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1 — Geçen tutanak özeti 
2 — Gelen kağıtlar 
3 — Yoklama 
4 — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 496 
1 — Niğde Milletvekili Mehmet Altm-

soy'un, Senato üyeleri seçimi öncesinde, 
Devlet radyosundaki yayınların iktidar 
partisi bakanları tarafından yanlış ha
berlerle ve muhalefet partilerine karşı 
kullanılmasının doğru olmadığına dair de
meci ve Maraş Milletvekili Kemali Baya-
zıt 'm; C. H. P. Grupu adına cevabı. 496:497, 

498:499 
2 — Konya Milletvekili Kemal Ata

man, Kıbrıs meselesinin önem kazandığı 
şu sıralarda İstanbul Patrikhanesi hak
kındaki çıkan yazılar eğer doğru ise, 
bu konu üzerinde kamu oyunun daha çok 
aydınlatılması gerekeceğine dair deme
cine Hükümet adına Millî Savunma Ba
kanı İlhamı Sancar'm; cevabı 497:498 

3 — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, zirai gübre hususundaki' 
memleket ihtiyacının vaktinde düşünü-

Sayfa 
lüp giderilmesi gerektiğine dair konuş
masını Sanayi Bakanı Muammer Erten, 
bugünkü ve gelecekteki zirai gübre ihti
yacının iç ve dış. kaynaklardan ve Azot 
Sanayii eliyle sağlanmakta olduğu yo
lunda oevaibı 499:500 

4 — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve 
15 arkadaşının, Kıbrıs olaylarının son de
rece önem kazandığı şu sıralarda konunun 
gizli bir oturumda ele alınarak Meclisçe 
görüşülmesi hakkındaki önergesi 

5. — Görüşülen işler 
1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi 
ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakan
lar Kurulunca kabul olunan mahallerde 
sürekli görev ile bulunanlarla, hıfzışsıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya 
mütehassıslarına ödenek verilmesine da
ir kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm hekimlere aylık 
hizmet karşılığı ödenek verilmesine da-

500 

501 



Sayfa 
ir kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları 
(J/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 501 :529 

2 — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi 
hakkında kanım tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 520) 529:530 

3 — Esnaf ve küçük sanatkârlar ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 

(1/4) (S. Sayısı : 634)" 530 
6 — Sorular ve Cevaplar 530 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 530 
1. — Ordu- Milletvekili Orhan Naim 11a-

ziııedar'ın, Ordu ilinde yapımı tamamlanan 
yollarla yapılması gereken yollara dair 
yapılı soru önergesi, ve Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat'm yazılı cevabı (7/372)530: 

536 
2. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza 

Uzuner'in, maviküf âfetinden, su baskının
dan ve kasırga'dan geniş, çapta zarar gö
ren Akçaabat ilçesi halkına yapılmış ve ya
pılacak yardımların neler olduğuna dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'la İmar ve İskân Bakanı 
F. Kerim Götoay'ıın yıazKİı cevapları (7/376)536: 

537 
3. — Oankırı Milletvekili Saban Kes-

• • mmm 

1. — GEÇEN 

. • • < • > ' »• 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Kırşehir Milletvekili Memduıh Erdemir, Ma

reşal Fevzi Çakmaik'm ölüımı yıldönümü dolayı-
siyle rahim etüinin 0:rduda ve 'Türk Milleti em
rinde geçirdiği hizmet yallıannın hâtırasını say
gı ve minnetle anan ve nıuumi alkışlarla karşı
lanan 'bir demeç verdi. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Halkkı Yılaıı-
li'oğlu'nun, >69t72 sayıılı Korunmaya Muhtaç Ço
cuklar Halklkındalki Kanunun 8 ııci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 35/30 
sayılı Beden Terlbiyesi Kanununun 19 ncu mad
desinin (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 

Sayfa 
kin'in, çeşitli hakanlıklara mensup memur 
ve müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı 
ve kooperatiflerin, esnafa nazaran, ucuz 
mal satışlarına ve bu satış sebebiyle vergi 
ziyamın bahis konusu olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî Islimyeli ile Maliye Bakanı Ferid Me
len 'in yazılı cevapları (7/382) 537:f>40 

4 — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Tokat Müftüsü hakkında yapılan 
müfettiş tahkikatı sonunda ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
ve Devlet Bakanı İbrahim Sat'l'et Omay'ın 
yazılı cevabı (7/427) • 540:54 i 

5 —- Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
1963 - 1964 ders yılında, Askerî Tıbbiye'ye 
girmek için yapılan müraeaatler, eski yıl
lara nazaran, az ise sebebinin araştırılıp 
araştırılmadığına dair yazılı soru önergesi, 
ve Millî Savunum, Bakanı İl hami Sanca-
r'ın yazılı cevabı (7/451) 541 :543 

6. — Edirne Milletvekili Fahir (iiritli-
oğlu'nun Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Er
gene yatağında, bulunan ekili arazinin ko
runması için. bir mücadele tedbiri alınıp 
alınmadığına dair yazılı soru önergesi, ve 
Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ce
vabı (7/466) 543:544 

kanun teklifinin, havale olunduğu komisyonlar
dan seçilecek üçer üyeden Uyumlu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
oya sunularak' kabul edildi. 

Oorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğlu'nun, 
Corum ili Alaca ilçesinin kanalizasyonunun ya
pılması ve içinden geçen derenin ıslahı husu
sundaki sözlü sorusunun geri verilmesine dair 
önergesi okunarak fcalbul olundu. 

Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala 
ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletme 
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Ilımını Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren 4620 numaralı Kanuna ek kamun teklifi 
ile, 

Karasuları Kanun Tasarısı ve 
Ödemişti Ahmet Oğlu Ali Orhan İlkkurşun'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı, gündemin önceliği kabul 
edilen işlerin de başında ve ivedilikle görüşü 
lerek kabul olundu. 

Esnaf ve 'küçük sanatkârlar kanun tasarı 
.sının tümü üzerindeki görüşmeler bitirilerek 
maddelerine geçildi. Tasarının tümünün görü-

TeUifler 
1. — İznini)' Milletvekili Mehmet Ali Ayitaş 

ve S arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun ibâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu ıkanuna ıbir anuvakikat 
maıdde •eklenımesine dair kanun teklifi 1(2/705) 
(Maliye, Millî Savununa 've Plân komisyonlarına) 

2. — Antalya Milletvekili öımer Eken ve 4 
arkadaşının, 6785 sayılı tııiiatt' Kanununun 42 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/706) İmar ve iskân, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkere 
5. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in yasa

ma dokunulmazlığının. kadırılmafcu hakkmda 
Raşbalkahhk tezkeresi (y/868) (Anayasa ve 
Adalıet komiısyiHiııllaımııdiain mürrekep Karma Ko
misyona ) 

Raporlar 
4. _ Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

gülmesi sırasında verilen önergelerle ilgili mad
deler ve Komisyonun yeniden ele almak istediği 
maddeler, verilen karar gereğince, komisyona 
havale edildikten sonra, 

13 Nisam Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere (Saat 16,35 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkantvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

'Malatya 
Nurettin Ak yurt 

Cem Muhakemeleri l'sulü .Kanunu mm 31K ne i 
'maddesinin değiştirilmesine dair kanun t ekli i'i 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (Ciün-
deme) (S. Saysı : 652) 

5. — İstanbul, llmiııönü ilçesinin Kııuukapı 
ınalıiyesii, Saraçtishaik iiııabaliesi, İbrabimpıaşa 
yolkuşu hane 7, cilt Si) yo, sayla 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlıı, llcçinaYlan doğma 
20. 7. 1940 doğumlu (Klyas) ilyos Noel Kran-
suva Soris (fcjovris) in ölüım cezasına çarpttırı.l-
ıması hakkında Başbakanlık tezkeresi yo Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) ('(iündeme) (S. Sa
yısı : 653) 

(Cumhuriyet Senatosundan yelen isler 

6. —5434 sayılı Türkiye <Jııınhuriy et i Emekli 
Sandığı Kanununla ek kanun tasarısı (M. Mec
lisi 1/505, O. -Senatosu 1/389) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 537, (\ Senatosu S. Sayısı : 433) (Plân 
Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğ-lu (Balıkesir), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik oylama cihazı ile yok
lama yapacağız. Lütfen «kabul» düğmelerine 
basınız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN —• Yoklama, işlemi bitmiştir... Ek
seriyetimiz var, müzakerelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz istiyen bâzı arkadaşlara söz 
vereceğim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR 

./. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy, Se
nato üyeleri seçimi öncesinde, Devlet radyosun-
dahi yayınların iktidar partisi bakanları tarafın
dan yanhs haberlerle ve muhalefet partilerine 
karsı kullanılmasının doğru olmadığına dair de
meci ve M ar aş Milletvekili Kemali Beyaztfın 
C. II. P. (irupu adına cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, söz talebiniz 
Radyo hakkında değil miydi efendim? Buyu-
yurun... 

Sayın Altınsoy, konuşmalarınızın kısa olma
sını rica ederim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlarım, çeşitli iç ve dış hâdiselerin 
tesiri ile fevkalâde bir atmosfer içerisinde bir se
çim sathı maili içerisine girmiş bulunuyoruz. Mec
lis içinde büyük bir ekseriyete dayanmıyan Hükü
metin tarafsız idare, tarafsız seçim ve demokra
tik düzene her zaman çok riayet edilmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyiz. Hal böyleyken, müştak-
'bel Senato seçimleri için bâzı zihinlerde endişe 
yaratacak davranışlara şahit oluyoruz. Yüksek 
müsaadenizle bunlara işaret etmek istiyorum. 
Hükümet azaları, hususiyle sayın Başkanvekil 
yardımcısı, mensubu bulunduğu partinin kong
resinde beyanatta bulunur, elbette ki haklıdır. 
Ancak bir parti kongresinde söylenen sözlerin, 
tarafsızlığına 'bilhassa riayet edilmesi lâzımge-

len Devlet Radyosunda söylenmesi, müstakbel 
seçimlere hangi atmosfer içinde gittiğimizi gös
termesi bakımından ibret 'Vericidir. Ayrıca Sü-
ym Başvekil yardımcısının beyanatında işa
ret buyurduklari hususlardan pekçoğunun rea
lite ile alâkası olmadığı kanaatindeyim. Bilhassa 
Kıbrıs meselesinde gizli cereyan etmiş bir otu
rumun neticelerini halk efkârına ilân etmek gi
bi pek de doğru olmıyan bir davranışı tasvip 
etmediğimizi ayrıca işaret etmek isteriz. Biz, Sa
yın Başvekil Yardımcısının riayet etmediği hu
susa bilhassa riayet edeceğiz. Gizli oturumda 
cereyan eden konuşmaların mahiyetinden bahse
decek değiliz. Ancak Yüksek Meclisin karariyle 
ilân edilmiş olan neticede ve neticeye istinade-
den beyanata cevap vermekle yetineceğiz. 

Sayın Başvekil Yardımcısı, Kıbrıs mevzuun
da Hükümetin tutumunun bütün muhalefet ta
rafından tasvip edildiğini beyan etmektedir. Bu 
beyanın hakikatle alâkası olmadığı kanaatinde
yiz. 

Çünkü, burada cereyan eden gizli oturum 
neticesinde Hükümetin Kıbrıs mevzuundaki tu
tumu tasvibedilmemiştir. Sadece esasen kanun
da mevcudolduğuna inandığımız, Hükümetin bir 
yetkisini kullanmak hususunda tekrar Meclise 
müracaat etmesi üzerine, Meclisiniz sadece bu 
yetkiyi teyidetaıiştir, hiçbir şey tasvibetmemiş-
tir. Bu hususa bilhassa işaret etmek isteriz. 

— 496 — 



Mr Meclisi B : 89 
Parti knogrelerinde vâki beyanların taraf- ! 

sızlığma riayet edilmesi lâzımgelen Devlet Rad
yosundan halka ilân edilmesi, Mecliste cereyan 
eden müzakeratm tahrif edilerek beyan edilme
si, müstakbel Senato seçimlerine hangi hava içe
risinde gittiğimizi göstermek bakımından ibret 
vericidir. 

Pek de aydınlık görünmiyen istikbâl için 
birtakım endişelerimiz mevzuubalhistir. Hükü
meti uyarır, bu mevzua bilhassa nazarı dikkat
lerini çekmek isteriz. Aksi halde, tarafsız bir se
çim yapılacağına idarenin seçimler anında taraf
sız olacağına şüphe düştüğüne işaret etmek iste
riz. 

' Bu meçhulün nedenlerini bir parça halleder 
ve son olarak sözlerime şunu ilâve etmek iste
rim: 1946 seçimleri, bu meyanda Ankara'daki 
rey sandıkları meselesi ve Kemal Satır ismini 
bir araya getirirsek (Soldan alkışlar) bu meç
hulün nedenlerinin bir miktarı çözülmüş olur 
(kanaatindeyim. Hürmetlerimle, (Alkışlar) (X) 

2. — Konya Milletvekili Kemal Ataman, Kıb
rıs meselesinin önem kazandığı. şu sıralarda is
tanbul Patrikhanesi hakkında çıkan yazılar eğer 
doğru ise, bu konu üzerinde kamu oyunun daha I 
çok aydınlatılması gerekeceğine dair demecine 
Hükümet adına Millî Savunma Bakanı İlhamı 
Sancar'm cevaı. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, ne hakkınday- I 
di? 

KEMAL ATAMAN (Konya) — Patrikhane 
hakkında idi efendim. 

BAŞKAN — Kısa ve gazetelerde okuduğu
nuz bir patrikhane mevzuu hakkında mı ? Buyu
runuz efendim. 

KEMAL ATAMAN (Konya) — Muhterem 
Başkan, aziz arkadaşlarım, 

Memleketimizin dış politikasında ön mevzuu I 
işgal eden Kıbrıs mevzuunda Milletçe ve Devlet
çe bilindiği ve bundan da şüpheye mahal yok- I 
tur.-

Hal böyle iken bugün gazetelerin bâzılarında 
millî ıttılam dışında bir husus dikkati çekmekte
dir. 

(x) Bu konuşma ile ilgili cevap birkaç sü
tun ileridedir. 

13, 4.rl964 O : 1 
Bu ciheti kısaca ele alan Yenisabah'ın fısıltı 

köşesini ve Son Havadis .gaziâbeısiniin de başma
kalesini müsaadenizle huzurunuzda kısaca pasaj
lar halinde okumak istiyorum. 

«(Yeni Sabah) gazetesinin fısıltı köşesinde 
İstanbul Patrikhanesi başlıklı, 
İstanbul'da bir patrikhane var. Senelerden 

beri her türlü konroldan uzak olarak kendi ken
diliğine çalışır. Rum Ortodoksların lideri Patrik 
Athenagoras tarafından sevk ve idare edilen bir 
Genelkurmay heyetidir bu patrikhane... 

Türkiye aleyhinde her türlü gizli fesat kay
natılan bu ocaktan neler, neler çıkmaz... Şu son 
günlerde çıkanlara bir kere bakmak kâfidir. Lo
zan .Anlaşmasına aykırı mahiyette (bir matbaa ça
lıştırdığını daha yeni farketmişizdir. Patriğin Bi
zans devrini yeniden yaratma ülküsünün bir de
lili olan merasim kıyafetiyle çekilmiş filimlerini 
Rum okullarında oynattığını öğreniriz. Yaptığı
mız -şey, küçük kademedekileri zedelemekten iba
rettir» şeklinde gayet mufassal ve fasih bir yazı 
okudum. 

(Son Havadis gazetesinin başyazısında yazar 
aynı mevzua şu şekilde dokunmakta; Fener Pat
riği hesap vermelidir.) 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK — 
Sınır dışı edilecek Yunan uyruklu şahısların, si
yasi güvenliği sarsıcı faaliyetlerde bulundukları
nı açıklamıştır. 

«Siyasi güvenliği sarsıcı faaliyetlerde bulun
mak» ne demektir? 

Kısaca, memleket menfaatlerine kasdetmek de
mektir. O halde hu gibi şahısların gizli ajanlar
dan casuslardan ne farkı kalır? 

Bulgar casusu Çolakof'un da yaptığı bu değil 
midir? Rum okullarında Bizans propagandası fil
mini gösterenlerin gayretleri de bu meyanda sa
yılmaz mı? 

Çift Bizans kartallı flamalar altında bir fil
min hazırlanmasında rolleri olanlar, Fener'den 
Heybeliada'ya çekilmekle sorumluluktan kaçabi
lirler mi? 

Hem bu topraklar üzerinde yaşıyacaklar, hem 
de bu memleketin bütün nimetlerinden faydala
nacaklar. Dinlerinin icaplarını ve törenlerini is
tedikleri gibi yerine getirecekler; ondan sonra da 
eski Bizans hayallerini hortlatıp bu memleket 
aleyhinde çalışacaklar; tekrar bir pasaj daha; 
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M. Meclisi B : 89 
Şener'deki Maraşlı Hum Okulu ile, Kurtuluş'-

taki Hum Okulunda gizlice gösterilen Aynaroz 
filmindeki konuşmalara ait 'metin elimizdedir. 

Burada Türk İstanbul ismi, Konstaııtinopl di
ye geçmekte ve Patrik Athenegoras'tan, Konstaıı
tinopl Patriği diye balısoltınmaktadır. 

O filmdeki konuşmalardan alınmış şu cümle
leri lütfen bir defa daha dikkatle okuyunuz: 

«... burası kerre iyinde, (yani Aynaroz) Yu
nan Devleti idaresinde olmasına rağmen başlıba-
şma eski Bizansın çift kartallı bayrağı altında 
gölgelenmektedir. Aynaroz'un birinci yıldönümü 
münasebetiyle Bizans medeniyeti ve Bizans'ın 
cifi; kartallı bayrağı sanki yeniden canlanmış ol
du. İşte bu bekle, Bizansı yegâne sembolize eden 
bir beldedir. Ve eski ananeye bağlı olarak yaşa
maktadır.» diğer bir pasaj, 

«... Demek oluyor ki, Konstaııtinopl. Kmııme-
ııik Patrikliği de 550 sene önceki hükümranlık 
devrinde olduğu gibi, aynen bugün, o günleri 
canlı olarak yaşamış oluyor.» Arkadaşlar madde 
bu; son fıkrasını okuyacağım. 

Siyasi güvenliğimizin korunmasiyle ödevli 
olan diğer merciler do. derhal harekete geçmeli 
ve kendisine. Konstaııtinopl Patriği denilmesin
den hoşlanan ve 550 yıl evvelki Bizansı yaşatmak 
istiyen zattan hesap sormalıdır... 

Muhterem arkadaşlarım, 
Eğer hadiseler bu yazıların meali gibi, ise, 

çok elem vericidir. 
Su hale göre Hükümete hele, hele sayın Türk 

Basınına büyük vazifeler terettübetmekledir. 

Mezkûr yazarın «550 yıl evvelki Bizansı ya
şatmak istiyen zattan hesap sormalıdır» dediği 
Atenagoras kimdir; öğrenmek isteriz? 
• Türk basını bu yaraya, parmak basmalı ve l«Y-
ner Patriği Atcnagoras'ın şeceresini millî efkâra 
açıklamalıdır. 

Arkadaşlarını; herşey ve her mevzu sadece 
'Hükümetten islenmez ve beklenmez. Bu mevzu
un ele alınmasını sayın Türk Basınından da hu
zurunuzda, istiyorum. Kanaatimce basın mütte-
fikan bu mevzuu ele almalı ve Türk efkârını ay- | 
dınlatmahdır. Mâruzâtım ve ricam budur. 

Saygılarımla. 

/. - Niğde Mületv ek/ili Mehmet Aliınsoy'un, 
Senato üyeleri seçimi öncesinde, Devlet radyosun- \ 
detki yayınlardı iktidar partisi bakanları tarafın- i 
dan yanlış haberlerle ve muhalefet partilerine 
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karsı kullanılmasının doğru olmadığına dair de
meci ve Maraş Milletvekili Kemali Beyazıt'ın 
(•. II. P. Grupu adına cevabı (devam) 

BALKAN — Sayın Beyazıt, ne hakkında 
gündem dışı konuşmanız"' 

KEMALİ BEYAZIT (Maraş) — (İnip adı
na, O. K. M. P. Sözcüsü arkadaşımız bir radyo 
neşriyatından ve Başbakan Yardımcısının be
yanları üzerinde durdular. 1946 seçimine kadar 
meseleyi götürdüler. 

BAŞKAN — Hükümet buna cevap verecek, 
biliyorsunuz. 

KEM ALÎ BEYAZIT (Maraş) — Sataşma gö-
rüyoiTim, efendim. 

BAŞKAN — Bakana söz vereyim ondan son
ra. 

Ne hakkında sayın Bakan': 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SAN

CAK (İstanbul) — Son konuşma hakkında kısa
ca mâruzâtta bulunacağını, efendim. 

BAŞKAN —'Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVPNMA BAKANI .İLHAM I SAN

CAK (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
Patrik Atenagoras'ın seyahati ve çekilen filim
ler ve bu ['ilimlerin Türkiye'de bâzı okullarda 
gösterilmesi keyfiyetinden Hükümet günü gü
nüne haberdardır. 

Ye mer'i kanunlar çerçevesinde Maarif ve İç
işleri Bakanlıkları gereken teşebbüslere geçmiş 
ve bâzıları haklarında fiilî tatbikata girişmiş bu
lunmaktadırlar. Tzin verirseniz bunlar tekâmül et
tikten sonra alâkalı Bakan arkadaşlarımın hu
zuru ile bizzat kendilerinin cevap vermesi daha 
uygun olur. 

Endişe edecek hiçbir husus olmadığını beyan 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hürmetlerimle (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Beyazıt, 
OUMHUHlYET HALK PAHTİSı MECLİS 

(İKUPU BAŞKANVEKİLİ KEMALİ BEYAZIT 
(Maraş) — Çok muhterem arkadaşlarım, C. K. 
M. P. Sözcüsü arkadaşımız Başbakan Yardım
cısı Sayın Satır'ın Bursa kongresindeki konuş
masının radyoda neşredilmesinden, Kıbrıs ko
nusu hakkındaki beyanlarına mutabakatı eri ol
madığından ve bu radyo neşriyatının, Başba
kan yardımcısının konuşmasının yaklaşan Sena
to seçimleri münasebetiyle partizanca bir dav
ranış olduğunu ima eder şelkliinde konuştular. 
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Bendeniz Barbakan Yardımcısını ilgilendiren 

bir konu için elbette onun adına cevap verecek 
değilim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
Kıbrıs konusunun bir iç politika konusu olma
ması noktasında grupumuzun çok hassas bulun
duğunu yüksek heyetinize arz etmek isterim. 
(Orta sıralardan bravo sesleri) Ve öyle umarız 
ki, Kı'bns konusu, 'hangi partiye mensup olur
sak olalım, hepimizin millî bir davasıdır, arka
daşlarım. 

1946 seçimlerine kadar meseleyi götürerek, o 
tarihlerde vazifeli bulunan Kemal Satır'ın is
minden bahsederek bir nevi partizan idarenin, o 
gün de varmış gibi «bugün de hortladı» şeklin
de imıa etmek ise (soldan, ıgüMşımcl'er) müsaade 
buyurunuz, hiç kahullenmiyeeeğimiz bir şeydir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Partizan idarenin kar
şısında senelerce direnmiş, dâvasını Türk mille
tine kabul ettirmeye çalışmış, bugün de 'bu mem
lekette partizan idarenin işlememesi için kendi
sine düşen her şeyi yapmaktadır. 

Bunu böyle bilesiniz ve sadece bir neşriyat 
dolayısiylc Kıbrıs meselesini buraya getirip bir 
iç politika konusu yapmaktan sakıttasınız. Bu 
milletin menfaatine değildir, Kıbrıs'taki vatan
daşlarımızın menfatine değildir ve topyekûn 
memleketimizin menfaatine değildir arkadaşlar. 
Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, sizin bu gübre 
hakkındaki konuşmanız müstacel bir şey midir, 
Hükümeti ikaz etme bakımından. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Müstaceldir, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ama çok kısa... 

S, — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal (Ji-
lesiz'in, zirai gübre hususundaki memleket ihti
yacının vaktinde düşünülüp giderilmesi gerekti
ğine dair konuşmasını Sanayi Bakanı Muammer 
Erten, bugünkü ve gelecekteki zirai gübre ihti-
yacının iç ve dış kaynaklardan ve Azot Sanayii 
eliyle sağlanmakta olduğu yolunda cevabı. 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlarım, 

Ziraat mevsiminin, en önemli devrelerinden, 
biıi içinde bulunduğumuz için, vakit geçirilme
den ele alınması gereken bir hususta, Hüküme
tin dikkatini çekmek maksadiyle söz almış bu
lunuyorum. 
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Hepinizce de bilindiği gibi, zirai gübrelerin 

kullanılmasına, Şubat ayında başlanır ve en geç 
Nisan ayı sonunda, gübreleme sona erer. 

Haber aldığıma göre, bu sene memleketimi
zin gübre ihtiyacı, 100 bin ton olarak tesbit edil
miştir. Bu gübrenin 70 bin tonu memleket için
den istihsal edilmektedir. 

Bâzı bölgelere, halen dalhi, memlekette istih
sal edilen gübre sevk edilemediği gibi, ithali ge
reken, 30 bin ton gübre de, getirilip yerlerine 
gönderilememiştir. 

Gübreleme işinin bitmesine çok az bir zaman 
kaldığından, çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarının 
temininde, Tarım Bakanlığının çok acele hare
ket etmesini bekliyoruz. 

Hariçten getirilecek, 30 bin ton gübrenin ge
cikmesinin. kambiyo formalitelerinin, uzama
sından ileri geldiğini haber aldım. Maliye Ba
kanlığının, bu formaliteleri asgari hadde indire
rek, kırtasiyecilikten vazgeçmesini, memleket 
menfaatleri bakımından, rica ve istirham ediyo
rum. 

Memleketin tarım dâvası gibi başta gelen bir 
konusunda, ihmal ve kayıtsızlık göstermeyi ilgi
lilerin vazife duygusiyle telif etenık kabil değil
dir. Plânlı kalkınma çabası içinde bulunan bir 
memlekette bu kalbîl ihmallerin doğuracağı za
rarı daima dikkate almak lâzımdır. 

Aksine hareket edenler, memleketi açlığa ve 
başkalarına muhtaç duruma düşürmeye mah
kûm ederler, kendileri de bunun sorumluluğun
dan hiçbir zaman kurtulamazlar. 

Eski 'borçlarını tecil ettirmiyen veya bu borç
ları ödiyemiyen köylüye Ziraat Bankası, gübre 
ve ilâç için kredi vermemektedir. Borçların teci
linin, tale'bedilmemesi bir çok vatandaşın bilgi
sizliğinden veya tecil muamelesinin yapıldığı 
merkezlere çok uzak yerlerde bulunmalarından, 
ileri gelmiştir. Tecil edilmiyen borçların ödene-
memesi ise, yeter derecede mahsul alamamasın
dan ilri gelmektedir. Bu haller karşısında, tarım 
ürünlerinin artırılması için istenen kredinin ve
rilmemesi, netice itibariyle istihsalin az olması
na sebebolacak ve Ziraat Bankası, ilâç ve güb
reden mahrum bıraktığı köylüden belki de ala
cağını daha çok zaman alamıyacaktır. 

Her ne olursa olsun, ilâç ve gübre kredisinin 
verilmesi, Ziraat Bankasının alacaklarını tahsil 
bakımından faydalı ve zaruridir. Unutmamak 
lâzımdır ki, Ziraat Bankası,.... 
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BAŞKAN — Sayın Çilesiz, Hükümetin dik

katini çekecek hususları söyleyiniz; gündem dı
şıdır. 

• MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— bitiyor efendim. 

Ziraat Bankası alelade «bir kazanç müessesesi 
değil, bir kamu 'hizmeti müessesesidir. Bu ban
kanın önemini bu zaviyeden ele aldığımız tak
dirde, vazifesini tam mânasiylc yaptığını kabul 
etmeye imkân göremiyorum. 

Memleket şartlarını ve köylümüzün içinde 
bulunduğu fena durumu inceliyerek, hareket et
mek herhalde Ziraat Bankasının başta gelen va
zifesidir. Ticaret Bakanlığının da bu açıdan Zi
raat Bankası muamelelerine süratle bir istika
met vermesi zaruridir. Her halde zirai istihsali 
azaltacak mahiyette ve sadece banka parasının 
tahsiline matuf tedbirlerle halkı tazyik etmekte 
ekonomik ve sosyal bir fayda göremiyoruz. 

ilgili Bakanların betahsis dikkatini çeker, 
hürnıetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sanayi Bakanı Sayın 
Muammer Erten. 

SANAYıl BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; kıymetli 
arkadaşımızın mevzııubailısettikleri gübre konu
su Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle dur
duğu bir mevzudur. Bu -sene 640 bin ton güb
renin kullanılması plâna alınmış olup bumun 
temini için 'geçen ısene kabul edilen 150 milyon 
liralık kredinin bu sene -300 milyon liraya, ar
tırılma sı Hükümetinizce kabul edilmiş ve ge
çen seneki 150 milyon liraya ilâveten yeniden 
1.(50 milyon lira daha verilmesi kabul edilmiş
tir. Böylece gübre kredisi 640 bin tonluk güb
reyi pıograıma tatbik edecek bir şekilde, 300 
milyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Dışardan gübre ithali için tedbirler alın
mıştır. Ancak, .zamanında gübre alınmadığı 
için depolarda, kalmaktadır. Tam ihtiyaçları 
okluğu zaman müstahsılnmıiz gübre .almak gibi 
bir durumda, kalımca, zaman.' zaman 'Sikışıklıtk-
lar olmaktadır. Ama bunların da önlen üresi 
için Hüküm etçe tedbir .alinmiştir. 

Karadeniz bölgesine ve diğer bölgelerimi
ze zamanında istedikleri gübrenin gönderil
mesi için ilgili makamlara emirler verilmiştir. 

Ayrıca bildiğiniz veçhile, gelecek yıllarda 
gübre ihtiyacınıi! .(karşılamak için de 3*49 mil
yon liralık Azot ıSanayiinin yüzde 285 tevsi 

projesi de kabul edilmiş ve Kütahya fabrika
sının tevsii için tatibikatıa başlanmıştır. 

H ü mı eti erim le. (Al kişi a r) 

i. —• İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve 15 
arkadaşının, Kıbrıs olaylarının son derece önem 
kazandığı §u sıralarda konunun gizli bir oturum
da ele alınarak Meclisçe görüşülmesi hakkında
ki önergesi 

BAŞKAN — Efendim, gündeme başlıyo
ruz. Sayın Osm a ve 15 arkadaşının bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yeni bir Küba manzarası' arz eden Kıb

rıs konusu Türk Milleti için millî bir dâva ha
line gelmiştir. Birleşmiş 'Milletler kadarı ile 
Adaya, çıkarılan; Barış Kuvvetlerinin tutum ve 
hareket tarzları, ümidedilen ve beklenilen gü
venliği sağlıyamıyaıcağı gerçeğini -ortaya koy
muş bulun m akladı. 

•Bu sebeple, meşruiyetini kaybetmiş bir eş-
kiya 'Hüküm etin in. başında bulunan Makarios 
ve ia-venesinin son günlerdeki hukuk dışı tutum 
ve d.avranışlariyle .giriştikleri tecavüzler ve 
masum Türkleri kurşuna dizmeye kadar va
ran. alçakça hareketleri karşısında lasil mille
timizin 'daha fazla sabırlı (olmasına, imkân yıok-
tıır. 

Binaenaleyh, Büyük Meclisçe, kendisine 
geniş yetkiler tanınan Hükümetimiz, gazete
lere akseden icraatı hakkında, tenevvür etmek 
üzere, Büyük Meclise bir gizli toplantıda ge
rekli izahatın verilmesine müsaadelerini arz ve 
teklif ederim. 

izmir M araş Samsun 
Ş. Osma. K. Bağeıoğlu O. Şahinoğlu; 
Maraş Ankara Maraş 

A. Karaküıçük ıF. N. ı Yıldırım1 A. Hüdayioğlu 
Çorum Gra.zia.ntep Antalya 

'M. Dündar K. Mavitan î. Ataöv 
(Bilecik Diyarbakır Antalya 

O. Tuğrul A. D. Şen N. Kerim oğlu 
Kayseri Artvin Aydın 

H. Gümüşpala iS. O. Avcı H. Aydımçer 
Balıkesir Antalya İstanbul 
K. Bulut ö. Eken N. Bulak 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Osma ve ar
kadaşlarının önergeleri Hükümete yazılmıştır. 
Hükümet cevap vermeye hazır olduğu zaman hu-
zıırlarınıza sunulacaktır. 
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5. — aÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılar
dan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi 
vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olu
nan mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, 
hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya 
mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya müte
hassıslarına ödenek verilmesine dair kanun ta
sarısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) (1) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının bir teklifi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Umumi Heyetine sunulmuş oları 489 

vo 520 sayılı iki kanun tasarısının sağlık hiz
metlerinin personel yetersizliği dolayısiyle aksa
masına binaen gündemde görüşülecek kanun tek
lif ve tasarılarına takdimen ivedilik ve öncelikle 
görüşülmesinin Umumi Heyete arzını saygılarım
la rica ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Kemal Demir 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının teklifini oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaşı
mız var mı? Buyurunuz Sayın Ali ihsan Balım. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; biraz önce önce
lik ve ivedilik kararı alarak müzakeresine başla
dığımız kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi 
ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kuru
lunca kabul olunan mahallerde sürekli görevle 
bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde çalış
makta olan kimya mühendisleri, mikrobiyojoli ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesini 
öngören bu kanun tasarısının aylardan beri gün
demde bekletilmesindeki şanssızlık ve isabetsiz

di ) 489 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

lige bütçe müzakereleri sırasında grupumuz adı
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz ederken bilhassa işa
ret etmişdik. Bu kanunla hekim bulmakta bil
hassa güçlük çekilen ve çevre sağlığı bakımından 
hasseten ehemmiyet taşıyan kadroların, bilhassa 
mahrumiyet bölgelerindeki kadroların doldurul
masında büyük faydalar gözetilmektedir. Ve 
bunu çok isabetli buluruz. 

