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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının 

rula sunuşları 

Sayfa 
352:353 
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Genel Ku-
354 

1. — Giresun Milletvekili Naim Tira-
li'nin, Anltâlya Milletvekili îhsari Ataöv'-
ün 111 nci Birleşimde Adalet Bakanından 
sorduğu, (Tedbirler Kanununun uygulan
ması hakkında) ki soruda Vatan Gazetesi
ni de (misal alması 'dollayısiyle sözleri ve 
îhsan AtaÖVün açıklaması 354 

2. — İğdır ilçesinde vukubulan yer 
yer sarsıntılının vukua getirdiği hasar do-
•layısiyle Millet Meclisinin teessürlerinizi 
İğdırlılara iblâğı için telgraf çekilmesini 
ve durumu mahallinde görmek üzere beş 
kivlLk bir heyetin seçilmesini Miyen 
önergeler 354:355 

3. — Geçici Komisyon Başlkanı Hatay 
Milletvekili Sekip inal, gündemin 16 ncı 
maddesindeki İstanbul Millet veiki'M Coşkun. 
Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay-

Sayfa 
dm, Erzincan Millletvekili Sadık Perinçek 
ye Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun uzun vadeli planın yürürlüğe kon
ması ve, bütünlüğünün korunması hakkın
da kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
porunun komisyona iadesini istiyeri öner
gesi 355:356 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'e 
izin verilmieısi hakkında Millet Meclisi Baş> 
kanlığı tezkeresi :(3/363) 356 

5. — Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısının geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair Çalışma Balkanı Bülent 
Ecevit'in önergesi (1/273, 4/93) 356:357 

6. — Bursa Milletvekili ibrahim ok
tanı ve 3 arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklifinin geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/286, 4/90) 357 

7. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
m, Aydın Milletvekili Reşat özarda ve 
arkadaşlarının, bâzı suçların affına dair 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/250, 4/91) 357:359 

8. — Keban Barajı ve Aşağı Fırat Hav-



Sayfa 
zası kalkınma projesi hakkında Meclis 
araştırılması konusunun raporu (10/3) 359: 

364 
9. — Bâzı komisyonlardaki açıklara 

üye seçimi 364:365 
5. —. (förügülen iglter 365 
1. —• İstanbul Milleftvökili SupShi Bay-

Sayfa 
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
yardım Bakanlığına ıbağlı öğretim ve 
Araştırıma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında kanun telklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komis
yonları raporları (2/52) (S. Sayısı : 221) 365: 

373 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 7.9.1962 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime «on verildi. 

Başkan 
Başkanvefcili 

Ömer Zekâi Dorman 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

SORÜLAB 

Sözlü sorular 
1. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hoca* 

oğlu'nun, Antakya Belediyesinin yaptığı işlem
lere dair sözlü soru önergesi, İçişleri: Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/353) 

2. —Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından kaldırı
lan köylerin örnek köy kurma yolu ile iskânma 
ve arazilerine mukaibil, arazi verilmesine dair 
sözlü soru önergesi, B^ıJıdırluk, imar ve İskân 
ve Tanın Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/354) 

3. — Zonguldak Milet^ökili'Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle bina ve yol 
inşaat ve tamiratı için ne miktar ödenek ay
rıldığına ve 3 . 8 . 1962 tarihine kadar ne nıik-
taranm ihale edildiğine ve büyük ihalelerin 
yapılmamış olması sebebine dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/355) 

4. — Bolu Milletvekili Turgut ÇuMıa'nm, 
Türkiye'de suçlusu bulunmamış cinayetlerin 
adedine ve faillerinin yakalanması için ne gi
bi teknik ve idari tedbirler düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi İçişleri (Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/356) 

5. — Kırşehir Milletvekili Halil1 özmen'in, 
Anlkara'da bulunan gecekondulara su ve elek-
tirik verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/357) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nunı, Keşan'da Devlet Su işlerinin kurutmakta 
olduğu göl sahasına orman köylerinin nakil ve 
iskânlarının kabil olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, imar ve iskân ve Tanın Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/358) 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, yüksek tahsil veren Ameri kan Robet 
Kalej'in hukuki durumuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/359) 

Yazılı sorular 
1. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balraı'm, 

izmir, Tepecik Göğüs Hastalıkları Başhekimli
ğinin Bakanlıkla yaptığı, telefon görüşmelerine 
dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığıma gönderilmiştir. (7/155) 

2. <— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Kayseri Menzil Komutanınım bir siyasi 
parti kongresinde konuştuğu hakkındaki neş
riyatın doğru olup olmadığına dair yazılı soru 
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önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/156) 

3. —Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun Edirne, Uzunköprü ve Keşan PTT binala
rının yeniden yapımı hakkında ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/157)' 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ve çevresi karayollarının ya
pımına ve durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/158) 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Küre ilçesinde işletilmekte olan prit ma
deni Müdürlüğünün İnebolu'ya naklinin düşü-

Tasarilar 
1. — Teşjhis ve tedavi maksadiyle sağlık 

kurumlarına ariyeten ve meceanen tahsis edi
lecek trb'bi - cerrahi ve lâboratuvar malzeme
sinin Gümrük Resminden muafen muvakkat it
haline dair Andlaşmamn onaylanmasının uy
gun • bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/279) (Dışişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — 2004 sayılı îcra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fukralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/280) (Adalet Komisyo
nuna) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in Korunmaya muhtaç ço-

nülüp düşünülmediğine 'dair yazılı soru önerge
si, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/159) 

6. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu ilçesine lise açılması imkânının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/160) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, İktisat mütehassısı Nickolas Kaldor 
tarafından hazırlanan raporun umumi efkâra 
ne sebeple açıklanmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/161) 

cuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
hâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/292) (İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sos
yal, Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/293) (Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli- Üyesi Ahmet 
Naci Arı'nm 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 
kanun teklifi (2/294) (Millî Savunma, Millî 
Eğitim, Mâliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BIRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

KATtPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Ok (Çankırı) 

» 

BAŞKAN — 113 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 111 nci Bir
leşimde Adalet Bakanından sorduğu (Tedbirler 
Kanununun uygulanması hakkında) ki soruda 
Vatan yazetesini de misal alması dolayısiyle söz
leri ye. İhsan Ataöv'ün açıklaması. 

NAİM TÎRALÎ (Giresun) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAÎM TİRALt (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvelkilleri; 3 Eylül Pazartesi günkü 
Meclis toplantısında, sözlü soruların görüşül
mesi sırasında Antalya Milletvekili' İhsan Ata-
öv arkadaşımız, Adalet Bakanından, Tedbirler 
Kanununun uygulanması hakkında sorduğu su
ale aldığı cevaptan sonra, bu kürsüye gelerek 
yapmış olduğu konuşmada, bâzı İstanbul ve 
Ankara gazetelerinin isimlerini saymıştır. Bu 
gazetelerin Tedbirler Kanununu ihlâl ettiği 
halde haklarında takibata geçilmediği bir şi
kâyet mevzuu olarak ortaya atılmıştır. Bu ko
nuşma sırasında ismi geqen gazeteler arasında 
(Vatan) gazetesinin de bulunduğunu hayretler 
içinde dinledim. Belki bir yanlışlık vardır diye 
hu zaptı bulup görmek istedim. Tutanak Müdür
lüğüne başvurdum, oradan öğrendim ki, Tutanak 
Müdürlüğü halen bu zaptı bastırmış değildir. 

İhsan Ataöv arkadaşımızdan rica ediyorum, 
şayet bir zühul eseri olarak Vatan gazetesini 
konuşmasında zikretmiş ise bu zabıtlardan çıka
rılsın veyahut burada, kendisi bunu söylesin ve 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere geçiyoruz. 

zabıtlara doğru şekilde intikal etsin. Şayet ha
kikaten Vatan gazetesinin Tedbirler Kanununu 
ihlâl ettiği iddiasında ise bu iddiasına dair bel
geleri birlikte sunsun, biz de ona göre tedbiri
mizi alalım. 

Bir Milletvekili ve Vatan gazetesinin sorum
lu bir mensubu olarak 'bilhassa bunu rica edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, huradalar 
mı ? Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım; Çok kıymetli arkadaşımız Naim 
Tirali Beyin ikazlarına teşekkür ederim. Benim 
mevzuubahsettiğim yazı, Ahmet Emin Yal man '-
in bir başm'akalesidir. Ve bu zat Vatan gazete
sinin başmuharriri olarak yazardı. Ancak son
radan gazetenin ismi değişti. Bu itibarla da ilâ
ve edilmiş olan Hür kelimesini unutmuş bulu
nuyorum. İfademi bu suretle tavzih eder zabıt
larda da tashihini rica ederim. Sözlerimin hiç
bir kasdı mahsusa dayanmadığını belirtir, bun
dan emin olmalarını rica ederim. 

2. — İğdır ilçesinde vukubulan yer sarsıntı
sının vukua getirdiği hasar dolayısiyle Mîllet 
Meclisinin teessürlerinin İğdırlılara iblâğı için 
telgraf çekilmesini ve durumu mahallinde gör
mek üzere beş kişilik bir heyetin seçilmesini is-
tiyen önergeler. 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm, siz ne 
hakkında konuşmak istiyorsunuz? 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 354 — 
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LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — İğdır zelzelesi 

hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; hepinizin malûmu olduğu üzere, 
5 Eylülü 6 Eylüle bağlıyan gece yani 6 Eylül 
saat 2 de bütün İğdır'ı hakikaten 'büyük heye
cana sevk edecek şekilde bir deprem olmuş, bu 
yüzden 1 kişi ölmüş, iki kişi ağır olmak üzere 
22 kişi yaralanmıştır. İğdır'ın içinde ve köy
lerinde tahribat vukua gelmiştir. Halk büyük 
heyecan içindedir. Bu itibarla, Yüksek Meclis
çe, Senatoda olduğu gibi, bu ilçe halkının tees
sürlerine iştirak etmesi için bir telgraf çekilme
sini ve Yüksek Meclisin tasvibedeceği bir he
yetin İğdır'a gitmesini Kars Milletvekili olarak 
sizlerden arz ve istirham ediyorum. 

Bu hususta bir takrir vermiş bulunuyorum, 
kabulünü bilhassa rica ederim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme alınmış 
olan bir kanun teklifinin geri alınması babın
da bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

3. — Geçici Komisyon Başkanı Hatay Millet
vekili Sekip înal'm, gündemin 16 ncı maddesin
deki İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek ve Elâzığ Milletvekili Nuret
tin Ardıçoğlu'nun uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporunun 
komisyona iadesini istiyen önergesi 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak kanun tasarısı ve teklifleri kısmının 16 
ncı maddesinde yer alan Uzun vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanun teklifinin, bu konuda Hükü
metçe sunulacağı, tarafımıza bildirilen tfcdilna-
menin komisyonumuzda görüşülmesini teminen, 
komisyonumuza iadesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

Efendim, İğdır'ın uğradığı felâket dolayısiy-
le bâzı üyelerin vermiş olduğu temenni teklifleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kahraman serhat vilâyetimiz Kars ve Ağrı

nın uğradığı elîm deprem felâketi dolayısiyle 
Millet Meclisinin teessürlerinin iblâğını ve Hükü
metimizce gerekli tedbirlerin acilen ittihasını te
mennisini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Yozgat 
Cevad Odyakmaz Mustafa Kepir 

Kütahya Erzurum 
Sadrettin Tosbi Tahsin Telli 

Yüksek Başkanlığa 
5 . 9 . 1962 tarihinde gece yarısından son

ra Doğu ilimiz Kars'ın İğdır ilçesinde vukubulan 
deprem, belde merkezinde ve köylerinde büyük 
tahribat tevlidederek bir kişinin ölümüne, 2 kişi
nin ağır yaralanmasına ve 22 kişinin de yaralan
masına sebebiyet vermiştir. Bu durum dolayısiy
le felâketzede halkımıza Yüksek Meclisimizin te
essürlerinin duyurulması için bir telgraf çekil
mesini ve durumu mahallinde görmek ve gerekli 
tetkikat yapmak üzere 5 kişilik bir heyetin 'tefrik • 
edilerek gönderilmesini arz ve teklif ederiz. Say-1 
gılarımızla. 

Kars Kars 
Lâtif Aküzüm Rıza Yalçın 

M. Meclisi Başkanlığına 
Vukubulan son zelzeleden mütevellit zarar gö

ren ve halen ıstırap çeken İğdırlıların ihtiyaçla
rını mahallen tesbit etmek için Millet Meclisince 
bünyesinden bir komisyon teşkilini ve görevlen
dirmesini arz ve teklif ederim., 

Bingöl 
iSıddık Aydar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İğdır'da vâki deprem neticesinde bir can kay

bı, 22 yaralı bulunduğu, 5 000 civarında meske
nin yıkıldığı anlaşılmıştır. 

Bu müessif olay münasebetiyle İğdırlılara 
Yüksek Meclisin geçmiş olsun dilekleriyle, tees
sürlerinin ve yaralılara âcil şifa temennilerinin 
ulaştırılmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

7 . 9 , 1962 
Kars Kars 

Kemal Güven Kemal-Kaya 

— 355 — 
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Kars 

Hasan Erdoğan 
Kars 

Sırrı öktem 
Kars 

Bıza Yalçın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İğdır ilçesinde vâki deprem neticesinde bir va

tandaşımızın öldüğü, 22 vatandaşımızın da yara
landığı, 5 000 civarında meskenin oturulmaz hale 
(geldiği teessürle öğrenilmiştir. 

