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12. — Petrol reformu kanunu tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu Ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan
6558 ve 6987 sayılı kanunlarını bâzı maddeleri
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nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepolarm Devleti estirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî.
Kaynaklar ve Plân komisyon'larındain> seçilen
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/835) (S..
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972)
(GÜNDEME)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 11,00
BAŞKAN — Başkanvekili JRütat Turîıangü
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), VeSbfoi Meışnur ((Amasya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Birle
şimini açiyorum.

Çalışma takvimi gereğince müzakerelere de
vam edeceğiz.
Çoğunluğulmuz vardır.

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 1SUNUŞLARI
1. — Sağlık ve \Sosyal Yardım Bakam Kemal
Demir'İ7i, geçen Birlerimde hastaneler ve doktor
lar hakkında ^gündem \dı§ı demeçte bulunan Af
i/on Karahisar Millet ve'lcili Şevki Güler'e cevabı
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı iSaym Kemal Demir, buyurunuz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Dün sabah oturumunda gündem dişi olarak
Afyon Milletvekili Sayın Güler, Bakanlığımıza
bağlı Ankara Atatürk Sanatoryumunda görevli
bir operatör hekimin, ıhastanede tedavi edilmek
üzere yatan bir hastadan, hastanede yapacağı
ameliyaJta karşılık olarak muayenehanesinde

para aldığı iddiasını, hastanın babasının ken
disine intikal ettirmiş olduğu iddiayı Yüce Par
lâmentoya sunmuştur.
Değerli arkadaşım lütfetmiştir, ameliyat edi
len çocuğun babasının bu yazılı iddiasını daha
önce bana da vermiştir.
İddia Bakanlığımız müfettişlerince incelen
mektedir. Soruşturma devam etmektedir. Konu
gerçekten önemlidir. Bakanlık
görevlilerinin,
özel muayenehanelerinde, muayene ücreti dışın
da, hastanede yapacakları tedavilerinin karşılı
ğı olarak bir ücret talebetmeleri ve almaları
kanun dışıdır, suçtur.
İddia derinliğine ve titizlikle incelenecektir.
Gerçekten sabit olduğu takdirde gereğinin ya
pılacağı da şüphesizdir. Bir önemli iddiadır.
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