Ayrıca, koruyucu hekimlikteki ehemmiyetine 
hepimizin kaani olduğu Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü ve o tipteki Hıfzıssıhha Ifı-
boratuvarlarında çalışacak mütehassıs personele 
ide ibu 'kanun gereğince hiç olmazsa az çok tatmin
kâr bir tazminat verebilecektir. Ve böylece ko
ruyucu hekimlikte bilhassa önemli olan aşılar, 
seromlar ve her türlü sâri hastalıklar yönünden 
tahlillerin daha dikkat ve isabetle ve daha bol şe
kilde yapılması mümkün olacaktır. O bakımdan 
da kanun tasarısının ayrıca faydalı olacağına 
ikaanıiiz. Ve grup olarak ibu tasarıyı taısvilbediyo-
ruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; S ay m Sağlık Bakanlığının 
böyle bir müstacel teklifte bulunacağını bilmedi
ğim için huzurunuza dökûımanısız çıtemuş bulunu
yorum. Ama kanun teklifeisi olarak aradan 
uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bildikleri
mi kısaca huzurunuzda arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketin bu sıra
da çektiği hekim sıkıntısı hepinizin malûmudur, 
öyle zannederim ki, her birimizin "seçim bölge
sinde doktor sıkıntısı, hemşire sıkıntısı ve kısa
cası sağlık personeli konusunda sıkıntımız mev
cuttur ve bu sıkıntı had safhaya intikâl etmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar şu dakikada Türkiye'
nin 15fr kazasında Hükümet hekimi yoktur. Şu 
anda 165 in üstünde 167 belediyemizin doktoru, 
hekimi yoktur. Bir hekim bu memlekette bütçe
ye, millete 900 bin küsur liraya mal ol maktadır. 
Hâl böyle iken meslekin cazip hâle getirilmeme
si sebebiyle vasati olarak ayda 50 - 60 doktoru
muz yurt dışına gidip oralarda vazife almak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Şu anda Ame
rika'da 2 binin üstünde doktor bulunmaktadır. 
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RUHİ SOYER (Niğde) —Dört bin. 
MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — Ha

yır efendim Ruhi Bey, 4 bin değildir, iki binin 
üzerindedir. Müdahale etmeyiniz, buraya gelir 
söylersiniz. Oeeen seneki rakamlara göre ben iki 
binin üstünde biliyorum. 

Şimdi 'hal böyl devanı edertfe arkadaşlarım, 
bir gün gelecek, bu memlekette doktor bulmak 
imkân dâhilinde bulunmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gardiyanına, mah
keme kapısında vazifesi Ahmedoğlu Hasan diye 
çağırmaktan ibaret mübaşirine bile ödenek veril 
diği bir zamanda doktorlardan böyle bir ödene 
ğin esirgenmesi, tahmin ederim ki muhterem 
Meclisin kabul etmiveceği bir husus olsa gerek. 

Arkadaşlarım, bendeniz kanun teklifimde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının nakil ve 
tâyin yönetmeliğinde tanzimettiği esaslar daire
sinde bir statü teklif etmiş bulunuyorum. Şöy
le ki; ağır mahrumiyet bölgelerinde, mahrumiyet 
bölgelerinde, normal bölgelerde çalışanlara öde
nek verilsin, bunun dışında bahsettiğim yönetme
likte zikri geçen iyi ve en iyi bölgelerde çalı
şanlara bir ödenek verilmesin. Bunda maksa
dım şu idi: ("îönlüm arzu ederdi ki, bilhassa ağır 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören doktorlar 
mutlaka bu Ödenekten istifade ettirilsinler. 

Ama görüyorum ki, Bütçe Komisyonu sey
yanen bu teklifimizi iyi ve en iyi bölgelerde ça
lışan doktorları da içine almak suretiyle tatbiki 
hususunu faydalı görmüş ve imkân dâhilinde 
bulmuş. Bendeniz de buna iltihak ediyorum. 
Hakikaten hangi bölgede olursa olsun, ister ağır 
mahrumiyet bölgesinde, ister iyi bölgelerde ça
lışan bir doktor olsun bu ödenekten istifade et
tirilmelidir. Prensibolarak Bütçe ve Plan Ko
misyonunun bu fikrine ve bu görüşüne bendeniz 
de katılıyorum. Ancak ağır mahrumiyet bölge
sinde çalışanlara biraz daha fazla para vermek 
mecburiyeti kanısındayız. Çünkü arkadaşlar. 
benim, kanun teklifimin hususiyeti buradadır. 
Ben diyorum ki ağır mahrumiyet bölgeleri ile, 
mahrumiyet bölgelerinde doktor bulmak gayri-
kabildir. Hiç olmazsa mesleki bu noktadan, bu 
sahalarda cazip hale getirelim ki; bu bölgelere 
doktor gönderilmek imkân dâhiline girsin. Bu 
itibarla, kanunim heyeti umumiyesi üzerinde 
söyliyeceklerim bundan ibarettir, maddelere1 ge
çildikten sonra madde üzerinde bir tadil teklifi 
vereceğim ve muhterem Heyeti Umumiyenize de 
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izah edeceğim. Kanunun heyeti uııuuniyesinin 
kabulünü muhterem heyetinizden rica ediyorum. 

BAŞKAN _ Buyurun Saym Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizin bilhassa halkı
mızın fakir tabakasının asırlardan beri çekmiş 
olduğu ıstırabı, asırlardan beri mühmel vazi
yette bulunduğunu ve asırlardan beri derdine 
çare arıyacak tedbiri nasıl müşkülâtla arayıp 
bulabildiğini hepiniz birer milletvekili olarak 
benim kadar bilirsiniz. Bunu derpiş eden ge
rek Anayasamız ve gerekse Hükümetimiz yeni 
bir sağlık çalışması devresine girmiştir. Ana
yasamız memleket sağlığının Hükümet tarafın
dan, Devlet tarafından teminini şart kılmıştır. 
Bunu yerine getirmek için, bugünkü Hüküme
timiz, sağlık hizmetini, halkın ve bilhassa köy
lünün ayağına kadar götürülmesini, önemli 
bir vazife olarak üzerine almış bulunmaktadır. 
Köylerimizin ne halde bulunduğunu, köy yol
larımızın ne halde bulunduğunu, halkımızın 
hasta olanlarının ne vaziyette şehre gctirilcbil-
d iğin i ve gerektirmekte olduğunu ve birçokları
nın bulundukları yerde nasıl ölüme mahkûm 
bulunduklarını hepiniz bilirsiniz. Bu bakımdan 
Hükümetin sağlık hizmetlerini memlekette köy
lünün ayağına kadar götürebilmek için almış 
oldukları her tedbiri Parlâmento olarak testek-
liyeceğimizi, münakaşası olmaz bir hakikat ola
rak kabul (»diyorum. 

Buna mukabil, sevgili arkadaşlarım, dikka
tinize arz ederim; bütün dünyada bir hekimlik 
buhranı başlamış bulunmaktadır. Hekimlik ha
kikaten güç elde edilir bir meslektir. Hele mü
tehassıs bir hekim olmak için bir insan 33 yaşı
na kadar dirsek çürütmek zorundadır. Halbu
ki biliyorsunuz ki, memleketimizde hekimler 
maaş alırken her memur gibi maaş alırlar. Bu
na mukabil bir mübaşir gibi ödenek almazlar. 
Binaenaleyh memleketimizde do yavaş, yavaş 
sıkışan suyun başka yere kaybolması gibi, he
kimlerin yavaş, yavaş yurt dışına doğru ak
makta olduğunu yine sayın mili et vekillerimizin 
hepsi bilirler. Bir . taraftan Devlet olarak sağ
lık hizmetlerini halikın ayağına, köylünün aya
ğına kadar götürmek külfetini - vazifesini yük
lenmek, diğer taraftan da bunun için kâfi ele
man bulmak Hükümetin başlıca içinde bulun
duğu müşkilâttandır. Bu müşkülâtın en başlı -
easıdır. Bu itibarla ki, önümüze bir kanun tek-
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lifi ile gelinilmiş bulunmaktadır. Mahrumiyet 
bölgelerine, sosyalizasyon mıntakalarındaki he
kim arkadaşlarımızın çalışma tarzından ve bun
ların bugün vermekte oldukları netice üzerinde 
bize Sağlık Bakanlığı bütçesi zamanında veril
miş olan istatistiki malûmatın ferah verici ta
raflarını biliyorsunuz. Bu hizmetler sosyalizas
yon mıntakası dâhil olınayıpta. hakikaten sağ
lık hizmetlerinin halkın ayağına kadar götürül
mesi icabedcn, iktisaden geri kalmış böl gel eri
mize de teşmili, Hükümetçe derpiş edilmekte
dir. Bu itibarladır ki, bu kanun teklifi yüksek 
huzurlarınıza getirilmiştir. Hakikaten büyük 
hakiki bir ihtiyacın diyebilirim ki, ancak yarı
sını karşılıyabilecek bir tekliftir. Bir taraftan 
hekimlerimizin harice kaymamalarını temin, di
ğer taraftan da Hükümetin bu iyi niyet ve hiz
metini kolaylaşiirebilmek için kanunun iltifatını
za nıazhar olmasını hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; yıllardan beri devam eden bir 
yaraya bugün parmak basılmış bulunuyor. Ve 
Türkiye'de artık sağlık dâvasına bir ucundan ol
sun hal şeklini aramaya başlamış bulunuyoruz. Bu 
kanunun gerçek bir ihtiyaçtan doğduğunu zanne
derim kabul etmiyecek hiçbir Parlâmento üyesi 
aramızda bulunmamaktadır. Sizlerin zamanınızı, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sağlık şartlarının 
izahını yaparak almak istemiyorum. Ancak Tür
kiye'nin yurt dışına doktor ihraç edecek kadar 
zengin olmadığını bu kadar cömert davranmamı
za ne maddi, ne mânevi imkânlarımızın müsait 
olmadığını bu vesile ile kaydetmeyi vazife biliyo
rum. Bu kanun acaba bu yurt dışına giden hekim 
akımını önliyecek midir? Bu hayale kapılmamak, 
fazla ümitle yarma bakmak için ortada ciddî bir 
tedbir mevcut değildir. Ancak imkânların elver
diği nisbette eğer bu kanun gerçekleşirse Türki
ye'de asgari hekim münasebetleri, asgari hekim 
basta münasebetleri-, hekim Devlet münasebetleri
nin asgari şartları yerine gelmiş olacaktır, arka
daşlarım. Hem Anayasamızda, Türkiye'deki bü
tün vatandaşların sağlık durumlarını teminat al
tında bulundurduğumuzu söyliyeceğiz hem de 
yüzlerce kasabamıza bir tek doktoru dahi göndc-
remiyeceğiz. fşte bugün içinde bulunduğumuz acı 
durum budur. Sevgili arkadaşlarım, bu kanunun 
bir ihtiyacı karşılıyacağmı biraz evvel söyledim. 
Bâzı kadrolar ancak doldurulabilecektir ve koru-
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yııcu hizmetlerde Bakanlık muhakkak ki, kendi
sinin yapması gereken işleri bu kanundan sonra 
daha rahatlıkla yapacaktır ve sadece kadroları boş 
beklediği halde hekim bulamadığı için ve tâyini 
yapılamadığı için senede 15-20 milyon liralık bir 
artış - tasarruf demek mümkün değildir buna -
bu suretle belki bundan sonra yapılmıyacak. Ama 
milyonlarca vatandaşın imdadına yetişen bir sağ
lık hizmeti adımı atılmış olacaktır. 

Şimdi bu kanunu kabul ederken, bunu getir
miş olan arkadaşları, benimsemiş olan Sağlık Ba
kanlığı kadrosunu bütün kalbimle tebrik ediyo
rum, kutluyoruz ve kendilerine bütün imkânları
mız ile destek olacağız. Ancak, yine bu Meclisin 
gündeminde bekliyen bir diğer kanun daha var ki, 
memnuniyetle bildiğim için burada tekrarında 
fayda mülâhaza ediyorum. Vekâlet de bunu be
nimsemektedir. Sayın Bakanımızın da anlayı
şı bu istikamettedir. Süratle o kanunun da mem
leket ihtiyaçlarına uygun şekilde çıkarılması lâ
zımdır. 

Arkadaşlarım koruyucu hekimlikteki bâzı kad
roları veya pek çok muhtaç kaldıkları bâzı tedavi 
edici kadroları bu kanunla doldurmak suretiyle 
Türkiye'de Devletin vatandaşa ödemekle mükellef 
olduğu sağlık hizmeti görülmüş olmıyacaktır, 
«Ful Time» kanununun mutlaka en kısa zamanda 
çıkarılmalı, hekimlerin personel kanunu çıkın
caya kadar mukaveleli bir statüye ve sisteme bağ-
1 amaya mecburuz. 

Yapmış olduğum tetkikler neticesi bilerek ko
nuştuğum arkadaşlarımın lütfen kabul etmesini 
rica edeceğim. 

Yeryüzünde, Türkiye'de olduğu kadar hekimin 
hakkını alamadığı ve malî bakımdan bir kenara, 
itildiği bir ikinci memleket yoktur, arkadaşlarım. 
Halbuki Türkiye her memlekette olduğundan da
ha az gelişmiş bir ülke olarak hekimin hizmetine 
daha çok muhtaç olan bir memleket hüviyetini 
muhafaza etmektedir. 

Geçenlerde Sayın Sağlık Bakanı Kemal Demir 
arkadaşımın ifadelerinden de bir defa daha öğren
miş bulunuyoruz ki, bir hekimin Türkiye'de mil
lete maliyeti bir milyon liraya yaklaşmaktadır. 
Senede üçbin doktor dışarıya gönderirsek bunun 
hesabını ve zaman içinde kaybedilen hizmetlerin 
değerini hepimizin bilmesi, kolaylıkla hesabetme-
si mümkün hale gelir. 

Arkadaşlarım, memleketin çok işleri var, hal
ledilmesi gereken çok mesele var. Bu sebeple sağ-
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lık lııkıncıllerioa yeteri kadar Parlâımtentolar 'eğil
mediler. Eskiden de eğilmediler. Üzüntüyle kay
dedelim; içinde bulunduğumuz Parlâmento, eski

den de, bugün de bu, yeteri kadar üstüne eğilmemiş
tir, eğilememiştir, fırsatlar olmamıştır. Ama eğil
me yoluna girdiği için istikbale emniyetle bakabi
liriz. Mutlaka en kısa zamanda sağlık hizmetleri
nin reorganize edilmesi şarttır, arkadaşlarım. 

Türkiye'de çok değişik statüler içinde yürü
tülmekte olan sağlık hizmetlerinin gelişmek isti
dadında olan ve gelişmesini temenni ettiğimiz 
sağlık ve sosyal sigortaları istikametinde yeni
den gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirilmiş 
hali ile en derin bir şekilde memleket hizmetine he
kimliğin ve tababetin aktarılması Devletin vatan
daşa olan hükümleri yerine getirilmesinin çare
lerinin aranması zarureti aşikârdır. 

Bu .sebepledir ki, bugün bu sıkışık zaman
da olmamıza rağmen böyle bir kanunu nasıl 
alabilmişseik en kısa zamanda bu Parlâmento 
yaz dönemi tatiline girmeden evvel diğer ka
nunu da mutlaka getirmemiz yurt dışında bu
lunan kıymetli he'kim arkadaşlari'mızın veya 
çok düşük bir statü ile hizmet yapmasıını iste
diğimiz için Devlette vazife kabul e'tmiyen 
doktor arkadaşlaraımızın bir an evvel yurda 
dağılmalarını sağlamalıyız. Bu vesile ile böyle 
'bir ihtiyacı burada kaydetmekte zaruret var
dır. 

Şunu yine memnuniyetle kaydetmek mec
buriyetindeyim ; hangi partiye mensubolursa, 
olsun şu Parlâmentoda bulunan, temas edebil
diğimiz bütün arka d aşlar ımiizan bunun üzerin
de ittifak ettiklerini, bunu arzu ettiklerini ve 
bu ihtiyacı hissettiklerini 'görmüş bulunuyorum. 
Bundan da ayrıca sevinç duymaktayım. Ma
demki ihtiyaç bizi bu kadar sıkıştırmış, ma
demki memlekette böylesine bir dar geçidi geç
meye mecburuz, süratle bunu yapacağız arka
daşlar ve bu istikamette bâzı neticeleri elde 
etmeye çalışacağız. «Personel Kanunu çıksın 
bunu hallederiz,» Hep bu gerekçe ile yıllardan 
beri bu mesele atılmış, atılmış, atılmış ve 
bugüne 'kadar gelmiştir. Bugün bunun dışında 
alınan karara- eğer yakın gelecekte yine gün
demimizde bekliyen 'kanunla .süslüyebilirsek 
Türkiye'ye bu 'Meclis büyük hizmet 'etmiş ola
caktır arkadaşlarıım. Hayatlıarıını sadece bir 
he'kim bulamadıkları için, müracaat edeceği 
bir sağlık personeli bulamadıkları için vermek-
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te «olan binlerce vatandaşı bu suretle kurtar
mak bu Meclislere masibolacaktır ve bunun şe
refi de yine bu Parlâ'mentoyu teşkil .eden si
yasi kanaatleri ne olursa olsun bütün üyeleri
ne aid olacaktı r. 

Muhterem .arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde 
söylenecek çok söz vardır. Bâzı arkadaşlar, 
«Acaba Ankara gibi, İstanbul gibi yerde de 
bu kanun tatbik edilirse gayesinden, uzaklaşır 
mır?* gibi bir endişenin içindedirler. Bu hu
sustan amlıyan bütün hekimler gibi bilmenizi 
istediğimi» bir husuıs şudur : 

(Beyoğlu Hükümet Tabipliği, Şark'taki her 
hangi bir Hükümet tabipliğinden daıha fazla 
mahrumiyet bölgesidir. Çünkü orada yaşıyan 
arkadaşa, bilirsiniz ki 600 lira 'verilmektedir ve 
bu para, ile bir hekimin hayatnı idaıme ettirme
si Ankara igibi, istanbul gibi bir şelhirde mec
buriyet altına girmektedir.. Eğer ek görev bu
labil irse ne âlâ, bulamazsa nerede yaşayacak
tır, ıbüyük şehirlerin yükümü nasıl taşıyacak
tır belli değildir. Sağlık hizmeti erinin koordi-
ne ve organize edildiği bir Sağlık Bakanlığı 
vardır ki, burada çalışmakta olan personel de 
aynı sıkıntılar içinde bulunmaktadır. Bu se
bepledir ki hiç şüphesiz suiistimal edilmiyeceği 
aşikâr olan, hükümlerle bende en faydalı şekil
de getirilmiş olan kanunun, gelmiş hali ile ka
bul edilmesi faydalı olacaktır. 

Koruyucu hekimliğe Ve Sağlık Bakanlığının 
^'izum göreceği yerlere elbette mahdudolan im
kânlar nisbetinde bu kanunu uygulıyabilmelidir 
•arkadaşlar. Süratle memleketteki döviz kaybına, 
hizmet kaybına .mâni olacak tedbirler almalı-1 

yi'z. Bu birinci adımdır, bundan sonraki adı
mı .atmıya mecburuz. Türkiye gerçeklerine bu 
suretle ve elbirliği ile hizmet etmek mecburi
yetindeyiz. Yeni kanunun memleketimize çok 
çok, kendisinin bütçeye tahmil edeceği yükten 
çok dalha fazla İhizmet edeceğine ve hakikaten 
bu suretle milyonlarca vatandaşın imdadıma 
asgari ölçüdeki sağlık hizımetleri götürmüş ola
cağımıza inanıyoru'm. (Bunu getirmiş oldukları 
için ve .savundukları için sayın Sağlık Bakan
lığı mensuplarına ve Bakana teşekkürü bir va
zife biliyorum. 

ıHü rmetlerimie. 
BAŞKAN — Buyurun ıSayın Arar. 
tKÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, böyle bir jkanunun getirilmesinden 
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dolayı teşekkür ederim. Ancak bâza arkadaş-
İ arımız, bilhassa çok hürmet ettiğimi Ruhi So-
yer arkadaşımız çok güzel' bir noktaya temas 
ettiler, dediler k i ; «'Sağlık hizmetini, halkın 
ayağıma, bilihassa köylünün -ayağına, götürmek.» 

Konuşmayacaktım, bir an düşündüm : Bir 
vilâyet çocuğuyum. 40 yıldan ,beri bir memle
ket Kastanemiz vardır. Daıha benüz bugün has
taneye tam teşekküllü sıfatını veremedik. Dur
madan doktor değişir ve âdeta üç aylık, iki 
aylık vâdelerle doktorlar- gönderidir, pazar
lıklar yapılrr. Şarta muallâk doktor gelir ve 
müddetini tamamlar, gider. Yenisi gelir. 

'Biz köylünün ayağına sağlık hizmetini gö
türmek yerine, on kazası bulunan bir vilâye
tin kasaibalısiyle, köylüsü ile hastaneye gelme
si halinde hizmetine bakacak doktor bulamı
yoruz. Duş memleketlere doktor akımı var, 
bunu nasıl Önliyeceğiz Elbette sağlık teşki
lâtımız bizden daha yetkilidir ve vukuflu ola
rak bu işe el koyacaktır. Bu kanun bu boşluğu 
dol duracağına veya sağlık 'hizmetlerinde aksı-
yam ve memleket çocuklarının kasaba kasaba, 
şelhir şethir dolaşarak kendisini tedavi ettirmek 
için aradığı mütahassısı bulmasını böyle bir 
kanunla eğer temin edeceksek, bunu süratle 
kabul edelim. Fakat bendeniz edileceğine kaani 
değilim. 

Sayın .Sağlık Bakanı, yanında bulunan Sağ
lık Bakanlığı uzmanlarından sorsunlar, Tür
kiye'nin, B-aş'Şiebire en yakın olan Çankırı vi
lâyetinde kaç. doktor vardır'? Nasıl değişik
liklere tabi tutulmuştur!? Bu vilâyetin, Şark'-
ta en mahrumiyet bölgesi diye tanıdığımız 
bir vilâyetin daıha dûnunda bir vilâyet olup 
olmadığı kususunu lütfedip burada açıklasın
lar. Kırk. seneden beril bir -röntgen cihazı var
dır ve bu cihaz kırk seneden beri bir röntken 
mütehassısı bekler. Günahtır, uzun yıllardan 
beri vaki bütün müracaaitllarımıza, bütün ba
kanlıkları bu hususta kalberdar etmemize rağ
men, Çankırı'nın arzuları bir türlü haliedile-
memektedir. (Bâzan bakarsınız iki tane dahili
ye mütehassısı birden .gönderirler, bâzan da 
onların yerine iki tane operatör gönderirler. 
Vdlkâsıl bir düzene koyamaidılar. ikiyi üç yap
mak imkânı hâsıl olamadı Çankırı'da, 

Şimdi hu kanunu kabul edeceğiz. Hakika
ten memnuniyet duyduk ve sözlerime de öyle 
başladım, Fakat tatbiki? Daima, tatbik diye 
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söylüyoruz, fakat tatbikatı daima fena oluyor. 
Sayın Sağlık Balkanı bunun tatbikini yaparken* 
bu vesile ile ken'dilerine ihbar ettiğim Çankırı; 
ve Çankırı'ya benzer illerimize bira.z elini uzat
sın. Ve artık kırk yıllık ömrünü' doldurmuş'. 
olan Çankırı hastanesine tam teşekküllü b i r 
•hastane vasfını ve niteliğini versin. Mâruza--
tım bu kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — .Sayın Çuliha, 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Saym Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bir tıp menbusu olarak 
bu kanun teklifinin ve Hükümt tasarısının gel
mesinden bendeniz de büyük bir memnuniyet 
duymaktayım. Ancak, gönül arzu ederdi kî, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teşkilâtı 
gibi, diğer sağlık müesseselerimiz de tıp men
subu olan meslektaşlarımıza da aynı anlayışı 
göstersinler ve onlardan da aynı verimi, aynı 
randımanı almak cihetine gitsinler.. Bu husus 
tâli bir fnıes'ele olduğu için temas etmiyorum. 
Yalnız, arkadaşlarım tasarının ve tekliflerin çok 
iyi niyetle getirilmiş olmalarına rağmen, bende
niz bunların arzu edilen neticeyi vereceği kanı
sında değilim. Nitekim benden evvel konuşan 
bâzı arkadaşlarım da. bu noktaya temas ettiler. 
Fafeat buna rağmen faydadan 'âri değildir. Şöy
le ki, tasarıda bunların kimlere ve hangi bölge
lere ne şekilde verileceği tâyin edilmemiş. Bu, 
komisyon raporunda da görüldüğü üzere, Hükü
mete bırakılmıştır. Malûmuâliniz Hükümet de
ğişebilir, bugünkü Hükümetin fikri bir bölge 
için siyasi kanaatlerinden dolayı başka şekilde 
tezahür edebilir, etmemesi arzu edilir ama ola
bilir. Binaenaleyh kimlere neler verileceğini 
vani Bakanlar Kuruluna bırakılan mevzuatın 
hiç değilse prensibolarak kanunda vaz'edilmesi 
iyi olur kanaatindeyiz. 

Aynı zamanda verilen miktar çok azdır. 
Bin liraya kadar tazminat verilebilir deniliyor. 
1 000 lira bugün için, mahrumiyet bölgelerinde 
yaşıyan bir tıp mensubunu tatmin edeci bir 
miktar değildir ve binaenaleyh oraya doktor sevk 
etmemizi de mümkün kılacak bir miktara ulaşma
mıştır. Bunun neticesi olarak da doktorlarımı
zın harice kaçmaları önlenmiş bir vaziyette ol-
mıyacaktır. 

Yine kısaca arz ediyorum, tasarı getirilirken 
sadece tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimya
ger, kimya mühendisi falan bahsedilmiş. Yani 
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sadece bunlar alacak. Halbuki arkadaşlar bunla
rın dışında mahrumiyet bölgelerinde aynı feda
kârlık ve feragatte, bulunan diğer ti]) mensupla
rı da vardır. Sadece geçici sağlık memurların
dan, laborantlardan ve diğer hemşirelerden de 
bahsetmek isterim. Bilhassa sağlık memurları
nın üzerinde büyük yük vardır. Yalnız bir sağ
lık memuruna 60 - 70 köy verilmekte, bunlardan 
sâri hastalıkları önlemek iein at sırtında her tür
lü imkândan malınım, bir vaziyette gitmeleri ve 
hastalıkları önlemeleri istenmektedir. Binaen
aleyh, diğer tıp mensuplarının da lıic değilse 
kendilerine mânevi şekilde gayret verecek bir 
miktarla taltif edilmeleri gerekir. Bu bakım
dan bendeniz -hem miktarın azlığına- tabiî 
bölgenin derecesine göre 800 lira, bâzısına 1 500 
lira verilir- bunun artırılmasını ve hem de 
sağlık memurları ile, laborantlar ve diğer tıp 
mensuplarına da bir 'miktar tazminat verilmesi 
tezini savunuyorum. Yüce Meclisinizin bu hu
susa, iltifat göstermesini dilerim. Bu hususta, 
maddelere geçilince vereceğim önergeler de ola
caktı r. TTü r metl eri mi e. 

BAŞKAN — Sayın Dermancı. 
YAHYA D.EKMANOl (içel) — Mulıl ereni 

arkadaşlarım, önünüze gelen tasarı bir ihtiya
cın* görülmüş olmasını ifade etmektedir. Yalnız 
bıı tasarı geç. kalmıştır. İhtiyacı karşılıyacak 
bir mahiyette değildir. Bu tasarı çıktığı daki
kada göreceğiz ki hekimlerimiz arasında çeşitli 
birtakım şikâyetler meydana gelecektir. Mecli 
simizi dahi rahatsız edecek bir durum hâsıl ola-
çaktır, arkadaşlar. 

Hatırlarsınız, bir zamanlar Millî Savunma 
Bakanlığında askerî tabiplerin ihtisaslarını yap
tıktan sonra mecburi hizmetlerinin bir müddet 
uzatılması hakkında bir teklif vardı. Bunun 
üzerinde bir hayli münakaşalar olmuştu. Oünkü 
deminden beri bütün arkadaşlarınım, hekimleri 
yurtta tutamamak nasıl nıüımkün ise, sen opera
tör oldun, binbaşısın, on sene daha orduda hiz 
met ed^ceiksikı diye bir ikanum çıkarıp bunları 
tutmaya imkân ve ihtimal yoktur. Çünkü Ana-
yasada bir eşitlik prensibinden bahsederjz. Ve on
dan sonra, bir arkadaşımız hizmet görür, çalışır 
ve orada hakikaten teknik bir eleman olarak bu
lunur; ama onun haklarını ve hürriyetlerini, tah
dit ederiz, sen bize 1.0 sene daha hizmet edecek
sin» deriz. Bu mecburi hizmetini doldurduktan 
sonra, 10 senesi dolduktan sonra mütehassıs ol-
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duğu zaman, elbette ayrılmak veya orada çalış
mak onun bileceği, takdir edeceği bir mevzudur. 

Muhterem arkadaşlarını; büyük bir münaka
şa, büyük bir huzursuzluk kaynağı olmuştu bu. 
Şimdi bir ihtiyaç görülmüş ve bu ihtiyaç karşı
lanmış. Önümüzde yarım dahi olsa bu ihtiyaca 
cevap verecek mahiyette bulunan bu tasarı mem
nuniyet vericidir ama tam mânasiyle bütün 
Türkiye'de sağlık hizmetinde vazife gören hekim
lerin bir statü içerisinde huzura kavuşturulması, 
onların medeni ihtiyaçlarını sağlamak gerekir. 
Hele okuyan insanların medeni âlem ile olan 
münasebetleri gayet sık olunca, bu âlemdi1 ça
lışan ve bu filemi gören, kafası işliyen bu insan
ların elbette» medeni ihtiyaçları da azgın bir şe
kilde baş gösterecektir. Kitap alacak, bulaııııya-
cak, vasıta bulamıyacak. Onun çeşitli çalışma 
ve huzurunu sağiıyaeak bol paraya ihtiyacı var
dır. Bunu bulamayınca elbelte kendisine bu im
kânları sağiıyaeak diyarlara gitmekte de haklı
dır. Ulbtte ordu da vazife gören hekimlerimiz 
de mecburi hizmetleri dolunca ayrılacaktır, tuta
mayız. 

Şimdi ortaya şikâyetleri doğrudan doğruya 
kaynatacak bir kanun getirilmiştir. Sayın Sağ
lık Bakanından ve Millî Savunma Bakanından 
istirham ediyorum, Sağlık Bakanlığı kendi teş
kilâtında hizmet gören bütün hekimlerin ihti
yaçlarını düşünmüş, ıstıraplarını düşünmüş, on
lara şu kadar bir ödenek verileceğini öngörmüş. 
Biz onu bile kâfi görmüyoruz. Bunu tam mâ
nasiyle düşünü]), hastanelerimizi bile... Bugün 
dışarda şikâyet konusu olmuştur, çiftlik haline» 
gelmiştir deniyor, bir mütehassıs hekimin, mua
yenehanesi bir süzgeçtir, demiyor, hasta müte
hassıs hekimin mua.ye'nehane»de»n geçıımdikten 
sonra hastaneye» yatamıyor deniyor. Bu şikâ
yetler ister doğru, ister yanlış, ama bir ger
çektir ki memlekette bir ıştıra]) vardır. Be»ıı G50 
lira vermek suretiyle bir bevliye mütehassısını 
hastanemde- çal ist ıramam. Elbette onun gözü 
muayenehanesinde e>lacaktır. Beis zamanlarında 
de>ğru oraya gidecek kendi ihtiyaçlarını karşıla
mak için elbette kendi (»ineğini, uykusunu, raha
tını feda edecek ve» elbe'tte kazanç sağiıyaeak! ir. 
Sağladığı kazanç ela onun hakikalen öyle» ahım 
şahım bir şey olsa, ancak umdeni ihtiyaçlarını 
karşılıyacak bir durumdadır. Bu da göze» e;ar-
pan bir şey değildir. Arkadaşlarım bunu düşün-
seh'reh», hakikate»n bunun bir kanun haline gel-
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mesi icabetlerdi. Bunlar düşünülmediği için I 
Sağlık Bakanlığında çalışan teknik arkadaşları
mızın içindeki ezikliği şurada beyan etmek iste
rim. 

Şimdi istirhamım şurada toplanacak: Bu ka
nunu kabul edelim, az da olsa çoban sakızı gibi 
bir armağanla bugün bir ihtiyacı karşılayacak. ' 
Ama ihtiyacı karşılarken askerî tababette' vazife 
gören arkadaşlarımızı aynı vazifeyi daha ciddi
yetle gören, hakikaten insan sağlığı ve üzerine I 
düşen vazifenin kutsiyetiyle orada çalışan arka
daşlarımızın emeklerini, onların hizmetlerini bu
rada görmemek tegafül olur, zühul olur ve şika
yetin tam mânasiyle burada kaynatılmasına se
bebiyet verilmiş olur. Yüksek Meclisin bu hu
susa dikkatini çeker, arkadaşlarımdan ve Sağ
lık Bakanlığı erkânından müteşekkil teknik ko
misyondan olanlar da yanlar]udadır. Muhterem 
hocam Zeki Zeren hemen bir takrir kaleme al
sınlar, ben imza ederim, askerî tababetteki bü
tün meslekdaşlarımızın da aynı şekilde bu ka- I 
nunun vermiş olduğu haklardan istifade edecek
leri şekilde bir takriı hazırlasınlar, ben bu şe
kildeki bir takriri derhal tekabbül ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Komisyon? 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ iBRA 

İTİM CEMALCILAR (Eskişehir) — Biraz son
ra konuşmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var. Baka
na ve size söz vereceğim. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İBRA
HİM CEMALCTEAR (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadaşlar. O erek tenkidde ve gerekse 
temennide bulunan bütün arkadaşlarım, daha I 
ziyade memleketimizin bünyesindeki hekimlik ve 
hekimlerin durumundan bahsettiler. Halbuki 
İm kanun, kanunun bağlığından da anlaşılacağı, 
üzere, aynen şöyledir; (coğrafi, iktisadi ve içti
mai sebeplerle hususi vaziyette oldukları Bakan
lar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ve bunlarla birlikte Hıfzıssıhha Enstitü
sünde çalışmakta olan...) diyor, işte eczacı, kim
yager, diş tabibi, bunlardan bahsediyor. 