Mahallinde tetkikte bulunmak ve Yüksek He
yetimiz adına İğdırlıların acılarına iştirak, alı
nan tedbirlerin tetkiki, alınacakların tesbiti için 
(5) kişilik bir heyetin seçilmesini, heyete seçile
cek arkadaşlar çin Riyaset Makamınca karar ve
rilmesini arz ve talcbederiz. 

Kars Kars 
Kemal Kaya Kemal Güven 

Kars Kars 
ıSırrı öktem Rıza Yalçın 

Kara 
Hasan Erdoğan 

BAŞKAN — Efendim, takrirler daha çok 
Hükümet icraatiyle alâkalıdır. Bu itibarla Riya
set Divânı Hükümetle temas ederek gereğini ya
pacaktır. Şimdi, Divan sunuşlarına geçiyoruz. 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren*e izin ve
rilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/363) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Önergeler reye 
konulmadı efendim. 

BAŞKAN — Bu işin tatbikatının Divana ve
rilmiş olmasından ye bunun için de Hükümetle 
görüşüleceğinden dolayı reye konmadı. 

LÂTİF AKÜZÜM (Devamla) — Dün aynı 
mevzu için Cumhuriyet Senatosunda bir heyet 
gönderilmesine karar verilebilmiştir. Bu itibarla 
biz de takrirlerimizin oya konmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 3 ar

kadaşının takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teessürün iblâğı istenmektedir. 
Bu yapılacaktır. Bunun reyle ilgisi yoktur. Di
vanca gereği yapılacaktır. 

Efendim, önergeler evvelce okundu. Tekrar 
birer birer okunarak mı, yoksa topluca mı oyunu
za sunalım, ( «Topluca, topluca» sesleri) 

öyle ise, bir komisyonun teşkili ve mahalline 
gönderilmesi kaydını taşıyan işbu önergeleri oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

Bu iş Riyasetçe gruplarla temas edilerek tes
pit edilecektir. 

4. — Niğde Milletvekilii Asım Eren'e izin ve
rilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/363) 

Sayın Asım Erenin iznine dair tezkereyi 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Niğde Milletvekili Asım Eren'in, hastalığına 

binaen, 6 . 9 . 1962 tarihinden itibaren bir ay 
izinli sayılması Başkanlık Divanının 3 . 9 . 1962 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi 
Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN -
Kabul olundu. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

5. — Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanu
nu tasarısının geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair Çalışma Bakanı Bülent MİCbVİİ'in 
önergesi (1/273, 4/93) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1/273 dosya sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve 

Lokavt kanunu tasarısının, yeni Anayasa gere
ği olan bir kanun tasarısı olması bakımından sü
ratle kanunlaşabilmesi için, Anayasa, Adalet ve 
Çalışma Komisyonlarının Anayasanın 85 nci 
maddesi uyarınca kendi üyeleri arasından seçe
cekleri altışar milletvekilinden kurulu bir Geçi
ci Komisyona, ivedilikle görüşülmek üzere, ha
valesini ve yalnız akçalı maddelerinin, tasarı 
Geçici Komisyondan çıktıktan sonra Bütçe Ko
misyonunda görüşülmesini, Hükümet adına arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 
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Her üç komisyondan altışar üye alarak bir 

Geçici Komisyon teşkili babında Divan gereğini 
yapacaktır. 

6. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 3 
arkadaşının, Sendikalar Kanunu teklifinin geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/286, 4/90) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«Sendikalar kanunu teklifi» miz gerekçesiyle 

Dirlikte ilişikte sunulmuştur. 
Bu kanun teklifimizin, Millet Meclisi Anayasa, 

Adalet ve Çalışma komisyonlarınca, Anayasanın 
85 nci maddesi gereğince, kendi üyeleri arasın
dan seçilecek altışar milletvekilinden kurulu bir 
Geçici Komisyonda ivedilikle görüşülmesini ve 
daha sonra sadece akçalı maddesinin Bütçe Ko
misyonunda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa İstanbul 
ibrahim öktem Coşkun Kırca 

Trabzon İzmir 
Ali Şakir Ağanoğlıı Şeref Bakşık 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 

önerge sahipleri adına konuşuyorum. Bu öner
gede teşkili teklif edilen geçici komisyonun bir
az evvel Sayın Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
kabul edilen teklifindeki Geçici Komisyonun ay
nı olması kaydiyle önergemizin oylanmasını ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — önergede teşkili teklif edilen 
Geçici Komisyonun, bundan evvel teşkili kabul 
edilen komisyonun aynı olması kaydiyle önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm Ay
dın Milletvekili, Reşat özarda ve arkadaşlarının, 
bâzı suçların affına dair kanun teklifinin günde
me alınmasına dair önergesi (2/250, 4/91) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Reşat özarda (Aydın Milletvekili) 

12 . 5 . 1962 gününde Muhterem Riyasete bâzı 
suçların affına dair bir kanun teklifi sunmuştur. 
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Bu kanun teklifine sonradan muhtelif parti

lerden yüzü mütecaviz milletvekili ve senatör 
imza koymuşlardır. 

Kanun teklifi 18 . 5 . 1962 gününde Adalet 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyona havalesi gününden bugü
ne kadar bir buçuk aydan fazla bir müddet geç
miştir. Teklif hâlâ Heyeti Umumiyeye gönderil
memiştir. öğrendiğime göre, encümen kanun tek
lifinin müzakeresine dahi başlamamış ve bu se
beple de müzakerenin neticelenmeme esbabı mu-
cibesini Umumi Heyete bildirememiştir. Bu ka
nun teklifinin Encümende müzakerelerinin baş
lamaması hayretimi mucibolmuştur. 

Buna mâni hiçbir kuvvet tasavvur edeme
mekteyim. 

Teklifin sahiplerinden biri olarak dahilî Ni
zamnamenin 36 ncı maddesi gereğince adı geçen 
kanun teklifinin doğrudan doğruya Meclis gün
demine alınmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Mu'hterem arkadaşlarım, 
Aydın 'Milletvekili Reşat özarda ve arkadaşla
rının, (1) sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ya
zılı şahıslarla, 45 sayılı Kânunda yazılı şahıs-
laı-m ve şeriklerinin suç ;ve cezalarının, bütün 
netice]eriyle -birlikte affına mütedair kanun tek
lifi komisyonumuza 21 . 5 . 1902 tarihinde tev
di buyurulmuştur. 

1 . 6 . 1962 tarihinde Koalisyon Hükümeti 
istifa etmiştir. 27 gün sonra 27 . 6 . 1902 tari
hinde Cum'hur'başkanlığı tezkeresiyle yeni Ko
alisyon Hükümeti teşkil edilmiştir. 2 . 7 . 1962 
tarihinde Hükümet programı 'okunmuş, 5.7.1962 
tari'hinde müzakeresi yapılmış vel 7 . 7 . 1962 
tarihinde de Meclis tatile girmiştir. 3 . 9 . 1962 
tarihinde yeniden inikad etmiş ve 5 . 9 . 1962 
tari'hinde komisyonunuz mezkûr kanun teklifini 
7 . 9 . 1962 Cuma günkü toplantı gündemine 
almış ve müzakeresini de yapmıştır. İçtüzüğün 
36 ncı maddesine g'öre bir buçuk ay içinde mü
zakere ve intacedilmiyen Gsanun teklifleri hak
kında gerek tasarı sa'hibi Hükümetin gerekse 
teklif sahibinin Heyeti Umumiyede itiraz hakkı 
her zaman mevcuttur. Ancak bu itiraz hakkı 
üzerine komisyonların esbabı mucibe serd etmek 
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suretiyle bu itiraza cevap vermek hakkı da mev
cuttur. 

Komisyonumuz, takdir ederseniz ki, her iki 
Koalisyon Hükümeti zamanında da en ağır ka
nunları müazekere ve intaçederek Heyeti Umu-
miyeye sevk etmiştir. Bunlar, Anayasa Mah
kemesinin kuruluşuna ait kanun tasarısı, Yük
sek Hâkimler Kurulunun kuruluşuna dair ka
nun tasarısıdır. Bu arada Askerî Yargıtayın ku
ruluşuna dair kanun tasarısı ve Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşlerine dair olan tasarı da halen 
müzakere edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 1 nci Koalisyon Hü
kümetinin istifasından sonraki devre Yüksek 
Heyetinizin malûmlarıdır. Kanun tekliflerinin 
dahi Heyeti Umumiyede müzakere ve intacedil-
mediği bir devre yaşanmıştır. Bu zamanda B. 
M- M. çatısı altında bir teklifi, komisyon dıahi 
toplıyarak müzakere etmek imkânı bulunama
mıştır. Zira, komisyonlarda Hükümet temsil çi
lerinin Hükümetin noktai nazarını 'bildirmeleri 
iktiza eder. Hükümet mevcut değildir ve dola-
yısiyle noktai nazarı ne gruplarda ne de Heyeti 
Umumiyede belirtilememektedir. Bu mühim se
beplerden dolayı kanun tekliflerinin görüşül
mesi âtiye (bırakılmıştır. 

Binaenaleyh, mulhterem İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan arkadaşımızın, bu kanun tekli
finin müzakere edilmemesinden mütevellit duy
muş oldukları endişe ve hayret yersizdir. «Bu 
kanun teklifinin encümende müzakeresinin baş
lamaması hayretimizi mucibolmuştur, ,buna 'baş
ka türlü diyecek hiçbir şeyimiz yoktur» buyur
muşlardır. Adalet Komisyonunuz 'bu şekildeki, 
«hayretimizi mucibolmuştur» tâbirlerini hiçbir 
suretle ciddiye almamaktadır. (Alkışlar) Vazi
fesini müdrik komisyon üyeleri olarak her ka
nuna lâzımgelen ehemmiyeti vermek suretiyle 
vazife şuuru içinde çalışan insanlarız. Bizim ko
misyonumuz politik se'beplere yer vermemekte 
görüşlerimiz 'hukuk çerçevesi dâhilinde kalmak
ta ve 'bu zaviyeden yürümektedir. (Alkışlar) 

öyle zannediyorum ki bu kuvvetli esbabı 
mucibeden sonra arkadaşımız bu itirazlarını ge
ri alacaklardır. Bizim de talehimiz odur ki, ka
nun tekniği bakımından baştan aşağı revizyona 
tâbi tutulması gereken fou teklifin komisyonca 
müzakeresinde 'büyük faydalar melhuzdur. Tek
lifin gündeme alınmasına dair olan takririn 

13 7.9.1962 0 : 1 
reddiyle teklifin komisyonda yenibaştan müza
kere edilmek suretiyle hukuki bir neticeye va
rılmasına imkân verilmesini rica ediyoruz ar
kadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Şükrü Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (îzmir) — Muhterem mil

letvekilleri, adı geçen kanun teklifi Riyasete su
nulduktan sonra Riyaset tarafından 18 . 5 .1962 
gününde Adalet Komisyonuna tevdi edilmiştir. 
Bu husus Divanın, zimmet defterinde kayıtlıdır. 
Buna göre önergemizi verdiğimiz tarihe kadar1 

Nizamnamenin 36 ncı, maddesinin aradığı 1,5 
aylık süre mürura uğramış bulunmakta idi. Bu 
1,5 aylık süre içerisinde bu teklif gündeme alın
mamış ve gündeme almamama veya müzakere 
edilmeme 'hususu* esfoabı muci'besiyle birlikte 
Divana bildirilmemiştir. Süresini doldurduktan 
sonra önergemi (hazırladım ve, Divana takdim 

.. ettim. Nizamnamenin 36 ncı maddesi hükümle
rine göre 'bu hususun takdiri Divana ait 'bulun
maktadır. Divan, Yüksek Meclisin reyine arz; 
etmeksizin encümende konuşulmayan ve konu
şulmama esbalbı muci'besi bildirilmiyen teklifi 
doğrudan doğruya gündeme alır. Maksadımız 
önergemizde de yer aldığı veçhile, doğrudan: 
doğruya teklifin konuşulmasını temin idi. Bi
naenaleyh komisyon sözcüsü sayın arkadaşımı
zın verdiği izahata göre her ne oldu ise bu tek-
,lif aynı günde, yani 'bugün sahableyin saat on
da usul bakımından müzakere edilmiş olduğu
na ve önümüzdeki Çarşamba günü için esas ba
kımından müzakeresi yapılmak üzere gündeme 
alındığına göre bizim maksadımız yerine gel
miştir, bu se'beple encümene teşekkür eder ve 
önergemiz hakkında yapılacak işlerin takdirini 
Yüksek Divana arz ederim. Hürmetlerimle. 
(Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, malûmu âlileridir, 
Tüzüğün 36 ncı maddesine göre kanun teklif ve 
tasarıları, encümenlerde 45 günden fazla kalır 
ve intacedilmezse bu teklif veya tasarının doğ
rudan doğruya gündeme alınması teklifini ya 
Hükümet, ya da teklif sahipleri getirir. Burada 
Riyasetin takdirine taallûk eden bir şey yok
tur. 

