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1. — Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 
Önceki birleşimde orman suçlarının affı 
konusunda gündem dışı konuşma yapan 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'e 
cevabı 407:412 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un andiçmesi 412 

3. — Devlet Bakanı ve Millî Savunma 
Bakan Vekili Hüsamettin Atabeyli'nin, 
önceki birleşimde İstiklâl Madalyası sa
hiplerinden bâzılarına şeref aylıklarının 
bağlanmasının gecikmesi konusunda gün
dem dışı konuşma yapan Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şsncr'e cevabı 412:413 

4. — Ankara Milletvekili Şinasi öz-
denoğlu'nun, Ankara havasının kirlen
mesi ve alınması gerekli tedbirler konu-

Sayfa 
sundaki demeci ve Devlet Bakanı Refet 
Sezgin'in cevabı 413:416 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin, 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/77) 416 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Ma
liye Bakanı Mesut Erez'e Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin uygun1 

görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/76) 416 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiTe 
Devlet Bakanı Refet Sezginin vekillik 
etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/75) 416:417 

8. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/78) 417 

9. — 15 kişilik Türkiye - Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento 
Komisyonuna siyasi parti gruplarınca 
gösterilen adaylara ait cetvel 417 
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10. — Sinop Milletvekili Hilmi t$gü.-
zar'ın, Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonu 
üyeliğine adaylığını koyduğuna dair 
önergesi 417:418 

11. — Avrupa Konseyi Türk Heyeti 
üyesi iken 12 Ekim 1969 Milletvekil
leri Genel Seçimlerine katılıp seçilemi-
yenlerin yerlerini doldurmak maksadiyle 
siyasi parti gruplarınca gösterilen aday
lara ait liste 418 

12. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm; piyasadaki fiyat artışlarını ön
lemek ve hayat pahalılığına bir çare bul
mak maksadiyle bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/11) 418:420 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un; bağcılığımızın modern şekilde 
geliştirilmesini, verimin artırılmasını, çift
çiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, 
iç ve dış payasalarda gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amaciyle bir genel 

Sayfa 
görüşme yapılmasına dalir önergesi (8/1) 420:423 

14. — Siyasi parti grupları başkanve-
killerinih, Meclis çalışmalarına 8 Aralık 
1969 dan 15 Aralık 1969 Pazartesi gü
nüne kadar aravenihnesin© dair önergesi 423 

l'ö. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın; birleşimlerde saat 17 - 19 ara
sında sözlü soruların görüşülmesine dair 
önergesi 423:426 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle 
ilgili 8957 numaralı kararnamenin mey
dana getirdiği tesirleri teslbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/2) 426:441 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve iki arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigor
talar Kurumuna ve diğer kamu kurum
larına bağlı hastaneler ile diğer sağlık 
kuruluşlarının tedavi usulleri konusun
da bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/3) 442:457 

...>.. »>•••« 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra 
açılan Birleşimde, yapılan yoklama sonucunda, 
çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından; 

5 . 12 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,40 ta son ve
rildi. 

Başkan 
Başkânvekili 

Fikret Tuhangil 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
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II - GELEN 

Tasarılar I 
1. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 

Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/77) (içişleri, Adalet ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurul
ması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/78) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — Ankara kanalizasyon şebekesinin An
kara Belediyesine devri ve ilgililerin yüküm
lülüklerinin belirtilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/79) (içişleri, Enerji ve TaM Kaynak- I 
lar ve Plân komisyonlarına) 1 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/80) (Adalet 
ve İçişleri komisyonlarına) 

5. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
50 dekarının Millî Eiğtim hizmetlerinde kul
lanılmak üzere Hazineye satılması hakkında 
kanun tasarısı (1/81) (Tarım, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Umumi Anlaşmasına ek üçüncü pro- I 
tokolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 ta
rihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/82) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

7. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/83) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

8. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilâtı Kanununa geçici üç madde eklen
mesine dair 8 . 8 . 1961 tariMi ve 342 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı (1/84) (Millî Savunma ve içişleri 
komisyonlarına) 

9. — Eski eserler kanunu tasarısı (1/85) 
(İçişleri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

10. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
(1/86) (Adalet, İçişleri ve Plân komisyonla
rına) I 
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KÂĞITLAR 

11. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cçtvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/87) (Plân Komisyonuna) 

12. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortaları kanunları tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine, dair kanun tasa
rısı (1/88) (Çalışma, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

13. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tanm Satış Koope
ratifleri Birlikleri nezdinde tekevvün eden 
Hazine alacaklarının terkini hakkında kanun 
tasarısı (1/89) (Ticaret ve Plân komisyonla
rına)1 

14. — Küçükleri zararlı eser ve yayınlar
dan koruma kanunu tasarısı (1/90) (içişleri, 
Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim ko- , 
misyonlarına) 

15. — Millî parklar kanun tasarısı (1/91) 
(Tanm, Adalet, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

16. — Noterlik kanun tasarısı (1/92) (Ça
lışma, Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

17. — Nüfus kanunu tasarısı (1/93) (Dışiş
leri, Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarına) 

18. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 
6 nci maddelerin eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/94) (Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarına) 

19. — 30 Mart 1068 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı (1/95) (Adalet, Dış
işleri ve Plân komisyonlarına) 

20. — XXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
listesi en ziyade müsaadeye mazhar millet tarife
sinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
tasarısı (1/96) (Ticaret, Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

21. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
listesi en ziyade müsaadeye mazhar millet ta-
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rifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı (1/97) (Ticaret, Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

22.— Ordu ve Jandarmaya mensup subay
larla erlerin ve diğer binek hayvanı hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerince alman halk tasıma ara$ls,rmm 
kargılıklarının ödenmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/98) (içişleri, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

23. — Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ola
ğanüstü savaş hakkında kanun tasarısı (1/99) 
(Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

24. — Tekniker ve teknisyenlerin unvan, 
görev ve yetkileri hakkında kanun tasarısı 
(1/100) (Millî Eğitim, Sanayi, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarına) 

25. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı (1/101) (Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde istanbul'da imzalanan (İlim ve Sanat 
münasebetleri Anlaşması) nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/102) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 

27. — Umumi Hımzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/103) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonlarına) 

28. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
(1/104) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, Ta
rım ve İçişleri komisyonlarına) 

29. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muame
le yapılması hakkındaki sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/105) (Dışişleri ve Çalışma komisyon
larına) 

30. — Yangınla Mücadele teşkilât ve ted
birleri kanun tasarısı (1/106) (imar ve iskân, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

31. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

(1/107) (Millî Savunma, İçişleri ve Flân ko
misyonlarına) 

32. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/108) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
33. — Cıımhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si îiagıp üııerln, Medeni KanunTin 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/93) (Adalet Komisyonuna) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, 915 sayılı lise ve orta mek
teplere alınacak leylî meccani talebe hakkında 
Konımun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi (2/94) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, 6234 sayılı Köy Enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine fıkralar 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/95) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

36. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Sakat vatandaşlarımızın 
dış memleketlerden getirtmek zorunda kaldık
ları her türlü alet, melzeme, cihaz ve sakatla
rın kullandıkları motorlu veya motorsuz va
sıtalardan gümrük alınmaması hakkında ka
nun teklifi (2/96) (Gümrük ve Tekel, Sağlık ve* 
Sosyal. Yardım, ve Plân komisyonlarına) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 6981 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 103 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi (2/97) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Sivil memurların eşlerine, 
çocuklarına, ana ve babalarına ve sivil emek
lilerle eşlerine, çocuklarına, ana ve babalarına, 
dul ve yetimlerine, sağlık yardımı yapılması 
hakkındaki kanun teklifi (2/98) (Maliye ye 
Plân komisyonlarına) 

39. — Cumhuryet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. G. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesine bir benci 
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eklenmesi hakkındaki kanun teklifi (2/99) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

40. _ Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 23 ncü maddesinin 5 nci fıkra
sının sonuna bir bend eklenmesi ve 7 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
(2/100) (Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

41. _ Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi ve bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi (2/101) (Millî Savunma, Maliye ve Plân 
"komisyonlarına) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin temel hükümle
ri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 n?i maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanı:-! teklifi (2/102) (İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

43. — Cumhuriyet ^?natosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Uzman j«;_*,(iarma Kanunu
nun 17 nci maddesinin değiştirilmesi ^qkkmdaki 
kanun teklifi (2/103) (İçişleri, Millî Savu"^ a 

ve Plân komisyonlarına) 
44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, hemşire, ebe, sağlık me
muru, köy ebesi, hemşire yardımcısı ve labo
rantlara tazminat verilmesine dair kanun tek
lifi (2/104) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonlarına) 

45. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 6283 sayılı Hemşirelik Ka
nununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/105) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarına) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Ziya Ayrım ve 5 arkadaşının, Yüksek öğrenim 
burs ve kredileri hakkında kanun teklifi (2/106) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi Özer'in, 443 sayılı İlkokul öğretmenleri 
ödeneği hakkındaki Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/107) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, 4357 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/108) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu ve 3 arkadaşının orman ürünle
rinden orman köylerine pay verilmesine çlair 
kanun teklifi (2/109) (Jçişleri, Orman ve Plân 
komisyonlarına) 

50. — Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz ve 
2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 19Ş9 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/110) (Dışiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

51. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
askerî tıp fakültesi kurulması hakkında kanım 
teklifi (2/111) (Millî Eğitim, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına) 

52. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi (2/112) (Adalet Komisyonun) 

53. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
D " * memurları aylıklarının tevhit ve teadü-
.eVlc" . "^56 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

lune dair o < .̂  e M e r i n i n A d a l e t Bakanlığı 
cetvel ile tadıl v. ; . ^ e ] d e n m e s i n e d a i r ka_ 
bölümüne yem kadrola. Plân komisyon-
nun teklifi (2/113) ( A d a l e t - - " ? ^ . y 

«sa, larma) 
54. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz ̂  

çiftçi ve köylülerin Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarıinn taksite 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi (2/114) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
237 sayılı Taşıt Kanununun 8 nci maddesine 
ilişik iki sayılı cetvele ilâve yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/115) (Plân Komisyonuna) 

56. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'
in, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa ek 
kanun teklifi (2/116) (Adalet ve Anayasa ko
misyonlarına) 

57. — Burudur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağ
lı ve 7163, 45 ve 661 sayılı kanunlarla değişti
rilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/117) (Adalet ve Plân komisyon
larına) 
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58. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
11 arkadaşının, Bursa'da Bursa Üniversitesi adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tek
lifi (2/118) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 9 arkadaşının, 12 . 1 . 1961 tarih ve 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 77 ve 81 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/119) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

60. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşının, 521 sayılı Danıştay Kanununun 
168 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 4 sayılı cetvelin eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/120) (Adalet, İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

61. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir iline bağlı Sa-
rıcakayâ ilçesi Gümüne bucağında «Mihalgazi» 
adiyle bir ilçe teşkiline dair kanun teklifi 
(2/121) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

62. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir iline bağlı İnö
nü bucağında İnönü adı ile bir ilçe kurul ^ 
hakkında kanun teklifi (2/122) (İçis^ «ît 
i . L - . .* ve ir lan 
komisyonlarına) 

63. —• Trabzon Mî1' ••„.„.*,.•» TT 
• '. , , uCTvekıli Alı Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının „ '_ <nnr. . .. w ^«o ™ı r»- 7 - •> * . 7 . 1965 tarih ,ve 633 sa-yılı Diyar' 

•i..-- ^u işleri Başkanlığı kuruluş ve görev
d i hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinin (f) 
fıkrası, 25, 26, 27, 36, 37 ve 38 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve aynı kanunun geçici 3 ncü 
maddeâi (a) bendine bir fıkra eklenmesi, 1 nci 
fiikra üe (e) bendinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici maddeler ilâvesine dair kanun tek
lifi (2/123) (Milî Eğitim, Maliye, İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

64. — Gdresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz ve 11 arkadaşının, T. C. Ziraat Banka
sının tarım üreticilerinde olan alacaklarının tah
silinin ertelenmesine dair kanun teklifi (2/124) 
(Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

65. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
2 arkadaşının, bütün polislere ayda 225 er lira 
ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/125) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

66. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nm, Zirai kredi borçlarının beş yıl vâde ve 

taksite bağlanması hakkında karnin teklifi 
(2/126) (Tarım, Ticaret ve Plân komisyonla
rına) 

67. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Ak-
doğanlı ile Çankırı Milletvekili Hazım Dağlı'-
nın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 169 ncu 
maddesini değiştiren kanun teklifi (2/127) 
(Adalet Komisyonuna) 

68. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı 
ile Ka;stamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu) nun 14 ncü maddesi ile 168 nci mad
desine bahis konusu edilen ek 4 sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/128) (İçişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarına) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy 
ile Maraş Milletvekili Atillâ îmamoğla'nun, 
Cumhuriyet Senatosu idari teşkilâtı ' hakkında 
kanun teklifi (2/129) (Pij^ Komisyonuna) 

70. — Mara* Milletvekili Atillâ îmamoğlu 
ve 10 a r k ^ a a ^ n m ) Serbest malî müşavirlik ka-
nUTL'a teklifi (2/130) (Adalet, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

71. — Niğde Milletvekili M. Nuri Koda-
manoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin inti
bakı hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
(2/131) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

72. _ Ordu Milletvekili Ferda (Mey ve 14 
arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı 
(Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu) nun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/132) (İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

73. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 23 arkadaşının, Emekli sandıkları ile malu
liyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunla
rına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/133) 
(Ulaştırma, Çalışma, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

74. _ Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 2 arkadaşının, 440 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan
lara verilecek Kasa Tazminatına dair kanun 
teklifi (2/134) 
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öcii yo xv curKadaşınııı, Devlet memurlarının di
siplin cezalarının affına dair kanun teklifi 
(2/135) (Adalet Komisyonuna) 

76. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının eğitim mehsuplarına taz
minat verilmesine dair kanun teklifi (2/136) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

77. — Sivas Milletvekilleri Enver Akova ile 
Tevfik Koraltan'ın, 2 . 7 . 1965 tarihli ve 633 sa
yılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/137) 
(Millî Eğitim, Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarına) 

78. — Sivas Milletvekilleri Enver Akova ile 
Tevfik Koraltan'ın, 633 sayılı Diyanet işleri 
Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun 28 nci maddesinin il ve ilçe müftüleri
ne verilen ödeneğin değiştirilmesine dair kanun 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

1. — Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, önce
ki birleşimde orman suçlarının affı konusunda 
gündem dışı konuşma yapan Trabzon Milletve
kili Ali Rıza Uzuner'e cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Orman Ba
kanı Hüseyin Özalp söz istemiştir. Buyurun. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

teklifi (2/138) (Maliye, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

79. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 4 arkadaşının 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/139) (Adalet, Çalış
ma ve Plân. komisyonlarına) 

80. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 4 arkadaşının. 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü mad
desinin (c) bendinin kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi (2/ 140) (Adalet, Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 
81. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 

bütçe yılı Kesinhesaplarma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/74) (Sayıştay Komisyonuna) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzun-
er'in Millet Meclisinin 1 . 12 . 1969 tarihli otu
rumunda orman suçlarının affı ile ilgili olarak 
gündem dışı yapmış olduğu konuşmasına arzı 
cevabetmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Esasen gerek basında ve gerekse efkârı 
umumiyede orman suçlarının affı meselesi gü
nün en aktüel konusu haline gelmiştir. Bu ara-

• • • > • • — ^ > « - < ^ ~ « • • 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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da orman suçlarının affı ve orman suçlarının 
affına bağlanmak istenen orman yangınları ile 
ilgili olarak çok şeyler söylenmiş ve çok şeyler 
yazılmıştır. Fakat bu konularda maalesef ger
çek dile ̂ getirilmemiş ve getirilmek istenmemiş
tir. Hattâ bâzı çevrelere hoş görünmek gayreti 
içine dahi girilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ormansız bir vatanda 
yaşanılamıyacağını ve ormanlarımızın en önem
li millî varlığımız olduğunu kabul ve tesbitten 
sonra Sayûı Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in konuşmasını tahlile geçiyorum. 

Sayın Ali Rıza Uzuner gündem dışı konuş
masında ormanlarımızda bir dram mahiyetinde 
tahsis edilecek büyük çapta yağma olayları ol
duğuna değinmiştir. Bunun tedbirleri üzerinde 
Yüce Meclisi, parti yöneticilerini ve Hükümeti 
uyarmak istemiştir. 

Ayrıca orman içi köylerimizdeki halkı suça 
iten sebepleri ortadan kaldırmadan Anayasa
daki orman suçlarını af dışı bırakan hükmün 
kaldırılmasının doğru olmadığına temasla, mad
denin Anayasadan çıkarılmasiyle orman tahri
batının hızlanacağı, bâzı çıkarcı çevrelerin su
ça teşvik olunacağı ve siyasi iktidarların se
çimlerde bu konuyu daima istismar edeceği ve 
mazide bunun tecrübeleri olduğu ve orman suç
lan affının memlekete pahalıya mal olacağı 
iiade edilmiştir. 

Sayın mille'bvekilleri, evvelâ şu hususu ifa
de edeyim ki, Sayın Ali Rıza Uzuner'in Mil
let Meclisi kürsüsünden ormanlarımızdaki bü
yük çapta yağma olaylarının neler cIMuğunu 
açıkça söylemesini beklerdik. Fakat bu yapıl
mamıştır. Mesele, yemin ettiğimiz bu kürsüden 
hakikatle alâkası olmıyan hususları ifade ede
rek zihinlerde istifhamlar yaratmak değil, 
gerçekleri dile getirebilmektir. 

A. P. olarak orman suçlarının affı konusun
daki görüş ve düşüncemiz ıSayın Ali Rıza TJzu-
ner'in konuşmasında ifade ettiği gibi, çıkarcı 
ve menfaatcileri korumak değil, onları affet
mek değil, bilâkis orman içi ve civarında ya-. 
§ıyan mustarip köylü vatandaşlarımızın ıstırap
larını dindirmek, onları bu suçlan işlemeye 
sevk ©den sebepleri ortadan kaldırarak onları 
bu sebeplerle başbaşa bırakmamaktır. 

Sayın milletvekilleri, münakaşa konusu or
man suçlarının affı meselesini haddizatında iki 

-"» -men o • İ 
etapta mütalâa etmek gerekir: Birinci etap, 
Anayasanın 131 nci maddesindeki orman suçla
rının affedilemiyeceğine dair hükmün Anayasa
dan çıkarılması; ikinci etap, orman suçlarının 
affı ile ilgili kanun tasarısı. Daha birinci konu 
hallediflmeden ikinci konu üzerinde fikir beyan 
edilmektedir. Şu anda hazırlanmış bir orman 
af kanunu tasarısı mevcut değildir. Şümulü 
ve mahiyeti nedir, bilinmlemektedir. Bir kanun 
hazırlanmadan, muhtevası bilinmeden, neleri 
ihtiva ettiği tesbit edilmeden, muhal bir kanun 
üzerinde yorumlarda, bulunmak biraz da erken 
olmaktadır. Üstelik A. P. <olarak aflıt görüşümü
zün ağırlığını, orman içi ve civarında yaşıyan 
köylü vatandaşllanmi'zın zatî ihtiyaçlarından 
doğan <ve ormanla aralarındaki bozuk münase
betlerin meydana getirdiği suçların teşkil ede
ceğini ifade etmek isterim. 

ıSayın milletvekilleri; Sayın Ali Rıza Uzu-
ner'in mezkûr konuşmasının, ayrıca kişisel gö
rüşü mü, yoksa O. H. P. nin görüşü mü ol
duğunu tesbit etmek mümkün değildir. Bu ko
nuşma C. H. P. seçim 'beyannamesinin anaha't-
lariyle de çelişmektedir. Nitekim, C. H. P. se
çim beyannamesinin bölüm 3, sayfa 23 ve 
bölüm 14, sayfa 107 ve 108 numaralarında 
bu hususta yer alan pasajları 'okuduğumda çe
lişme açıkça görülecektir. O. H. P. seçim beyan
namesinin bölüm 3, sayfa 23 ünde aynen 
şöyle denmektedir : 

«Ortanın solu düzeninde Devlet, ağaçlardan 
önce insanların devletidir». 

Bölüm 14, sayfa 107 : 

«Anayasada »orman suçları ile ilgili olarak 
yer alan »bir hüküm Anayasanın bütünlüğüne 
ve ruhuna aykırı düşmektedir. C. H. P. orman 
varlığımızı koruma amacını gerçekleştirmeye 
gene Anayasada öngörülen sosyal ve ekonomik 
reformların ve tedbirlerin yeterli olduğu kanı
sındadır. Belirli bâzı suçlarla ilgili olarak çı
karılabilecek afların sonuçlarını sımrlıyan bir 
hüküm de, devletin ve toplumun temel düzenini 
zedelliyen bir belgede yer almamalıdır. 

Sayfa 108 : 
«Anayasanın 131 nci maddesinde yer alan 

ve orman suçları için genel af çıkarılamıyacağı-
nı belirten hüküm kaldırılmalıdır.» 
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JsaşKa nır pasaj: 
«İnsanlığa karşı, topluma karşı en ağır suç

ları işliyenler bağışlandığı, insan öldürüp, ke
senler affedildiği halde, yaşıyaMımek için ağaç 
kesenlerin suçu bağışlanmaz, affedilmez bir 
s^ç saymak doğru değildir, adaletli değildir. 
Ilelle böyle bir hükmün yeri Anayasa olmama
lıdır».. 

Bu pasajlarda ifade edildiği üzere görülür 
ki, 0. H. P. nin millete angaje olduğu hususla
rın başında orman suçla-rının affedilemiyeceği 
hükmünün Anayasadan çıkarılması konusu gel
mektedir. 

Seçimlerde C. H. P. Türk köylüsünün huzu
runa bu vaitlerle, bu fikirlerle çıkmıştır, mil
letten rey istemiştir. Hattâ bu vaadinden dolayı 
milletten rey de almıştır. Fakat şimdi bu gö
rüşlerin sahibi değilmiş (gibi ağız değiştirmiş ve 
konuyu çıkmaza sokmak için bir gayretin içine 
girmiştir. Bu açıkça samimiyetsizliğin bir ifa
desidir. C. İH. P. şu anda orman suçlarının affı 
konusunda bir bunalımın içindedir. Çünkü par
ti olarak fikir birliğine varamadığı böyle bir 
önemli konuda millete angaje olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; A. P. olarak orman 
içi ve civarı köylüsünün diğer vatandaşlarımı
zın faydalandıkları af müessesesinden mahrum 
bırakılması görüşüne karşı olduğumuz gibi, 
orman suçlarının affını ekonomik ve sosyal 
tedbirlerle birlikte mütalâa etmekteyiz. Orman 
suçlarının affı meselesini sadece bir yönü ile 
tesbit ve tahlile tâbi tutarsak yanlış yargılara 
varırız. Çünkü orman suçlarının affı konusu 
çok yönlüdür. Meseleyi bütün yönleriyle ele 
aldığımızda gerçek çözüm yolunu bulmuş oilu-
ruz. 

Bugün bir gerçektir ki, ıorman içi ve civa
rı köylerini orman suçlarını işlemeye sevk ©den 
bir çok sebepler mevcuttur. Bunların başında 
köylümüzün, ekonomik gücünün yetersizliği ve 
ormandan ba^ka bir geçim vasıtasının mevcu-
dolmayışıdır. Bugün orman içi ve civarındaki 
yaşıyan vatandaşlarımızla orman münasebetle
rinin normal ve iyi bir istikamette olmadığı her
kesçe malûmdur. Bütün mesele, ormanla halk 
arasındaki bozuk bulunan bu münasebetleri dü
zenli ve normal bir hale getirebilmektir. Elibet-
t3ki orman içi ve civarındaki köylülerimizi ka
derleriyle (haşhaşa bırakamayız. Orman içi ve 

civarı köylülerimizi orman suçlarım işlemeye 
sevk eden sebepleri ortadan kaldıramadığımız 
müddetçe orman suçlarının azalması mümkün 
olmıyacaktır. 

Orman suçlarını daha katı hükümler ve 
daha zecrî tedbirler getirmek suretiyle de 
azaltmak mümkün değildir. Bütün mesele bu 
sdbepleri ortadan kaldırıcı ekonomik ve sosyal 
tedbirleri getirmekle mümkündür. 

Bugün orman suçlarının azaldığı bir ger
çektir. Ancak, orman »uçlarının azalmasını sa
dece Anayasadaki af yasağına bağlamak da 
biraz insafsızlık olur. işte orman suçlarının 
gerçek mânada azalması sebebi orman içi ve 
civarı köylerine g^ürülmüş bulunan ve götü
rülecek olan ekonomik ve sosyal tedbirlerle il
gilidir. Kısaca ne afsız ekonomlük ve sosyal ted
birlerin ve ne de sosyal ve ekonomik tedbirsiz 
bir affın bu konuyu çözeceği inancı içinde de
ğiliz. Her üküsind birlikte mütalâa ettiğimiz tak
dirde netice müspet olacaik ve arzu edilen neti
ceye ulaşılacaktır. 

Şimdi orman suçlarını gerçekten azaltıcı 
mahiyette gördüğümüz ve üzerinde durduğu
muz ekonomik ve sosyal tedbirlere geçiyorum. 
Bu tedbirlerin tatbikatına başlanılmış olup, 
daha da geliştirilmesi üzerinde çalışmalar iler
lemektedir. Orman suçlarını tamamen ortadan 
kaldııarak sosyo - ekonomik tedbirlerdir. El-
betteki sebepleri kaldırmak, suçları tamaımen 
izale etmek zamanla mukayyettir. Ormanlık sa
halar içinde yaşamaya mecbur ve gelişmeleri 
ormancılık faaliyetlerine bağlı bulunan vatan
daşlarımızın işgücünü ve çalışma sahalarını ge
nişletmek suretiyle gelir kaynaklarının ve ge
çim imkânlarının yükseltilmesi, halk - orman 
ilişkilerinin sosyal ve ekonomük açılardan geliş
tirilmesi gerektiği kanısındayız. Konuyu bu 
açıdan ele aldığımız zaman her geçen yılda or
man işçisine ve dolayısiyle orman içli köylüleri-
mlize orman ürünlerinin istihsal, nakliyat, ima
lât, tohum toplama, ekim, dikim, arazi develop-
manı ve yol inşaatı gibi çeşitli hizmetler karşı
lığı ödenen para miktarlarında gözle taüdp edi
lecek kadar bir yülkselme kaydedildiği görül
mektedir. 

Maruzatımı bir kaç konu üzerinde rakamlar 
vererek teyiıdetmek isterüm. Şöyle ki; 1961-yı
lında yakacak odun olarak 1 751 530 metre-
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mikaboian istihsal miktarına karşılık onman 
işçisin© ödenen meblâğ 24 716 853 Tl. iken, 
1968 yılında bu mıi|ktarlar yakacak odunda 
4 307 801 metre^kübe ödenen meblâğ da hemen 
herden üç katına yakın olarak 64 853 901 Tl. 
ye yükselmiştir. 

Nakliyat işlerimde isei, aynı periyotlarda iş
çiye ödenen metolâğ 10̂ 3 276 817 Tl. iken, üç 
ıriisli kadar artarak, 309 892 000 Tl. yüksel
miştir. 

'Bu miktarlar yanımda bir taraftan orman 
varlığımızın geleceğini teknik yönden güven
lik altına ahmak için yapılan orman imlar ve 
ıslah ligleri ağaçlandırma ve her nevi arazi de-
Velopmanı mlahiyetinde bulunan erezyon kont
rol çalışmaliariyle orman yollan inşası, gerek 
yapım Ve gerejksel ö'dlenen para bakımından yıl
dan yıla bir artış kaydetmektedir. 

'Nitekim, orman ve orman ıslahı faaliyetleri 
27 955 hektardan 115 200 hektara çıkarılmış, 
sarf edilen meblâğ 11 1$G 866 Tl. den 
27 000 581 Tl. ye yükselmiştir. 

Ağaçlama sahası 10 107 000 hektardan 
21 832 000 hektara ve sarf edilen parıa da 
23 364 538 Tl. den 51 708 203 Tl. ye yüksel-
imiş bulunmaktadır. Doğal dengesi bozulmuş 
bulunan orman 'içli yüksek bölgelerde yapılan 
bir nevi arazi developmam olarak tavsif edile
bilecek erezyon1 çahşmalan da aynı devreler 
içinde 3 908 hektardan 4 454 hektara çılkaraî-
mış ve sarf ediltem1 meblâğ lise, 2 310 000 Tl. 
den 8 160 000 Tl ye ulaştırılmıştır. 

Gerek çeşitli orman ürünlerinim istif yerle
rine ve dolayısiyle liç pazarlara naklini müm
kün kılacak ve gerekse tüm ormancılık çalış-
malan düzenimde yürütülmesini sağlryaeak ve 
güzergâhında bulunan köyleri anayollara bağ
layacak tabiatta ve yapıda bulunan orman yol
lan stabilize vê  toprak olarak 21 989 kilomet
re iken, 28 528 kilometre yenliden inşa edilelrek 
50 509 kilometreye çıkanlmıştır. 1961 yılımda 
18 557 878 Tl. olan yol inşaat giderleri 1963 
yılında 98 884 604 İraya yükselmiştir. 

Orman işçilerimize çeşitli ormancılık hizmetr 
leri! {karşılığı ödenmiş bulunan para miktarı 
hakkımda buraya kadar olan beyanlanmı öaet-
liyecek olursam; 1961 yılımda istihsal, nakliyat, 
orman bakımı, ağaçlandınilması, erezyon ve 
yol inşaatı çalışımalan karşılığı 166 947 219 Tl. 
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olarak ödemen nıikt-uıım 
572 460 979 Tl. ye yükseldiği görülecektir. 
Bu miktara, gerek istihsal ve nakliyatta fiilen 
çalışmalan dolayısiyle verilen yakacak odun 
ve gerekse yakacak odunun iç pazarlara götü
rülerek satişianndan elde edilen, tahminen 
160 milyon lira kazancım da eklenmesi gerekir. 
Bu hikmetler karşılığı ödemen paralar tama
men, köylünün cebine girmiştir. Katiyen aracı 
bahis konusu değildir. Çünkü, orman içi ve 
civanmdaki bütün, ormancılık hizmetleri vahi
dî fiyat yolu ile mahallî köylülerimize yaptı-
nlmaktadır. 

Bir yandan iş alamlannın genişılemesimi do
ğuran hizmetleri hızlandırarak orman işçileri
nin mevsimlik gelirlerinin artırılması nedenle
ri halledilirken, diğer yandan da orman tah
riplerini önlemek amaciyle dam örtüsü olarak 
pedavra, hartama kullanılan orman bölgelerin
de pedavra yerine kaim olmak üzere kiremit, 
galvanizli saç, teneke gibi çeşitli dam örtüsü 
satınalınıp muhtaç köylülere bedeli karşılığım
da dağıtmak veya bu gibi kimselere bu amaç
la kredi yardımı yapmak. 

Burnumla beraber Madem Kanunuma göre 
arama ve üretme hakkı ve işletme izni bulu
nan, krediye muhtaç özel ve tüzel kişilere lin
yit üretimimi artırmak amaciyle kredi yardı
mımda bulunmak ve yüksek randımanda ısıt
ma ve pişirme araçlan satınalıp muhtaç or
man köylerime bedeli karşılığımda dağıtmak 
veya bumlan satımalacaklara kredi vermek. 

Aynı zamanda gayrifennî arı kovanımı ön
lemek amacı ile orman işletmelerince yapılan 
fennî arı kovamlannım orman köylüleri tarafın
dan satın alınması için Orman işletmesi ve Dö
ner Sermaye Yönetmeliği esaslarına göre 20 
milyon lira olarak tesbit edilen fondan 1 713 529 
lirası linyit üretimine 831 365 lirası ısıtma araç
larına, 14 946 607 milyon lirası dam örtülüğü-
ne, 1 105 628 lirası fennî ankovanma kredi ola
rak verilmiş olup, bu fonum sağladığı olumlu ne
ticeler dolayısiyle miktanmım önümüzdeki yıl 
50 milyon liraya çıkanlması suretiyle ve kre
di konulan da genişletilerek inekçilik ve yon-
cacıhk tesisi ve lüzumlu gübre teminini kap-
sıyacak şekilde genişletilerek orman tahribi 
yönünde olumsuz eylemleri engellemek amaç-
lariyle, ekonomik ve sosyal anlamda bir hav-
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za amenajmam tatbikatı yönü ile muhtaç köy
lülerimize daha geniş imkânların sağlanması 
cihetime gidilecektir. 

Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. Birleş
miş Milletler Yardım Teşkilâtına (FAO) bağlı 
'dünya gıda programı karşılıksız gıda yardı
mından faydalanarak orman köylüsünün bes
lenmesine de katkıda bulunulmuştur. 19£4 
yılında başlıyan bu yardım ile üç •«•; r l par^i 
olarak 34 milyon Türk Lirası t ^ a n a ı d a sağlan
mış bulunan gıda m a d d ^ r i y ı e n başmüdür
lük mıntakasımda ^^al, ağaçlandırma, yol, 

al ) Ltjtımi, ziraat arazilerinin developmanı, 
hayvancılığın ıslahı ve beslenmesinin sağlanma
sı gibi çalışmalarda bulunan köylüye buğday, 
tereyağı, süt tozu, fasulye ve çay gibi gıda 
yardımında bulunulmuş ve Ibu yardımdan 
122 685 aded aile istifade etmiştir. Bu gıda 
yardımı miktarı 1970 yılı başında 150 milyon 
lira daha artırılarak 24 orman başmüdürlüğü 
mmtakasma şâmil bir tatbikat safhasına konu
lacaktır. 