Bu kanun memleketin umumi sağlık duru
munu kapsıyacak ve halledecek olan sosyalleştir
me bölgelerinde ve bu bölgelerin dışında kalan
lara tatbik .. edilecek kanundur. Bu bakımdan 
sosyalleştirme bölgesi genişledikçe, memleketi J 
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kapsamına aldıkça esasen bu kanunun kapsamı
na girenlerde otomatikman dışarda kalacaklar
dır. Fakat sağlık sahasında öyle yerler ve içti
mai, coğrafi durumunun icabettirdiği o kadar 
geniş müşkillcr ve Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi be-
he malı al. eleman bulunması lâzımgelen yerler 
vardır ki, bunlar sosyalleştirme sisteminin gel
mesini bekliyemezler. O bakımdan bu kanun çı
karılmıştır. Onun için arkadaşlarımın bu du
rumu nazarı itibara almalarını önemle belirtmek 
isterim. 

Kâzım Arar arkadaşımız Çankırı'nın duru
mundan bahsettiler, inşaallah süratle giden 
sosyalleştirme Çankırı'ya bir an evvel gelir ve 
şikâyetleri tamamen ortadan kalkar. Temenni 
ettikleri durum ancak Döner Sermaye Kanunu
nun gelmesine vabestedir. O da gündemdedir, on
dan sonra sosyalleştirmenin o vilâyete girmesi 
ile mümkün olacaktır. Bunu bilhassa belirtmek 
istiyorum. 

Turgut Çulha Bey arkadaşımız bu kanunun 
kimlere tatbik edileceğinin kanunda belirtilme
diğinden bahsettiler. Arkadaşlar, başlıkta arz 
ettim, bu kanunun hedefi aşağı - yukarı umu
midir, Hıfzıssıhha Enstitüsünde. 

İlmî bir şekilde çalışan ve hali hazır kanun
larla bir türlü fazla ücret alamıyanlara tatbik 
edilecektir bilhassa. Bir de, koruyucu hekimlik
te ve mahrumiyet bölgelerinde büyük mesai gös
terdikleri halde çok az para alanlar mevcuttur 
ki, İni sebepten oralara, yani dokforun gitmediği 
yerlere tatbik edilecektir. Ancak bu kanuna gö
re meselâ bir yer vardır, bugün için sempatik
tir, bakarsınız üç ay sonra veya bir sene sonra 
bu sempatisini kaybeder, oraya gönderecek dok 
tor bulamazsınız. Bu bakımdan ayrı, ayrı yer
lere tâyin edilmesi de kanunun umumiyetiyle 
mutabakat hâsıl etmez. Onun için bu iş yalnız 
Bakanlığa ve Bakanlar Kur^ıluna bırakılmıştır. 

Doktorun az olduğundan bahsettiler. Evet 
miktar bir miktar azdır. Fakat bu kanun hekim
lerin ek görevlerine dokunmuyor. Başhekimlik 
tazminatına dokunmuyor. Bu bakımdan ayrıca 
bir bin liraya, kadar, yerin ehemmiyetine göre 
tazminat getiriyor. O bakımdan bütçenin bu du
rumu ile bu miktarın kâfi olduğu Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Komisyonunca da uygun 
görülmüştür. 

Dermancı arkadaşım da aynı şekilde Türki
ye'deki hekimlerin durumundan bahsettiler. On-
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lara da ilk cümlelerimde cevap vermiş bulunuyo
rum. 

Yalın/ askeri tabiplerin durumuna dokundu
lar. O apayrı bir statüdür. Esasen onların bir
çok hakları korunmuştur. Bugün benim yaşım
da olan tabiplerle aynı sınıfta olan askerî tabip
ler arasında normal kadrolarda yalnız 4 devre 
fark vardır, arkadaşlar. Benim emsalim 90 a 
yeni geçmiştir. Sağlık Bakanlığı kadrolarında 
bulunanlar. Fakat askerî tabiplikte bulunanlar 
150 almaktadırlar. Ayrıca onların diğer birçok 
hususiyetleri ve zamları mevcuttur. Halbuki 
bu kanun muayyen yerlerde çalışan hekimlere 
verdiğine ve askerî hekim statüsünden ap ayrı 
olduğuna, göre, bu kanuna askerî hekimleri ithal 
etmek mümkün değildir. Keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmak isterler 
mi? 

SAflLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
KEMAL DHMİR (Bolu Milletvekili) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra son söz Sa
yın Demiray'm. Buyurun. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) —Pek muh
terem arkadaşlarım, bu kanun hakkında ben
den evvel konuşan ve ittifakla lehinde olarak 
görüşlerini ortaya koyan bütün arkadaşların 
o görüşlerine iştirak ediyorum. Benim bu mev
zuda belirtmek istediğim, ayrı bir husustur. O 
da şudur: 

Diyoruz ki, plânlı kalkınma devresine gir
dik, Kalkınma dâvamız iktisadi olduğu kadar 
içtimai.. Plân, bilhassa memleketin geri kalmış 
(bölgeleri üzerinde durmak isterken, bunlara eği
tim ve sağlık dâvasını öngörüyor, öngörüyor, 
fakat maalesef bunun delilleri pek görülemiyor. 
Biz isterdik ki, sağlık personeli dâvası, temel 
plâna uygun olarak bütününe şamil plânlana
rak Hükümetçe Meclise sevk edilmiş olsun. Nite
kim bıı temennimizi, bir kısım arkadaşlar bu
rada ifade ettiler. Maalesef bu defa da böyle 
olmadı. Kanun teklifini 1962 yılı başında bir 
milletvekili arkadaş Meclise getirmiş bulunu
yor. İnisiyatif Millet Meclisi tarafından ve bir 
milletvekili arkadaşça alınmıştır. Bunun üzerin
den 1962 yılı geçiyor, 1963 yılı geliyor, aradan 
sekiz ay geçiyor ve-nihayet Hükümet milletve
kilinin vermiş olduğu teklifin benzeri bir kanu
nu Meclise sevk etmekle yetiniyor ve buna mu- ! 
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vazi olarak bu kürsüden diğer arkadaşlarımı
zın ifade ettiği ve çıkarılmasını temenni etti
ğimiz bir kanun daha vardır. O da gündemin 
alt kısımlarında duruyor, uyuyor. Temenni ede
rim o da gelsin, şu tabiri kullandılar, «Arka
daşımız süslesin» dediler. Yani bu kanun ka
bul edilsin ve ihtiyaçları süslesin. Onunla ar
tık süsleme haline gelecek, iş bitirildi tuvale
ti kalıyor. 

Arkadaşlar görüyoruz ki, Ibütün bunlar yarım 
tedbirlerdir. Komisyon reisi burada bunun mü
dafaasını yapmaya ihtiyaç duymadı. Çünkü 
milletvekilleri yaptılar. Fakat yarımlığı bakı
mından, hekimliğin sosyalizasyonu mevzuuna 
sarıldı. Dedi ki, «Sabredin, sosyalizasyon iler
lesin, sosyalizasyonun ilerlediği sahalarda ar
tık mesele kalmıyacak».. 

Bu meselelerin hepsi sosyalizasyonun dışın
daki sahaya matuftur. Şimdi, öyle bir vaziyete 
getirdiler ki, Türkiye'deki hekimliğin ve Türki
ye'deki sıhhat meselesinin halli için, var kuv
vetimizle hepimizin hekimliğin sosyalizasyonu
na gitmekten başka çıkar yolumuz kalmıyor. 
Bize bir tek yol gösteriyorlar. 

Yani meselenin halli sosyalizasyona bağlı di
yorlar. Sosyalizasyon oldu mu mesele hallolunu-
yor, sosyalizasyon dışındaki bu 'meseleler de 
kırık kırpık meseleler giıbi telâkki ediliyor, 

son kalmış ımuvalkkat mesleler gibi telâkki 'ediliyor. 
Arkadaşlar*, vaziyet 'böyle değil. Sosyalizas

yon Kanununun Türkiye'yi ne zamanda sosya-
Mze edeceği, elimizdeki mevcut plânın, Beş Yıl
lık Plân ve onbeş yıllık yörünge içinde sonunu 
görmüyoruz. Bu itibarla bir yandan biz bu mu
hakkak tedbirlerle derde çare bulacağız diye 
bunlarla uğraşırken yine dışarıya hekimlerin 
kaçması devamı ediyor. Mesele topyekûn halle
dilemiyor. 

Yine ifade edildiği gibi, bir hekimin bugün
kü maliyeti bir milyona yakın olduğuna göre, 
her sene iktisadi bakımından da imilyonlar kaç
maya devam ediyor. Bu itibarla Ibiz bu kanu
nu gerçi kabul ediyoruz, bu kanunu arzu ede
rek 'bütün kalbimizle ikabu] ediyoruz. Fakat 
na'kâfi 'bulunuyor. Bundan sonra gekce'k bu 
kadrolar bu kanunu süslemiyecektir, ancak ya
raya bir bant yapıştıracağız. Bu itibarla bende
nizin temennisi, yılda onkiki milyonu aşan •bir 
tahsisatla meydana getirdiğimiz Plânla'ma daire-
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sinin ve o Plânlama Dairesine dayanan Hükü
metin bu hekim ve sıhhat personeli meselesini 
milyonların daha fazla hudut dışma kaçmasını 
önlemek için - çünkü oradan bir defa üktisadi 
bakımdan da bir hesapsızlık var, bir kaçış var -
bunu önliyebilmek için mesele aynı zamanda ik
tisadi olduğundan Hükümetten en kısa zaman
da bu yarım ve parça kanunlarla değil, mese
leyi bütünüyle kavrayacak kanunun ıgetirilıme-
sini talebederiz, temenni ederiz, rica ederiz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaşımız 
kalmadığı için, yeterlik önergelerini okutaca
ğım. («Var» sesleri.) 

öyle ise okutuyorum. 

Sayın Riyasete 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

nin «ya 'konulmasını arz ederim.. Saygılarımla. 
Tokat 

Reşit önder 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere tek

lif ederim. 
Tokat 

Zeyyat Kocamcmi 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önceliği ele alınmış, tümü üzerinde görüşme- ı 
vsini yapmıştık. İvedilik teklifi vardır. İvedilik 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... ı 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan 
ve hususiyet arz eden yer ve hizmetlerde görev
lendirilen sağlık personeline ödenek veriilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında ve Hıfzıssıhha enstitülerinde 
çalışan tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimya
ger, kimya mühendisi, kimya lisaniye ve veteri
nerlerden,, coğrafî, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca ka
bul olunan yer ve hizmetlerde sürekli görevde 
bulunanlara, her ay maaşlarından ayrı olarak | 
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1 000 liraya kadar, Bakanlar Kurulunca belirti
lecek esaslar dairesinde ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, prensip itibariyle böyle 
bir kanunun lüzumuna mutlak mânada inanmış 
bir insanım. Türk hekimlerinin, Türkiye'de daha 
faydalı bir şekilde Devlet hizmetinde çalıştırıla
bil ir leri için mutlak mânada esastan maaşlarının 
yükseltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu bir ba
rem kanunu işi olmakla beraber, elimizdeki ta
sarı nisbeten hekimlerin bu ihtiyaçlarını yani nok
san almakta oldukları maaş durumlarını kısmen 
telâfi edecek bir karakter göstermektedir. Bende
nizin birinci madde hakkında konuşmak için söz 
alışımın sebebi şudur: Hükümet kanunu, böyle 
işi bir maksatla hazırlamış bulunmasına rağmen, 
kifayetli bir şekilde birinci maddenin tanzim edil
mediği kanaatindeyim. Bunu müsaade ederseniz 
bir başka kanunla mukayese etmek isterim. 

Bir tarihte, ilkokul öğretmenlerinin terfilerini 
sağlamak amacı altında Hükümet bir tasarı hazır
lamış ve bu tasarı Meclisimizde kanunlaşmıştır. 
öğretmenlerin İntibak Kanunu ismi verilen bu 
kanunun karşılığında para konmamıştır. Bu ka
nun kabul edildikten sonra Devlet Şûrasının ka
pısı aşındırıldı, çareler bulunamadı. Meclis Dilek
çe Komisyonuna çeşitli müracaatlar yapıldı, ça
reler bulunulmadı ve hâlâ da bulunulaınamakta-
dır. Bugün görüşülmekte bulunan tasarıyı bir ba
kımdan ben buna benzetmekteyim: Karşılığı kon
mamıştır. Gerekçeyi tetkik ediyorum, üçbuçuk 
milyon lira kadar bir ihtiyacın olduğu, üçbuçuk 
milyon liralık bu hususun sağlanacağı ifade edil
mektedir. Bütçede üçbuçuk milyon lira diye ay
rılmış bir tahsisatımız yok. Ayrıca bu kanunla 
ek bir gelir kaynağı göstermemiştir. Gerek
çede «yapılacak tasarruflar» kelimesiyle iktifa e-
dilmiştir. Ayrı bir kanun vardır, kadro tasarru
fundan bahis eden bir kanun. Hesap ediyorum, 
kadrolar 200 liralık, 300 - 400 liralık. İşte 400 li
ralık kadrodan 20 tane, 300 liralıktan 20 kadro, 
200 liralıktan 50 kadro, bu kadroların yekûnu 3,5 
milyon lirayı tutmuyor, bir milyonun altında ka
lıyor. Bu bakımdan karşılığının ne suretle bulu
nacağını bir Milletvekili olarak tesbit edemedim, 
komisyonun birinci maddeyi aydınlatmasını istir
ham ediyorum, bu bir. 
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Komisyondan ikinci ricam; Bin liraya kadar 

ödenek verilmesi kabul edilmiştr. Asgari had 
belli değildir. Demek ki Bakanlar kurulunun ya
pacağı bir yönetmelik esası dairesinde asgari ve 
azami hadler dairesinde hekimlerimize muayyen 
ödenek verilecektir. Lâkin gene gerekçeyi tetkik 
ediyorum, gerekçede çok enteresan, son derece en
teresan, bir nokta var. Nakil ve Tayin Yönetme
liğine göre hekimlerin tayin edilecekleri mahal 
1, 2, 3, 4, 5, olmak üzere bölgelere ayrılmıştır. 
Ve bunlar 340 tane ağır mahrumiyet bölgesi, 67 
tanesi mahrumiyet bölgesi, 266 tanesi normal böl
ge, gerisi de iyi ve pekiyi bölgelerdir. Yönetmelik 
eski bir yönetmelik olduğu için, ve bu eski yönet
melikte hakikaten ağır mahrumiyet bölgesi ola
rak gösterilen nice yerlerin iyi bölgeler arasına 
girdiği, bunun yanında hakikaten eskiden makbul 
addedilen yerlerin artık eski güzelliğini, eski özel
liğini kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Bunun mi
salini benim mensubolduğum, seçim bölgem olan 
Edirne'den vermek isterim. 

Edirne'nin Enez Kazasına hekim bulamamak
tadır, Sağlık Bakanlığı. Lalapaşa ıkazasma da he
kim bulamamakt/aıdır, Sağlık: Bakanlığı. Lalapa
şa kazasının nüfusu binin altındadır ve bunlar 
ne bir mahrumiyet bölgesi ve ne de ağır mahrumi
yet -bölgesidir. Fakat, Jıekimin bulunamadığı 
da bir vakıadır. Demek ki, bu eski tarihli yönet
melikler eğer gerekçeye göre bugün tatbik edile
cek olursa teıukid edocdk ibirçdk hâdiseler karşılını
za çıkacak demektir. 

Komisyondan bilhassa istirhamım, o yönet-
lik mi tatbik edilecektir, yeni bir yönetmelik mi ' 
yapılacaktır, bu hususu tasrih etmesi lâzım. 
Çünkü Hükümetin getirdiği tasarıda tâyin ve 
nakil yönetmeliği kabul edileceği esası pren
sip edinilmiş. Bunu madde böyle tasrih etmi
yor. Ger ökçe ile madde arasında fark vardır. 
Madde yeniden yapılacak yönetmelikten bah
setmektedir. Komisyonun bunu tasrih etmesi ve 
kanuna bu suretle vuzuh vermemiz gerektiği
ni zannediyorum. 

Üçüncü bir nokta; bir terim için komisyonun 
malûmatına müracaat etmek isterim. Kimya 
mühendisinden bahseder, kimyagerden fbabse-
der ve kimya lisansiyesi der. Bu tabiri biz bir 
kaç kimyager arkadaşımla yaptığımız konuşma
da anlıyamadık. Kimya mühendisi ve kimyager 
sıfatlarının dışında îkimya lisansiyesinin ne de-
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nrek olduğunun da komisyon tarafından açık
lanmasını rica ederim. Bu haliyle maddenin tek
rar vuzuha kavuşturulması lâzımgeldiği ka
naatinde bulunduğum için sadece tenkidde bu
lundum, vuzuh verilmesi istirhamiylc, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN Sayın Çulha. 
TUKGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım, demin arz etmiştim, fakat sayın ko
misyon sözcüsü, bir noktaya temas buyurmadı-
lar. Mahrumiyet bölgelerinde ve bilhassa Doğu 
bölgemizde bütün yük hekim kadar hekim yar
dımcısı kadar, sağlık memurlarının üzerine 
yüklenmektedir. Her hangi bir yerde bir sal
gın hastalık çıktığı zaman önce ona emir verilir, 
hadi bakalım, git şuraya kadar, bununla mü-
cdele et, diye. 50 - 60 köy verilir, - affedersi
niz - at sırtında gidebileceği yere kadar gider, 
iğnesini kaynatır, mücadelesini yapar. Tama
men bir netice alması imkânı da yoktur. Binaen
aleyh, hem ıbu mesleki teşvik etmek ve hem 
de bunların emeklerine bir nebze olsun tatmin 
etmek bakımından behemahal sağlık memurla
rının da tıp mensupları arasına alınmaları lâ
zımdır. Bendeniz bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum. 

İkinci husus; sayın komisyon sözcüsü bura
da ifade buyurdular ki, bir bölge bâzan sem
patik olur, bâzan sempatik olmaz. Bu zamana, 
mekâna göre değişir diye. Zateıl bendeniz de 
bu nokta üzerinde duruyordum. Hükümet bugün 
için siyasi kanaatlerle bir bölge için her han
gi bir karar almıyabilir. Ama bu demek de
ğildir ki, Ihımdan sonra gelecek Hükümetler 
aynı işi yapmıyacaktır. Bir bölgede bir doktor 
arkadaş çıkar, serbest tabiplik, yahut da ora-' 
da çalışmaktadır. Bu hiç bir siyasi faaliyette-
bulunmadığı halde bölgede sempati yarattığı 
için kendisine siyasi bir baskı yapılmak istenir 
ve o bölge şeyden çıkartılabilir. Bunun dışında, 
Ilımların hangi standartlara göre tâyin edile
ceği de bilinmektedir. Bırakınız siyasi mevzuu, 
eğer kanımda bâzı prensipler vaz'edilmişse, şart
ları haiz bölgeler için isim zikri belki uzun sü
recektir, kanunda derci mümkün değildir, fakat 
«Şu vasıfları haiz olmıyan bölgeler mahrumi
yet bölgesidir ve buradaki tıp mensupları 
tazminat almaya hak kazanmışlardır» denirse 
daha isabetli olur kanaatindeyim. 
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İkincisi verilecek miktar azlığına, dcmiu 

de temas etmiştim, sözlerimi kısa kesiyorum. 
Verdiğim önergede «Sağlık memurları, lâlborant 
ve tıp mensuplarına da bu tazminatın eklenme
sini arzu etmekteyim. Teklifime Yüce Heyeti
nizin iltifat göstermesini rica ederim. 

Sadece bir noktaya daha temas 'edeceğim: 
Meselâ; medeni memleketlerde en küçük kasa
balardaki sağlık merkezlerinde dahi kan trans
misyonu yapılırken, bizim Ankara, İstanbul ve 
belkide bir iki büyük şehirlerin dışındaki bölge
lerde kan gruplarının ve EH faktörünün dahi 
tâyin edilmediği bir hakikattir. Halbuki bugün 
bir laborant dahi hazırlanmış olan testlerle 
bunu bir dakika içerisinde yapabilmektedir. 
Bu kadar basit bir hâdise içinde bir laboranta 
ihtiyaç vardır. Fakat, bir laborant kendisi tat
min edildiği için, Devlet hastanelerinde dahi 
verilen ücretle çalışmamaktadır. Binaenaleyh, 
muhterem arkadaşlarım, meselâ hekime bin li
ra verirsek sağdık memurlarına ve diğer tıp 
personeline de hiç değilse karınca kararınca 
100 yahut 150 lira gibi Bakanlığın tensip bu
yurduğu bir miktarı verelim. Ve bunları da 
tatmin etmo cihetine gidelim. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem ar

kadaşlarım; kanunun birinci maddesi, memleketi
mizde hekim gönderilemiyen veya Hükümetin he
kim gönderip de orada hekimi daimî olarak tut
maya muktedir olamadığı bölgeler için yapılmış
tır. Biliyorsunuz; bir sosyalizasyon mmtakamız 
var. Burada çalışan hekimlerimize muayyen bir 
statüyü sayın Yüksek Meclis vermiş ve orada ça
lıştırmaktadır. Ama memleketimizin sosyalizasyon 
bölgesi dışında olup da Bakanlığımız tarafından 
hekim gönderil emiyen veya hekim gönderildiği 
halde hekimi orada tutmaya bir türlü muvaffak 
olunamıyan bölgelerimiz vardır. Bu bölgelerimiz 
yıllarca feryat eder dururlar. Buralarda bir ta
raftan hekim çalıştırmak, bir taraftan da demin 
arz ettiğim gibi, hekimlik hizmetini köye kadar 
götürebilmek için Sağlık Bakanlığımızın ve çok 
kıymetli Sağlık Bakanımızın büyük bir enerjik 
hamle olarak ele almış olduğu bu teşebbüsle köy
lere kadar gönderebilmek gayesi ile alınmış olan 
bir tertip vardır. 

Bu doğrudan doğruya sosyalizasyon mıntaka
sı dışında kalıp, da demin de, arz ettiğim gibi, 
evsafı haiz olan kısımlara ait olacaktır. Şimdi bu 
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haddizatında, maddede zikredilmiş olan bin lira 
azdır. Buna hiç şüphe yoktur. Çünkü, arz ettiğim 
gibi, hekimlik hakikaten pahalı bir meslektir, sev
gili arkadaşlarım, pahalı bir meslektir. Çünkü, 
hekim her gün okumazsa, hekim bütün aktüel neş
riyatı takibetmezse, mesleğine ait bilgileri elde 
edebilmek için kâfi miktarda kitap getirtemezse, 
arasıra çıkıp meslekî seyahatler yapmıyacak olur
sa, yurt içini bir tarafa koyalım, hattâ yurt dışı
na seyahatler yapmıyacak olursa, ihtisasından ge
ri kalır, mesleki geriler ve bir hekim olmaktan 
yavaş yavaş, adım adım çıkar. 

Binaenaleyh, hekim hçr şeyden evvel mesle
kini tam mânasiyle ilerletebilmesi için bir parça 
refaha muhtaçtır. Bu itibarla arz ettiğim 1 000 
lira azdır ama, memleketimizin de verim takati 
bugün o kadar yüksek değildir. Hekimle
rimiz de bunu müdriktirler. Ümidederim ki ; 
birçok hekimlerimizi bu şekilde memleketimize 
bağlamanın daha ziyade imkânı olacaktır. Bu hu
sus demin arkadaşlarımın; bilhassa muhterem bir 
arkadaşımın burada acı acı şikâyet ettiği hekim 
bulunduramamaktan mütevellit memleketimizde
ki sıkıntıları, büyük çapta olmasa bile, mümkün 
olduğu kadar kısmen olsun teinin edebilmek için 
bir çâredir. Bu itibarla arkadaşlarımın eğer il
tifatına mazhar olursa hakikaten memlekete bir 
hizmet yapılmış olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkdaaşlarım, Fahir Giritlioğlu arkada
şım söz alıp konuşmamış olsa idi, huzurunuza 
ikinci defa eıkmıyacaktım. Yalnız arkadaşımın, 
bâzı tcnkidlerine cevap vermek isterim. 

Arkadaşım tenkidi erinde daha ziyade ben
denizin yazmış bulunduğum kanunun esbabı 
mucibesi üzerinde durmuş bulunuyorlar. Hükü
metin bu kanunun esbabı mucihesiyle bir ilişiği 
yoktur. Ezcümle Hükümetin karşılık gösterme
miş bulunduğundan bahsetmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlarım, Hükümetin, getirdiği şekil iti
bariyle, bir karşılık göstermesine imkân yoktur. 
Çünkü esas itibariyle birinci maddede coğrafi, ik
tisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette ol
duğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen yer ve 
hizmetlerde çalışmış ve çalışacak olanlara bu tah
sisatın 'verilmesi derpiş edilmiş bulunuyor. 
Bu verler henüz Bakanlar Kurulunca tes-
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bit edilecek. Coğrafi, iktisadi ve kültürel ba
kımdan hususiyetleri tesbit edilecek ve ondan 
sonra bir tahsisat verilmesi karara bağlanacak 
ki, evvelden bağlanmamış, tesbit edilmemiş bir 
cihet için karşılık göstermek her halde imkânlar 
dâhilinde olmasa gerek. 

Bendeniz bu teklife değinmiş bulunmuyorum. 
Bendeniz diyorum ki, Sağlık Bakanlığının, na
kil ve tâyin yönetmeliğinde gösterilmiş bulunan 
esaslar dairesinde olmak üzere ağır mahrumiyet 
bölgesi ile mahrumiyet bölgesinde tadadedilen 
yerler - ki, arkadaşım bunları zikretti, yekûnu 
407 dir - bu 407 yerde çalışmakta bulunan sağ
lık personeli mensuplarına şu kadar tazminat ve
rilsin diyor ve 3,5 milyon lirayı bu şekilde ben
deniz tesbit etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kadro tasarrufla
rından yalnız Sağlık Bakanlığının senede Ma
liye Bakanlığına iade ettiği 16 milyon liradır. 
Bu itibarla bu kanunda derpiş edilmekte bulu
nan ödeneğin karşılığı bol bol vardır arkadaş
larım. Bu hususta Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mın ve diğer arkadaşlarımın bir şüpheye düş
memelerini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer bir arkada
şım da sosyalizasyon mevzuu üzerinde durdu. 
Bendeniz bunun muhal olduğu kanaatindeyim. 
Çünkü sosyalizasyon tatbikatına geçildiği takdir
de (A) plânı tatbik edilecek olursa 11 000 dok
tora; (B) plânı tatbik edilecek olursa 22 000 
doktora ihtiyaç vardır. Diğer personel hariç. 
Sağlık memurları, hemşireler, laborantlar müs
tesna olmak üzere 22 bin doktora ihtiyaç var 
Türkiye'de. Sosyalizasyon plânının «B» kısmı
nı tatbik etmeye başladığımız takdirde bu imkân 
dâhilinde değil. Bugün memleketin şiddetle 
doktora ihtiyacı var. Memleketin şu anda 11 bin 
doktora şiddetle ihtiyacı olmasına rağmen çalı
şan doktor nisbeti 9 bin civarındadır. 

Bu noktalara böylece kısa olarak temas ettik
ten sonra muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
Çulha arkadaşımızın temas ettiği nokta üzerinde 
ısrarla durmak isterim. Hakikaten Hükümetin 
yaptığı değişiklik bence varit görülemez. Şu se
beple; Hükümet siyasi maksatlarla olsun veya 
olmasın - bu nokta beni alâkadar etmez - ben ̂  
bu fikirde değilim. Ama, Hükümetin ariz ve 
amik bir yerin sağlık ve sosyal durumu, kültürel 
durumu, ekonomik durumu üzerinde tetkikler 
yapması gayrivarittir, uzun süreler ister. 
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Halbuki, Sağlık Bakanlığı bu tetkikleri gayet 

iyi bir şekilde yapmış, elindeki nakil ve tâyin yö
netmeliği hakikaten fevkalâde esaslara isti-
nadeden bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliği ge
çen sene değiştirmiş bulunuyor, eski bir yönet
melik değildir. Bendeniz kanun teklifini ya
parken, eski yönetmeliği nazarı itibara aldım, 
ama bu gecen sene değiştirilmiş bulunuyor ara
da büyük bir fark yok. Şimdi o kadar faydalı 
bir yönetmelik ki, her yerin bütün hususiyetle
rini; okulu var mı, yolu var mı, hastanesi var 
mı, eczanesi var mı, elektriği var mı, suyu var 
mı, evlerde su var mı, orada bulunan bir dokto
run kazanç nisbeti nedir, bütün bunları gayet 
ciddî bir şekilde araştırmış, teftiş etmiş ve böl
geleri buna göre tesbit etmiş bulunuyor. Şimdi 
Dahiliye Vekâleti dahi bu yönetmeliğin esasını 
nazarı dikkate alarak bugün kendi bünyesindeki 
nakil ve tâyinleri buna göre yapmaya başlamış
tır. 

Buna böylece temas ettikten sonra, muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz Hükümetin meşkûk bir 
şekilde, ileride ne şekilde tesbit edeceği de belli 
olmıyan, bir madde ile yetkili kılınmasını uygun 
görmemekteyiz. Sağlık ve Sosyal Komisyonunun 
kabul ettiği, bendenizin teklifi çerçevesindeki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nakil ve tâ
yin yönetmeliğine bağlı 4 ve 5 sayılı cetvellerin-
d'eki yerlerde ıhizımet görenler, tâbirinin maddeye 
ithal edilmesi ile meselenin hallolacağı ve karşı
lığının da kolayca bulunacağı kanaatindeyim, 

Bu şekilde, madde üzerinde bir değişildik ya
pılması hakkında bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü istirham ederim, 

BAŞKAN — Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU ADINA İBRAHİM CEM ALÇILAR 
(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Tahsin Demiray hocamız, «sosyalizasyona 
ancak komisyon sığındı, bu şekilde meseleye bir 
hal çaresi bulmak istedi» tabiriyle memleketin 
sağlık durumunun yalnız buna güvenmenin fay
da vermiyeceği şeklinde bir imada bulundular. 
Hemen şunu ilâve edeyim ki arkadaşlar, malûm, 

-bir işi yapmak için başlamak lâzımdır. Kanun 
daha evvel çıkmış ve iki seneden beri sosyalizas
yon pilot bölgelerde bütün memleketin sathına 
yayılmak üzere yavaş yavaş inkişaf etmekte ve 
tatbikata konmaktadır, Gerek plân hedefleri 
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ve gerekse Beş Yıllık Plân gereğince araç bakı- j 
mmdan, bina bakımından ve personel bakımın- I 
dan her bakımdan, sistem muntazam bir şekilde I 
yürümektedir. Sosyalizasyon tatbik edilecektir 
ve edilmeye devam etmektedir. Bu bakımdan 
müsterih olsunlar. Hakikaten bu memleketin 

- sağlık kurtuluşunun bu plânda olduğuna inan
maktayız. 

Arkadaşım Sayın Fahir Giritlioğlu bir zühu
le kapıldılar, yanlış bir kanunu ellerine geçir
dikleri için onun üzerinde konuştular. Şimdi 
tahmin ediyorum, o kanun da çok kısa bir ka
nundur, o da gelecektir. 

Kendilerinin bahsetmiş olduğu kanun başta
biplere aidolan Tazminat Kanunudur. Bu ka
nunda da bir karşılığa ihtiyaç yoktur. O kanun
da baştabiplere aidolan ve parça bölük olan. tah
sisatlar, tazminatlaı toplanmış ve bir sisteme 
bağlanmıştır. Miktarı 629 900 lira civarında
dır. Esasen bu bütçede mevcuttur, yalnız o 
bir sisteme sokulmuştur. Bu kadarcık kendileri
ni irşadetmek isterim. Aynı zamanda 489 No. lu 
/Kanunda şimdiki (konuştuğumuz ikanuna alidalajı 
karş]lık*bütçenin 1.590 ncı faslında 16 milyon li
ra olarak konmuştur. Ve 1964 bütçesinde mev
cuttur. 

Bir de yeni yönetmelikten bahsettiler; ka
nunun yine ifadesinde mevcuttur. Bu Bakan
lar Kurulu arasında, Sağlık Bakanlığının ten-
sibedeceği yerlere konacaktır. Ayrıca bir yönet
menliğe hakikaten îhltiyatfolmıyıaeaktır; kanu
nun ruhunda bu mevcuttur. 

Sayın Turgut Çulha arkadaşımız, hastaba
kıcı, hemşire gibi diğer yardımcı sağlık persone
line de bu kanunun teşmilini istediler. Kanu
nun serlevhasında da belirtildiği gibi apayrı 
ruhta bir kanundur. Yine sözümün başında söy
lediğim gibi, bunun devası ancak sosyalizasyonla 
mümkün olacaktır. Çok geniş bir karşılık bek
ler. Şayet her tarafta tatbik edecek olursak 
çok geniş bir karşılık bekler, konan tahsisat yet
mez ve bu tahsisatı bulmak da mümkün olmı-
yacaktır. Onun için bu apayrı bir meseledir ve 
kanuna girecek bir tarafı yoktur. 

Mehmet Ali Bey yine tahsisat mevzuunda ko
nuştular. Tahsisatın karşılığı vardır. Ve 1964 
bütçesine konmuştur, müsterih olsunlar. Te
şekkür ederim. 

13 . 4 .1964 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Çok muh-

trem arkadaşlarım, mâruzâtıma sayın komisyon 
sözcüsünün son bir cümlesi ile başlıyacağım. Bir 
arkadaşım bu kanunun ebe, hemşire ve sağlık me
murlarına teşmilini istediler. Buna cevaben sa
yın komisyon sözcüsü; «Bu apayrı bir .mesele
dir, doktor ve kimyagerlere ait bir meselidr. 
onlara da teşmil ederseniz malî portesi ağırla
şır, o zaman Meclis olarak da kabul etmezsiniz» 
demek istediler. 

Sayın arkadaşlarım, maalesef Türkiye'de, 
büyük hukukçu Duguit'nin tabiriyle, hak kuv
vetin olmaktadır. Mühendis, yevmiye sistemi 
der, tutturur, alır götürür, hâkim; tazminat 
der, götürür, idareci; makam tazminatı alır, dok
tor; vatandaşı evvelâ muayenehanesinde bir vi
zeye tabi tutar, küçük memur, küçük sınıflar 
ve onun arkasından halkın % 80 i olan köylüye 
şâmil meseleler geldiği zaman bu Meclisten zor 
çıkar.. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Meslekin kaderi 
bu. 

FARUK KÜRELİ (Devamla). — Meslekin 
kaderi ve memleketin de kaderi bu, Sayın So-
yer.. 

