarta, iskonto, çıkıntı ve dışarı gi
bi can yakan bir şey bu, biraz sonra rakamlar
buraya intikal edecek, ihracattan elde ettiği pa
ra miktarı 171 341 327 lira. Bu rakamlar, araş
tırma için 4 millletveidli arkadaşımızla birlikte
sunduğumuz rakamlardan farklıdır. Neden fark
lı oldu? Biraz sonra geleceğim, 73 tane hesap
puslası var elimizde, bu beni ide şaşırttı. Tütün
tarlasından gelen bir insan olarak, ortaokul son
sınıfa kadar tütün kırmış, tütün dizmiş bir in
san olarak ve tütün bölgesinin bir adamı olarak
beni de şaşırttı ve hesaplar değişti arkadaşla
rım. O halde 91 ihracatçıdan herbirine safi kâr
olarak düşen miktar 1 882 877 liradır. îska.ta
tütünün işlenip ihracından elde edilen kâr :
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116 743 851 liradır. Bundan ihracatçıya düşen,
her ihracatçıya düşen kâr; 1 282 900 lira.
Değerli arkadaşlarım, daha çok yakın zama
na kadar çok İnsinin bilmediği bir husus çıktı
ortaya. 1964 mahsulünden elde edilen kırık tü
tünleri ihracatçı masrafta gösterir, halbuki bun
lar ihraç cdilmekteymiş. özel ihtisas komisyo
nu raporunun 74 ncü sayfasından bunu çıkarı
yoruz. Birkaç senenin rakamları var. 2 329 000
kilo kırık tütün ihracedilmiş, pul pul, küçük kü
çük ve 1C2 kuruştan ihraç edilmiş. Bundan
4 473 000 lira kazanılmış. Masraftan düşülü
yor bunlar, arkadaşlarım. Her ihracatçıya 49 154
lira düşüyor ve böylece tütün ihracında ıskarta
müessesesinden ve kırık tütünden her tütün ih
racatçısının elde ettiği toplam kâr miktarı
3 214 931 lira oluyor.
Değerli arkadaşlarım, bu, sizin rakamlarınız
diyeceksiniz. Banlar Bakanların verdiği rakam
lar, Beş Yıllık Planın ve özel ihtisas komisyonun
rakamlarıdır. Bütün bunlardan biran için vaz
geçiyorum, bunlar sahih olmasın, ki mümkün de
ğildir, elimizde, tahmin ediyorum bütün millet
vekili. arkadaşlarımızın gözlerine konmuş Türlü
ye Tütüncüler Federasyonunun yayınladığı bir
broşür var. Bu, ihracatçıların kurduğu bir fe
derasyondur. Bütün öbür rakamlardan vazgeçe
re!:, Federasyonun yayınladığı broşürün rakam
larını kullanacağım ve ikinci yolla hesabı arz
edeceğim. Son rakamlar değişik değil, 91 firma
katılmış, 90 39i 000 İdlo tütün alınmış. 676 ku
ruş Türkiye ortalaması. Şimdi fark şurada: Biz
331 kuruş işleme masrafı diyoruz. O işleme mas
rafı 414 kuruş diyor, 361 kuruş değil diyor. Bir
kilo tütün için 4İ4 kuruş işleme masrafı koy
ma!:. lâzım, kabul. 414 kuruş olarak aldık. Bu
suretle bir kilo yaprak tütün,, ihracatçıya 10 li
ra 90 kuruşa mal olmaktadır. 12 lira 60 kuruşa
ihraç edildiği de kesin, ortalama olarak. Rakam
ları tutana!: dergisinden aldım. O halde her kilo
tlitün için 170 kuran kalıyor. Biz 223 kuruş de
miştik. 170 kuruş kalıyor. Federasyonun rakam
larım kullanıyoruz, ihracedilen tütün miktarına
.yarbodersek 130 G19 330 lira eder ki, bunu 91
ihracatçı kazanıyor. Her ihracatçıya 1 435 377
lira düşüyor. Iskartadan bir miktar düşüyor,
kırık tütünden bir miktar düşüyor ki, kırık tü
tün, onu da voriyor 100 kiloda 4 kilo kırık tü
tün alınmıştır, diyor. Bu suretle, Federasyonun
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broşüründeld rakamları kullanmak suretiyle her
ihracatçının 2 767 431 lira kazandığını görüyo
rum.
Şimdi, değerli arkadaşlarını, ençok münaka
şa konusu ihracatçının masrafı oluyor. Acaba ih
racatçının masrafı ne? Hep bu konuya geliyor
ve bu konunun içinden çıkamıyoruz. Bizim hesa
bımıza göre arz etmiştim, 361 kurun. Şimdi mas
raf kalemlerini süratle olnıyayım. Eldci de ma
liyete dâhil olmıyan birçok kalemlerin ihracat
çıda geçtiğini göreceksiniz.
Yüzde 10 fire ve kırık, her kiloya aksi 126
kuruş. Fire ve kırığın tütününün umumi yekû
nundan düşmek de var, her kiloya aksini hesabetmek de var, iki şekil de aynı geliyor. İmalât
80 kuruş, ambalaj 10 kuruş, depo icarı 15 kuruş,
bakım 10 kuruş, sigorta 10 kuruş. Bu sigortanın