Bunları arz etmekten maksadım, gerek doğ
rudan doğruya ve gerekse kredi ve yardım 
yolları ile köylümüze intikal eden gelirlerin 
onun yaşama seviyesini hissedilir derecede 
etkilemekte bulunduğunu belirtmektir. Bu 
beyanımı da bir misal ile teyidetmek isterim. 
Kızılcahamam - Kirmütçay yukarı havzasında 
doğal dengenin bozulması sebebiyle meydana 
gelen 46 bin hektarlık erezyon sahasının ıs
lah ve ağaçlandırılması ve orman içi meralarının 
ıslahı çalışmalarına başlandığı ilk yıllarda o böl
ge halkının tepkisi ile karşılaşmış, ziraat arazi

lerine ve meralarına müdahale edildiği düşünce
leriyle çeşitli istikametlerde direnmelerle şikâ
yetler yapılmıştır. Çalışmalara başlandığı sıra
da bölgede bulunan 40 köyün 25 500 hektar ta
rım arazisinin 10 770 hektarı ormandan açılmış 
yamaç arazi, 11 413 hektarı kıraç ve yamaç ara
zi, 2 706 hektarı da taban arazi durumunda 
olup, bunun ancak 610 hektarı sulanabilmekte 
idi. Bu köylerin hayvan sayıları ise 1963 yılı tes-
bitlerine göre 17 201 aded sığır, 14 102 aded 
koyun ve 83 585 aded keçiden ibaretti. 

Dağlık ve ormanlık bölge halkının durumu
nu karakterize eden bu havza köylerinin ekono
mik ve sosyal yönden kalkınmalarını hedef tu
tan havza amenajmam çalışmaları sonunda böl

ge köylerine 319 857 lira kiremit kredisi, 414 905 
lira arıcılık kredisi verilmiş, işçi eğitim kampla
rında ormancılık işleri yanında dokumacılık, 
arıcılık, peynircilik konularında eğitim yaptırıl
ması, mıntakada kültür ırkı sığır mevcut değil
ken Dünya G-icîa Programından köylüye sağla
nan bedelsiz konsantre hayvan yemi ile, kendi
lerince kredi yolu ile satınalınan 400 aded mon-
tafon ırkı ineğin beslenmeleri temin edilmiştir. 
Bu konuda 86 haneli Güvem bucağı merkezinde 
bulunan 102 aded mohtafon ineğinden 40 bin li
ra civarında aylık süt geliri sağlandığını örnek 
olarak gösterebiliriz. 

1970 yılında 24 Başmüdürlüğün bu vasıfta
ki bölgelerinde bu tatbikata geçilmiş olacaktır. 
Bütün bu faaliyetler ve sağlanan yardımlar so
nucunda bunlardan faydalanan mıntıka köylü
sünün süt, bal ve meyva üretimi büyük ölçüde 
artmış, geliri yükselmiş ve kendi kendine yeter 
hale gelmiştir. Aynı zamanda ormanlara yapı
lan menfi baskı da kalkmış ve teknik ormancı
lık çalışmanları imkân dâhiline girmiştir. 

Bu çalışmalar yanında genç neslin eğitimini 
sağlamak, çeşitli ormancılık faaliyetlerinde de
vamlı ve kalifiye işçi istihdamını mümkün kıl
mak amaçlariyle askerliğini yapmış ve 25 yaşı
nı henüz ikmal etmiş köy çocukları arasından 
seçilen, 6 veya 9 ay süreli 100 işçi kadrosu bu
lunan ormancılık işçi eğitim kampları açılmıştır. 
Şimdiye kadar 20 muhtelif yerde 8 541 köylü 
genç bu kamplardan belge almış olup bunların 
içinden başarı gösterenlerden istiyenler orman 
muhafaza memuru, fidan ve ölçü kesim memu
ru okullarına alınmaktadır. Bu suretle orman
lık mıntıka köyleri içine eğitim hizmetleriyle 
yardımcı olarak girilmiş bulunulmaktadır. 

Orman köylüsü lehine şimdiye kadar yapıl
mış bu sosyal ve ekonomik yardımların yarattı
ğı hissedilir ferahlığın daha da genişletilmesi ve 
daha geniş orman köylüsünün çeşitli ormancılık 
hizmetlerinde çalıştırılması suretiyle veya dola-
yısiyle sağlanacak imkânlarla birlikte bunların 
sosyal güvenliğe kavuşturulması bakımından 
tasarladığımız tedbirlerden de kısaca bahsetmek 
isterim : 

Her türlü sosyal imkânlardan mahrum bulu
nan orman işçisinin ve ailesi efradının sosyal gü
venliğini sağlayabilmek için 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun kapsamına ait 2 nci madde
siyle, işverenin tarifine ait 4 ncü maddenin ta-
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dilini öngören bir kanun tasarısının Yüce Mecli
se pek yakında sunulacağını ümidediyorum. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, çeşitli or
mancılık hizmetlerinde ve faaliyetlerinde çalı
şan işçilerin gerek zati ve gerekse aile efradına 
ait sosyal güvenlikleri ve daha ranâti'kla çalış
ma imkânları sağlanmış olacaktır. 

Yine aynı hedeflere yönelmiş çalışmalarımız 
arasında ve doğrudan doğruya köy kalkmma-
siyle ilgili olup da bugüne kadar kesin sonuç
lara ulaşmamıza engel teşkil eder mahiyette bu-
lunduuğmuz 6831 sayılı Orman Kanununun 13 
ncü maddesinin hükmünün, köy kalkınmasını 
daha realist bir görüş ve tatbikat içinde sağla
mak üzere fon teşkil olunabilecek bir şekle geti
rilmesini muvafık mütalâa etmekteyiz. Bu yön
deki çalışmalarımız hızlandırılarak kısa bir süre 
sonra Yüce Meclisinizin tetkikine sunulacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere, ekonomik ve sos
yal anlamda bir havza amenaj manı tatbikatına 
büyük katkıda bulunacağı ümidinde olduğumuz 
ve çeşitli kaynaklardan temin edileceği üzerinde 
çalışmalarımızın ilerlediği bir özel köy kalkın
ma fonu teşkil etmeyi düşünmekteyiz. Bu suret
le sermaye bünyesinde teşekkül edecek bu fon
dan tesbit edilecek esaslara göre belirli vâdeler
de faizsiz olarak ödenmek esasına dayanan, 100 
milyon lira civarında olacağını tahmin ettiğimiz 
bu fon da orman köylerimizin hayat standardı
nın yükseltilmesine çok olumlu katkılarda bu
lunacaktır. 

işte bütün bu hizmetler orman içi ve civarı 
köylerimizin ekonomik gücünü ve ekonomik po
tansiyelini artırmış, orman halk münasebetlerini 
bu kısa periyot içinde düzenli hale getirerek 
orman suçlarının asıl azaltıcı sebebi olmuştur. 

Bu tedbirlere ilâveten, mâruzâtımın bu kı-
sımlannı teşkil eden ve orman köylüsünün eko
nomik ve sosyal gücünü artırıcı istihsal, nakli
yat, orman imar ve ıslahı, bakım, ağaçlandır
ma, erozyon çalışmaları ve benzerleri gibi faali
yetlerimizin düzenlenmiş plânlara göre yıllık 
programlarla artırılması, dolayısiyle insan gücü 
istihdamının daha yüksek bir seviyeye çıkarıl
ması başlıca hedeflerimizdendir. 

Nitekim, bu gayenin tahakkuku için daha 
rasyonel bir çalışmayı sağlamak üzere Bakanlı
ğımız bünyesinde hizmetleri koordone ederek fi
ilen çalışacak bir orman ve clağ köylerini kalkın

dırma ünitesi teşkil edilerek, orman köylerinin 
kalkındırılmasında daha müessir katkıda bu
lunmak imkânları sağlanacaktır. 

Ayrıca orman içi ve civarındaki köylerimizin 
büyük müşkülâtla karşı karşıya kaldıkları tah
dit komisyonları mevzuunda da gerekli tadilât
lar yapılacaktır. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 3116 sayılı 
Orman ir*-11-11111 i l e 6 8 3 1 ^y1*1 Orman kanunla
rının orman sa^^ l e r i değişiktir. Bugüne kadar-
ki tatbikat 3116 ş a y i Kanuna göre yapılmıştır. 
Tahdit talimatnamesinde J^acağınıız bâzı ta-
dillerle tahdit komisyonlarının 683ı _ .v 
nunun toprak tarifi içinde çalışmasını sağlama^ 
üzere orman içi ve civarındaki vatandaşlarımı
zın bu konudaki meselelerini de halletmiş ola
cağız. 

Bütün bu almakta buluntluğumuz ve alaca
ğımız ekonomik ve sosyal tedbirlerle orman suç
ları ve orman suçlarının affı meselesinin mem
leketimizde artık bir efsane haline geleceği ümi
di içinde bulunmaktayız. 

Hepinizi sevgi ve hürmetlerimle selâmlarım. 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un an-
diçmesi. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok, andiçmek üzere buyurunuz efendim. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok andiçti). 

3. — Devlet Bakanı ve Millî Savunma Ba-
kanvekili Hüsamettin Atabeylinin, önceki birle
şimde İstiklal Madalyası sahiplerinden, bâzılarına 
şeref aylıklarının bağlanmasının (gecikmesi konu
sunda gündem dışı konuşma yanan Trabzon Mil
let vekili Ahmet Şener'e cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmek üzere 
Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanvekili 
Sayın Hüsamettin Atabeyli, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE MÎLLÎ SAVUNMA 
BAKANVEKİLİ HÜSAMETTİN ATABEYLİ 
(Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1 . 12 . 1969 tarihli celsede Trabzon 
Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in istiklâl Ma
dalyası sahiplerine şeref aylığı bağlanması ve 
bağlanmış bulunan bu aylıkların ödenmesine ait 
muamelelerin gecikmesi dolayısiyle vâki konuş
malarına cevaplarımı arz etmek ve sormuş oldu
ğu husus hakkında bilgi takdim etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Arkadaşımız, bu meselenin kendisinin fbir ıs- I 
tırabı olduğundan bahsederek sözlerine ibaşla- j 
mıştır. Meselenin bir ıstırap konusu olduğu nok
tasında kendisiyle müttefik değiliz. Eğer 40-45 
sene evvel bu mesele bir ıstırap konusu olmuş 
olsaydı bugün huzurunuzda bunun konuşması
nı ve münakaşasını yapmazdık. 

Mesele 1005 sayılı Kanunun müzakeresi sıra
sında da ifade olunduğu gibi, İstiklâl Madalya
sına hak kazanan kişilerin, gazilerin miktarının 
ancak 10 bin civarında olabileceğini, binaen
aleyh, bağlanacak 250 liranın daha yüksek mik
tarlara iblâğ edüemiyeceğinin münakaşası sıra
sında bu mesele ortaya çıkmıştı. 'Kanun çıkıpta 
tatbikata başlanınca, bu tahminlerinin hiçbiri
sinin doğru olmadığı ve ibüyük (bir yekûnun bu 
kanundan istifade edeceği anlaşıldı. 

Şimdi, 1005 sayılı Kanunun meriyetinden 
sonra 280 astsubay ve 30 (bin civarında da er 
için muamele ikmai edilmiş ve kendilerine maaş 
bağlanmıştır. Halen Millî Sfiıvunma Bakanlığın
da 80 bin bu misillü evrak sıra (belemektedir. 

Bakanlığımın bu işlerle vazifeli k ı l m ı ş olan 
(bölümü 3 kişiyle çalışırken, bunlar 24 kişiye ib- .J 
lâğ edilmek suretiyle bu tazyiki karşılamak üze
re takviye edilmiş durumdadır. 

Müracaat sahiplerinin evraklarının tetkiki; 
çoğu zaman arşivlerimize inmek suretiyle yapıl- j 
mak lüzumunu da hissettirmektedir. Bu itibar- j 
la itinalı bir tetkik ve talebin yüksekliği bu ge-' 
cikmelere sebeboluyor. ; 

Beraeti alıp da maliye şubelerine müracaat; j 
eden herkes aylığını derhal almaktadır. Burada i 
(bir gecikme meydana gelmemektedir. Bu gecik- j 
me sadece, arz ettiğim gibi, talebin şiddeti dola- • 
yısiyle Millî Savunma Bakanlığında teraküm İ 
etmiş evrak dolayısiyledir. 1 

Biz 1970 yılı içerisinde hütün bu muameleleri 1 
ikmal ederek bu konuyu tasviye edeceğimize] 
kaani bulunuyoruz. Bu gayretin içerisindeyiz. { 

Sayın milletvekillerine ve gündem dışı konu-1 
şan Saym Şener arkadaşıma cevabolmak ve bil-1 
gi olmak üzere arz etmiş bulunuyorum. ; 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış- \ 
lar.) M 

4. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'- i 
nun, Ankara havasının kirlemnesi ve alınması ge-s I 
rekli tedbirler konusundaki demeci ve Devlet Ba-\ I 
kanı Refet Sezpin'in cevabı | 
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BAŞKAN — Ankara'nın havasının kirlenme
siyle ilgili Sayın Şinasi Özdenoğlu gündem dışı 
söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ankara'nın kirlenen havası konusunu, ya da. 
halkmusın dediği gilbi «Ankara'nın dumanı» ko
nusunu yüksek huzurunuza getirmeden önce 
bekledim. Umdum ki, Hükümet Ankara'nın me
selesi olma niteliğini çoktan aşmış ve Türkiye'
nin meselesi olmuş bâr konuda, böylesine bir ha
yati konuda millete, burada Hükümet programı 
açıklanırken bu meseleyi programda ele alsın,, 
kaydetsin ve millet önünde taahhütte bulunsun, 

Bir Boğaiz köprüsü meselesinin adetâ millî 
bir dâva haline getirilmiş olduğu şu sıralarda ve 
ve iktidarın böyle bir meseleyi adetâ millî bir 
mesele telâkki etmesi zihniyeti önünde, Başkent 
halkı için artık hayati bir konu olduğunda şüp
he götürmiyen kirli hava dâvasının en kısa bir 
zamanda çözüm yoluna bağlanması için bekle
dim; ama maalesef Hükümetin bu noktaya te
mas ettiğine dair her hangi bir işaret, bir beyan 
göremedik. Tabiî bu gidişle daha pek çok bek-
İiyecCS'imiz neticesine vardığımız için de mesele
yi, hattâ bufeiin biraz daha geç kalmış olmanın 
üzüntüsü içinde, Yüksek Meclise getirmek lüzu
munu duyduk. (A. P. sularından. anlaşılmıyan 
bir müdahale) Çok beklemek lâal^ bu gidişle... 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, «Bu kC^u 
Ankara'nın değil Türkiye'nin dâvası haline gel
miştir» dedim. Gerçekten (bugün Başkentte di
ğer 66 ilimizin insanı yaşar arkadaşlar; Başkent 
diğer 66 ilimizle ilişkileri olan bir vilâyettir., 
(A. P. sıralarından bir milletvekili; «Başkent 
olduğu nereden belli olacak?») Onu sayın Hükü
mete sormak lâzım efendim, biz de onu sormak 
için buraya geldik... Ve tabiî bu meseleyi yalnız 
Başkentin değil, Türk Milletinin millî mücadele, 
millî kurtuluş dâvasının kalbi olan ve Türkiye'
nin kalbi saydığımız Ankara'nın meselesi olarak 
bütün Türkiye'nin meselesi sayıyoruz ve bu 
önemle henimsenmesini rica etmek üzere mese
leyi Yüce Meclise maletmek maksadiyle huzuru
nuza gelmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça ifade etmek ge
rekirse, duman Ankara'nın sembolü haline gel
miştir. Hepimıizkı bildiği glilbii, yıllar yılı sâde 
vatandaşımızdan Cumhurbaşkanımıza kadar bir 
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milyonu aşkın Ankaralı her an çok ağır bir teh
likeyle karşı karşıyadır ve tehdidedilmektedir : 
Arkadaşlar, bu tehlike kanser tehlikesidir. 

İlmin ışığında, ilmin tesbit ettiği bir gerçeği 
Yüksek Huzurunuzda üzüntüyle belirtmek mec
buriyetindeyiz; Ankara'nın kirli havasında bu
gün şu anda kanserojen maddeler mevcuttur ve 
bu havayı devamlı surette ciğerlerine çeken her
kes bu tehlikeyle burun buranadır. 

Bir gazetemizde son günlerde yapılan yayın
la da doğrulandığı üzere, Ankara'da, Hava Kir
lenmesiyle Savaş Derneğinin yaptığı araştırma
lardan da açıkça anlaşıldığı gibi, Başkentte ak
ciğer kanseri 1965 yılından bugüne, sadece 
4 yıl içjinde, % 9,5 oranında artmıştır. 

•Genel olarak kanser son 8 yıl içinde 6 mjis-
ıli ve solunum yolları hastalıkları iste 7 misli 
'altmış bulunmaktadır. 

Yine bu raporlara göre arkadaşlarım, An
kara havası 45 yaşından yıujkanidaki müzmin 
bronşiti! hastalarda ani ölümlere sebebiyet 
vermektedir. Bunlar tıp ilmJinin teısbüt ettiği 
gerçeklerdir. 

iBatı ülkelerinde 'tesbit eldilten ölçülere göre 
Ankara'nın havası bugün çok kirli- hava hu
dutlarına girmektedir. Bu kirîıijSik sabah ve ak
şam ısaJatlıerinide çok aroimıaJkta, gündüzleri sa
at 13,15 aralaraiuJa njisbeten azalmakta, baaamı 
orta derıeGeıde kirlilik hudutlarına varmaktadır. 

Değeri larkaJdalşlarıim, burada Ankara'daki 
hava kirlenmesinin medlenlerlnie ayrıntılariyle 
igıirecek değilim, esasen bunla lüzum da yok, 
faizim, için önlemli olan, meseleyi Yüce Heye
tinize© maletmektir; ancak şurasını hemen be
lirtmek isteriz ki, Ankaralınız hava alkımları 
yönümden bahtsız bir ştehrimizdir. Ankaria'dia 
yer seviyesi rüzgârları hem iazdır, hem de hız
lan düşüktür. Şehrin yüksek tepelerle çevrik 
imiş olmiaSı da dumanın Ankara üstünde kü
melenip düğümlenmesine sebebolmaktadır. 

Bir hanım profesörümüzün izahlarına gtöre, 
toprakla toprak üstündeki ısı farkının çok az 
loılması medeniyledir ki, duman şehrin üstündte 
acık kalmaktadır. Buna bilim tâbiıriyle «ısı 
enversiyouu» deniyor. Yapılan izahlara göre 
olay kısaca şu şekilde cereyan etmektedir. 
Gündüz güneşle ıSınan toprak geceleri bu sı
caklığı radyasyon yolu ile havaya veriyor. Bu 
sırada Ankara üstündeki alçak yıa da orta i 

yükseklikteki bulutlar yinle radyasyon yoluy
la topraktan gelen bu ısıyı alıyorlar ve tekrar 
toprağa veriyorlar. Böylece toprakla toprak 
(üstündeki hava arasında bir ısı mübadelesi 
husule geliyor, sühunet farkını hemen hemen 
ortadan kaldıran bu değişim devam etltiği sü
re içinde duman şehrin üstünde birikiyor ve ka
lıyor, dağılmasına liımkân olmuyor, öyle ise ya 
dumanı yaratan mâdenleri ortadan kaldıraca
ğız, ya da bu ısı enversüyonu dedikleri sühu
net farkının azalması keyfiyetini yok edeceğiz. 
Zira dumanın dağılması için şiddetli bir 
hava alkımı, bunun için1 de büyük bir sühunet 
farkı yariaitmlak gerekecektir M, bunun için de 
elimizdeki teknolojik imkânlar yetmemekte
dir. öyle ilse ne yapacağız? 

Değerli arkadaşlarım, birinci çözüm yolu 
üzerimde duracak, yani dumanı önlemenin, 
yok etmenin mıiioadeleslini yapacağız. Bu 
amiaçla bulabilirseniz, ucuza mal edebilirseniz 
tabiî gaz yakacaksınız. Yakın bir geçmişte 
dünyanın mr kirli havaisma sahilbolan Londra 
duyduğumuza göre tabiî gazdan faydalanmak 
suretiyle şimdi dünyanın en temiz havalı şe-
Mrlerinıden birisi halime gelmiştir. Gerçekten 
de öyle, giden arkadaşlarımızın beyanlarına 
göre Londra bu tabiî gazı yakmaya, kulan-
maya başladıktan sonra gerçekten tertemüz 
havalı bir şehir haline gelmisjtir. 

Şimdi tabiî gaz yok, ucuz elektrik yok, ha
vagazı yetmiyor, öyle ise bir konu kalıyor, 
Ankaria^da kok mu yakacağız? Uzmanların 
büyük bir kısmı bu nJokta üzerinde birleşiyor
lar arkadaşlarım ve tek kurtuluş çaresini kok 
kömürü yakmakta görüyorlar. Bütün gazete
lerde çıikan bir habere göre de Ankara Beledi
yesi merkezi ısıltma sistemine gitmek suretiy
le 400 000 000 Urla masraflı bir projeyi bir İn
giliz farmasına yaptırmışta*. 

Şimdi Hükümetin görüşü medir, bu konu 
plânlamadan geçmiş midir? Vaktiyle duyduğu
muza göre plânlama Iraktan getirtilecek olan 
tabiî gaz konuşumda bir plânı incelemiş idi ve 
bunun üzerimde durlmuştu. Diğer bir plân da 
Almanların teklif ettiği bir plândı. Zannediyo
rum 300 000 000 tesis sermayeli bir sömökıok 
tesisi yapmak suretiyle kok kömürü elde et
mek amaJcını hedef olarak almıştı. Her iki 
projenin de neden dolayı reddedilmiş olduğu
nu ve bulgun beleldSjyemüzin üzerinde durduğu 
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konunun gerçekten en akla uygun, en ekono
mik ve en faydalı yolun olup olmadığı husu
sunu haklı olarak bilmek istiyoruz ve Hükü
metin bu konuda izahat vermesini bekliyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Artık gün
deme gfirsek iyi olur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Tam 
gündem, üzerindeyiz ve son derede hayati bir 
konu üzerinde lüzumlu (bir konuşma yaptığım1 

inancındayım. Takdir Yüce Heyetünldir. 
Efendim, zaman zaman bu konuda birtakım 

yazılar yazılar ve bu yazılarda kalorifer ka
banlarının kontrol ve İslahı, kaizanları, yakan 
kimselerin eğitime tabi tutulması gibi birtakım 
yan tedbirlere başvurulması tavsiye eddlr. Ar
kadaşlar, bunların hepsi zevahiri kurtarmak 
için başvurulan yetersiz ve âciz tedbirlerdir. 
Devleti ıslah edemediğimiz bir ülkede kalori
fer kazanını ıslah etmekle hiçbir olumlu so
nuca varacağımız kamışımda değiliz. Böylesine 
zavallı tedbirlerle böyle önlemli bir dâvaya çö
züm yolu bulmaya imkân yoktur. Bu, hepimi
zin meselesidir. 

Mesele, kalbül buyuracağınız gülbi, bir ma
hallî İdareler, bir beledüye meselesi değildir, 
elbette ki, bir Hükümet meselesidir, bir Dev
let meselesidir. 

Bugün uzmanların açık ve seçik bahsetti
ğine göre tek kurtuluş yolu dumansız yakıttır. 
Bu itibarla da Hükümetin bu konuda nasıl bir 
plânı uygulamak lüzumunu duyduğunu öğren
mek istiyoruz. Son derece hayatî olan bu konu
da meseleyi Yüksek Meclise malettik-
ten sonra, ayrıntı! ariyle birlikte Hükümete 
ayrıca hür muhtıra vereceğiz ve hu dâvanın 
sonuna kadar da takipçisi olacağız. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Araştırma 
önergesi verelim, 'araştırma açalım efendian. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — O da 
olabilir efendim, meseleye çözüm yolu bulmak 
için ne yapmak mümkünse onu elbirliği ile 
yapmamız lâzımdır. Çünkü bu gemi içinde he
pimiz birlikte varız. Ben Ankara'nın, hayatî bir 
meselesine dokunuyorum, elbette ki, Ankara'
da yaşıyan arkadaşlarımız olarak sizin de 
olumlu bir meseleye katkıda bulunmanız lâzım 
ve tabiî Hükümetim bu konuda sadece proje 
İle, lâfla yetinmesi değil derhal eyleme geçme
sini de bekliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, hayatî olduğundan şüp
he etmediğimiz böyle bir konu üzerinde (ki bu 
konuyu biz partiler üstü bir konu telâkki ediyo
rum, bütün Türkiye'yeniri meselesi olmak yolun
da,, fakat herhalde bütün milletvekillerini de 
teker teker ilgilendirecek kadar önemli bir ko
nu telâkki ediyoruz.) bütün arkadaşlarımızın 
teker teker hassasiyetini bekler, Yüce Meclisi 
saygılarla selâmlarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Ba
kanı Refet Sezgin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Ankara şehrinin kirli havadan büyük ölçü
de müteessir olduğu ve hepimizin bundan mü
teessir olduğumuz bir vakıadır. Bunu ortadan 
kaldırmak ve Ankara'yı rahat yaşanabilir, ha
va bakımından devlet merkezine uygun bir şe
hir haline ifrağ etmek zaruretimede ittifak edi
yoruz. Bu, bugünün de meselesi değildir. Uzun 
senelerden beri Ankara'nın bu kirli havasından 
şikâyet edilmektedir. 

Buna bir hal şekli bulma bakımından Ma
den Tetkik Arama Enstitüsünde dumansız bir 
yakıt üzerinde çalışmalar yapılmıştı. Enstitünün 
dumansız bir yakıt bulduğu da bir vakıadır. 
Ancak bunun ekonomik bir yakıt olmaması 
muvacehesinde, tonunun asgari 500 lira civa
rında bir yakıt olması sebebiyle, kullanılması 
ve Ankara'nın bu araştırma ile kirli havasının 
temizlenmesi imkân dâhiline girmemiştir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünü bu ça
lışmalar filhal devam etmekte, daha ekonomik 
bir yakıt bulmak için devamlı gayret sarf edil
mekte ve bu konuda dış imkânlardan da Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü istifade etmek
tedir, filhal bu çalışmalar da devam etmekte
dir. 

Bir diğer alternatif olarak tabiî gaz ile An
kara'nın teshini düşünülmekte. Yüksek malû
munuz bulunduğu veçhile, Irak ile aramızda 
karar safhasına gelmiş bulunan bir tabiî gaz 
nakli ve alışverişi hususu da Ankara'nın kirli 
havadan kurtarılması sadedinde düşünülen 
projelerden birisidir. 

Bununla Yüce Meclise şu hususu arz etmek 
istiyorum. Şimdiye kadar Hükümeti ilgilendi-
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ren kısım bakımından Ankara'nın kirli hava
sına bir çare bulma bakımından gerekli çalış
malar yapılmıştır, işin ehemmiyetine uygun 
olarak buna devam edilmektedir. Henüz bunun 
nihai şekline Hükümet bakımından vâkıf de
ğiliz. 

Sayın Özdenoğlu arkadaşım diyor ki, «Hü
kümet Programında Ankara'nın kirli havası
nın temizlenmesine mütedair hiçbir işaret yok». 
Doğru. Yine ilâve ediyor, diyor ki, «İstanbul 
köprüsü var.» o da doğru. Takdir buyurursu
nuz ki Hükümet programlarında her meseleyi 
kazuistik bir görüşle ele alarak ifade etmek 
mümkün değildir. Ancak Hükümet Programına 
alınmayan bir meselenin Hükümet tarafından 
ilgisizlikle karşılandığı şeklinde mânâlandırıJl-
ması yanlıştır, doğru değildir. 

Bilmiyorum İstanbul köprüsü misalini Sa
yın özdenoğlu neden aldı? Her halde çok talih
siz olarak kendilerinin İstanbul köprüsüne kar
şı bir allerji duymalarından dolayı: Bunu bi
lemiyorum. 

. ŞİNAS* ÖZDENOĞLU (Ankara) — Zamanı 
şimdi değil, daha sonra yapılabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lütfen otur
duğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Böyle bir konuşma metodu yok Sa
yın Özdenoğlu. Siz konuştunuz, biz sizi dinle
dik. izin verirseniz mâruzâtta bulunalım. 

Ben ifade ediyorum, diyorum ki; bir mese
lenin Hükümet Programına alınmamış olma
sı, ona ilgi duyulmadığını ifade etmez. İstanbul 

.'.köprüsünün Hükümet Programına alınması,, An-
karaJn-m kirli havasından kurtarılmaması mâ
nasına gelmez. Bunları birbirine karıştırmak
ta zannediyorum fayda yoktur. 

Ayrıca Sayın Özdenoğlu'nun da işaret etti
ği gibi, Ankara Belediyesi de bu konuda bir ça
lışma yapmış bulunuyor ve bugünkü gazete
lerde de, yüksek manzurunuz olduğu veçhile, 
Ankara havasını temizleme projesi bir yarış
maya tabi tutulmuş ve bunu da bir İngiliz fir
ması kazanmış bulunmaktadır. 

Bu maruzatımı, Sayın Özdenoğlu'nun mün
hasıran Hükümetin Ankara'nın havasına ilgi 
duyup duymaması noktasından arz ediyorum. 
Plân konusunda çeşitli alternatiflerden hangi
sinin bu konuda, düşünülmekte olduğunu, mü-

taakıp celselerde Ankara Belediyesindeki ça
lışmayı da dikkate almak suretiyle tetkik ede
rek Yüce Meclise mâruzâtta bulunacağım. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. saraalrından al
kışla.'.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

5. —- Vazife ile yurt dışına giden YLİU'% Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin, vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/77) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakam Ahmet TopaSoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin,, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştu!'. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Ma1 iye Ba
kanı Mesut Erez'e Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/76) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne kadar; Mali
ye Bakanlığına, Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Vazife ile yurt dışma giden Dışişleri 
Baktt\nı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devht Ba
ltanı Refet Sezgin'in vekillik etmesinin, uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/75) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşü-
313 kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbaka-
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ı ıa teklifi üzerine, uygur görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/78) 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazıllı sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
4 . 12 . 1969 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

F. Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar, 6.11.1969 
tarhinden itibaren 19 gün, hastalığına binaen 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 23.10.1969 
tarihinden itibaren 83 gün, hastalığına binaen 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
19 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 10 gün, ma
zeretine binaen 

Tekirdağ Milletvekili M. Sabri Sözeri, 
24 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 20 gün, maze
retine binaen 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 1.12.1969 
tarihinden itibaren 20 gün, mazeretine binaen 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

«Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar, 6.11.1969 
tarihinden itibaren 19 gün, hastalığına binaen.» 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Afyon Milletvekili Şevki Güler, 23.10.1969 
tarihinden itibaren 83 gün, hastalığına binaen.» 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
19 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 10, gün ma
zeretine binaen.» 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Tekirdağ Milletvekili Sabri Sözeri, 
24.11.1969 tarihinden itibaren 20 gün, mazereti
ne binaen.» 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 
1 . 12 . 1969 tarihinden itibaren 20 gün, maze
retine binaen.» 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — 15 Kişilik Türkiye - Avrupa Ekono
mik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu
na siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara 
ait cetvel. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
15 kişilik Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonuna siyasi parti 

gruplarınca gösterilen adaylara ait cetvel 

Adı ve soyadı Teşriî niteliği 

(A. P.) 

Sayın Vedat önsal (Sakarya Milletvekili) 
Sayın Aydın Yalçın (Ankara Milletvekili) 
Sayın Şinasi Osma (İzmir Milletvekili) 
Sayın Orhan Alp (Ankara Milletvekili) 
Sayın Cahit Karakaş (Zonguldak Milletvekili) 
Sayın özer ölçmen (Konya Milletvekili) 

(C. H. P.) 

Sayın Muammer Erten (Manisa Milletvekili) 
Sayın Şinasi özdenoğlu (Ankara Milletvekili) 
Sayın M. Kemal Yılmaz (Aydın Milletvekili) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonu üyeliğine adaylığını koy
duğuna dair önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Ortak Pazar Ekonomik Topluluğu 

için ayrılan kontenjandan üye olmaya talibim. 
ikinci dönemde de dört yıl süre ile bulundum. 
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Adaylığımı koyuyorum. Gereğine müsaadeleri
nizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar'm teklifini tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Avrupa Konseyi Türk Heyeti Üyesi 
iken 12 Ekim 1969 Milletvekilleri Genel Seçim
lerine katılıp seçilemiyenlerin yerlerini doldur
mak maksadiyle siyasi parti gruplarınca gösteri
len adaylara ait liste. 

BAŞKAN— listeyi okutuyorum. 
Avrupa Konseyi Türk Heyeti Üyesi iken 12 Ekim 
1969 Milletvekilleri Genel Seçimlerine katılıp 
seçilemiyenlerin yerlerini doldurmak maksadiyle 
siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara ait 

liste 

Asıl 

Adı ve soyadı Teşriî niteliği 

(A. P.) 
Nihat Bayramoğlu (Bolu Milletvekili) 

(C. H. P.) 

Sadi Koçaş (Konya Milletvekili) 

Yedek 

Adı ve soyadı Teşriî niteliği 

(A. P.) 