önergeyi ve komisyonun mütalâasını dinle
diniz. önergeyi oyunuza sunuyorum... (Geri aldı, 

I sesleri..) Geri aldıysa mesele yok. 
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BAŞKAN — 36 ncı maddenin sarahatini bi

raz evvel arz ettim. Yine bunda musırrım. 
Efendim, önergenin nazarı dikkate alınmasını 
veya alınmamasını oyunuza sunacağım. Bu ka
nun teklifinin müzakere için gündeme alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Reddolundu. 

8. — Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası 
kalkınma projesi hakkında Meclis araştırması 
konusunun raporu (10/3) 

BAŞKAN — Rapor 3 Eylül tarihinde bası
larak dağıtılmıştı. Şimdi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Keban Barajı ve Aşağı Fırat havzası kalkınma projesi hakkında, Millet Meclisi adına, araş
tırmada bulunmak üzfire Genel Kurulun 1 , 3 . 1962 tarihli Birleşiminde teşkil olunan heyetimiz; 
alâkadar dairelerle mütaaddit temaslar yapmış ve mevzuu enine boyuna incelemiştir. 

İlgili dairelere tevcih olunan suallere gelen cevaplar ve adı geçen dairelerin bu hususa dair 
verdiği mütalâalar Ve ibraz ettiği dokumanlar tetkik edilmiştir. 

Keban Barajı ve Aşağı Fıpat havzası kalkınma projesi hakkındaki görüş ve mütalâalarımız 
ilişik raporda, hulâsa olarak arz olunmuştur. 

İlgili dairelerin verdiği mütalâa ve dokümanlar ayrıca raporumuza eklenmiştir. 
Yurdun enerji dâvasında olduğu kadar zirai ve sınai inkişafında ve Doğu ve Güney - Doğu 

Anadolu'nun sosyal ve ekonomik kalkınmasında büyük bir rol oynıyaeak olan bu projenin bir an 
evvel tahakkuk ederek memlekete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Derin saygılarımızla. 

Afyon Milletvekili İçel Milletvekili Elâzığ Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Turgut Sadık Kutlay Nurettin Ardıçoğlu Mithat San 

Keban Baraj ve Aşağı Fırat Havzası Kalkınma Projesi 
hakkında Millet Meclisi adına araştırmada bulunmak 

üzere seçilen Heyet raporu 

Millet Meclisinin 1 . 3 .1962 tarihli Birleşiminde «Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası Kalkın
ma Projesi» hakkında Millet Meclisi adnua araştırmada bulunmak üzere seçilen Heyetimiz kendisine 
verilen bu vazifeyi ifa etmek üzere, 

Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Direktörlüğü, 
.. Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü, 

Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi Reisliği, 
Etibank Umum Müdürlüğü, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü, 
Topraksu Genel Müdürlüğü, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) -.Muhterem Reis, 
geri alma diye bir şey yok. Divanın takdirine 
bıraktım. 

BAŞKAN — Bu iş Divana bırakılmaz, He
yeti Umumiyenin takdirine bırakılır. Tüzük 
bunu böyle emreder. Şimdi siz önergenizi geri 
alıyor musunuz? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — önergemi Di
van doğrudan doğruya Meclise getirmeden gün
deme almak mecburiyetindedir. Divan, komis
yona yeniden, süre vermek hakkım da haizdir. 
(«Oya, oya» «esleri) 
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Alâkadarlariyle mütaaddit temaslarda (bulunmuş ve yukarda adı geçen dairelere tevcih ettiği sual

ler verilen cevapları ve bu konuya dair serd edilen mütalâaları tetkik etmiş bâzı zevatın da fikirlerine 
müracaat etmiştir. - , • , 

Büyük Meclisin bu mevzua verdiği ehemmiyete muvazi olanak Türk umumi efkârına da mal olan 
bu proje üzerinde, bütün ilgili teşkilâtın, kendilerine düşen vazifeleri ifaya 'gayret ettiklerini mem
nuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. . . , , 

Tarafımızdan yapılan incelemeler sonunda vardığımız netice ve kanaatleri hulâsa olarak aşağıda 
arz ediyoruz : 

1. Memleketin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması: 
Heyetimiz; modern mânada, sınai, zirai, ekonomik, sosyal hulâsa topyekûn kalkınmanın, böl, 

ucuz ve emniyetli elektrik enerjisinin mevcudiyetine vabeste bulunduğu hakikatini göz önünde tu
tarak yurdun muhtaç bulunduğu eletrik enerjisinin sağlanmasını hayati bir mesele olarak görmek
tedir. 

Bu noktai nazardan hareket edilerek enerji politikamızla ilgili muhtelif çalışmaların incelenme
si bizleri şu neticelere ulaştırmıştır : .'••. 7 , . 

a) Fosil yakıtlarımızın rezervi az olduğu gibi bunların endüstrinin diğer sahalarında hammad
de olarak kullanmak imkânı da bulunduğundan, millî ekonomi noktai nazarından, yurdun muhtaç 
bulunduğu elektrik enerjisi ihtiyacını, fosil yakıtlardan rasyonel bir şekilde temin etmeye imkân 
yoktur, 

b) Buna mukabil hidroelektrik potansiyeli çok muazzam Olan akarsulara sahip bulunmakta
yız. Türkiye'nin hidroelektrik imkânları hakkında bir etüt yaptırmış olan Birleşmiş Milletler Eko
nomik ve Sosyal Konseyi; akarsularımızm 500 milyar kilowatsaatlik bh* elektrik enerjisi potansi
yeli taşıdığını raporunda sarahaten bildirmektedir. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi aynı raporunda nehirlerimizdeki ekonomik hid-
ro - elektrik potansiyelin % 70 inin Doğu - Anadolu bölgesinde bulunan akarsularda olduğunu 
ifade etmektedir. 

Bu kaynakların bir an evvel memleket kalkınmasına tahsis edilmesi elzemdir. 
c) Yurdun elektrik ihtiyacı, sınai inkişafı hiçbir zaman kösteklemiyecek şekilde ve kabil ola

bilen ucuzlukta ve fakat bol ve emniyetli Olarak karşılanmalıdır. 
Yapmış olduğumuz incelemeler elektrik enerjisi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması bakımın

dan Keban projesinin 1963 yılı içerisinde inşasına başlanması ve en geç 1969 yılı başında işletmeye 
konulmasını zaruri göstermektedir. Bu yapılamadığı takdirde ekonomik kalkınmamız gayet müş
kül hale gelecektir. Esasen 1963 senesi başından itibaren bellibaşlı bölgeler enerji darlığı çekile
ceği ve tahditlere gidilmek mecburiyetinde (kalınacağı (bugünden anlaşılmış bulunmalktadır. 

2. Fırat nehrinin arz ettiği imkânlar : 
Fırat nehri Türkiye'nin en büyük ^kamuyudur. Fırat Doğu - Anadolu'nun 3000 râlkımma ula

şan membalardan çıkarak birbirine paralel 2 kol haliiınde batıya akan Murat ve Karasu nehirlerinin 
Keban mevkiinin takriben 8 Km. yukarısında birleşmesinden meydana gelir. Fırat havzası yağış 
alanı bakımından Türkiye'nin 1/7 isini, su potansiyeli olarak Ida 1/5 ini, sulanabilir sahaları iti
bariyle 1/4 ünü temsil etmektedir. Hudutlarımızı terk ettiği noktada su mıiktarı yılluk olarak or
talama 27 milyar M3 civarındadır. 

Fırat taşıdığı su miktarının büyüklüğü yanında ısadece 400 Km. lik Ibir uzunlukta 500 M. gibi 
muazzam Ibir kot farkına sahibolması, civarında sulanacak ibüyük ovalar ve maden kaynaklarının 
mevcudiyeti itibariyle yurdumuzun kalkınmasında çok önemli bir rol oynamaya namzettir. 

Fırat nehri havzasındaki imkânlar : 
40 - 50 milyar Kwt. yıllık elektrik üretme kapasitesi (Bu rakam Türkiye'nin bugünlkü istihsali

nin 15 mislidir.) 
1 milyon hektar sulamaya müsait araziyi ihtiva etmetedir. 
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Frat nehri çeşMi raiden cevheıleri bakımından Türkiye'nin en (zengin malden bölgesinden ak

maktadır. Bunların işlenerek ihracı memleket için büyük bir ıdöviz kaynağıdır. 
3. Jrırat üzerinde bugüne kadar yapumış oıaa etütler : 
.Fırat havzasında 193/ yılından ben muütelif çalışmalar yapılmış olup halen bu çalışmalara hic

az daha hızdı oiaralk devam etmektedir. Bir kısmı nelhrin enerji potansiyelini değerleri ise havzanın 
toprak ve maden imkânlarını belirtmeye yönelen bu dtüdler yetkili yabancı ve yerli uzmanlarca 
yürütülmektedir. 

Bugüne kadar yapılmış olan ©tüdler'in vardıkları neticeler ve durumları şu şekilde özetlene
bilir. 

a) Fırat nehri Keban, Karkamış arasında sahibolduğu 22 milyar Kwt. lık 'brüt hidro - elektrik 
po'tansiye'knın 18 - 20 milyarının 3 veya 4 Ibaraj kademesinde temm edilmesi mümkündür, 'butum 
için •mis. şarıt nehrin halen 'düzensiz olan akım rejiminin tanzim edilmesidir. 

ib) Lbu regulâsıyonu müessir oliarak yapabilecek ve senede 5,5 ımulyar Kwt. ^enerji üretebilecek 
ilk mıkân Keüan Barajı olarak tesbit edilmiş ve bu baraj üzerindeiki etütler derinleştirilerek ba
rajın jeoloj'Jk, hjdroiojüK, topoğrafılk ve ekonomik veçhelere tam olarak tesbit edilmiştir. Eldeki bu 
bilgilerle Keban Barajının inşaat projelerinin hemen hazırlanarak 1963 yılı ortalarında ihale edd-
mesı mümkündür. 

inkişaf i eitüdiere halen devam etmekte bulunan Fırat Nehri üzerindeiki diğer kademelerin, Ke
ban Barajının bugünkü bulunduğu duruma getirilebilmesi için, en az 3 - 4 senelik hır zamana ihti
yaç vardır. Esasen gecikmiş 'bulunan lbu tesisin daha 3 - 4 sene bekletilmesine yurt ekonomisıııüı 
tahammülü yoktur. 

Bütün Ibunlara ilâveten; diğer kademelerin uygun neticeler vermesi halinde dahi, en ımembada 
olması dolayısiyle, tam bir regülâsyon temin etmesi, büyük sulamalara pilotluk edecek projeler içıu 
ucuz pompaj enerjisi sağlaması bakımından Keban Barajının; bir kilit barajı karakterlini haiz ve 
havzada ilk (ele alınması lâzımgelen bir proje olarak mütalâa edilmesi zaruridir. 

Kuzey - Batı ve Batı - Anadolu Enlterkonnekte enerji sistemlerinin âcil enerji ihtiyaçlarının kar
şılanması yanında, Köban Baraj ve Santrali aşağıdaki faydaları ihtiva etmektedir. 

e) Keban, çeşitli maden cevlherleri bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birinin 
tam ortasına düşmektedir. Profesör Baade ve Guy Fınlanson tarafından 1961 de OEDC için hazırla
nan ekonomik raporun «Türkiye'de ihracat ve görünmiyen gelirler» kısmında, Keban enerjisinden 
bölgede nasıl faydalanılabileceği incelenmiştir. Bu çalışmaya ve diğer müesseselerin etütlerine 
göre Keban civarında, Ferrokrom, Ferromanganez ve diğer demir halitaları, Kamsiyum karpit, elek
trolitik hidrojen sanayii kurulması, Ergani bakır madenlerinin daha düşük tenörlü cevherleri iıjli-
yecek şekilde tevsii, elektrolitik bakır ve tali mahsuller olarak altın ve gümüş elde edilebileceği, 
asit sülfirik, superfosfat gübre ve azotlu gübre istihsal edecek tesislerin gayet ekonomik olarak 
kurulmaları mümkün görülmekte ve kuvvetle tavsiyo olunmaktadır. 

Buna ilâveten Keban'daki ucuz alüminyum tasfiyesi cazip görülmekte ve hattâ ecnebi bir dur
maca böyle bir tesis kurma için teşebbüse geçilmiş bulunmaktadır. 

Sadece bu tesis Keban enerjisinin en az onda birini rahatlıkla kullanabilecek kapasitede inşa 
edilmek istenmektedir. 

Türkiye'de ağır sanayiin kurulmasına pilotluk edecek bu metalürji sanayiine ilâveten dış te
diye muvazenemize gayet müspet tesirler ika edeceği uzmanların üzerinde ittifak ettikleri bir hu
sustur. 

b) Doğu - Anadolu'nun coğrafî durumu sulamayı zaruri kılmaktadır. Sulamaya elverişli sa
halar ise nehir yataklarından oldukça yüksek bulunmakta, dolayısiyle pek çok saha, gayriikti&a-
di isaleler dolayısiyle halen sulamaya açılamamaktadır. 