Bunu böylce kaydettikten sonra, bir nokta
dan asıl meseleye girmek istiyorum. 

Tasarı ve teklifler iki encümenden geçmiş, 
ikisi de müspet mütalâa etmiş. Umumiyetle mes
lekî encümenler o mesleke ait kanun teklif ve' 
tasarılarını müspet mütalâa ederler. Bu böyle 
geldi, böyle gidecektir her halde. Onun için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun müs
pet mütalâa etmesini tabiî görüyorum. Ancak 
Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirisi, Plân 
Komisyonunun muvafık mütalâa etmesi üzerin
de durmak istiyorum. Plân Komisyonunun maz
batasının tarihine baktım, Ibu tariflilerde Plân 
Encümeninde, Sayın Bakanın - o zaman mil
letvekili olarak bulunuyorlardı - orman muha
faza memurlarına ölüm tazminatı, mahrumiyet 
tazminatı verilmesine dair bir kanun teklifleri 
vardır. Müzakereden geç haberdar olmuş olma
lılar ki, kendileri "bulunamadılar ve başka bir 
kanun teklifinin müzakeresi dolay isiyle encü
mende idim, bu - hususta konuşmalarım oldu. 
Plân Encümeninin verdiği eevap şu idi; «Perso
nel nizam olarak toptan ele alınacaktır bu işler. 
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Mahrumiyet yalnız muhafaza memurlarına ait 
değildir. Onların mâruz kaldıkları bir muame
le, bir durum değildir. Çeşitli mesleklerin, çe-

. şitli hizmet yerlerinde mahrumiyet hali bahis ko
nusudur. Topyckûn bir sistem olarak personel 
nizamı içinde ele alacağız.» Aynı komisyon, ay
nı tarihlerde bu önümüzdeki tasarı ve teklifi 
mütalâa etmişler, ona da muvafıktır beyanında 
bulunmuşlar; mazbatasından öyle anlıyoruz. 
Şimdi demek ki, bizim Plân Encümeni de bir 
plansızlık içinde. Hatırlar, gönüller Mecliste 
ekseriyet, gruplar, meslekler nasıl isterse bu 
işler böyle gider. 

Plân Encümeninin muvafık mütalâasını da 
böylece kınadıktan sonra tasarıya geçmek isti
yorum. 

Tasarının başlığı, gerekçesi ve madde metni 
arasında tezatlar var: Başlık; iktisadi, içtimai 
sebepler ve hususi vaziyetler arz eden hizmet
leri bahsediyor. Coğrafi bakımdan ŞarkınJbir 
.mıntıaikaıyı, ımalıruırniyet ımıntalkası olabilir; muh
temelen bu gibi halleri kasdediyorlâr. Doktor gön-
dermiyorlar, tazminat verilerek oraya gönde
rilecek. İktisadi, içtimai durum, İstanbul'ada 
vereceğiz. Orası da 'Sayın Baykam'm biraz ev
vel işaret ettikleri gibi, büyük şehir, büyük mer
kezdir, ama orada da doktor maaşı ile geçine-
mez, onun için oraya da vereceğiz, iktisadi se
bepler; doktorun bir kliniği yoksa, Hükümet 
tabibi durumunda ise, sağlık merkezi de yok
sa maaşından gayrı bir kazancı olmıyacaktır. Ona 
da öylece verecektir. O halde, bu, burada dile 
getirildiği gibi, bir mahrumiyet zammı değil, 
umumi mahiyette bir tatmin kanunudur. Şim-
dli, gerekçenin 1 nci paragrafını okursanız» «Tat
il >ik edilmekte olan barem sistemi meslek men
supları içıiın resımî hizmeti taımaımen gayricazip 
bir hale getirmiş» diye baremden şikâyet ediyor. 
Ama, maddenin metnine bakıyorsunuz baremle 
alâkalı hiçbir şey yok. Başlık başka, gerekçe baş
ka, kanunun metni başka şey. Maksat bir mah
rumiyet zammı vermek ise, o zaman şu maddeyi 
gayet sarih olarak tanzim edip mahrumiyet mm-
t akalarında seıb'keden sağlık- hizmetlerine, bir 
nizamname ile tesbit edilecek yerler tesbit edi
lir, mahrumiyet zammı verilir, denir. Maksat 
bu değil 'de, yeni Mır tatman yolu ise, haLen tat
min şekilleri vardır. Ek görev veriliyor. Bir
çok Devlet memurlarında olduğu gibi, zanne
diyorum, doktorlara da, vekâlet ücreti verilebilir. 
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Şimdi şu 1 nci maddeye göre vekâlet ücreti, 

ek görev verilebilen, sağlık merkezi olan, sağ
lık merkezi olduğu'için maaşı dışında geliri olan 
bir doktora bu kanuna göre de bin lira verebi
lirsiniz. O halde, maddenin tümü kabul edil
miş olduğuna göre Yüce Meclisimizce, 1 nci 
maddeye sarahat vermek lâzımgelir ve Hükü
metin hudutsuz yetlkisıini ikeyfî itatbikata mün
cer olur endişesiyle de bertaraf edilmesini istir
ham ederim. 

Şimdi bir puan sistemi tatbik etmek müm
kündür. Üçünü birden kapsıyorsa bu kanun 
- ki, 1 nci madde asıl madedir - hizmetin ağır
lığı, fazlalığı ayrı bir şey olarak puanlandırı
lır. Efendim bulunan yerin küçük bir yer ve 
mahrumiyet bölgesi oluşu ayrıca puvan konusu 
olur. Efendim oraya gidecek olan bir dokto
run meslekteki hizmeti bir puvan konusu ola
bilir. Bunlar böylece numaralandırılır ve ayrı
ca bir nizamname ile zikredilir. Bir vekil veya 
Bakanlar Kurulu, bir Hükümet bu sene ister
se Elbistan'a 300 lira tahsisat, gelecek sene 
isterse 500 lira tahsisat vermek «Şu doktor gi
derse şu, bu doktor giderse bu » sekilinde bir mua
mele yapmak gibi keyfiliğe müncer olmamak 
lâzımgelir. Onun için birinci maddenin encü
mene iade edilmesi hususunda, maksada, uygun 
hale getirilmesi için iadesi hususunda bir tek
lifim var, kabul buyurmanızı istirham ederim. 
Saygılarımla... 

BAŞKAN r— Sayın Aksoy'ıı da konuştura
lım da ondan sonra Sayın Bakan. 

Sayın Aksoy. 
KEEET AKSOY" (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; görüşülen birinci madde üzerinde 
benim komisyondan bir sualim vardır. Bu suali 
oturduğum yerden sormayıp kürsüden huzu
runuzu işgal etmekliğimin mânası şu ki; suali 
kendim cephesinden önemli gördüğüm için zap
ta geçmesini istedim. O da şudur: 

Şimdi doktorlara sabkeden hizmetlerine ne
vama bir tazminat olmak üzere ayda Heyeti 
Vekile karariyle bin liraya kadar tazminat ve
rilecek. Aradığımız hedefte yürüdükleri, çalış
tıkları, vatandaşın sıhhatine sahiboldukları tak-
dird'e, tâJbiirince, anamın ıak sütü gibi helâl ol
sun. Ama bu bin liranın kıstası nedir? Scyya-
ınen hepsine bin ılira. mn verecekler, yoksa merJbuk 
hizmetlerinde derecelerine göre mi verecekler? 
Veya 'bulundukları yerlerin mahrumiyetine 
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göre mi verecekler? Bu, vazıh değildir. Yarın ] 
her hangi bir sui tefsire meydan verebilir. Ka
naatimce bu maddede bu kıstas, sarahatle zik
redilmelidir. Bunu rica ediyorum ve bu ricamın 
da zabta geçmesini ve verecekleri cevapların da 
zapta geçmesini temin için bu kürsüyü işgal et
tim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

.KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, 1 ne i madde üzerinde cereyan eden 
müzakerelerde söz alan arkadaşlarımız bir ko
nunun açıklanması ieabettiği gerektiği kanaati
ni bize verdiği için huzurunuzu işgal ettim. Ar
kadaşlarım, öyle zannediyorum ki kanunu yan
lış açıdan mütalâa etmektedirler. Kanun tasarı
sı zor şartlar içinde ağır şartlar içinde hizmet 
gören hekimlere tazminat ödemek gayesiyle ha
zırlanmış bir tasarı değildir. «Hekimlerin aldık
ları para kendilerine yetmemekte bundan do
layı yurt dışına gitmektedirler. Kendilerini 
yurt içinde çalışacakları imkânları sağlamak 
için tazminat verelim» 'bunun için hazırlan
mış bir kanun tasarısı değildir, arkadaşlar, öy
le mütalaa etmemek lâzımdır. Bu kanun tasarısı 
karşılığımda çok az para. verdiğimiz için ve va
zife yeri de o parayla bir hekim için hizmet gö
recek bir yer olmadığından dolayı bugün sayı
ları 500 ün üstünde olan münhalleri doldurmak 
için hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. Mahru
miyet, yer, bölge ve hizmetlerde vazife gören, f 
Bundan maksat şudur: Bir kısım yerler vardır 
mahrumiyet yerleridir, bir kısım hizmetler var
dır mahrumiyet yerinde değildir ama hizmet as
lında. mahrumiyet hizmetidir. Konuşan arkadaş
larımızdan bir tanesi meselâ kendi vilayetini 
verdi, bir Batı vilâyeti. Buna İstanbul'dan da 
misal vermek mümkündür. Ankara'nın içinden 
de misal vermek mümkündür. Mahrumiyet yeri 
değildir ama hizmet mahrumiyet hizmetidir. 
Bu tasarı bu itibarla hekimlerin bir kısmına, ko
ruyucu hekimlikte çalışan hekimlerin bir kıs
mına tazminat ödemek, için hazırlanmış bir ta
sarı değildir. 

Bir gerçek vardır, onu Yüce Meclisin sayın 
üyeleri bilmektedirler. Arkadaşlarım, vazifeye 
başladığım günden bu yana devamlı parlamen
to üyesi arkadaşlarım ve bölgelerden vazifeli 
belediye reisleri ve valiler kendi bölgelerinde 
bir kısım ilçelerde Hükümet tabiplikleri için, | 
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j belediye tabiplikleri için, sağlık merkezi tabip

likleri için tabip istemektedirler. Bütçe müza
kereleri sırasında rakamlar vermiştim. Türki
ye'de 9 980 hekim mevcut ama Sağlık Bakanlığı
nın bünyesinde ancak üç bin küsur hekim var. 
Bû hekimlerin bir kısmı mahrumiyet bölgelerine 
gitmemekte ve büyük şehirlerde toplanmakta
dırlar. 

Bu kanunla sağlamak istediğimiz şudur : 
Mahrumiyet hizmetlerine ve yerlerine bin liraya 
kadar tazminat vereceğiz. Bu tazminat belki o 
bölgelerde bugün Bakanlık bünyesinde vazife 
almamış olan veya vazife almışsa daha iyi böl
gelerde çalışmayı tercih etmiş olan hekimleri 
bu mahrumiyet hizmetlerine ve mahrumiyet böl
gelerine doğru itekliyecek, sürükliyecektir ve 
götürecektir: Ve böylece maksadımız hekimi bi
raz daha iyi şartlar içerisine götürmekten öteye 
ki, o da vardır gayet tabiî, ondan öteye daha 
ziyade hekim gitmediği için sağlık hizmetlerin
den mahrum kalmış bölgelerde yaşıyan vatan
daşlarımıza sağlık hizmetlerini götürebilmek ga
yesiyle hazırlanmıştır. Bunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlarım dediler ki ; «mahrumiyet böl
gelerini tesbit için Sağlık Bakanlığının elinde 
bir yönetmelik vardır. Bu yönetmeliğin bir nu
maralı cetvelinde mahrumiyet bölgeleri belirtil
miştir, bü bölgeler esas olarak alınsın.» • 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten bir yönet
melik vardır, yönetmeliğin 4 ncü maddesine gö-

| re bir cetvel vardır, mahrumiyet bölgelerini, yer
lerini gösterir. Ama yönetmeliğin 4 ncü madde
si şöyle bir hüküm de koymuştur: «Bu mahru
miyet yerleri her sene tetkik edilir, tekrar göz
den geçirilir.» Bu aşikârdır, öyle bir yeAf vardır 
ki bu sene mahrumiyet bölgesidir, öyle hizmet 
vardır ki bu sene mahrumiyet hizmetidir ama, 
seneye mahrumiyet yeri olmaktan çıkar, mah
rumiyet hizmeti olmaktan çıkar. Ona sabit kal
dığımız takdirde kanun maksadından uzaklaş
mış olur. 

Şimdi bir başka arkadaşımız yine söylediler, 
fazla vakit almamak için çabuk söylemek istiyo
rum, Sayın Aksoy bir soruyla bir konuyu öğ
renmek istediklerini ifade buyurdular: «Bu bin 
liranın tevziinde ölçü nedir? Hekimin çalışması 
mı, mesaisi mi, kıdemi mi, ne olarak, ne ölçü alı
nacaktır?» dediler. Arz etmek isterim: 

Hekimin çalışması, mesaisinden öteye mahru
miyet bölgelerine, yerlerine ve hizmetlerine ve-
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rilecek olan mahrumiyet tazminatının miktarı- 1 
nm teshilinde, o yerin mahrumiyet bölge ve hiz
met derecesi dikkat nazarına alınacaktır, öyle 
yerler vardır ki, o yere 500 lira koyacağız, diye
ceğiz ki, bu yere gidecek hekim kim olursa olsun 
maaşına ilâveten 500 lira tazminat alacaktır. Ama 
öyle yerlerde öyle hizmetler vardır ki, oraya bin 
lira koyacağız, buraya giden, bu hizmette bulu
nan hekim maaşı ne olursa, olsun hizmeti sonun
da ayda şu kadar tazminat alacaktır. Bu tazmi
natın miktarı hekimlerin kıdemlerine göre değil, 
gidecekleri mahrumiyet yerlerine göredir. Bu 
münasebetle verilmiş olan bir iki önergenin bu 
mahrumiyet yerlerini tesbitte bir iki önergenin 
reddini bilhassa istirham ederim. Bu yerlerin tes
hilini Hükümete bırakmakta, Bakanlar Kurulu
na bırakmakta, fayda vardır. («ayet .tabiî Bakan
lar Kurulu bunu Sağlık Bakanlığının hazırladığı 
bir teklifi görüşmek suretiyle kabul edecektir. 
Yoksa Bakanlar Ki ruhi kendisi bir araya topla
nıp esasen bir liste hazırlıyacak değildir. Sağlık 
Bakanı kendi imkânlarını, kendi tatbikatta gör
düğü aksaklıkları göz önüne almak suretiyle bu 
bölgeleri tesbit edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Milletvekili arkadaşla
rımın görmesini isterim. Bizde her ay böyle bül
ten çıkar. Bu münhal olan bölgeleri ilân eder. 
Okumak istemiyorum. Yalnız değerli Çomım Mil
letvekili arkadaşım bu kanunu hekimlere daha 
iyi şartlar hazırlamak için getirilmiş bir kanun 
olarak kabul etti. Çok gönlüm isterdi böyle bir 
kanunu Yüce Meclisin huzuruna getirmeyi. Haki
katen Türkiye'den hekimlerin yurt dışına çıkışı
nın sebeplerini ariyan Yüce Parlâmento başka 
tarafa eğil m emelidir. Bunun tek sebebi vardır, 
her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum, 
her zaman söylemek istiyorum. Türkiye'de ağır 
şartlar içinde çalışan, mahrumiyet şartları içinde 
çalışan, zor şartlar içinde çalışan hekime hakkı 
olan maddî ve mânevi imkânları hu memlekette 
sağlamadığımız müddetçe yurt dışına giden ve 
her biri Devlete 960 bin liraya mal olan hekim
leri yurt içinde alıkoymamız mümkün değildir I 
arkadaşlarım. I 

İstanbul'da veya Ankara'da apartman diken, I 
her sene birkaç araba değiştiren üç - beş hekimi I 
Türkiye'de yaşı yan, vatan sathında çalışan he- I 
kimlerle kıyaslamamak ve onları diğer hekimlere I 
örnek olarak almamak lâzımdır. Vazife başında I 
bulunan bu arkadaşınıza it imadediniz, hekimle- 1 
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L rin büyük bir çoğunluğu mahrumiyet içindedir. 

Çocuklarının tahsilini sağlamak imkânından mah
rum olan hekimler vardır. Ama bunun yanında 
her zaman gözümüzün önünde olan, hele Yüce 
Meclis üyelerinin her zaman gördüğü Ankara ve 
İstanbul gibi büyük şehirlerde büyük para kaza
nan hekimler de vardır. Onların sayıları o kadar 
azdır ki büyük ölçüde vazife gören hekimlere bu
nu teşmil etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşım Küreli beni affetsinler, bu 
noktadan kabul etmek mümkün değildir. 

Kendilerine kendi bölgelerinden misaller arz 
etmek isliyorum. Önümdeki haberler bülteni her 
ay çıkar ve münhal yerleri bildirir. Sayıları yüz
lere varır ama meselâ Çorum'dan okuyorum: 
Münhal Hükümet Tabiblikleri; Çorum Merkez 
Hükümet Tabibi; Çorum ilinin merkezinde Hü
kümet tabibimiz yoktur arkadaşlarım, oraya Hü
kümet tabibi gitmemektedir. Çünkü dışarıda mu
ayenehane açi]> kazanmak imkânı yoktur. Ya 600 
liradır Hükümet tabibinin maaşı, ya 700 liradır. 
Bununla geçinecektir. Oı^aköy ilçesinde, Osman--
cık ilçesinde Hükümet tabibi yoktur. Ve ben çok 
iyi biliyorum, Çorum'un Hükümet tabibi münhal 
olan yerleri ben vazifeye başladığım zaman da 
münhal di. Ondan evvel de arkadaşlarım söylüyor 
lar, münhal olarak uzun zaman devam etmiş. Yi
ne Çorum'da, Sungurlu'da belediye tabibi yok
tur. Yine Çorum'da Alacak ve Kargı'da yüzbin-
leree lira sarf iyi e meydana getirilmiş olan sağlık 
merkezlerimizde doktor yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısını bu 
ölçüde mütalâa (îtin em ek ve belki bir daha bu ka
nunun müzakeresi münasebetiyle esasen çok az 
olan zamanı almamak için şu kürsüye çıkmam. 
Ama şiınu tekrar belirtmek istiyorum, bu kanu
nu reddetmek mümkündür. Bu kanun değerli ar
kadaşlarımın kendi bölgelerinde ihtiyacını hisset
tikleri sağlık hizmetlerini yürütebilmek için o 
bölgelere hekim gönderebilmck maksadiyle hazır
lanmıştı)-. Maksat hekimlerin aldıkları ücreti bi
raz daha artırmak değildir, hizmetten mahrum 
olan, mahrum kalan vatandaşlarımıza ve vatan
daş topluluğu bulunan bölgelerimize hekim gön-

I dermektir. Ama istirham ederim, bu münasebetle 
I Anadolu'nun çok' ağır şartları içerisinde zaman 
I mefhumunu aşarak gece ve gündüz vatandaş sağ-
j lığında, vatandaş sağlığı hizmetinde feragatle va-
I zife gören şerefli sağlık mensuplarını Türk he-
[ kimlerini en azından hizmet süreleri içerisinde 



M. Meclisi B : 89 
çalışma güçlerini azaltacak ve onları bir inkisara 
uğratacak sözlerle rencide etmiyelim. Esasen bü
yük ölçüde sıkıntıyı çekiyoruz. Bırakalım Yüce 
Meclisin kendilerine karşı itimatları, muhabbet
leri olduğunu bilerek çalışsınlar, daha verimli ola
cakları kanaatindeyim. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Kemal 
Beyefendi bir dakika. Sual var. Buyurun İlha-
mi Bey. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baka
nın demin belirttikleri duruma göre demek ki 
porte belli değil. Çünkü hangi yerler mahrumi
yete alınacak ve hangi yereli* 500 lira veya bin 
lira olacak. Bu belli olmadığına göre porte ma
lûm değil. Her seneye göre bu porte değişecek 
mi? Bu anlaşma ne miktar, olacak, Maliye Ba-
kaniyle her sene bir anlaşma mı olacak? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDI MBAKANI 
KEMAL DEMÎR (Devamla) — Aı-z edeyim. 
Esasen kanun bin liraya kadar diyor. Bu şunun 
ifadesidir : Tavanı bin liradır, ama tabanı belli 
değildir. Bin liradan aşağı da olur. 

Mahrumiyet yerinin, mahrumiyeti ölçüsün
de miktarı tesbit edilecektir. Yalnız daha evvel 
söz alan komisyon sözcüsü arkadaşımız bütçe 
gerekçesindeki rakamları okuduğu zaman yukarı 
kısmı okumamıştı. Konmuş oları 16 milyon li
ra yalnız bu hizmet için konmamıştır. 16 milyon 
rakamının karşısında 224 sayılı sosyalizasyon 
tatbikatında, baş hekimlere verilecek olan ek 
ödenekler için de sarfedilecek olan paranın top
lamı konmuştur ve karşılığı o şekilde yazılmış
tır. Bu miktarlar bizim tahmin ettiğimiz ölçü
lere göre bin aded kadroyu ihtiva etmektedir. 
öyle zannedıiyoruım ki 1000 aded tkadro ıbu im
kânlarla bütçeye konmuş olan bu karşılıkla kul
lanılabilecektir ve 1000 kadroyu belki bu sene 
kullanmak imkânı olmıyacaktır, belki önümüz
deki sene bine kadar çıkılması gerekecektir. Ve 
ben öyle tahmin ediyorum ki, sosyalizasyon tat
bikatı Doğu'dan Batı'ya doğru geliştikçe bu 
kadro adedleri artmıyacak, azalacaktır. Çünkü 
sosyalizasyon içine giren mmtakalarda esasen 
Doğu'da vazife alanlara tazminat verilmekte ve 
aradaki fark kapatılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın'Azizoğlu, soru mu? 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) Söz isti

yorum. 

13 . 4 . 1964 0 : 1 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir so

rum vardır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir sua

lim var efendim. 
Sayın Bakan maddi ve mânevi şartlardan 

bahsetti, bu doktorlara ait mânevi şartlardan 
ne kastediyorlar?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Arz edeyim efen
dim. Türkiye'de hekimlerin maddi ve mânevi 
hizmetlerinin karşılığını alamamakta oldukları
nı defaatle ifade etmiştim. Belki biraz uzun ola
caktır ama, kısaca özetlemeye çalışacağım. Mad
di imkânlara sahibolamamaktadırlar, bunun 
uzun uzun konuşulmasına lüzum yoktur. 

Mânevi bakımdan, birkaç tatbikat her top
lumda bulunabilen, yolunu şaşırmış birkaç vazi
felinin tatbikattaki hatalarını büyük hekim küt
lesine insafsızlıkla teşmil etmek suretiyle mâne
vi bakımdan da hekim kütlesinin büyük bir töh
met altında bırakıldığı bir gerçektir. 

Ben her zaman fırsat buldukça söylemeye ça
lışıyorum, bâzı şeyler acıdır, fakat ifade etme
lidir ki, umumi efkârın da malı olmalıdır, hele 
Yüksek Heyetinizin de malı olmalıdır. 

Bir ördekhane lâfı Senato bütçe müzakere
lerinde tekrar edilmiştir. Böyle bir şey mevzuu-
bahis değildir, bütçede demedim, burada da de-
miyeceğim. Ama söylediğim şeyleri bugün de 
söylemek isterim: Her vazifeli toplumda vazife
sini kötüye kullanan insanlar bulunur, bunun 
aksi mümkün değildir mutlaka bulunur. Ama 
hekim topluluğunda vazifesini kötüye kullanan
ların oranı diğer toplumlarda vazifesini kötüye 
kullananların oranından fazla değildir. 

Buna rağmen hekimlerin mâruz bulundukla
rı töhmet, bütün toplumlar içerisindeki bu tarz 
kötü hareketlerden mütevellit, diğer vazifelile
rin mâruz bulundukları töhmetten çok daha faz
la, çok daha yaygın ve. çok daha yıpratıcıdır. 
Hekimler adeta bir tüccar, bir apartman dikici
si veya büyük servet sahibi insanlar gibi müta
lâa edilmiş ve insafsızca yıpratılma yoluna gidil
miştir. Dünyanın hiçbir yerinde hekim bu ka
dar töhmet altında bırakılmamıştır. Hekimlerin 
arasında hakikaten vazifesini kötüye kullanan
lar vardır. Devletin kendisine bakmakla, mükel
lef kıldığı hasta yataklarını muayenehanesi için 
bir geçim vasıtası yapan hekim vardır. Devle-
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tin hastanesindeki ameliyathanesinde yaptığı 
ameliyat için muayenehanesinde onun karşılığı 
olan haksız ücreti talebeden ve alan hekim var
dır. Ama- bunların sayısı o kadar azdır ki... Bun
lar üç - beş yokum şaşırmış ve sapıtmış hekimin 
hareketini onları arayıp bulup, onları .ayıklamak 
dururken onu bir tarafa bırakıp yalnız bu ha
reketleri emsal olarak almak suretiyle bütün 
hekimleri töhmet altında bırakmak, .'> - f) araba 
ve apartman sahibi, hali vakti yerinde olan he
kimi dikkat nazarına, alıp zaman zaman toplu
mun değişik yerlerinde; - ve şunu da ifade et
mek isterim, - zaman zaman hekimler büyük ser
vet sahibi insanlar diye bu kürsüden söylenmiş
tir. Zabıtlarda vardır. «Hekimler, vatandaş ıstı
rabı üzerine apartman kuran insanlardır.» den
miştir, denmekledir arkadaşlarını. 

Onun için bir gerçeği inkâr etmeye; lüzum 
yoktur. Bu hekimi mânevi bakımdan yıpratan 
şeydir. Ama Türkiye'nin dışında, diğer memle
ketlerde bizim beğenmediğimiz bu hekimlere 
büyük değer verilmektedir. Kendileriyle uzun 
mukaveleler yapılmakta ve mukavelelerinin uza
tılması yoluna gidilmektedir. Hattâ mukavelele
rinin uzatılması için Bakanlık olarak yazılar al
maktayız. Bu.da göstermektedir ki memlekette 
hizmet ifa etmek istiyenler vardır. Sağlık hiz
metlerinin başına getirilmiş bir arkadaşınız ola
rak ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki hekim 
fıkdanını önlemek için bu meselenin üzenine 
maddi ve mânevi yönden eğilmesinin zamanı 
gelmiştir, ve mecburiyeti vardır. Bunu arz et
mek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh

terem milletvekilleri, 
Tasvibinize sunulan tasarı, kanaatimce sağ

lık hizmetlerinde gerçek mânasiyle bir yenilik 
bir reform, hizmette üstün bir seviyeye getire
cek mahiyette önemli kir kanundur. (Orta sıra
lardan bravo sesleri.) 

Bir hakikati, bir tehlikeyi, memleketimi
zin karşı -karşıya bulunduğu bir buhranı 
açıkça milletin. v»ö Parlâmentonun önünde her 
zaman dfado etmek sağlık hizmeti mensup
larının heyeti umumiyesimn vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi temin ederim 
ki, Türkiye'de sağlık 'hizmetleri ilerde tamiri 
gayrikabil büyük bir buhranla karşı karşıya-
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dır. Hekimin mevcut sistemler içerisinde 
mâruz kaldığı muamele Türkiye'de hekimlik 
sanatının terk edilme 'havasını yaratan bir 
istikamette cereyan etmektedir. Bugün sayı
ları 4 bini aşan Türk hekiminin dışarı gitmesi 
hâdisesi hu kabil tedbirlerle doldurulamadığı 
takdirde pek yakında Türkiye'de en hayati 
mevzularda dahi sağlık elemanı bulamamak 
durumu ile karşı - karşıya kalmak gibi son de
rece tehlikeli bir vaziyet bu memleket için bu
gün bahis konusudur .Bu itibarla sağlık hiz
metlerinde personel dâvası, en başta hekim dâ
vası bütün mesul şahıs'larm ehemmiyetle, dik
katle .üzerinde» durtmaları ieaibeden, mutlaka 
tedbir bulunması gereken bir dâva halini al
mıştır. Dünyanın Iher tarafında sağlık bakan
lıkları ilk plânda, koruyucu hekimlik hiz
meti iile kendilerini vazifeli telâkki etmişler
dir. Bizde de Sağlık Bakanlığı bu yola yönel
miştir. bu yolda devam etmekle hakikaten 
me»mleket için son derece hayırlı bir politika 
takibetmekte'dir. Bu kanunun istihdaf ettiği 
gaye de budur. Hemen hemen, heyeti umıınıi-
yesi itibariyle koruyucu hekimlik sahasında 
çalışmakta bulunan hekimleri bu hizmette de-
vam. ettirmek, buraya yeterince yeni eleman 
eclbetmek gayesiyle bu kanun tasarısı hazır
lanmış ve Yüksek Heyetinizin huzuruna geti-
lilmiştii'. 

Bugün cari bareme göre, (> senelik son de
rece çetin ve ağır bir tahsil devresinden sonra 
bu hizmete gelen bir hekim 35 lira asli maaş 
almaktadır. Halen memleketimizin değişik sos
yal ve coğrafi şart lan muvacehesinde th izim et in 
çok güç olduğu yerlere bu sistemle, bu im
kânlarla eleman göndermenin mümkün olma
dığı yıllardan beri .Sağlık Bakanlığının büyük 
ıstırapla karşı -karşıya buluneluğu ve halle
demediği bir meseledir. Bu hizmetlerin görül-
mem'asi vatandaşın kendi kaderiyle, hele ha
yat gibi en ulvi bir mefhumun, en birinci me
sulü olan Devlet tarafından karşilannıiaıması 
suretiyle bu memlekete çok pahalıya mal ol
maktadır. 

Binaenaleyh bu müzmin elerde artık kestir-
nıe bir deva bulmak ve bu sahaya mevcudolan 
elemanları çekmek hepimizin müşterek bir 
vazifesidir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin derdi, 

mevcut hakimliğin azlığı değildir. Türkiye'de 
bugün icrayı sanat etmekte bulunan 10 Mu he
kim vardır. Biz müsait imkânlarla bu eleman
ları vazife sahasına çekmek metodunu ve 
'imkânım temin ettiğimiz anda 10 b'in hekim 
bu memlekette büyük hizmetler ve büyük ne
ticeler temin edebilecek bir kuvvettir. Ama 
maalesef onbin hekimin ancak üçbiıı civarında
ki bir miktarı bu hizmete esas itibariyle yapmak
ta bulunan »Sağlık Bakanlığının hizmetinde ça
lışmaktadır. .Mevcut sistemin hekimler için ca-
zibolması şöyle dursun, hizmeti tanıamiyle kabul 
etme imkânını tamamen reddetmesinden doğ
maktadır. Getirilen teklif son derece mütevazı 
bir tekliftir. Tavanı bin lira, asgari haddi ise 
500 lira, 400 lira, 300 lira şeklinde miktarlarda 
ve tabiî Sağlık Bakanlığının tesbit edeceği sta
tüye tabi olacaktır. Küçük bir meblâğ ile hiç ol
mazsa bugünkü halde tahammül edilemez durum
da bulunan bu hizmetleri tahammül edilebilir bir 
halde tutmak, Mutki'ye gidecek, belki orada hu-

.snsi kliniğinde ayda 100 lira dahi kazanma im
kânına malik olmıyacak bir hekimi hiç olmazsa 
asgari bir imkânla, çalıştırmak durumu ile karşı 
karşıya bırakmak gibi bir gayesi vardır, bu ka
nunun. 

13 . 4 . 1964 O : 1 
hizmette yapılabilecek en hayırlı bir adımdan 
başka bir mâna ifade etmez. 

Meselâ Ankara'nın merkezinde bir Hıfzıssıh-
ha Enstitüsü vardır. Burası memleketimizin ifti
har edebileceği en modern müesseselerimizden bi
ridir. Bugün Sağlık Bakanlığı buraya eleman bu-

Bu, Muhterem Vekil Beyin de izah ettikleri 
gibi, bir Mahrumiyet bölgesi Kanunu olmaktan 
ziyade Mahrumiyet hizmetleri Kanunudur. 