M. Emin Durul (Denizli Milletvekili) 

(0. H. P.) 
Yaşar Akal (Samsun Milletvekili) 
Ali Rıza ¥zuner (Trabzon Milletvekili) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

12. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın; 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Her gün artan fiyatlar ve piyasadaki düzen

sizlikler hakkında açılmasını talebettiğim Mec
lis araştırması önergem ektedir. Gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
18 . 11 . 1969 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin çözüm bekliyen yüzlerce sorunu 

arasında, halkın günlük yaşantısı ile ilişkili 
olanları büyük önem taşırlar. 

Onun içindir ki, iktidarlar ve tüm Meclisler 
çabalarını her şeyden çok kişiyi insanlık onuru
na yaraşır bir hayat düzeyine eriştirmek için 
harcamak zorundadırlar. Bunun ilk koşulu 
yurttaşın günlük geçimini sağlıyabilmesiyle 
başlar. Eğer bir toplumda kr.iler akşam olunca 
koltuğunun altına bir sıcak somun koyamıyor-
larsa, sırtlarına bir giyimi kendileri ve aileleri 
için sığınacak bir damaltı bulamıyorlarsa böyle 
bir toplum bırakınız kalkınmayı, yerinde dahi 
sayamaz. 

Bugün durumumuzu bu açıdan eleştirecek 
olursak üzülerek belirtmek gerekir ki, tam bir 
çıkmazın içindeyizdir. Halkımız geçinmemekte 
bir lokma, bir hırka peşinde sele kapılmışcasına 
sürüklenmekte, tâbir gerekse sürünmektedir. 

- Mutlu bir avuç azınlığın dışında - Tüm hal
kımız hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı içinde
dir ve çoğu zaman canından bezer duruma gel
miştir, gelmektedir. 

Her ne kadar A. P. iktidarı döneminde ikti-
saden kalkındığımız ileri sürülmekte parlak 
cümleler Hükümet programını süslemekte ise de, 
bizzat A. P. İktidarı döneminde yayınlanan is-
tatistikî rakamlar özellikle Devlet İstatistik 
Enstitüsünün rakamları bu iddiaları tam anla-
miyle yalanlamaktadır. 

Nitekim nüfusumuzun büyük çoğunluğunu 
meydana getiren köylümüzün gelirinde bir ar
tış olmadığı aksine tütün ve pamuk üreticisi 
bulunan köylülerimizin gelirinde A. P. iktidara 
geldiğinden buyana büyük düşmeler olduğu 
halde, köylümüzün satmaldığı millarda % 35 in 
üzerinde bir fiyat yükselmesi olmuştur. 
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1964 ilâ 1969 arasındaki bu artış aydan aya 
değil günden güne hem de köylünün aleyhine 
olarak değişmektedir. 

istatistik Enstitüsünün bültenlerinden aldı
ğımız şu örnekler durumu bir ölçüde anlatmaya 
yeter. Aslında bu rakamlara da zaruret yoktur 
şöyle bir çarşıya, pazara çıkıvermek durumu 
bütün açıklığı ve çeşitli örnekleriyle görmeye 
yeter. 

örnekler : 

Kuru soğan 
Zeytinyağı 
Gazyağı 
Sabun 
Toz şeker 
Vita 

SAMSUN ÎLİ 

Yıllar 
1964 

67 kg/krş 
659 kg/krş 
73 kg/krş 

439 kg/krş 
275 kg/krş 
547 kg/krş 

1969 8nci ay 
183 
800 
100 
800 
320 
673 

kg/krş 
kg/krş 
kg Arş 
kg/krş 
kg/krş 
kg/krş 

Görülüyor ki, köylümüz artan fivatlar yü
zünden tam bir geçim sıkıntısı içindedir. 

Bunun yanında memur ve işçilerimizin du
rumu da bundan iyi değil, aksine daha da peri
şandır. Her ne kadar memurlarımız avans adı 
altında % 10 ilâ % 15 arasında bir zam gör
müşler ve isçilerimizin ücretleri toplu sözleşme
lerle bir miktar artmış ise de fiyatlardaki fa
hiş ve anormal yükselişler bu küçük maaş ve 
ücret artışlarını alıp götürmüş ve bu kısımdaki 
halkımız her gün biraz daha geçim sıkıntısına 
düşmüşlerdir ve halen artan bir şekilde geçim 
darlığı içindedirler. 

Gerçekten bir memur ve işçi merkezi olan 
Ankara'dan verebileceğimiz sayısız örneklerin 
içinde yine Devlet İstatistik Enstitümüz tara
fından çıkarılan bültenden aldığımız aşağıdaki 
örnekler bu konuda kesin bilgi verecek nite
liktedir. 

örnekler : ANKARA ÎLİ 

Perakende fiyatlar (Birim kuruş) 
Yıllar 

1964 1969 8 nci ay 
Soğan 65 kg/krş 148 kg/krş 

halen 270 kg/krş 
Koyun eti 767 kg/krş 1 200 kg/krş 
Kaşar peyniri 1 100 kg/krş 1 724 kg/krş 
Rakı 2 000 kg/krş 2 571 kg/krş 
Hamam 195 500 

Berber 300 500 
Yemek tabağı 234 517 
Ev kirası 2 nci dere
cedeki semtler 110 Lira 250 Lira 
Odun kömürü 66 kg/krş 90 kg/krş 

Yine görülüyor ki fiyat artışları, Ankara ge
çinme endeksi 1964 - 1969 döneminde % 30 un 
üzerinde bir artış göstermiş ücret ve maaşlar
daki artısı silip süpürdüğü gibi işçi - memur ve 
tüm Ankara halkı tam bir geçim darlığı içine 
sürüklenmişlerdir. 

İstanbul geçinme endeksi ise % 43.9 artarak 
Türkiye'mizin havat pahalılığı yönünden en ta
lihsiz ili haline gelmiştir. 

Bu fiyat artışı durmamakta, her gün daha 
da hızlanarak artmaktadır. Görünüş odur ki, bu 
ar+ıs devam edecektir. 

Bütün bu durumlara ek olarak bir de kre
dili satış ve taksitle satış fiyatlarmı düşünecek 
olursak vaziyet akıl almıyacak kadar korkunç
tur. Pe^in para ile ah s - veriş vapma olanağına 
sahip bulunmıyan halkımız bile bile soyulmakta 
ve ezilmektedir. 

Bütün bu durumlardan daha feci olanı ise 
pivasadaki başıbozukluktur. Her ne kadar 2 nci 
5 Yıllık Planda ekonomide fivat teşekkülüne 
zorunlu olmadıkça müdahale edilmiyecektir ilke
si konmuş yıllık programlarda ve Hükümet 
programında bu ilke benimsenmisse de bu, pi
yasanın bugünkü perişan ve dar gelirli yurttaşı 
ezen haline göz yummayı gerektirmez. 

Örneğin bir giyim ayakkabı bir dükkânda 
100 lira iken hemen iki adım ötede ya 165 lira 
veya 60 liraya satılmaktadır. 

Günlük iriyim ve yivecek maddelerinde ol
duğu kadar bu değişik fiyat arz etme durumu 
temel mallarda dahi vardır. Bu durum tam an-
lamivle halkm zararına olarak her gün geliş
mekte karaborsa alabildiğine körüklenmektedir. 

Simdi pek kısa olarak anlattığımız ve yüz
lerce örnek arasından birkaçını sıraladığımız 
bu mvasa hoznklııpıma, bu havat pahalılığına 
bu halkı canından bezdiren felâketli duruma bir 
çare bulmak ve mutlaka Meclisler olarak eğil
mek gerekmektedir. 

Bunıin için bir Meclis araştırması zorunlu
dur. Bu Meclis arastırmasiyle : 

A) Yasalarımızda bir tarama yapılarak ek
siklikler varsa tamamlanabilir. 

— 419 



M. Meclisi B : 14 

B) Hükümetin siyasi tercihi kesin olarak 
belli olabilir. Ekonomimizi bu haliyle bekliyen 
sonuç ortaya çıkabilir. Bu haliyle Hükümet 
enflâsyonla mı kalkınmayı düşünmektedir? 
Başbakanın zaman zaman Expention deyimin
den neyi kasdettiği açıklığa kavuşturulabilir. 

C) 1 nci, 2 nci plânlarda alınması öngörü
len ve yıllık plân ve programlarda alınması be
lirtilen tedbirlerin hangisinin ne ölçüde alındı
ğı veya hangi oranda eksiklikler bulunduğu su 
yüzüne çıkabilir. 

!D) Bütün bunlarla birlikte üretici ve tüke
tici ilişkilerinin neler olması gerektiği açıklıkla 
belli olabilir. 

Bütün bu saydıklarımızın yanında araştırma 
sonucu halkın günlük yaşantısını biraz daha ko
laylaştıracak, tutarlı, gerçekçi ve sıhhatli ted
birler bulunabilir. 

Esasen başta da belirttiğimiz gibi hükümet
lerin baş görevi budur, şayet hükümetler bu 
görevlerinde ihmal gösterirlerse - Meclislerin 
baş görevi budur. Bütün çabaların nedeni yurt
taşı insanca bir yaşama düzeyine eriştirmektir. 
Bugün bu konu öncelikle ele almacak ve mut
laka çaresi bulunması gereken hale gelmiştir. 

Halkın ezilmişliğine ve ezilmesine artık neye 
mal olursa olsun tedbir bulmak zorundayız. 
Her geçen gün yurdun ve yurttaşın zararma-
dır. 

Bu nedenlerle Anayasamızın 88 nci madde
sine göre bir Meclis araştırması yapılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
18 . 11 . 1969 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

BALKAN — Meclis araştırması yapılması 
isteği ile Samsun Milletvekili Yaşar Akal tara
fından verilmiş bulunan önerge okunmuştur, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un; 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı 
sağlanmasını, iç ve dış piyasalarda gerekli tedbir
lerin alınmasını sağlamak amaciyle bir genel gö
rüşme yapılmasına dair önergesi (8/1) 

'5 . 12 . 1969 0 : 1 

| BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
3 . 12 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Amaç : 
Genel görüşmede izlediğimiz amaç, bağcılık

ta, üretimdeki güçlüklerin, verim yetersizliğinin 
sebeplerini, iç ve dış pazarlamada üretici aley
hine işliyen hususları, maliyet, fiyat ve kredi 
dağıtımında mevcut durumun dengesizliğini 
tesbit etmek, 

Türkiye'nin başlıca üzüm istihsal ödilen böl
gelerinde bağların sökülmesi nedenlerini orta
ya çıkarmak suretiyle esaslı ihraç ürünlerimiz
den ve döviz kaynaklarımızdan birini teşkil 
eden bağcılık alanındaki olumsuz gelişmeyi ön
lemek, 

Anayasanın 52 nci maddesine göre, Tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için üzümden elde edilen gelirin 
daha âdil bir dağılımını sağlamak suretiyle yüz-
binlerce bağcı ailesinin yaşama seviyesini yük
seltme yollarını ve bağcılık sorununun halli 
için bir pilot bölge çalışmasının yapılması lüzu
munu ortaya koymaktır. 

Bağcıların ve bağcılığın durumu : 
Dünyada üzüm üreten ülkeler arasında Ame

rika'dan sonra ikinci sırayı almamıza rağmen 
dekar başına verim yönünden mütalâa edildiğin
de en düşük verim Türkiye'de alınmaktadır. 
Kaliforniya'da dekar başına 500, Avustralya'da 
400, Yunanistan'da 400 kilo üzüm alınırken 
Türkiye'de dekar basma ortalama 200 kilo üzüm 
alınmaktadır, izmir Ticaret Borsası rekolte tah
minlerine göre ise bu miktar 145 kiloya kadar 
düşmektedir. Dekar başına verim 400 kilonun 
altında kaldıkça bağcının emeğini kurtarması 
ve bağcılığın kurtulması mümkün görülmemek
tedir. 

Devlet Plânlama teşkilâttı ve Bakanlıkların 
resmî yayınlarından yararlanarak tesbit ettiği
mize göre, sulanabilen 10 dönüm bağ için yapı
lan masraf toplamı 1962 yılında 3 402 liva iken 

bu miktar 1966 yılında yüzde 49,7 artarak 5 092 
liraya yükselmiştir. 

Ayrıca toptan eşya fiyatları da 1964 e na
zaran yüzde 19,7 artış kaydetmiş bulunmakta
dır. 

Bir taraftan maliyet bir taraftan da toptan 
eşya fiyatları yükseldiği halde çekirdeksiz ku-

I ru üzümün fiyatı 1964 ten 1968 yılına kadar 
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en küçük bir artış göstermemiş ve hattâ 1963 
yılında 245 kuruş olan '9 numara üzümün fiya
tı 1968 de 227 kuruşa düşmüştür. 

özellikle tabiat şartlarına fazlasiyle bağlı 
tarım işletmelerinde her yılki gelirin ayrı ayrı 

değerlendirilmesi yerine beş yıllık durumun 
bir bütün olarak değerlendirilmesinin, daha 
doğru olacağı kanısındayız. Ege'de 70 dekar 
bağa ısahip bir ailenin 1962 -1966 yıları arasın-
ıdaiki beş yıllık durumu aşağıya çıkarılmıştır: 

Yıl 
Senelik 
masraf 

Alınan 
üzüm Kg. 

Ortalama 
Fiyat K. Gelir Fark Tl. 

1962 
1963 
1'964 
1965 
1960 

5 yıl toplamı 

5 yıllık orîtalama 

25 410 
13 225 
28 170 
35 316 
25 3O0 

127 421 

25 484 

13 600 
5 250 
4 800 

22 670 
3 500 

49 820 

0 965 

171 
245 
228 
227 
227 

— 

219 

22 
78 

8 

23 256 
12 915 
10 944 
51 460.9 
7 945 

106 520.9 

21 304 

— 2 154 
— 310 Hastalık, dolu 
— 17 226 Soğuk 
+ 16 145 
— 17 355 Soğuk 

— 20 900 Sonuç 

— 4 180 

Dekar başına ortalama 364 142.3 304 — 60 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 70 
dekar bağa sahibolan müstahsil; 

1. Beş senede 127 421 lira sarf etmiş buna 
mukabil 106 521 lira gelir sağlamıştır. Beş 
sene içinde 20 900 lira zarara girmiştir. 

2. Beş yıllık sürede her yıl ortalama 
25 484 lira sarf etmiş buna karşılık 21 304 li
ra gelir sağlamıştır. Her yıl ortalama 4 180 
lira zarara girmiştliır. 

3. Bağcının kaderinin tamamen hava şart
larına bağlı olduğu görülmektedir. Bağcı has
talıktan, doludan ve soğuktan çok zarar gör
müştür. 

4. Bu bağcının dönümünde 150 lira kredi 
aldığı düşünülürse, faizi hariç bankaya 10 500 
lira borçlandığı anlaşılmaktadır. 

1965 yılı hariç bağcının banka borçlarını 
ödiyecek durumda olmadığı görülmektedir. 

Soğuktan ve hastalıktan İzmir, Manisa, De
nizli, Balıkesir illerinin tamamı zarar görmüş 
olup 1962 mahsulüne nazaran 1963 yılındaki 
zarar oranı yüzde 38, 1964 yılındaki ise yüzde 
28 ıdir. Resmî yayınlara göre Manisa'daki bağ
cı ailelerden yüzde ellisi, İzmir^deki bpircı aile
lerden yüzde otuzbeşi geçimini sırf bağcılıktan 
sağladıkları göz önümde tutulursa durumun ne 
kadar ciddiyet kazandığı anlaşılacaktır. 

Kaldı ki, 70 d'önüm bağ rantabl bir işlet
medir. Gelir sağhyabilmiş olması iktiza eder. 

Gerçekte, Ege'deki bağ işletmelerinin yüzde 
80 i 2 - 15 dekar arasındadır. Bunların tama
mına yakın kısmı aile işletmesi oldukları halde 
hiçbirisi çalışma yılını 'borçsuz kapatamamakta-
dır. Manisada bağların tamamına yakın kısmı 
ipoteklidir. Manisa ovası bütün verimliliğine 
rağmen kendisini ipotekten kurtaracak güçten 
yoksun kalmıştır. 

Bizim Manisa^da, Turgutlu'da, Salihlide, 
Alaşehir^de bilirkişilere, bağcılar birliği başkan 
ve üyelerine yaptırdığımız hesaplara göre bir 
kilo kuru üzüm Manisa'da 269, Turgutlu'da 280, 
Salihli'de 259, Alaşehiirlde 255 kuruşa malol-
maktaJdır. Halbuki dört yıldır çekirdeksiz ku
ru üzümün ortalama fiyatı 227 kuruştur. Kuru 
uzam bağcının elinden maliyetin altında alın
makta Anayasanın (Tarım ürünlerini ve tarım
la uğraşanların emeğini değerlendirme) husu
sundaki âmir hükmü yerine getirilmemektedir. 

1968 mahsulünün yarıya yakın kısmı şergi
lde yağmur yemiştir. TARİŞ yağmur yemiş 
üzümleri almakta nazlandığı, Hükümet müda
hale alımında geciktiği için bağcılar tereddüt
ler geçirmiş ve küçük bağcıların çoğu üzümü
nü 140 - 160 kuruş arasında bir fiyatla aracıla
ra satmak durumunda kalmışlarıdır. Bu sene 
bağcıların perişan duruma düştüklerini, borçla
rını ödiyemez hale geldiklerini söylemekte mü-

— 421 — 
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balağa olmadığı kanısındayız. Üzümün mali
yetin altında bir fiyatla satılması ve bağcıların 
çalbşma yılını borçla kapatmaları bağların sö
külmesine sehebolmaktadır. Uzmanların tah
minlerine göre bu hal devam ederse on yıl son
ra üzüm ithal eden memleket haline gelmemiz 
mümkündür. 

Üzümden elde edilen gelirin dağılımı : 
Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen gelir 

dağıhmmdaki adaletsizliğe de kısaca değinmek 
isteriz. İhracedilen çedirdeksiz kuru üzümü is
tihsal eden 50 000 bağcı ailenin yıllara göre 
gelir toplamı ve aile başına düşen ortalama ge
lir ve masraf aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Yıl 

1965 
1966 
1967 

Toplam gelir 

242 890 000 
170 250 000 
204 300 000 

Üretim 
(Ton) 

107 000 
75 000 
90 000 

Aile başına 
düşen Tl. 

4 857,80 
3 405 
4 086 

Ortalama 
fiyat (Krş.) 

227 
227 
227 

Yapılan 
masraf 

4 945 
5 092 
5 393 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere çe
kirdeksiz kuru üzüm istihsal eden 50 000 bağ
cının geliri yaptığı masrafın altında kalmakta
dır. Bağcıların büyük çoğunluğunun kaderleri 
yukarda ele aldığımız 70 dönüm bağ sahibimn 
kaderinden farksız olduğu anlaşılıyor. 

Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen geli
rin büyük kısmı küçük bir ihracatçı grupunun 
elinde kalmaktadır. Türkiye çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatçıları birliği kayıtlarına göre 1967 
yılında birliğe 78 üye kayıtlı bulunmaktadır. 
Ancak, bugün İzmir'de çekirdeksiz kuru üzüm 
işletmesi olan ve ihracat yapan 23 müessese 
vardır. Bu 23 müesseseden 14 ü ihracatın yüz
de 92 sini elinde tutmaktadır. İhracatçıların 
elde ettiği gelir aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir. 

23 ihracatçının 
Yıllar ihracatı (Kg.) 

1964 -1965 50 952 963 
1965 -1966 61 094 029 
1966 -1967 56 328 480 
1967-1968 58 603 740 

ihracatçıların 
sağladığı 

kâr toplamı 

23 947 893 
24 437 611 
22 531 372 
23 440 496 

1 tonun 
fiyatı 
dolar 

331,76 
326,65 
325 
325 

Her 
ihracatçının 

ortalama 
net kârı 

1 041 212 
1 062 505 

979 624 
1 019 195 

Bağcı ailelerin geliri ile üzüm ihracatçıları
nın geliri karşılaştırıldığında çekirdeksiz kuru 
üzümden elde edilen gelirin dağılımındaki ada
letsizliğin ciddî ölçülere vardığı görülmektedir. 

Ege'de 50 000 bağcı ailesi bir çalışma yılını 
genellikle borçlu olarak kapatırken üzüm ihra
catının yüzde 92 sini elinde tutan 14 üzüm ih
racatçısından her biri ortalama 1 milyon lira 
cifi kâr temin etmektedir. 

Yüksek kâr sağladıkları için ihracatçılardan 
çoğu alıcıya ristürn ödeme muvazaalı yoluna 
tevessül etmiş ve bir ara bu yüzden üçlü an
laşma (Türkiye - Yunanistan - Avusturalya) 
bozulma tehlikesi geçirmiştid. Kaldı ki, ihracat
çıların yüzde 62 sinin aynı zamanda ithalâtçı 
olmaları onların kazanç ve kâr şanslarını daha 
da artırmaktadır. 

9 numara üzümün tonu 325 dolara ihracedil-
diğine göre bir kilo üzümün ortalama ihraç fi
yatı 325 kuruşa gelmektedir. Kiloda 40 kuruş 
işleme masrafı 35 kuruş da kâr ayrıldığı tak
dirde ihracatçının 9 numara üzümün bağcının 
elinden 250 kuruşa alması mümkündür. Nite
kim, 1963 yılında 9 numara üzüm müstahsıldan 
245 kuruşa satmalmmış ihracatçı bundan gene 
kâr sağlıyabilmiştir. 

Yukarda bilirkişilere yaptırdığımız maliyet 
hesabı hatırlanırsa, 250 kuruş bağcının emeği
nin bir derece kurtaracak bir fiyat sayılabilir 
ve bu suretle Anayasanın gereği yerine getiril-
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miş ve üzümden elde edilen gelir daha âdil bir 
dağıtıma tabi tutulmuş olur. 

Sonuç ve teklif : 
Bağcının kaderi büyük oranda hava şartla

rına bağlıdır. Bağcı bâzı yıllar soğuktan, bâzı 
yıllar hastalıktan, bâzı yıllar da yağmurdan 
fazlasiyle zarar görmektedir. Malî takatsizliği 
sebebiyle bağcıların yüzde 90 ı halen üzümün 
toprak sergi üzerinde kurutmak durumunda
dır. Maliyet günden güne arttığı ve yaşama 
şartları ağırlaştığı halde üzüm yıllarca elinden 
aynı fiyatla alınmaktadır. Modern bir bağcılı
ğa geçmek için elinde imkânı yoktur. Verilen 
kredi kâfi değildir. Çaresiz kalan bağcı bu du
rumda bağını sökmek zorunda kalmaktadır. 
Eğede bağ sökme yaygın bir hale geldiği bunu 
önleme çareleri bulunmadığı takdirde bâzı uz
manların söyledikleri gibi 10 sene sonra üzüm 
ithal eden bir memleket durumuna gelmemiz 
mümkündür. 

Bu nedenlerle; 
1. Bağı soğuktan ve bâzı hastalıklardan 

korumak, maliyeti düşürmek, verimi artırmak 
üzere yüksek sisteme geçilmesi, (Turgutlu'da 
başarılı örnekler mevcuttur ve Süleyman Bağ
cı ile Salim örgen'in öncülük ettiği yüksek sis
temde dekar başına 1 200 kilo üzüm alınmak
tadır.) 

2. Kesilen üzümlerin beton sergilere seril
mesi ve yağışlardan tente ile korunması, 

3. Yaşlı bağların gençleştirilmesi veya ye
niden bağ dikiminin sağlanması için, 

Eğede bir bölgede, örneğin, en çok üzüm is
tihsal eden Manisa'da yüksek sistem modern 
bağcılık için bir pilot bölge çalışmasının yapıl
ması, standardizasyonu ve devamlılığı sağlamak 
üzere özel bir organizayon kurulması, 

4. Faydası uzmanlarca kabul edildiği tak
dirde bağcılıkta yüksek sisteme (Trellis) (veya 
Turgutlu sistemi) geçişin temini, beton sergi 
ve tente sorununun halli için uzun vadeli (15 yıl) 
ve düşük faizli (% 2) kredi imkânlarının araş
tırılması, 

5. Üzümden elde edilen gelirin daha âdil 
dağılımını, iç ve dış pazarlamada ge
rekli gelişmeyi sağlamak üzere TARİŞ'e yeni 
bir şekil vererek veya ihraç imkânları da olan 
yeni bir teşkilâtlanmaya giderek bağcıların du

rumunun güçlendirilmesi ve önemli bir döviz 
kaynağımız olan bağcılığın kurtarılması için, 

Gerekli sorunları konuşmak üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

Mustafa Ok 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
tarafından verilen genel görüşme açılma isteğini 
havi önerge okunmuş bulunmaktadır. Gündem
deki yerini alacaktır. 

14. — Siyasi parti grupları başkanvehilleri
nin, Meclis çalışmalarına 8 Aralık 1969 dan 
15 Aralık 1969 Pazartesi gününe kadar ara ve
rilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
önümüzdeki Ramazan Bayramı dolayısiyle 

ve sayın milletvekillerinin seçim bölgelerine git
melerini de sağlamak amaciyle 8 Aralık 1969 
Pazartesi gününden başlamak üzere 15 Ara
lık 1969 Pazartesi gününe kadar Meclis çalışma
larına ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 
Orhan Eren Necdet Uğur 

G. P. Grup Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
sal'ın; birleşimlerde saat 17,00 - 19,00 arasında 
sözlü soruların görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarıları ve teklifleri komisyonlarda 

görüşülüp daha Meclis gündemine gelmemiş bu
lunduğundan her birleşimde gündemdeki sıraya 
göre Meclis araştırma önergeleri görüşülmekte
dir. Bu hal sölzü soruların görüşülmesi olana-
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ğını vermemektedir. Kanunlar Meclise gelmeye 
başladığı zaman Meclis Genel Kurul çalışmaları 
kanun, gensoru, Meclis araştırması ve sözlü so
ru bakımından Başkanlık Divanınca geleneğe 
uygun olarak elbet düzenlenecektir. Ancak, 
bu zamana kadar birleşimlerde hem gensoru, 
Meclis araştırması, genel görüşme önergesi mü
zakereleriyle sözlü soruların da konuşulması 
eşitliği ve adaleti sağlama bakımından zorun
ludur. Bu sebeple, her birleşimde saat 17,00 ye 
kadar Meclis araştırması, saat 17,00 den 19,00 a 
kadar da sözlü soru önergelerinin görüşülmesi
nin karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Ttkrirde; araştırma ve genel 
görüşme önergeleri için iki saat ve soru önerge
leri için de iki saat ayrılması suretiyle iki mües
sesenin bir arada çalıştırılması talebedilmekte-
dir. 

Takrir üzerinde buyurun Sayın Ataöv, lehin
de mi, aleyhinde mi görüşmek istiyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Meclis araştırması, söz
lü sorular gibi bir murakabe yoludur. Anayasa 
Meclis araştırmasına öncelik verdiğine göre mu
rakabenin daha önce yapılacağı bir konu durur
ken, onu bırakıp da ikinci plânda bir muraka
beye öncelik vermek iyi bir hareket olmaz. An
cak, bu şekildeki bir Meclis araştırması müzake
resi de, sureti katiyede uygun bir hareket değil
dir. Yeni yapılan ve henüz müzakeresi yapılıp da 
meriyete konmıyan içtüzük taslağında Meclis 
araştırmaları için bir prosedür getirilmiştir. Eğer 
bugün Meclisimiz o tatbikata girecek olursa, o 
zaman bu takrire lüzum kalmadan sözlü sorula
ra geçmek kendiliğinden mümkün olur. 

Bendeniz, eğer bu takrir verilmese Mi, mü
zakerelerin tarzı cereyanı ve biran önce netice
ye varılması için bir teklifte bulunacaktım. Bu 
vesile ile hem bu takririn aleyhinde bulunmak, 
hem de çıkar yolu teklif etmek üzere konuşuyo
rum. Bu da şudur: 

Maalesef, sözlü soru olacak konuları Meclis 
araştırması haline getirerek öncelik aldırmak 
suretiyle arkadaşlarımız bu işin çıkar yolunu 

aramaktadırlar. Şimdi, burada bir konu üç sa
at konuşuluyor. Halbuki bu konu Meclis araş-

* tırması yönlünden bütün Meclisçe uygun mütalâa 
edilen bir konudur. Meselâ petrol. Nerede ise 
petrolü Meclisin içerisinde bulacaktık. Dört se-
nediv petrolü o kadar çok aradık ki, bu sebep
ten Meclisin içinde bir petrol bulacağız kanaa
tine sahilboldum. Başka yerlerde aramaya lü
zum yok; o hale geldi. Peki Meclis araştırması
nı isteyeceğiz. Sayın Bakan da nitekim buna 
taraftar oldular, o zaman ne konuşacağız, bunu 
bilmiyorum. 

Şimdi! şu usulü koyalım ortaya: Bu takriri 
kabul edeceğimize, Meclis araştırması önergele
rinde iktidar grupu sözcüsüne soralım, bu araş
tırmaya taraftar mısınız, değil misiniz? Eğer 
iktidar grupu bu araştırmaya taraftarız diyor
sa, demek ki, araştırma kabul edilecektir. O za
man müzakeresiz veya çok kısa bir konuşma ile 
araştırmayı kabul ederiz, araştırma komisyonu
nun raporu geldikten sonra neyimiz varsa orta
ya dökeriz. Şayet böyle olursa o zaman, 8 tane, 
şimdi de iki tane verildi 10 tane Meclis araştır
ması önergesi derhal fiiliyata girer, komisyon
lar çalışmaya başlar ve bu suretle de araştırma
lardan çabuk netice alınır. Aksi takdirde bütün 
sözlü sorular Meclis araştırması haline getirile
cek ve bu sene değil, üç sene sonra bu araştır
malar yapılamıyacaktır. 

Onu söylüyorum. Zira yarın kanun tasarıları 
gelmeye başladığı zaman bunlar kendiliğinden 
haftanın Çarşamba gününe kalacak, 10 çarşam
bada bir tane genel görüşmenin neticesi alına
cak ve böylece sonuca varılamıyacaiktır. G-eli-
niz şu teklif ettiğim şekilde araştırma önergele
rini süratle elden geçirelim, İçtüzükte, yeni İç
tüzükte bu husus vardır. Yüce Meclisin huzuru
na gelecek olan içtüzük tasarısında, Meclis araş
tırmalarında önce iktidar grupuna söz verili
yor. İktidar grupunun, biz bu araştırmaya ta
raftarız dediği anda müzakeresiz Meclis araştır
ması komisyonu teşekkül ettiriliyor. Şimdi biz 
'bunun tatbikatına geçelim, o zaman Sayın Hay
rettin Uysal'm önergesinin müzakeresine lüzum 
kalmıyacak, 15 dakika içerisinde bütün araştır
ma önergeleri bitecek ve ondan sonra da sözlü 
sorulara kendiliğinden sıra gelecektir. Bu iti
barla, Anayasanın öncelik tanıdığı bir muraka
beyi bırakıp normal sözlü soruların öne alınma
sı gibi bir hareketin içine geçilmesi doğru de-
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ğil, bunun dana güzel yolu vardır. Çok lâfı bı
rakıp da icraya geçersek bütün murakabe organ
larını işletmek mümkündür. Bu bakımdan öner
genin reddini talebeder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge lebinde Sayın Uysal 
buyurunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
arkadaşlarım; Sayın İhsan Ataöv önergemin 
anlamını kavramamış. Ben önergemi bir mura
kabe özelliği taşıyan Meclis araştırması önerge
lerinin önlenmesi için vermedim ve önergemde 
de böyle bir ifade kullanmadım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — önlenmesi 
için verdinâz demedim... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — öner
gemde, sözlü soruların öne alınması için de bir 
ifade kullanmadım. Esasında benim demek iste
diğim husus şu: Meclis Genel Kuruluna yeni 
İçtüzük tasarısı ya da teklifi gelene dek, şim
diye kadar MeclisJmizde gelenek haline gelmiş 
olan ve ikinci dönemde de uygulanmış olan bir 
usulü tekrar burada uygulamak niyetiyle böyle 
bir önerge verdim. Şimdi önergemde ifade etti
ğim şudur, önergem okundu, ifade orada belir
gin olarak durmaktadır : 

Şimdiye kadar gündemin ilk sıralarında yer 
almak durumunda bulunan Meclis araştırmaları 
kabul edilip edilmemek yönünden sırasiyle mü
zakere ediliyor. Meclis araştırmaları 8, 9, 10 sıra 
işgal ettiği zaman, Meclisimize kanunlar gedene 
kadar bu gündem üzerinde konuşma yapılacak, 
tartışma yapılacak, müzakere açılacak. Bir dene
tim yolu olan ve içtüzükte yerini almış bulunan 
köyün, kentin, elektrik, yol, su, eğitim, sağlık 
ve saire gibi sorunlarım Hükümetten ve ilgili 
bakanlardan sormak durumunda bulunan sayın 
miMetvekillerinin sözlü soru önergelerinin tartı
şılması olanağı kalmıyor. Geçen yıl yüzlerce söz
lü soru görüşülemedi. Geleneğe göre geçen dö
nem Çarşamba günleri sözlü sorulara ve Meclis 
araştırmalarına hasredilmiş idi ve saat 15,00 ten 
17,00 ye kadar Meclis araştırmaları görüşülü
yordu. Saat 17,00 den 19,00 a kadar da sözlü so
rular görüşülmekte idi. Başkanlık Divanının ka
rarlaştırdığı ve Yüce Meclisin de kabul ettiği bu 
usul içerisinde Meclisimiz geçen dönem çalıştı. 
Şimdi ben aynı şeyin kanunlar gelene kadar uy
gulanmasını teklif etti isem yanlış bir hareket 
mi yapmış oluyorum? Hayır. Sözlü soruların da 
saat 17,00 den 19,00 a kadar görüşülmesi olana

ğını sağlamak için bu teklifi yaptım. Sırada bu
lunan sözlü sorularda iki saat görüşülsün, 15,00 
ten 17,00 ye kadar Meclis araştırmaları görü
şülsün, eşitlik ve adalet sağlansın. Sözlü sorular 
da bir denetim yoludur. Eğer lütfedip bu öner
geyi kabul ederseniz bugünden itibaren saat 
17,00 den 19,00 a kadar 5 - 6 sözlü soru görüşme 
imkânını buluruz. Yüce Meclise kanunlar gel
diği zaman Başkanlık Divanımız bu konuyu gö
rüşecek, Meclisin çalışma saatlerini bir düzene 
sokup Genel Kurula sunacak. Benim görüşüm 
bundan ibaret, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye yok. 