Keban enerjisi ile 100 - 120 m. ye varan pompajların ekonomik olarak yapılması kabildir. Ay
rıca enerjiden istifade ile, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Urfa, Diyarba
kır ve Mardin bölgesinde yeraltı ve yerüstü sularından pompajla sulama yapılması mümkündür. 

Kolaylıkla tesis edilecek bu sulamaların bölgedeki mutasavver dev sulama projelerin tahak-
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kuku için elzem olan «pilot proje» vazifesini başarı ile yapacaklarına inanmaktayız. 

e) Bölgenin zirai ve sınai gelişmesinde taşıdığı bu önemle Keban projesinin Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik kalkınmasında kilit bir proje olduğu muhakkaktır. 

Bu arada Keban Barajının inşaası ile Suriye ve Irak'taki su durumunun ne şekil alacağı hu
susu da incelenmiştir. 

Yapılan hidrolojik etütlerle ve mevcut rasat donelerine göre; Fırat nehri yaz sarfiyatları Tür-
kiyeyi terk ettiği hudut noktalarında saniyede 230 m3 civarında bulunmakta, kurak senelerde ise 
saniyede 160 m3 e kadar düşmektedir. Suriye'yi aynı değerle kat'ederek Irak'a giren nehrin bü
tün yaz sarfiyatı buradaki sulamalarda kullanılmaktadır. Her iki memleket de halen Fırat'ın yaz 
asgarisini artırmak için çök pahalı ve kifayetsiz biriktirme tesislerinin inşaasma gitmektedirler. 

Keban Barajının inşaasiyle; gerek Suriye ve gerekse Irak komşularımız halen mevcut su re
jiminden daha zararlı bir duruma düşmiyeceklerdir. 

4. Keban Barajı projesinin halihazır durumu : 
Millet Meclisi tarafından 1962 yılı bütçesinde Keban Barajı projesinin hazırlanması için Elekt

rik işleri Etüt İdaresine 5 milyon TL. tahsisat verilmiştir. 
Yaptığımız incelemelere göre Keban Barajı mevzuunda Elektrik İşleri Etüt İdaresince, bir pro

je hazırlamaya kâfi gelecek kadar jeolojik, topografik ve hidrolojik etütler evvelki seneler içer
sinde yapılmış ve tesisin rantabilesini gösteren bir ön proje de hazırlanmış bulunmaktadır. 

Keban Barajı ve hidro - elektrik santralinin ilk tesiste karakteristikleri şöyledir : 
Santralin kapasitesi ilk tesis 4 ünite 560 000 kw 
Üreteceği enerji 4.5 milyar kwh 
Tesis bedeli 1 474 000 000 T.L. 
Bu bedelin takriben (50 milyon dolar) 

dış-dövizdir. 
Keban'dan Kuzey - Batı. Anadolu'ya enerji nakli halinde hava hatları ve transformatör is

tasyonlarının tesis bedeli ise (1 500 000 000) T. L. olup bunun (75) milyon $ ı kısmı dış döviz
dir. Bu tahminler Ebasco Mühendislik Firması tahminleridir. 

Ebasco ve Tams Müşavir Mühendislik Firmalara bu mevzuda etüt yapmışlar ve birer rapor 
hazırlamışlardır. Her iki firmaca yapılan tahminler birbirine çok yakındır. 

lîoasco Firması Keban barajının Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında birimci de
recece, önemli bir yer işgali ettiğini, ve bu tesisin 1967 - 1968 yıllarında işletmeye açılması lâzım-
gel^ğjni sarahaten belirtmiştir. 

Keban barajı ve hidro - elektrik teslislerinin beynelmilel finansmanına imkân verecek ranta-
bilite,«.raporları ve ihalesi için Lüzumlu kati projenin hazırlanması zımnında Elektrik İşleri Etüt 
İdaresince ehliyetli firmalar seçilmiş ve bunlardan teklif istenilmiş bulunmaktadır. Teklifler 
Ağustos ayı içerisinde gelecek ve en uygun teklif veren firma ile 'mühendislik hizmetleri muka
velesi Eylül ayı içerisinde imzalanaibilecektir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi, seçilecek mühen
dislik firması ile, tam bir işbirliği yapmak üzere lüzumliu dokümanları şimdiden hazırlamaktadır. 
Finansman temin ©dilmek üzere yapılacak müzakerelerde kullanılacak ramtabilite (Banlkable re-
port) raporu en geç altı ay içerisinde ve nihai proje de 1 yıl zarfında hazırlanabilecektir. 

İşlerin aksamadan yürütülebilmesi için mühendislik firması ile mukavele imzalandığı zaman, 
lüzumlu döviz transferinin derhal yapılması ve 1963 bütçesine projenin ikmali zımnında gerekli 
tahsisatın konulması elzemdir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi projenin en iyi bir şekilde hazırlanması için ilgili dairelerle ge
rekli işbirliği yapmaktadır. 

Heyetimiz Keban barajı projesinin normal bir , şekilde yürütülmekte olduğunu memnuniyetle 
müşahede etmiştir. Projenin bundan sonraki inlkisafını heyetimiz yakinen tetkika devam edecek 
ve Büyük Meclise gerekli bilgiyi verecektir. 

5, Aşağı Fırat havzası kalkınma projesinin tahakkuku : 
— Aşağı Fırat havzası kalkınması mevzuunda, heyetimizin yapmış olduğu incelemelerin so-
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nuçları ise şu şekildedir : 

— Aşağı Fırat havzası cazip iklim karalkterinde ve 280 - 32Q gün gibi gayet uzun bir te-
nebbüt mevsimine sahip muhtelif büyüklükteki ovaları ihtiva etmektedir. 

Sulanabilecek sahaların yekûnu 500 000 hektar olarak tahmin edilen bu ovalarda halen çok 
az bir arazi parçası sulanabilmektedir. 

Yurdumuzda tetkikatta bulunan mütehassıslar; bilhassa tenebbüt zamanında düşen yağmur 
miktarının az, yağış zamanının kısa ve yağmurun dağılışının gayrimütecanis olduğu noktasında 
ittifak etmeiktedirler. Billhassa bu havalide yağışlar kifayetsiz ohkrğundan ekseri senelerde ot 
bile bitmemektedir. Türkiye'de halen sulanmakta olan bütün sahalara müsavi olan bu ovaların 
sulanabilin esinin Türkiye ekonomisinde taşıdığı ehemmiyet barizdir. 

Bu mevzudaki çalışmalar hailen istikşaf seviyesinde devam etmektedir. Bugünkü bilgilere 
göre bu sahanın su kaynağının Fırat olacağını ve Fırattan istifade için de suyun regüle edil-
(mesi elzemdir. 

Toprak kaynaklarının sulamaya elverişlilik bakımından kıymetlendirilmesi, su ve toprak 
kaynakları münasebetlerinin kurulması, zirai ve ekonomik gelişmenin planlanması gibi çeşitli 
sahalarda henüz başlatılmış olan çalışmaların önümüzdeki seneler zarfında neticelere varacağı 
muhakkaktır. 

Muğlâk mühenlislik 'problemlerinin hallini gerektiren ve geniş bir teşkilâtın istihdamını za
ruri kılan bu çalışmaların kabil alabilen en kısa zamanda icraata imkân verecek şekilde hızlan
dırılması icabetmektedir. 

6. Netice, ka&aat ve tavsiyeler : , ' 
Heyetimizin mevzu üzerinde, nihâi tavsiyeleri şu şekildedir : 
1. Keban barajı ve hidro - elektrik santralinin genel olarak Doğu ve Güriey - Doğu Anadolu 

bölgesi kalkınması için kilit proje olduğu kanaatine varılmıştır. 
Diğer taraftan Türkiye'nin halihazırda bu proje ile sağlanacak faydaları temin edecek büyük

lükte ve bu proje ile zaman bakımından kabili mukayese her hangi bir projesi mevcut değüdir. 
Yukarda arz olunan mucip sebeplerle Keban projesinin en kısa zamanda tahakkuku için ge

rekli tedbirlerin süratle alınması icabettiği kanaatindeyiz. 
Bu tedbirler meyamnda : 
a) Türk Hükümetinin Keban Barajını inşaya kararlı olduğunu, kesin bir suretle ifade ve dek

lâre etmesi lâzımdır. 
b) Keban projesinin tahakkuku için lüzumlu dış kredi sağlanmasına ve ihalesine esas teşkil 

edecek (Bankable report) rantabilite raporları ve nihai projelerin en kısa zamanda hazırlanması 
için gerekli döviz ve bütçe tahsisleri lüzumunda derhal'yapılmalıdır. 

2. Aşağı Fırat havzası kalkınma projesi, kanaatimizce sadece Güney - Doğu ve Doğu - Ana
dolu bölgesinin kalkınması için değil, Türkiye'nin süratle artan nüfusunun -gıda,-giyecek ihti
yaçlarının karşılanmasında fevkalâde önemi haizdir. 

Bu havza üzerinde muhtelif idarelerce yürütülmekte olan çalışmalara mümkün odan âzami 
süratin verilmesi lâzımdır. 

Bununla beraber dünyanın birçok memleketlerinde olduğu gibi bu gibi projelerin hızlandırıl
ması ve ahenkli bir hale getirilmesi için tek bir teşkilâtaj gidilmesi mevzuuna büyük önem veril
melidir. 

Su ve toprak kaynakları geliştirilmesi sahasında Türkiye'den oldukça ileri bir durumda bulu
nan muhtelif memleketlerde havza idareleri tesisi suretiyle bütün faaliyetlerin bir elden idaresi 
cihetine gidildiği ve hakikaten muazzam neticelere ulaşıldığı görülmektedir. 

Amerika'daki «Tenesses Vadi İdaresi» geri kalmış bir bölgenin kalkınmasında bu tip idarelerin 
ne derecede başarılı olduğuna en güzel bir misaldir. 

Çeşitli özellikleri ve beynelmilel veçheleri olan Fırat havzasındaki kalkınma çalışmalarının 
«Fırat Havzası idaresi» gibi bir teşkilât marifetiyle yürütülmesinin bu mevzuda alınabilecek çok 
faydalı bir tedbir olduğuna inanmaktayız. 
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BAŞKAN — Efendim, raporu hazırlıyan ko

misyon üyelerinin bir önergesi vardır, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Keban Barajı ve Aşağı Fırat havzası kal

kınma projesi hakkındaki raporumuzun yalnız 
rapor kısmının okunması; teknik malûmat ih
tira eden eklerinin okunmamasını rica ederiz. 

Komisyon üyeleri 
Sadık Kutlay > Mithat San Mehmet Turgut 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul olundu. 

Eapor bilginize sunulmuştur. 

9. — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
çimi 

BAŞKAN — Şimdi, bâzı komisyonlardaki 
açıklara üye seçimine geçiyoruz. 

Efendim, açık bulunan komisyonlardan biri 
Adalet, öbürü Dilekçe, üçüncüsü de Dışişleri 
Komisyonudur. 

Adalet Komisyonuna kendi grupundan gös
terilen aday, Çorum Milletvekili Faruk Küre
li'dir. Dilekçe Komisyonuna gösterilen aday To
kat Milletvekili Ali Dizman'dır. Dışişleri Komis
yonuna da îhsan Şeref Dura aday gösterilmiş
tir. Bu üç arkadaşın isimleri ayrı ayrı kâğıtlara 
yazılmak suretiyle seçim yapılacaktır. 

Şimdi bunların ayırma heyetlerini seçeceğiz. 
Aynı heyet her üç ayırmayı da yapacaktır. 

Rahmi Günay (Sivas) Burada mı? Yok. Nuri 
Bayar (Sakarya) Burada mı? Yok. Halis Bay-
rumoğlu (Gümüşane) Burada mı? Yok. Mehmet 
Yüceler (Kayseri) Burada mı? Yok. Remzi Şe
nel (Denizli) Burada mı? Yok. Sahabettin Or-
hon (İstanbul) Burada mı? Yok. Mithat Şükrü 
Çavdaroğlu (Balıkesir) Burada ,mı? Yok. thsan 
(I ursan (izmir) Burada mı? Yok. Abdurrahman 
Altuğ (Kırklareli) Burada mı? Yok. Necmeddin 
İEüçüker (Gümüşane) Burada mı? Yok. Reşat 
Turhan (Sivas) Burada mı? Yok. Fethi Mahram-
lı (Tekirdağ) Burada mı?. Yok. Tahsin Demiray 
(tstanbul) Burada mı? Yok. Ahmet Nihat Akay 
(Çanakkale) Burada mı? Yok. Fevzi Fırat (Zon
guldak) Burada mı? Yok. Ali Naili Erdem (iz
mir) Burada mı? Burada, ismet Kapısız (Yoz-
g'it) Burada mı? Burada. Hasan Tahsin Uzun 
(Kırklareli) Burada mı? Yok. Kemal Satır (Elâ-
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zığ) Burada mı? Yok. Yakup Kadri Karaosman-
oğlu (Manisa) Burada mı? Yok. irfan Baran 
(Konya) Burada mı? Burada. 

Şimdi, tasnif heyetine seçilen arkadaşları tek
rar okuyorum. 