Muhterem arkadaşlarım, mahrumiyet bölge
sinde bulunmamasına rağmen bugün birçok vi
lâyet merkezlerimizde Sağlık Bakanlığı Hükü
met tabibi bulamamaktadır. Bir Afyon, vilâye
tine bir Hükümet tabibi göndermek için Sağlık 
Bakanlığı bütün gayretini sarf eder ama çok defa 
imkân bulunamaz. Çünkü Afyon vilâyetinde Hü
kümet tabibliği hattâ sağlık müdürlüğü yapa
cak olan zat ancak asli maaşı ile resmî maaşı ge
çinmek gibi bir durumla karşı karşıya olunca 
bu vilâyet merkezinde sosyal seviyesi oldukça 
yüksek bu mertebede bulunması lâzım gelen bir 
hekimin bu para ile geçinmesi mümkün değildir. 
Binaenaleyh, bu kanunda daha çok koruyucu he
kimlik sahasında çalışacak arkadaşlarımıza, 
mahrumiyet bölgesinde olsun, mahrumiyet hiz
metlerinde olsun, vazife gördükleri sahada mik-
tarmca eleman temini gayesi gibi son derece za
ruri bir maksatla getirilmiştir. Bunu kabul etmek 

Gerek koruyucu hekimlik sahasına bu şekil
de verilecek tazminatla, gerek Devlet hastanele
rinde Fultaym sisteminin tatbiki suretiyle resmî 
hizmette çalışan hekimlerin geçimlerini mutavas
sıt bir limit üzerinde tesbit gayesiyle Sağlık Ba
kanlığı tarafından ileri atılan "fikirler, girişilen 
teşebbüsler sayesinde, duyduklarımıza göre, 
memleketten dışarı doğru hekim akını oldukça 
azalmıştır. Bu, bir ümittir. Bu ümidi, Yüksek 
Meclisinizin tasvibi ile, semahatiyle bir tasdika 
tabi tutarsa, emin olunuz ki, bugün memlekette 
mevcudolan hekimler büyük ekseriyetiyle hiz
mete şitabedecekleri gibi dışarda bulunmaların
dan hiç ide ımeımınun olımıyaaı, binan evvel bir im
kânın husulü ile yurda dönmeyi özliyeıı birçok 
arkadaşlarımız memlekete hizmete koşacaklardır 
Ve biz de bu suretle memlekete karşı olan borcu
muzu eda etmekle en doğru bir kararı almış ola
cağız. Bölgelerin tesbiti bir zarurettir. Bölgeleri, 
Sayın Bakanın ifade ettikleri gibi, elbette geçmiş 
tecrübelerden, mevcudolan münhallerden, aksıyan 
vazifelerden ilham alarak Sağlık Bakanlığı tesbit 
edecek, Bakanlar Kuruluna gönderecektir. Ba
kanlar Kurulu da bunu tesbit edecektir. Bunun 
cihetteki her yıl değişmesi bir zaruret değildir. 
Ama geniş mikyasta değiştirme gerektiği takdir
de1, Sağlık Bakanlığı değişen duruma göre, deği
şik bir liste ile elbette Bakanlar Kuruluna gide
cek ve bunu Bakanlar Kuruluna tasdik ettirecek 
ve o suretle tatbika koyacaktır. Fakat burada şa
hıs bahis konusu değildir, bölge bahis konusudur, 
vazife bahis konusudur. Hiçbir şahıs ve şehir ba
his konusu değildir. Birçok kazalarımız vardır ki, 
senenin 11 ayı münhaldir. Hizmeti mecburiyeli ol~ 
masına rağmen oraya tâyin edilen bir hekim git
tiği ayın ertesi günü istifa edip tazminatı ödemek 
gibi birtakım yollara gitmekte ve oradaki vatan
daşlar ebediyen hizmetten mahrum bırakılmakta
dırlar. Bu tasarı sayesinde hizmeti mecburiyeli 
olsun olmasın hiç, olmazsa bu kabîl yerlerde bir 
kısım personeli bulundurmak suretiyle hizmet 
görmek imkânı kısmen olsun hiç. olmazsa, sağlan
mış olacaktır. 
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lamamaktadır. Bu.müessese mevcudolması gere
ken kadronun yarısından aşağısı ile çalışmakta
dır. Halbuki bu müessese sağlık hizmetleri bakı
mından hayati bir müessesedir. Aşılar, serumlar, 
koruyucu hekimlik sahasındaki bütün hizmetler, 
bütün ilerlemeler, bütün tetkikler bu müessesede 
yapılmaktadır. Bunlar vasati olarak bugün maaş
tan aldıkları bin lira civarındaki meblâğa ilâve
ten, bir bin lira da tazminat aldıkları takdirde 
hiç şüphe etmeyiniz ki, hayatları biraz tahammül 
edilebilir bir hale girer, ilimde, bu hizmet sahasın
da çalışma imkânları sağlanmış olur. Bu itibarla, 
burada bir mahrumiyet bölgesi...şu bu kıstası de
ğil hizmet kıstası, hizmetin imkânsızlıkları, mah
rumiyet kıstası ve hizmet önemi kıstası mevzuu-
bahistir. Bu sebeple memleketin heyeti umumiye-
sini, hizmetin heyeti umumiyesini kökünden alâ
kalandıran bir mevzu olması itibariyle son derece 
lüzumlu, son derece faydalı neticeler umduğumuz 
bir tasarıdır, bir teşebbüstür.. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin bu 
haklı meseleyi takdir edeceğinden asla şüphe et
miyorum. Bu itibarla, bu mevzu üzerinde daha 
fazla sizleri yormayı zâid telâkki ediyorum. 

Kürsüye gelmişken bir temennimi de, bir öz
lemimi de Sayın Bakana huzurunuzda iletmek is
terim. Aynı derecede önemli, aynı derecede sağ
lık hizmetlerimizde büyük ve ciddî bir reform 
yapacak vatandaşın, meslekin hizmetin haysiyeti
ni kurtaracak ehemmiyette olan diğer bir teşeb
büsten bahsetmek istiyorum : 

Gündemde bulunan «Full Time yani tam hiz
met, muayenesiz resmî hekim» projesinin de bir 
an evvel, kendilerinin Yüksek Meclise sunacakla
rı bir takrirle, müzakereye getirilmesini ve bu ka
mında çıkarılmak suretiyle bugün tıp meslekinin 
anâruz bulunduğu birçok Kiıtaplarıın şikâyetlerin, 
ıztıraplarm da ortadan kaldırılmasını, bu suretle 
sağlık hizmetlerimizde hakiki, köklü bir reformun 
bu memlekette hizmete girmesini temenni ederek 
sözlerime nihayet veriyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 

Okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının birinci maddesi hakkındaki müza
kerelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Mustafa Uyar 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, yeterlik 

önergesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde gelmiş değiştirge öner
geleri vardır. 

MEHMET ALİ AMKAN (Mardin) — Ben 
takririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Gelmiş değişiklik önergeleri var, 
okutuyorum. Mehmet Ali Arıkan arkadaşımız 
önergelerini geri aldılar. 

Başkanlığa 
489 sıra sayılı kanun tasarısının 1 nci mad

desinde «Bakanlar Kurulunca kabul olunan yer» 
ifadesinden sonraki «ve» veya olarak düzeltilmiş
tir. Arz ederim. 

Sağlık Komisyonu Sözcüsü 
Eskişehir 

İbrahim Cemalcılar 

BAŞKAN — Bu husus bilgilerinize sunulur. 
Ve, «veya» olarak düzeltilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Veteriner Fakültesi mezunlarının adının «Ve

teriner hekim» olarak kabul edilmiş olduğundan 
buradaki «veterinerlerden» kelimesi yerine «Ve
teriner hekimlerden» olarak tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Kemal Ataman 

BAŞKAN — Muvafakat buyuruyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ IBRAHÎM 

CEMALCILAR (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülnıeiklte olan kanunun 1 nci ımaddesin-

(deki 1 000 liranın 2 OOO lira olaraik değiştirilme-* 
«ini arz ve telklıif 'ederimi. 

Bolu 
Turgut Çulha 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesine 

aşağıdaki ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bolu 
Turgut Çulha 
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«Sağlık memuru, laborant ve diğer tıp men- I 

suplarına» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin, vaki tenkidi er 

muvacehesinde yeniden tedvini iyin komisyona 
iade edilmesinin oya arzını teklif ederim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri ayrı ayrı oku
tuyorum. Burada en aykırı olanı; maddenin 
komisyona iadesine aidolan önergedir. Madde
nin komisyona iadesi hakkındaki önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Faruk Küreli'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — iSaym Küreli'nin önergesine ko

misyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İBRAHİM CEMAL-

CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Turgut Çulha nm, ödeneklerin 2000 (iki 
bin) lira olması hakkındaki önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — 2 000, 1 500 olarak tashih edil
miştir. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İBRAHİM 
CEMALCILAR (Eskişehir) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Turgut Çulha'mn ikinci önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye, katılmıyor. 
Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik öner
gesi ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödene
ğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sözü 
geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak şart
tır. 

3153 sayılı Kanuna dayanılarak 27 . -t . 1.939 
tarihli ve 2/1087 sayılı Kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi \ 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanunu- | 
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nun 78 ve 79 ncu maddeleri hükümlerine göre 
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde geçici 
görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri 
icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve sebeple 
olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenek
leri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda topla
mı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri verilir. 
Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaş, ücret ve
ya tazminatlariyle vekâlet maaş veya ücretleri
nin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız asli görevlerinden dolayı ödeneğe 
müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görev
lerinden dolayı ödenek alamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, 2 nci maddenin üze
rinde pek kısa sürecek görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Allah'ın bir yaratığı bulunan fâni insanların 
içtimai hayatta mâruz kaldıkları maddi ve mâne
vi ıstırapların tatmini için cemiyet hayatında va
zife gören Türk hekimlerine maaşlarından ayrı 
olarak tanınan bu tazminat kanun tasarısının 
yüksek huzurlarınıza getirilmesini şükranla kar
şılarım. 

Muherem arkadaşlar, ikinci madde doğrudan,, 
doğruya hekimin fiilî olarak vazife görmesi halin
de kendisine kararnamede tâyin edilen miktarlar 
üzerinde ve muayyen nisbetleri tahtında muayyen 
bir tazminatın verilmesini derpiş etmektedir. De
mek ki, ikinci maddeye göre esas kaide hekimin 
bu tazminata müstahak olabilmesi için doğrudan, 
doğruya vazife başında bulunması ve fiilî olarak 
o mahalde bulunması zaruri ve şarttır. Yine ikin
ci maddede tasrih edildiği üzere, bu maddenin üç 
istisnası mevcuttur. Memurin Kanununun, 78 ve 
79 ncu maddeleri, vazifesinden izinli olarak ayrı
lan veya 3153 sayılı Kanun hükümlerine göre 
hazırlanan yönetmelik ahkâmı gereğince başka ye
re vazifeli olarak gönderilen ve yahut da dış 
memleketlere bir vazife babında ve yahut da bir 
ihtisas yapmak üzere gönderilen şahıslara bu kabil 
tazminatı tanımamaktadır. Anayasamızın 41 nci 
maddesi ve mer'i bulunan, tatbik edilmekte olan, 
idari, adlî ve askerî mevzuatın gerek eskiden 
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ve gerekse yeni olarak getirdiği hükümler muva
cehesinde bu maddenin kabili telif olmadığını ve 
bu hükümlere doğrudan doğruya bir mubaycnet 
arz ettiğini ve aralarında bariz bir fark bulundu
ğunu işaret etmek isterim. 

Muhterem, arkadaşlarını, Anayasamızın 41. nei 
maddesi hükmüne göre,«Devlet, iktisadi ve sosyal 
hayatı adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenler.» ve yine bu 
maddeyi takibedoıı 42 ııci maddeye göre, «iktisa
di ve malî tedbirlerle Devlet çalışanları korur.» 
hükmünü vaz'etmektedir. Anayasamızın bu mad
deleri ve mevcut mevzuatın hükümleri karşısında 
bu maddeyi tahlile tabi tuttuğumuz takdirde bu 
maddenin tatbikatta no gibi ve ne kadar ada!(it
sizliklere, aksaklıklara sebebiyet verdiğini müşa
hede etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, halen .meriyette bulu
nan ve Türk adliyesini şerefle haysiyetle ifa eden 
Türk savcı ve Türk hâkimlerine tazminat mahi
yetinde sayılabilecek bir yeni temsil ödeneğini 
5027 sayılı Kanunla kabul etmiş bulunuyoruz. 
Ve yine Danıştay mensupları, Temyiz Mahkemesi 
azaları ve gcnarallere, kaymakam ve valilere bu 
kabîl temsilci ö'deneğini, İm kabil tazminatlarını 
kabul etmiş ıbulunmaktayiz. 'Şimdi buradan bir 
misal vermek suretiyle bu maddenin çok garip 
bir hüküm geçtirdiğini ifade etmiş olacağım. 

Bugün mahallinde vazife gören bir kayma
kam, bir hâkim veyahutta bir savcı Ibaşlka jcve 
tâyin edilmesi halinde temsil ödeııeğenden, asıl 
tazminatın dan /mahrum kalmadığı halde ve ken
disine bu ödenek, bu tazminat - vekilliğine sa
lahiyetli olarak gönderilmesine rağmen. - fiilen 
ve doğrudan doğruya, ödediği halde, bilhassa iç
timai hayatın ıstıraplarını çok yakından izli-
yen Türk hekiminin bu kabîl tazminattan, bu 
kabîl temsil ödeneğinden mahrum kalmıasinin. 
adalet ve hakkaniyet esaslarına hiçbir su
retle tetabuk etmediği kanaatindeyim. Onun 
için komisyonun mevcut mevzuat muvacehesin
de doğrudan doğruya Türk hekiminin, vazife 
başında bulunsun veyahut da bulunmasın, ka
nuni sebeplerle ayrılsa, dahi kendisine bu 
ödeneğin, bu tazminatın verilmesi hükmü bu 
maddeye 'dercedildiği takdirde, öyle tahmin 
ediyorum ki, Türk doktoruna âmme hizmeti 
yönünden daha iyi bir hizmette bulunmuş 

13 . 4 . 1964 O : 1 
olacaktır. Komisyondan istirhamım budur. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, 
MEHMET ALİ A R K A N (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, gayet kısa söyliyeccğim. 
İkinci maddede «Memurin Kanununun 78 ve 79 
ncu maddelerindeki hükümlere göre verilen 
izinlerini kullanırlar» tâbirinin kaldırılmasını 
talebetmekteyim. Sebebine gelince; malûmuâli-
niz bu maddelere göre memurlara bir hafta
lık izin verilmektedir. Babası ölmüş, yahut bir 
tarafta zelzele olmuştur, b'nr haftalık izim 
ister. Maaşını, ödeneğini keserim, olmaz öyle 
şey. Bu hükmün kaldırılmasını talebediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dizmen. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, Devlet hizmetini kabul etmiş 
şahısları hizmetin icabına uygun bir şekilde 
vatan sathında düzenli bir dağılış ve yayı
lışa tabi tutulmaktaki, müşkülât umumi bir 
derdimizdir. Vatanın her köşesinde ömür tü
keten birçok vatandaş varken hizmetini göre
ceklerin hizmet müddetlerinden bir ksmıııı 
şimdiye kalar ondan yoksun kalanlara hasret
menin âdil bir sistemini bulamamış olmamız 
meselesi, onları yurt dışına kaçırmaktadır ki; 
bu hemen hemen dışarda hizmet kabul etmesi 
mümkün bütün meslek gruplarında görülen ak
sak bir tarafımızdır. Tıp mevzuunda bu umu
mi derdimize ilâveten, imkânları bizim im
kânlarımızla kıyaslanmıyacak kadar ileri olan 
milletlerle bir rekabet halinde bulunmuş ol
mamız da vardır. Bugün gerçek durum bu. 
Başka hizmet sahalarındaki şahısları .memle
kette alıkoymak için dış memleketlerle rekabet 
etme durumumuz olmadığı halde, doktorla
rımızı memleketimizde hizmete bağlıyabilmek 
için dış ülkelerle rekabet etmek durumu ile 
karşı karşıyayız. 

'Bunun bir de diğer bir veçhesi vardır. O 
da, arkadaşımın burada dile getirdiği gibi, 
bu gayet ulvi meslekin Devlet hizmeti ile 
özel çalışmanın aynı branşta bir arada yürü
tülmesi sistemi kabul edilmiş olması dolayı-
siyle, meslekin ulviyetine gölge 'düşürücü bâzı 
hallerin bulunuşu, bunların miktarının az veya 
çokluğu üzerinde katı rakam vermek veya 
nisıbet tâyin ctmıeik mümkün değilse de, ef-
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kârı umumiyeyede akislerinin pek büyük olu
şudur. 

Bu itibarla, biz bu 'kanunu çıkarırken, bu teh
likeleri de kısmen bertaraf edici 'tedbirleri 
birlikte mütalâa etmemiz gerekir kanaatindeyim. 
Zannederim biraz sonra müzakeresini yapacağı
mız Ful t ay m. Kanunu ile, ki, sağlık kurumların
da hizmet gören şahıslara döner sermayeden 
2 500 liraya kadar para vermek kabil olacaktır, 
o kanunda hizmette çalışanların bütün hizmetle
rini kurumlara hasretmeleri ve serbest çalışma 
sahalarını kapatması kabul edildiği halde bu taz
minat kanununda böyle bir hüküm kanuna kon
mamıştır. Zannederim hemen hemen diğer mes
lek gruplarından biraz cömertçe davranarak 
.1 000 lira olarak kabul ettiğimiz bu tazminatı 
verdikten sonra zaten Hükümet tabipliklerinde 
bir kısım yerlerde vazife gören şahıslar dışardan 
hizmet almamaktadır veya aldıkları hizmet pek 
cüzi kalmaktadır. Bu itibarla eğer onların mua
yenehane açmalarını menedecek olursak aslın
da belki de bugün tabanı 500 - 600 tesbit edeceği
miz miktarı 800 - 900 - 1 000 olarak tesbit etmek 
suretiyle muayenehanelerinden gelen geliri ken
dilerine ödemiş hale gelebiliriz. Vie böylece gerek 
o kanunla gerekse başka kanunla muayenehane 
açmak serbestisini kaldıracak olursak... 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Kalkmış de
ğil. 

H. ALI DlZMAN (Devamla) — Bende
niz kaldırılmasını teklif edeceğim. Kaldırır
sak, bu yolda önemli ve şümullü bir adım atmış 
oluruz. Bunun için bir takrir arz ediyorum. Bu 
takririmde bu ödeneği verilen kimselerin mua
yenehane açmaktan memnuiyetine mütedairdir. 
Bir şahıs dilerse bu ödeneği kabul eder, muaye
nehanesini kapatır, dilerse ödeneği almaktan fe
ragat eder, ama muayenehanesini kapatmaz. 
Bunu temin eden bir takrir takdim ediyorum, 
kabul edilmesini istirham edeceğim. Hürmetle
rimle, 

BAŞKAN — Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşla t1, çok kısa, bir noktaya temas edeceğim. 
Hekim arkadaşlarımız arasında, ek görev mese
lesi, dâvası kronikleşmiş bir mesele olarak bulun
maktadır. Benim bildiğime göre, belki eski bir 
malûmattır ama bir hekim arkadaşın uhdesinde 
7 ek görev bulunduğunu müşahede etmiş idik 
bir zamanlar. Şimdiki durum nedir, bilmiyorum. 
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Bu durum tabip odalarınca da muayyen, bir had
de indirilmiş veya (Bir, iki xk görevden başka 
bir görev alamaz. Bunu diğer hekimler alır.) şek
linde bir tavsiyede yahut tamimde bulunmuş ol
masına rağmen Tabipler Odasının Meclisinin, bu 
kararı zannediyorum ki, tatbik edilemedi, yürü
medi. 

Şimdi Sayın Komisyon ve Bakan ne düşünü
yor bilmiyorum, yalnız tasarıda diyor ki, ancak 
uhdesinde birden fazla görev bulunanlar yalnız 
asli görevlerinden dolayı ödenek alırlar, tazmi
nata müstahak olurlar... Buna bir şey diyecek 
yok. Yalnız Ankara ve istanbul'daki hekimlerin 
de bu tazminattan istifade edecekleri belirtildi
ğine göre burada aynı durumda olan hekimler, 
varsa, meselâ; yedi veya daha fazla veya daha 
eksik yni ikinin üstünde ek görev alanlar varsa 
bu içtimai adalete uygun bir durum olmuyor. 
Dolayısiyle hekimleri tatmin etme bakımından 
da kanunun ruhuna uygun bir vaziyet değildir. 

Binaenaleyh, buna küçük bir ek konularak,, 
(ikiden fazla ek görevi olanlar ikisinden biri
sini tercih ederler) şeklinde bir kısım ilâvesi uy
gun olur. Mamafih Komisyonun fikrini de öğ
renmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, ikinci madde üzerinde müzakere
ler bence o kadar vuzuha varmıştır ki, gerek Sa
yın ve çok kıymetli Bakanın ve gerekse çok kıy
metli Azizoğlu'nun uzun uzun verdikleri izahat
la mesele doğrudan doğruya açıklanmıştır. 

Bu bir realite mevzuudur. Memlekete bugün 
birçok yerlerimizde, istanbul vilâyeti dâhilinde 
bile, koruyucu hekim tutmamıza imkân olmamak
tadır. Binaenaleyh Devlet ve Hükümet olarak va
zifemiz icabı orada hekim bulundurmak zorun
dayız. 

Arkadaşlarım mütemadiyen vekâleti tazyik 
altında tutmaktadır, bunun bir çaresi aranmış
tır. Buna çare olarak da, bu bölgelerde mahru
miyet hizmeti karşılığı olarak hekimleri buraya 
göndermek için, bu hizmeti biraz daha cazip ha
le getirmek dâvasından ibarettir. Bunun diğer 
şeylerle, ilgisi, yoktur. Bu da maddelerde saraha
ten belirtildiği gibi hizmetin yapıldığı müddetçe 
verildiği paradır. Binaenaleyh ne şahsadır, ne 
de hizmetin başka yerlerdeki yapılış şeklinedir, 
doğrudan doğruya tahsis edilen yerlerdeki hiz-
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metin yapılması müddetince verilecek paradır. 
Ancak biliyorsunuz ki, kanunumuzda ücretli 
olanların altmış güne kadar hastalıkları müdde
ti zarfında ücretleri verilir. Zannediyorum ki, 
bu nazarı dikkate alınarak kanunda bu şekilde 
(Hastalık müddeti zarfında toplamı altmış gü
nü tutmak üzere hasta olanlara bu müddet zar
fında ücret verilir) denmektedir. 

Bir de madde; muayyen maksatlarla gene ve
kâlet tarafından meselâ; filân yerde meydana ge
len bir sâri hastalığın karşısında aniden bir hü
cum mücadelesi yapacak şekilde hekimleri orada 
toplamak ve hekimleri teçhiz edebilmek için hem 
onları yerlerinden ayırmak, hem de aldığı ücret
ten mahrum bırakmamak için vekâlet tarafından 
o maddelere dayanılarak verilen hizmetlerin ifa
sı esnasında bu paraların verilmesini âmirdir 
Hâdise bundan ibarettir, madde gayet sarih ve 
açıktır. Arkadaşlarımın bunu diğer şeylerle ka
rıştırmamalarını ve maddenin aynen kabulünüze 
mazhar olmasını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, konuşan hatip arkadaşları
mızın temas ettikleri gibi tabipler hakkındaki 
müzakere ettiğimiz ödenek kanunu hakikaten 
memleketimizin mahrumiyet mıntakal arında vo 
mahrumiyeti müeddi vazifelerde çalıştıkları sı
rada kendilerini tatmin edici bir mahiyet arz et
mektedir. 

Hepimizce malûmdur ki, tabiplerimizin mad
di imkânsızlık sebebiyle dış memleketlere bir mu
haceret halinde gittikleri ve memleket dâhilin
de büyük ölçüde doktorsuzluk çektiğimiz bir acı 
hakikattir, işte bu gaye iledir ki, bu kanunu ge
tirmiş bulunuyoruz. Kanunun ikinci maddesin
de konuşan arkadaşlarımız mühim noktalara te
mas ettiler. Bendeniz sadece mukayese yollu bir 
noktayı huzurunuza sermek istiyorum. Şöyle ki; 
kanunun 2 nci madd evsinde, «Birinci maddede 
yazılı ödeneklere hak kazanabilmek için mezkûr 
maddede sözü geçen mahal ve görevlerde fiilen 
çalışması şarttır.» dedikten sonra, «İzinlileri ve 
başka mahallerde görevli olarak çalışanları istis
na kılmak suretiyle bunun haricinde bilâ maze
ret - yani mazeret dahi kabul etmeksizin - öde
neğinin verileniiyeceğini» âmir hükmü ihtiva et
mektedir. 

Arkadaşlarımızı n yine temas ettikleri veçhile, 
tabibin hastalığı halinde ezcümle bir hafta, on 

13 . 4 . ,1964 O : 1 
gün, .15 gün veya daha ziyade müddete ait has
talıkları sebebiyle bu ödeneği alamıyacağı yolun
dadır. 

I Muhterem arkadaşlarım, halen mer'i olan Hâ-
' kimler Kanununa göre bir hâkim izinden hariç 
j hastalığı İmlinde, iki aylık müddeti geçirdiği tak-
j d irde ödeneğini alamaz. İki aya kadar olan mâ-
! zeretlerini kanun kabul eder ve kendisine veri-
: hm ödeneği bittekmil alır. Şimdi mer'i olan Hâ-
\ kimler Kanunu ile, yani bir hâkimler müessesesi 
i ile tabipler müessesesini mukayese edecek olur-
| sak; adlî teşkilâta mensubolan savcı ve hâkim-
i 1er hastalıkları veya mazeretleri halinde iki ayı 
! tecavüz etmemek suretiyle ödeneklerini aldıkları 
' halde tabipler bu madde hükmüne göre alamıya-
I eaklardır. Memlekette bir müessese bu yoldaki 
i bir madde hükmünden istifade ederken diğer bir 
i müessesenin tamamen zıt hükümlerle bu istifa-
! deden mahrum kalmasının hakikaten adalet kai-
] delerine uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu iti-
| barla, bâzı arkadaşlarımızın temas ettikleri veç-
; hile bu maddenin son fıkrasına iki ayı geçmemek 
j üzere kaydının ilâvesi suretiyle maddenin kabu-
ı lünü arz ve istirham ediyorum ve bu yolda da 
| bir takrir veriyorum. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Komisyon. 
| SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS-
| YONU SÖZCÜSÜ İBRAHİM CEMALCILAR 
| (Eskişehir) —• Muhterem -arkadaşlar, Komisyon 
i olarak arkadaşlara kısa kısa cevap vereceğim. 

Oğuz arkadaşımın suallerine ve tenkidine ce-
| vap veriyorum. Daha evvel de belirttiğim gibi, 
i tazminat şahsa değil, yeredir. Evvelâ kanunun 
I ruhu budur. Eğer Oğuz arkadaşımın söylediği 
| gibi olursa, bir arkadaş bir yere tâyin edilecek, 
• la/m inalı alacak, o başka yeri tâyin edilince onun 
', yerine başkası gelecek tazminatı o alacak, onun 
: yerine başkası gelecek, tazminat devam edecek. 
i Bu, kanunun ruhuna tamamen aykırıdır. Oradan 
' İtilâ sebep ve mazeretsiz ayrıldığı zaman onun ye-
| rine başkası tâyin edileceğinden o alamıyacak 

başkası alacaktır. Bir kert; bu esası kabul etmiş 
| 1 »ulunu yor uz. Ve bu ödenek katiyen hâkim ve 
İ savcıların ödeneği ilo kıyaslanamaz, o toptan bir 
j ödenek kanunudur, bu yarı ödenek kanunudur. 
i Alicanoğlu arkadaşım tahmin ediyorum madde-
I nin bâzı kısımlarını gözden kaçırdılar. Söyledik-
i leri aynen vardır, okuyorum kendilerine: «...Me-
i ınurin Kanununun 78 ve 79 ncu maddeleri hü

kümlerine göre verilen izinleri kullananlar ve 
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yurt içinde geçici görevle başka tarafa gönderi- I 
lerler ile görevleri icaibı ayrılanlar dışında...» 
diyor, yani bunlara veriliyor. 

Yalnız bir önerge verdik burada, «izinleri kul
lananlar», dan sonra gelen, «ve», «veya» olacak. 
«dışında» dan sonra da >bir, «virgül», ilâvesi ola
caktır. 

Sayın Ali Dizman'm tenkidine gelince; arka
daşlar zaten bu yerlerde muayenehane açabildiği 
halde, ek görev olduğu halde doktor gitmiyor. 
Biz bu kanunu buralara doktor göndermek için 
getiriyoruz. Şayet bu tazminatı alanlar muayene- | 
hanelerini kapatacak dersek, ©şasen muayeneha
nesi açık iken gitmediğine göre, hiç gitmiyecek-
tir. O zaman da tatbikat yerini bulmamış ola
caktır. 

Turgut Çulha arkadaşımızın tenkidlerine ge
lince; bir hekimin 7 - 8 tane ek vazife alması 
bugünkü hallerde enderi nâdirattandır. 

Fakat şunu arz edeyim ki, ek görev olduğu 
halde eğer bir yere hekim gitmemişse orası esa
sen mahrumiyet bölgesi demektir. Oraya hekim 
göndermek lâzımdır. Bunun için, eğer orada ikin
ci bir hekim varsa, esasen Tabib Odaları Kanu
nuna göre bir ek görevden başka ikinci ek gö
revi muhakkak diğer bir hekimin alması lâzım
dır. Zaten orada hekim varsa orası mahrumiyet 
bölgesi değildir. Hekim yoksa ve ek vazifeleri de 
üzerinde ise ek vazife almasında bir sakınca ol-
mıyacaktır. Maksat mahrumiyet" bölgesine hekim 
göndermektir. 

Sayın Alicanoğlu'nun da beyan ettiği husus 
alt kısımda vardır, 60 gün... «Hastalık halinde 
60 günü geçmemek şartiyle tazminat verilir» 
diyor. Yani kendi sundukları önergenin aynısı 
ikinci bentte de mevcuttur. 

ALÎ İHSAN BALIM (teparta) — Efendim, 
ikinci maddede; yurt içinde geçici görevle başka 
tarafa gönderilenlerle görevleri icabı ayrılanlar ' 
dışında deniyor. Geçici bir görev verilmesini an
lıyorum. Ama, görevleri icabı ayrılması nedir?.. 
Bu ne mâna taşımaktadır, anlıyamıyorum. Bun
dan ne kastediliyor? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ İBRAHİM CE-
MALCILAR (Devamla) — Efendim, meselâ ci
var kasabalardan birinde çok âcil bir salgın 
hastalık zuhur etti bu salgın hastalığa yardım 
için, orası mahrumiyet bölgesi olmadığı halde 
buradan bir hekimi oraya çektik. Bilfarz bu I 
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I müddet 15 gün veya iki ay sürdü, bu müddet 

içinde gene tazminatı alacaktır, çünkü kendi ih
tiyarı dâhilinde bir iş değildir. Kendisi orada 
kalmak istiyor, fakat vazife olarak başka bir 
vazife veriliyor, bu vazife de bu kanunun kap
samı dışında bir vazifedir; bu takdirde dahi ala
caktır. Yurt içinde geçici görevle başka tarafa 
gönderilenlerle, görev icabı ayrılanlar düşünül
mez. Belki çok âcil bir vazife almadan da oraya 
yardım etmek, meselâ valinin tensibi ile orada 

I bir vazife verilmesi icabederse aynı vilâyet için-
I de teşmil etmekte de bir mahzur yok. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir sual sora
bilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir yerde Hü

kümet tabibi bulunan her hangi bir doktor me
selâ, Sımak Hükümet Tabibinin Hakkâri Vilâ
yetine vekâleten tâyin edilmesi suretiyle ken
disine bin liralık tazminat veya asgari bir yar
dım verilebilecek mi? 

İBRAHİM CEMALCILAR (Devamla) — 
Yerine göre verilecek. Eğer o yer kanunun kap
samı içinde ise, Bakanlar Kurulunca o yer tes-
bit edilmişse verilecektir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Meselâ kendi 
Şırnak Hükümet Tabibidir, fakat Vekâlet ken
disini Hakkâri Vilâyetine vekil olarak gönderi
yor.. Verecek misiniz? 

İBRAHİM CEMALCILAR (Devamla) — 
Kanunun kapsamında ise verilecektir. 

BAŞKAN — Hakkâri'de böyle bir şey var
sa, yerinde mahrumiyet bölgesi ise alacak.. Ve
ya iki ay ayrıldıysa komisyonun sözüne göre 
muvakkat vazifesi ise yine alacak. 

Başka söz istiyen var mı?.. Yok. Saym Bakan 
buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Zabıtlara geçtiği 
için düzeltmek isterim. Saym Balım arkadaşı
mın sorusu şu şekilde cevaplandırılmalıdır : 

«Memurin Kanununun 78 ve 79 ncu madde
lerine göre verilen izini kullananlar veya yurt 
içinde geçici görevle vazifesinden alınıp başka 
tarafa gönderilenlerle, yani vekâleten geçici gö
revle kendisine bir başka yerde var'fe verilen
ler ve görevleri icabı ayrılanlar dışında» diyor. 
Yani bunlar tazminat alacaklardır. Ancak, bun-

I ların dışında olanlar tazminat alamryaeaklardır, 
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Dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun gö- I 
revleri başında bulunmıyanlara görevlerinden 
ayrı bulundukları sürece ödenekleri verilemez. 
Yani bunlar, kendileri için ödenek alacak vazi
felilerdir. Bunu tekrar belirtmek isterim. Ge
çici görevle başka taraflara gönderilenlerle, gö
revleri icabı ayrılanlar dışında; bunun dışında 
kalanlar tazminat almıyacaklardır. Ama onlar 
tazminat alacaklardır. 

Gittikleri yer mahrumiyet bölgesidir, değil
dir. Ama kendileri mahrumiyet bölgesinde hiz
met görmektedirler. Bakanlık kendisine geçici 
olarak bir görev vermiştir. Gittikleri yerlerde 
hizmetleri sürensince de tazminatı alacaklardır 
tabiî. Bunu bilhassa zabıtlara geçmesi bakımın
dan arz ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerindeki değiş
tirge önergeleri vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
489 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci mad

desinin 3 ncü fıkrasının ikinci cümlesi, «Bu ka
nuna göre ödenek verilmesi, ek görev, maaş, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya üc
retlerinin ödenmesine engel teşkil etmez» şek
linde değiştirilmiştir. Arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

İbrahim Cem alçılar 

BAŞKAN — Yani «ve» yi «veya» yapmış 
oluyorsunuz değil mi efendim? Komisyonun dü
zeltmeleri arz olunur. 

Başkanlığa 
2 nci maddenin «izinleri kullananlar» dan 

sonra «ve» yerine «veya» konması; «ayrılanlar 
dışında» ibaresinden sonra da bir «virgül» kon
masını arz ederim. 

Sözcü 
İbrahim Cemalcılar 

BAŞKAN — Komisyonun düzeltmeleri Yüce 
Meclise sunulur. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddeye aşağıdaki metnin, bir fıkra 

olarak eklenmesini, sözlü olarak arz ettiğim ge
rekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman | 
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ödenek alanlar, hariçte serbest olarak mes

lek ve sanatlarını icra edemezler, ödenekten 
feragat ile serbest olarak meslek ve sanatlarını 
icra etmeleri mümkündür. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor
um? 

KOMİSYON ADINA İBIİABİM OUMAUH-
LA.R (Eskişehir) -Katılmıyoruz? 

BAŞKAN — Komisyon, Dizman arkadaşımı
zın önergesine katılmıyor, önergenin nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi komisyonun düzeltmesi şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeğe başlanır ve bu 
görevden ayrılanların aysonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödenekleri
nin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesil
mesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tek
rar ödenmeğe başlamasında yukardaki hüküm
ler uygulanmr. 

ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen: 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun .yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye've Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının lehinde sayın Kırımlı Buyurun. 
ALÎ DİZMAN (Tokat) — Aleyhinde söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN —- Peki efendim, size de söz veri

riz. 
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- AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, meslekten veya 
meslek dışındaki muhterem arkadaşları kanun 
hakkında o kadar güzel sözler söylediler ve de- ' 
rinliğine incelemeler yaptılar ki, artık bize daha 
fazla konuşacak söz kalmadı. Hele meslek dışın
daki arkadaşlarımın bu dâvaya inanışlarını şük
ranla karşıladığımızı arz etmek isterim. Tasvibi
nizden geçtiği takdirde bu kanunla sağlık alanın
da yeni bir sisteme ve yeni bir adım atılmış olu
yor, yeni bir kapı açılmış oluyor. Bu kapı benim \ 
şahsan gönlümün istediği kadar büyük değil, 
ardına kadar da açılmış değil.. Ama ne olunsa ol
sun bugün için bu aralık dahi olsa o kapının bu 
dâvayı halletmesi babında daha çok, ardına ka
dar bir gün açılacağına ve meselelerimizi bu yön
den de daha iyi bir şekilde halledeceğine inanan 
bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün hekimlerin 
durumu, hele siz mulhterem arkadaşlarımın sevi- ' 
yesinden bakıldığı zaman görülen iyi seviyede 
asla değildir. Muhakkak ki, çok muhterem arka
daşlarım hekime ihtiyaç duydukları zaman, mu
ayyen seviyedeki hekimlere müracaat ederler, 
ama meselenin aslı bu değildir. O muayyen sevi
yedeki arkadaşların kazancı ile diğerlerinin du- ' 
rum.unu asla tatbikatta mukayese edemeyiz. En 
uzun, en yorucu tahsili yaptıktan sonra, en bü
yük maddi ve mânevi ıstıraplarla karşı karşıya 
kaldıktan sonra dahi - ileri gideyim - umacı gibi 
birçok hastalıklardan, heyeti ıımumiyenin kaçtığı 
birçok hastalıklardan burun buruna, göğüs gö-
ğüse gelen bu arkadaşların birçok mâruz kala
cakları bu hastalıkları bir tarafa iterek meslek ' 
aşkiylo sarıldıkları dâvaya karşılık maddi karşı
lığını bulamadıklarını kabul etmeniz gerekir. 

Ben merak ettim. Mühendisler Birliğinden, 
efendim, Barodan hukukçuların, teknik adamla
rın umumi seviyelerini az çok tesbit etmeye ça- ' 
I iştim. Gördüm ki, teknik elemanların yüzde 90 ı 
iyi standart içinde çalışmakta, yaşamakta, imkân
ları bizim için iyi dediğimiz standardın üstünde. • 
Hukukçu arkadaşlar şu veya bu şekilde idari sa
ltaya da girse, hâkimlik sahasına da girse, avu
katlık da yapsa onların da standartlarını tesbit 
ettim, yüzde 70 iyi standardın üstünde. 

Ama doktorların yüzde 20 si iyi standardı 
bulamamış kimselerdir. Yoksa bu mevzuda, teyi-
den. konuşmayı faydalı görüyorum sayın arka-
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dağlarım. Çünkü ne kadar teyiden konuşulursa 
fayda vardır. 

Çünkü biz hekimleri, böyle hekimleri iltizam 
eder mahiyette gelen bir kanunu; kendimize yon
tuyor gibi kabul etmeyin. Bu aslında doktorları 
himaye eden sağlık personelini himaye eden ka
nun İni aziz mili etimizi himaye eden bir kanun 
demektir. Bu bakımdan beni mazur görün. 

BAŞKAN — Sayın Kırımlı, heyeti umumi-
yosi hakkında değil de reylerinizin ihsası mahiye
tinde ve tümü üzerinde reylerinize müessir ola
cak şekilde konuşmanızı ve beyanınızı kısa kes
menizi rica ederim. 

AHMET İHSAN KIRIMLI (Devamla) - -
Efendim, niçin bu kanunun lehinde konuşmayı 
arzu ettim. Çünkü bugüne kadar hekimler bir 
barem statüsü içinde mütalâa edilerek, maalesef 
çıktığı gün 500 lira, üç sene sonra fiOO lira gibi 
çok mahdut bir parayla taihd id edilerek ve yaşa
ma şartları da bu çerçeve içine sokulmak isten
miştir. Tatmin edilmek için ek görevler verilmiş
tir. Ek görev müessesesi birçok zaman dejenere 
edilmiştir. Ek görevi yapmak için, biraz daha iş 
yapması için değil, onlara biraz maddi imkân 
sağlamak için verilmiştir. Bu gayet halisane ola
rak ek görev müessesesini rencide etmekte, deje
nere etmektedir. Bu kanun, hususiyet arz eden 
memuriyetlere ödenek vermek gibi, mevzuatımız
da da yer almış ölmesiyle bir ödenekle vazifede, 
daha doğrusu iş işlenen yerde iş görebilmeyi te
min için yapılmış ve hakikaten mesaisi yerinde 
sarf edilmiş bir kanun teklifidir. Bugün tanı 
değil, ama kısmen de olsa hekim buhranını önle
meye yarıyacaktıv. 

Dış memleketlerden meselâ Almanya'yı ala
lını : Almanya'da bugün bir hekim buhranı var
sa, seibebi 1944 yılma kadar harb yılları olması 
olduğu kadar 1944 ile 1950 arasında Almanya'- n 

da, hekimlerin imkâıiLarının daraltılimasından 
mütevellit mesleke karşı rağbetin az olmasından 
ileri gelmiş ve bugün Almanya gibi koca bir dev
let hekim sıkıntısı çekmekte, ve büyük paralar 
verip dışardan hekim celbetmektedir. Böylece 
mesleke az dahi olsa bir rağbeti sağlıyabilece'k 
mahiyettedir. 

«Coğrafi, iktisadi ve idari hüviyetleri olan 
yerlere göre bu tazminat verilecektir» deniyor. 

Bunu hakikaten kabul etmek lâzımgelir ki, 
birçok coğrafi durumu, hattâ iktisadi durumu 
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iyi olan büyük şehirlerde idare bakımından he
kimin, hele barem, dâlhilinde kaldıkları takdir
de, büyük yoksulluk içinde olduğunu kabul et
mek gerekir. 

Şu büyük şehirde binlerce dloktor olduğunu 
ka/bul edin ama kimse Hükümet tabibinin vazife
sini yapmaya muktedir değildir, Hükümet tabi
bine ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, bizim hükümet 
tabibini burada yerleştirmemiz gerekir. Yine biz
de hclk'imler iiki grup hailinde çalışır. Birlisi koru
yucu hekimlik ve koruyucu tababeti yürüten he
kimler, diğeri de tedavi edici hekim. Koruyucu 
tababeti yürüten hekimler bugün muayenehane
lerinde çalışmak imkânsızlığı karşısında yalnızca 
maaşlarına kalmaktadırlar. Meselâ bunlar hükü
met tabipleri, sâri hastalıkla mücadele eden he
kimler, ana - çocuk sağlığında çalışanlar ve yine 
Ankara'daki meselâ Refik Saydam Enstitüsünde 
çalışan arkadaşlarımızın, mahdut çerçeve içinde 
ilmî değerlerini, imkânlarını geliştirebilmeleri 
sağlayabilmeleri için bizim onlara maddi imkân
ları da sağlamamız gerekmektedir. 

Efendim ariz ve amik çok konuşuldu, fazla 
sabrınızı suiistimal e'tmiyeyim. Sözlerimi bitirir
ken şunu söylemek isterim ki; biz bugün bu ka
nunu kabul etmekle az dahi olsa, aziz milletimizin 
çok mühim bir dâvasına parmak basmış oluyoruz. 
Şimldidcn hayırlı olmasını dilerim ve bu istika
mette reyimi de müspet kullanacağımı arz ede
rim. 

(Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Dizman. 
H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, sayın komisyon sözcüsü önergem 
üzerindeki mütalâalarını belirtmezden evvel bu 
kanunun bendeniz de lehinde idim. Ama o mü
talâalarını dinledikten sonra, şimdi, üzülerek 
arz edeceğim, aleyhine dönmüş bulunmakta
yım. 

Sebbei şu; ben şöyle düşünüyordum; geri kal
mış <bir kaza, oradaki hâkim tazminat alır öyle 
oturur; kaymakamı tazminat alır öyle oturur, 
diğer meslek branşlarında da okullarda uzun 
müddet dirsek çürütmüş kimselerin, işgal ettiği 
mevkilerin tazminatları var, otururlar. Ama bir 
hekim oraya gider maaşından gayrı hiçbir im
kânı yoktur, el betteki oturamaz, ona da böyle 
bir imkân tanı valim derdim. 
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Ben yine kabul ederdim ki, bir il merkezinde 

mahrumiyet bölgesi olmadığı halde - keza fa
külte mezunu birçok meslek grupları, şahsiyetleri 
giderler orada otururlar ama - maaşlarından 
gayrı tatmin için bir miktar muhtelif namlarda 
ek görevlere sahibolurlar. Ama orada profesör 
hekim, Hükümet tabipliği vazifesini icra eder. 
Adlî vakalarda en ücra köşelere kadar meşak
katle gider ama, diğerleri böyle bir imkânları 
varken bunun da muayenehanesi birçok mütehas
sıs hekimlerin bulunması dol ay isiyle çalışmadığı 
içindir ki, onlardan gayet düşük bir seviyede 
kalır. Elbette bu adaletsiz olur. Normal düzen 
bu değildir, bunun böyle olmaması lâzımdır. Her-
şeyin sınıflandırılmış olması lâzım, ama biz bu 
yola gitmemişiz, muhtelif meslek mensuplarına 
zaman zaman tatmin için bâzı imkânlar tanı
mışız.. Zararı yok. Bu yolda sayın hekimlerimi
zi de tatmin edelim, derdim. 

Ama sayın komisyon sözcüsü geldi, diyor ki; 
ek görev alıyor, muayenehaneleri var, çalışıyor. 
Ama buna rağmen orada hekim tutmuyoruz. 
Bu önergeyi kabul edersek, muayenehaneleri. 
kapattırırsak, bu defa bu vereceğimiz tazminatı 
da hiçe indirmiş oluruz. Dolayısiyle onların 
orada bulunmalarına yine imkân vermemiş olu
ruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, pratisyen he
kim olacak, ihtisasını yapmamış olacak, gidecek 
bir yerde hizmet görecek. Muhtelif hizmetlerden 
dolayı aldığı ek görevler ve muayenehanesi gelî 
ri demek ki hali hazırda bin liranın üstündedir 
ki; bunları kapatmayı göze alamıyacaktır. Ma
dem ki bugün bin liranın üstünde, maaşından 
gayrı bir gelire sahiptir, hâlâ onu oraya gön
deremiyoruz, ikinci bir bin lira ile Devlet yatı
rımından ödemeye kalkıyoruz, ben öyle zannedi
yorum ki bin lira verdiğimiz veya takdir edilecek 
500, 600 lira, 800 lira gibi bir miktar verildiği 
zaman dahi onları yine oraya bağlıyamıyacağız. 
Başka sebepler var demek bu işin altında, Bun
dan ne olur; ya doktorlar Türkiye dâhilinde bir 
pratisyen olması mukabilinde Türkiye dâhilin
de yine Devlet hizmetinde bu miktarın üstünde 
para kazanmak imkânlarını vermişiz, uzak yerle-. 
re gitmiyorlar toplanıyorlar diye, yahut ikinci' 
maddenin müzakeresinde arz ettiğim gibi, başka 
meslek mensuplarında olmıyan bir hususiyet var> 
bunlarda. Avrupa ile Amerika ile rekabet et-, 
inek mecburiyetindesiniz. 
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Şu halde Hükümet bunlara bir çare bulsun, 

ondan sonra bu mevzua eğilsin. îktisadi ka
nunlarda rekabet mevzubahsolduğu zaman müş
kül durumumuz göze alınır ihraç primleri, 
sübvansiyon gibi bâzı mevzulara gireriz. Yani 
ileri gitmiş milletlerle kendi aramızdaki açıklığı 
kapatmak için bâzı tedbirler alırız. Doktorlara 
gelince, imkânları gayet geniş, müreffeh millet
lerde daha çok para bulacak, onaya gidecek di
ye; eğer biz bunları memleketimizde onların se
viyesinde bir ücret vermek yoluna gitmek ister
sek gücümüz yetmez, kuvvetimiz de yetmez. 

Bugün öğrenmiş bulunuyorum ki, bin lira
yı vermekle dahi bu mevzuu halletmiş olmıyaca-
ğız. Eğer olabilseydik muayenehanelerini kapat
malarında en ufacık bir mahzuru komisyonun 
mütalâa etmemesi gerekirdi. Bu kanunun dahi 
dertlerimize deva olmıyacağma kaani olduğum 
içindir ki aleyhinde oy kullanacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tasarının lehinde ve aleyhinde ( 

konuşuldu. j 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum, j 

Kabul edenler... E ürüyenler... Tasarı Meclisimiz- İ 
ce kabul edilmiştir. ı 

! 
2. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı \ 

cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak- j 
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar- j 
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. | 
Sayısı : 520) (1) 

BAŞKAN — Vekilin teklif ettiği ikinci ka
nun tasarısı önceliği almıştı. 4862 sayılı Kanu
na bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı kadroların de- j 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı vardır. I 

Vekilin teklif ettiği önerigede bunun da j 
önceliği kabul edilmişti. Tümü üzerinde söz ! 

istiyen arkadaş var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. :, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 520 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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4862 sayılı Kanıma bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadroların değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa 
bâzî hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanununa ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar ile aynı cetvele 
muhtelif kanunlarla eklenen kadrolar kaldı
rılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yapılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir düzeltmesi 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
520 sıra sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelin 

üçüncü kısmında baştabip kelimesi başhekim 
olarak değiştirilmiştir. 

Arz ederim. 
Plân ve Bütçe Sağlık Komisyonu Sözcüsü 

Komisyonu Başkanı Eskişehir 
Ali Şakir Ağanoğlu İbrahim Cemalcılar 

BAŞKAN — Komisyonun düzelttiği yeni şe
kil Yüce Meclise sunulur. Evet, madde hakkın
da söz istiyen var mı?.. Yok. Komisyonun dü
zelttiği şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edil-
tir . 

MADDE 2. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınızla sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü 'hakkında lehte, aleyhte 
konu'Şimak istiyen? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler.... Etmi
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmişltür. 

Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arkadaş
larımı, her iki kanun tasarısı Y'üce Heyetimiz
de iltifat görmüştür. Bakanlığım adına te-
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sekidir ederini. Bu adlında hizmeti götürmedi
ğimiz bölgelere sağlık hizımetlerinin: götürülme
sine ve bu bölgelerde vazife gören sağlık per
soneline Yüksek Meclisin (göstermiş olduğu bir 
teveccühün ve bir itimadın ifadesidir, öyle 
kabul ediyorum ve öyle kabul etmek istiyorum. 
Ve bunu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bû-
kıramdaîiı bu hizmetleri feragatle yerime getir
meye çalışan 'bir personel kütlesine Yüce Mec
lisin başka bir acıdan bakmıaya haşladığının 
'bir ifadesi 'olduğunu belirtnıe'k isterim. Ve 
Yüce Meclise 'kendilerine hizmet verdiğiniz 
hekimlerin bu hizmetinize lâyılk bir anlayış 
içinde vazife göreceklerini temin etmek iste-
rîm. Teşekkür ederim ve saygılarımı tekrarla
rımı. (Allkış'lıar) 

3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Kayısı, : 634) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanının bir teklifi 
var, okutuyorum. 

1. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazine
dar'm, Ordu ilinde yapımı tamamlanan yollarla 
yapılması gereken yollara dair yazılı soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakam Arif Hikmet Onat'm 
yazdı cevabı (7/372) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik olarak sunduğum soruların Bayındır

lık Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını diliyorum. 

Saygılarımla sunarım. 
30 . 9 . 1963 

Orhan Naim Hazinedar 
Ordu Milletvekili 

1. a) 25 Ekim 1961 tarihinde Ordu İlinde 
(İlçelerdeki yolların isimleri ayrı ayrı gösteril
mek suretiyle) yapımı tamamlanmış kaç kilo
metre il yolu ve köy yolu mevcud idi? 

h) Yine aynı tarihte, ordu ili sınırları için-

1 3 . 4 . İ964 O : 1 
Yüksek (Başkanlığa 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasa
rısı hakkımda 2 nci rapor komisyondan gelmiş
tir. Araya başka bir tasarı .girmeden müzake
reye alınmasını, arz ve teklif ederim. 

ISamayi Balkanı 
Muamımıev Erten 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki değişik-
lilk teklifleri komisyona verüHmişti. Bu 'mad
deler -komisyondan, üzerinde yeniden yapılan 
tashih ve tadillerle geldi. Diğer tasarılardan 
önce görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ancak, mdhterem arkadaşlar, bu değiştiri
len maddeler Önemli maddelerdir. Uzun mjüz>a-
kereler olacaktır. Vakit de gecikmiştir, 14 
ıN'isan Salı: günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

de (llçelerdekiler isimleri ile ayrı ayrı) yapıl
ması lâzımgelen kaç kilometre il ve köy yolu 
vardı ? 

2. a) 25 Ekim 1961 tarihinden bugüne ka
dar Ordu İli ve ilçelerinde hangi yılda kaç kilo
metre il ve köy yolu yapılmıştır ve bunlar han
gileridir? 

b) Bugün ilde ve ilin hangi ilçesinde yapıl
ması gereken kaç kilometre il ve köy yolu var
dır ve hangileridir? 

a) 1962 yılında Ordu İli sınırları içinde 
hangi yol için ne miktar para tahsis edilmiştir? 

b) İsmen tahsis edilen bu paralar, yerleri
ne sarf edilmiş midir ve ne miktar yol yapıl
mıştır? 

c) Bahis konusu olan tahsisler, yerlerine 
sarf edilmemiş ise niçin sarf edilmemiştir ve 
mesulleri kimlerdir? 

4. Fatsa'nın Bolaman Ilıcasının on İdloraet-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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relik yolu, ayrı bir hususiyet ve ehemmiyet ta
şımasına rağmen bugün hâlâ iki yıl öncesi peri
şanlığını muhafaza etmektedir. Bu yol iki yıl
dan beri neden yapılmamıştır? 

5. Yapımı iki yıl önce tamamlanan Fatsa'
nın Ilıca Irmağı üzerindeki köprü, henüz hiz
mete açılmadan çökmüş ve işe yaramaz bir hale 
gelmişti. 

a) Hazineye yüz binlerce lira zarar veren 
bu köprü inşaatının mesulleri kimlerdir ve ken
dilerinden hesap sorulmuş mudur? 

b) iki yıldan beri hâlâ inşasına başlanmı-
yan ve bu sebepten Samsun - Ordu yolunu kilo
metrelerce uzatan bu köprünün inşasına ne za
man başlanacaktır? 

6. Fatsa ile Reşadiye'yi birbirine bağlıya
rak olan dere yolu üzerinde kurulacak Çatak 
köprüsünün mütaahhidi ihaleden bu yana hayli 
zaman geçmiş olduğu halde henüz işe başlama
dığı ve kendisinin de meydanda olmadığı söy
lenmektedir. Bu mütaahhidi ne zaman ve nasıl 
işe başlatmak mümkün olacaktır? 

7. Bakanlığınız, Ordu ilinde yol politikası
nın arzu edilen ölçüde muvaffak olması için ne 
gibi tedbirler düşünmektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

özel Kalem 17.3.1964 
Sayı: 288 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 10 . 1963 gün ve 7/372/6981 - 39806 

sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazinedar ta
rafından verilen ve Ordu ilindeki yapımı tamam
lanan yollarla yapılması gereken yollara dair ya
zılı soru önergesinin aşağıda cevaplandırıldığmı 
arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakam 

1. a) 25 Ekim 1961 tarihinde Ordu ilinde 
yapımı tamamlanmış il ve köy yollarının isimleri 
ve uzunlukları her ilçe için ayrı ayrı olarak ili
şik (1 - A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

b) Aynı tarihte Ordu ili sınırları içinde ya
pılması gereken il ve köy yollarının isimleri ve 
uzunlukları ilçelere göre ayrılarak ilişik (1 - B) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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2. a) 25 Ekim 1961 tarihinden bugüne ka

dar Ordu ili ve ilçelerinde yapılan il ve köy yol
larının isimleri ve uzunlukları ilişik (2 - A) işa
retli cetvelde (*) gösterilmiştir. 

b) Bugün Ordu ilinde yapılması gereken il 
ve köy yolları ve uzunlukları ilişik (2 - B) işaretli 
cetvelde (*) gösterilmiştir. 

3. a) 1962 yılında Ordu ili sınırlan içinde 
yapılacak yollar için tefrik edilen tahsisat ilişik 
(3 - A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

b) ismen tahsis edilen bu paralar yerlerine 
sarf edilmiş ve programdaki hizmetlerin tahakku
kuna çalışılmıştır. 

c) 1962 yılında Ordu ili için tesbit edilen 
1 177 010 lira tutarındaki Bakanlık yardım öde
neğinin 925 372 lirası senesi içinde gönderilmiş 
ve sarf edilmiştir. Geri kalan 251 638 liranın 
250 000 lirası yevmiyeli personelimizin bâzıları 
tarafından açılmış olan dâvalar neticesinde öden
mesi gereken tazminat karşılığı olarak, T. B. M. 
M. tarafından kabul edilen bir ek ödenek kanunu 
ile temin edilmiş ve ancak 1962 malî senesinin son 
günlerinde mahalline sevk edilebilmiştir. 1963 
malî yılı başında mahalline varan tahsisat yılı 
içinde sarf edilemeyip ertesi yıla devretmiştir. 

Bu miktar hariç, yılı içinde sarf edilemiyen 
yardım ödeneği yekûnu 1 638 liradır. 

4. Fatsa'nın Bolaman ılıcası yolu inşaatı vi
lâyet tarafından ele alınmış, ancak bu yolun ya
pılmasına mümanaat eden halk muhtelif teşebbüs
lerde bulunmuş ve bu arada Bakanlığımıza da 
müracaat edilmiş ve konu Karayolları ilgililerin
den müteşekkil bir heyet tarafından incelenmiş
tir. Ayrıca vilâyet mahkemeye verilmiş olup mah
keme halen devam etmektedir. 

Bununla beraber geçit temini için 2,50 - 3,00 
metre genişliğindeki tek şeritli yolun kaplaması 
yapılmıştır. 

Drenajı olmıyan 2,5 metre genişliğindeki 
tek şeritli yol yıl içinde bozulmakta, ertesi yıl tek
rar malzeme takviyesi yapılmaktadır. 

Vali ve Kaymakam tarafından; yol boyunca 
ilgili köyler ile yapılan temasta, hiç değilse bir 
hendek genişliğinde arazi verilmesi halinde daha 
ömürlü bir yolun elde edileceği defalarca izah 
edilmişse de, menfi tepkilerle karşılaşılmıştır. 

Not: (*) İşaretli cetveller, kesafeti sebebiyle, 
tutanağa konulamamıştır. 
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Bu durum karşısında ancak 1962 ve 1963 yıl

larında bakım yapılmakla iktifa edilmiş olup, 
esaslı bir çalışma yapılmasına imkân bulunama
mıştır. 

5. Ilıca köprüsü beklenmedik tabiî âfet neti
cesinde çökmüştür. 

İki yıl evvel vukubulan âni fezeyan sonucu; 
Ilıca köprüsü yakınındaki Bolama deresinin baş-
tarafmdan taşan sular ile Ilıca ve Bolaman köp
rüleri arasındaki azmağa biriken sular, Ilıca de
resiyle birlikte, inşaatı projesine göre tamamla
nan, mezkûr köprüye muhtelif yönlerden yüklen
miş ve bu durum sonucu, köprü orta ayakları, ci
varı temel tabanı altından daha aşağı seviyeye ka
dar oyularak orta ayaklar hasara uğramıştır. Ha
sara uğrayan köprünün mevcut durumu ile ısla
hı için her türlü teşebbüse başvurulmuş ise de du
rum çok tehlikeli şartlar arz etmiştir. 

Bu bakımdan kenar ayaklardan istifade etmek 
üzere betonarme kazık ayak üzerine yeni bir pro
jenin tatbiki cihetine gidilmiştir. Betonarme ka-
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zıklar hazırlanmış olup müsait mevsimde inşaata 
başlanacaktır. 

6. Fatsa - Reşadiye arasındaki köprülerin in
şasında tatminkâr bir ilerleme kaydedilmediği 
için bu işe ait mukavele idare tarafından feshe
dilmiştir. Köprülerin geri kalan inşaatı Karayol
ları Genel Müdürlüğümüzün 7 nci Bölge teşkilâ
tınca emaneten yürütülmektedir. 

7. Ordu ili il ve köy yolları ile köprüleri gü
zergâhları çok arızalı ve bilhassa kayalık kısımla
rı ihtiva etmektedir. 

Yol yapımı için lüzumlu danperli kamyon, ara
ziye uygun yol makinaları ve bol miktarda patla
yıcı maddeye ihtiyaç vardır, özel idare bütçeleri 
kifayetsiz olduğundan bu masrafları karşılıyama-
maktadır. Yardım ödenekleri ise genel bütçelerle 
ilgili bulunmaktadır. 

Genel bütçeden yapılan yardımların her sene 
artan bir seyir takibetmesi, ilerde bütün yurdun 
ve bu arada Ordu ilinin ihtiyacına yetecek bir 
seviyeye ulaşması ümit ve işaretini vermektedir. 
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1961 tarihinde kazalara göre İÜ yolan durumu 
d -A) 

Yolun adı 
Tulu Kaplama Tesviye Ham yol 
Km. Km. Km. Km. 

1 Merkez ilçe 
Ordu - Çamıbaşı 

2 Fatsa ilçesi 
Fatsa - Reşadiye 
Fatsa - Kumru 
Fatsa - Kargan 
Fatsa - Gürgentepe 

3 Gölköy ilçesi 
Gölköy - Aybastı 

4 Kumru ilçesi 
Ünye îlt - Kumru îlt. 

5 Mesudiye ilçesi 

Toplanı 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

53 

'53 

68 
38 
34 
40 

20 

35 

35 

30 
38 
26 
20 

Mahmudiye - Gebeme 
Mesudiye - Yavarak 

Toplam 
6 Ünye ilçesi 

İltisak - Cilâder 
İltisak - Tekkiraz - Cilâder 

Toplam 

Genel Toplam 

19 
15 

34 

21 
11 

32 

356 

8 

.8 

21 

21 

215 

18 

18 

22 

8 
20 

11 

11 

16 

180 

37 

37 

20 

114 

37 

37 

— 

50 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

20 

20 

15 

79 

15 

11 

11 

62 
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25 Ekim 1961 tarihinde köy yolları dunumu 
1 - A) 

Yolun adı 
l bunluğu Kaplama Tesviye Ham yol 

Km. Km. Km. Km. 

1 Kayabaşı - Biben 
2 Ordu - Tomakin 
3 Ordu - Sayaca 
4 Alibey - Kestane 
5 Kayadibi - F. Tepe 
6 Eskipazar - Alembey 
7 Karaömer - Çavuşlar 
8 Terzili - Sağırlı 
9 Ağeatepe - Biben 

10 Altınyurt - Arpaköy 
11 Menşa - Teyneli 
12 Delikaya - Senaiye 
13 Terzili - Karapınar 
14 Uzunisa - Yemişli 
15 Karakiraz - Bayramlı 
.16 Yaraşlı - Doğmaca 
17 Akcaova - Boztepe 
18 Burhanettin - Kızılhis 
19 Altınyurt - Kovancı 
20 Uzunisa - Artıklı 
21 îlt. - Öceli - fit. 

Fatsa ilçesi 
1 Fatsa - Hıca 

ar 

Toplam 

2 Fatsa - Küpdüşen - Eskiköy 
3 Fatsa - Kabakdagı 

Kumru ilçesi 
1 Salihli - Kumru 

Mesudiye ilçesi 
i Mesudiye - ÇamJbaşı 

Toplam 

Toplam 

32 
29 
23 
12 

8 
8 
7 

12 
10 
10 

5 
3.5 

5 
3 
6 
2 
o 
5 
3 
5 

3.3 

193.8 

10 
33 
12 

55 

20 

20 

21 

8.8 
14.2 

15 
2 

1.1 
5.8 

3 
5 
8 
5 
5 

3.5 
2 
3 

0.5 
1.3 

1 
2.2 

2 
1.1 
3.3 

92.8 

10 
8 
4 

22 

10 

10 

5 

6.2 
5.8 

2 
4 

6.9 
0.4 

4 
1 
1 
5 

— 
— 
.— 
— 
1.6 
0.7 
— 

2.3 
.— 

1 
— 

41.9 

— 
25 
4 

29 

10 

10 

12 

17 
9 
6 
6 

_-
1.8 
.— 

6 
1 

— 
— 
_ 
3 

.— 
3.Î) 
— 

1 
0.5 

1 
2.9 
— 

59.1 

^_ 
.— 

4 

4 

— 

.— 

4 

Toplam 21 12 
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No. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. 
2 
o o 
4 
5 

M. Meclisi 

Yolun adı 

Perşembe ilçesi 
Çınar - Koçboynuzu 
Efirli - K. Boynuzu -

Ulubey ilçesi 
Ulub.ey - Sarpdere 
Çatalkaya - Gebeme 
Ulubey - Kirazlık 
Uzunmahmut - ören 

B : 89 

Kale 

Toplam 

Yolbaşı - Kıran - Durak 
Doğlu - Kayadibi 

Ünye ilçesi 
Akçay - Laleli 
Covizdere - Fartıl 
Cilâder - Kuzköy 
Yüceler - Gölce&i/ 

Toplam 

Ünye - Saylan 

Toplam 

Genel Toplam 

13 . 4 . 
Uzunluğu 

Km. 

21 
33 

54 

21 
57 
30 

8 
8 
6 

130 

24 
25 
34 
12 

8 

103 

576.8 

1964 Ö 
Kaplama 

Km. 

9 
33 

42 

2 
16.9 

9 
— 
— 

3 

30.9 

9 
• — 

• — 

• — 

2 

1 

213.7 

: 1 
Tesviye 

Km. 

12 
• — 

12 

6 
5.1 
15 

• — 

— 
3 

29.1 

7 
12 
34 
4 
4 

61 

195 

Banı yol 
Km. 

— 
— 

•— 

13 
35 

6 
8 
8 

.— 

70 

8 
13 
•— 
8 
2 

31 

168.1 
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(2 - (B) 
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1963 yılında yapılacak yollar 

Sıra 
No. 

1 

1 
2 
3 
4 

Yolun adı 

i l yolu yapım 
Fatsa - Reşadiye 
il yolu bakım 
Fatsa - Reşadiye 
Mahmudiye - Gebeme 
Fatsa - Gürgentepe 
Kabadüz - Çambaşı 

I! 
68 

5 Fatsa - Korgan 
6 Aybastı - Gölköy 
7 Ünye - Olâder 

Köy yolu yapım 
1 Çatalkaya - Gebeme 
2 Ilt - Emirler - Şıhman - Uluibey 

Köy yolu bakım 
1 Kayabaşı - Biben - Oluklu 
2 Ordu - Tomakin 
3 Ordu - Sayaca 
4 Alibey - Kestane 
5 Eskipazar - Alembey 
6 Karacaömer - Çavuşlar 
7 Terzili - Sağırlı 
8 Ağaçtepe - Biben 
9 Mesudiye - Yavaidı 

10 Menşa - Tanyeli 
11 Delibkaya - Senayiye 
12 Terzili - Karapınar 
13 Fatsa - Ilıca 
14 Fatsa - Kabakdağı 
15 Efirli - Koçjboynuzu - Kale 
16 Uluibey - Sarpdere 
17 Akçay - Lâleli 
18 Ilt. - Çatalkaya 
19 Aybastı - Yakacık 
20 Aybastı - Perşembe 
21 Ilt - Uzunmahmut 
22 Ilt - Ayrılık - Kestane 
23 Perşembe - Anaç 
24 Perşembe - Polatlı 
25 Ilt - Altmyurt - MeşayMı 
26 Ilt - Karakiraz - Bayramlı 
27 Ilt - Kayadibi - T. Tepe Üt. 

10 

68 
19 
40 
153 
34 

ı37 
21 

57 
8 

32 
29 
23 
12 
8 
6 

20 
10 
10 
4,5 
3,5 

5 
10 
12 
33 
29 
24 
57 

9 
18 
10 
12 
12 
7 

10 
8 
8 

30 
19 
18 
53 
34 
37 
21 

5 
5 

10 
18 
15 
2 
6 
4 
5 
8 
5 

4,5 
3,5 

4 
10 
8 

33. 
5 

10 
16 

6 
10 
4 

10 
4 
7 
6 
2 
5 

Sıra 
No. Yolun adı I! •3 2 

28 Ilt - Öceli - Ilt. 
29 Ilt - Burhanettin - Ilt. 
30 Ilt - Boztepe 
31 Ilt - Yaraşh 
32 Ilt - Yemişli - Ilt. 
33 Ilt - Uzunisa 
34 Ilt - Salihli - Kadıncık - Kumru 20 
35 Ilt - Kardeşler - Kirazlık - Ilt. 30 
36 Ilt - Doğlu - Kayadibi - Ilt. 6 
37 Ünye - Saylan 8 

4 
2 
1 
2 
3 
3 

20 
9 
3 
2 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, maviküf âfetinden, su baskınından ve kasır-
ga'dan geniş çapta zarar gören Akçaabat ilçesi 
halkına yapılmış ve yapılacak yardımların neler 
olduğuna dair yazılı soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'la İmar ve İs
kân Bakanı F. Kerim Gökayhn yazılı cevapları 
(7/376) 

Q . 10 .19(68 
'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aş'-a.ğııdaOd sorumun, Sayım Bayındırlık ve 
Sayın imar ve imkânı babanları tarafından ya
zılı okıralk cevaplandırılmasıına delâüet buyurul-
nıasını saygılarımla rica ederim. 

'Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

iSoru : 
l22 Eylül 19ı6v> tarihinde şiddetli yağan yağ

murlar sonunda; Trabzon'un Akçaabat ilçesin
de, bilhassa Orta-mahalle deresinin taşması ve 
suların kabarması neticesinde maalesef ilki va
tandaşımız ölmüş, dükkânlar yıkılmış ve kasa
bayı su basması sonunda büyük çapta mal 
kaybı olmuştur. Kasaba merkezi dışında seller 
mezru arazide ve mevcut sınai tesislerde geniş 
çapta tahribat yapmııştır. 