önergenin mahiyeti; kabul edilmesi halinde, 
önümüzdeki birleşimden itibaren kanunların 
müzakeresine başlayıncaya değin - şartlı - mü
zakerenin iki saatinin araştırma önergelerine, 
iki saatinin de sayın üyeler tarafından verilen 
sözlü sorulara hasredilmesine mütedairdir. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... (C. H. P. sıralarından «Ba
kanlar da el kaldırıyor» sesleri) Efendim, bir 
Meclis çalışması üzerindeki takrir oylanıyor. Ba
kanlar da milletvekili, Meclis çalışmasının bir 
üyesi. 

Takrir reddedilmiştir efendim. 
Sayın Ataöv, sizinki tahmin ediyorum ki, 

gelecek içtüzüğümüzle alâkalı. Sistemimiz aynen 
devam ediyor. Bu bir tüzük meselesi; teamülü 
değiştiren, yani Bakan veya iktidar grupu araş
tırmayı kabul ettiğinde, görüşme sistemi görü
şülerek yapılmasın gibi yeni bir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
içtüzükte takrir sahipleri iki saat konuşur diye 
hüküm yok. Çıkar kısaca konuşur. 

BAŞKAN — Ama Genel Kurul üyelerinin 
haklan var, takrir verirler, konuşma süresini 
kısaltırlar, öyle bir takrir Başkanlık Divanına 
gelmemiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ana
yasaya aykırı efendim o. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

yalnız müsaade ederseniz ben takririmi ya geri 
almalıyım ya da reddedilmeli. Benim takririm 
oradayken gündeme geçilmez. 

BAŞKAN — Takrir gelmedi efendim. 
Şu anda geldi.. 
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ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi takriri
mi geri alıyorum, gündeme geçiniz. 

BAŞKAN — Evet, Sajnn Ataöv tarafından 
verilmiş, şu anda Başkanlığa gelmiş, takrir geri 
alınmıştır. 

Gündemimize geçiyoruz. 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin m"?/ lana, getirdiği tesirleri 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/2) 

BAŞKAN — Petrol araştırması, tik söz Sa
yın Hüdai Oral'da. 

Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Oral, mü
zakere ile ilgili bir takrir gelmiş; Afyon Millet
vekili Kâzım Uysal tarafından verilmiş bir tak
rir. 

Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuubahis mesele üzerinde uzun görüşme

ler yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak görüş
melerin onbeş dakika olarak tahdidini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Uysal 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde, buyurun 
Sayın Oral. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Değerli arka
daşlarım, petrolle ilgili ithal hampetrolünde ve 
ürünlerinde yapılan indirimle ilgili verilen öner
ge hakkında burada Meclis Araştırma Komis
yonuna da ışık tutacak konuşmalar yapılıyor. 

Şu anda Sayın Başkan gündeme geçtikten 
sonra ve gündemle ilgili olarak da söz sırası 
O. H. P. Grupu adına verildikten sonra ve kür
süye davet ettikten sonra «Durunuz, bir takriri 
oylıyacağım» şeklinde bir takrir oylanamaz. Söz 
verilmiştir, kürsüye davet edilmiştir, kürsüye 
davet edildikten sonra, «Bununla ilgili bir tak
rir var» denilemez kanısındayım, bu îçtüzük hü
kümlerine aykırıdır. 

Kaldı ki, bu konu burada inceleniyor ve 
memleketin yararına ve Meclis Araştırma Ko
misyonunun üzerinde durması, önemle durması 
gereken konular üzerinde gruplar görüşlerini 
açık bir şekilde ifade ediyorlar. Sayın Bakan da 
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bunu geçen oturumda üç saati geçen bir zaman 
içerisinde ifade ettiler, anlattılar. 

Lütfediniz, Sayın Bakanın ithamlarına ve 
isnatlarına ve Sayın Bakanın kapalı bıraktığı 
konulara açıklık verelim ve Meclis Araştırma 
Komisyonu da bu konularda daha derinliğine in
celeme imkânı bulabilsin. 

Geçen oturumda böyle bir kifayet takriri 
yoktu. Geçen oturumda Sayın Başkan, saat 18,30 
da 19,00 a gelmeden evvel, söz hakkımızı vermiş 
bulunsaydı bu devam edecekti ve konuşmalar da 
rahatlıkla ve muayyen bir noktaya doğru, mem
leketin menfaatine bir noktaya doğru gidecek 
ve bir sonuç almak mümkün olacaktı. 

Bu arada, konuşma ile ilgili olarak bir kifa
yet önergesi geçen oturumda Sayın A, P. Gru-
puna mensup bir sayın milletvekili arkadaşımız 
tarafından verilmişti. 

Bu verildikten sonra, diğer bir parti grupuna 
mensubolan arkadaşımız bizzat çıktı «bu kifayet 
önergesini geri alınız, geri alınız ki, biz konuş
mak imkânı bulalım, Sayın Bakan da konuşmak 
imkânını bulsun. Çünkü, C. H. P. Grupu adına 
konuşacak arkadaşımız en son konuşacak, ona 
covap vermek imkânını bulamıyacağız» diye 
âdeta yalvarırcasına bu kürsüye çıktı rica etti 
ve bu geri alındı. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Terbi
yeli konuş. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, sayın grupunuz bunu geri aldık
tan sonra ve konuşma imkânı bahşettikten son
ra ve bizden sonra da gerek diğer grup sözcüleri 
ve Sayın Bakan konuşacağına göre, lütfediniz, 
madem bizden sonra, C. H. P. den sonra konu-
şamamak düşüncesi içinde bulunan insanlar bu
rada gelip bunun üzerinde durmuşlardır, saat
lerce konuşsunlar ve bu kürsü haysiyeti ve bu 
tutanak haysiyetinin altında kimlerin ezileceği
ni, kimlerin eğileceğini bir kere daha görelim. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) Lütfediniz bu 15 
dakika ile tahdit önergesini geri alınız ki, şu 
Meclis tutanaklarının yıllarca, iki dönem, üç dö
nemden beri devam eden, bu Meclis tutanakları
nın haysiyeti önünde saygı ile eğilmenin idraki 
içinde bulunması gereken insanların açık hüvi
yetlerini teşhir etmek imkânını bulabilelim. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Ataöv, 
buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, petrol konusunda bu 
Mecliste o kadar büyük, o kadar çok müzakere
ler yapıldı ki, Meclis tutanakları bu müzakere
lerle doldu. 

Önümüzde, ayın 15 inden itibaren Bütçe 
Karma Komisyonu müzakereleri başlıyacak. Yi
ne Bütçe Komisyonu zabıtları petrolle dolacak. 
Senato da öyle, Meclise gelecek, yine öyle. 

Şimdi, mesuliyet yüklendiği devirlerde me
seleleri hal yoluna sokamamış olanlar, başkala
rının mesuliyeti içerisinde meselelerin dürüst ve 
doğru bir yolda yürüdüğüne tahammül edemez
ler. Onun içindir ki, meseleyi, petrol meselesini 
lâf meselesi haline getirerek bu Meclisin çok 
iddia edilen kıymetli dakikalarını böyle fuzuli 
lâflarla işgal etmenin zamanı değildir. 

Benim grupum, iyi niyetle, hüsnüniyetle 
Meclis araştırmasına taraftar olduğunu beyan 
ederek, «Bu Meclis araştırmasını yapalım» diye
rek burada müzakerenin yapılmasında ne kısıt
lamaya gitmiş, ne de her hangi başka davranışa 
girmiştir. 

Dün verilen bir takrir, takrir dün verilmiş
tir, dün verilen bir takrir, bugün müzakerelere 
tam geçileceği zaman usulüne uygun olarak oy
lanmaktadır. Zira petrol konusuna gelmeden bu 
takrir müzakere edilemezdi zaten; tam petrol 
konusunun müzakeresine geçildiği bir sırada oy
lanarak bir karara varılacaktır. 

Şimdi, 15 dakika ile zamanın tahdidi tek
lif edilmiş, Meclisimizin bir teamülü vardır, 
bütçe üzerinde konuşulurken dahi, gruplar 
tahdidedilmeden birinci konuşmalarını yapar
lar, gruplar adına ikinci sözü alanlar, umu
miyetle 20 şer dakika ile tahdidedilir. Meclis 
müzakereleri şimdiye kadar bu teamül içeri
sinde geçmiştir. Her müzakerede grupların 
ikinci defa söz almasında konuşmaların zama
nı tahdidedilir. Eğer bu mesele; «zabıtların 
altında haysiyet meselesi» falan - filân gibi ede
biyatla, parlak sözlerle, miting meydanların
da konuşulan lâflarla halledilecek olsaydı, 
Halk Partisi Grupu iktidarda iken petrol me
selesini çoktan bitirirdi. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sen anlamaz
sın bu işten. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onu kimin 
anladığını görüyoruz, burada Meclisin zabıtları 
var. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Bırak da Hü-
dai Bey onu anlatsın, neler olduğunu anlata
cak. 

BAŞKAN — Sayın Akal müdahale etmeyi
niz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onu Mecli
sin zabıtlarında okuduk. Geçen sene burada 
fotokopiler dağıtıldı. Fotokopiler evlerimizde 
hâtıra olarak duruyor. (C. H. P. sıralarından 
«fotokopilerin ne alâkası var?» sesleri) Bu iti
barla, petrol meselesinin kimler tarafından na
sıl istismar edildiği, kimlerin imzasının hay
siyeti altında ezildiği Türk efkârı tarafından 
öğrenilmiş ve Meclisin zabıtlarına' geçmiştir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, A. P. sırala
rından alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Haysiyetten 
bahseden sen misin? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu itibarla 
muhterem arkadaşlarım, her gün sözlü soru 
konusu olan şeyleri Meclis araştırması yaptı
ğınıza göre, benim grupum da bu araştırmalar
dan ciddî olanları, vatanperver duygularla 
Meclise verilenleri araştırma konusu yapmaya 
taraftar bulunduğuna göre, araştırma komis
yonu seçilip, getireceği raporlar da bu Mecliste 
müzakere edileceğine göre, sayın muhalefetin 
öteden beri söylediği lâfların bir kısmını, ra
porların gelmesini beklemesinde fayda vardır. 
Raporlar geldiği zaman içinde bâzı edecek lâf
ları kendinizde muhafaza ederseniz iyi olur. 

O bakımdan Meclisimizin zamanını öldürmi-
yelim. Geliniz, gruplar adına ikinci defa yapı
lacak konuşmaların - takrirde bahsedildiği 
gibi - 15 şer dakika ile tahdide dilmesi suretiy
le, biran evvel bu araştırma komisyonlarını 
kuralım, komisyonlar süratle çalışmaya geçsin 
ve Türk efkârında, Türk piyasasında ballan
dıra ballandıra dağdağaya çıkarılan şu petrol 
meselesi ve buna benzer meselelerde, kimle
rin ne renk altında neler yaptığı, nasıl dav
randığı Türk Halkına biran evvel duyurulsun. 
Yalnız lâf ederek bu lâfın altında kalınmaz. 
Meclisin huzurunda bunun neticesi müzakere 
edilecektir, iktidar olarak meseleler karşısın
da gayet açık bir hüviyet içerisinde bulunu-
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yoruiz. önergeyi kabul edeceğiz, Meclis araş
tırması yapacağız, raporların üzerinde tahdi
de gitmeden konuşacağız, raporları bir karara 
bağlıyacağız. 

Biz de rica ediyoruz ki, milletin zamanla
rını öldürmeyin. Biran evvel 10 tane araştırma 
'önergesini karara bağlıyalım. Geliniz, şu 15 
dakikayı kabul ediniz. Zaten, 15 dakikadan faz
la edeceğiniz ciddî bir lâfın da kalmadığı ka
naatindeyim, söyliyeceğiniz ne varsa söyledi
niz. Fuzuli lâfla zaman öldürmiyelim. 

Takririn kabulünü saygıyla arz ederim. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — önergenin le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, Sayın Sa
lih Aygün, buyurunuz efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlarım, biz Meclise yeni intisabettik. Ko
nu, Meclise getirildi. İktidar partisinin bir mil
letvekili olarak, Hükümet, Sayın Başvekil 
bu konuda enine - boyuna bir araştırma yapıl
masını kabul buyurdular. Hükümet olarak da, 
bunun üzerinde ittifak var. 

Ben Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşımız
la da bir nebze görüştüm. Bu konuşmaları ba
şından sonuna kadar ciddiyetle takibettim ve 
hiçbir oturumu kaçırmadım. Sayın Hüdai Oral 
arkadaşımızı da dinledim. Bu mevzu hakika
ten önemli, Türkiye çapında bir konudur. Biz 
zannediyoruz ki bu konu memleketimizin bel
kemiğini teşkil ediyor. Bizim iktidarımız da 
(öyle tahmin ediyorum M, eğer muhalefetin 
zannettiği gibi, bu petrol dâvasının üzerinde 
bir şüphesi varsa) biz de iktidar partisi Mil
letvekili olarak, bu konunun mutlak surette 
millet huzurunda aydınlığa kavuşmasını yüz
de yw arzu ediyoruz ve taraftarız arkadaşla
rım. Bu bakımdan partim de, Başvekilim de 
ve Milletvekili arkadaşlarımız da aynı görüş
tedir. 

Şu halde, konu - hesabettim - 16 saatten 
beri müzakere ediliyor. Hüdai Oral Bey arka
daşımız ve Turhan Feyzioğlu Bey arkadaşımız 
da, daha önce konuşmuşlardır. Sayın Ataöv'-
ün de buyurdukları gibi, bu 15 dakikalık tak
rir kabul edilsin, Araştırma Komisyonu biran 
önce teşekkül etsin, Millet Meclisinin de çok 
güzel çalıştığını ifade eder mahiyette biran ön
ce bir Araştırma Komisyonu kurulsun ve konu 

aydınlığa kavuşsun, millet huzuruna alnımız 
ak ve yüzümüz pak olarak çıkalım arkadaşlar. 

ıBunun için, biz Hüdai Oral ve diğer arka
daşlarımızdan istirham ediyoruz; 15 dakikalık 
müddet kâfidir zannediyoruz. Çünkü konu ay
dınlandı. Bir «yüzde 18 indirim» bir «boru dâ
vası», bir de «yüksek oktanlı benzin» meselesi 
var. Artık enine - boyuna bu konuyu - cevap 
vereceğiz diye - didiklemeye lüzum yoktur ve 
15 dakikalık konuşma kâfidir, kanısındayım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Kâzım Uy
sal tarafından verilen ve müzakerelerin 15 er 
dakikaya indirilmesini öngören takririn leh 
ve aleyhinde görüşmeler oldu. Takriri kabul 
edenler, yani görüşmecilerin 15 er dakika müd
detle konuşmaları hususunu kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiştir, efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hüdai Oral, buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Değerli arkadaşlarım, 15 dakika gibi 
çok kısa bir zamanda Sayın Bakanın ve diğer 
grup sözcülerinin buradaki konuşmalarına ce
vap verebilmenin mümkün olmadığı yüksek tak
dirinize arz ediyorum. Bu itibarla konuşmamı 
kısa kısa bâzı noktalara değinmek suretiyle so
nuçlandırmaya çalışacağım. 

Geçen oturumda grup sözcülerinin yaptık
larına cevap veren yeni Enerji Bakanının ko
nuşmasını yeterli bulmadığımızı ifade etmek 
eterim. Sayın Enerji Bakanının, Parlâmento ve 
kamu oyunun dikkatini asıl dâva dışında başka 
noktalara çekme çabaları, Hükümetin petrol 
sorununun çözümünde bunca uyarmalara rağ
men ciddî bir eğilim içinde bulunmadığını gös
termektedir. 

Hükümet adına konuşan Sayın Bakan, pet
rolde yabancı şirketlerin fahiş çıkar sağlıyarak 
ulusal menfaatlerimize aykırı tutum ve davra
nış içinde bulundukları ve yürürlükte bulunan 
Petrol Kanun ve Nizamnamesi ile yabancı şir
ketlerle Hükümet arasında yapılan 1957 - 1959 
tarihli anlaşmaların, «Yabancı şirketlere bir 
nevi imtiyaz ve inhisar tanıyan; şirketleri güç
lü, devleti güçsüz kılan hükümler taşıdığı» yo
lundaki iddiamızı reddetmekte ve açıkça bun
ları savunabilmektedir. 
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Yabancı şirketler bize sattıkları hampetrol 
ve ürünlerin (Mazot, benzin, gaz) fiyatlarını 
kendileri tesbit etmektedirler. Bunlara yetkiyi 
Petrol Kanunu, Nizamnamesi ve anlaşma hü
kümleri vermektedir. Konunun burası Önemli. 
Sayın Bakandan soruyorum; Petrol Kanunu ve 
proseverbal hükümlerine göre yabancı şirketler 
ithal ettikleri hampetrolün fiyatını tesbit edip 
bize dikte ettiriyorlar Sayın Bakan; sonra da 
ürün haline getiriyor, (mazot, benzin, gaz) onu 
da tesbit edip bize dikte ettiriyorlar. Bu, Türk 
Devletinin hükümranlığiyle bağdaşır mı, bağ
daşmaz mı? 

Konunun çözümlenmesi gereken noktası bu
rasıdır, «Ruhsat şöyle verilmiş, şöyle alınmış» 
diye başka noktalara dikkati çekeceğinize, bu 
konudaki bir çalışmanızın bulunup bulunmadı
ğını burada ifade etmeye mecbursunuz. 

Bunlara bu yetkiyi Petrol Kanunu, Nizam
namesi ve anlaşması hükümleri vermektedir. 
Bu tek taraflı tesbit bir nevi imtiyaz ve inhisar
dır. Tekrar ediyorum; bir yabancı şirket Türk 
Devletine ve Hükümetine, «Benim tesbit etti
ğim şu fiyatın hampetrol alacaksınız diyor ve bu 
proseverbalde var. İndirimlere sonra geçtik, in
dirimlere geçmeden evvel, 1964 ten evvel bu 
fiyatlarla biz petrol alıyor idik. Şimdi böyle ol
duğuna göre, bu tesbit yetkisi imtiyaz ve in
hisar ifade eder mi? Sayın Genel Başkanımız 
İnönü, 1954 te «İmtiyaz ve inhisar ifade eder» 
demişti, tartışılacak nokta burada. 

Siz diyorsunuz ki, «Bu proseverbal ve bu 
Petrol Kanunu hükümlerinin bu kısmını değiş-
tirmiyeceğiz» Sayın Turgut'un zabıtlarda ifa
desi vardır. Ancak, getirdiğiniz Petrol Kanunu 
tadil teklifinde, esefle kaydetmek isterim ki, 
bunun tadiline dair bir hükuri ra slıyaır adık, 
yok. Asıİ konu burada. Madem bunu değiştir -
miyeceksiniz, demek ki, yabancı şirketlerin rı
zasına göre, onlar muvafakat ederse indirimi 
kabul edeceksiniz, etmedikleri zaman bir kanun 
hükmünü uygulama cihetine gitmiyecekshıiz 
anlaşmaları bize, «Hukuk devleriyiz > adı altın
da göstereceksiniz. Konunun önemli kısmı bu
rasıdır. Bunun başka anlamı yoktur. Adalet 
Partisi Petrol Kanununu sanki kanun değil, 
mukaveleymiş gibi uygulamakta, yabancı şir
ketlerin rızası olmadıkça bir indirim yapma
maktadır. Bağımsız devlet hâkimiyeti, hüküm
ranlığı fikri ile bağdaşmıyan bu hükümler ka

nun, nizamname ve anlaşmalardan çıkarılma
dıkça, Devlet Hazinesini milyarları aşan zarar
dan ve Türkiye'deki petrol faaliyet ve işlem
lerinin yabancı hâkimiyet ve kontrolundan kur
tulmasına imkân yoktur. 

Bugün Türkiye'de; aramadan tutunuz, fiyat
lar tesbitine, satışına kadar yabancı şirketlerin 
kontrolü ve hâkimiyeti altındayız. Bunu inkâr 
edemezsiniz. Bundan Parlâmento olarak kurtul
maya mecburuz. Asıl dâva bu. Konuyu bu nok
tada perçinlemek iktiza eder. (C. H. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Yoksa prose-
verballeri müdafaa etmek, anlaşma vardı, de
mek, kanun böyle söylüyor demek hiçbirimizi 
millî menfaatler önünde, Türk milleti önünde 
kurtarmaz ve bunun ağır sorumluluğundan ge
lecek nesiller bizi daima sorumlu tutar ve bu
nun hesabını sorar. 

1964 ve 1968 yılları arasında yabancı şirket
ler yaklaşık olarak 16 milyon tonu aşan petrol 
ithal etmişlerdir. Eğer C. H. P. 3 ncü İnönü 
Hükümeti, «Kanun ve anlaşma hükümleri yü
rürlüktedir, şirketler fiyatlarını serbestçe tâyin 
ederler» anlayışında olsaydı, yani kanun ve 
anlaşma hükümlerini dinlemiyerek indirim yap
masaydı, bugün milyarlarca lira zararımız ola
caktı. Buna rağmen 3 ncü İnönü Hükümeti 
Enerji Bakanlığının 16 . 2 . 1965 tarihli, İkti
sadi Kurula yazdığı yazıda teklif ettiği, Petrol 
Kanununun 13 ncü maddesi uygulanarak yüzde 
25 - 35 indirim yapılmasını Adalet Partisi 
hükümleri kabul etseydi, bugün 1 milyar lira
yı aşan bir döviz kârımız olacaktı. Mecliste 
tartışılan konu budur. Kendilerinden bunu ni
çin yapmadıklarını sormaktayız. Aldığımız ce
vap; «Biz hukuk devletiyiz, kanun var, anlaş
ma var, nasıl bunu ihlâl edelim» olmaktadır. 
Oysa ki, bu kanun ve anlaşmayı dinlemiyerek 
İnönü hükümetleri indirimi sağlamıştı. Bir dev
letin hâkimiyetini kabull etmiyen anlaşma ve 
kanun hükümleri muteber olamaz. Bu anlaşmayı 
ilk defa ihlâl eden, yabancı şirketlerle yapılan 
anlaşmadaki, «İthal hampetrolünü istediğimiz 
fiyatlarla alacaksınız» şeklindeki .anlaşmayı 
reddeden ve yabancı şirketleri indirime zorlı-
yan 3 ncü İnönü Hükümetidir ve indirim öyle 
olmuştur Sayın Adalet Partili arkadaşlarım. 
Konunun önemi burada. Biz bu anlaşmayı din
lemedik, siz niçin bu anlaşmayı savunmakta ıs-
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rar edersiniz, bunu anlamak mümkün değildir. 
Anlaşmalara rağmen yabancı şirketlere ilk 

indirim Mayıs 1964, 15 . 6 . 1964 tarihinde 
3 ncü inönü Hükümeti Enerji Bakanlığı za
manında uygulanmıştır. Bakanlık 7 . 2 . 1964 
te kurulmuştur, 3 ay, 4 ay sonra biz yüzde 10 
indirimi sağilamışızdır. Bundan önceki uygula
malar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
tüzel kişiliği adına yaptığı teşebbüslerdir. Ener
ji Bakanlığı kurulduğunun ilk 3 ve 4 ncü ayla
rında indirimi gerçekleştirmiştir. Yabancı şir
ketlerin yüzde 10 indirimden sonra direnmeleri, 
oyalamaları ve bir iktidar değişikliği özlemle
ri karşısında, bunu bir kararname ile ve yüzde 
25 - 35 indirim yapılması için Hükümete inti
kal ettirmiştir. C. H. P. bir yılda yüzde 10 in
dirim sağlamışken, Adalet Partisi 5 yılda ilâve 
yüzde 10 indirim sağlıyabilmiştir. Bunu yeterli 
ölçüye çıkaramadığı gibi, ürün fiyatlarına da 
yeterli ölçüde intikal ettirememiştir. 

O. H. P. evvelâ anlaşma hükümlerini göste
ren yabancı şirketlere bunu dinlemediğini ifade 
ile görüşmeler yapmış, bir miktar indirim yap
tıktan sonra direndiklerini ve oyaladıklarını gö
rünce yeni A. P. iktidarını da uyarmak ve Pet
rol Kanununun 13 ncü maddesini uygulıyarak 
ürünlerde de indirimin yeterli ölçüye varması 
için kararname çıkarılmasını öngören yazıyı 
yazmıştır. Sayın Bakan söylerler mi, bunu ni
çin uygulamamışlar, yabancı şirketlerin gönlü
nü alarak indirim yapma usulüne devam etmiş
lerdir? Biz direndikleri için 13 ncü maddeyi 
tatbik ettik; oyaladılar, direndiler, 13 ncü 
maddeyi tatbik edelim, diye yazıyı yazdık. Siz 
niçin hâlâ yabancı şirketlerin rızasını alacağız 
diye 4 yıldan beri, 5 yıldan beri onJlann oya
lamasına karşılık ufak ufak indirimlerle iktifa 
ediyorsunuz da 13 ncü maddeyi, 1964 yılında 
tatbik etmiyorsunuz? Sorduğumuz suallerden 
birisi bu. Bu cevapsız bırakılmıştır. Bugün araş
tırma konusu olan kararnamelerin anlamı bu
dur. 

Hükümet, Petrol Kanununa göre bir karar
name çıkaramıyacağı kanısı ile yabancı şirket
lerin rızasını aldıktan sonra, 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre kararnameler çıkar
mıştır. Böylece kendi deyimleri ile yabancı şir
ketleri küstürmemiş, arama yapmalarını teşvik 
etmiştir. Kararnamelerin çıkışı Maliye ve Ener 

ji Bakanlıkları arasında anlaşmazlık çıkarmış, 
Maliye Bakanlığı C. H. P. nin fikrine katılır 
görünmüştür. 

Sayın Bakanın, bu kanun ve anlaşmaların 
C. H. P. iktidarda iken niçin değiştirilmediği 
iddiasına gelince; bu iddia insafsız, akılla izahı 
güç basit bir polemikten ibarettir, cevabı da 
basittir. Kanun 1954 yılında Demokrat Parti 
semanında çıkarılmıştır. Sayın İnönü o tarih
te 27 . 4 . 1954 tarihli konuşmasında, «Petrol 
Kanunu kimseye imtiyaz ve inhisar vermiyor, 
sözleri ciddiyetten mahrumdur, yabancı serma
ye bizi kapitülâsyona götürmemelidir, Petrol 
Kanunu, devleti petrol aramaktan ve işletmek
ten menetmek esası üzerine kurulmuştur» de
mek suretiyle konuya önemle değinmiştir. Buna 
rağmen Kanun çıkarılmış ve yabancı şirketler 
ve özellikle millî kuruluşumuz Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün petrol bulduğu sahalara 
yerleşmişlerdir. Şimdi petrol ürettikleri yer bu 
sahalardır. Aradan 8 yıl geçtikten sonra C. H. P. 
A. P., Y. T. P., C. K. M. P. ile Koalisyon Hükü
meti kurulmuştur; yıl 1962 - 1963. Bu yıllar 
demokratik rejime karşı girişilen ihtilâli teşeb
büslerinin bastırıldığı yıllardır. Kaldı ki, 
koalisyon ortaklarının bir kısmı, başta A. P. 
olmak üzere, Petrol Kanununun değiştirilmesi
ne karşı idi. «Niçin değiştirmediniz?» sualinize 
cevap veriyoruz. Bu hükümetler koalisyon hü
kümetleri idi. Tek başımıza iktidarda değildik 
ve sizler de Petrol Kanunun değiştirilmesine 
karşı idiniz koalisyon hükümetlerinde. 

1964 yılında ise, Senato'da 1 . 2 . 1965 ta
rihli 36 ncı Birleşimde Hükümet adına C. H. P. 
Enerji Bakanı Petrol Kanununun ulusal çıkar
lara uygun hale getirileceğini ifade etmiştir. 
3 ncü inönü Hükümeti Bakanlık Petrol Müşa-
virliğince Petrol Kanununun değiştirilmesi ile 
ilgili çalışmalar yapıldığı sırada Hükümet dü
şürülmüştü. Bundan sonra iktidara geçen Ada
let Partisi 5 yıldan beri Petrol Kanununda ya
pılacak değişiklikleri Meclislerden geçirme
diği gibi, aslında getirdiği değişikliklerin yu
karda tartışmasını yaptığımız konularla hiçbir 
ilişiği yoktur. Yine değişiklik teklifi C. H. P. 
milletvekilleri tarafından 1965 yılında yapıldı
ğında, zamanın A. P. Enerji Bakanı bunun 
karşısına çıkmış, «Petrol Kanunu memlekete fay
dalıdır, değiştirmiyeceğiz», diyebilmiştir. 
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C. H. P. nin petrol dâvasına hizmetlerini 
şöylece sıralıyabiliriz: 

1. 0. H. P. Petrol Kanunu ve nizamnamesi 
ve anlaşmalarının devlet ve hâkimiyet ve bağım
sız devlet anlayışına karşı hükümleri için 1954 
yılından beri iktidarı uyarmıştır. 

2. Ulusal petrol dâvasının kamu oyuna ma-
lolma/sı için mücadele etmiş, yardımcı olmuştur. 

3. 3 ncü İnönü Hükümeti zamanında, 1CG1 
yılında kanun ve anlaşmaların hukuk Devleti ve 
Devletin hükümranlığı fikrine aylnrı hükümle
rini dinlemiyerek, yabancı şirketlerin itirazları
nı da reddederek hampetrolde % 10 indirim sağ
lamış ve bunu da yeterli bulmıyarak İktisadi 
Kurula 16 . 2 . 1963 tarihli yazıyla % 35 indi
rim yapılması için kararname çıkarılmasını tek
lif etmiştir. 

Yine 3 ncü inönü Hükümeti zamanında 
TPAO nın sermayesi 150 milyon liradan 500 mil
yon liraya çıkarılmak ve sondaj makinaları al
mak suretiyle millî kuruluşumuz güçlendirilmiş
tir. 

Petro - Kimya Sanayiinin kurulması görevi
ni, yabancı bir şirketin teklifini reddederek, 
TAPO na vermiştir, 10 . 4 . 1964 tarihli İkti
sadi Kurul karariyle. 

3 ncü İnönü Hükümeti, 360 milyon liralık 
yatırım yapılan petrol boru hattı belgesini; ya
bancı şirketlerin itirazını, «Bize verin, yoksa 
petrolümüzü bu borudan akıtmayız» sözlerini 
şiddetle reddederek 17 . 9 . 1964 tarihinde 
TAPO na vermiş ve ihalelerini yapmaya başla
mıştır. 

Yerli hampetrolden elde edilen mahsullerin 
öncelikle değerlendirilmesini uygulamıştır. 

Petrol Kanunumuzdaki imtiyaz ve inhisar ni
teliğindeki hükümlerin değiştirilmesi için kanun 
teklifini C. H. P. li milletvekilleri yapmıştır. 

A. P. iktidarının ise C. H. P. nin başladığı in
dirime 5 yılda % 10 daha ilâve ettirebilmekten 
başka (ki, buna mecburdu) petrol konusunda 
olumlu hiçbir hizmeti olmamıştır. Hâlâ Petrol 
Kanununu ve anlaşma hükümlerini savunmakla 
meşguldür. A. P. bu nedenlerle petrol sorununu 
ulusal çıkarlarımız yönünden çözümleme gücün
de değildir. Bu gidişle yabancı sömürü devam 
edecektir, A. P. ni bir daha uyarmakla ulusal 
görevimizi yapıyoruz. 