içinde ne gibi kazançların ve müstahsıla ıstırap
tevlideden ne gibi yoların bulunduğunu biraz
sonra vesikalarla arz edeceğim. Sosyal siogrta 12
kuruş, komüsyon, nakliye, memur v. s. 25 ku
ruş, 9 aylık faiz 73 kuruş. Bir itirafta bulun
maya mecburum, bunu önceki hesabımızda 40
kuruş almıştık, tekrar bankacılarla yaptığımız
hesapta bunun 73 kuruş olduğunu gördük.
İzmirli bir tütün ihracatçısının hesabına gö
re 359 kuruş, biz 361 bulduk, ismini müsaade
ederseniz vermiyeyim, tütün ihracatçıları ara
sında hoş karşılanmıyabilir, onun için sakmıyorum. Yüzde 15 fire ve kırık, 127 kuruş demiş ki
loya aksini, biz 126 kuruş demiştik. Bir kilo tü
tünde imalât 80 kuruş, ambalaj 10 kuruş, depo
icarı 15 kuruş, balam 10 kuruş, sigorta 10 ku
ruş, sosyal sigorta 12 kuruş, komüsyon, memur,
nakliye ve saire 25 kuruş, dokuz aylık faiz o 70
kuruş hesaplamış, biz 73 kuruş hesapladık. Fe
derasyon broşürüne göre 12 nci sayfada maliye
ti hesaplamış 284,5 kuruş bulmuş. Kiloda işle
me masrafı, fire hariç, fire için de 129 kurna,
kendilerinin, fire miktarına göre alınıyor, 413,5
kuruş ediyor, biz 414 kuruş aldık, Federasyonun
maliyet hesabı.
Peki. arkadaşlarım, maliyette Tekel daima
daha yüksektir. Acaba Tekelin maliyeti nedir?
Onu arz edeyim ve bağkyayım maliyeti. Çünkü,
maliyet üzerinde dönüyor bütün şey.
İhracatçının bir kilo tütünü işlemek için sarf
ettiği parayı Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın
İbrahim Tekin'in cevabından arz ediyorum. Ce
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vap : «Ekiciden gayrı mütecanis bir halde satmalınan yaprak tütünlerin kalite ve kandite ba
kımından standart ve satışa hazır duruma geti
rilebilmelerini teminen yapılan işlemede zuhur
eden fire ve zayiat nisbetleri aşağıdadır.» Fireyi
fire ve toz ve saire olmak üzere ikiye ayırmış.
Yekûnunu arz edeyim, daha çok durmıyayım
üzerinde, yüzde 7,4. Halbuki bu fireyi ihracatçı
yüzde 15 der, 18 der. Benim diğer bir soruma
karşılık cevap.
«Tekel Genel Müdürlüğünce Devlet nam ve
hesabına satmalınan 1964 ve 1965 yılı mahsulü
tütünlerin kilo işleme maliyetleriyle masraf un
surları sağıda gösterilmiştir :
Ege Bölgesi için; 1964 ortalaması 243,2 ku
ruş, 1965 ortalaması 318,6 kuruş.
Samsun çevresi için; 1964 ortalaması 399,7
kuruş, 1965 ortalaması 470,7 kuruş.
Bursa ve çevresi; 1964 ortalaması, bir kilo
tütünün işleme masrafı ortalama 215,7 kuruş,
1965 ortalaması 245,4 kuruş.»
Ege, Karadeniz ve Marmara olarak üç bölge
ortalaması olarak 1964 yılında tekel bir kilo tü
tünün işleme masrafını 286 kuruş göstermekte
dir. Biz 361 kuruş kabul ettik. Onu da bir ke
nara ittik, Federasyonun verdiği rakamları, 414
kuruşu aldık ve netice ihracatçının her yıl 2.7
milyon kazandığını gördük, ortalama olarak.
Biraz evvel arz ettim, fire ve kırık üzerinde
duruldu. Tüccar yüzde 15, yüzde 18 kabul eder.
Sayın Haydar Aryal'm Cumhuriyet Gazetesine
gönderdiği bir yazıdan öğreniyoruz, % 15 ilâ
% 18 almış fireyi.
Broşürün, yine broşürden hareket ediyorum,
12 nci sayfasında fireyi % 11 almış. Bir başka
yerinde, sayfa 17 de % 15 ilâ % 20 almış. Yani,
bir irtibat yok. Bir yerde hesabını % 11 üzerin
den yapmış fireyi, öbür yerde de % 15 ilâ % 20
fire düşmek lâzım geldiğinden bahsetmiş. Hesa
bı % 11 e göre bir hesap yapmış burada. Tekel
de, arz ettiğim, fire % 7,4 tür.
Arkadaşlar, imalât 80 kuruş gösterilmiştir.
Gerçekte makina ile imalât daha ucuzlamıştır,
40 kuruş civarında tahmin edilmektedir. Si
gorta masraf kaleminde 10 kuruş gösterilmiş
tir. Bunu arz ettim. Fakat müstahsıldan si
gorta karşılığı paranın da kesildiğini görüyo
ruz. Şimdi bir kere masraf gösteriliyor si
gorta, böylece müstahshdan sigorta karşılığı
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para kesiliyor. Ve müstahsıldan sigorta kar
şılığı kesilen para için de makbuz verilmemek
tedir.