Daha önce nıavibüf âfetinden ve .akabinde 
kasırga tesiriyle geniş çapta zarara uğrıyan 
buı ilçemizin! : 

a.) Umumi hayata müessir derecedeki son 
felâket muvacehesinde felâketzedelerine yapal-
nnış ve yapılaeab yardımlar nelerdir? 
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b) 'Şiddetli erozyon sahasında yer alan 

Ikasaba merkezi ile köylerin ve mevcut sınai 
tesislerin (Sahil yolu, köprü ve menfezler) 
(korunması için .alınacak ciddî tedbirler neler
dir? Bu konudaki plânlı çalışmalara ne zaman 
başlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
8a,y\ : 456/4760 

11 . 4 . lfl'64 

Millet ıMeclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 .10.1963 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/1376/705i3-:3'9980 sa'yııh yazı. 
'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ta

rafından verilen, ve ımaviküıf âfetinden, su. bas
kınından ve kasırgadan geniş çapla zarar gö
ren Akçaabat ilçesi halkına yapılmış ve yapı
lacak yardımların neler olduğunu, .soran öner
genin verildiği sırada 'Bakanlığımız ça'bşraaları 
sartıasına giren hususlar, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünün Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanlığrna 'bağlanmış olması hasebiyle 
bu Bakanlığı ilgilendirdiğinden mezkûr yazı
nıza ilişik soru önerge sureti eklice .sunulmuş
tur. 

SaygTİammUa arz ederim. 
Arif Hikmet Onat 

Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 19 . 10 .1963 

Mesken Gn. Md. 
Âfetler ve Malî îş. D. 

Afet - Takip Şef. 
Dosya: 61-8 
Sayı: 7496 

Konu: Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner tarafından verilen 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 7 . 10 . 1963 gün ve 7053 - 7/376 - 39930 

sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner tarafın

dan verilen 2 . 10 . 1963 günlü yazılı soru öner
gesinde; 21 . 9 . 1963 günü Trabzon ili Akçaa
bat ilçesinde meydana gelen su baskınında iki 
şahsın öldüğü ve birçok binanın hasar gördüğü 
belirtilip, afetzede ailelere Bakanlığımızca ne gi-
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bi bir yardım yapıldığı veya yapılacağı sorul
maktadır. 

Trabzon ili Akçaabat ilçesinde 21 . 9 . 1$63 
günü meydana gelen su baskını dblayısîyle; 
23 . 9 . 1963 günü valilik emrine 7269 sayıl» 
Kanunun 6 ncı maddesine göre ilk ve âcîî yad
dım olarak 10 000 lira gönderilmiştir. 

Yine aynı kanunun 13 ncü maddesi uyarma
ca yapılan inceleme sonucu düzenlenen hasar tes--
bit raporlarına göre, adı geçen yerde 4 dükkânın 
yıkıldığı, 4 dükkân ve 1 evde de hafif hasarlar 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre binalardaki hasar, Akçaabat 
kasabası için umumi hayata müessir olcak mahi
yette bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 7269 
sayılı Âfetler Kanunu, meydana gelen âfetlerde 
bina ve âmme tesislerindeki zararın o yerlerim 
umumi hayatına müessir olması halinde yardımın 
yapılmasını âmir bulunduğundan, bu kanuna 
göre afetzede ailelere inşaat yardımı yapılması 
yoluna gidilememiştir. 

Durumu saygı ile bilgilerinize arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Öökay 
imar ve iskân Bakanı 

3. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'vn„ 
çeşitli bakanlıklara mensup memur ve müstah
demlere ait yardımlaşma sandığı ve kooperatif
lerin, esnafa nazaran, ucuz mal satışlarına ve bu 
satış sebebiyle vergi ziyanının bahis konusu olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Fennî tslimyeli ile Maliye Cakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevapları (7/382) 

10 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Maliye Bakan

lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin 

Çeşitli Bakanlıklara mensup memur ve müs
tahdemlere ait bâzı dernek, yardımlaşma sandığı 
ve kooperatifler gibi teşekküllerin çeşitli ticari 
faaliyetlerde bulundukları ve mensuplarına pi
yasadan daha ucuz mal temin ettikleri yüksek 
malûmunuzdur. 

a) Esnafa nazaran eşit şartlar altında ol-
mıyan bu satışlar karşısında bakanlığın görüşü 
nedir? 
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b) Bu gibi satışlar karşısında Maliyenin 

vergi ziyaı bahis konusu mudur? Bahis konusu 
ise bakanlığın bu mevzudaki görüşü nedir? 
Tedbirleri nelerdir? 

c) 5 yıllık Kalkınma Plânı muvacehesinde 
ve karma ekonomi kurallarına göre bu gibi te
şekküllerin perakendecilik sahasına kadar inerek 
özel fertlerin karşılarımda olmaları karşısında 
bakanlığın görüşü nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 2 . 4 . 1964 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube Remzi ve No.4/5176 

İç Piyasalar 

Klonu: Çankırı Milletvekili Şa
ban Keskin'in yazılı soru öner

gesi Hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi: 12 . 10 . 1963 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 7/382-7118-40244 sayılı yazınız. 
Ça'nlknrı Milletvekili Şaban Keskin tarafından 

verilen; muhtelif bakanlıklara mensup memur 
ve müstahdemlere ait yardımlaşma sandıkları ile 
kooperatiflerin esnafa nazaran ucuz mal satma
ları ve bu satışlar sebebiyle vergi ziyamın bahis 
konusu olup olmadığı hakkındaki yazılı soru 
önergesine ait cevabi mütalâamız aşağıda açıklan
mıştır. 

Bakanlığımızca esas mukavelenameleri tetkik 
ve kabul edilerek tescilleri yapılmış 1963 yılı so
nu itibariyle 283 yardımlaşma ve istihlâk Koo
peratifi mevcuttur. Bunlardan tahminen 100 ka
darı muhtelif bakanlıklar ile bağlı teşekkülleri
ne ve bir kısım müessesata mensup memur ve 
müstahdemler tarafından meydana getirilmiş
tir. 

Gayeleri, «Mensupları arasında yardımlaşma 
ve piyasadan daha ucuz mal temin etme», şeklin
de kısaca ifade edilebilecek olan bu kooperatif
lerin dışında yapı kooperatifi vasfında kurulmuş 
bulunduğu halde yardımlaşma mevzuunu da iş
tigal mevzuları arasına almış kooperatifler ile 
tatbikatı İçişleri Bakanlığınca yapılan Cemiyet
ler Kanununa göre teşekkül etmiş bâzı dernekler 
de mevcuttur. 

205 sayılı Kanuna istinaden ve tekmil ordu 
mensuplarının iştirakiyle kurulmuş bulunan or
du Yardımlaşma Kurumu ile bu Kurum tara-
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fından tesis edilen ordu pazarlarının da bu san
dık ve kooperatiflere ilâve edilmesi gerekmekte
dir. Bu konuda daha fazla bilgi Millî Savunma 
Bakanlığından alınabilir. 

A) Esnafa nazaran eşit şartlar altında olnıı-
yan bu teşekküllerin satışları karşısındaki Ba
kanlığım iz görüşü; 

Son yıllarda adedleri ve bilhassa faaliyeti his
sedilir derecede artış gösteren bu nevi satış mü
esseseleri mensuplarının memur, işçi gibi vasat 
bir yaşayışa sahip dar ve muayyen gelirli va
tandaş grupundan olması dolayısiyle ihtiyarları
nı piyasadan kendi malî imkânları dâhilinde 
temin odemiyen şahısların bir araya gelerek bun
ların yenilerini kurmaları veya kurulmuş bulu
nanlara iltihak suretiyle mevcut teşekküllerin 
faaliyetini artırmaları tabiî bir netice olarak gö
rülmektedir. 

Bunun yanında bir bakımdan memur, müs
tahdem ve işçilerin mecburi tasarrufu şeklinde 
de mütalâa edilebilecek olan küçük sermayelerin 
meydana getirdiği bıı teşekküller; Avrupa'da kar
ma ekonomi sistemi içerisinde bulunan memle
ketlerde de geniş mikyasta mevcuttur. Kuzey 
memleketlerinde ve İsviçre'de perakende satışın 
% 25 i bu teşekküller kanalı ile yapılmaktadır. 
Hattâ, Avrupa memleketlerinde yardımlaşma ve 
istihlâk kooperatiflerinin iktisadi hayatta oyna
dığı rol göz önünde tutularak, bu teşekküllere 
âzami kolaylıklar ve muafiyetler sağlanmıştır. 

Memleketimizde ise mevcut mevzuat içerisin
de büyük bir kısmı kendi kaderlerine terk edil
miş durumda bulunan bu nevi teşekküllerin; ku
ruluş tarihleri itibariyle taahhüdedilmiş olarak 
takriben 30 milyon lira civarında (Ordu Yardım
laşma Kurumu hariç) olup bugün, birkaç misli
ne yükseldiği tahmin edilen bu sermayelerin pi
yasadaki efektif para hacmi ve hareketi ve aynı 
zamanda perakende piyasası içerisindeki rolü
nün geniş mikyasta rekabete mahal verecek bil
ini viyet iktisaibedemediği muhakkaktır. Kaldı ki, 
âtıl kalan halk tasarrufunun işletilmesine ve ne
tice itibarîyle millî ekonomide Arz ve talep Ka
nununun serbestçe cereyanına zemin hazırlıyan 
bu teşekküllerin ekonomi içinde bu bakımdan mu
teber olan yerine işaret etmek lâzımdır. 

Ayrıca, hâlen mevcut seılbest rekabet şartları 
muvacehesinde, yahırA mensuplarına satış yap
makta olan bu nevi müesseselerin mevzuata uy
gun bulunan faaliyetinin kayıtlanmasına da lü-
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zııın ve mahal görülmemektedir. Zira, aslolan bu 
nevi teşekküllerin faaliyetinin önlenmesi veya 
kayıtlanması değil, düzenlenmesi ve inkişafının 
teminidir. 

B) Bu konuda muhtemel vergi ziyaı key
fiyetinin Maliye Bakanlığınca incelenerek cevap
landırılacağı düşünülmektedir. 

O) Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu gibi 
teşekküllerin perakendecilik sahasına kadar ine
rek özel şahıslar karşısında yeralmalarınııı önle
neceğine dair her hangi bir hüküm veya direktif 
bulunmadığı gibi, bu durumun karma ekonomi 
kurallarına aykırı düşen bir ciheti de görülme
mektedir. Bundan başka, Anayasamızın 51 nci 
maddesi do kooperatifçiliğin Devlet tarafından 
teşvik edileceğini âmir bulunduğuna göre bu 
direktif altında müstehlikin ihtiyaçlarım kolay, 
ucuz ve iyi kalitede temin edebilmek için teşki
lâtlanması yanında, mutavassıt zümrenin de Ba
tı memleketlerindekinc kıyaisen yine müstehlike 
daha ucuz ve iyi kalitede mal satmak üzere, ken
di arasında birlik veya sair isimler altında teş
kilâtlanmaya temayül göstermesi lâzımgelmek-
tedir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Fennî Miniye! i 
Ticaret Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler 'Genel Müdürlüğü 
Sayı: 2193 -1166/38206 

28 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü): 
İlgi: 12 . 10 . 1963 gün ve 7/382-7118/40244 

sayılı yazınız. 

(jankırı Milletvekili Şaban Keskin tarafından 
Başkanlığınıza verilen 10 . 10 . 1963 tarihli 
önergede, çeşitli Bakanlıklara mensup memur ve 
müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı ve koo
peratifler gibi teşekküllerin çeşitli ticari faaliyet
lerde bulundukları ve mensuplarına piyasadan 
daha ucuz mal temin ettikleri belirtilerek; 

a) Esnafa nazaran eşit şartlar altında olmı-
yaıı bu satışlar karşısında Bakanlığın görüşünün 
ne olduğu, 

b) Bu gibi satışlar karşısında maliyenin 
vergi zıyaı bahis konusu olup olmadığı, bahis ko
nusu ise Bakanlığın bu mevzudaki görüşünün ne 

olduğu ve ne gibi tedbirler alındığı, 
Sorulmaktadır. 
Sorunun (a) paragrafı Ticaret Bakanı arka

daşı mı zca cevaplandırılmış olacaktır. Vergilendir
me ile ilgili ('b) paragrafı hakkındaki görüşü
müz aşağıda açıklanmıştır. 

.1. Vergi kanunlarında bu vergilerin mevzu 
ve mükellefleri açıkça gösterilmektedir. Bu ka
nunlara göre vergi mükellefi olanların; kanunda, 
ekonomik ve sosyal mülâhazalarla vergi muafi
yetlerini derpiş eden bir hüküm bulunmadıkça 
veya aynı mülâhazalarla bunların vergi dışı kal
malarını sağlıyan özel bir kanun hükmü olma
dıkça vergi dışında mütalâalarına imkân yoktur 
ve tatbikatta böyle bir durum da mevcut değil
dir. 

Nitekim; 
a) Tüzel kişiliği bulunan ve kanunda adla

rı ve mahiyetleri belirtilen kurumların kazanç
ları 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 
Kurumlar Vergisine tabi bulunmaktadır. 

Ancak memleket kültürü, sağlığı veya sosyal 
kalkınması ile alâkalı görülen bîr kısım kurum
lar (Okullar, hastaneler, emekli sandıklan, şef
kat ve yardım sandıkları, fıkara aşhaneleri, sos
yal sigorta kurumları, okul veya cezaevleri ve 
darülaceze atölyeleri gibi) vergiden muaf tutul
muştur. 

Bu meyanda kooperatif şirketler de Kurumlar 
Vergisine tabi kurumlar arasında sayılmıştır. An
cak, münhasıran ortaklariyle iş yapan, ortakla
rına kazanç dağıtmıyan, idare meclis başkan ve 
üyelerine kazançları üzerinden hisse vermiyen, 
ihtiyat akçelerini ortaklarına dağıtmıyan koope
ratif şirketler bu vergiden muaf tutulmuşlardır. 
önergede yer alan kooperatif şirketler, yukarda 
belirtilen şartları haiz olmalarından dolayı 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile bu vergiden 
muaf tutulmuş şirketler olmak lâzımgelir. 

b) Gerçek kişilerin gelirini konusuna alan 
Gelir Vergisi Kanununda muafiyetler daha da 
mahdut sahaya inhisar ettirilmiştir. 

önergede vergi dışında kaldığı belirtilen çe
şitli Bakanlıklara mensup memur ve müstahdem
lere ait yardımlaşma sandıklarının tüzel kişilik
leri meveudolmadıkça Kurumlar Vergisi ile ilgi
lendirilmelerine imkân yoktur. 

Tüzel kişilikleri olanlarının «(a) fıkrasında sa
yılan vasıfta olanları hariç» kazançları ise, bu 
vergiye tabidir. 
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Bunların tüzel kişileri de olmadığı için, du
rumlarının Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
mütalâası da mümkün olamamaktadır. 

e) Yukarda temas edilen kurumlar ve teşek
küller dışında kalan fakat önerge ile alâkalı gö
rülebilen bir kısım teşekküller daha mevcuttur 
ki, bunlar kuruluşlarına dair kanunlarda mevcut 
muafiyet hükmü sebebiyle vergiye tabi değildir
ler. ( 1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 205 
sayılı Kanunla kurulmuş olup 1 . 3 . 1961 de 
faaliyete geçen, «Ordu Yardımlaşma Kurumu», 
mağazaları gibi). 

Yukarda mahiyetleri belirtilen üç nevi teşek
külün vergi muafiyetleri, vergi kanunlarında ve
ya özel kanunlarında beliritlen şartlar dâhilin
de muamelede bulundukları nisbette devam et
mektedir. 

Bilfarz, bunlar ortakları veya mensupları dı-
şmdakilerle muameleler yaparlarsa muafiyetleri 
derhal kalkmaktadır. ; 

Bakanlığım, sözü edilen teşekküllerin bağlı 
bulundukları şartlar dairesinde çalışıp çalışma
dıklarını kontrol ve murakabe etmektedir. 

2. Yukarda (a), (b) (c) paragraflarında sö
zü edilen teşekküller, genel olarak sosyal daya
nışmayı sağlıyan, ortakların geçim imkânlarını 
kolaylaştıran, hayatı ucuzlatan müesseselerdir. 

Bu vasıfları sebebiyledir ki, 1934 te yürürlü
ğe girmiş olan Kazanç Vergisi Kanunu da dâhil 
olmak üzere, vergi kanunlarında bunların kazanç
larını tamamen vergi dışında bırakan veya muay
yen şartlarla muaf tutan hükümlere yer verilmiş 
bulunmaktadır, 

1 3 . 4 . 1964 O : 1 
Kaldı ki, Anayasamızın 51 nci maddesinde, 

Devletin kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyaoak 
tedbirleri alacağı da hükme bağlanmıştır. 

Gelmiş, geçmiş bütün meclislerin bu konuda 
teşvikleri olmuş, Cumhuriyet Hükümetlerince bu 
yolda gayretler sarf edilmiştir. 

Vergi zıyaı, vergi kanunlarının konusuna 
alınmış olmasına rağmen vergilendirilemiyen 
gelir veya gelir kaynakları için bahis konusu
dur. 

Kanunların açıkça vergi dışında tuttuğu bir 
konuda vergi alınmaması, vergi zıyaı olarak mü
talâa edilemez. 

Yukarda belirtilen selbepler ve düşüncelerle
dir ki, sözü edilen teşekküllerin geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de vergilendirilmesi yoluna gidil
mesi düşünülmemektedir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

4. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat Müftüsü hakkında yapılan müfettiş tahki
katı sonunda ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
yazılı soru önergesi ve Devlet Bakanı İbrahim 
Saffet Omay'ın yazılı cevabı (7/427) 

3 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Devlet Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı saygılarımla istirham ede
rim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

Tokat Müftüsü hakkından öteden beri birçok 
şikâyetler olduğu ve müftü bu şikâyetlere rağ
men yine Zonguldak Müftülüğü sırasındaki ha
reketinden daha ileri giderek birçok dedikodu 
yaratmıştır. Bu itibarla : 

1. Müftü için 10 Ocakta tahkikatına giden 
müfettiş geldikten sonra ne gibi bir muameleye 
tabi tutulmuştur? 

2. Tahkkiatm selâmeti için müftüye, Diya
net İşleri Başkanlığınca mecburi izin verildiği 
halde, bu emri dinlemediğinin sebebi nedir? 

3. Tokat Müftüsünün bir sene zarfında 
muhtelif yerlere dört defa tâyini çıktığı halde 
bu tâyinlerin geri kalmasının sebepleri nedir? 

Tüzel kişilikleri olmıyanların durumuna ge
lince : 

Bu kabîl sandıkların, genel olarak, ortakları
na yardım ve muavenette bulunmak, ortaklarını 
tasarrufa teşvik etmek, giyim ve yiyim ihtiyaç
larını ucuz bedellerle temin ederek ortaklarına 
intikal ettirmek amaciyle kuruldukları, faaliyet
lerini tamamen mensuplarına inhisar ettirip pi
yasa ile ilgili olmadıkları, mensuplarının sağla
dıkları bu menfaatlerin Gelir Vergisi Kanunu
nun vergiye tabi tuttuğu gelir unsurlarından 
hiçbirine girmediği, gerek idare gerekse kaza 
mercilerince yapılan tetkik ve incelemelerle tesı-
:bilt .eıd'iilmliış., bu vasıflarını muhafaza ettikleri 
sürece ortaklarının Gelir Vergisiyle vergilendi
rilmeleri mümkün görülememiştir. 
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4. Müftü, Tokat'ta daha dedikodulara ve 

milleti birbirine düşürüp ayırma işine ne kadar 
devam edeceğinin bildirilmesi. 

T. C. 
Diyanet îşleri Başkanlığı 2 .4 .1964 

Zatiş. Sicil ve Levazım Müdürlüğü 
8130 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 5 .2 .1964 gün ve 7-427/8082/45003 sayılı 
yazı. 

Tokat Müftüsü Abdülgafur Karaismailoğlu 
hakkında verilen müfettiş raporundan sonra ne 
gibi bir işlem yapıldığına dair Tokat Milletve
kili Mehmet Kazova tarafından verilen yazılı 
soru önergesi incelendi : 

1. Müfettiş raporunda, adı geçenin naklini 
zaruri kılan bir durum bulunmadığı bildirilmiş 
ve kendisine bâzı tavsiyelerde bulunulmasına 
işaret olunmuştur. 

a) tide yapılacak vaizleri kendi inhisarına 
almayıp, her camide münavebe ile ve program 
dairesinde diğer vaizlerin de vazife yapmasına 
imkân verilmesi, 

b) ilahiyat 'Fakültesi ve Yüksek İslâm Ens
titüsü mezunlarından va'zetnıek istiyenlere mü
saade edilmesi, 

e) Henüz yeteri kadar nitelikte olmryan 
imam - hatip okulu öğrencilerinin tatbikî mahi
yette camilerde va'zetnıek arzularının yerine 
getirilmemesi, sorumluluğu kendisine aidolan 
müftünün idari tasarrufuna ait ise de, imam - ha
tip okulu öğrenci ve mezunlarına karşı daha 
anlayışlı bulunulması, 

d) Kanun ve nizamlara aykırı, şahsi ve fev
ri davranış ve tutumlardan kaçınılması lüzumu 
kendisine "hatırlatılmak üzere Tokat Valiliğine 
yazılmıştır. 

2. Şimdilik izinli sayıldığı bildirildiği hal
de buna riayet etmemesi sebebinin, tahkikat için 
gönderileceğini öğrendiği müfettişin gelmesine 
intizar etmesinden ileri geldiği, alman cevabın
dan anlaşılmıştır. Halbuki bu mecburi izin, tah
kikatın selâmeti bakımından verilmişti. Sıhhi 
lüzuma binaen halen Ankara'da hastanede te
davi altında bulunduğunu daireye gelerek ifade 
etmiştir. I 

13 . 4 . 1964 O : 1 
3. Bir yıl içinde birkaç defa yapılan nakil 

işinin durdurulması şu sebeplerden ileri gelmiş
tir : 

a) Evine aldığı elektrik cereyanı münase
betiyle adliyeye intikal eden dâvasını takibet-
mek ve duruşmalarda bulunabilmek için vâki 
itirazı, 

b) Kış mevsimi gelmesi ve yol meşakkatine 
tahammülü bulunmıyan yaşlı validesinin nakli 
imkânsızlığını bildirmesi, 

c) Hakkındaki şikâyetlerin gönderilecek 
ıbir ımüfetıtliş vasDtajsiyle yeniden tahkiki içim 
kendisinin orada bulunmasının lüzumlu görül
mesi, 

d) Son müfettiş raporuna göre işlem ya
pılması, s 

4. Kendisine yapılan hatırlatmadan sonra 
önceki tutum ve davranışlardan geri durmadığı 
anlaşıldığı takdirde derhal gereğinin yapılacağı 
tabiîdir. Cevabımızın Sayın Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova'ya iletilmesine müsaadelerini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

ibrahim Saffet Omay 
Devlet Bakanı 

5. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 1963 -
1964 ders yılında, Askerî Tıbbiyeye girmek için 
yapılan müracaatlar, eski yıllara nazaran, az ise 
sebebinin araştırılıp araştırılmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı îl-
hami Sancar'tn yazılı cevabı (7/451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik yazımın Millî Savunma Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz" ve rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

Millî Savunma Bakanlığına 
1. 1963 - 1964 ders yılında askerî tıbbiyeye 

kabul için müracaatta bulunan talebe sayısı es
ki yıllara nazaran az ise sebebi araştırılmış mı
dır? 

2. Askerî doktorlar mecburi hizmetlerini ik
malden sonra istifa suretiyle ayrılmalarının ni-
cini üzerinde durulmuş mu? önlenmesi için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 
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T. C. 

•Millî Savunma Bakanlığı 8.4.1964 
Müsteşarlığı 

Ankara 
Kanun : 1262-64 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•İlgi : W . 2 . İI904 tarih ve 7/451 sayılı yazı

ları. 
1963 - 1904 ders yılında, Askerî Tıbbiyeye 

•girmek için yapılan müracaatlarla ilgili ola
rak Bakanlığıma Muş Milletvekili Sait Mutlu 
tarafından yöneltilen yazılı sora önergesi ce
vapları ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Illhami ISancar 

Millî Savunma Bakanı 

Muş Milletvekilli Sait Mutlu'nun 
önergesi leıevapları 

soru 

1. İstanbul ve Ankara Askerî Tıbbiye 
okullarına 1963 - 1904 yılında kabul için mü
racaatta 'bulunan öğrenci miktarında diğer yıl-' 
lara nazaran bir eksilme mevcut değildir. 

1962 - 1963 yılında Ankara ve İstanbul As
kerî Tıbbiye •okullarının kontenjanıı; 

Tabip : 125 
'Diş tabibi : 14 
Eczacı : 3!5 olup buna mukaibil müracaat 

edenlerden alınan miktar 91 tabip, 11 diş, ta
bibi ve 18 eczacıdır. 

1903 - 1964 yılında Askerî Tıbbiye okula-
rının kontenjanı; 

Tabip : 125 
Diş tabibi : 25 
Eczacı : 48 dir. 
Bu ders yılında müracaat edenlerden alınan 

.miktar ise 95 tabip, ,26 diş tabibi ve 32 eczaoT-
dır. 

Kontenjanlar tamamen dolmamakla beraber 
müracaat eden 'miktarlarda bir azarıma mevcut 
değildir. 

Kont enj anüarın tamamen d olmaması sebebi : 
a) Fakülteler askerî öğrenciler için ayrı 

bir kontenjan ayırmamaktadırlar. Sivil tale
beler fakülte giriş imtihanını kazandıktan 
sonra arzu ettikleri takdirde Askerî Tıbbiye 
Okuluna müracaat etmektedirler. Fakülte gi
riş imtihanını kazanan talebe daha ziyade burs 

1 3 . 4 . 1964 O : 1 
temin edip sivil olarak okunmayı tercih etmekte
dir. 

b) Emeklilik hakkı 19i50 yılına kadar As
kerî Tıbbiye Okulunun ikinci sınıfımdan itiba
ren başlamakta idi 1950 tarihinde meriyete 
giren 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
bu hak kaldırılmış ve emeklilik hakkı okuıl 
bittikten sonra başlamaktadır ki bu durumda 
Askerî Tıbbiye okuluna müracaatları eski yılla-' 
ra nazaran azalmıştır. 

2. ıa) Aslkerî Tabipler evvelce 15 sene mec
buri hizmete tıafbi olduklarından hu müddet zar
fında en faal devreleri olan onuncu seneden 
itibaren başlıyan beş sene içinde ordu sağlık 
'hizmetlerinde kaldıklarından, kendilerinden bü
yük fayda temin edilmekte idi. 

Halen mecburi hizmetin 10 seneye indirilmesi 
dolayısiyle bu tabiblerin olgun seviyeye geldikleri 
anda yurt içi ve yurt dışımdan daha cazip »tek
lifler aldıklarından aslkerî tababet meslekine 
gönül vermiş olanlar hariç diğerleri bu sektör
lere kaymaktadır. 

b) Askerlik hizmetinde şerefle çalışan sıh
hi personelin Silâhlı 'Kuvvetlerin diğer sınıflı-
ınndaJki subayların tabi olduğu idari hususlara 
meslek icabı olarak intibak ettirilmesi şarttır. 

En küçük hır askerî birlik tabiplerinde ve 
onun sıhhi hizmet ve sağlık ünitinde vazife 
görerek tecrübe salhıibi olmak, rütbesi ve kıde
mi ile mütenasibolarak daha yüksek karargâh 
ve sıhhi tesis hizmetlerinde çalışmak ('Sıhhiye 
takımı, sıhhiye bölüğü, sıhhiye taburu, -as
kerî sahra hastaneleri, sabit hastaneler, askerî 
sağlık eğitim merkezleri, okulları ve akade
miler) mecburiyetindedirler. 

Bu bakımdan gerek bölge hizmetleri, gerek 
kadro ve rütbe intibakı ve gerekse eğitim icabı 
yurt içıı ve yurt dışına nakil Ve tâyin emirleri 
almaktadırlar. 

Bâzı askerî tabiplerin bu nakiT ve tâyinleri 
gerek şahsi ve ailevi, gerekse halen mevcudo-
lan kanunlardan istifade ederek sivil sektör
leri kazanç ve ek .görevleri dolayısiyle devamlı 
bir şekilde bulundukları mahallerde kalmala
rını istemeleri de aynlmalarını intacetımektedir. 

e) Tababet mesleki mensuplarımın tahsil, 
ihtisas ve tekâmül safhaları asgari 10 seneden 
fazla 'bir müddetin harcanmasına sefbebiyet 
vermektedir. Silâhlı Kuvvetler camiasında ay
nı taihsil .seviyeJsine yaklaşan diğer branş ve 
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hayati teftılikeye mânız sınıflar bir tazminatla 
desteklenmektedir. Keza diğer dünya devletleri 
(Amerika gibi) doktorları meslekleri icabı 
gerek tahsil seviyeleri, gerekse her an kor
kunç hastalıklar ile mücadeleleri dolayısiyle 
(Muharip sınıflarda olduğu gibi ölümle karşı 
karşıya bulunduklarından) kendilerine tatmin 
edici bir tazminat verilmektedir. 

Yukarda ifade edilen hususlar göz önünde 
tutularak kanuni tedbirleri alınırsa askerî 
doktorlarımızın bu şerefli meslekten ayraknı-
yacalklarına inanmaktayız. Bu cümleden ola
rak, bu konuda Bakanlığım içerisinde hazırlık-" 
lar yapılmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

6. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene yatağın
da bulunan ekili arazinin korunması için bir mü
cadele tedbiri alınıp alınmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı 
cevabı (7/466) 

6 . 3 . 1 9 6 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

Edirne Uzunköprü ilçesinde, Ergene yatağın
da 1964 ekim mevsiminde, mahiyeti tesbit edile-
miyen ve maalesef mücadelesi yapılmıyan bir ha
şere sebebiyle 50 000 dekar ekili arazi harabol-
muştu. 

Mezkûr mahallin aynı âkibete uğramaması ba
kımından 1964 yılı için, Bakanlığınız tarafından 
alınmış bir mücadele kararı ve tedbir var mıdır? 
Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

13. 4.,1964 O : 1 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 

Genel Müdürlüğü 4.4.1964 
Şb. No: Mücadele 

Konu: Yazılı soru Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi 30 . 3 . 1964 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/466 - 8587/47601 sayılı yazı : 

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene yatağın
da bulunan ekili arazinin korunması için bir mü-

* 
cadele tedbiri alınıp alınmadığı hakkında Edirne 
Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu'nun yazılı so
ru önergesi tetkik edildi; buna dair cevaplarımız 
aşağıdadır. 

1. Edirne Uzunköprü ilçesinin Ergene yata
ğında ziraat mahsullerine arız olduğu bildirilen 
haşerenin, yapılan tetkikat neticesinde, Agrotis 
(Bozkurt) olduğu anlaşılmıştır. 

1958 senesinden beri bu zararlıya karşı Edir
ne'nin ilgili ilçelerinde ve bilhassa Uzunköprü'de 
teşkilâtımızca öğretici mahiyette yapılan müca
deleler ve bu konuda tertiplenen çiftçi kursları 
sayesinde, müstahsıla zararlının mahiyeti ve mü
cadelesi hakkında bilgi sağlanmış ve bu uyarma
lar neticesi, 1963 yılında 4 500 dönümü Uzun
köprü'de olmak üzere, Edirne merkez ilçelerinde 
6 400 dönüm sahanın teşkilâtımızın teknik kon-
itrolu aıltıındıa müstahsil tarafından ilaçlanması te
min edilmiştir. 