Şimdi de, kendisini devamlı olarak som mil
liyetçi olarak tanımlayan G. P. sözcüsünün söz

lerine birkaç cümle ile değinmek isterim. 
Dün övdüklerine bugün sövmeyi me:lek ha

line getirenlerin ve bunu siyasi hayatın bir ba
şarısı sananların... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sen 
sövüyorsun, sen... 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Bir kişiyi, övdükleri konuda bu
gün suclayabilmeleri gerçekten hayret ve esef 
vericidir. Zira bu som milliyetçi arkadaşın ah
lâk, iman, inanç sözcüklerinin arkasındaki fi
kir yapısı bu kürsünün ve bu tutanakların gele
cek nesillere, siyaset adamlarına ibretle götüre
ceği en acı gerçeklerden birisidir. Tüm siyasi 
hayatındaki davranışlarında kendisine aidolmı-
yan hizmetleri kendine derhal maletme hevesin
den bir türlü kurtulamamış bulunduğu, yürüt
me mevkilerindcyken bugün konuşulan petrol 
konusunda hiçbir hizmeti geçmemiş olan bu za
tın tutanaklara geçen C. H. P. ve şahsım hak
kındaki iddialarını Meclis tutanaklarına geçmiş 
kendi konuşmasiyle cevaplandıracağım. Beni 
kendinden bahsetmekle suçlayan bu zatın tutar
sızlığına ; 27 . 5 . 1965 tarihli oturumdaki bir ko
nuşmasiyle, bu kürsünün ve Meclis tutanakları
nın haysiyetinin unutulmak istenmesini gösteri
yorum. Bakınız Sayın G. P. Sözcüsü 27.5.1965 
tarih, 117 nci Birleşim, 2 nci oturumdaki konuş
masında ne diyor; aynen okuyorum zabıttan, za
bıt da burada... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tipik 
misali sensin, zavallı. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — «Arkadaşlarım; burada Sayın 
inönü'nün ve Saym Oral'm arkasına sığınarak, 
ben de onların fikrini söylüyorum diyen Sayın 
Turgut (Eski*Enerji Bakanı Mehmet Turgut) ve 
bütün dinliyenler ve bütün Türk Milleti pekâlâ 
bilmektedirler İri, Saym Turgut'un bu kürsüden 
asla ismet inönü'nün tavrı değildir ve asla 
savunduğu görüş ve bu kürsüde takındığı tavır 
Oral'm tavrı değildir.» 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sen 
imzayı inkâr ettin. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Onu kendisi de iyi biliyor. (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Oral, bir dakikanız kal
mıştır. 
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C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAi ORAL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

«Ama onların bu konudaki samimiyetine mil
letin inandığını düşünerek, ben de onlar gibi dü
şünüyorum diye onların arkasına sığınıyor...» 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Devlet 
Tiyatrosuna artist ol sen. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — O artisti size aynen iade ediyo
rum, o artist önünüzde oturuyor sizin. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) Artist se
nin büyüğün. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Bu zabtılar o kadar çok ki, gün
ler, belki yıllar almaz. 

Yine aynı sözcünün bir konuşmasını daha za
bıttan okuyorum; 2 . 3 . 1965 tarih ve 67 nci 
Birleşimde... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Var mı 
«Petrol Kanunu değişmiyecek» diye bir cümle, 
senin var; var mı «Değişmiyecek» diye bir sö
züm? 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Dinleme zahmetine katlanın lüt
fen. 

Senin petrolde tek bir hizmetin yok bu mem
lekette, bir tek icraat yapmış değilsin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Görür
sün, şimdi dinlersin, sahtekâr... 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Yine aynı sözcü, 2 . 3 . 1965 tarih
li ve 67 nci Birleşimde aynen şu konuşmayı ya
pıyor değerli arkadaşlarım, zabıttan okuyorum: 

«Kim ne derse desin, arkadaşlarım, tarih, bu 
memleketin böylesine demokratik bir Anayasa 
ile idare edilmesinde, bu Anayasanın hazırlanı
şından başlayarak, Anayasa hâkimiyetinin adım 
adım kökleşmesinde 0. H. P. nin büyük bir pa
yı olduğunu kaydedecektir. (C. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) Asıl şeref elbette 
milletindir, ama millet hizmetinde olan bir siya
si parti olarak C. H. P. millet karşısında bu ko
nuda kendisine düşen vazifeyi şerefle yapmış ol
manın haklı gururu ve iftiharı içindedir. (O. H. 
P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.)» 

Değerli arkadaşlarım; bu kürsünün, bu tu
tanakların haysiyeti... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Redde
den sizsiniz, biz hâlâ o maziyi savunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Oral, devam edin. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Devamla) — Tahammül edemez, âdetidir. Şu 
kürsünün altında bir zamanlar her iki partiye 
mensup arkadaşların kanları akmıştır o bu kür
südeyken. Eğer o zabıtları okumaya kalkarsak 
işin içinden çok şeyler çıkar. 

Bu kürsünün ve tutanakların haysiyeti bu 
sözcüyü siyasi hayatında adım adım izliyecek-
tir. Tüm. tutarsızlıkları ve çelişkileri ile bu çir
kin sofizm gelecek nesiller için bir ibret levhası 
olacaktır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyelerden usûle 
uygun takrir vermelerini rica ederim. Genel 
Kurul karar almış, o karar gereğince bir hatibe 
söz vermiş, o arada takrir... Bu takrir Genel 
Kurulun ittihaz etmiş olduğu karara aykırı bu
lunduğu cihetle oya arz etmiyorum efendim. 

Söz sırası Sayın Turhan Feyzioğlu'nda, bu
yurun efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz izah edeyim efendim? Usûl 
hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müzakere 
devam ediyor, müzakere arasında usul olmaz 
efendim. Söz verdim efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yanlışlık yapı
yorsunuz, rica ederim. Anlatayım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaadeyi söz sırası olana ver
dim. (Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ta
hammül edemiyenleri görelim, dinlemeye taham
mül edemiyenleri görelim. Oturun da dinleyin. 
(Gürültüler oldu ve C. H. P. milletvekillerinin 
bir kısmı dışarı çıktılar) (Güven Partisi sıra
larından, «Kaçmayın, dinleyin» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; konu petrol konusu, 
petrol konusunda Güven Partisi Genel Başkanı 
olarak verdiğim bir önerge var, ikinci petrol 
araştırma önergesi. Bir diğer önerge vermişim 
daha evvel, onu da şimdi bana tarizde bulunan 
ve «Petrol konusunda hiçbir hizmeti yoktur» 
diyen arkadaşların başkanvekili olarak vermi
şim. Bu Meclisin tarihinde iki defa petrol araş
tırma önergesi verilmiş, birinde araştırma açıl
mış, birinde lütfedeceksiniz - gruplar öyle söy-



M. Meclisi B : 14 

lüyor - şimdiki sözcünün - grupu dahi «Açılma
lıdır faydalıdır, Feyzioğlu'nun önergesine rey 
vereceğiz, bu araştırmanın açılması faydalıdır» 
diyor. C. H. P. , A. P. «Faydalı hizmettir bu, 
açılmalıdır» diyor. Geçmişte bu mevzuda veril
miş bir önerge ve açılmış bir araştırma var, iki
sinin de altında imzası olan bana, petrol konu
sunda hizmeti yoktur diye gelip burada tarizde 
bulunuyor. 

Geçen yıl bu zabıtlara geçti, inkâr etmedi, 
edemedi, edemez, «Petrol Kanunu değişmiye-
cektir» diye Enerji Bakanı iken beyanı var, ama 
Feyzioğlu'nun Petrol Kanunu değişmiyecektir 
diye beyanı, Petrol Kanununun çıktığı 1954 ten 
beri yok. 

1954 te İngiltere'de idim; ta oradan Petrol 
Kanununu tenkid eden imzalı yazım dergi sütün-
larındadır, bilinir. 1954 senesinde tenkid etti
ğim Petrol Kanununun değişmesini 1954 ten 
1969 sonuna kadar 15 senedir, inhiraf etmeden 
savunmuş insanım, ama senin Genel Başkanın 
Petrol Kanununu tenkid etmiş, sonra Petrol 
Kanununu savunmuş. Hem Petrol Kanununu 
değiştirmekten bahsetmişsin, «Petrol Kanunu 
değişmiyecektir» diye basın toplantısında beyan
da bulunmuşsun, zigzaglar çizmekle meşgulsün, 
Feyzioğlu okunun doğrusuna petrol konusunda 
milliyetçi mücadelesini yapmakla meşgul. (Gü
ven Partisi sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri) Milliyetçi mücadelesini yapmakla meş
gul.. 

Petrol konusunda Kalkınıra Plânında bugün 
yürürlükte olan Türk Milletinin Kalkınma Plâ
nında bir cümle var: «Petrol Kanunundaki Dev
let payıyla, vergiyle, yabancı şirket hissesiyle, 
millî şirket çalışmalarına konulan tahditlerle il
gili millî menfaatlere aykırı hükümler değişme
lidir, millî menfaatlere uygun hale gelmelidir.» 
diye. Bu önergenin altındaki imza benim imzam. 
Yüce Meclis bunu kabul etmiş ve Kalkınma 
Plânına Petrol Kanunu değişsin diye bir hüküm 
benim imzamla ve Güven Partisi Grupunun im
zası ile girmiş. 

Petrol Kanunu konusunda bir kanun müca
delesi yapılmış. Sizin «Petrol Kanunu değişmi
yecektir» dediğiniz yılda, 1964 yılında bu Mec
lisin bir salonunda; evet mücadeleler olmuş, 
evet yumruklaşmalar olmuş ve Petrol Kanunu 
değişsin diye uğraşan Feyzioğlu'na, Petrol Ka-
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nunu değişsin diye uğraşan şimdi C. H. P. deki 
arkadaşım Reşit Ülker'e hücumlar yapılmış, 
yumlar sıkılmış; Petrol Kanunu değişsin diyen
lere yumruk sıkan insan senin Partinde, C. H. P. 
sinde. 

HÜDAİ ORAL (Denzili) — Zaptı oku, Se
nato zaptını oku... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Dinle 
dinle, sabret; biraz sabret, bak burada.... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devlet Şûra
sından mahkûm olan adam da semin partinde. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamfe.) — Sab
ret, sabret; «Tahammül edemez» diyordun, sab
ret... 

BAŞKAN — Sayın Oral... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ve-

aikalar konuşuyor, zabıtlar konuşuyor. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen yerinden 

sustun, değil mi?.. Oturduğun yerden mütema
diyen müdahale ettin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Re
şit üükerle sor, Mehımıet Turgut'a karşı savun
muşum; evet. Şimdi »izin senatörünüz olan ih
san Topaloğlu, gıyabında, hücuma mâruz kal
dığı zaman bu Meclis zabıtları şahittir, Meh
met Turgut'un karşısınla çıktım ve burada, 
«Siz Cumhuriyet Hükümetinin bakanımısınız, 
Mobil Şirketinin avukatımı siniz?» sualini ce
saretle sordum, Hüıdaü Oral. Ama bugün Meh
met Turgut milliyetçi olarak Petrol Kanunu
nun değişikliğini savunur hale geldi, terakki 
etti, fikirlerinde değişme oldu. O günlün Meh
met Turgut'u, bugünün Mehmet Turgut'u de
ğil; bunu toilmiyen yok. Mehmet Tuaigult 1964 
te 4 noü Koalisyon Hükümetinin bakanı olarak 
bu kürsüye çıktığında, «Petrol fiyatlarında in-
diırlım yapmak lâzımdır» diye konuşan Feyızi-
oğlıı'na, «Petrol Kanununda indirim yapmak 
âoin Devletin elndle belge yoktur» dfiye ko
nuşuyordu ve o zaman ihsanı Tapoliağolu'nun 
dosyalarında (% 27, 40 sent falan değil 58 
sent indirim yapmak için Libya'dan gelmiş 
teklif vardı. Feyzioğlu bu kürsüye cılkta ve 
Mehmet Turgut'un karşısında, «Sen, Sanayi 
Bakanı olarak Türk Devletinin elinde ucuz 
petrol teklifi yokbur diyemezsin. Yaibamoı şir
ketlerin bu mevzudaM mücadeleleri ucuz pet
rol yoktur, tarzında, âmme emrin altındaki 
teşkilâtın bu teklifi almıştır, ucuz petrol var-
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dır» dedim. DaJha bu memlekette petrol indiri
mi konusu bugünkü anlayışa gelmediği bir de
virde bu mevzuda evet, Mehmet Turgut'un da 
[kargışıma dikildim; Refet Sezgin'in de kargısı
na dikildim. Saibit Osman Avcı'mn, birçok nok
talarda görüşlerimizin birleştiği Saibit Osman 
Avcı'mn da, «Bıoru hattı tarifesinde değişiklik 
yapımıyorum, yapmayacağım» deseydi, kargısı
na dikilirdim, amja durmuyor bu iş; «Düzelte
ceğiz» diyor. 

önergemizde üç madde var. Bir tanesi en 
önemsizi; süper benzin konusu, küçük bir 
meblâğa taallûk ediyor. «Bu mevzuda Feyzi-
oğlu'uun hakkı yoktur» dedi; ama bugünkü 
Hükümetin Enerji Bakanı da verdiğim öner
genin birinci noktasında % 8 indirim, konusu
nun kifayetsiz olması konusunda üstü kapalı 
da olsa, «Evet burada rafineri şirketlerinin 
kârımda bir artış olmuştur, ama Feyzioğlu'-
nun söylediği kadar değildir, bu mevzuda bu
rada bitmiş değildir, eilbette, % 8 indirimden 
daha fazla indirim sağlamak içjin çalışmaya 
devam edeceğiz» demiştir. 

Feyzioğlu teklif getirirken, maksadı kamus© 
ile şahsi polemiğe girmek değil, vatanına bu 
hizmeti yapııriaktı. Bu hizmet yapılma yoluna 
girmiştir; komisyon kurulacaktır, Meclis me
seleye el koyacaktır ve ben eminim M, ya
bancı şirketlerim kasasına ğinen paranın bir 
kısmı bu önergemi sayesinde Türk Milletinin 
kasasına girecektir. Boru ihaJttında değişliklk 
olacaktır, indirimde değişiklik olacaktır ve bu 
önergeden Türk Devleti istifade edecektir. 

Bir madde varıdır, Kalkınma Plânında. Ra
fineriler kârlı işlendir, bunları âmme yapsın, 
millet inalı olsun, öze! rafineri kuruimasm di
ye. Bunun savunucusu benim. Adalet Partisi 
özel sıekfiörcü Adalet Paresi dahi bugün bunu 
savunuyor. Plâna bu hükmün girmesinde Ada
let Partisi Hükümetinin dalhi görüş birliği var
dır, ama arkadaşlar «petrolde devletçilik» sö
zünü burada gerine gerine söyliyen, biraz ev
vel konuşan 0. H. P. sözcüsüne sorarım: Plâ
na bu hüküm girdikten sonra, Türkiyelde özel 
rafineni kurmak işin teşebbüse geçiriliş olan şa
hıs kinidir? C. H. P. nin istanbul ti Başkanı
dır, Genel Başkanının akrabasıdır, en yakını
dır. (G. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — AJfah 
kaJhretsin seni. Kardeşi müracaat etmiş, verik 
miş mi?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — özel 
rafineri kuırmlak için teşebbüse geçen odur.. 
(0. H. P. sıralarından gürültüler) Hangi pro
gram, hangi görüş, hangi prensipten siz bah
sediyorsunuz?.. (G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bizim karşısına dikildiğimiz hâdiseler 
bunlar. 

C. H. P. nin mazisine gelince; burada biz
zat bütçe sözcüsü Genel Sekreteriniz Bülent 
Ecevtt, C. H. P. nin mazisini itham ederek, 
reddi miras yoluyla «o maziyi ben reddediyo
rum» dedi. 0. H. P. nin mâzisindeki şerefli 
şeyleri ben tekaıbbül ediyorum, kirli işleri red
dediyorum. (G. P. sıralarından, «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 1946 seçiminizi reddediyorum, kar
şımadaydım 1946 da. (0. H. P. sıralarından gü
rültüler) Ama, dürüst olan işi kabul ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

0. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Senelerce içimizde ne arandın?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — CJH.P. 
Her siyasi teşekkül gibi hata yapmıştır, sevap 
yapmıştır. Sevabım müdafaa ederim. (C H. P. 
sıralanridan gürültüler) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Eriyorsun 
mum gilbi. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen siyasi ha
yatta tasfiyeye mahkûmsun, bir gün buraya ge-
lemiyeceksin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Meh
met Turgut'un karşısında, o zaman, «Hampet-
rol fiyatında bir indirim yapılmaz.» di'yen bir 
bakanın karşısında hampetrol fiyatında indiri
mi savunurken, «Hampetrol fiyatında indirim 
mümkündür.» diye söylediğim sözü ben bugün 
de imza ederim, ama, «Petrol Kanununun değiş
mesini düşünmüyoruz.» sözünüzü siz ve Genel 
Başkanınız imza eder misiniz?... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Savunan sizdi
niz beni ve Genel Başkanı. Ne tuhaf değişiklik
tir, bu 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Se

ni ve Genel Başkanınızı bir yerde sevap yapar
sınız, savunurum, hata yaparsınız, karşınıza di
kilirim. 



M. Meclisi B : 14 5 . 12 . 1969 O : 1 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Haydi efendim, 
haydi. Bu kadar çelişiklik olur mu 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — in
san olan, kul olan hata yapar; herkes hata ya
par. İsmet Paşanın sevapları vardır, o sevapla
rı gerekirse sana karşı savunurum. Günahları 
vardır, o günahları da, «Keramet sahibidir, evli
yadır» diye savunmaya kalkmam, dalkavukluk 
etmem, hatasını da söylerjm. (O. H. P. sırala
rından gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çok dalkavuk
luk yaptın, çok dalkavukluk yaptın. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Ayağını 
öptün. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hay
di oradan. 

Ortanın solu namı altında Doğu - Almanya'
nın komünist rejimini savunan yazılarınızı mü-, 
dafaa etmem. (A. P., G. P. sıralarından, «Bra-
va» sesleri, alkışlar) (0. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Ulus Gazetesinde din, aile ve mülkiyeti kal
dırmak fikrim savunmuş aşağılık bir Fransız 
komünistMn tariflerini neşreden yazıları sa
vunmam, karşınıza dikilirim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) (G. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri) Ama, hampetrol indirimini savunurum; 
hampetrol indirimini savunurum. Anlıyor mu
sun şimdi? (C. H. P. sıralarından müdahaleler) 

HÜDAİ ORAL (DenJzli) — Başka türlü sa
vunursun, sonra Devlet Şurasında mahkûm 
olursun değil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Dev
let Şurasında mahkûm olmamıştır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Kim mahkûm 
olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Oral, Hüdai Bey... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mah

kûm olan senin Genel Başkanın, İsmet inönü'
nün başında bulunduğu Hükümetin Sanayi Ba
kanı. Kim? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Senin Güven 
Partisi kurucusu Fethj Çelikbaş mahkûm edil
miştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fet
hi Çelikbaş'm saçının her telinde, senin bütün 
vücudundaki kadar kültür vardır, vatansever
lik vardır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Haydi canım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fet

hi Çelikbaş'm saçının her telinde Hüdai Oral'ın 
tüm vücudunda olduğu kadar Devlet adamlığı 
vardır, ciddiyet vardır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yabancı şirket
leri savunma vardır, Petrol Kanununu çıkarma
ma vardır. 

BAŞKAN — Sayın Oral, münazara yapmı
yoruz, münazara yapmıyoruz. (CHP sıraların
dan «Bu ne biçim konuşma?» sesleri) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ama 
Fethi Çelikbaş o gün petrol konusunu, bugün be
nim gördüğüm gibi görmemişse, onun sebebini 
dirayetle... (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
«Ne biçim konuşuyor.» sesleri) 

BAŞKAN — Konuşuyor efendim, siz de söz 
alır konuşursunuz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Fey-
zioğlu, meVzua gir. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Vecd 
halinde, vecd. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sab
ra bakın, sabra. (0. H. P. sıralarından müdaha
leler) 

0. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Sayın Başkan, bu nasıl konuşma, 
sözünü niye kesmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Topyekûn cevap veriyorsunuz 
efendim, hanginizin ne dediğini anlamıyoruz ki. 
(C. H. P. sıralarından müdahaleler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fet
hi ÇelrM>aş petrol konusunda bir yanlış karar
name çıkardı. (O. H. P. sıralarından müdahale
ler) 

Reis Böy devam edeyim mi?.. (C. H. P. sı
ralarından) gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim?.. 
Müsaade buyurun. Çok rica ederim, topyekûn, 
koro halinde konuşuluyor... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Dinliydim de müdahale etmemiz gereken 
bir nokta varsa... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fay
dası yok. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Burada olmıyan Genel Başkana hakaret de mi 
bir hakikat değil, Sayın Başkan?.. 
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BAŞKAN — Canım, hakaret eden yok. Öy
le bir şeye muttali olmadı Başkan. 

Devam edin efendim, (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler) Müsaade 
ederseniz Başkanlık dalha iyi görevini yapar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bü
tün bu mâruz kaldığınız gerçek yağmur, sözcü
nüz tarafından taJhrik edilmiştir. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Bizin bütün 
yaptıklarımız gerçektir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 

birinci konuşmamda özel rafineri aleyhinde ko
nuştum, ama özel rafineriyi kurmak istiyen, 
belge istiyen zatın kim olduğunu söylememiş
tim. Aradınız, tarizde bulundunuz, cevabınızı al
dınız. Ne zaman buna benzer tariz yaparsanız, 
on misli ile cevabınızı alırsınız. (0. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

Devam edelim, devam edelim. 
SELÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Babanın hesabını ver, Kayseriyi sö-
mürdü, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşım; iftira etme, ölülere iftira et
me; sen komünistleri savunan âdi bir müfteri
sin, alçak bir adamsın. (0. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Saym Yüceler'in oturduğu yer
den bir arkadaşın, kürsüde konuşan hatibe na
sıl hitabettiğini, yakın olmanız hasabiyle, siz 
benden iyi bilirsiniz. 

CENGMZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Cevap için müsaade mi veriyorsunuz, Sayın Baş
kan?... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sizi Danıştay 
maJhkûm etti. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale et
meyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; Sayın Çelikbaş burada de
ğil... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Saym Başkan, 
sıözünü geri alsın, kürsü nezalhati ile bağdaş
maz Söz sarf edilmiştir. (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU l (Devamla) — Sa

yın Çelikbaş, Türkiye'de petrol fiyatlarının indi

rimi için ilk defa yazılmış olan resmî yazıyı, 11 
Haziran 1903 tarihli yazıyı yazmış olan, petrol 
fiyatında indirim konusunu ilk def a ortaya koy
muş olan insandır. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Pet

rol konusunda Çelikbaş'ın hatası olmuştur. Çe
likbaş'm hatasını bir gün sonra bir kararname 
ile ve bizim İsrarımızla Cumhuriyet Hükümeti 
değiştirmiştir. Hata değişebilir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Danıştay seni 
mahkûm etti hâlâ konuşuyorsun. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Da-
nıştaym benim hakkımda, Çelikbaş hakkında 
vermiş olduğu kararını anlıyamazsınız, okuma
mışsınız. Bu arada, Fethi Çelikbaış'm o günikü 
kararının hatalı olduğunu ve düzeldiğini söy
lüyorum. Onu düzelten insan, düzeltmek idin 
çalışan insan benim. 

Birinci konuşmamda da söyledim : 1962 yı
lında, petrol konusunun anlaşılmadığı bir devir
de, bilinmediği bir devirde herkesin petrol ko
nusunu yeni yeni öğrendiği bir devirde bir ha
ta olmuştur. Ama herkesin, dağdaki çobanın 
dahi Petrol Kanununun değişmedi fikrine yat
tığı bir devirde, sizin Petrol Kanunu değişikli
ği şampiyonu olarak geçinen bir hükümetin 
balkanı olarak «Petrol Kanunu değişmiyscsktir» 
demenizi anlamıyorum. 

«Yabancı şirketler memkketi sömürüyor!» 
diye konuşan bir hükümetin bakanının, altına 
imza atarak, bunların fotokopileri çıktı mey
dana... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Maşallah, hata
nızı yeni kabul ettiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
Enerji Bakanlığı yapmadım, ben Sanayi Ba
kanlığı yapmadım ama siz yaptınız ve yabancı 
şirketlere ruhsai verdiniz. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Senin elli tane 
var. Kendinizin imzası var hepsinde. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yap
madım ki, ben o bakanlığı. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çelükbaş'm 
yaptı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yap. 
madun, ama petrol dâvasını savundum. O hü
kümetlerde de petrol dâvasını savundum. Bi-
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rinci Plân (konuşmasında, komisyon zabıtlarına 
geçmiş 'beyanlarımızda millî petrol dâvasını ilk 
gününden itibaren savundum. Ama, petrol ko
nusunda bir milimetre inhiraf etmeden 'daima 
doğruyu savunmuş olan, boru hattının satıl
maması için mücadele etmiiş olan, fiyat indiri
mi için mücadele etmiş olan, Petrol Kanunu 
değişikliğimi siz «yapmıyacağız» derken, millet
vekili olarak Petrol Kanunu değişikliği (altına 
lirnıza koyaıak, kanun değişsin diyerek Meclise 
teklif vermiş olan insana, çıkıp burada bu ta
rizleri yapamazsınız. Yaparsanız cevabını alır
sınız. 

Sevgili arkadaşlarım, samimiyetsizli]k, sa
mimî mücadelenin karşısında hüsrana mahkûm
dur. Petrol konusunda zigzaglar çizen, 1954 yı
lında söylediğini 1964 yılında değiştiren kim
dir? Yabancı şirkete ruhsat «vermödiim» dedi
ği halde, tümen tümen «ruhsat» imzalamış olan 
şahıs kimdir? Bunlar, burada vesikalarla mey
dana çıktı. 

Ama Feyzioğlu hulûs ile, (1962 senesinde 
petrol konusunu hepimiz az biliyorduk, ama 
adım adım hatalar düzeldi) hep beraber bu dâ
vada hataları önleyelim, diye buraya bir öner
ge getirmiştir. 

Şimdi Yüce Meclise hitabediyorum, bu öner
geyi kabul c-delim, meseleler aydınlansın. Hü-
dai Oral'ın ne söylediği mühim değil. Türk Mil
letinin [kasasına biraz daha fazla para girsin, 
yabancı şirketlerin, haksız saydığım kârları bi-
raa asalsın ve bu çikkeş milletlin derdine deva 
olacak bims daha malî kaynak, benim devleri
me ve benim milletime sağlansın. 

Benim çabam buldur, Meclisin çabası da ba
şından beri bu idi. Bu çabayı, bir şahsli dâva ha-
lind g'eıtirmiş olanı Sayın Hüdai Oral, yine de 
yürüyen dâvayı yolundan çeviremiyecektir. Bu 
önerge, inşallah |kalbul edilecek, komisyon in
şallah gerçekleri tesbit edecektir. 

Sayın Enerji Bakanının buradaki beyanla
rından ümide kapıldım. Birçok noktalarda gö
rüşlerini, vaktim şu anda müsaidolmadığı için 
ve nasıl olsa komisyonda bunları tekrar kar
şılaştıracağımız için, cevaplamaya pek imkân 
bulamıyorum. Fakat, esasta, Sayın Bakan araş
tırma açılmalıdır dediği için bir; 

Boru hattı tarifesinde lehimizde bir de
ğişiklik yapılmasının mümkün olduğunu kalbul 
ettiği için iki; 

Yabancı şirket kârlarında bu indirimlerden 
sonra vukubulan artışı kabul ettiği ve bu 
artışı ortadan kaldıracak, Türk Milletine daha 
büyük fayda sağlıyacak bir yeni indirim nis-
betini kabul etmenin mümkün olduğunu beyan 
ettiği için üç; 

Temel noktada müspet bir istikamette, be
nim savunduğum dâva girmiş demektir. 

Bunun dışında teknik plânda, süper benzin 
konusunda söyledikleri doğru değildir, kanaa
timce. Orada da bir kaybımız vardır inancın
dayım. Araştırma komisyonu gerçeği ortaya 
koyacaktır. 

«Ton başına 40 lira ücret, çok eski rafi
neri tekniğine göre hesaplanmış bir ücret
tir» dediler. Hemen beyan edeyim : Bu benim 
veıdiğim rakam değildir, Adalet Partisinin, 
sizden önceki Enerji Bakanının, sorum üze
rine, komisyonda verdiği rakamdır. Bir yılda 
ATAŞ Rafinerisinin işlediği tüm hampetrol 
nazara alınarak ATAŞ'm 1908 yılında bilfiil 
bir ton hampetrolü işlemek için ne sarf et
tiğine dair fiilî rakam sorulmuştur. Fiilî ra
kam şudur diye cevap alınmıştır. 

Bu itibarla hesaplama tekniği, rafinaj tek
niğinin pahalı ucuz olmasına bağlı değildir. 
Bilfiil 1968 yılında Türkiye'de uygulanan ra
finaj tekniğine göre, fiilî ortalama masrafın 
ton başına ne olduğuna dair sorduğum soru
nun cevabıdır. 

Bu noktaların da araştırma komisyonu ta
rafından aydınlığa kavuşturulacağına inanı
yorum. 

Güven Partisi Grupu adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. 

Güven Partisi Grupu adma şunu da ifade 
edeyim ki, bir ciddî memleket hizmeti yapma
nın kıvancı içindeyiz. Böyle ciddî hizmet ya
parken sağdan soldan insana kurşunlar sı
kılır, iftiralar yağar. Ama, bu iftiraların hep
sine göğüs gerecek cesaretimiz vardır. Bunun 
bin misline göğüs gerecek ve yine de inandı
ğımız millî dâvayı savunacak yüreğin sahi
biyiz bunu sizler de bilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir takrir var efendim, oku

tuyorum.. 

— 437 — 



M. Meclisi B : 14 5 . 12 . 1969 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol konusunda yapılan müzakereler kâfi 

derecede aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tinin oylanmasını arz ederiz. 

Zonguldak Erzurum 
Caihit Karakaş Rıfkı Danışman 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sayın Başkan, şahsıma hakaret edil
miştir, sataşılmıştır. 

«Sen komünizmi savunan alçak ve müf
terinin birisin» denilmiştir, ilk defa bu sözü 
•zabıtlardan çıkarmak sonra da geri almasını 
temin için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takriri okuttum. Oy-
latayım ondan sonra. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın arka
daşlar, petrol konusunda araştırma açılmasını 
istiyen önergenin görüşülmesi, doğru söyliye-
lim ki, yeterince bir müzakere konusu oldu. 

Biraz önce burada konuşan değerli Ada
let Partili milletvekili arkadaşımızın, henüz 
isimlerini öğrenemedim, özür dilerim, belirttiği 
gibi, gruplar bu konuda aydınlandı. Dola-
yısiyle yeterliği kabul etmek gerekir ve yeter
lik aleyhinde de söz almak doğru olmıya-
bilir. 

Ne var ki, Cumhuriyet Halk Partisi için
deyken eğer istifa etmese idi, partinin Disip
lin Kuruluna verilmesi gerekecek kadar suç
lar işliyen ve partimizin içinde... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne alâ
kası var yeterlikle Sayın Başkan? 

ORHAN BIRaiT (Devamla) — Arz edece
ğim efendim arz edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın 
Kabadayı. Teamül tesis etmiş Meclis, kifayet 
aleyhinde söz alıp böyle konuşlur? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne alâ
kanız var Cumhuriyet Halk Partisiyle? Adı
nız kaldı. Cumhuriyet Halk Partisinin sizi 
kovması lâzım aslında. Atatürk size böyle mi 
Halk Partisini bıraktı? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben mi susturayım, yoksa siz mi sustu
racaksınız? 

BAŞKAN — Ben susturmak istiyorum ama, 
susulmuyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Baş kaa-
tiller sizi. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Biri 
delirdi galiba... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne ilgisi 
var yeterlikle bunların? 

ORHAN B1RGİT (Devamla) — Yeterliğin 
kabul edilmemesinin nedenlerini arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken, ta-
kibettiği politika yüzünden partiden ayrılmasay-
dı, disiplin kuruluna verilmesi gerekecek fiiller 
işliyen ve kendisiyle birlikte, sadece kendisinin 
değil, masum birçok milletvekillerinin başını 
yiyerek buraya getirmiyen, şimdi küçücük bir 
filonun sözde amirali olan bir adama cevap 
vermek için, yeterliği kabul etmememiz gereki
yor. 

Sayın arkadaşlarım, bugünkü düzen içinde 
Türkiye'de özel rafineri kurmak bir bühtan, 
bir suç mudur ki, istanbul Cumhuriyet Halik 
Partisinin - şu anıda partinin fiilî işlerimle meş
gul olmıyan, Feyzioğlu'na, yazık ki, çok emek 
veren - bir değerli elsfkü başjkanını, Sayın Soh-
torik'i özel rafineri kurmakla itham ediyor? Çok 
kapısını çaldığı adama. 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde konuşun be
yefendi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — önünde çok 
eğildiği adama bugün yaptığı ithamları cevap
landırmak için yeterliğin kabul edilmemesi ge
rekiyor. Tek kolime ile, yeterlik kabul edilmez
se Feyzioğlu'nun potresinin, biraz daha yeni 
milletvekillerince tanınması kanaatindeyiz. Fey
zioğlu'nun arkasından gidip bugün Meclisi din
leyici localarından seyreden çok eski milletve
kili var. Şimdi Feyzioğlu'nun arkasından git
mekte olan yeni arkadaşları da Feyzioğlu'nu 
tanısın diye yeterliği [Lütfen kabul etmeyiniz ar
kadaşlar. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik takriri aleyhinde le
hinde başka söz istiyen var mı?.. Yok. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sataşma dolayısiyle söz istemiştim Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Hangi kelamlar sarf edilmek 
suretiyle olmuştur? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — «Sen Komünistleri savunan alçak bir 
müfterisin» dediler. 

BAŞKAN — Size mi dedi? 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başkanlıkça duyulmadı böyle 

bir şey. (C. H. P. sıralarından gürültüler ve 
anlaşılmıyan müdahaleler.) * 

Siz bir şey söyleonediniiz mi oturduğunuz yer
den beyefendi? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Bir şeyler söyledim, fakat hatırlıyamı-
yorum. 

BAŞKAN — Onu da söyleyeceksiniz, buyu
run. 

Sayın üyelerden bir istirhamım olacak. Hep
sini duymanın gayreti içindeyim. Sayın Esat
oğlu'nun da söylediğini duydum. Oturduğunuz 
yerden konuşan hatibi tahrik etmemenizi hassa
ten rica edeceğim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlar, geçen dönemde 
milletvekili olanlar bilir. Bu dönem gelen yeni 
arkadaşlarımın da Öğrenmesi için bir gerçeği 
tesbit etmek ve açıklamak mecburiyetindeyim. 