MUAMMER ERTEM (Manisa) — Sayın
Başkan, bunları bileceğiz ki, açılıp açılmıyacağına oy verelim.

Şimdi bâzı şia&etlerin ismini vereceğim de
ğerli arkadaşlarım, vermeye mecburum, çünkü
gerçekleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Boyalı
Kolektif Şirketinin dört tane hesap puslası
var elimde. Hesap puslası şu demektir; eki
ciden alınır, imzalatılır ve artık ihracaatçıdan, tüccardan hiçbir alacağım kalmamıştır,
onu ibra ederim, der ve öyle biter, hesap puslasının altındaki metin. îki balya için 95 ku
ruş kesmiş, bir balya için 47,5 kuruş bir, 45 ku
ruş bir, 66 kuruş bir, 60 kuruş kesmiş, de
mek (ki, 47,5 kuruştan 66 kuruşa kadar de
ğişen, balya başına, sigorta parası kesil
miş. Salih Kutlu isminde bir şahıs 50 kuruş
kesmiş. Ege Tütün Firması balya basma 12
ve 25 kuruş. Ostro Türk Firması balya bası
na 31 kuruş, Salih Coşar balya başına 150
kuruş, 150 kuruş arkadaşlarım. Şahısları tanı
mıyorum, hiç bilmiyorum ve ilgilenmedim,
Çünkü, benim için mühim olan tütün ekici
nin ıstırabıdır, onu dile getirmeye çalışıyo
rum. Ahmet Sıkilı, her balya için sigorta ve
hammaliye karşılığı 325 kuruş kesmiş. (Orta
dan, «insaf» sesleri.)

BAŞKAN — Biliyorum efendim, sabahtan
beri müsamahamı görüyorsunuz. Bunun bir de
recesi var ve derecesini müsaade ederseniz Baş
kan takdir eder. Rica ediyorum Sayın Ok, bu
noktaya riayet bıvyurunuz.