1. Ali Naili Erdem, 
2. ismet Kapısız, 
3. irfan Baran. 
Oylamaya Kocaeli seçim bölgesinden başlana

caktır. 
(Kocaeli milletvekillerinden oylamaya baş

landı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş var 

mı, efendim?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, Keban Barajı ve Aşağı Fırat Hav

zası kalkınma projesi hakkındaki Araştırma Ko
misyonu üyelerinin yeni bir önergesi var, okutu
yorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Raporumuzda belirttiğimiz üzere Keban Bara

jının inşasına kararlı bulunduğuna dair, Hükü
metin Meclis kürsüsünden beyanda bulunması
nın oya arzı rica olunur. 

Gaziantep Afyon 
Mithat San Mehmet Turgut 

İçel 
Sadık Kutlay 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hükümetle te
mas edildi. Sayın Ekrem Alican bu hususta iza
hat verecekler. Eğer arzu ediliyorsa takriri oya 
koyalım. (Lüzum yok, sesleri.) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, Keban Barajının inşası hak
kında Hükümetiniz kararlıdır. Hazırlanmakta 
olan ve nihai safhasına gelmiş bulunan beş yıllık 
plânda da mesele tezekkür edilmiş ve Yüksek 
Plânlama Kurulu 5 yıllık plâna Keban Projesini 
almıştır, ilk 5 yıllık devre içinde Keban Barajı
nın inşası için her türlü çalışmalar yapılacaktır. 
Bu hususu arz ederim. (Sağçlan, «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge var, okuyo
ruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kânun teklif ye tasarılarının sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Çorum 

İhsan Tombug 
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(Başkanlığa 

Kantin teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 
evvel görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ağrı 
Talât Oğuz Kerem özcan 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin ikisi de 

aynı mahiyettedir; birlikte oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

olundu. 

5. — GÖRÜŞÜLEN IŞLEE 

i. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve Araştırma hastane
lerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/52) (S. Sayısı : 
221) (1) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Bütçe komisyonları lütfen yerlerini alsınlar. 
( «Bakan yok» sesleri). Efendim, bundan evvel 
Bakan bir defa daha bulunmamıştı. Binaenaleyh, 
Tüzük hükmü gereğince şimdi Bakan bulunma
dan da görüşmelere başlıyabiliriz. Bütçe Komis
yonu raporunu okuyoruz. 

(Bütçe Komisvonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 

Buvurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NU BAŞKANI ZEKÎ ZEREN (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; komisyonumuzun Sözcü
sü hazır bulunmadığı için, Komisyon Başkanı 
olarak bendeniz maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
70 imzalı bir kanun tasarısı komisyonumuz

ca kanaatime göre yerinde, hak ve hakkaniyete 
uygun adilâne bir tekliftir. Meclisimizin ödev
lerinin başlıcalarından biri de sosyal adaleti 
memlekette temine çalışmak olduğuna göre inan
cım odur ki, bu maksatla hazırlanmış vo birbi
rinin aynı iki ilim ve meslek müessesesinde ça
lışan vatandaşlar arasındaki müsavatsızlığı dü
zenlemeye matuf bu kanun teklifinin Bütçe 
Komisyonunca reddinin biricik sebebi; bu yıl 
akçe konusunda komisyon çoğunluğunun peşin 
hükümlü bulunmasıdır, yani birinci koalisyon 

(1) 221 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so-
fifUndadır. 

zamanındaki Maliye Bakanlığı tamimindcki di
leğe kayıtsız şartsız uymak kararında olması
dır. 

25 Nisan 1962 tarih ve 30129 numaralı ta
mim malûm; bir milyar küsur milyonluk bir 
teklif listesi ve yanında bir dilek, (Bütçenin bu 
yıl munzam masrafı kaldıracak takati yoktur.) 
Evet ama, bu listeye bakınca 10 milyondan 200 
milyona kadar portesi yüksek teklifler görü
lür. Bahis konusu olan kanun teklifinin portesi 
ise yılda 1 milyon 300 bin liradır ^yani bu liste 
içindeki rakam budur). Yılın yarısı gitmiştir, 
o halde kanun bugün çıksa, 650 bin lira tuta
cak, o da olmadı, bunun 1963 u var, maddesin
de (bu kanun yavınlandığı tarihten muteber
dir, deneceğine 1963 Martın dun muteberdir) de
nilir de hiç olmazsa bu hakkaniyete ve adalete 
uygun ve zaruri teklif kadük hale gelmez. 

Kaldı ki bu teklif komisyonumuzda müza
kere edilirken Sağlık Bakanlığı temsilcisi (bu 
para, bütçeye külfet tahmil etmeden Bakanlığın 
•bütçe tasarruflarından da temin edilebilir) de
mişti. Arkadaşlarım, biz bu teklifi 1961 in 12 
nei ayının sonlarında müzakere ettik, 8-9 aylık 
iş, birinci koalisyon Hükümetinin temsilcisi bi
ze (bu bütçe tasarrufundan bile ödenir) dediği 
zaman Maliye Bakanlığının tamimi yapılmamış
tı. O, Nisan avının 25 nde yayınlanmıştı. Ma
mafih yeni Saflık Bakanımızın bu teklif üze
rindeki kanaatinin müspet olduğunu biliyorum. 
Ama, onun Maliyenin bu dilemine uyup nymı-
yacağı üzerinde fikrim yok. Bütçe üzerinde 
prensiplerden, zaruretler ve kaçınılmaz ihtiyaç
lar karşısında fedakârlık yapılabilir. Burada 
yapılmalıdır da, çünkü Maliyenin listesinin ye
kûnunun 1/200 ü, hattâ daha aşağı, 500 bin 
liradır, bu yıllık tutar. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonumuzun ret sebepleri reali

teye uygun değildir. Çünkü asistanların va2ife» 

— 365 — 



r 7.9.1962 O :1 
maz. Bu ne adalete ne 'de hakka ve hakkani
yete uygundur. Bundan dolayı arkadaşlar, Sağ
lık Bakanlığının hastanelerindeki şefler yar
dımcı yetiştirmek imkânını bulamamaktadırlar. 
Adı numune hastanesi olan Haydarpaşa Hasta
nesine bir hasta münasebetiyle gittim. Şunu 
gördüm: Cerrahi servislerinde asistanlar ya az
dır, ya da biç yoktur. Asistansız ameliyat ya
pılır mı? Yoktur arkadaşlar, emin olunuz. Ne
ye gelsin, üniversiteyi tercih ediyor, hattâ sıra 
beklemek için fahrî oluyor. Halbuki komisyon 
raporunda sözde Bakanlığın hastanelerinde o 
kadar çok asistan varmış ki, (Hattâ fahrî ola
rak da yapanların mevcudolması) bu tazminat
sız yere rağbetin sebeplerini daha vazıh anlatır-
mış. Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu üniversite
lerde fahrî asistan bolluğu karşısında, Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde yabancı hekimlerden 
hiçbir doktorun fahrî olamıyacağmı bilseydi, 
sorsaydı, zannederim raporunda yalnız son sa
tırındaki (Bütçe imkânlarını göz önünde tuta
rak Ibütçeye yeniden bir yük tahmil ettirilemi-
yeceğini) bildirmekle yetinirdi. En sonunda söy-
liyeceğini başında söyliyebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Bütçe Ko
misyonunun ret raporundaki ilk üç sebebin tah
liline geçiyorum. Bakınız; Bütçe Komisyonunun 
ret raporuna imza koyan muhterem arkadaşlar 
neden haksızdırlar: 
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ye "alınış, vazife görüş şekilleri ve hele ayrı iki 
müesseselerdeki asistanların mukayeseli durum
ları hakkında her halde komisyonun bilgisi 
yok, içlerinde biri doktor, o da komisyonun 
kararında muhalif kalmış. Gayet tabiî, bizim 
komisyonun 15 te 13 ü doktor, her iki müesse
sedeki asistanların tâyinlerinden mütehassıs 
oluncaya kadar ve ondan sonraki durumlarının 
ne kadar birbirinin aynı olduğunu bilmekte ve 
haksızlığa parmak basabilmektedirler. 

Muhterem arkad&şlar, 
Bütçe Komisyonunun ellerinizde mevcut ret 

raporuna bakarsanız,' ret sebebi olarak (4) fikir 
ileri sürüyor : Bunlardan üçü realiyete uygun 
değildir. Dördüncüsü (Bütçe imkânsızlığı) fik
ridir ki bu bile arz etiğim portesinin oranı ba
kımından kabili münakaşadır. Komisyonun re
aliteye uymıyan (3) ret sebebi üzerine gelme
den kısaca bu 70 arkadaşın 'bu kanun teklifin
deki istekleri ve maksatları nedir? Onu birkaç 
kelime ile anlatayım-. 

Arkadaşlar, 70 arkadaşımızın teklifleri şu
dur; Üniversite asistanlariyle Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi asistanları her ay maaşlarına 
ilâveten önce 200 lira, bir yıl sonra da otoma
tik olarak 300 lira tazminat alırlar, öte yan
dan Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve ihtisas 
hastaneleri vardır, bunlar büyük ve çeşitli ihti
sas kolları olan hastanelerdir. Tıpkı üniversite
lerdeki tıp fakülteleri gibi asistanları vardır, 
bunlar mütehassıs yetiştirir. Bu mütehassıslar, 
tıpkı fakültelerdeki gibi isterlerse kariyer im
tihanına girebilirler ve doçent alabilirler. Bu 
bakanlık asistanlarının da ötekiler gibi, hizme
te almış şartları gerekse hizmet görmeleri ve 
bu hizmetin zamanı ve ihtisas sahibi olması için 
imtihana girme şekilleri birbirinin aynıdır. 
Şöyle ki : 

1. Dil imtihanına girerler ve bilgi yoklama
sına tabidirler. Başarı kazananlar ancak alınır. 
Hizmet bakımından üniverslitedekiler doçentle
re, hastanedekiler klinik şeflerine yardım eder
ler, . araştırma yaparlar, tez hazırlarlar. 

2. Sonunda her iki müessesenin de yetiş
tirdiği asistanlar mütehassıs olurlar. Ve aynı 
şartlar altında hiçbir farda olmadan mütehas
sıs olarak ya memleketin çeşitli hastanelerine 
tâyin olunurlar yahut da başasistan olup, kari
yere hazırlanırlar, işte hal böyle iken bir taraf
takiler tazminat alırlar, öbür taraftakiler al-

1. Rapordaki dört ret sebebinin birincisi, 
(üniversite asistanlığında daha ziyade ilim yap
mak ve öğrenmek amacı güdülür.) deniyor. Kıs
tas yanlış arkadaşlar; üniversite asistanlarının 
vazifeleri ve amaçları ne ise ihtisas hastanele
rinde çalışanların da amacı ilim yapmak ve öğ
renmektir. Mütehassıs yetiştiren »hastanelerde 
ilim yok, öğrenmek yok mu? 

2. ikinci ret sebebine ait paragrafa geçe
lim : Deniliyor ki : (Üniversite asistanlığını ca
zip bir hale getirmek ve rağbeti artırmak gaye
siyle tazminat verilmesi yoluna gidilmiştir, tek
lifte mevzuubahis asistanlık ise doktorlar ara
sında fazla rağbet edilen 'bir müessesedir.) Ar
kadaşlar realiteye tamamiyle karşıt, zıt bir fi
kir, üniversite asistanlığının cazibesi .kendisine 
yetişmiş de artmıştır. Lâboratuvarlar müstes
na, kliniklerde bir tek asistanlık münhal bul
mak mordur. Onun için fahrî asistanlık ihdas 
edilmiştir. Bakanlık hastanelerinde fahrîlik es'a-
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sen yoktur. Esas kadro açıklan ise pek yok
tur. Bir yerde ameliyat yapan klinikte asistan
sız çalışıldığını bana söylediler, şaşırdım kal
dım. Bu klinik nasıl çalışabiliyor diye, neden? 
Çünkü rağbet yok. Bütçe Komisyonunun fikri
nin aksine, 

3. Raporun üçüncü paragrafında komisyon 
ve bu kısmen bahsettiğim fahrî asistanlığı ele 
alıyor ve diyor k i : (Hattâ, fahrî olarak asistan
lık yapanların da mevcudolduğu göz önünde 
tutulursa bu nevi asistanlığa rağbet edilmenin 
sebepleri daha vazıh bir şekilde anlaşılmış 
olur.) Arkadaşlar; Komisyon, Sağlık Bakanlı
ğının tababet ihtisas tüzüğünün 8 nci maddesi
ni görmemiştir, fahrî asistanlığın Bakanlık has
tanelerinde yalnız yabancıların yaptığını tabiî 
bilmemektedir, Komisyonda bunu bilen bir dok
tor vardır. (Celâl Sungur), bu karara muhalif 
kalmıştır. 

Bu mevhum sebeplerden sonra tabiî netice 
de yanlış olur, realiteye uymaz, raporun sonun
da (Her iki asistanlığı aynı mahiyette telâkki 
etmeye imkân yoktur.) denilmektedir. Biz de 
Sağlık Komisyonu olarak diyoruz k i : Her iki 
asistanlık aynı maksat ve amacı gütmektedir. 
Ve hattâ tazminat verilmesi hakkında komisyo
nun gösterdiği sebepler Bakanlık hastaneleri 
asistanlarının lehinedir. Maalesef onlar bu taz
minatı şimdiye kadar alamamışlar ve bundan 
dolayı hastanenin teknik faaliyetin temeli olan 
asistanların Bakanlık hastanelerinde yerleri ko
lay doldurulamamaktadır, bu yüzden hastane
lerin iç faaliyeti normal durumda olamamakta
dır. 