Geçen dönem bu Mecliste iki büyük parti 
arasında, iki ters çatışma ve kavga oldu. O 
zaman C. H. P. nin (içinde ve grup başkanve
kili olan, biraz önce burada şahsıma sataşan 
Turhan Feyzioğlu, bir defasında 0. H. P. grup 
başkanvekili olarak, o zaman Kayseri Milletve
kili olan Sayın Feyyaz Koksal ile bir nesep mü
nasebetinden dolayı şahsi münakaşa çıkarttı ve 
bu, O. H. P. ile A. P. arasında, bu Mecliste, 
kanlı bir kavga ile sonuçlandı. 

İkinci münakaşa, yine o zaman 0. H. P. grup 
başkanvekili olan Turhan Feyzioğlu'nun o za
man Maliye Bakanı olan Sayın Cihat Bilge-
han'a karşı, «sen Millî Birlik Komitesi üyele
rini öven yaızılar yazdın» diye, sonradan ispat 
edemediği bir iftirada bulunduğu için yine iki 
Ibüyülk partiyi, yani A. P. ile C. H. P. ni bu 
Mecliste çetin ve fiilî bir mücadeleye sevk etti. 

Şunu bilmenizi isterim ki, Turhan Feyzioğlu 
C. H. P. nin başından çekilip gittikten sonra, 
0. H. P. ile A. P. arasında yalnız seviyeli fikir 

mücadelesi oldu, fiilî ve fiziki kavga olmadı. 
Turhan Feyzioğlu, ne zaman kürsüye çıkmışsa, 
ne zaman bir parti adına hareket etmişse kav
ga körüklemekte, münakaşa çıkartmakta ve 
partileri biribirine düşürmekte mahirdir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Tüzüğün han
gi maddesine göre konuşuyor bu hatip? 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Bugün Adalet Partisinin dümen su
yunda gittiği, bir uydu muhalefet yaptığı için 
Sayın Adalet Partisine bir şey yapamıyor, fa
kat kovulduğu Cumhuriyet Halk Partisinden ve 
Halk Partililerden büyük hıncını alamadığı için 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) iftiralarını şimdi bize tevcih etmiş bulu
nuyor. 

Bu iftiraları, C. H. P. içinde iken benim şah
sım hakkında yaptı, C. H. P. lilere beni jurnal-
ladı; «Esatoğlu komünisttir,» «Esatoğlu aşırı 
solcudur» dedi, şu dedi, bu dedi. Fakat C.H.P. 
nin sağduyulu üyeleri buna itibar etmedi, ilti
fat etmedi, Esatoğlu'nu değil, Feyzioğlu'nu 
kovdu. 

Feyzioğlu bu iftiralarını seçim sahasında 
halk karşısında da yaptı, Esatoğlu'nun adından 
bahsederek veya bahsetmiyerek, yazılarını 
okuyarak, tamimler çıkararak yaptı. Ama 
Feyzioğlu'nun mensubolduğu parti bu Meclise 
15 kişi ile, Esatoğlu'nun mensubolduğu parti ise 
144 milletvekili ile geldi. Yani, iftiralarını halk 
kabul etmedi. Buna rağmen C. H. P. .içinde 
kendisi ile çok mücadele eden, kendisinin ipli
ğini pazara çıkaran bir partili olan Esatoğlu'na 
karşı hıncını, kinini ve hırsını tatmin edemedi, 
şimdi de iftiralarını Meclise getirdi. 

Bir partinin genel başkanına yakışan na
muslu davranış şudur : Bu kürsüde her şey söy
lenir, ama bir şartı vardır; söylenenin ispat edil
mesi gerekir. Dedi ki, «sen komünistleri savu
nan alçak bir müfterisin.» Bu «alçak» ve «müf
teri» kelimelerini kendisine iade ediyorum. An
cak, dürüst adama yakışan şudur : Esatoğlu ne
rede, ne zaman, hangi komünisti savunmuştur, 
hangi komünisti müdafaa etmiştir? Dürüst bir 
adamsa bunu ispat eder, delilini gösterir. Eğer 
delilini gösteremezse - ki, gösteremiyecektir -
bu iftira kendi omuzlarında kalacaktır. O zaman 
yaptığı iftirayı ispat edemediği takdirde, alçak 
ve müfteri kendisi olacaktır. (C. H. P. sırala
rından «bravo» sesleri ve alkışlar) 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 
istiyorum, sataşma var. 

BAŞKAN — Ne şekilde efendim? 
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Zanne

derim duydunuz. Baştan sona kadar ispata da
veti tazammun eden bir konuşma yaptılar. Ken
dilerinin imzalarını taşıyan bir yazısı ile, Ulus 
Gazetesinde çıkan bir yazısı ile bunu ispat ede
ceğim. 

BAŞKAN — Esatoğlu sizin ispat etmenizi 
istedi. Fakat bu kürsü ispat yeri değil. Size sa
taşma olduğunda İsrar ediyorsanız - ki, bizce 
sataşma yoktur - oya sunacağım. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 0. H. 
P. nden kovulduk mu, yoksa istifa mı ettik, izah 
edeceğim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum. Bana da hakaret vardır. 
Kovulduk mu, istifa mı ettik?.. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Kovuyorduk, 
kaçtılar. 

BAŞKAN — Yani, sataşma olduğunda İsrar 
mı ediyorsunuz Sayın Feyzioğlu, direniyor mu
sunuz?.. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlık, Sayın Esatoğlu'nun 
konuşmasında, Sayın Turhan Feyzioğlu'na bir 
hakaret olduğuna kaani değildir. O bakımdan... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dire
niyorum, efendim, Heyeti Umumiyenin reyine 
sunulsun. (A. P. sıralarından «oylansın» ses
leri) 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu direniyorlar, 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De

ğerli arkadaşlarını, Esatoğlu; bu kürsüde, as
lında çok çirkin ve yersiz bir davranışından do
layı mâruz kaldığı cevabın, hakketmiş olduğu 
bir cevabın acısiyle hâdiseleri tahrif ederek ko
nuştu. 

Güven Partisinin kurucuları, Cumhuriyet 
Halk Partisinden kovulmuşlar da Esatoğlu ko
vulmamış. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa 
Kemal'in ışıklı yolunu bırakıp, kanaatimizce, 
tamamen yanlış bir yola, hem memlekete, hem 
Cumhuriyet Halk Partisine çok zarar vermiş 

bir yola sapması dolayısiyle mücadele ede ede, 
her safhasında mücadele ede ede, kurultay hu
zurunda Cumhuriyet Halk Partililer yetmiyor
muş gibi, İşçi Partili yuhacılarla, şimdi yaptı
ğınız gibi, konuşmalarımızı susturmaya çalışa
cağınızı bile bile, Kurultay önüne giderek ve 
Türkiye İşçi Partili binlerce kimseye dağıttı
ğınız kartlarla, Türkiye İşçi Partisine bağlı 
derneklerin mensuplarına tertibinizle bizleri yu
halattığınız bir kurultayda erkekçe mücadele 
edip istifamızı vererek, istifa ederek ayrıldık. 
İstifamız bu şartlar içerisinde oldu. 

Türkiye İşçi Partisiyle zaman zaman sarmaş 
dolaş olan, zaman zaman karşı gibi görünen, 
birkaç yıllık politikalarınız içinde, o günlerde 
Türkiye İşçi Partisinin gençlik kollariyle çok 
sıkı fıkı halde olan birtakım teşkilâtların 
yardımiyle, nasıl bir mizansen ve nasıl bir fikre 
karşı «yuha» sesleriyle tertiplediğiniz kurultay
da istifa ettiğimizi herkes biliyor, vesikaları 
var, milletin gözü önünde cereyan etmiş hâdi
sedir. 

Kovulmak şöyle dursun, çok aracılar gön
derildi, birçok arkadaşlarımıza. Hattâ kürsü
den, «bunların birkaçı gidebilir; ama geri ka
lanların bugüne kadar yaptıklarını unutacağım, 
gitmesinler» diye resmen açış konuşmasının 
metni var, elimizde. Umumi af ilân edilerek, 
«aman partide kalsınlar, tek umumi af ilân ede
lim» tarzında konuşmalar yapılmasına rağmen, 
50 kadar senatör ve milletvekili arkadaş ayrıl
mıştır. 

Aslında, o gün bizim ayrılmamıza müncer 
olan mücadelede takrirler verildi, çeşitli parti 
organları gruplarında toplantılar, oylamalar 
yapildı. Onun altındaki imzalar da yedimizde-
dir. Yani, o zaman istifa edenlerden ibaret de
ğildi, o zaman Esatoğlu'nun davranışını takbih 
edenler veya tasvibetmiyenler. 

Sayın Esatoğlu, şayet arşivleri karıştıracak 
olursa, grupa verilmiş olan takrirleri, parti mec
lisine verilmiş olan önergeleri karıştıracak olur
sa, ilân edilmiş olan 63 imzalı bir bildiriyi oku
yacak olursa, meselâ; şimdi aynı safta oturdu
ğu bâzı milletvekili arkadaşların da «Ulus» Ga
zetesinde Komünizan fikirleri müdafaa eden ya
zılarından dolayı kendisiyle nasıl mücadele et
tiklerini görecektir. Mücadele edenler yalnız 
biz değildik, hâlâ saflarınızda olan bâzıları da 
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size karşı bu mücadeleyi yaptılar, ama ayrılır
ken beraber ayrılamadık. Kendilerine hürmeti
miz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Esatoğlu ile bizim mü
cadelemiz, Ulus Gazetesinin 1 nci sayfasında; 
Boissin adlı bir Fransız komünistinin hürriyet 
tarifini, benimsiyerek yayınladığı gün şedit bir 
şekilde başladı. 

Buasell adlı bir yazarın hürriyeti tamamen 
maddeci, yemek, içmek, giyinmek ve yatıp kalk
mak mahiyetinde basit bir hürriyet şeklindeki 
tarifini benimsemiş olarak yayınladığı yazısının 
devamında Bulgaristan'dan misal getirerek De
mirperde gerisindeki bâzı komünist ülkelerden 
misaller getirerek, o ülkelerde insanların Türki
ye'de olduğundan daha iyi giyindiğini, daha 
iyi doyduğunu, aslında Türk halkının, oynanan 
demokrasi oyununa rağmen, 20 yıldır oynanan 
demokrasi oyununa rağmen hür olmadığını, 
Esatoğlu ifade ediyordu. 

Yazının umumi gelişinden çıkan mâna; «De
mirperde gerisindeki insanlar daha iyigiyniyor; 
daha iyi doyuyor, Boissin hürriyeti şöyle tarif 
etmiş, bu hürriyet tarifi de doğrudur, o halde 
Türkiye'de hangi hürriyetten bahsediyorsu
nuz?», mahiyetinde bir yazı idi. 

Yazıyı aldık ve gittik: Türkiye'de hürriyet 
olmadığı ve Türkiye'deki rejimin, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Genel Başkanı olarak «kur
dum» diye övündüğünüz «hizmet» diye parti 
olarak övündüğümüz şu rejimin, 20 yıldır oy
nanan bir komedyadan ibaret, bir oyundan iba
ret olduğunu ifade eden bir yazı, bu partinin 
organında intişar edecek ve bu yazıda; «De
mirperde gerisindeki komünist ülkelerin bile 
Türkiye'den daha mutlu, daha hür olduğu» mâ
nasına gelecek ifadeler bulunacak, biz bunu, 
bu gazetenin sorumluluğunu taşıyan bu 
heyette vazifeli insanlar olarak kabul edemeyiz, 
dedik ve yazıyı müzakere konusu yaptırdık. 

Değerli arkadaşlarım, merak ettim, bu Boissin 
hakkında bilgi toplamaya çalıştım. Merak eden 
arkadaşlarım gidip hemen bakabilirler, Meclis 
Kütüphanesinde Boissin adını ihtiva eden bir an
siklopedi var, ingilizce sosyal ilimler ansiklope
disi. (B) harfine ait cildi çekip Boissin adına ba
karsanız, «iptidai Fransız komünistlerindendir.» 
der ve arkasından devam eder : Kendisi komü

nist fikirler savunduğu için Fransız Kurucu 
Meclisinden tardedilmiş ve neşrettiği bir kitap
ta, «Mülkiyet antisosyaldir, din antisosyaldir, 
aile antisosyaldir. Dini, aileyi ve mülkiyeti ta
mamen kaldırmak lâzımdır» fikrini savunmuş, 
Kari Marks'tan çok daha iptidai fikirler savun
muş bir iptidai komünist olduğu burada uzun 
uzun, kitabının adı ile, neşir tarihi -ile savundu
ğu fikirleri ile anlatılır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin organının 1 nci 
sayfasında, bir hürriyet tarifi benimsiyecek isek, 
Fransız ihtilâlinin insan Hakları Beyannamesi
ne giren tarif kuılanıl'mayıp, insan Hak
ları Evrensel Beyannlaımesli - Rusya ha
riç - bütün hür anıilleitlerin kabul etti
ği 1948 Paris Beyannamesiijnidelkiı hürri
yet tarliıfi kabul. edümeyuıp, Türk Devletimin ve 
Milletinin kabul ettiği çeşitli Anayasalardaki 
ve İnsan Hakları Beyannamelerindeki tarifler 
kabul edilmeyip, 1961 Anayasasının hürriyet 
tarifi kabul edilmeyip de, benimsenecek tarif 
olarak bu iptidai din düşmanı, aile düşmanı, 
mülkiyet düşmanı komünist hürriyet tarifi be
nimsenirse, onun kıstasına göre tabiî Bulgaris
tan bizden hür görünebilir, ama biz, bu anlayı
şı kabul etmeyiz, dedik. 

Esatoğlu ile yaptığımız mücadele budur ve 
kendisine yaptığımız tariz buna dayanır. Ama 
«sadece buna mı dayanır» diyeceksiniz? Yüce 
Meclisin vaktini işgal etmek istemediğim için, 
bu koleksiyona eklenecek daha buna benzer 
pek çok yayınları vardır. Onları da kendisine 
münasip zamanda hatırlatırım. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (Güven 
Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; müzakere kifayeti 
müzakere takririnin oylanmasiyle bitmiştir. 

Bir Araştırma Komisyonun kurulmasını, ko
misyonun S üyeden teşekkül etmesini, üç ay gö
revli bulunmasını ve gerektiğinde Ankara dı
şında görev ifası hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. 

Araştırma Komisyonunun 8 üyeden, üç ay 
süreli ve gerektiğinde Ankara dışmda 
görev ifası hususunu kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. (G. P. sıraların
dan alkışlar) 

Gündemimizin ikinci sırasında kayıtlı konu
ya geçiyoruz. 
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17, — Konya Milletvekili Vefa . Tanır ve iki 
arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler 
ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri ko
nusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve di
ğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer 
sağlık kuruluşlarının hasta kabul ve tedavi usul
lerinden vatandaşlarımızın 'büyük şikâyetleri 
vardır. 

Özellikle dar ve az gelirli vatandaşlarımız bu 
hastanelerdeki hizmetlerin para karşılığı yapıl
masından şikâyetçidirler. 

t. 

Bu hastane ve sağlık kuruluşlarındaki hiz
metlerin dar ve az gelirli vatandaşlarımız için 
parasız sağlanması ve bu hastaneler hizmetleri
nin yeni bir bünyeye kavuşturulması için, bir 
Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve 
rica ederiz. 
Güven Partisi Millet 

Meclisi Grupu Güven Partisi Tokat 
Başkanvekili Milletvekili 
Vefa Tanır Reşit Önder 

Güven Partisi Konya 
Milletvekili 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinden görüşmek 
istiyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Vefa Tanır. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, sinirli bir havadan sonra 
doktorların mevzuunu her halde daha sakin bir 
havada müzakere etmek imkânını buluruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
okunan hastaneler hakkındaki Meclis araştırma
sına şunun için lüzum duyduk : Haddizatında 
seçim boyunca hepimiz vatandaşlarımızdan, 
Devlet hastaneleri ve sosyal kurumların hasta
neleri hakkında pek çok şikâyetler duydunuz. 
Bu şikâyetler her zaman yapılır. Bu şikâyetler 
acaiba hastaneleri idare eden personelin, doktor
ların, başhekimlerin kusuru mudur? Bunlar de
ğiştirildiği, daha gayretlileri getirildiği zaman 
acaiba bu şikâyetler ortadan kalkar mı? 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin içine gir
diğiniz zaman göreceksiniz ki; bu, bugünkü ida
recilerin kusurundan doğan bir hâdise değil, 
bütçe dolayısiyle, personel azlığı dolayısiyle, ya
tak sayısının eksikliği dolayısiyle memleketimiz
de uygulanmakta olan türlü sağlık sistemlerinin 
neticesi, temelden üzerinde durmaya değer bir 
mevzuu olduğu için huzurunuza getirdik. Yoksa, 
aziz arkadaşlarım, sokakta söylenildiği gibi, bu 
meseleyi Meclis kürsüsüne şu veya bu hastane
de bir başhekimin sinirli hareketi, bir başka yer
de doktorların hırçınlığından dolayı ortaya çık
mış 3 - 5 özel hâdise üzerine getirmiş değiliz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bugün Devlet 
herkesin ruh ve beden sağlığı içinde yaşamasını 
tı'bbi bakımdan sağlamakla da görevlidir, diyen 
Anayasamıza sadakatimiz ve dışarda sızlanan 
vatandaşlarımıza, parasızlıktan hastaneye yata
madım, diyen dar gelirli ve fakir vatandaşları
mıza daha fazla yardımda bulunabilmek şüphe
siz - ki, konuşmamın neticesinde bir noktaya 
bağlıyacağım - Yüce Meclisimizin elindedir. 
önühüzde hemen bir bütçe devresi vardır, Sağ
lık bütçesi buraya gelecektir. Onun için aziz 
arkadaşlarım bu araştırma önergesi bütçeden 
evvel huzurunuzda görüşülecektir, kanaatiyle 
de getirmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün hakikaten dar ge
lirli vatandaşlarımız, fakir vatandaşlarımız has
tanelerin önünde kuyruk halindedir. Bir po
likliniğin önünde saatlerce 50 - 60 kişi dikilir, 
içeri girmenin, muayene olmanın imkânı yok
tur. Bir başka yerde, full - time başladıktan 
sonra, hastalara yüklenen para, onun takatinin 
çok üzerindedir. Bugün Devlet hastanelerinde 
bir de hasta yatışını inceliycek olursak, bu, ha
kikaten sokakta söylendiği, vatandaşın sızlandığı 
kadar da elem verici değildir, daha fazladır. 

Ben huzurunuzda, konuşmamın sonuna doğ
ru, muhtelif Devlet hastanelerinde parasız ve 
paralı yatan hastaların listelerini çıkarttım, on
ları sizlere takdim edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinde 
doğru teşhis koyabilmek için, iyi mi işliyor, kö
tü mü işliyor, evvelâ şu üç ana meselenin üze
rine eğilmemiz lâzım. Sağlık hizmetlerinin yü
rütülmesinde birinci güçlük, şüphesiz ki, hekim 
azlığından doğuyor. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye'de 
mevcut hekim sayımız 12 166 civarındadır. Bu-



V 

M. Meclisi B : 14 

nun % 33 ü, yani 4223 ü Sağlık Bakanlığında, 
% 31 i, yani 3797 si diğer bakanlıklarla, Sosyal 
Sigortalarda ve belediye hastanelerinde, % 32 si, 
yani 3857 si serbest çalışır. Şu anda kati ra
kamı bilmiyorum ama, size söyliyeceğim rakam 
hemen hemen katı rakama çok yakındır, 2000 in 
biraz üzerindeki hekim arkadaşlarımız da yurt 
dışında çalışır. Yani aziz arkadaşlarım, yurt 
dışındaki hekimleri getirmiş olsak dahi, 14 000 
hekimle 32 milyon vatandaşımızın sağlık hizme
tine çare bulunamaz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün lâzımolan hekim 
sayısı, Türkiye'de, Batıdaki ölçülere göre, 
28 000 dir. Böylece aziz arkadaşlarım, mesele
nin esası olan sağlık hizmetlerinin yürütülme
sinde başlıca vazifeyi yüklenen hekim sayısı 
12 000 de kaldığı müddetçe, bu hastanelerin 
önündeki kuyruğun tedbirini almanın imkânı 
yoktur ve zavallı hekim arkadaşlarımız ve has
tane personeli de bu sıkıntıdan dolayı daima 
zan altındadır. Sabahtan akşama kadar, hattâ 
gecesi, gündüzü olmadan, şu anda herkes vazife
sini bitirmiş evine döndüğü halde belki bir has
tanemizde ameliyat vardır, bir âcil vakaya mü
dahale edilmiştir, ama bu sayının azlığından do
layı, bu anda vazife gören arkadaşlarımız dahi 
vazife görmiyormuş gibi, bir zan altında tutu
lur. 

tşte aziz arkadaşlarım, evvelâ bu noktanın 
üzerine bir araştırma önergemizle eğilebilir mi
yiz, dışarıdaki arkadaşlarımızı yurt içinde hiz
mete davet edebilir miyiz, diye birinci mesele 
olarak bunu ele aldığımız için huzurunuza gel
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizde gün
lük hekime başvurma 960 000 dir, bir yılda 
288 milyon eder. Artan nüfusu göze almadan, 
rahat bir poliklinik muayenesi, rahat bir hasta
ne tedavisi yapabilmek için bu, yılda 288 milyon 
kişiye, hastaneye başvuran kişiye, sokakta de
dikodu yaptırmamak, doktorlar iyi bakmıyor, 
poliklinikte bekliyorum, lâfını dedirtmemek için 
28 000 hekime bugün ihtiyaç vardır. 

Batı ülkelerinde 2,5 yatağa bir hemşire düşer. 
Halbuki aziz arkadaşlarım bizde 45 yatağa 
bir hemşire düşer. 2,5 yatağa düşen bir hem
şire ile yapılan bakım başkadır, 45 yatağa bakan 
bir hemşire ile yapılan bakım başkadır ve has
tanın sokakta söyliyeceği söz başkadır. 
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Bir Holândalı doktor arkadaş: «Kaç hemşire 
bir koğuşa bakar?» diye sormuştu. Biz o gün 
hastanede utandık, üç koğuşa baktığı halde 
hemşiremiz, bulunduğumuz koğuşta sekiz yatak 
olduğu için, sekiz yatağa, dedi. «Haftada kaç 
gün banyo yapar hastalarınız» dedi. Utandık 
«bir gün» dedik. Holândalı şunu söyledi: «Bi
zim köylü hastalar hastaneye gelip, yatıp gitti
ği zaman köylüler sorarlar; Ne gördünüz, ne 
oldu hastanede?» diye. Verilen cevap şudur : 
«Yıkana yıkana eskidik.» 

Aziz arkadaşlarım, şimdi düşünün: ikibuçuk 
yatağa bakan bir hemşire, hastanın terinden do
layı hâsıl olacak vücut maddelerinin atılmasına 
yardım edebilmek için, iki, üç günde bir banyo 
yaptırma imkânına sahiptir. Bizim Türkiye'de 
haftada bir kere banyo yaptırdığımız hastane 
parmakla gösterilir aziz arkadaşlarım. Çünkü, 
kırkbeş tane hasta bir hemşirenin emrine veri
lirse, bir hemşire kırkbeş kişiye hizmet ederse, 
Holânda'da olduğu gibi, hastayı eskitip çıkarta-
mazsınız. 

Aziz arkadaşlarım, 28 bin doktor lâzım, bi
zim elimizde 12 bin doktor var. Bunun da bü
yük bir kısmı dışarıda çalışır, serbest çalışır, de
dim. Bu az hekime de razıyız biz, ama aziz arka
daşlarım, maalesef hekim arkadaşlarımız, iyi ka
zanç imkânı olan yerleri seçmişler. Böylece hiz
met, bir de bu bakımdan, doktorların dağılışı 
bakımından eksilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki dok
torların dağılışı şöyledir : İstanbul'da 517 kişi
ye bir doktor düşer, Gümüşane'de 30 124 kişi
ye, Adıyaman'da 27 000 kişiye, Afyon'da 
11 000 kişiye, Sivas'ta 17 000 kişiye, Yozgat'ta 
19 000 kişiyet, İzmir'de 1 200 kişiye, Anka
ra'da 1 062 kişiye, Hakkâri'de 6 177 kişiye, Sam
sun'da da 6 057 kişiye bir doktor düşer. Görüyor
sunuz ki, aziz arkadaşlarım, memleketin imkân
ları ve kazanç kaynakları bol olan yerlerde 517 
kişiye, kazanç kaynkaları ve imkânları az olan 
yerlerde de 30 000 kişiye bir doktor düşüyor. 

Muhterem milletvekilleri, sağlık hizmetleri
nin yürütülmesinde hekimden hemen sonra has
taneler ve onların yatak sayısı gelir. Büyük şe
hirlerimizde hastaneler, nüfusun artışına göre 
biraz ayarlanır hale gelmişse de, doktorun yiği
di daha büyük yerde bulunur, inancı Türkiye-
mizde yaygın olduğundan en basit hastalıklar 
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için dahi halkımız büyük şehirlere akın ettiğin- ! 
den Ankara nüfusuna göre ayarlanmış hastane
lerimiz, maalesef Ankara'nın beş misli nüfusun 
müracaat ettiği bir kapı haline gelmiştir. Onun 
için büyük şehirlerin nüfusuna bakıp, hasta ya
taklarımızla orantılayıp sevinç duymamız bize 
her hangi bir şekilde bunun hakikî olduğunu 
anlatamaz. 

Bütün bunların yanında, büyük şehirlerin 
nüfusuna göre ayarladığımız hastaneler beş mis
li güçle çalışırken, ne yazık ki, Türkiye'de çok 
geçmiş yıllardan beri tutulan bir yolda büyük 
paralar sarf edilerek, milyonlar harcıyarak ku
rulmuş sağlık tesislerinde de doktor yoktur, ar-
kadaşlar. Eğer hastane adı altında açılmış, ame
liyat masasından en küçük teferruatına kadar 
her şeyi temin edilmiş bir yerde, bir pratisyen 
hekimi tutmak «doktor var» sayılırsa, bugün 
taşradaki bu yerlerde de tıbbi çalışmaların var
lığına, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğüne ina
nalım. Ama aziz arkadşalarım, bütün malzemesi 
tam, ama başında sadece bir pratisyen arkadaş 
bulunan ve Türkiye'nin yatak sayısına katılan 
bu yerlerimiz maalesef tedavi sağlıyarnamakta-
dır. 

Hemen hemen her kaza, şu veya bu mülâha
za ile, uzun yıllardan beri bir sağlık merkezini 
koparma imkânını bulmuştur, milyonlar gitmiş
tir, ama Türkiye'nin büyük yükünü çeken Nu
mune Hastanesinin en yeni binası 1933 te, kapı
dan girerken solda gördüğünüz bina, Millî Mü
cadele yıllarında yapılmıştır. 1933 ten beri bir 
küçücük poliklinik binası ekliyemediğimiz bü
yük yük çeken hastanelere elimizi uzatacağımız 
yerde, başına doktor veremediğimiz memleketin j 
dört köşesindeki yerlere, sağlık hizmeti görüle
cek zannına kapılıp, milyonları hapsetmişiz. İş
te aziz arkadaşlarım, bundan dolayı sağlık hiz
metleri Türkiye'de yürütülememektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Türkiye'mizde 
78 526 civarında yatak vardır. Bunların 43 000 i 
Bağlık Bakanlığına, 34 000 i diğer bakanlıklara 
aittir. 430 kişiye bir yatak düşer. Gerçek ihti
yaç 125 000 dir. 125 000 yatağa karşı 78 000 
yatak, isveç'te 70 kişiye bir yatak, ingiltere'de 
110 kişiye bir yatak, Rusya'da 120 kişiye bir 
yatak, Almanya'da 90 kişiye bir yatak düşer. 
Biraz evvel söylediğim gibi bizde de 430 kişiye 
bir yatak düşer. ! 
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Muhterem arkadaşlarım, beş dakika evvel 
söylediğim meseleye tekrar dönüyorum, 430 ki
şiye bir yatak düşer, derken bu rakama Edir
ne'nin bilmem hangi kazasmdaki sağlık merke
zinde aylardan beri boş duran 10 yatak, Kars'ın 
hastanesindeki 50 yatak, Hakkâri'de tek dok
torla, o da rotasyon şekliyle, çalışan hastane
deki yatak da dâhildir. Eğer her gün boş ya
tak bulunmıyan hastanelerimizin yatağı üzerin
den bu oranı alırsak, Türkiye'mizde tam kadro 
ile çalışan hastanelerimizde 430 kişiye değil, 
belki 1 430 kişiye bir yatak düşmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin yü
rütülmesinde üçüncü şart bütçe meselesidir. Bu
gün tıpta kullanılan malzemenin yüzde 90 ı dı
şardan gelir. En küçük katkütünden, basit bir 
apandisit ameliyatını açmak için kullandığımız 
bıçağa kadar hepsi ithal malıdır. Genel bütçe
den yüzde 4,5 hisse alan Sağlık Bakanlığı, bu 
küçük bütçesiyle hem yatırım yapacak, hem ya
tak adedini çoğaltacak. Aziz arkadaşlarım, bu
na imkân yoktur. 

ikinci Beş Yıllık Plânın 1969 döneminde 
417 900 000 lira yatırım için ayrılmış, 211 mil
yon lirası kullanılmış, 206 000 000 lirasını kul-
lanamamışız, verilmemiş. Beş yılda 2 milyar ya
tırım emnediylor plân. Siz, bir yıllda 211 000 000 
kullanırsanız, bunu 2 milyara tamamlıyabilmek 
için bu seneki bütçeye en az 900 000 000 veya 
1 milyar para koymalıyız ki, ikinci Beş Yıllık 
Plân hedeflerine varabilme imkânına sahibola-
lım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir Meclis araş
tırmasına gidersek meselenin esasına ineriz zan-
nmdayım. 

Bugün Türkiye'de sağlık hizmetleri değişik 
şekillerde uygulanır. Bir hastanede tamgün ça
lışma dediğimiz Fulü - Time uygulanır, ıbir baş
ka yerde sosyalizasyon uygulanır, bir başka 
yerde mukaveleli hekimlik uygulanır, ilk anda 
bunların hepsi caziptir. Muş'ta doktor bulundu
rursunuz, sosyalizasyona başladığınız gün, ama 
bugün doktor bulundurma imkânını bulamaz
sınız. 

Son zamanlarda bir de «Rotasyon hekimliği» 
icadetmişiz. Milyonları verdiğimiz hastaneleri
mizde, Hakkâri'nin bir hastanesinde, izmir'den 
iki aylığına gönderdiğimiz bir doktor, iki ay 
hizmet eder, nasıl olsa gideceğim diye, gidece-
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ğine onbeş gün kala büyük ameliyatlara giriş
mez, bakımını oradaki hastabakıcıya ve hemşi
reye bırakıp gitmenin azabı içerisinde kalma
mak için girişmez. Böylece, Rotasyon hekimli-
ğiyle Türk tababetine, Türk tababeti sayesiyle 
Türk halkımıza hizmet ettiğimize inanmıyalım 
aziz arkadaşlar. 

Sayın Bakan arkadaşımız belki diyecek ki, 
daha evvel Hakkâri'de ameliyat dahi yapılmı
yordu, bugün, hiç değilse, iki ayda bir giden he
kimle fıtık ameliyatı, apandisit ameliyatı yapı
lıyor. 

Şüphesiz aziz arkadaşlarım, ben sağlık hiz
metlerinin ve hastanelerin, Sosyal Sigortaların 
çalışmasında bir Meclis Araştırmasına gidelim 
derken, Türk sağlık hizmetlerinin çok uzun za
mandan beri bir raya oturamamış olmasından 
ve Türk sağlık hizmetlerinin uzun zamandan 
beri bozuk gelmesinden şikâyetçiyim. Şu veya 
bu devrin muhasebesini yapmak için huzuru
nuza bu Meclis Araştırmasını getirmiş değilim. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, bütün bunların 
yanında bir do hastanelerimizin kendilerine 
göre özel şikâyetleri vardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Ankara'da bir 
Yüksek ihtisas Hastanesi vardır. Hemen hemen 
Türkiye'nin en lüks, en pahalıya mal olan, en 
uzun yılda yapılıp tamamlanabilen bir hasta
nesi. Aklında yanlış kalmamışsa, 11 yılda ta
mamlanabilmişti. Böyle bir hastanede, aziz ar
kadaşlarım, muhtar üniversite ile kontrollü 
Sağlık Bakanlığının mümessillerini karşılaş
tırıyorsunuz. Bunun geçimini tasavvur edin... 
Muhtar bir üniversitenin personeliyle, kontrollü 
bir Sağlık Bakanlığı mensupları aynı çatının al
tında Türk Halkının sağdık hizmetlerini yürü
tüyorlar. Muhtar Üniversitenin mensuplarına 
Özel muayene olabilmek için 1 5 - 2 0 gün evvel 
randevu almaya mecbursunuz, ama bu hasta
nede 15 - 20 gün evvel randevu alan varlıklı 
kişiler apandisit ameliyatı olurlar. Aşağıda bir 
rektum sena, devletin diğer hastanelerinde ya
pılamadığı için, günlerce burada sıra bekler. 