Sayın Süleyman Çağlar Alaşehirlidir, bun
lar Alaşehir tüccarları, Ali Basmacı her balya
için sigorta karşılığı 200 kuruş kesmiştir.
Boyalı Kolektif Şirketi 54 kuruş...
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, usuli yön
den bir noktaya temas etmeme müsaade edin;
görüşmekte olduğumuz konu, Anayasanın
88 nci maddesi gereğince Yüce Meclisin bilgi
edinmesini temin için belirli bir konuda b'r
Meclis araştırma komisyonu kurulup korulmaması ile ilgilidir. Konuşmaya başladığınız
andan şu ana kadar devamlı takibetmekteyiım,
konuşmanız, bu şekilde detaya indiğinim tak
dirde, nev'ama Meclis araştırma komisyonu
kurulmuş ve araştırmasını ya-ptıktan sonra
araştırma sonucunu Meclise takdim etmiş şek
liyle mütalâa edilmektedir. O bakımdan ev
velemirde böyle bir Meclis araştırma komis
yonuna lüzum var mıdır, yok mudur, mealin
de bir mütalâada bulunursanız memnun ola
cağım. Bu kadar detaya inmeyiniz.

MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, mevzuu hangi çerçeve içinde tut
mam lâzmıgeldiği hususunda bir hayli düşün
düm. Asıl maksadım Yüce Heyetinizi ikna
etmektir. Bunda sıkıntı çekeceğimi biliyo
rum. Binaenaleyh, asıl tütün ekicinin, köy
lünün çtfctiği ıstırabı, böyle küçük da olsa,
dile getirmezsem zannediyorum sizi ikna hu
susunda sıkıntıya düşeceğim, İçimde bir inanç
var, bu rakamları dile getirirsem mutlaka
sayın milletvekilleri ikna olacaktır, bar.a öyle
geliyor. Bira% sonra göreceksiniz, öylo ra
kamlar çıkacak ki, arkadaşlarım, köylü gidi
yor tüccarın kargısına, boynu bükük. Mü
racaatları getireceğim birer birer, nerede na
sıl, koğulduğ-unu duyacaksınız. Hiç şansı yok,
inanınız bana hiç aşnsı ytfc. Tütününü tes
lime gittiğinde ki, Sayın Bakan ve sayın tü
tün bölgesi milletvekilleri bilirler; on gündür
bunun hararetli piyana:;:, IıatSâ ilk üç gündür.
On gün sonra elinizde kalırsa tütün, yüzü
ne bakmazlar bu. tütünün. Halbuki, tütünü
teslime 20 gün, 25 gün sonra gidiyor ekici.
Tüccar ona derse ki, ben senin tütününü al
mıyorum, buyur git tütününü istediğin yere
sat, hiçbir şansı yoktur bunun arkadaşla
rım. Kilosunu on liradan satabilecek iken
20 - 25 gün sonra iade edilen bu tütünü 100
kuruşa satamaz. Acaba bunu kaç milletvekili
arkadaşımız bilmektedir? Bilmemekte mazur
durlar, ben de yeni, yeni öğreniyorum, üzerine
eğildiğim için öğreniyorum; oyla/nm acaba vic
danlarına uygun olarak kullanabilirler mi?
İst© bütün endişem buradan doğmaktadır. İna
nız bana 454 000 tütün ekici aile var, din
leyiniz 454 000 çeşit dert çıkacak arkadaşlar.
(A. P. sıralarından mübalâağa sesleri.) Ben bu
rada rakamlar vererek değiniyorum. Bunda
mübalâğa olabilir mi? Mübalâğa olmasın diye
rakamlar veriyorum, isimler veriyorum...
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BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok; benim be
yanım üzerine bu cümleleri söylüyorsunuz, yine
yanlış anladınız. Vermiş olduğunuz rakamla
rın hepsini tadadi olarak zikretmeye lüzum
yok. Bâzı rakamlar ile arkadaşlarımıza mese
leyi anlatabilirsiniz. Onu söylemek isterim.
MUSTAFA OK (Devamla) — Peki efen
dim, bâzılarını arz edeyim. Abdi Fuat, büyük
bir firmadır, balya başına 37,5 kuruş, 50 ku
ruş, 30 kuruş kesmiş. San ver 30 kuruş kes
miş. Binaenaleyh, sigorta hem masrafta gös
teriliyor kiloda on kuruş, hem de tütün eîdciden almıyor. Tütün ekiciden alman bu mas
raf karşılığı tütün ekiciye makbuz verilmi
yor.
Değerli arkadaşlarım; (elindeki dosyayı
göstererek) bu tomar 12 ilçe 118 köydo yap
tığım gezide1 birer, birer ekicilerden topladı
ğım tomardır. Hesap puslası, imzalı, mühürlü
vesikalardır. Bunlardan aldığım rakamları arz
ediyorum. 0 aylık faizin hesabında da ço'iı de
