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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tikikiye Ouımlıuıiyot i Devlet 1 >e mi. r.vo 11 a r ı 

İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Kanu
na bi-r madde oklonmosiıne dair kainim tasarısı <>•(>-
rüşüldli. B ilâh ara gobeeık kanunla biıliıkte görü
şülmek üzere tasarının ıkomisyona ladeni 'kabul 
olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başikan Divan Kâtibi 
Ataklı Mucip - Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Er Ahmet 

B Î R Î N C Î O E L S E 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Ataklı Mucip 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Er Ahmet 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. (iundan; 
gereğince miizaıkeroyo baışlıyornz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi kuruluşu hakkında 6186 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Gü
venlik Komisyonu rakoru (1/88) 

BAŞKAN — Bu tadarının sözcümü Ahımt Mr'-
dir. Ona söz veriyorum. 

KR AHMET — Ut'endim, lagarı Sağlık Veka-
bıtiniu İni husuöta mütalâası alınmak lidere iade 
edilmiş. Bugün müsteşarı ile görüştüm, böyle ifa
de ettiler. Münakalât V'eikili Faşa (leımişlerdi ki, 
«Sağlık Bakanlığı İçin çıkan kanuna gnirıe bizini 
idarelinizde l)u]unıaın eczane, prevantoryum, sana
toryum kapanıyor». dodi. Yine «Tababcifin Dev-
lejtleıştinilmı0;sû ü»eri ne buna mndalhale edilecek. 
Fakat bu henüz tetkik satibaısıındadır» dedi. .Dev
let Demiryolları kendi teşkilâtı için eezane bakı
mından buna lüzum olduğunu söylediler. Konuş
mamız; bu ınaihiydtıte oldu. 

Şimdi, T. C. Devlet Demiryolları İdaresi, De

miryollarını yabancı şirkeJtleırdon aldığı tarihten 
bor i bir tok eczane açılmamış. Butlun de mevcut 
eczane, prevanıtoryuım ve sanatoryumları kâfi de
ğilmiş. Bunu şûmdiye kadar ancak Devlet Demir
yolları hususi vagon tahsisi sureliyle idare etmiş, 
bıı ise çok »üç ve ağır bir iştir. Muayyen merkez -
lerde hastane ve prevantoryum yapmayı çok ye
rinde ve- faydalı bulmuşlar ve kanun tasarısı bu 
-sebeple hakiria nmıştı r. 

ERSÜ VUHBİ — Bu; lTl aştı uma Bakanlığı
nın fikri imi i1 

ER AITMET — Haştırma Bakanlığının söz
cüsünün fikri. 

ERSÜ VKFfBÎ — Sağlık Bakanlığından bir 
şev öğrendiniz inli? 

ER AHMUT — Telefonla görüşlüm, ilcisi 
yoktur dediler. Ancak doktorluk sosyallize edile-
eekltir, kanun tasarısı nidan bu ınüessosc endişeye 
düşmüştür, bunu bakanlık kendi insiyaıtifine al
mak istiyor. Bunu daha ziyade hususi büuyele-
rine intibak ettirmek işitiyorlar dediler. 

URSÜ VEHBÎ — Olmaz mı dediler, mahzur 
unu var dediler. 
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•ER AıII'MET — Katiyen mahzur yok dediler 

İm şekilde kanun tasarısı çıkmakla katiyen mah
zur yok faydalı olacaiktır dedi müsteşar. 

KAPLAN KADRİ — Vaziyet tavazzuh etti, 
her hangi bir şüphe var mı şimdilik kalsın. 

KARAVELlOGLlT KÂMİL — Geciktirilme
sini istiyorsunuz değil mi? 

KAPLAN KADRİ — Reddini istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SOYLYÜOE ŞEFİK — Doulet Demiryolları 

İdaresinin çeşitli şekilde zarar ettiği, bir para 
fonu 'buiunimazısa idarenin çalışamıyacaik halde bu
lunduğu bira at bu İdarenin Vakilinıin beyanıdır. 
Hal böyle iken; Devlet Demiryolları hangi para 
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ile bu yatırımdan yapacaktır-?.. Biz bu sakilde 
'mümyaıka içline düşmüş bir idarenin böyle bir ya
tırım yapmasına taraftar değiliz. Ben de g'ecdk-
tıirıilımesii taraftarıu'nm. 

BAŞKAN — Sözcü. 
SÖZCÜ ER AHMET — Gecikti um dk daha 

doğru olacaktır. Omların çıkaracağı, hazırlıyacağı 
kanun tasarısiyle ikisini birleşti relim. 

BAŞKAN — Bu kanunun hilâhara g-eleeek ka
nun iie heraiber o'örüşülınıek üzere komisyona iade
li teklifini oyunuza arz ediyorum. Kaıbııl edenler... 
Kaibuıl edilımiştir. 

Birleşime «on verildi. 

Kapanma saati : 18,15 