Bir yüksek ihtisas hastanesi kuruyorsunuz, 
devlete milyonlara mal oluyor, senelere mal olu
yor, ihtisasların üstünde bir müesese olarak ge
tiriyorsunuz, ne yazık ki, fıtık ve apandisit 
ameliyatları da yapılabiliyor burada. Başka 
hastanelerde yapılmıyan ameliyatlar da gün

lerce onlann doldurduğu yataktan dolayı sıra 
bekliyor. 

Yine aziz arkadaşlarım, hastanelerimiz mu
kayese edildiği zaman bâzılarında personel sı
kıntısı olduğu görülür. 200 yataklı Konya Dev
let Hastanesi 16 doktor 12 hemşire ile çalışır. 
200 yataktan biraz fazla Yüksek İhtisas Hasta
nesi 66 Bakanlık doktoru, 22 fakülte doktoru 
ve 64 hemşire ile çalışır, tkisi da 200 yatak ci
varında; birisinde 88 doktor, öbüründe 16 dok
tor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi her ikisinde 
de hizmetlerin tam görüldüğünü, halka hizme
tin tam mânası ile indiğini iddia etmenin im
kânı var mıdır? 

Yine aziz arkadaşlarım, Ankara'nın bütün 
yükünü çeken bir hastane; Numune Hastanesi,, 
750 yataklı, 100 doktorla çalışır. Sanki Sağlık 
Bakanlığının hastanesi değilmiş gibi bir zan al
tında, halkın, binanın güzelliğinden midir, bil
mem başka otoritelerden midir nedir, özeli has
tane gibi telâkki ettiği Ankara hastanesi 400 
yataklı, 100 doktorlu, Numune Hastanesi 750 
yataklı, 100 doktorla çalışır. Hemşire adedi de 
aşağı - yukarı yakındır. 

Aziz arkadaşlarım, 'hemen bunun yanında 
Doğumevi, 450 yataklı. Takdir edersiniz, doğu
mevinde bir yatak iki kişi de sayılabilir, 3 g'ün 
sonra bir de bebek çıkar gelir. Bunu yüzde elli 
kabul edersiniz, 600 yataklı bir hastane, 400 
yataklı bir hastanemizde 100 doktor, 600 yatak
lı bir hastanemizde 65 doktor, ama ne fedakâr 
çalışan bir müessesedir ki, bütün buna rağmen 
11 ayda yatan hastanın sayısı - bebekler ha
riç -18 427 kişidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmet-
lsrinden en büyük şikâyetler taşra hastaneleri 
yerine, büyük şehirlerdeki ve hele hele öğretim 
yapan, yani mütehassıs yetiştiren, asistan ye
tiştiren hastanelerden geliyor. Bu öğretim has
tanelerinde, kıymetli hastanelerde, halk naza
rında da bu notu aldığı için, halk buraya hü
cum ediyor ve aziz arkadaşlarım, bütün yük 
şeflerin değildir, sabahtan akşama kadar, gece 
yarılarında da huzuru ve rahatı olmıyan zavallı 
asistanlar burada, aynı hastanenin bahçıvanın
dan 100 lira eksik bir maaşla halkın hizmetin
de olduğu müddetçe, buralarda daha fazla ba
kım, daha fazla, itina beklemek de haksız olur, 
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Biz bu araştırma önergemizi, bunların da üze
rine eğilme imkânını buftalım diye getirdik. Ay
da eline 850 lira geçen bir asistandan, sabah
tan akşama kadar halkın hizmetinde olmayı 
beklemek biraz da vicdansızlık olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, son zamanlar
da uyguladığımız Fulll - Time (tam gün çalış
ma) sistemine gelince; aziz arkadaşlarım, Full -
Time iyi birşeydir. Hastane doktoruna diyor
sunuz ki, siz dışarıdaM muayenehanenizi kapa
tın, sabahın 8,30 undan akşamın 5 ine kadar 
bütün ilminizi ve hünerinizi hastanede gösterin... 
Çok güzel bir şey; vatandasın hizmetine dok
toru sunmak. Bundan tabiî bir şey olmaz, ama 
aziz arkadaşlarım, bu doktorun parasını siz has
tadan, yani döner sermaye adı altında hastane
ye dışardan gelecek parayla ödemeye kalktığı
nız zaman, işte şikâyetler bundan doğuyor ar
kadaşlarım. Hastanenin başhekimi ister istemez 
hastadan daha fazla para almanın yolunu tutu
yor, çünkü full - time'in hastane bütçesine yük
lediği para malûm. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunlara, bu dışar-
daki sızlanışlara rağmen belki hekim olmıyan 
arkadaşlarım bu meseleyi bu kürsüye başka şe
kilde getirecekler. Bu sızlanışlara rağmen, baş
hekimin bu kadar gaddar gibi görünen haline 
rağmen Numune Hastanesi bu sene 400 000, iz
mir Devlet Hastanesi de zannederim 250 000 lira 
full - time'e eklemek için bakanlıktan yardım 
görmüştür. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi mesele
nin bir de bu noktasına eğilelim; Doğumevinde 
18 247 hasta yatmış, bunun 5 600 ü ücretli. Ya
ni 13 000 hasta ücretsiz yatmış. Bu 5 600 ücretli 
de şudur, hekim olmıyan arkadaşlarım bunu 
pek bilmezler, hastayı yatırırsınız; hasta sahi
binden para istersiniz, yoktur der, bir 200 lira 
vereyim, üzerini getireyim, der, ömrü billâh o 
200 lira gelmez, ama işte bu 5 600 ün içine, 1 500 
lira ücret ödemesi lâzımken 200 lira ödiyen üc
retli de girer. 

İşte aziz arkadaşlarım görüyorsunuz ki, bu
nun üzerine de eğilirsek, sokaktaki yaygara, 
başhekimin illâ ücret alacağım diye üzerine eğil
diği meseleye değmez. 18 000 kişiden 5 600 kişi 
ücretli yatmış. Aziz arkadaşlarım, bunu serbest 
de bıraksanız bir kısmı ücretliyi tercih eder, 
çünkü hastanelerde 1 nci sınıf, 2 nci sınıf, 3 ncü 

| sınıf yataklar vardır, malî gücü olan arkadaş
larımız hastasının rahat yatması için imkân dâ
hilinde 2 nciye ve 1 nciye gidiyor. Memur arka
daşlarımızın bir kısmı buralardan istifade et
miştir, dairesince ödendiği için bu ücretlinin 
içine girmiştir. Siz, 3 ncü sınıfın ücretini vere-
miyenler için, tamamen ücretsiz yaptığınız za
man, işte göreceksiniz ki, Doğumevinde yatan 
bu 5 600 hastanın veremiyeni 2 000 - 2 500 kişi 
çıkacaktır. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, Yüksek ih
tisas Hastanesinde bu da şöyle olmuş; son 10 
ay içinde 15 000 kişi yatmış, ücretsiz 6 000 kişi. 
Geri kalan ücretlilerden; 3 ncü sınıf 3 900 kişi, 
2 nci sınıf 2 900 kişi, 1 nci sınıf 1 500 kişi. Ba
kın, kendi haline bıraktığınız halde vatandaşın 
bir kısmı, yani para aldığımız 6 000 hastanın 
3 000 i 2 nci sınıfı, 1 500 ü 1 nci sınıfı tercih 
etmiş. Serbest bıraktığınız zaman bu hastanede 
bütün yıl yatacak hastanın, parasını almıyaca-
ğımız hastanın yekûnu 3 000 in üzerine geçmi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu Meclis araş
tırmasında bu rakamların da üzerine eğilerek; 
3 ncü sınıf yatakları tamamen fakir ve dar ge
lirli hastalara ücretsiz yapabilir miyiz, bu üc-
ıetsizi hangi esasa göre yaparız; muhtardan 
gelecek, sabahtan akşama kadar 2,50 kuruş ver
diğiniz zaman, bir milyonere bile basılmıyacak 
bir mührü de tasavvur ederek muhtardan gele
cek fakir ilmühaberine mi itibar edeceğiz, yok
sa kaymakamlıklardan gelecek olana mı; işte 
bu esaslar üzerine de eğilelim diye Meclis 
araştırmasını huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, anlattığım 
esaslar dâhilinde, bütçenin görüşülmediği bir 

I zamanda, Sağlık Bakanlığı bütçesine arkadaş
larımızın daha cömert olabilmeleri inancı ile ve 

i ufak tefek şu sıkıntılara da çare bulursak bir 
hekim camiasını da türlü zanlardan kurtarabil

in mek niyetiyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Önergemize müspet oy verirseniz Türk halkı
nın sağlığına ve Türk hekimlerinin huzuruna 
müştereken hizmet etmiş olacağız. Saygılar su
narım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nadir Yavuzkan, buyurunuz. 

0. H. P, GRUPU ADINA NADÎR YAVUZ
KAN (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 
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Hastane ve aağük kuruluşlarındaki hizmet
lerin dar ve az gelirli vatandaşlarımıza parasız 
sağlanması ve hastaneler hizmetlerinin yeni bir 
'bünyeye kavuşturuiması için bir Meclis araş
tırması açılmasını istiyen önerge hakkında 
C. H. F. Grupunun görüşleıini Yüksek Heyeti
nize arız edeceğim, 

Değerli arkadaşlarım; 
Çeşitü sağlık ve tedavi kurumlarında va

tandaşlarımıza uygulanan mer'i mevzuatın ve 
tatbikatın şikayete konu olan yönlerinin araş
tırılıp, mevzuatın yenli bir bünyeye kavuştu
rulması önemle üzerinde durulması gereken 
problemlerimizden birisidir. 

Devlet şefkatinin en çok arandığı ve görül
mesi giereikıen yer şüphesiz flıağbk kurumlarıdır. 

Çoğunluğu dar ve az geliri olan vatandaş-
îarımızın sıcak bir alâka görerek, yaşama ümit 
ve sevincine sabiboJacaklan, millî varlığa gü
vençlerimi tazeleyip artıracakları yerlerin ba
şında, hastalandıklarında çekinmeden gidebile
cekleri, canlarından bezmeden muamele göre
cekleri sağlık kurumları gelmektedir. 

Anayasamızın 48 ve 49 ncu maddesiyle be
lirli hale gelmiş sosyal güvenlik ve sağlık hak
larının, bütün anlamı ile uygulanıp yaygın 
halde tüm vatandaşlanmızrrL istifadelerine su
nulduğu bir ortam bulmak, kuıimıak ve yaşat
mak bütün siyasi kuruluşlarımızın ortak hede
fi olduğu inancındayız. 

Müşterek araştırmayla, böyle ortak bir ga
yeyi tahakkuk ettirecek yolun bulunması, hal
kımızı memnun edecek, Devletin itibarını artı
racak ve iktidarın hizmet yapma arzusuna da 
uygun düşecektir, kanaatindeyiz. 

Bilgi, görgü ve ihtisaslarını bu çalışmada 
ortaya koyacak: parlömanterlerimiz, vatandaş
larımızın sıhhatli, toplumumuzun güçlü olma
sına katkıda bulunacaklardır. 

Sağlık kurumlarındaki her eleman, hami
yetli ve vatanseverdir. Onların uygulamadaki 
hatalı yönlerini araştırıp, toplumda istemeden 
doğurdukları sıkıntı ve üzüntülerin sebepleri
ni bulup, uygulamayı sevimli hale koymak, 
ilk önce bu değeri elemanlara şevk ve heye
can verecektir. 

Organizasyon bozukluğundan tedbirlerin 
eksik ve dağınıklığından meydana gelen şikâ
yetleri gidermek kolay olacaktır. Asıl ehemmi
yetli taraf, plân hedeflerinin ve Hükümet pro

gramının, halkın arzularının gerçekleştirikme-
sine imkân verecek malî ve maddi gücün sağ
lanması olacaktır. 

Değeri arkadaşlarım; 
Halkımızın, uygulamadan ve tedavi için 

para istenilmesinden yaygın olan şikâyetlerini 
iyice bulup ona göre tedbir düşünmek üzere 
konuya, Devlete ISağlı sağlık kurumjlarındakî 
uygulanan düzen ile hastanelerin gelir kaynak
larını belirlterek gireceğiz. 

Hastanelerin iki türlü gelir kaynağı vardır. 
Devlet bütçesinden Sağlık Bakanlığı aracılığı 
ile aldıkları taJhsisaJtlar ve yatırdıkları hasta
lardan aldıkları muayene, tedavi ve bakım üc
retleri. 1963 yılında bir hastanın bütçeden sağ
lanan günlük ödentisi 7 lira Mi. 1909 yılında 
bu, 8 lira olmuştur. 3 öğün yemek, ilâç, yakıt, 
âlet, malzeme, elektrik ve su karşılığı masraf
lar 8 liranın içimden yapılacaktır. 

1969 yılında birincide % 10, ikincide % 5 
tasarruf emri verilmiştir. 8 liradan bunları ten
zil ettiğimizde günlük ödenti 680 kuruş civa
rına inmiştir. Her ne kadar hastanelerde bü
tün yaltaklar bütün yıl doMurulamaz isle de bu 
miktar veya buna yakın bir para ile hastanın; 
3 öğün besleyici yemek, ilâç, malzeme, alet, 
yakıt, elektrik ve su gibi masraflarını karşıla
yıp tedavi etmek, güler yüzle taburcu etmek, 
sihirbazlık yapmak kadar şaşırtıcıdır. 

Devlet bütçelerinin Sağlık Bakanlığına ay
rılan nisbetleri memleketimizde umumiyetle 
% 4 civarında olmuştur. Yabancı memleketler
de bu niısbetler bizden oldukça yüksek seviye
lerde yerinmektedir. 

Böylece hastanelerdeki uygulaananın, şikâ
yetlere konu olan bafkıansızlığın birinci sebebi 
tahsisat yetersizliğidir. Bunun çaresi, Devlet 
bütçesinden Sağlık Bakanlığına ayrılan para
nın, dolayısiyle hastanelere ayrılan paranın 
artırılması, bakıma yetecek tatateatın verilme
sidir. .v.vj: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hastanelere ve hastane polMiniklerine gi

denlerin gördükleri manzara hiç de iç açıcı de
ğildir. Üst üste yığılmış hasta vatandaşlar yal
varan gözlerle yardım ve şifa beklerken, yar
dım ve şifa verecek olanların ister istemez 
bıkmış, kanıksamış davranışlariyle karşılaşın
ca merhamet kavramı üzerindeki münakaşala-
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rı görmek her zaman mümkün olmaktadır. Bu 
yüzden hastaya daha çok alâka ve sürat sağ-
lıyacak biır uygulamaya şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Sağlık hizmetlerini yeteri ve öliçü ve bi
çimde halka ulaştırmak için yeterli ve sayı ve 
nitelikte sapık ve idare personeline ihtiyaç 
vardır. 

Hailen Devlet hastaneleri idare personeli 
hastane ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Has-
tane işçi kadrosundan bir kışımı idarede çakş-
tırıjlmakta, dolıayısiyle hastaya hizmet ve te
mizlik sağlamak zorlaşmakta, balkım düşjmek-
te, hastaların şikâyeti çoğalmaktadır. 

Hastane bakım, ve hizmet perBionjediaıi© veri
len ücretlerdeki azlık sebebiyle bu para ile ça
lışmak zorunda kalan işçiler ağır geçim zorlu
ğu çeken huzursuz kimseler olarak hastalarla 
gerekli ilgtiyi göstereımeınekte, deva'müı, halin
den yakınmakta, bakımsızlık ve ilgisizlik şikâ
yetlerinin bir sebebi de bu olmaktadır. Hasta
nedeki işinden bir başka yerden alamayacağı 
ücreti alan kimse, hastaya daha çok ilgi ve ba
kım yapacaktır. Bu yönlde tedbir almak, mora
li düzgün personel dille hastane verimini mu
hakkak artıracaktır. 

Sağlık personeli kadrosu bilhassa Doğu il-
leriımizde çok eksiktir. Bâzı Doğu illerimde mü-
tahassıs hekim bulunmadığı sık sık basında 
yer aiîmalkta, halk sızlanmaktadır. Biati ileri 
hastanelerindeki mütalhassıs hekimlerin yılda 
Ibir ay Doğu illeri hastanelerine gönderilımesii 
gibi yaımalılk tedbirler kifayetsizdir. Daha 
gerçekçi, geçerli yollar bulmak zarureti aşi
kârıdır. Hekimlere ve sağlık personeline çeşit
li idareler, hastanelerinde çok farklı ücret tat
bik edilmesi, yüksek ücret verme imkânı otou-
yan idareleri ki, Sağlık Biakanlığı bunlar ara
sındadır, eleman sıkıntısına sokmaktadır. Plân 
hedefleri arasında bulunan, her İdarede denk 
ücretler verilmesi konusu biran evvel ele alın
malıdır. 

Sosyalizasyonun yurda yayılma hızı yavaş
tır. 

Tatbik edilen yerlerde başlangıçta dolu 
olan Ihelkim ve sair sağlık personeli kadroları 
bugün boşailımaktaldır. Sosyalizasyon tatbik 
eıdilmiyen yerlerdeki sağlık personeline veri
len tazminatlar, sosyalizasyonun Cazibesini 

azaltmıştır. Hekimler, verilen taam'inatları tat
minkâr bulmamaktadırlar. Bu konuda plân 
hddeOeırlindn tahakkukunun gecikmesi sosya-
ilizasyonun başarılı olmasını engellemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yabancı meanilleketl&rden hekim isteğinin 

iartımalsı; hekimin yabancı ülke görme hevesi, 
yabancı ülkedeki rahat ve konforlu çalışma 
'imkânı ile paranın cazibesi, yurda dönüşte Av
rupa'da çalışmış, lisan bilir hekim olarak iti-
ıbar görmesi gibi hususlar bir araya gelince, 
hekimler kolayca memleketten çıkıp gitmekte
dirler. 

Verilen burislları, zorunlu hizmet devresi 
karşılıklarını ödeyiip yurdun , nıaJhrumiiyetli 
bölgelerimde ve Doğumda görev almamaktadır-
lar. Böylece ıstıraplı vatanıdaşlanmuz hastane
ye geldiklerinde, karşılarında dertlerine deva 
bulacak hekimi göremeımjekteidıirler. Bu halin 
çaresi süratle bulıunlmailidır. 

Bu da dışardan gelecek hekimlerin, çağır
dığımız hekimlerin kendilerine yeterli seviye
de ücret verilmesine imkân verecek tedbirlerin 
alınmasına ve burada kendi bilgileriyle kabili 
kıyas yerlerde çahştırıtaıallarına bağlıdır. 

Değerli 'arkadaşlarım; 
Hastaneleriilmizde iki çeşit çalışma düzeni 

uygulanmaktadır. Bir kısım hastaneler Full - Ti
me çalışma düzenline sokulmuştur. Bu hastane
lerdeki mütaihasisıs hekimler Full-Time'i kafbuil 
etmekte serbest bırakılmışlardır. Ful-Time 
yani tam gün çalışmayı kabul eden hekimin dı
şarıda muayenehane açma hakkı yoktur. Hekim
ler buna karşılık döner sermayeden 1 500 
ilâ 2 500 lira arasında , hemşireler ise 500 
liradan az olmamak üzere brüt tazminat al
maktadırlar. 

Full-Time çalışan hastanelerdeki tazminat 
sebebi üe, bu hastanelere istek artmakta, per
sonel kadroları şişmektedir. Muayenehane der
dinden kurtulmak istffiyen hekimler bu hasta
neleri tercih etmektedir. Muayenehanesinde 
fazla gelir sağlıyan bir kıisım hekimler ise, 
Full - Time 1i kabul etmemektedir. 

FullI - Time tazminatı döner sermayeden sağ
lanmaktadır. Döner sermaye geliri, bu hastane
lilere özel ve ücretli yatan hastaların ödediği 
paralardan elde edilmektedir, özel yatan hasta 
birinci sınıf ücretin iki mislini ödemektedir. 
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özel hasta ücretinin yansı, özel bakımı ve te
daviyi yapan hekim ve sair personele pay edil
mektedir. Bu sebeple F u l - Time çalışan hastane
lerde hem personele hem de idareye daha çok 
gelir getiren özel tedavi, hastalara tavsiye ve 
teşvik (ediîimektedir. Hasta bunu kabul etmez
se, personele tazminat »ağlıyan döner sermaye 
gelirini artırmak arzusuyla ücretli tedavi tav
siye edilmektedir. Böylece parası olanlara 
Fulü - Time hastanelerde tercihli muamele yapıl
ması Gribi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Döner sermayeden sağlanan paranın bir 
kısım da bakanlık emrine alınmaktadır. 

Hastaneler bir kısım masraflarını, ücretli 
haspaların ilaç bedellini, cihazların ufak tamir
lerini. hakanlıeın müsaadesi ile bâzı yatırımla
rını dönftr sermayeden karşılamaktadırlar. 

Ücretli hastalar, günde birinci sınıf 40 lira, 
ilkinci sınıf 25 lira, üçüncü sınıf 10 lira olmak 
üzere para öderler. 

Hastaların kendi ücreti yatma talepleri dı
şında. hastanın ücretli veya ücretsiz yatması 
ıavrrrmını yakmak başhekimin görevidir. Hasta 
kabul vönAtmeliğinin bu işle alâkalı maddeleri 
özetle şöyledir: 

«Madde 4. — 1 - c Fakriihali muteber bir 
vesika ile sabit olan ve ü^Tİnde parası olmı-
yanlar ücretsiz kabul edilirler.» 

«Madde 6. — Ağır hastalar, yaralılar ve sa
ir âcil hallerde evvelâ tedavi edilir, iyi olun
ca bilâhara bedeli istenir. Fakirler 4/1 - c ye 
tabidir.» 

«Madde 8. — Hastalar arasında fark göze
tilmeden muamele yapılır» denilmektedir. 

Fakat bu maddeler aynen tatbik edilirse 
döner sermaye gelirleri büyük ölçüde azalaca
ğından, tahsisatları da yetersiz olduğundan 
hastane idareleri zorluk içine düşeceklerdir. 
Bu sebeple bu maddeler tam uygulanmamakta
dır. 

Tatbikatın bu hale gelmesi, hastane idare
cilerinden çok, bu durumu dolaylı zorlıyan 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersizliğidir. 

Hastane başhekimleri yukardaki maddelere 
göre fakirlik belgesi olanları prensip olarak 
ücretsiz yatırırlar. Fakirliği, muhtarların ver
diği fakirlik ilmühaberi ile kabul ederler. Muh
tarlar için fakirlliğin belirli bir ölçüsü yoktur. 
Her istiyene fakirlik ilmühaberini umumiyet-
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le verirler, ilmühaber karşılığında bir ücret de 
alırlar. 

Fakir ilmühaberi olmıyanlann fakirliğini 
ise, dış görüntülerine, giydikleri elbiselere ve 
sair ipuçlarına göre başhekimler tâyin eder. 

Eş - dost ricaları, milletvekili veya il genel 
meclisi üyelerinin ricaları çok kere ücretsiz 
yatmaya yetmektedir. Halkımızın torpilsiz, H-
timassız hastanelere yatılmıyor, dediği bu tat
bikattır. 

Her gün her milletvekilinin kapısına, bil
hassa Anadolu'dan gelen milletvekillerinin ka
rcısına 5 - 6 hasta umumiyetle yığılır, milletve
killeri bunları hastaneye yatırmak için sabah
tan akşama kadar hastane hastane dolaşırlar. 
Hastaların cebinde parası yoktur, milletvekili 
meöburdur onları ücretsiz yatırmaya, bunun 
için de rica eder, icabında yalvarır ve hastası
nı ücretsiz yatırmak imkânını bulur. 

Ankara'da Bakanlığa başvuranlar ile iller
de valilere başvuranlar da eşref saate bağlı 
olarak ücretsiz yatabilirler. 

HüPsa ücretli ve ücretsiz ayırımının tutar
lı bir ölçüsü voktur. Bu yollardan istifade ede-
mivenler, muhtarla arası acık olut> fakir kâğı
dı alamıyanlar, ücretsiz yerler dolu cevabını 
alanlar çaresiz ya borç alarak, ya bir hayvanı
nı, ya bir arazisini satarak para bulmk zorun
dadırlar. Yıllar yılı bu tatbikat böyle devam 
edip gider, Bakanlık imkânsızlıktan, hastane 
idarecisi çaresizlikten, halk para istenmesinden, 
bakımsızlıktan sızlanır durur. 

Meşhur hikâyede olduğu gibi, Sağlık Ba
kanlığı bütçesi, dolayısiyle hastane tahsisatı 
yetersiz oldukça; hastane personeline tazminat
lar bütçe yerine döner sermayeden ödendikçe; 
döner sermaye gelirleri de hastaların paralı 
yatmasiyle elde edildikçe bu şikâyetler devam 
edip gidecektir. 

Anayasadaki sosyal devlet, sosyal güvenlik 
ve sağlık haklarına; hasta kabul yönetmeliğin
de fakirler parasız yatar denmesine rağmen, 
bugünkü düzende Anayasanın istediği düzen 
değişikliği yapılıp bozukluk giderilmezse, fa
kir halk hastanelere başvurduğunda çaresiz
likten kıvranan hastane idarecisi hastadan pa
ra istiyecektir. Dertler, sorumlular tarafından 
paslaşıla paslaşıla gene halkın sırtında yığıla-
caktır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizde Sosyal Sigortalara bağlı 

sağlık kurumları ise ayrı bir düzen içerisinde
dir. Sigortalı vatandaşlarımız ödedikleri sağ
lık sigortası primleri karşılığı olarak, Sosyal 
Sigortaların hastanelerinden parasız bakım ve 
tedavi görmektediriler. Sigortalının ana, baba, 
eş ve çocukları da para ödemeden aynı hak
lardan yararlanılmaktadır. Kanaatimizce bura
daki şikâyetler organizasyon bozukluğundan, 
uyguliaımıa hatalarından gedmektedir. Sigorta 
haıs+ıaınellê in'in yatak babına harcamaları Dev
let hatimelerinden ook vüksektir. Tahsisat ye-
terBizliga mevzunlbahis demlidir. Hasta ve he-
kiım mftnaflrtb^le^nin iyi düzentenememiış ol
malından. h^Mıa l̂a görevlenin sınırının belirli 
h«ıTe êıtî lı̂ TTufymıesinden doğan sikâvetlerin 
dofhiR sfllb̂ îniftrinnn .araısfınlmıası-nda yeni bir 
düzenleme yapılmasında fayda görüyoruz. 

M"ih+^^em arkadaslanm; 
Mê iftVe+Pî ı̂ rlıo faı îfKî bnvük sa^ık kıtnı-

ln:s"-ndaTi sınıra Sağlık ~Rofc*vhfartvr\ dendim 
ve görev dağıtımı yaktığı, her türlü gideri 
b̂ o"1t nM"Marı müe««esıe>ltevoe karsıliamn has-
tan^ierle. denıe+.h'mi, görev daoı+ımı ve yöneti
mi, her tü^lü iriden bağlı olduğu müesseseler-
ce karsilıanan hastaneler de vardır. 

BflfioıflıVftiifir. M'HÎ Eğitim. Devl«t Demirvol-
lan. PTT. E+ibonk. Sü-mfirfbmnk. Vakıflar. Se
ker S^keıti, hayır demekleri, üniversiteler, 
Miifî S^vıınma hasıtıq;neİ!e-*ıi gibi. Bü+ün bu has-
tanıellfir farklı vönefaneliklerle vünitülür. 

Bu kuruluşlar avrı avn incelenmeflidir. Boş 
kan^Kiteler, prodüktivite şartları, bir elde top-
fanımasmda fayda olanlar, tahsisat durumları 
araştırılmalıdır. 

Vatandaşlarımıza Anayasanın 48 nci mad
desindeki sosyal güvenlik, 49 ncu maddesinde
ki sağlık haklarını sağlıyacak bir düzen kurul
malıdır. Halkımızın güven içinde korkusuz ol
masına, fakirlik ıstırabından kurtulmasına, 
güleryüz ve şefkat görmesine imkân bulunma
lıdır. 

C. H. P. Grupu olarak görüşlerimizi özetler
sek; 

Herkesi kapsıyan bir sağlık sigortası kurul
malı ve böylece herkesin hastalıkta ücretsiz 
bakımı sağlanmalıdır. Bu ölçüde bir sağlık si
gortası kuruluncaya kadar, Devlet, bütün dar 

i geliri yurttaşların ücretsiz bakımını üzerine 
almalıdır. 

Sağlık sigortası ile ilgili bütün sağlık ku
ruluşları, yönetim ve denetimine sigortalıların 
etkili biçim ve ölçüde katılacakları bir kuru
luş eliyle işletilmelidir. 

Memleketimizin her tarafındaki bilhassa az 
gelişmiş illerimizdeki sağlık kurumları hekim 
ve personel kadroları iıle diğer imkânları yö
nünden avnı seviyeye süratle çıkarılıp halkı
mızın ihtiyaçOıarına cevap verir hale getirilme
lidir. 

Halkımızın sağlık kuramlarından sikâveti-
TW mıevdan vermh'ıveo0k bir uyonılamava biran 
önce kavuşturulması dflıeik ve temennisiyle araş
tırma önero'fiM'ne Cumhuriyet Halk Partisi 
O^YYII TrabnH ovu verecektir. 

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

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Oğuz 
Aygün, buyurun. 

A. P. GJtUPU ADINA OĞUZ AYGÜN 
(Ankara) — Yüce Meclisin Sayın Başkan ve 
muhterem üyelerini A. P. Meclis Grupu adına 
hürmetle selâmlıyorum. 

jrçfAndjm. rMiven ParHoî dıfvn iv», arkadaşımız, 
histfm de hisavatımı7a ternı'ima-n olan ve heni-
™j3TTi dâvamı. olabilecek olan *»ir knnnva iearet 
et™is bulunmaktadırlar. Aziz vatandaşlarımızın 
milletvekilleri olarak bizim de üzerinde durdu
ğumuz bir problemin muhterem huzurlarınıza ge
tirilmesinde ilk teşebbüsü yapmış bulunmaların
dan ötürü ve müşterek olan bu mevzuumuz üze
rinde konuşma ve görüşlerimizi açıklamak imkâ
nım bulmuş olmamızdan ötürü A. P. Grupu adı
na bu önerge sahiM arkadaşlarımıza da huzur
larınızda teşekkür ederiz. 

Efendim, değerli Parlâmento arkadaşlarımızı 
bizim dâvamızın etrafında görmemiz, meseleyi 
kolaylıkla formüle edebilmek ve neticeye en iyi 
şekilde varmak ümidimizi arttırmış bulunmak
tadır. Bundan dolayı da memnuniyet duymak
tayız. 

Meselenin ilk ele alınıp görüşlerimizi ifade 
edeceğimiz cephesi, bugünkü statükonun tatbi
kattaki değeridir. Bir realite olarak önümüzde 
vatandaşlarımızın şikâyeti mevcuttur. Bu şikâ
yetler sadece önergede ifade edilen para karşı-

I lığı hastane hizmetlerinin yapılmasından değil, 
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birçok sağlık tesislerinde yeteri kadar veya yet
kili hekim ve ilgili personel bulunmamasından 
da ileri gelmektedir. 

Önergeyi bütün Türkiye'ye şâmil bir hüviyet 
içinde mütalâa edersek, yani sadece büyük şe
hirlerdeki tam teşkilâtlı hastaneler için malî 
bünyeye ait şikâyetlerin yanı başında hastaların 
ve hasta sahiplerinin birçok sağlık tesislerinin 
eksik kadro ile çalıştığı, Anadolu'nun muhtelif 
bölgelerindeki şikâyet ve ıstırapları da kapsı-
yacak şekilde genişletirsek, önümüze halli gere
ken pek çok problem çıkacaktır. Meclis araş
tırmasının bütün bu sorunları kapsıyacak şe
kilde açılmasında Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak zaruret görmekteyiz, önergenin bu ek
siğinin de huzurlarınızda tamamlanması icabet-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Güven Partisi adına 
önerge üzerinde konuşan ve önergenin sahiple
rinden birisi bulunan Sayın Vefa Tanır'm işaret 
ettiği bir husus vardı ki, o hususa katiyetle ben 
de işaret etmek istiyorum. Bugün hastanelerde 
ücretli yatan hasta durumu için yapılan şikâyet
ler biraz da efkârı umumiyede büyütülmektedir. 
Nitekim buna bir ölçü olmak üzere huzurlarınız
da, 1960 - 1968 yılları arasında aldığımız bir 
istatistiğe dayanarak birkaç rakamı arz etmek 
istiyorum. 1960 senesinde 696 538 hasta bütün 
Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı tedavi ku
rumamda yatan hasta olarak kaydedilmiş, bun
ların içerisinde 71 293 ü ücretli olarak yatmış 
bulunmaktadır. Bunun, yani ücretli yatan hasta 
miktarının bütün yatan hasta miktarına nazaran 
oranı yüzde 10 dur. 1963 te bu oran yüzde 12, 
1964 te yüzde 14, 1965 te yüzde 14, 1966 da yüz
de 29, 1967 de yüzde 11, 1968 de yüzde 15 ola
rak kayıtlı bulunmaktadır. 