Arkadaşlarım komisyonun son paragrafı 
(Bütçe imkânlarının göz önünde tutulmasını) 
istemektedir; keşke komisyon bu raporuna sade 
bu paragrafı koysaydı; ve bakanlık mümessili 
de bizim komisyona (Bu bütçe tasarruflarından 
bu yıl temin edilir) demeseydi, biz de (Vapur 
var istim yok, silâh var barutu yok) deyip hu
zurunuzu işgal etmezdik. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Reis 

Bey, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu mevzu hakkında mı? 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Hayır 

efendim, başka mevzu hakkında. 
BAŞKAN — Bu mevzu bitmeden size başka 

mevzu hakkında söz veremem, 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Reis 
Bey, gündemin tanziminde hata edilmiştir, bu
nu belirteceğim. 

BAŞKAN — Esat Kemal Bey, bu mevzu bit-
sin, ondan sonra size söz vereceğim. Esasen bu 
kanun mevzuunu yarıda bırakıp size söz vere
mem. Bu bitsin, sonra ben sizi çapırırım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞİT 
ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞİT 

ÜLKER (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe Komisyonumuz bu kanun tasarısı üzerin
de uzunboylu tartışmalar yaptıktan sonra karar 
vermiştir. 

Evvelâ Sayın Hocanın da; «En sonunda söy
lenen, başında söylenmeliydi» şeklinde buvur-
dukları gibi, hakikaten her şeyden evvel Bütçe 
Komisyonuna hâkim olan zihniyet, bütee zihni
yeti olmuştur. Yüksek malûmunuzdur k i ; birin
ci koalisyon zamanında müştereken alınmış bir 
karar - Devlet bütçesinin bir açırm sürükloırme-
mesi bakımından yük getirici tekliflerin bu yıl 
için önlenmesi kararı - kabul edilmiştir. 

Gerçekten, bu tasarının müzakeresinde bil
hassa Bütçe Komisyonunda bütçe bakımından 
iş ele alınmış ve bu sebeple reddedilmiştir. Ay
rıca meselenin esası bakımından da münakaşa
lar olmuş ve bunlar da burada gerekçemizde 
gösterilmiştir. En başta gelen teknik sebep, üni
versitede çalışan asistanların akademik kari
yere intisabetmek amaciyle buraya girmelerin
den ve evvelce Üniversiteler Kanununa göre 
tanınmış olan akademik kariyer tazminatının 
diğer bir kanunla yine bir akademik kariyer 
olan Gülhane Hastanesine tanınmış olmasından 
çıkmıştır. 

Şimdi, gerek üniversite ve gerekse üniversi
tenin bir rüknü olan Ankara Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi mahiyetleri itibariyle bir statü
ye tâbi teşekküllerdir. 

Hastanelerdeki ihtisasa gelince : Buradaki 
ihtisas akademik kariyerdeki ihtisastan farklı 
bulunmaktadır. Buraya ihtisas yapmak üzere 
gelen tıp mensupları, doktorlar kendi mesle
kinde ilerlemek için, yani staj yapmak için gel
mektedirler. Her ikisi de asistan, yardımcı un
vanını taşımalarına rağmen, birisi kendi mesle
kinde ilerlemeyi istihdaf eder, diğeri akademik 
kariyerden ilerlemeyi istihdaf eder. Akadcınilç 
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kariyerde ilerlemek için gelenlere akademik bir 
tazminat kabul edilmiştir, bu taraftakiler için. 
bambaşka bir durum vardır.. Bir defa ilgili ka
nun ve nizamnamelerine göre kadroları vardır, 
bunların. Dereceleri üzerinden kadroları var
dır. 7 nci dereceden 100 kadro, aylık asli 60 
liradır. 8 nci dereceden 125 kadro vardır. 9 ncu 
dereceden 200 kadro vardır. 10 ncu dereceden 
125 kadro vardır. Buraya gelen muhterem arka
daşlarım, kendi geldikleri yerdeki kadroları 
burada muhafaza ederler. Kanunu gereğince 
eğer kendileri razı olup da alt dereceyi kabul 
ederlerse, burada geçirdikleri müddet de kendi 
terfi müddetlerine eklenir. Yani, buradaki du
rumla öbür taraftaki durum farklıdır. Eğer biz 
bu tarafa da iki yüz liralık bir tazminat kabul 
edecek olursak bir adaletsizlik daha meydana 
çıkabilir. Büyük kadro ile gelmiş üstelik 2 yüz 
liralık bir tazminat almış bir doktor, her hangi 
bir akademik kariyerdeki doktor asistandan 
çok daha fazla para alabilmek durumuna geçe
bilir. Gerek esastaki teknik sebeplerle, gerekse 
bütçe imkânlarına göre ki, (Olsa da her iki ta
rafa da verebilsek) bütçenin istikrarı ve muha
fazası mülâhazasiyle, birinci koalisyon Hükü
metinin kararı ve Muhterem Meclisçe iltifata 
mazhar olmuş, prensip bakımından, biz bunun 
reddi taraftarıyız. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Kemal Demir. 
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım ; bütçeye külfet yükliyen bir kanun 
teklifi ile Millet Meclisinin huzuruna çıkmış ol
manın şanssızlığı içinde olduğumuzu kabul et
mekteyiz. 

Yalnız, Bütçe Komisyonunda hazırlanmış 
olan ret sebeplerini, bugünkü müzakereler esna
sında Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın da tek
rarlamış olması karşısında; meseleyi huzurunuz
da doğrultmak ihtiyacını hissettiğimden dolayı 
buraya gelmiş bulunmaktayım. 

Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasında da, 
burada da üniversite asistanlariyle Askerî Tıp 
Akademisi asistanlarının, Sağlık Bakanlığının 
asistanlarına nazaran farklı durumda oldukları 
belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ burada büyük 
bir hataya düşülmektedir. Bu meslekle iştigal 
etmiş ve hastanelerde çalışmış olan herkes bilir 
ki, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ihtisas ya-
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pıp serbest hayata atılan veya vazife alanlarla 
üniversite hastanelerinde, üniversitede ihtisas 
yapıp ihtisasını tamamlıyanlar arasında bir 
fark yoktur arkadaşlar. 

Üniversite asistanları diğer branşlarda coğ
rafya, jeoloji ve diğer branşlarda bir ilme in
tisap şeklinde, akademik kariyere girme şeklin
de mütalâa edilmekte ise de Tıp Fakültesi has
tanelerinde bu böyle olmamaktadır. İstanbul 
Gureba ve Cerrahpaşa hastanelerinde bir taraf
ta Tıp Fakültesinin klinikleri vardır ve orada 
ihtisas yapan asistanlar vardır; bunun yanında 
Sağlık Bakanlığına bağlı asistanlar vardır ve 
ihtisas yapmaktadırlar. Üniversite kliniğinde ih
tisas almış olan asistanların yüzde 90 - 95 i, üni
versite kliniğinde ihtisas yapmış olmalarına 
rağmen vekâlet hastanelerinde mütehassıs ola
rak vazife almaktadır veya serbest olarak ça
lışmaktadır. 

Üniversite hastanelerinden yetişen asistan
larla, Sağlık Vekâleti hastanelerinde yetişen 
asistanlardan ilme intisabetme bakımından, 
akademik kariyere girme bakımından araların
daki fark yüzde ikinin üzerinde değildir, arka
daşlarım. Sağlık Bakanlığı asistanları da, üni
versite asistanları da ihtisaslarını bitirdikten 
sonra, gerekçede belirtildiği gibi hastanelerde 
vazife alırlar. Veya, daha faydalı olabilmek 
için, serbest tababet yaparlar. Bunun belirtil
mesinde fayda olacağı kanaatindeyiz. 

Bütçe mülâhazalariyle bu kanun teklifi 
Umumi Heyetinizce reddedilebilir. Ama, bu 
gerekçe bir hakikati ifade etmemiş olmak ba 
kınımdan, mevcut durumu ve, realiteyi göster
memiş olmak bakımından düzeltilmesi gerekir 
kanaatindeyim. Şimdi, Tıp Fakültesinden me
zun olup, üniversiteler kliniklerinde asistanlık 
yapanlar ki, bunlar nöbetçi oldukları günler 
haricinde saat 1 e 2 ye kadar vazife görürler, 
bunlarla Vekâlet (hastanelerinde asistanlık ya
panlar arasında malî durum bakımından büyük 
eşitsizlik vardır. Bir kanunla üniversite asis
tanlarına bâzı branşlara asistan girmediği için, 
asistanlık müracaatı yapılmadığı için, asistan
lığı cazip hale getirebilmek için, bâzı branşlar
da bu noksanlığı kapatmak için üniversite asis
tanlarına 200 lira tazminat verilmiştir. Bu, Tıp 
Fakültesi asistanlarına da teşmil edilmiş ve bun
dan fakülteler de faydalanmışlardır. 
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Millî Birlik Komitesi idaresi zamanında, 

Askerî Tıp Akademisi mensupları da aynı zam
dan yani 200 liralık tazminattan faydalandırıl
mışlardır. Şimdi, Türkiye'de Tıp Fakültesi 
asistanlariyle, Askeri Tıp Akademisi mensupla
rı bu 200 liralık tazminatı almaktadır. Sağlık 
Bakanlığının hastanelerinde de asistanlar var
dır, aynı işi görürler, fakat onlar bu tazminat
tan mahrumdur, arkadaşlar. Her ikisinde de ih
tisaslarını aldıktan sonra aralarında bir fark 
yoktur. Tatbikatta da bir fark yoktur. Bilhassa 
bunu belirtmek istiyorum. 

Yine, kanun teklifinin ret sebepleri arasında, 
Sağlık Bakanlığının hastanelerine çok asistan 
ve hekimin müracaat ettiği, hattâ Sağlık Ba
kanlığında fahrî asistanlık bulunduğu yani has
tanelerde fahrî olarak çalışan asistanlar bulun
duğu, böylece asistanlara bir tazminat verilme
mesi icabettiği belirtilmek istenmektedir. Hal
buki bu bir kanunla kaldırılmıştır. Sağlık Ve
kâleti hastanelerinde ücretsiz, fahrî asistanlık 
yoktur. Üniversite aksine hastanelerinde 3 - 4 
sene asistanlık yaptıktan sonra kadroya geçen 
asistanlar mevcuttur. Hekimler hastane ve üni
versitelere ihtisas yapma gayreti içinde giriyor
larsa, birçok mahrumiyetlere katlanıyorlarsa, 
bu, çoluğunun çocuğunun daha iyi bir hayat ya
şamasını temin ve sağlık sahasında da bu mem
lekete daha faydalı olma gayreti için yapılmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memlekette 
iki binin üzerinde hekimin yurt dışında olma
sı, üç bin hekimin hekimliği bırakmış olması, he* 
kimlerin dâvasının daima yanlış anlaşıldığın-
dandır. 3 - 5 büyük şehirde çek bol para kaza
nan hekimlerin; han apartman sahibi olanları
nın dışında diğer hekimlere, büyük hekim top
luluğuna emsal teşkil ettiği kanaatindeyiz. Te
mennimiz o dur ki, bu ve buna benzer kanun 
tekliflerinin incelenmesi sırasında, encümendeki 
.arkadaşlar daha fazla ilgilensinler, tetkik et
me lüzumunu hissetsinler. Kâğıtlar üzerinde de
ğil fakat tatbikattaki şekli, realiteyi kabul et
mek lütfün da bulunsunlar. 

Şimdi, bugünkü malî imkânları göz önüne 
'alarak ve bütçeye külfet yüklenmemesi için ka
nun teklifimizin 1963 malî yılından itibaren 
başlamasını derpiş eden bir önergemizi Başkan
lık Divanına sunacağım. Heyeti Umumiyeden 
istirhamım, açık olan bu haksızlığın ve adalet-
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sizliğin, reylerinizle düzeltilmesidir. Esasen bu
nun ir alî portesi de 1 milyon 200 bin lira civa
rındadır. Bunun reylerinizle teminini istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, müzakere 'konusu kanun teklifi 
asistanlık hizmetinde mevcudolduğu iddia edi
len bir adaletsizliği bertaraf etmek maksadına 
matuftur. Deniyor ki, öğretim ve araştırma has
tanelerindeki asistanlar 200 liradan başlıyan 
bir fazminat aldığı halde Sağlık Bakanlığı ve 
diğer hastanelerde ihtisas yapan asistanlara 
bir adaletsizlik olarak böyle bir tazminat veril
miyor. Halbuki bu iki hizmetin fonksiyonu ay
nıdır, hizmeti aynıdır. Teklifin esası bir adalet
sizliğe dayanıyor. 