ğişiklik var. BLJ her k'lo için 73 kuruş he
sapladık, izmirli bir ihracaatçı 70 kuruş,
bira?; evvel arz ettim. Federasyonunun bro
şüründe ortalama 95 kuruş hesaplamış. Halil
Kardinali isminde bir tütün alıcısı da 140
kuru-; koymuş kiloda. Bunu nard bıJdıığımu
bilmiyoruz, tabiî bankalara göre değinebilir.
Şimdi değerli arkadaşlarım; tütüncülerin
çok canını yakan bir mesele ilerine gelmek
istiyorum. Burada da ham kendimi tefer
ruattan kurtarmak, hem de bunun ıstırabını
anlatabilmek, yani iki taraflı düşüncenin
babası altındayım. Iskarta, ıskonto, çıkıntı,
dışarı, görmez ve sair isimlerle anılır. Bu, tüc
car tarafından çok müracaat edlen bir mües
sese oldu, çok kullanılıyor. Tüccarın maksadı
bu ıskarta ile, iskonto ile kaymayı düşürmek,
ortalamayı düşürmek. Bundan ne derece ileri
ölçüde faydalandığını arz edeceğim. Yalnız on
dan evvel 3437 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi
ni bilgilerinize sunayım. 53 ncü madde; «Dara,
küf ve su çürüğünden ileri gelen azaltmalardan
başka iskonto veya ıskarta veya diğer namlar
la bedel veya sıklet veya bedelsiz alınacak İn
sim ayrılması her iki taraf için de yasaktır.»
Her iki taraf için derken insaflı davranmıya
mecburuz. Şimdi tütün alımı sırası şöyle; bil
hassa bu aylarda ve bundan önceki aylarda
zannediyorum, şimdi bitmiştir, evvelâ tesbit ya
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pılır. Köylere gidilir, evlere gidilir tütün görü
lür ve randımanı tesbit edilir, 60, 70, 80, 85 ran
dıman denir. Ondan sonra bir alım zamanı var
dır. işte o piyasanın açıldığı gün, Sayın Tekel
Bakanı açar ve ondan sonra alış başlar. Bu
devrede pazarlık yapılır arkadaşlar. Eldci ile
alıcı karşı karşıya gelmiştir. Alıcı der İd, senin
tütününde şu, şu kusurlar var; on balyanın iki
balyasını buna ayıracaksın. Ekici buna razı olur
ve iki taraf anlaşmıştır, iki balya ıskarta, su çü
rüğü veya herhangi bir isimle ayrılır. Buna hiç
bir itirazımız yok. iki taraf karşı karşıya gel
miş, pazarlığını yapmış, fiyat teşekkül etmiş
tir.
ikinci bir şekil var; o da şudur: Tüccarla,
ihracaatçı ile satıcı ekici karşı karşıyadır. Pa
zarlık yapılır, fiyat teşekkül eder, kontrat imzanahr, mukavele imzalanır. Ve sonra tütün
ekicisi günü geldiğinde tütünlerini götürüp ihracaatçıya teslim edecektir. Bu teslim işi 20-25
gün veya 30 gün sonra olur. Tütününü teslime
gittiğinde yapılan muamele şu; evvelâ ekicinin,
köylünün elinden kontrat alınır, mukavele alı
nır. 15-20 dakika, yarım saat oyalanır; başka
işlerle meşgul görünür tüccar. Sonra gelir eki
ciye der İd, ben senin tütününü veya biz senin
tütününü yanlış görmüşüz, sisin tütününüz
8, 5, 9, 10 lira, ne ise kontrattaki fiyat, bu ka
dar etmez, senin tütününden üç balya ıskarta
ayıracağım, kabul ederseniz telerar kontrat ya
palım, kontratı almıştır elinden bidayette. Ka
bul etmezsen tütününü al git der. Dikkat bu
yurun, tütününü al git der arkadaşlar. Şimdi,
tütün ekici bu noktadan itibaren çaresizdir, tü
tününü alıp gidemez. Çünkü 8 liralık tütününü
o andan itibaren 2 liraya dahi satamaz. Biraz
sonra satamadığını vesikalarla arz edeceğim.
O halde tütün ekici için bir çare kalmıştır;
boynunu büküp ihracaatçıya teslim olmak. Sen
bilirsin, üç balya yapma bunu, gel ild balya
yap, çoluğum, çocuğum, borcum falan ne ise,
bu noktada artık pazarlık gücü kalmamıştır
köylünün, yalvarma gücü kalmıştır. Pazarlık
gücü elinden topyekûn elinden gitmiştir. O hal
de iki şey karşı karşıyadır; birinin yalvarma
£Ücü, öbürünün vicdanı. Bunun dışında bir et
ki yoktur. Biraz sonra vesikalarda göreceğiz,
tütün ekici, köylü birer, birer teslim olmakta,
boynunu bükmektedir.

