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lanan yazılarla teııkid ve bu hususta mütalâa beyan etmek suretiyle Basnı Kanu
nunun 30 neu maddesine aykırı harekette bulunan Zafer Gazetesi Yazı işleri Mü
dürü hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan, mezkûr yazmin sahibi olmasın
dan dolayı suçlu sanılan Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'e isnat olunan 
suçun, Anayasanın 12 ve 27 nei maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldığından İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen ko
vuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt: 
14 - Sayfa : 37, 259, 350). 

11 Nisan 1952 

İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 . IV . 1952 - Sayı : 8092) 

No. 
1791 

Tedbirsizlik neticesinde yaralanmaya sebebiyet verdiğinden dolayı suçlu sanı
ları istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'a isnad olunan suçun, Anayasanın 12 ve 
27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 380 nci 
maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dönem 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt : 13 - Sayfa : 476 ve Cilt : 14 - Sayfa: 
259, 350). 

11 Nisan 1952 

İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişen 64 ncü maddesi hük
müne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilemiyeceği hususunun yo

rumlanmasına mahal olmadığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 .IV. 1952 - Sayı • 8092) 

No. 
1792 

İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, 788 sa
yılı Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilemiyeceği husu
sunun yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Bütçe Komisyonunca hazırla-



No. 1792 — 994 — 22 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin 788 sayılı Memurin Ka
nununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istih
dam edilip ediimiyeceği hususunun yorumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini ineelriryen 
Geçici Komisyon raporunun Kamutayda görüşülmesi sırasında mevzuuin akçalı işlere taallûk et
mesi hasebiyle Bütçe Komisyonunca da tetkik olunması hakkımda verilen önerge Kamutayca ka
bul edilmiş olmakla dosya komisyonumuza havale edilmiş, Maliye, Sağlık ve Sosyali Yardım bakan
lıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelenmiştir. 

Yorum.; ilk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş köy ebelerinin stajyer olarak istih
damlarının temini maksadiyle istenilmekte ise de, 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde aynen : 

«Devlet, idarei hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tah- • 
sili bitirenler beş, yüksek tahsili bitirenler sekiz sene müddette ve ayna idareler hesabına ecnebi 
memleketlerde Hükümetin tâyin ettiği müesseselerde tahsilini bitirenler de tahsil müddetlerinin 
iki misli kadar meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecbur ve bunun için bizzat alâkadar daire
lere derhal müracaatla mükelleftir. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanunen 
tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus (maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak veril
mek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilirler. Bu gi
bilerin ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri mecburidir...'»' 

Denilmekte ve maddenin birinci fıkrasında Devlet hesabına yurt içinde orta ve yüksek tah
sil yapanlarla ecnebi memleketlerde ve Hükümetin gösterdiği müesseselerde okuyanların mecbu
ri hizmet müddetleri tâyin olunmakta ve bunu takip eden fıkralarda ifee bunların sureti istihdam
ları ve kadro vaziyetleri tanzim ve beyan olunmakta ve madde metninden, stajyer olarak istihdam 

•edilebilmek için en az ortaokul! mezunu olmak lâzım geldiği ve Maliye temsilcininsin de verdiği iza
hattan ise ilk tahsil üzerine kurs görmüş ebelerin ortaokul mezunu derecesinde kabul edilmesine 
Millî" Eğitim (Bakanlığınca imkân görülemediği anlaşılmış bulunmaktadır. 

4459 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle ilk tahsil ve kurs görmüş ebelerin de 
Sa'ğîhjk ve Sosyal Yardım Bakanlığımın^göstereceği yerlerde (4) sene müddetle hizmet görmeleri 
kabul edilmiş ise de bunların kadro müsaadesi nispetinde istihdamlarının tabiî bulunduğu, aksi 
halde Devletin, bunların behemehal vazifelendirilmeleri için, kendilerine karşı bir mükellefiyeti bu
lunmadığı 'cihetle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak olan Teşkilât Kanununda 
memleket ihtiyacını karşılamak maksadiyl'e bunların da istihdamlarının temin ve derpiş edilmesi 
iktiza eder. 

788 sayılı Memurin' Kanununun 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 64 ncü mad
desinin sarili olan hükümleri muvacehesinde işin yorum yoliyle halline imkân ve maddenin yo
rumuna da mahal olmadığına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

nan aşağıdaki rapor, Kamutayın 11 . IV . 1952 tarihli Birleşiminde kabul edilmiş
tir. (Cilt : 8 - Sayfa : 313 ve Cilt : 9 - Sayfa : 250, 473 ve Cilt : 14 - Sayfa : 258, 
355). 

11 Nisan 1952 