Şimdi, Yüksek Meclisten muhterem arka
daşlarımdan sormak isterim; acaba hizmet ada
letsizliği yalnız bu memlekette asistan doktor
lar arasında mı mevcuttur? Yoksa hemen hemen 
her sahada mevcut mudur? Bu umumi bir per
sonel meselesidir. Türkiye çapında, bütün âm
me hizmetlerinde ve bütün hizmet dallarında 
ele alınmalıdır. 3 - 4 ay evvel, birinci Koalisyo
nun Maliye Vekili, burada âdeta yalvardı, çıktı 
buraya; «Biz bu bütçenin iki yakasını bir araya 
getirinceye kadar neler çektik, istirham ediyo
ruz malî külfet yükleyen kanunlar getirmemeye 
dikkat ediniz.» dedi. Şimdi de sadece bir zaru
ret karşısında, bir malî külfet yükliyen hiçbir 
teklif, yerli ve yersiz, esbabı mucibesi kuvvetli 
veya kuvvetsiz prensip olarak müzakere edilme
meli, kanun haline getirilmemelidir; 

Yok eğer, haksızlıkların, adaletsizliklerin ta
mirine başlanacaksa çeşitli mesleklere mensup 
milletvekili arkadaşların tamir edilmesini isti-
yeceği pek çok adaletsizlikler vardır. 

Onun için bendeniz teklifin reddedilmesini 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muammer Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, bütçe müzakereleri sırasında hepini-
zin hatırındadır, normal gelirler (bu sene biraz 
daha iyi gidecek düşüncesiyle) 8 300 000 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. Cari masraflarda, 
7,5 milyar lira. Ve dolayısiyle bütçe açıkları ka
panıyordu. Bildiğimiz şekillerde kapandı. Şimdi 
yüzde 15 lerin de verildiğini düşündüğünüz tak
dirde demekki, 8 milyar 300 milyon lira olan 
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normal gelirler, cari masraflarımızı dahi karşıla-
mıyacak bir durumdadır. Bu halde bile durma
dan bu Mecliste zam zam zam âvazeleri yüksel
mektedir. Sayın Şefik İnan'in gönderdiği bir lis
teden hepimiz gördük ki, komisyonlarda mev-
cudolan zam tekliflerinin yekûnu bir milyar li
rayı aşmaktadır. Belki milletçe sıkıntı çekiyo
ruz. Yine bütçe gerekçelerinden de öğreniyoruz 
ki, zirai sektörde millî gelirden fert başına dü
şen gelir miktarı 950 liradır. Köylümüzün 
% 75 i de zirai sektörde çalışan insanlar oldu
ğuna göre bu miktar korkunç bir sefaletin ifa-; 
dcsidir. Yani aşağı yukarı bu memlekette 15 -
20 milyon insan 300 lira ile geçinmek •mecburi
yetinde bulunmaktadırlar ki, bu miktar kuru ek
mekle soğan parası bile değildir. (Alkışlar); 
Onun için memleketin temsilcileri olarak vere-; 
ceğimiz kararlarda fakir halk zümresini düşüne
rek politik gayelerden, şu veya bu yoldaki dü
şüncelerden uzak olarak bu büyük kütlenin du
rumunu hesaba katmaya mecburuz. Münevverle
rimiz, «Biz geçinemiyoruz.» diye daima eline ge
çen paradan şikâyet ederler. Bu suretle muhi
timizden gelen şikâyetleri ve reaksiyonları ka
nun teklifi halinde buraya getirirken, Kemal Sa-
nibrahimoğlu arkadaşımızın dediği gibi, «Bir-
gün bu 15 - 20 milyon insan bir yürüyüş yapmak 
imkânına sahibolur da buraya yürürse o zamana 
halimiz ne olacaktır?» Bunu düşünmek lâzım
dır, bunun için bu zamlara bir son vermek lâ
zımdır arkadaşlar. Çünkü birçok zümreler var, 
tazminatlara kavuşamayan birçok memur, öğret
men zümreleri var. Bu bakımdan bu kararları 
verirken iyice vicdanımıza müracaat etmemiz> 
lâzımdır. Fuat Paşanın yüz sene evvel söylediği 
sözü hatırlatayım; «Bizde öyle sağlam bir Dev
let vardır ki, siz dışardan, biz içerden yıkmaya: 
çalışırız, yıkılmaz.» 

Arkadaşlar, yine görüyoruz ki, biz aynı yol-
davız. Bu yoldan vazgeçelim. Hürmetlerimle. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Rahmi İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem* 

/arkadaşlar, evvelâ Bütçe Komisyonu raporunun 
kabulünü rica edeceğim. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesinin Bütçe Komisyonunda? 
müzakeresi dolayısiyle konuşan Sayın Sözcü ar-, 
kadaşımızın sarf ettiği sözlerden bahsedeceğim.; 
Arkadaşımız usta başından ve aldığı paralardan; 
bahsettiler. Bu, hangi zihniyetin ifadesidir bil

mem? Ustabaşı da, doktor da, feylezof da bir 
insandır. Doğar, yaşar, büyür ve bir meslek sa
hibi olur. Nihayet ustabaşı da bir insandır. Şu 
eserleri meydana getiren ustabaşılar değil mi
dir? Kalkıp bir de içtimai adaletten bahsediyo
ruz. Bizde içtimai adaletin (i) si bile henüz yok
tur. Bunun portesi, arkadaşlarımızın teklifleri
nin portesi, 1,5 milyar liraya yakın. Biz böy
le parça parça zam kanunları getirmek suretiy
le içtimai adaletsizliklere son verebilecek miyiz? 
Hayır arkadaşlar. Buna asla inanmıyorum. Ben 
şuna inanıyorum ki, bugünkü Meclis ve Hükü
metin yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak Ku-
vayı Milüye ruhunu tazelemek ve memleketin 
dertlerine bu ruhla parmak basmak şartiyle. 

Arkadaşımızın dediği gibi bu milletin % 80 i 
sefaie't ve nattâ açlık içende bAz hâlâ imtiyazlı 
sınıflar meydana geıtiumek hedefini güdüyoruz. 
Biz yıllardır dillerimize pelesenk yaptığımız 
«imjtıyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz» de-
dlik te, yerine getirdik mi? Lâfta kalımadı mı 
arkadaşlar? İşte mjsali; Ulus Meydanında, 
Beyoğlun'da münevver gençler lüks arabalarla 
dolaşırken, beş kilometre nıesafedetki köylerde 
insanlar ıhâlâ 2000 sene evvelki Hititler devrini 
yaşamaktadırlar. Bundıan hepimizin halberi 
var, münevverlik bu mudur arkadaşlar? Ge
çende de işaret etmiştim. İşte -tehlike çanları 
kapımızı çalıyor. 18 nei asırda değiliz, hattâ 
beş sene evvelki devirde de değiliz. Bir taraf
tan. komünistler dünyayı kas kas kavururken 
diğer taraftan da içjtimai adaletsizlik dâvasına 
sıntımızı çevirmelk doğru değildir. Onun için 
Bütçe Komisyonu raporunun 'kabulünü ve ar
kadaşlarımızın teklifinin reddini rica ediyorum. 
Bu arada Hazineyi de düşünmek mecburiyetin
deyiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kemal Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, demin konuşmamın başında da söyle
diğim gibi bütçeye külfet yükliyen bir kanun 
teklifinin bahtsızlığından bahsetmek isteriîm. 
Ben bir önerge verdiğimi ifade etmek suretiyle, 
bu önergeyi kabul ederseniz teklif, 1963 bütçe
sinde mütalâa edilmek üzere Ikabui edilecektir, 
dedim. 

Görüyorum ki (arkadaşlarım, meseleyi bir 
içtimai adalöt yönünden ele alıp işin cephesini 
geniş tutmaktadırlar. Bir içtimai adaletsizlik 
vardır. Bunu biz de kabul ediyoruz. Biz bu 
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kanun 'teklifi üe heödmlere zam istemedik. An-
cak üç ayr}. bölümde çalışan aynı şartları haiz 
insanların (birinin diğer ikisine nazaran farklı 
muamele gördüğünü belirtmek istedik. Yoksa 
hekimler az üeret, az maaş alıyor, onlara daha çok 
maaş veriniz diye bir kanun teklifi ile bugün hu
zurunuza çıfemış değiliz. Ama mesele bu yöne 
getirilmektedir. Biz ailesine, bu husustaki bir 
adaletsizliği düzeltmek istiyoruz, muhterem ar
kadaşım diyorlar ki, «adaletsizlik her tarafta 
vardır, memurluğun her kademesinde vardır.» 
Elbette vardır, ama Ibunların hepsini birden 
düzeltmek imkânı olmadığına göre bizitm vazi
femiz hiç olmazsa imkân dahilinde olanları 
düzeltmektir. Bunu da gayet normal (görmek
teyim. 

Şimdibumünasebetle müsaadenizle şunu arz 
etmek istiyorum, içtimai adaletsizlikten bahseden 
a*lmda#ttS;d©ğ»<ia;36 bmÂnsamaikrheldmdüştü-
ğlünü, <bfu tfaemlekatt* yüziörce slçenm hekimsiz 

. Ibu^adaguBitt unutuyorlar. Uzun ibir tahsil dev-
resimden sonra; geeegündüa demeden çalışan, 
gece yansı ıstırap çeken bir hastanın ıstırabım 
dindirmek için.yatağından kalkıp vazifesi ba
şına 'koşan hekimlerimizin durumunu unutu
yorlar. Yine 3 bin Türk Ihekiminin, bunların 
içimde mütehassıslar da vardır yurt dışında 
bulunduğunu ve yine üç bine yakın hekimin 
otelcilik ve büfecilik yapmak üzere yeni bir 
meslek seçmek ı'meeburiyetinde bulunduğunu 
unutuyorlar. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı (her ay neşrettiği bültenlerde 100 ilçenin 
hekimsiz olduğunu ifade etmektedir. Doğuda 
hekim bulamayıp da bir sağlaik memuruna mü
racaat etmek durumupda *olan milyonlarca va
tandaş hekim beklemektedir, içtimai adaletsiz
liklerden bahsederken insan sağlığı ile ilgili ıbu 
büyük içtimai adaletsizliği de düşünmek lâzım
dır. 

Devlete 90fr yü* bin liraya mal olan bir he
kimin dışarıya gütmesi ile bugüne kadar Dev
let Bütçesi 2 milyarın üstünde bir zarara uğra
mıştır. O halde memleket sağlığı bakamından 
üzerine eğilmemiz icabeden mühim bir hakikat 
var demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münasebetle me
selâ şimdi Doğuda tatbik edilmiş bulunan sos
yalizasyon Kanunu münasebetiyle tesbit edil
miş ücretler karşılığında- .gerekli hekimin onda 

biri dahi bulunamamaktadır. Bu dâva çok önem
lidir. 

Arkadaşlar, huzurunuzdan ayrılmadan evvel 
şu sözlerimi tekrarlamak istiyorum : Burada bu 
kanun teklifiyle, Millet Meclisi ve Millet Mec
lisindeki arkadaşlarımın huzuruna, hekimlere 
zam yapmak için çıkmadım. Hekimlere zam ya
pılsın diye çıkmadım ama, dışarda muayeneha
ne açmadan çalışan, çalışmaya mecbur, geceleri 
de hastanede kalmaya mecbur olan ve günün bü
tün saatlerini hastaneye müracaat eden hastala
ra hasretmek mecburiyetinde olan asistanların 
ayrı ayrı muameleye tâbi olan durumlarını dü
zeltmek üzere karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Bu
rada büyük bir içtimai adaletsizlik mevcuttur. 
Bunun düzeltilmesini rica ediyoruz. Türk heki
minin feragatle çalışmasına lâyık bir mukabele 

. olmaz kanaatiyle istirham edeceğim, belki red
dedeceksiniz, belki kabul etmiyeeeksiniz ama, istir
ham edeceğim, Türk hekimlerinin bu mertebe fe
ragatle çalışmalarını şu büyük çatı altında, bu 
kürsünün başında daha fazla zedelemiyelim.. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NU BAŞKANI ZEKİ ZEREN (istanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRDA (istanbul) — Yeterlik ge

lince söz verilmez. 
BAŞKAN — Komisyonun konuşma hakkı 

vardır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMlSYO-

NU BAŞKANI ZEKl ZEREN (istanbul) — Ar
kadaşlar, kısa konuşacağım, sabrınızı kötüye kul-
lanmıyacağım. 

Bütçe Komisyonu adma konuşan arkadaşı
mın müsaadeleriyle yanıldığım ifade edeceğim. 
Çünkü kendisi bilhassa, tıptaki kariyer mevzuun
da hataya düşüyorlar. Evet tıbın bir kariyeri 
vardır ama arkadaşımız bunun incelediklerine 
vâkıf değildir. Bütçe Komisyonunda olup bu işe 
vâkıf olan arkadaşımız Doktor Celâl Sungur ar
kadaşımızdır, lâkin konuşmadılar; ben kendile
rinin yerine konuşacağım. 