M. Meclisi

NAHİT YENİŞEHİRL10ĞLU (Manisa) —
Hepsi mi böyle?
MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim, alı
cılar topyekûn beyledir demiyorum tabiî. Hiç
bir zümreyi kötülemek kasdım yok. Sadece ıstı
rabı acaba dile getirebilir miyim, bu endişeden
hareket ediyorum.
Şimdi değerli arkadaşlarım; vesikalardan
bir kaçını okuyayım.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, anlaşılı-
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yor ki konuşmanız daha uzun bir müddet de
vam edecek. Bu sebeble konuşmanızı maalesef
keseceğim. Bir nokta koyun oraya lütfen. Ge
lecek birleşim devam edeceksiniz.
Muhterem arkadaşlarım; vakit çok gecik
miş bulunmaktadır. Bu sebeble 4 Aralık 1967
Pazartesi günü saat 15.00 te toplanmak üzere
Birleşimi kapatıyorum.
(Kapanma saati : 18.55)
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Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — 'Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm,
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü
sağlıyacak örgütün 'kurulmasını, bu hizmette
çalışacak sağlık personelinin
yetiştirilmesini
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25)
2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16)
3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17)
4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18)
5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm,
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19)
6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalman ürünlerin' halka ne suretle çok
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec

lis araştırması'
(10/20)

yapılmasına

dair

önergesi

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21)
* 8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22)
9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını
sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/23)
10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmallere kesin olarak son vermek
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/24)
11. —• Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25)
12. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/26)
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B - İKÎNÖÎ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

I

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'riun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (8/332)
3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba»
kanından sözlü sorusu. (6/333)
4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335)
5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ilinde
balıkçılığın
inkişafı için
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu.
(6/343)
6. — Erzurum • Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354)
7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veıren
CENTO - teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuşturm:a yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (6/359)
I

9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından
sözlü sorusu. (6/364)
10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388)
11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüstü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu. (6/389)
12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/390)
13. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm,
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair E enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/406)
14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman r e ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416)
15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/417)
16 .— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418)
17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımımla ne gibi esasların nazara alındığına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429)

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi îkti'sad'i Deflet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin
18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap I Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu.
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/363)
I (6/430)

3 ~19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nuıı,
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431)
20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun,
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434)

düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/443)
29. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna
dair Tarım ve Köy işleri Bakanlarından sözlü
sorusu (6/444)

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/435)

30. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun ımuıhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşümülıdüğüne dair Maliye, Ticaret
ve imar ve iskân balkanlarıdan sözlü sorusu
(6/449) •

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436)

'31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın
yağmurdan uslanmış üzümlerin Taraş ce satmalınîmas.1 için bir emir verilip veri İm ediğine
dair Ticaret Bakanımdan sözlü (sorusu (6/452)

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari
kovuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/437)

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
İlkokul öğretmenlerine de koınuıt yapılmasının
iüşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim
Bakanımdan sözlü sorusu (6/458)

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de yabancı sermaya ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na "dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438)
25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439)
26. — İstanbul-Milletvekili Reşit Ülker'in.
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji
Grupu
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi •gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/441)
27. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442)
28. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in,
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum
re dolaylannda petrol aranması konusunda ne

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'tnm,
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyaüağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465)
34. — Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475)
35. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında,
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
(6/477)
36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in,
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerimde,
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,
kimler içim inşa e/tıtîrikliğine ve halen kimlerin
oturduğuna dair Çalışma
Bakanından sözlü
sorusu (6/489)