Burada Yüksek Heyetinizin dikkatini bilhas
sa bir nokta üzerine çekmek istiyorum. Bu yüz
de 10 ve yüzde 14 arasında 1960 dan 1966 ya 
kadar devam eden ücretli yatan hasta nisbeti 
1966 da birden bire yüzde 29 a çıkmıştır. Bu, tat
bik edilmekte olan Full - Time Kanununun Tür
kiye'de yaratmış olduğu bir durumdur. Fakat 
bu kanuna istinaden hastanelerin çalışmasına 
rağmen 1967 ve 1968 de bu miktar tekrar yüzde 
11 ve yüzde 15 e düşürülmüştür. Bu da, yaptığı
mız tetkike göre, vardığımız neticeyi arz edece
ğim, başta çok değerli Sağlık Bakanımız olmak 
üzere Sağlık Bakanlığının almış olduğu tedbir-
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ler sayesinde varılmış olan bir neticedir. Birta
kım emirler ve birtakım tamimlerle Sağlık Ba
kanlığının Full - Time çalışan hastaneler üzerin
de yapmış olduğu baskı, vatandaş lehine yapılan 
baskı neticesi bu ücretsiz yatan hasta miktarı
nın artırılması ve ücretli yatan hasta oranının 
düşürülmesi neticesini doğurmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; arz etmiş olduğum ra
kamlarda görülüyor ki, yatan hasta miktarı içe
risinde ücretli yatan oranı pek de yüksek bir 
rakam değildir. Hattâ bunların içerisinde, de
ğerli arkadaşımız Dr. Vefa Tanır arkadaşımız 
işaret buyurdular, bir miktar cüzi kapora verip 
sonra bunun bakiyesini odemiyen hastaların 
miktarı da yine bu rakamın içerisinde dâhildir. 
Bunun dışında ücretleri, çalıştıkları müessese, 
yani Devlet veya diğer iktisadi teşekküller tara
fından ödenmiş olan vatandaşlarımızın da öde
nen paralan bu miktarın içine dâhilidir. Şimdi, 
bütün bunlar hesaba katılırsa görülür ki, bu sa
nıldığı kadar büyük bir rakam değildir. Bunun
la beraber vatandaşımızın ücret bakımından hiç 
şikâyet etmez hale getirilebilmesi için bir formül 
bulmak da bu muhterem Meclisin bir vazifesi
dir. 

Efendim, bugün mevcudolan mekanizma ar
zu edilen seviyede işlememektedir. Bunu Adalet 
Partisi Meclis Grupu olarak biz de itiraf ediyo
ruz. Büyük gönül bağlanan sosyalizasyon da me
seleyi tam olarak halledememiştir. Sosyalizasyo
nun sağlamış olduğu imkânlar, hekim ve diğer 
yardımcı personeli yeteri kadar da cezbetme-
mektedir. 

Adalet Partisi iktidarının vazifeye başladığı 
1965 senesinden beri sağlık dâvasında samimi 
bir gayretin içinde bulunduğu da bir vakıadır. 
Devlet ve Numune hastaneleri sayısı ve yatak 
miktarları hakkında huzurlarınızda vereceğim 
birkaç rakam bu husustaki samimiyetin bir ör
neği olacaktır. 

Efendim, 1965 senesinde Devlet ve numune 
hastaneleri olarak kurum sayısı 146 imiş, bu, 
1969 da 172 ye çıkarılmış, yatak sayısı yine 1965 
te 17 805 iken, 1969 da 22 901 çıkarılmış, yine 
yetkililerden, ilgililerden öğreniyoruz ki, 1970 
senesinde de 1 260 yatak bunlara ilâve edilecek
tir. Bütün bunlar Sayın Bakan başta olmak üze
re Sağlık Bakanlığının bu sahada göstermiş ol
duğu samimiyetin bir ifadesidir. Fakat ortada 
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bir de vakıa var; şikâyetler mevcuttur. I 
Şimdi, bu şikayetleri doğuran sebepler üze

rinde çok kıymetli hatip arkadaşlarımız, gerek 
Güven Partisi adına konuşan arkadaşımız Vefa 
Tanır, gerek C. H. P. adına konuşan Nadir Ya-
vuzkan arkadaşımız güzel noktalara işaret etti
ler. Ben de şöyle bir parça değinmek istiyorum. 

Memleketimizin muhtelif köşelerinde kifa
yetli sağlık tesislerinin olmaması neticesi büyük 
şehirlere akın eden hastaların meydana getirdik
leri yük bu buhranın anasebeplerinden bir tane
sidir. Misal olarak size yaşadığımız Ankara'nın 
gerek sağlık merkezlerine, gerek Devlet hastane
lerine ait birkaç rakam arz etmek istiyorum. 

1968 de Ankara'nın sağlık merkezlerinde 
35 880 poliklinik muayenesi yapılmış, 3 903 has
ta yatmış, 1968 yılında yine Ankara'nın kaza ve 
vilâyet dahilindeki tam teşkilâtlı hastanele
rinde 804 000 polikilinik muayenesi yapılmış 
ve 104 054 hasta yatmış. 

Muhterem arkadaşlar bu da gösteriyor ki, 
vatandaşımızın küçük hastanelere, sağlık mer
kezi tâbir ettiğimiz küçük hastanelere karşı, 
öteden beri devam edegelen propagandala
rın da tesiri ile, itimadı azdır veyahut bu 
hastanelerdeki hekim noksanlığı vatandaşımı
zın itimatsızlığını artırmaktadır. Bu bakım
dan taşradaki hastanelerin hekim noksanlığı, 
bilhassa üzerinde önemle durulacak bir hu
sustur. Çalışma verimini sadece hekimle de 
temin etmek mümkün değildir. Yardımcı sağ
lık personeli ve teknisyeni - ki, bunlar lâlbora-
tuvar, röntgen, narkoz ve eczacı teknisyeni 
diye de ifade edilebilir - bunların noksanları 
da ele alınması icabeden hususlardır. 

Hekimi ve diğer personeli bağlıyacak im
kânların temini, önergede bahse konu şikâyet
leri azaltacaktır kanaatindeyiz. Bunun yanı 
başında hususi hastaneler kanunu ile bu te
şekküllere yeni bir veçhe verecek paralı hasta 
yükünü bunlara devretmek suretiyle de Dev
let hastanelerini kısmen ferahlatmak ve va
tandaşa daha iyi hizmetli bir hale getirmek 
mümkündür. 

Bu arada huzurlarınızda işaret etmek isti
yorum; bilhassa bankalar gibi memleketimi
zin zengin müesseseleri cedavisini taahhüdet-
miş olduğu personelinin tedavisini, amiyane 
ifade ile, fakir tarifesi üzerinden Devlet hasta
nelerinde yaptırmaktadırlar, Bu aşağı - yukarı 
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15 ile 20 Tl. sına mal olmaktadır. Bunun Ba
kanlığa maliyeti ise, tam rakamı bilmiyo
rum 70 Tl. dan fazla olacaktır. 

Bir taraftan, Devletin bakmaya mecbur ol
duğu fakir vatandaşlar yatak beklerlerken 
bu yatakları cüzi ücretlerle de zengin, para 
bakımından kudretti müesseselerin, bankalar 
başta olmak üzere, hastalarına tahsis etmek, 
Hazineyi, bunların saağlık hizmetlerine işti
rak ettirmek demektir, 

Bu müesseselerin hastalarından, Bakanlığa 
bağlı sağlık kurumlarının hakiki masraflarını 
almak da bir zaruret haline gelmiştir. Yine bu 
müesseseler, Sosyal Sigortaya girmiş olsalardı 
ve bunlara sosyal sigorta tatbik edilmiş olsa 
idi, tedavi, hasta başına yevmiye belki 80 Tl. 
civannda kendilerine mal olmuş bulunacaktı. 

Bankalar, her ne kadar kendi personeline 
sosyal sigortanın temin etmiş olduğu sosyal 
hizmetlerden daha fazlasını veriyoruz diye 
506 sayılı Kanuna tâbi olmamayı başarmış ise
ler de, bugün Sosyal Sigortaya ödiyecekleri 
paranın takriben 1/4 miktarında bir ücretle, 
ucuz tarifeyle sağlık hizmetlerini maalesef 
Sağlık Bakanlığına yüklemiş bulunmaktadır
lar. 

Bu müessesenin hastalarının özel tarife üze
rinden, hastanelerde muamele görmesi, hiç de
ğilse, Sağlık Bakanlığında tedavi oluyorlarsa 
bunların hakiki maliyetinin alınması da gere
kir kanaatindeyiz. 

Bu arada şunu da arz etmek istiyorum, Sağ
lık Bakanlığı eğer bütçeden hiç para almamış 
olsa idi ve bugün ücretlerle gelirini temin et
meye çalışmış olsa idi belki masrafının 1/4 ünü 
bile bu yoldan temin edemiyecekti. 

Devlet müesseselerden hakiki değerini al
mak şartiyle ve suretiyle muhtaç vatandaşa da
ha fazla sağlık hizmeti sağlıyabilir hale gelir 
kanaatindeyiz. Hali vakti yerinde olanlardan 
da, pek çoğu, her hangi bir vasıta bulmak su
retiyle, bu da ayrı bir ıstırapımız ve derdimiz, 
fakir tarifesi üzerinden tedavisini Devlet has
tanelerine yaptırmaktadırlar. 

Böyle olunca, fakir vatandaş, malî durumu 
zayıf vatandaş, derdine derman bulmakta güç
lük çekmekte ve fakir hastaya yatak buluna
madığı bir netice olarak söylenmektedir. Has
tanede yatmayı, kurulacak özel merkezlere de 
temin ettirmek düşünülebilecek bir husustur. 
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Her hastane, boşalan yatak miktarını bu kuru
lacak olan merkezlere bildirmek suretiyle, mer
kezlere müracaat eden hastaların bu hastane
lerde yer bulmasını temin etmek şeklindeki bir 
usul de pekâlâ bu arada aklımıza gelen ve muh
terem Heyetinize arz edebileceğimiz bir usul
dür, bir çaredir. 

Bu arada efkârı umumiyenin üzerinde çok 
durduğu ve bizim de bitarafane bir görüşle üze
rinde durmaya kendimizi mecbur hissettiğimiz, 
fakat Meclis araştırması açılacağı için bu hu
susta bütün cephesiyle Meclis araştırması sı
rasında tetkik edilerek yine Muhterem Heyeti
nize getirileceği için sadece bir madde olarak 
arz etmeyi düşündüğümüz bir husus da şudur; 

Hastanelere, muayenehanelerden geçirilerek 
hasta yatırıldığı iddia ve ifadeleri mevcuttur, 
bunun da üzerinde, Meclis araştırması açıldığı 
zaman, durulması hususuna yine grup olarak 
işaret etmek istiyoruz. 

Bunun dışında, hekimlere, 'yatırıp tedavi 
ettirdikleri hasta adedine göre prim verilmesi 
de pekâlâ bu arada düşünülebilen çarelerden 
bir tanesi olabilir. 

Koruyucu hekimliği Devlete bağlamak, te
davi edici hekimliği ise, bir sigorta sistemine 
bağlamak suretiyle tedbir almak yine düşünü
lebilir. 

Bunun dışında, bizim aklımıza gelen bir 
başka husus da, büyük bölge hastaneleri kur
maktır. Bu suretle de kurulacak olan büyük 
bölge hastaneleri şu anda mevcut büyük şehir
lerdeki hastanelerin yükünü de geniş çapta 
azaltacaktır. 

Bu arada C. H. P. sözcüsü değerli arkada
şım Nadir Bey, bir de bu sosyal sigortaya, gü
venlik sistemine temas ettiler. Evet, Anayasa
mızın 48 nci maddesinde Türkiye'de herkesin 
sosyal güvenlik hakkına sahibolacağı ve bu 
hakkı sağlamak için de sosyal sigorta ve sosyal 
yardım teşkilâtı kurulacağı hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Halen memleketimizde yürürlükte bulunan 
sosyal güvenlik sistemi ile mevcut sistem ile 
korunan nüfus grupları pek sınırlı olduğu cihet
le, Anayasamızın arz ettiğimiz, hükmüne uyu
larak mevcut sistemin kapsamının genişletil
mesi zorunlu görülmüş ve gerek Birinci Beş 
Yıllık ve gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma plân
larında, nüfus gruplarının da sosyal haklardan 
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yararlanması için gerekli çalışmaların yapılma
sı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Kendi işinde çalışanlara; işte küçük esnaf, 
serbest sanat ve meslek erbabına henüz sosyal 
güvenlik sağlanmamıştır. Onun içindir ki Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilk olarak bu nü
fus gruplarının korunmasını öngörmüş ve ge
rekli hazırlıkların yapılmasına başlanılmasını 
emretmiştir. 

İşte, kalkınma plânının bu emrine uyularak 
memleketimizde yürürlükte bulunan sosyal gü
venlik sistemi dışında kalan nüfus gruplarının 
da sosyal güvenlik hakkında yararlanmalarını 
sağhyacak yeni bir sistem kurulması zarureti 
doğmuştur. 

Filhakika, sağlık, toplumların sosyal ve eko
nomik faaliyetlerinde, kısaca, varlıklarının ida
mesinde en önde gelen bir faktör olarak öte
den beri birtakım tedbirlerin alınmasını gerek
tirmektedir. Bugün memleketimizde tedavi hiz
metleri geniş ölçüde sosyal yardım mahiyetinde 
ifa edilmekte, bu suretle Devlet imkânları zor
lanmakta ve dolayısiyle hizmet kifayetsiz kal
maktadır. 

Beş yıldan beri kademeli bir tarzda uygu
lanmakta olan ve bugün 24 ilde Sağlık Bakan
lığının tatbik etmiş olduğu sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi programı bir ihtiyaçtan doğ
muş olmakla beraber, programın malî portesi 
bütçe imkânının cevap veremiyeceği bir geniş
likte bulunduğu için, ki yine buna değerli hatip 
arkadaşlarım işaret buyurdular, hizmet istenilen 
yeterliğe ulaşmamaktadır. 

Bunun yanında, döner sermaye sistemi, öde
me gücü mevcudolduğu sanılan şahıs veya 
grupların, Devlet sağlık hizmetleri için yaptığı 
harcamalara katkıda bulunmalarını da hedef 
almıştır. 

Ancak, bir yandan sağlık için harcama yap
maya alışmamış bir toplumun mukavemeti, öte 
yandan ödeme gücü konusunda katı kriterler 
ücret istemekte İsrar etmenin doğurduğu sakın
calar bu teşebbüsü de yetersiz hale getirmiş ve 
çoğu zaman tatbikini imkânsız kılmıştır. Bu 
sebepledir M, küçük tasarrufların büyük riskleri 
karşılamasını mümkün kılacak ve Devlet imkân
larının, ödeme gücü bulunmıyan gruplara daha 
yeterli hizmet için tahsisine imkân verecek bir 
sistemin kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. 
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işte bu sistem genel sağlık sigortasıdır. 
Muhterem arkadaşlar, diğer hatip arkadaş

larımın işaret buyurduğu gibi bu genel sağlık 
sigortası ne şekilde tatbik edilecektir? Bu hu
susta zannediyorum değerli Sağlık Bakanlığı 
bir kanun tasarısı hazırlamaktadır ve Meclise 
getirmek üzeredir. Bu konuyu her halde değerli 
Bakanımız izah buyuracaklardır. Bendeniz, 
grup adına yaptığım konuşmada bir hülâsa 
yapmak suretiyle bir iki noktaya huzurlarınızda 
işaret etmek istiyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastane
lere, dispanserlere, muhtelif tedavi kurumlarına 
halkın şikâyetlerini dile getiren ve kendilerine 
görevlerini hatırlatan pek çok tamim ve talimat
lar göndermiş bulunmaktadır. 

Bu, Sağlık Bakanlığının bu dâvadaki inanı
şını ve samimiyetini ispat eder. Buna rağmen 
vatandaşımızın şikâyetlerini izale etmek maale
sef mümkün olamamıştır. Bu, uzun yıllardan 
beri bütün iktidarlar devrinde süregelen şikâyet
lerdir. 

Vatandaşımızın şikâyeti sadece önergede ifa
de edilen ve bütçesini sarsan para talebi değil
dir. Personelden kötü muamele görenler, nor
mal çalışma şartlarının çok üstünde ağır mesai 
yapan personeller, uzun bir tahsil devresinden 
sonra yetersiz bir para ile vazife görmek duru
munda olan hekim arkadaşlarımız, parasızlıktan, 
âlet ve personelden yoksun bâzı kurumlar, dok
torsuz tesisler, bütün bunlar önümüzde birer 
problem olarak durmaktadır. 

Bunun için Meclis arattırması açılmasına ve 
meselenin hem doktorlar hem personel ve hem de 
hasta yönünden ele alınarak yani geniş çapta 
mütalâa edilerek bir çare araştırılması lüzumuna 
A. P. Meclis Grupu olarak biz de kaaniiz. Arka
daşlarımızın bahse konu problemi çözme dâve
tine Grupumuz hararetle ve memnuniyetle «evet» 
demektedir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın İhsan Kabadayı, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Türkiye'de devlet, sosyal devlettir. Anaya
samız, sosyal anayasadır. Bu ölçülere göre dev
let, halkın sağlığını ve her türlü tıbbi muayene

sini yaptırarak korumaya mecburdur. Halbuki, 
halkımızın sağlık durumu, geri kalmış bölge
lerin bütün perişanlığını üzerinde taşımaktadır. 
Memleketimizde her ne kadar iyi imkânlara sa
hip hastanelerimiz var, en ileri derecedeki tıbbi 
müdahaleler yapabilecek imkânlara sahip dok
torlarımız da mevcut ise de, bunların miktarı 
ilerde zengin bölgelerimizde 4 - 5 hastaneyi 
geçmemektedir. Diğer bölgelerde elbette bu im
kânlar yok, doktor yok, ilâç yok, tıbbi malze
me de yoktur. Dar ve az gelirli halkımız, bil
hassa köylü, esnaf, işçi, memur, Devlet hasta
neleri ile sosyal kurumların hastanelerinin te
davi ve kabul şeklinden fazlasiyle şikâyetçidir. 
Her biriniz milletvekili olarak, çevrenizden ge
len fakir hasta ve garip halktan bunu her gün 
bir değil, birkaç defa dinliyen kimselersiniz. 
Hastanelerin döner sermayeli olması ve hastane
lere de hâkim olan kazanç sağlama kaygusu, fa
kir ve hasta halkı fazlası ile izrar etmektedir. 

611 sayılı Kanuna göre tatbik edilen Full -
Time esaslarında uygulanan ölçüler ise, halkımı
zın malî gücünün taşma takatinin çok dışında
dır. Misal olsun diye veriyorum; Yüksek İhti
sas Hastanesinde bir mide ameliyatını 4 000 li
radan, Hacettepe Hastanesinde 5 000 liradan, 
Üniversite Hastanesinde ise 5 000 liradan aşağı 
yaptıramazsınız. Gerçek buradadır, müracaat 
edip sorabilirsiniz. Üniversite hastanelerine gir
mek bir meseledir. Ergenekon Vadisini acarsı
nız, taşarsınız; ama üniversite hastanesine git
tiğiniz zaman değil halka, sayın üniversite has
tanesindeki profesör sizlerin dahi yüzüne bak
maz. Hele oraya girecek bir hasta, sayın hoca
nın muayenehanesinden geçemezse, üniversite 
hastanesine sureti katiyede bedava yatamaz, bu 
bir gerçektir. 

Ankara Hastanesinden, Numune Hastanesin
den şahsan memnunum. Fakat, üniversite has
tanelerinden sureti katiyede, bilhassa ben mem
nun değilim. Konya, Ankara'ya iki saat uzaklık
tadır. Başı ağrıyan gelir. Geceli gündüzlü işle
rimizin mühimce teması bu hastanelerle gelip 
geçmektedir. Üniversite hastaneleri bir kale
dir, giremezsiniz, aşamazsınız, geçiremezsiniz. 
Sayın hocanın gönlü olmazsa hastanızı yatıra-
massınız, 

Ben iddia ve İsrar ediyorum; üniversite has
tanelerindeki yataklar, üniversitedeki hocalara 
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kazanç sağlamak için bir kapıdır, kendimizi 
avutmıyalım. Bunlara yeni çareler, yeni ölçüler 
bulmaya mecburuz. 

VEFA TANIR (Konya) — Bütçeden para 
bulunup verilsin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet 
versinler, bulsunlar versinler. 

Vatandaşların malî takatinin, sıkıntılarının 
yanında bir de hastane kapılarında günlerce 
beklemesi, poliklinik önlerinde yüzlerce metre
ye varan kuyruk tenkil etmeleri, hastayı, hasta 
değilse bile hasta eden en büyük bir illet teşkil 
etmektedir. Verdiği para onu üzmemekte, has
talığı üzmemekte, bir sert muamelesine kalırca-
sma orada günlerce bekleyişi, yüzlerce metre 
kuyruk teşkil edip, orada azap çekmesi, hakika
ten savlam gireni dahi hasta edecek kadar mâ
nevi sıkıntıya sevk etmektedir. Hastanelerde 
hakikaten özel münasebetiniz varsa, güler yüz 
tatlı muamele görürsünüz; yoksa hastanelerde 
bugün güler yüz, tatlı muamele görmek müm
kün değildir. Hastane ilâçtan evvel, insanı gü
ler yüz ile, tatlı dil ile moralman ameliyat eden, 
iyi dil ile tedavi eden yer olması icabederken; 
abus yüzlerin, kahırlı personelin sert tavırları
nın, sağlam insanı dahi hasta edecek kadar ha
şin olduğunu, burada huzurlarınızda söyleme
ye mecburum. 

Sayın Bakanımdan çok memnunum, Allah 
razı olsun. İsmi de Jet Bakan olmuştur. Koşu
yor, koşuyor ama kâfi gelmiyor. Bunu kanun
larla, halk yararına sevk edici, daha ciddî ted
birlerle hizmetin lüzumuna ben inanıyorum. 

Hastanelerde doktorların dışında, hakika
ten hastane personeli kıraldan fazla kıralcı-
dır. Hastayı ızrar eden, hastaneden öçüten, bık
tıran doktor değil, daha çok her türlü kontrol-
dan uzak olan hastane personelidir ve hastane
lerdeki bakımdır. Nasıl ki, askerî kışla ocağın
da derdi ıstıraba sevk eden subay değil, daha 
çok onbaşı ise, hastanedeki hastayı da en çok 
ızrar ve ıstıraba sevk eden doktordan evvel, 
oradaki personelin ıstırabı,, haşin ve sert tavrı
dır. Bunlar için de ciddî tedbirler alınmasına 
kaaniiz. 

Türkiye'de 12 166 doktor vardır, kısmı külli
si Bakanlıktadır. Bu durum Türkiye'nin ihti
yaçlarını karşılamaya kâfi değildir. Çünkü 
Türkiye'de 960 000 kişi günlük muayene için 

hekime başvurmaktadır, bunun yıllık tutan 
283 miyon yapar, bu vaziyet ise 28 000 doktora 
ihtiyaç bulunduğunu gösterir. Halbuki eldeki 
mevcut bunun yansından daha azdır. Bu ka
dar az doktor miktarı ile de bunu halletmeye 
elbette ki imkân yokur. 

Batı'da 2,5 yatağa bir hemşire düşerken, 
bizde 45 yatağa 1 hemşire düşmektedir, çok 
azdır; doktor kadar, doktor yokluğunda Tür
kiye için bir kritik noktaya gelmiştir. 

Doktorlanmızın pek çoğu kazanç ve gelir 
bakımından - haklı olaark - büyük şehirleri ter
cih etmektedirler. Doktorlara verilen para çok 
azdır, bunu esef ve ıstırapla söyliyeyim. Elbet
te en ağır ve en yüklü tahsil tıp tahsilidir. Ne
ticede bademe girerse aldığı yok denecek ka
dar Kir ücrettir. Bundan dolayı bareme gir-
m«w«.ekte, Devlet hizmeti almamakta, dışanda 
soluğunu almaktadır. Dı^anva piden doktorla
r ı m ı n mik+an 2 000 i asmıştır. Bunlann mem-
lfiirete nftihi irin p-cil. tedbirlerin alınması Hü-
l̂ TYiot.iTYiî Ti. «»TI havrlı hikmeti ola^ak+ır. Is-
t.wıjw!,''a 517 kHve Wr doktor düşerken. zen-
Pİn bölo-eiere fa^a fpk'V böVfilere az savıda 
rioVtnr riiicıer. demictim. Maalesef Adıvam^n'da 
9P 000 îHHve. Cüirniic.p-nfi'fift is*» fin 1J?4 kfcive 1 
doVt.nr dn<5Tn°kt,©div ki. halk «afclıfcmı komvu-
cn ol^ak+an. bu dağılış cok uzak bulunmak
tadır. Halk sağlığını koruyucu bir orantıya 
kavuşturmanın da çarelerine biran evvel ka-

' vuşmak lâzımdır. 
Büyük şehirlerimizde nüfusa orantılı has

taneler gelişmiş ise de, izdiham daha çok taş
radan akmaktadır. Bunların işini ve hizmeti
ni de yürütemez hale getirmektedir. Asıl, has
tayı kaynağında iyileştirici, alakoyucu tedbir
leri almak lâzımdır. Taşra hastaneleri hem he
kimsiz, hem de malzeme bakımından kifayetsiz
dir. 

Maalesef, Türkiye'de ölçüsüz bâzı sıhhi te
sisler yapıldı. Hastane merkezine, vilâyet mer
kezine 25 - 30 kilometre mesafede sağlık yurt
lan, sağlık evleri kuruldu. Bugün maalesef 
sosyalizasyonun tatbik edilmiş olduğu vilâyet
lerde, bunlar sembolik olarak kaldı. Vasıtası 
var, hemşiresi var, kazanı kaynar yemeği pi
şer, ama hemşireden başka hiç kimse yok. bıra
kın vazgeçtik mütehassısından, pratisyen bir 
doktor bile yoktur. Bunlar ambulansla halledi-
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lip, anamerkezi kuvvetli tutucu malzeme ve he
kim bakımından, bu tesislerin masrafını burala
ra verseydik, bu dertlerin mühimce bir kısmını 
halledeceği kanısında idik. 

Türkiye'de hastanelerdeki yatak adedi ki
fayetsizdir. 125 000 ihtiyaca mukabil, 78 000 
yatak vardır. Nüfus da 800 000 artış gösterdiği
ne göre, bu tempo ile giderse, bu mesafe daha 
çok artacak, yüzde 45 - 46 dır ki, yüzde 40 lara 
düşecek endişesini durum olarak taşımakta
yız. 

Bakanlık bütçesine, bu hizmetleri görmek 
üzere Genel Bütçeden bakanlığa ayrılan mik
tar yüzde 4.5 tur. bu çok azdır. Elbette ki bu 
yüzrie 4,5 ille halk sağlığını korumaya imkân 
yoktur. Bu miktarın artmasının, artarken de 
halk saflığını koruyucu yeni malî kaynakla
rın bulunmasının zaruretine inanıyorum. Bu 
yüzde 4,5 ile bu kaynak ile bu halk sıhha
tim korumaya maddeten imkân yoktur. 

1969 yık dönemlinde İkinci Bes YıOlık Plân
da, Plânlama, «417 milyon lira harcansın der
ken, maalesef bu yıl bütçesinde 211 milyon lira 
ayrılmıştır ki, 206 milyon lira ke silmiştir, bu 
kesişle bu yatak ihtiyacı karşılanamaz. Nere
de kaldı ki, hastanelerin ilâlarının, malzeme
sinin büvük bir kısmı dışarıdan p-elmekte. ya
tırım yanılmaktadır; bu ihtiyacı telâfi etmek 
hedefte ilerlemek değil, daha cok da verilemesi 
endişesini taşımaktayız, öyle ise, Sağlık Sigor
tası Kanununun tahakkuk edip de Sosyal Hiz
metler Kanunu çıkıncaya kadar, yeni çareler ve 
yeni kaynaklar bulmaya, Bakanlığın Bütçesini 
takviye etmeye, hekimi tatmin edici haile ge
tirmeye, tatmin ettikten sonra da «Gözünü dı
şarıdan çek, muayenehaneden çek, aşkını hiz
metine, hastaneye, fakir hastaya ver» demeye 
mecburuz. Aksi halde beyler bilesiniz ki; tarih 
boyu birçok beldeler ve bölgelerde çeşitli mil
letler doğmuştur, bu milletlerin pekçoğu devrin 
icaplarına göre, teknikte, sanatta ticarette, as
kerlikte yenilikleri takibetmediği için mahvol-
duğu gibi, sağlığını korumayan milletler de 
mahvolmuştur. Anadolu tâa 32 millet kurulmuş, 
tarihi mezarlıklarına da gömülmüşlerdir. Bun
ların büyükçe kısmı dış düşmanlarının saldırı
larından daha çok, kendi sağlığını koruyamadı
ğından, malaryadan, sıtmadan mahvolmuştur. 
«Korkmaz» isminde, vaktiyle Burdur Milletvekili 

olan bir zatın kitabından okumuştum; Anadolu'
da mahvolan medeniyetlerin, ölüp giden tarihî 
mezarlıklarına karışan milletlerin ölümünün ço
ğu, dış saldırıdan fazla, sağlığını koruyamadık
larından, hastalıklardan olmuştur. En hazini, 
Amerika'daki Maya - Astek'lerin medeniyeti, 
devrin icabı ileri bir medeniyet idi. Feometride, 
trigonometride, astronomide ileri bir millet idi, 
muhteşem varlık yaratmışlardı. Fakat sifilis 
VP. frengiden kendilerini koruyamadıkları için, 
Astek Des Cortes oraya vardığı zaman, vahşet 
derecesinden daha öte perim perişan bir millet 
bulmuştu. Böylece milletlerin yaşayışı, teknik, 
sanat ve ticari, askerî iktisadi varlıklarından 
daha çok, kendi kendilerinin sağlığını koruma
ya bağlıdır. Bugün Türk Halkının sağlık duru
mu iyi dersek, kendi kendimizi aldatıyoruz, de
mektir; hiç iyi değildir. Parası olan imkân bu
luyor, sağlığını koruyor. Fakir olanın da maale
sef yüzüne kimse bakmıyor. Anadolu'da köy
lerde pekçok halk hâlâ muska ile, keskin ne
fes ile hayırlı dua üfürükleriyle kendini tedavi 
etme yolunda gitmektedir. Hastanelerin halka 
indirici, halkı hastanelere bağlayıcı tedbirleri 
alma zamanı çoktan gelip geçmiştir kanaatin
deyiz. 

Biz Güven Partisi olarak bir Meclis araştır
ması açılmasını istiyen önergeyi, bu dertlerin 
biran evvel silinmesi, halkı hastaneye getirici, 
hastaneyi de halka şifalı kılıcı yolların bulun
ması karar ve inancı ile vermiş bulunuyoruz. 
Reylerinizin bu istikamette akacağı kanısında
yız. Teşekkür ederken, bir misali de söylemeden 
geçemiyeceğim. 

Hüsniye Genç isminde 35 yaşında bir hasta 
Cumartesi günü akciğer apsesinden Numune 
Hastanesine yattı. Muayenesi yapıldı, Atatürk 
Sanatoryumunda ameliyatı yapılmak üzere Sa
natoryuma gönderildi. Fakat Atatürk Sanator
yumunda, konseye girecek diye kabul edilmedi, 
hasta Numune Hastanesine geriye gönderildi. 
Numune Hastanesi, hemen yanında bulunan Gö
ğüs Cerrahisi Hastanesine hastayı gönderdi. 
Orası, bende yatak yok, diye hastayı tekrar ge
riye iade etti. Numune Hastanesi; sizde yatak 
yoksa bende bunun ameliyatının yapılacağı ame
liyathane var diye her iki hastaneye bildirdi; 
siz doktor verin, ben bütün imkânları hazırla
dım, burada ameliyat edin, dedi. Fakat maale-
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aef her iki hastaneden de bu ameliyatı yapacak 
doktor gönderilmedi. Çarşamba günü de sizlere 
ömür, Hüsnüye Genç vefat etti. Böylece Türki
ye'de un var, şeker var, yağ var, ama ahçıbaşı 
yok hikâyesi Hüsniye Genç için her iki hasta
ne, muayenehane de bulunduğu halde, bir dok
tor vermedi, Hüsniye Genç sizlere ömür öldü. 
Bu candır, telâfisi mümkün değil. 

Bakanımıza ben bunu duyurmak için söyle
dim. Hüsniye Genç 35 yaşında Cumartesi günü 
akciğer apsesinden yattı, Atatürk Sanatoryu
muna gönderildi, hasta tekrar geriye gönderil
di. Yanındaki Göğüs Cerrahisine gönderildi, ya
tağım yok dendi, Numune Hastanesi, ben size 
ameliyathane, yatakhane veriyorum, dedi, dok-
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tor gelmedi ve sizlere ömür, Hüsniye Genç öldü. 
Bu binlerce vakalardan bir tanesi. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitti. 
Şahısları adına Sayın Ahmet Zeydan, Sayın 

Hasan Tosyalı, Sayın Hilmi işgüzar söz almış 
bulunmaktadırlar. 

Vaktin gecikmiş olması ve Genel Kurulda 
da çoğunluğun bulunmaması hasebiyle, Genel 
Kurulun çoğunluk bulunduğu bir esnada almış 
bulunduğu karar veçhile, 15 Aralık 1969 Pa
zartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,25 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1969 Cuma 

Saat : 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

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

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

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

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

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

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

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğhı'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 

15,00 

kuruluş yerinin tesbitînde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

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

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulu Ir
mak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim, 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba d*air Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/7) 

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

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

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

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

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (p/12) 
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9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/13) 

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

11. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

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

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve ka
mu hizmetleri için alınan personel ile bunların 
istihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

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

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

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu ile' bağlı Bidar 
•clelkltrıilk santrallinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Başba
kan tarafından açıklanan Hükümet programın
daki yatırımlara dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu. (6/23) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