Bizde akademik kariyer ancak mütehassıs ol
duktan sonra başlar. Mütehassıs oluncaya kadar 
her iki ihtisas kolunda, gerek hastanede, gerekse 
üniversitede ve bütün kıliniklerde şartlar aynı
dır. Asistanlık hizmetindeki şartlar da aynıdır. 
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Binaenaleyh akademik kariyer ondan sonra baş
lar, doçentlik tezi ondan sonra başlar. Bu nokta
da haksızdırlar. Kaldı ki, bir akademik kariyer
de istihdam edilenler kendi mesleklerini alırlar. 
ilim şubelerinde iki türlü şey olmaz. Kariyerde 
tez esastır ve ancak mütehassıs olduktan sonra
dır. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Bütçe Komis
yonu büyük kadro ile geliyor, 200 lira da ilâve 
olarak alıyor, diyor. Bu üniversitede de vardır. 
Üniversite kıliniğine dışardan alınacak doktor 
35 lira asli maaşla değil; dışardan 60 lira asli 
maaş ile gelmiş ise 60 lira asli maaşı alır ve 200 
lira tazminatı da alır, 

Şimdi diğer bâzı arkadaşlarımız, «adaletsiz
lik yalnız asistanlarda mı var?» dediler. Hak
lıdırlar. Birçok meselelerimizde sosyal adalet ba
kımından maalesef üzerinde durulmak, ve bunun 
üzerinde hükümler vaz'etmek lâzımdır. Yalnız 
şu bir vakıadır: Biz bu asistanlara bu imkânı 
vermezsek, tabiî biliyorsunuz, her sene bunlar
dan 200 - 300 ü Kongo'ya, Almanya'ya, isviçre'
ye, Hicaz'a gitmektedir. Bu akının devam ede
ceği, kendilerine imkân verilmediği takdirde, ta
biîdir. Bir ihtisas yapar veya yapmaz, ama diğer 
memleketler kendi eksiklerini bizim elemanları
mızla doldururken biz bunları kaçırmaya göz 
mü yumacağız?... Bir doktor bugün bir milyon 
liraya maloluyor. Biz bu sene bir milyon üç yüz-
bin lirayı asistana vermezsek, eğer 200 kişiyi her 
sene memleketten kaçırırsak muayyen bir zaman 
içinde 200 milyon lira bu memleketin ziyanına 
olur. Binaenaleyh bu noktayı daima düşünmek 
lâzımdır. Karar sizindir. 

Ustabaşı mevzuuna gelince; bendeniz hiçbir 
zaman ustabaşılığı küçümseyen bir zihniyetle ko
nuşmadım. Böyle anlamışlarsa kendileri affe
derler, kendilerinden özür dilerim. Yalnız, her 
memlekette sosyal adalet olur ki, insan, emeği
nin hakkını alır. Bugün bir ustabaşı 30 lira yev
miye ile iş başı yapıyor ki, bu ayda 900 lira eder. 
Bunlar bu asistanlar esasen 900 lira almıyorlar, 
ancak yarısı kadar bir şey alıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; karar sizlerindir. Siz
lerin vereceği hüküm bunları ya sevindirecek ya
hut da meyus edecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederini. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Nevşehir 
Zühtü Pehlivanlı Ramazan Demirsoy 

Kütahya Ankara 
Mehmet Kesen ismail Gence 

BAŞKAN — Kifayet aleyhine söz istiyen var 
mı?... Reyinize sunacağım. Kifayeti kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

Efendim, 221 sıralı basmayazı ile gelen Büt
çe Komisyonunun teklifini reye sunmak maale
sef mümkün olmıyacaktır. 

Çünkü biraz sonra okuyacağım seçim netice
leri halen Yüksek Mecliste bir müzakere ve ka
rar nisabının mevcudolmadığmı teyideylemiştir. 
Bakınız seçim neticeleri şöyle, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (200) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

ismet Kapısız trfan Baran 
Üye 

Ali Naili Erdem 

Ali Dizman 185 
ihsan Şeref Dura 7 
ismet inönü 4' 
Boş 4 

Yekûn 200 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (197) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
tsmet Kapısız 

Üye 

Üye 
irfan Baran 

Ali Naili Erdem 
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JFaruk Küreli 
î. Şeref Dura 
İsmet înönü 
ıSadrettin Tosbi 
î. Rüştü Aksal 
Boş 

Yekûn 

186 
2 
1 
1 
1 
6 

197 

Yüksek Başkanlığa 
(Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (195) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
İsmet Kapısız 

Üye 
îrfan Baran 

Üye 
Ali Naili Erdem 

İhsan Şeı*ef Dura 
Ali Dizman 
Fethi Çelikbaş 
İsmet İnönü 
İhsan Kabadayı 
Osman Bölükbası 

178 
fi 
1 
1 
1 
1 

Faruk Küreli 
Boş 

Yekûn 

1 
6 

195 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sondaki oyları 
okumayın, efkârı umumiyeye karşı ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Bunları okumak Başkanlığın 
vazifeleri içindedir. («Yoklama» sesleri) Yokla
ma ancak Divan tereddüde düşünce yapılır. Di
van Reisi seçimin neticesini Heyeti Umumiyeye 
arz etmekle mükelleftir. 

(5 milletvekili ayağa kalkarak yoklama taleb-
etti.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 5 kişi yok
lama yapılmasını talebediyoruz. (Yoklama yapıl
sın sesleri) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, seçim ge
lecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, gerek yoklama, gerek

se sayım neticesinde maalesef, msabm olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu itibarla, 10 Eylül 1962 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Öğretim ve 
Araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifi va Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Bütçe komisyonları raporları (2/52) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve Araştırma hastanelerinde çalışan asis
tanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

İstanbul 
S. Baykam 

Amasya 
R. Arpacıoğlu 

Tekirdağ 
T. Kut 
Denizli 

Â. Şohoğlu 
istanbul 

8. Vardarh 
Sakarya 

Y. Ulusoy 
îçel 

8. Kutlay 
Kocaeli 

Ş. Bilgim 
Adana 

M. Geçioğlu 
îçel 

M. A. Arslan 
Ankara 

1. 8. Hatipoğlu 
Denizli 

Dr. t. Ertan 
îsparta 

L. Başaran 
* Uşak 

Dr. 1. Bulanap 
Diyarbakır 

V. Pirinçcioğlu 

Bolu 
K. Demir 

Denizli 
H. Oral 

Gümüşane 
N. özdemir 

Konya 
8. Kuzucu 

Hakkâri 
A. Zeydan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Zonguldak 
S-, Konak 
Zonguldak 

M. Ali Pestüci 
Hatay 

B. Bahadır 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 
Siirt 

8. öner 
Samsun 

Fevzi Ceylân 
Afyon 

§. Yüzbaşıoğlu 
Antalya 
E. Ağva 
Burdur 
H. Otan 

Bolu 
Z. Baltacıoğlu 

İstanbul 
V. özarar 

Mardin 
K. Oral 
İzmir 

A. Ertunga 
Konya 

V. Tanır 
Kırklareli 
A. Altuğ 

İzmir 
M. Uyar 

Hatay 
/ . Mursaloğlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Siirt , 
C. Aydın 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Afyon 

A. Yılmaz 
Gaziantep 

0. Bilen 
Niğde 

A. Eren 

20 . 12 . 1961 

Niğde 
R. Soyer 
Gümüşane 

H. Bayramoğlu 
Kayseri 

M. Sağlam 
içel 

Y. Dermana 
Balıkesir 

8. Koç 
Samsun 

F. Geveci 
Muğla 

H. Baydur 
İstanbul 
R. Ülker 

Ordu 
E. Ayhan 
Balıkesir 
A. Bolak 
Erzincan 

Z. Gündoğdu 
Sinop 

H. Tan 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 
Bursa 

/ . öktem 
Tunceli 
F. Ülkü 
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istanbul Bursa Amasya Kars 
O. Oran S. Çanga K. Karan K. Güven 
Balıkesir Sakarya Zonguldak İzmir 

M. Tiritoğlu B. Akdağ K. Esengin §. Bakşık 
Eskişehir Kayseri 

/ . Cemalcılar B. Yazır 

GEREKÇE 

Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışmaikta olan aisisltanlar Üniversiteler Kanununun 38 nci mad
desi uyarınca ayda 200 lira taaminalt almaktadırlar. Aynı şekilde Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
»asistanları da 230 sayılı Kanunla (6996 sayılı Kanunun fbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
hüküm ilâve edilmesi hakkında kanun) her ay maaşlarına ilâveten 200 lira tazminat almakta
dırlar. 

Aralarında hizmet farkı bulunmıyan asistanların bir kısmına tanınan hakların diğerlerinden 
esirgenmesi kabili izah değildir. 

Tıp Fakülltesi asistanlariyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi asistanlarına tazminat verilmesini 
ieabettiren gerekçenin SağlJk ve Sosyaı] Yardım Bakanlığının öğretim ve iaraştırma hastanelerin
de asilsltanlık yapanlara da taltbi'kı gerektiğine inanıyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapora 

Mîllet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 13. 2.1962 

Esas No: 2/52 
Karar No: 6 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza 25 . 12 . 1961 tarih ve 2/52 numara ile havale buyuru-
lan (İstanbul Miletvekili iSuphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibi hazır oldukları halde 7 . 2 . 1962 
tarihinde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifi gerekçesine esas itibariyle aynen iştirak edilmekle beraber aşağıdaki noktaların ta
dil ve tavzihine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı ihtisas hastanelerinde çalışan asistanların hizmete alınma şartları, hizmet

leri, çalıştırılmaları bakımından Fakülte ve Tıp Akademisinde çalışanlardan hiçbir farkı olmadığı göz 
önünde tutularak, esasen Asistanlık Talimatnamesine göre muayenehane açmıyan Sağlık Bakanlığı 
asistanları terfihleri ve eğitimlerini daha iyi şartlar içinde yapabilmeleri düşünülerek maaşlarına 
ilâveten 200 lira verilmesi ittifakla kabul edildi. 

Aynı hastanelerde çalışan başasistanların muayenehane açmadıkları takdirde aynı haklardan isti
fade etmeleri uygun görüldü ve bir madde halinde kanun tasarısına eklendi. (Tadil madde 2) 

Teklifin ikinci maddesi üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Teklifin üçüncü maddesi, dördüncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sos. Yardım Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul 
Zeki Zeren 

Gaziantep 
Muzaffer Canbulat 

Sözcü 
Balıkesir 

Ahmet İhsan Kırımlı 

içel 
İhsan önal 

Kâtip 
Konya 

Selçuk Aytan 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

'Bursa 
Ekrem Paksoy 

imzada 'bulunamadı 
Kayseri 

Vedat Âli Özkan 

İSTANBUL MILLETVEKILI SUPHI BAY-
KAM VE 69 ARKADAŞININ TEKLlFl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğ
retim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tanlara tazminat verilmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yarfdım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara her ay ımaaşlarmıdan 
ayrı olarak 200 lira tazminat ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
NUN DEĞIŞTlRlŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan 
Asistan ve Başasistanlara tazminat verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin birinci anaddesi ay
nen (kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve iaraştırma hastane
lerinde çalışan Başasistanlar, muayenehane ac
ımadıkları takdirde, aynı kanundan istifade 
ederler. 

MADDE 3. — ikinci makide üçüncü (madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçünicü madde dördüncü mad
de olarak aynen fealbul edilmiştir. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/52 
Karar No. ': 52 

18 . 6 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yârdım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Teklif, üniversiteye mensup asistanlara verilmekte olan 200 lira tazminatın diğer hastanelerde 
çalışan asistanlara da verilmesini derpiş etmektedir. 

Üniversitelerimiz için lüzumlu doçent ve profesörleri yetiştiren üniversite asistanlığı akademik 
kariyerin başlangıcıdır. Daha ziyade ilim yapmak ve öğrenmek amacı güdülür. 

Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan, ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlığa rağbet 
edilmemesi karşıısmda, asistanlığı cazip bir hale getirmek ve rağbetini artırmak gayesiyle tazminat 
verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Teklifte mevzuubahsolan asistanlık ise, mütehassıs olarak daha müsait şartlarla çalışmak, icabında 
serbest hayatta daha fazla muvaffak olmak "gayesiyle, doktorlar arasında fazla rağbet edilen bir mü
essesedir. 

Hattâ fahrî olarak asistanlık yapanların da mevcudolduğu göz önünde tutulursa bu nevi asis
tanlığa rağbet edilmenin sebepleri daha vazıh bir şekilde anlaşılmış olur. 

Bu sebeple her iki asistanlığı aynı mahiyette telâkki etmeye imkân yoktur. 
Şimdiye kadar hiç şikâyet edilmeden hattâ ücretsiz olarak da devam eden bu hizmetin bütçeye 

yeniden bir yük tahmil ettirilerek yürütülmesinin haklı ve ciddî bir mucip sebebi görülmemiştir. 
Bütçe imkânları da göz önünde tutularak komisyonumuzca teklifin reddine karar verilmiştir. . 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz, edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
Ankara 
M. Ete 
Bilecik 

$. Binay 

Konya 
R. özal 

imzada bulunamadı 
Sakarya 

N. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Artvin 

8. 0. Avcı 
Hatay 

Ş. İnal 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Muhalifim, 

Sözcü 
Ankara 

/ . Seçkin 
Aydın 

/. Sezgin 
İstanbul 

R. Ülker 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Yozgat 

söz hakkım mahfuzdur. 
C. Sungur 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Konya 

1. Baran 
İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 
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