4 —
37. -— Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ım,
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının,
haftalık derıs saatlerine ve bunların girmedik
leri derişler için, diğer öğretmenle/re ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü ' so
rusu (6/4-90)
38. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ıın,
Afyoın - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştiril
mesinin düşa'nnülıüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık »Bakanından sözlü sorusu (6/491)
39. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ıın, Beden Teıtfbiyesd Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dini enim e tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakamımdan sözlü isıoruısu (6/496)
40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu. (6/504)
41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suistimal olup olmadığına dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/512)
42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514)
43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/515)
44! — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî
Eğitim' Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516)
45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu. (6/519)
46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522)

47. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'. in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523)
48. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakaryndan sözlü sorusu. (6/524)
49. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525)
50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/526)
51. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan
Sah'ın, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527)
52. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine b'ağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528)
53. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifteköy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu. (6/529)
54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geıboloğlu'tıun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı
kurulmasına dair Enerji ve' Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530)
55. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531)
56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532)
57. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/533)

58. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu insansı
nın, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534)
59. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (G/535)
60. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536)
61. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaasınra düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/537)
62. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin,
Aydın ili hudutları içinde bulunan Rafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusun
(6/539)
63. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540)
64. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/541)
65. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ha
kanından sözlü sorusu. (6/542)
66. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543)
67. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544)
68. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla

rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545)
69. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546)
70. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu." (6/547)
71. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549)
72. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550)
73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551)
74. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/552)
75. — Koeacli Milletvekili Süreyya S'of'uoğlu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından
sözlü sorusu. (6/553)
70. _ Nevşehir
Milletvekili
Sabahattin
Hakkı Esatoğlu'nun,
Almanya ve Belçika'ya
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/555)
77. — Afyon Milletvekili Muzaffer Üzdağ'ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelândan korunması için ne düşünüldüğüne dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556)
78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'm, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/557)
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79. — Traibzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558)
80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler
arasında vukübulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560)
81. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukübulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561)
82. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu.
(6/562)
83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564)
84. — Traibzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/565)

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570)
90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî
Bakanından sözlü sorusu. (6/571)

Koç'un,
- Doğu
imtiha
Eğitim

91. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572)
92. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına
dair Başbakandan sözlü sorusu. ('6/575)
93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş*ün, Erzurum radyosunun yayına başlatılamaması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (G/576)
94. — Erzurum Milletvekili Adnan
Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/577)

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu. (6/578)
85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
96. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
»tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566)
Başkanından sözlü sorusu (6/579)
87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
bâzı siyasi parti mllleltvelkiilerinin devamsızMctirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir
larına 'dair Millet Meclisi Başkanından sözllü so
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
rusu. (6/580)
kanından sözlü, sorusu (6/567)
98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
89. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
21 . 5 . 1967 tarilhinde Bulanılk Emniyet KoBozkır - Üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı miıserl'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması,
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dövülüp, hakıerete mâruz bırakılmaları ee/bebine
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568)
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581)
88. — Sivas Milletvekili Nazim Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye 'Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/569)

99. — Traibzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitini Enstitüsü dıçin
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/582)
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100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'- J gelen Papa'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî I tarafından karşılanmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu. (6/593)
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583)
111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Afyon Karahisar İM köylerinden
fer özdağ'ın, Sosyal 'Sigortalar Kurumu Genel
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
Müdürlüğü île Adana Şubesin'de'ki hizmetliler
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
arasın/da vukubulan ihtilâfa dair Başbakan
kanından sözlü sorusu (6/594)
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/584)
102. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
112. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin
asfaltlanması içinin ne zaman yapılacağına dair
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve TaBayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585)
I nıtma ve Bayındırlık hakanlarından sözlü soru
103. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
su. ('6/596)
S&nop'un Ayancık ilçesine Ibağlı Iköylerde selden
113., — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm,
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret.
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
rusu. (6/586)
let ve İçişleri ıbakanlanndan sözlü sorusu. (6/596)
104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyğan'ın., Adana'nın Saimbeyli (ilçesine bağlı köy
sal'ın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş
lerin iktilsaJden kalkındırılması (konusunda bar
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
pflıân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
aorusu. (6/587)
(6/597)
105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
I
115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
kanımdan sözlü sorusu. (6/588)
nından sözlü sorusu (6/598)
106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
güne IkaJdar nıormaVbir işletmeye açılmayış se
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
bebine ıdair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599)
su. (6/589)
117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
Trabzon ite Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
sözlü sorusu (6/600)
lü sorusu. (6/590).
118. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm,
108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
yülk arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata
dan sözlü sorusu (6/601)
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair
119. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm,
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591)
109. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, I İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve TicaHilâfeti 'kurmaya çağıran broşür ve tehdit mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil I ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602)
diğine dair İçişleri ve Adalet balkanlarından
120. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
sözltt sorusu. (6/592)
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanın
110. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
dan
sözlü sorusu (6/603)
Ytlanlıoğlufaun, Dinî bir maksatla yurdumuza
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121. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604)
122. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605)
123. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606)
124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni
bir araba vapurunun hizmete konup konmıyacağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)
125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608)
126. —' Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit Verem Hastahanosi inşaatına 1966 yılında
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609)
127. — Bursa Milletvekili Sadrettin Hanya'
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 19651966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610)
128. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/611)
129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm,
Hava Ku\ r vetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma
Bakanından sözlü sorusu (6/612)
130. —• Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nıın, Ayçiçeği ürününün 1966 ve' 1967 yılı
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/613)

131. •—• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikal arca
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614)
132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Ba.kanmdan sözlü sorusu (6/Gİ5)
133. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Parafinli zeytinyağların sebebolduğu olaylara
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616)
134. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm,
!)^ğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri
1 »akanından sözlü sorusu (6/617)
• 135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara
lair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/618)
136. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy•U'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du•ü:ııuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so•usu (6/619)
137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620)
138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Millî Eğitim Bakanlığı «rgütünde politikaya
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına, dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621)
139. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kem boş suyu üzerinde bir baraj inşaasımn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/622)
140. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623)
141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ıııın, Konya'nın İlgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/624)
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142. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
tirme yolunun inşasına dair Köy işleri ve İçiş
Konya'nın Kadıhanı ilçesine bağlı köylerin elek
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/636)
trik ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından söz
154. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
lü sorusu. (6/625)
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi
143. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Bakanından sözlü sorusu (6/637)
Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kalkındırıl
masına dair Başbakan ve Köy İşleri Bakanın
155. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
dan sözlü sorusu. (6/626)
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava -meydanlarında çalışan personele
144. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638)
Konya'nın, Kadınhan ilçesinin kalkınması için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan,
156. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, SiTicaret ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
nop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, bakımevi
su. (6/627)
ve sigara fabrikası kurulmasına dair Gümrük
ve
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639)
145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyer'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhilin sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli özeı
de yürütüldüğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakan okullara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/640)
larından sözlü sorusu (6/628)
158. — Sinop Milletvkili Hilmi işgüzar'ın,
146. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fat
memurlara
ödenen çocuk parasına dair Maliye
sa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî Eği
Bakanından sözlü sorusu (6/641)
tim Bakanından sözlü sorusu (6/629)
159. — Manisa Milletvekili Sami Binioioğlu'147. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın,
Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılmanın dü I nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk
şünülüp düşünülmediğiae dair Dışişleri Ba vatandaşlarının durumuna dair içişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642)
kanından sözlü sorusu (6/630)
160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
148. — Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Hatipoğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik statü Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643)
lere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/631)
161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
149. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun,
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kısımla
Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım Ba rında yağmurdan zarar gören çiftçilerin duru
kanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Tarım muna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/644)
Bakanından sözlü sorusu (6/632)
162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
150. — Konya Mületvekili Nazif Kurueu'nun,
Dizel
lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı ara
Akşehir Erkek Sanat Eastitüsünde elektrik ve
sında
da
çalıştırılmasına dair Ulaştırma Bakanın
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu
dan
sözlü
sorusu (6/645)
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
163. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
sorusu (6/633)
istanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
151. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener lediyeye ait arsaların dağıtımına dair içişleri,
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru imar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646)
su (6/634)
164. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne
152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ilinde inşaları 1968 icra plânına alman ba zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından
rajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının önlen sözlü sorusu (6/647)
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
165. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
nından sözlü sorusu (6/635)
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine da
ir Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu
153. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
(6/648)
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes-