2. 1964 yılında bu zararlıya karşı yine Uzun
köprü ilçesinde 800 dönümde teşkilâtça öğretim 
mahiyetinde ve 10 000 dönüm sahada da çiftçi 
tarafından mücadele yapılması 1964 yılı zirai mü
cadele programında yer almış bulunmaktadır. 
Bu yıl Edirne merkez ve ilçelerinde gerek teşki
lâtımız ve gerekse teşkilâtımızın teknik kontrolü 
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altında müsitahsılca yapılacak Agroti's anücadole-
sine ait program ilişik cetvelde belirtilmiştir. Bu 
maksatla; çiftçi tarafından yapılacak mücadele 
için mahalli piyasada yeteri kadar ilâç vardır. 
Ayrıca teşkilâtça uygulanacak tatbikat için de ge
rekli bütün hazırlıklar ikmal edilmiş bulunmak
tadır. Bu arada Agrotis mücadelesi konusunda 
ilgili ımüsıtaıhsılıın iştirakiyle Uzunköprü'de 2 gün
lük bir kurs tertiplenmiştir. Alman tedbirler 
sayesinde adı geçen haşerenin zarar yapmasına 
meydan verdirilmemesi için gerekli mesai sarf edi
lecektir. „ 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 
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1964 yılında Edirne vilâyetinde yapılacak Agro

tis (Bozkurt) mücadelesi programı 

İlaçlanacak saha 
T eşildi âtça Müsıbahısulca 

Kazası Dönüm Dönüm 

Merkez 
Enez 
Havsa 
İpsala 
Keşan 
Meriç 
Uzunköprü 

Yekûn 

300 
300 
200 
700 
800 
500 
800 

3 600 

3 000 
3 000 
1 000 
6 000 
5 000 
2 000 

10 000 

30 000 



Miîîet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSEN l)OKUZUX( (U BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . ÎKİNOt DEFA OYA KONULACAK tŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X̂ 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25 .2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada

şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
r> . 1 . 1964] 

5. —- Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasansına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena" 
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanım dm yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1984] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet ÜnalüY-
îiın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet, komisyonlan raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 
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9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, ı 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, I 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil- | 
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet- | 
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil- j 
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil- | 
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak- j 
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena-
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet j 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa- | 
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : j 
27 . 12 . 1963] j 

11. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti- j 
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 i 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ! 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena- s 
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet i 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi \ 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye | 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] j 

s 
12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu-

marasmda nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veyael Aslan'ın ölüm I 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık ' 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) i 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 .2 .1964] ; 

i 

13. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane : 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı j 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do- j 
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl- j 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet j 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) ! 
[Dağıtma tarihi : 10 .2 .1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı: 581) [Dağıtma tarihi: 10.2 .19G4] | 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 .2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2.1964] 

X 17. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 18. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

19. — iktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 21. — 21. 6.1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 



4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 22. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

23. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının 0. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

24. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 .3 .1964] 

25. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
btf kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Saym : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

26. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

27. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve 0. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31.3 .1964] 

28. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10.4 ,1964] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve MaHiye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1963] 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Mafliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'mn, 5434 sayılı Türkiye 



Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9 .1963] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettüı Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 neti maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7. nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu rapora (2/78) (S; Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanım teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S, 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Tiırhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunim 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Malîye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet G'irkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıİdırım'm 
5585 sayıllı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun tekltfi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onn.+. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla Jm kanuna tadil 
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] eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bav, mad

deler ilâvesi hakkında kanun teklifi VÖ Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının,. Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tavihi : 
20.9.1963] 

14. —• Giresun Milletvekili Ali Oüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâh ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

15 - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20.9.1983] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci ma idesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül-

I teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra-



smda akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/01, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Kayseri Milletvekili.Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

21. -—Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meselleri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonlan raporları (2/137) (S. Sa-' 
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

5 
22. —- Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Pîân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 487) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

27. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 



için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve ' 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonlan raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür 
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporlan (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

32. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kânunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

34. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

35. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

36. —- Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun I 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma- I 

liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bazılanna verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet KoMİsyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 



kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

44. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı, ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, O. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
O. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

48. —• Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13. 6.1963 tarih ve 397 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka

ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
O. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi: 28.1.1964] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568^ [Dağıtma tarihi : İ31.1.1964] 

51. —• İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 



X 56. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kanım ay
lan hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1984] 

60. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12-. 8.1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları Incele-
meTComisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

62. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24 .3 .1964] 

63. -— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasmda bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 nçü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

V 
ÎKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
E - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi İncesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1968] 

X 5. - - Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kamın teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576). (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
•i 8.1.0.1963] 
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7. — G*nel nüfus yazımı kanunu teeansı 

ve Geçici Komisyon raporu (1/607) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demif'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/426) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1968] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — İstanbul. Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Tardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt-
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eldenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi : 12 r«; »63] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 saydı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 63 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğtar'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Oeza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1938 

tarih ve 3066 sayılı Kanunla değişen 806 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. —Kat mülkiyeti kanunu; tasvirisi ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet BUgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asan 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.111963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragraf inin 
kaüdınlması hakkında kanun tasarısı ve AdjaJet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/458) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1964 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporları 
(1/297) (S. Sayısı: 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayıh Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (1/374) 
(S. Sayısı: 240) [Dağıtma tarihi: 8 .6 .1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turaangil, Erzurum Milletvekili Gıyat&ttin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek-
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lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Hân komisyonlan rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
rapordan 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196â] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklü'i ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm

rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra-
| porlan (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari-
İ hi : 9 . 7 .1963] 
j X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
! Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-

taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 

I Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporlan (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlan 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 32. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. —- îmar ve tskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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mm tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

30. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Milî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmeline dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 

Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve îmar ve iskân, içişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu-
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt- • 
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi; 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonlan raporlan (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Elan komisyonlan raporlan (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi: 
19 .9.1963] 
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50. — Kütahya Milletvekili gadrettin Toebi-

ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bası 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 «ayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/323) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1063] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve# 14 arkadaşının, 3666 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/830) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] , 

53. —- İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt. Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungrur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/281) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7 .10. 1&63] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilir» esine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık nimet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun t klifi I 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'n m 3204 sayılı Orman Genel .Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân konıisyonlan raporlan (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raponı ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/438) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20. 9.1963] 

60. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporjan (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

61. —. Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62..— Eskişehir Milletvekili Seyfi ftztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özffür'ün, 4273 sayılı Subaykr Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
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fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/815) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1968] 

63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi: 19 .7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasınm uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1968] 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/336) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963] 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — C. Senatosu îâmir Üyesi Ömer Lûtfİ 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vasrifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa 
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve tçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi •. 
1 8 . 10 . 1963] 

X 71 — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaalük Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanan tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Milli Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

74. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 538) [Dağıtma tarihi: 3 .12.1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 



bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da-
ifıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

80. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

81. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

82. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

83. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
2 8 . 1 . 1 9 6 4 ] 

84. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

85. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

86. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

87. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

88. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

89. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
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dair kanun tasarı» ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1984] 

90. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlıı'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Ar ikan'in, bâzı suç 
ve cezalann affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

91. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

92. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

93. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

94. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
Mye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan

lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29.2.1964] 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 .3.1964] 

96. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 97. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında v.eya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1964] 

X 98. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1964] 

99. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporlan (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 100. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyondan için arsa, bina satınalmma-
sma veya yaptırılmasına, ayrılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (1/609) (S. Sayısı : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 .4 .1964] 



Dönem : 1 / Q Q 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 4 ü U 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, dişta-
bibi ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vazi
yette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Meh
met Ali Ârıkan'm, hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /531 , 2 /89) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, 
iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahaller
de sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı (1/531) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 8 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 2042/4085 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 16 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi va
ziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıf
zıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehas
sıslarına ödenek verildesine dair kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bugün sağlık personeline de tatbik edilmekte olan barem sistemi meslek mensupları için resmî 
hizmeti tamamen gayriicazip bir İhale getirmiş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımı gün geç
tikçe vahameti artan bir hekim buhranıiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Ndte'kim bu gün birçok vilâyetlerimizde dahi Hükümet tabiplerinin sadece maaşları ile iktifa 
zaruretinde bulunması sebebiyle bu vazifeler münhal kalmakta mahrumiyet bölgelerinde ise, mecbu
ri hizmetliler ihtiyacı karşılıyamadığından münhal maktan yüzde elliye yükselmektedir, 
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Bu itibarla mesleke ve hizmete rağbeti artırmak ve hususiyet ve külfet arz eden mahaller için 

eleman temin edebilmek üzere mevcut barem sisteminin dışına çıkılması zaruri (görülmüş ve bunu 
teminen ilişik kanun tasarısı izhar olunmuştur. 

Tasarının kanunlaşması halinde, coğrafi, iktisadi, içtimaa ve idari sebeplerle hususi vaziyette ol
duğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen mahallerde çalışacak olan sağlık personeli ile Hıfzıssıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan uzmanlara 1 000 liraya kadar 'bir tazminat verilmesi imkân dâhili
ne girecek ve bu suretle 224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun henüz tatbik olunmadığı mahrumiyet 
bölgeleri için de personel temin edilmesi mümkün olacaktır. 

Esasen bu sistem ıbu gün mevzuatımıza da girmiş olup, hususiyet arzeden birtakım memuriyet
ler için ödenek verilmesi esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının maddelerine gelince: 
Tasarının birinci maddesi, coğrafi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle hususiyet arz ettiği Ba

kanlar Kurulunca kabul edilen mahallerde çalışacak sağlık personeli ile Hıfzıssıhha müesseselerin
de çalışacak uzmanlara ayda bin liraya kadar bir ödenek verileceğini; 

ikinci maddesi kanuni izinler ve yurt içindeki .geçici 'görev hali müstesna, ödenek alabilmek için 
ilgililerin bilfiil vazife görmeleri ieabettiğini ve alınacak ödeneklerin munzam vazife maaşlarına 
tesir etmiyeceğini; hükme bağlamaktadır. Zira bu bölgeler mahrumiyet mmtakaları olduğu için esa
sen fazla tahip bulunamamakta ve bir tabibe birden fazla 'hizmet tahmili zaruri olmaktadır. 

Üçüncü madde, ödeneklerin aylıklar ile .birlikte ödeneceğini ve istirdat hükümlerinin de maaşla
rın istirdadına dair hükümlere, tabi olacağı esaslarına vazetmektedir. 

Mardin MiUetveldli Mehmet Ali Ankan'ın, Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilmesine 
dair kanun teklifi (2/89) 

16 . 1 . 1962 
Millet Meclisi Yüks.ek Başkanlığına 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

G E R E K Ç E 

Türkiyemıizde sağlık işlerimizin belkemiğini tabip doktorların teşkil ettiği bir gerçektir. Bu gün
kü durum muvacehesinde doktorlarımızın kısmı küllisi büyük şehirlerde toplanmış bulunmakta ve 
Anadolu'nun bâzı kasaba ve kazalarında serbest doktor şöyle dursun bir Hükümet tabibi bulunma
maktadır. Bunun yegâne sebebi tabip doktorlara Devlet hizmetinde yeteri nisbette ücret veya maaş 
verilmemesidir. Filhakika bu günkü hayat şartları karşısında büyük bir fedakârlık içinde çalış
makta olan Türk doktorları memleketin ücra köşelerine kadar gidip hizmet vermeleri artık imkân
sız hale gelmiştir. Bu gün Türkiyemizin muhtelif Devlet müesseselerindeki tabip münhalâtı yürek
ler acısıdır. Sağlık Vekâletinin 4 . 11 . 1961 tarihli haberler bültenine göre genel şirurjide 6, iç has
talıklarında 8, cilt ve zühreviyede 6, göz hastalıklarında 3, çocuk hastalıklarında 8, kadın hastalık' 
lan ve doğumda 16, göğüs hastalıklarında 7, radyolojide 13, kulak, burun, boğazda 1, fiziyoterapi-
de 3, anatomi patalojide 1, akıl ve sinirde 4, ürolojide 1, anesteziyolojide 2, ortopedide 1, intaniyede 2 
yani cem'an yekûn 82 mütehassıs hekimlik münhal bulunduğu gibi 106 hükümet talbipliği, 2:8 belediye 

M. Meclisi (S, Sayısı : 489 ) 
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tabipliği, 1216 sağlık merkezi tabipliği, 34 verem-savaş dispanser tabipliği, 3 cüzzam savaş tabipliği, 3 
muayene ve tedavi evi-tabipliği, 18 frengi savaş tabipliği, 30 trahom savaş tabipliği, 6 sağlık ve sosyal 
yardım müdürlüğü, 3 sıtma savaş başkanlığı, 15 sıtma savaş bölge başkanlığı münhal bulunmakta
dır. Ayrıca 32 kaza merkezinin hiç doktoru yoktur. Cem'an ye'kûn bu gün Türkiye'mizin sıhhat 
müesseselerinde 605 yer tâyinler beklemekte fakat Sağlık Bakanlığı tabip eleman bulamamakta, ya
pılan tâyinlerden sonra da birçok doktorlar ücret ve ücrete karşılık yüklendikleri mesuliyeti ve mahru
miyeti nazara .alarak vazife mahalline gitmektense istifayı tercih etmektedirler. Bu durum karşısında 
bu gün cemiyetimiz sağlık ve sosyal bakımından feci bir tehlike ile karşıkarşıya bulunmaktadır. Hasta
lıkların artması ve çeşitli hastalıklara karşı eleman ve tabip kifayetsizliği içtimai sefalete sebebiyet ver
mektedir. Sağlığı korımmıyan bir milletin ise güven ve huzurundan <ve çalışma randımanı ile millî 
gelir artışından bahsetmiye imkân yoktur. Bu itibarla tabiplik meslekinin asgari hayat şartlarına 
cevap verecek ve geçimi temin edecek surette cazip bir hale getirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bunun içindir 'ki Türkiye'de bilhassa mahrumiyet bölgelerine doktor temin edebilmek maksadiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının .nakil ve tâyin yönetmeliğinde'ki esaslara sadık kalmak şar-
tiyle ve bu husus nazara (alınarak kanun teklifimiz hazırlanmıştır. Filhakika balhse konu yönetme
lik memleketi, sosyal, kültürel, iktisadi şartlar ıba kınımdan (ticari ve sınai thayatın durumu, su, elek
trik, okul, yol vaziyeti ve sair sosyal ve kültürel müesseselerin mevcudiyeti ve nüfus gibi sair hu
suslar) 5 bölgeye ayırmış bulunmaktadır. Bir sayılı cetvelde tadadolunan 340 yer ağır mahrumi
yet bölgesi sayılmış, 67 yer mahrumiyet bölgesi olarak kabul ve iki .numaralı listede yer almış ve 
266 yerde normal bölgede gösterilmiştir. 4 ve 5 numaralı listede ise iyi ve 'en iyi yerler olarak ka
bul edilmiştir. En iyi yerler Adana, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Samsun, Trabzon ıgibi yer
ler gösterilmiştir. Kanun teklifimizde de ödenek miktarının tâyininde (bölgelerin içtimai ve kültü
rel durumunu gösteren bu listeler esas. olarak kabul edilmiştir. Anca'k bir «bölgedeki yerler arasm-

, da bâzı hususiyetler bakımından fark olacağı dü şüncesiyle daha âdil bir esas kurmak için ayni 
bölge içindeki yerlerin de nüfusu nazara alınmak suretiyle ödenek miktarı tesbit olunmuştur. Bu 
suretle memleketin en ücra yerlerine kadar doktorların gidebilmesi imkânı kısmen sağlanmış ola
caktır. Tasarı kabul edildiği takdirde '3-3,5 milyon liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. Boş kadrolardan 
yapılacak tasarruf bu ihtiyaca cevap vermektedir. Takdir ve tensiple/ine arz olunur. ' 

Sağlık ve Sosyal Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım 8. . 2 . 1962 

Komisyonu 
Esas No. : 2/89 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa. 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza 17 . 1 . 1962 tarihinde 2/89 numara ile havale buyu-
rulan (Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi) Sağlık ve Sosyal Yardımve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif sahi
bi hazır oldukları halde 24 . 1 . 1962 tarih ve 31 . 1 . 1962 tarihli celselerinde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun teklifi gerekçesine esas itibariyle aynen iştirak edilmekle beraber aşağıdaki noktaların 
tadil ve tavzihine oy birliği ile karar veril iniştir. 

1. , Gerekçedeki nüfus esası kabul edilmemiştir, zira mahrumiyet bölgesi diye tarif edilen yer 
ler tecrübe ve bilgimize göre mevcut iktisadi şartlar bakımından bir kıstas olamamaktadır. Sani-
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yen bahis mevzuu yerlerdeki sağlık merkezlerinde mütehassıs hekimin de çalışması' sebebiyle mü
tehassıs ve pratisyen hekimlik ayrı ayn mütalâa edilmiştir. 

2. Mesleki daha cazip hale getirip gayeye ulaşabilmek için ödenek az görülmüş-ve komisyon
ca tadil edilen kanun metninde görüldüğü gibi artırılmıştır. 

3. Sağlık Bakanlığının Tâyin Yönetmeliğine bağlı 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilen mahal
lerde çalışacaklara ödenek verilmesine lüzum görülmediği gibi mahrumiyet bölgelerinde muayyen 
bir müddet kalmıyanlara da ödenek verilmesi uygun görülmemiştir. 

4. Ek vazife alanların birinci vazifelerinden dolayı ödenek verilmesi tasrih olunmuş ve 224 sa
yılı Sosyalleştirme Kanununun tatbik edildiği yerlerde bu kanunun işlemiyeceği tasrih edilmiştir. 

5. Kanun teklifinde, bu kanunun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yürütüleceği belir
tilmekte olması kâfi görülmiyerek Maliye Bakanlığı ile beraber her iki bakanlıkça yürütülmesi ta
dili uygun görülmüştür. 

17 . 1 . 1962 tarihinde 2/54 numara'ile Komisyonumuzca karara bağlanan istanbul Milletveki
li Suphi Baykam ve 68 arkadaşının teklif ettikleri (Sağlık personelinin anlaşma ile çalıştırılması
na dair) kanun teklifi ile bahis mevzuu olan bu kanunun amaç ve niteliği mahnımiyet bölgelerine 
kolay doktor bulmak keyfiyeti olduğuna göre, evvelce Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığınıza gönderilen kanunla tevhidi gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

istanbul Balıkesir Konya Bolu 
Z, Zeren A. î. Kırımlı S. Aytan K. Demir 

• Bursa , içel Kars Kayseri 
E. Paksoy î. önal H. Erdoğan V. Â. Özkan 

Nevşehir 
H. F. Aka 

MARDİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ALI 
ARIKAN'IN KANUN TEKLlFÎ 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet hizmetinde bulunan 
hekimlerden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğinde tesbit edi
len bir sayılı cetveldeki yerlerde hizmet gö
renlere her ay 600 lira ve bu yerlerden nüfusu 
on binden yukan olan yerlerde hizmet 
görenlere 550 lira ve aynı Yönetmeli
ğin iki sayılı cetevlinde gösterilen yer
lerde hizmet görenlere her ay 500 lira ve bu 
yerlerden nüfusu 20 binden yukan yerlerde 
hizmet görenlere her ay" 450 lira ve yine ay
nı Yönetmeliğin üç sayılı cetvelinde gösterilen 
yerlerde hizmet görenlere her ay 400 L. ve 

I SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DE$I§TlRÎŞl 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair Kanun 

a MADDE 1. — Devlet, belediye ve Özel idare 
hizmetinde bulunan hekimlerden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Nakil ve Tâyin Yö
netmeliğinde tesbit edilen (1) sayılı cetvel-

ı I deki yerlerde hizmet gören mütehassıs he-
t kimlere her ay 1 500 I'ira, pratisyen hekimlere 

1 000 lira ve aynı Yönetmeliğin (2) sayılı cet
velinde gösterilen yerlerde hizmet gören mü-

ı tehassls hekimlere her ay 1 000 lira, pratisyen 
i hekimlere 750 lira ve aynı Yönetmeliğin (3) sa

yılı cetvelinde gösterilen yerlerde hizmet gö-
a ren mütehassıs hekimlere her 750 lira, pratis-
e I yen hekimlere 500 lira ödenek verilir. 
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Teklif 

bu yerlerden nüfusu 30 binden yukarı olan 
yerlerde hizmet görenlere 350 L.. önedek ve
rilir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğine bağlı 
4 ve 5 sayılı cetvellerdeki yerlerde hizmet gö
renler ödenek alamazlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı yürütür. 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğine bağlı 
4 ve 5 sayılı cetvellerdeki yerlerde hizmet gö
ren hekimler ile yukardaki, maddede gösteri
len bölgeler dâhilinde Vekâletin tensibede-
ceğl yerlerde muayyen bir müddet hizmet gör
meyi taahhüdetmiyenler ödenek alamazlar. 

MADDE 3. — Ek vazife alan hekimler mün
hasıran birinci vazifelerinden dolayı ödenek 
alırlar. 

224 sayılı Kanunun tatbik edildiği yerler
de bu kanunun hükümleri işlemez. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Esas No. : 1/531 
Karar No. : 27 27 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 16 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşki
lâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vazi
yette olduğu Bakanlar Kurulunca 'kabul olunan mahallerde sürekli ıgörev iile (bulunanlarla, Hıfzı
sıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı» 25 . 9 . 1963 tarihli toplantıda Sağlık Bakanlığı 
ve Maliye temsilcilerii huzuru ile tetkik,ve müzakere olundu: 

Kanun metninin başlığı «Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığında çalışan ve Ihususiyelt «arz eden 
yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline ödenek verilmesine dair Kanun» tasarısı ola
rak Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

Kanun metninin birinci maddesi «Sağlık ve Sosyal Yardım (Balkanlığı teşıkilâtında ve Hıifzıssıh-
ha enstitülerinde çalışan tabip, diştabibi, eczacı, biolog, kimyager, kimya mühendisi, 'kimya lisan-
siye ve veterinerlerden, coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kalbul olunan yer ve 'hizmetlerde sürekli görevde bulunanlara, her ay maaşlarından ayrı 
olarak (1 000) liraya kadar Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslar dairesinde ödenek verilir.» şek
linde Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 
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Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası «birinci maddede yazılı ödeneğe hak kazanabilmek 

için, mezkûr maddede sözü geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak şarttır.» şeklindeki Komisyo
numuzca değiştirilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 2/10857 sayısı 2/1087 olarak Komisyonumuzca dü
zeltilmiş ve diğer fıkraları Hükümet teklifinde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının ,3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkan Vekili 
Ankara 

M. K. Erkoyan 

Nevşehir 
II. F. Aka 

Bu Rapor Sözcüsü 
ve Kâtibi 
Eskişehir 

/. Cemalcilar 

Uşak 
/. Bulanalp 

tçel 
/. önal 

Konya 
•S. S. Yücesoy 

Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/531, 2/89 

Karar No. : 201 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

3 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına r-^î*<yi,wpzi:^ir< 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan taıbip, diştabibi ve eczacılardan coğra-. 
£i, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisle
ri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile aynı ma
hiyette olduğu cihetle birleştirilmiş olan Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın Hekimlere ay
lık hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerek tasarı ve ıgerekse teklif,, bugünkü harem sistemi içinde cazibesini kaybetmiş bulunan tıp 
meslekini cazip hale getirmek ve mahrumiyet bölgelerine lüzumlu personeli temin etmek için he
kimlere aylıklarından hariç olarak ödenek verilmesini derpiş etmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Ibuıgün içinde bulunduğu ve bir an önce çözümüne bir 
çare arayıp bulmak zorunda olduğu en önemli mesele, hiç şüphe yok ki personel meselesidir. Ger
çekten, son yıllarda Bakanlığın personel kadrolarında muntazam bir boşalma ıgöze çarpmaktadır. 
Hele halk sağlığı hizmetlerinde bu boşalma büsbütün hâd bir safhaya girmiş ve önüne geçilemez bir hal 
almış bulunmaktadır özellikle, hususiyet ıgösteren .bâzı mahrumiyet bölgelerine ve hizmetlerine sağ
lık personeli 'göndermek âdeta imkânsız hale gelmiştir. 

Halk sağlığı hizmetlerinde ve bulaşıcı hastalıklarla savaşta çok önemli Ibir yer işgal eden aşı ve 
seromlarm hazırlandığı ve çeşitli ilâçlarla su ve gıda maddelerinin kontrol ve tahlillerinin yapıl
dığı Hıfzıssıhha müesseseleri, elemansızlük yüzünden çok sıkıntılı ve zor durumlara düşmüş bulun
maktadır. 

Bu gün halk sağlığı hizmetleri, hekimler için cazibolmaktan çok uzak bulunmaktadır. Zira, bu 
hizmetlerde çalışan hekimler, tedavi edici hizmetlerde çalışanların aksine, tam mesai sarf etmeleri 
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dolayısiyle, muayenehane açıp mesleklerini ve sanatlarını serbest olarak (icra etmek imkânından yok
sun bulunmaktadırlar. 

Bu yüzden 'büyük şehirler dâhil mahrumiyet bölgelerine sağlık müdürü, Hükümet tabibi ve sağ
lık merkezilerine hekim bulunamamaktadır. 

işte bu aksaklıkları bertaraf ederek doktorlarımız]n halk sağlığı hizmetlerine de iltifat etmeleri
ni temin gayesiyle sevk edilen tasarı uygun görülmüş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
metni müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine 'geçilmiştir. 

Kanun başlığı vuzuh bakımından değiştirilmiştir. 
Birimci madde ile ilgili olan Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın teklifi, bu günkü barem 

sistemini bozacağı, maaş ıgibi maktu miktarlar getirdiğinden teşvik edici görülmediği, tasarının ise 
idareyi daha serbest bıraktığı ve elâstikî olduğu dikkate 'alınarak sağlık ve sosyal yardım komisyo
nunun metni aynen kabul edilmiştir . 

öncelik ve ivedilikle (görüşülmek ve Grenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kars 
K. Okyay 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
B. Jshenderoğlu 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
A. Şener 

Ankara 
M. Ete 

• 
Hatay 

A. S. Rocaoğlu 

Siirt 
A. $aşa 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

'' - ••• V - i' -

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kırşehir 
A, Bilgin 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında 
çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, 
iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette 
olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan ma
hallerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıs-
sıhha Enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehas
sıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diştabibi ve 
eczacılardan, coğrafi, .iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kuru
lunca kabul olunan mahallerde süçekli görevde 
bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalış
makta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji 
ve biyokimya mütehassıslarına, her ay maaşla
rından ayn olarak 1 000 liraya kadar, Bakan
lar Kurulunca belirtilecek esaslar dairesinde 
ödenek verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğe hak kazanabilmek için, mezkur maddede 
sözü geçen mahallerde fiilen görev yapmak 
şarttır. 

3153 sayılı Kanuna dayanılarak 27.4.1939 
tarihli ve 2/10857 sayılı kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanunu
nun 78 ve 79 ncu maddeleri hükümlerine göre 
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde ge
çici görevle başka tarafa gönderilenler ile gö
revleri icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve 
sebeple olursa olsun görevleri başında bulun-
mıyanlara görevlerinden ayn bulundukları sü
rece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top
lamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir. Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaş, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya üc
retlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstehak olurlar. Ek görev veya vekâlet 
görevlerinden dolayı ödenek alamazlar. 

M. Meclisi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DE JÎŞTÎRÎŞİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan ve 
hususiyet arz eden yer ve hizmetlerde görevlen
dirilen sağlık personeline ödenek verilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında ve Hıfzıssıhha enstitülerin
de çalışan tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kim
yager, kimya mühendisi, kimya lisansiye ve ve
terinerlerden, coğrafî, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulun
ca kabul olunan yer ve hizmetlerde sürekli gö
revde bulunanlara, her ay maaşlarından ayrı ola
rak 1 000 liraya kadar, Bakanlar Kurulunca be
lirtilecek esaslar dairesinde ödenek verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödene
ğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sö
zü geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak 
şarttır. 

3153 sayılı Kanuna dayanılarak 27.4 .1939 
tarihli ye 2/1087 sayılı Kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanunu
nun 78 ve 79 ncu maddeleri hükümlerine göre 
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde geçici 
görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri 
icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve sebeple 
olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenek
leri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda topla
mı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri verilir. 
Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaş, ücret ve
ya tazminatlariyle vekâlet maaş veya ücretleri
nin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız asli görevlerinden dolayı ödeneğe 
müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görev
lerinden dolayı ödenek alamazlar. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 
çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık personeline öde

nek verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Komisyonu
nun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 489 ) 
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Hü. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeğe başlanır ve bu 
görevden ayrılanların aysonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. 

ikinci madde hükümlerine göre ödenekleri
nin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesil
mesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tek
rar ödenmeğe başlamasında yukardaki hüküm
ler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

16'. 8 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Ba'kam ve 
Başfb. Yardımcısı 

/ / . Dinçer 
Devlet Balkanı 
V. Pirinççioğlu 
Devlet Balkanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Devlet B'afeanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı Y. 
O. öztrak 

Maliye Babanı 
F. Melen 

Bağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Balkanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. §'. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikhaş 

Bayındırlık Baltanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. • Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 489 ) 
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Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Mecli&i ( S. Sayısı : 489 ) 



Dönem : 1 fc^ri 
Toplantı :3 M t Lt E t M £ C L t S t S. Sayısı : Ö Z Ü 

E T 
4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /475) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar *'"> 

Tetkik Dairesi 12 / 6 / 1963 
Sayı: 71-1990/2074 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 / 6 / 1963 tarihinde kararlaştırılan «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet' 
velde yazılı kadrolann değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiği ile birlikte ekli 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmettnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 
3656 ®ayıh Kanunum 4609 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesinde yazılı idari vazifeleri 

deruhde eden tabiplere mahsus olup 4862 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilen (ek 
görev) munzam, vazdtüe tazminatlarınla ait kadrolann, teadül esaslarıma uyularak sonradan alı
nanlar da dahil olmak üzere, dereceleri pek düşük olması sebebiyle iller ve ilçelerde getirilen 
yataklı sağlık müesseselerime 'başhekimlik yapabilecek ehliyet ve liyakatte taibip ve mütehassıs 
bulunamamakta olduğu yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Mezkûr tesislerin arzu edilen şekilde faaliyetini, vatandaşın sağlığıma lüzumu kadar faydalı 
olmalarımı sağlamak ve mahrumiyet bölgelerindeki hastane ve yataklı diğer müessesatı sıhhiye
lere ve verem, trahom, cüzzam, deri ve tenasül hastalıkları dispanserlerine tatoip, mütehassıs 
temin etmek maksadiıyle, malî imkânlarımız dâhilinde baştabiplik kadro ücretlerinin yükseltil
mesi cihetime gidilmiştir. Şimdiye kadar alınmış olan kifayetsiz kadrolar kaldırılmak suretiyle 
günün ihtiyacıma cevap verebilecek kadroların alınması lüzumlu ve zaruri bulunmuştur. 

Halen kullanılmakta olan 537 kadronun 51 adedi 40, 30 adedi 50, 292 adedi 60, 26 adedi 
75, 78 adedi 100, 13 adedi 150, 29 adedi 200, 1 adedi 210, 2 adedi 250, 11 adedi 300 ve 4 
adedi de 400 liralıktır. 

48S2 sayılı Kanuma bağli (2) sayılı cetvelde yazılı olanların tamami! sağlık müesseselerinin 
adına tahis&s edilmiş olduğundan istenildiği gibi kullanılmamakta ve mahrumiyet bölgelerindeki 
sağlık teşkilâtının başında bulunanlarım dahi faydalanması mümkün olamamaktadır. 

Bu kadrolar kaldırılmak ve bütçemizin 217 nci bölümünde yer almış bulunan 629 900 li
ralık' öde&eği tecavüz etmemek şartiyle yeniden teklif edilen 280 kadrodan bilhassa mahrumi
yetMidelerimde vazife alacak taibip ve mütehassısların faydalandırılmaları düşünülmektedir. 

Bia maksat ve ıgaye ile hazırlanmış bulunan bu kamun tasarısiyle 4862, 5087, 5194* 5353, 5573, 
588Ö, 5826, 604$, 6134, 6259, 6487, 7079, 7330, 5368 sayılı kanunlarla alınmış' olan baştabip 
ek görev kadroları kaldırılmış yerine bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazıb 280 kadronun 
konulması teklifinde ıbulunulmuşttuı-. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Şağlvk ve Sosyal Yardım 
Komisyonu 21 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/475 
Karar No. •': 20 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ar/1 
Balkanlar Kurulunca 3 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcileri de ha
zar oldukları halde 19 . 6 . 1963 tarihli toplantıda tetkik ve müzakere olundu: 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde gerekçede de belirtildiği veçhile 4862 sayıl: 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen munzam vazife tazminatlarına ait kadroların günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilme'vjıni ve sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına götür-
meik maksadına matuf olarak hazırlanmış olan tasan prensip itibariyle Komisyonumuzca da ye 
rinde mütalâa olunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarı metninde tesfbit edilen esaslarla derpiş olunan hükümler matlubu muvafık görülerek 
Hükümetçe hazırlanan metin aynen kabul edilmiş olmakla'beraiber metne bağlı (1) sayılı cetvelin 
başlığına (hastaneler) ifadesinden sonra (ve) ilâve edilmiştir. 

Cetvelde yapılan bu değişiklikle tasarı Komisyonumuzca kaJbul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmalk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlıik ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanvekili Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Ankara Gaziantep izmir İstanbul . 
M. Kemal Erkovan M. Canbulat M. Döşemeci Z. Zeren 

İçel Konya Nevşehir 
/. önal S. Stna Yüçesoy H. Fikret Aka 

Bütçe ve Plâk Komisyonu raporu 

Millet Meclisin 
Bütçe ve Plân Komisyonu ; 21.10.1963 

Esas No. 1/475 
Karar No. 208 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

48Ö2 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değişrtârilmeısi halkkındaki (kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye baikanlıikları 
temsilcileri hazır olduıkları halde incelendi ve .görüşüldü. 

Halihazırda, iSağlıik Bakanlığının ek görev tazminatı kadrolarının dereceleri düştüktür. Mah
rumiyet (bölgelerindeki muhtelif dispanser ve hastanelere mıüıtehassıs bulmak maddi tatminsizlik 
dolayiisliyle mümıkün olamamaktadır. Ek .görev tazminatının az olmasj dolayısîyle.-bu da bir maddi 
destek mahiyetini alamamaktadır. Halen kullanılmakla olan 537 kadronun 51 adedi 40, 30 adedi 
50, 292 adedi 60, 26 adedi 75, 78 adedi 100, 13 adedi 150, 29 adedi 200, 1 adedi 210, 2 adedi 250, 
11 adedi 300, 4 adedi de 400 liralıktır. 

M. Mcclis*i ( S. Sayısı : 520 ) 
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4862 sayılı kanuna bağlı (^) sayılı cetvelde yazılı kadroların hepsi sağlık müesseseleri adına 

olduğundan istenildiği gibi kullanılamamaktadır. Bu tasan ile adı geçen kadrolar kaldırılmak 
ta ve yerine kadro adedi daha az ve ücreti daha yüksek kadrolar konmakta, böylelikle hem hiz
metin görülmesi »ağlanmakta ve hem de bütçeye yeni bir külfet yüklenmemektedir. 

Bu sebeple tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeU 

Aydın 
î. Sezgin 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

M. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

iSinop 
AUcanoğlu * 

Ankara 
M. Ete 

(Mmüşane 
S. Savacı 

Mardin 
Ş. Aysan 

V;, 

Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
S. 0. Avcı 

îçel 
S. Kutlay 

Sakarya 
N. Boyar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

• MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kuruluş 
ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 sayılı Kanununa ili
şik (2) sayılı cetvelde yanlı 
kadrolar ile aynı cetvele muh
telif kanunlarla eklenen kadro
lar kaldırılmış ve yerine bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 520 ) 
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BI4PPR 3, — B» kanunu 
Maliye, Sağ^k Ye» Soşyajt Yar
dım Bakanları yürütür. 

3 . 6 . 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcın 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başt*. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T..Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakam 

R. Aylar 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

- 4 -
&aj&ıfc v«- SWjpJ.T Yardım. Ko. 

MADDE 3, — Hükiimetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B^:y+-maJ&. 
MAPPH 3. 

üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

—' Taaaıjmn 
aynen kabul 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Balkan. 
F. Melen 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakan V. 
T.Feyzioğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve So..Y. Bakanı 

V. Güm. ve Tek«l Bakanı 
O. ötteak 

Tıanm Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve İskân Bakanı 
F, K. Oökay 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulları ek görev, tazminatları 

Görevin çeşidi 

Başkâtip 
» 
» 

Ade<i 

20 
25 
55 

JÜCflftt 

400 
300' 
200 

Oörevin çeş4|di Aded 

«0 
• 100 

Ücret 

150 
100 

Başkâtip 

Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonunun değiştirici ve bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağhk ve Sosyal Yardım Kurulları ek görev tazminatları 

20 
25 
55 

400 
300 
200 

10D 
150 
100 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağh ceMd 

(1) SAYILI CETVEL 

Tasarıya ilişik (1) sayılı cetvel aynen ikalbul edilmiştir. 

«m» 
M. Meclisi ( S. Sajp» : 520J 




