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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci olunım 
(Çoğunluk olmadığından saat 15,00 te topla-: 

ııılıııak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Otunun 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi .ve hu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı kabul 
olundu. 

İstanbul Milletvekili 'Kesit [İlker'in, İstan
bul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergisine ek 
olarak verilen Yassı ada ve Sonrası adlı kital)in> 
Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkındaki 8S sayılı Kanuna ay
kırı olup olmadığına dair sorusuna Adalet Ba
kanı İrfan Haran cevap verdi. 

780, 824, 836, 87.1, 872, 878, 875, 882, 1)07, 
914, 020, i)2ö, 927, 928, 934, 988, 948, 945, 946, 
955, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 
966, 982, 994, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1011, .1015, 1040, 1044, 1045, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1064, 1072 sayılı 
sorular, ilgili bakanların,' 

864, 881, 884, 886, 931, 1016, 1017, 1025, 1042 
sayılı sorular, soru sahiplerinin. Gren el Kurulda 
hazır bulunmamaları, 
• 843, 844, 845, 979, 988, 984, 986, 993, 1001, 

1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1027, 1028, 1059, 
1071, 1073 sayılı sorular, sahiplerinin izinli ol
ması, 

1000, 1013 sayılı sorular, sahiplerinin maze
retleri bulunması, 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, İs
parta ilinin baş harfinin «İ» mi, «I» mı olduğu
na dair Millet Meclisi Başkanından ve Başba
kandan sözlü sorusu da cevap verecek vazifeli 
üye bulunmaması sebebiyle gelecek soru günü
ne bırakıldılar. 

83.1, 842, 851, 868, 879, 902, 996, 1026, 1038, 
1061, 1062, 1067, 1068, 1069, 1070 sayılı sorular, 
sahipleri ikinci defadır Genel Kurulda hazır bu
lu nm ad ıklarm dan düştü. 

987, 990, 1023, .1024 sayılı sorular, sahipleri 
Bakan oldukları için ccvaplandırılamadı. 

Yargıtay kanunu teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi 
ve ivedilikle görüşülmesi hususları kabul olun
du. 

10 . 6 . 1965 Perşembe günü saat 10,00 da, 
toplanılmak üzere (Saat 18,4.0 ta) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Siirt 

Hür ey ya Öner 

SOKULAE 

Yazık sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

Tef(uıni ilcesine Âcel'deresinden getirilecek olan 
sulama suyu etüdlerinin ne safhada olduğuna 
dair yazılı soru önergesi Bnerji ve Tabiî Kay
naklar, İmar ve İskân ve Bayındırlık bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/740) 

2. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Tefenni, ilcesine bir. askerî birlik verilmesi husu
sunda, ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Mil 1 î Savunma. .Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/750) . - • - . • • • • ' . 

8. —- .Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
'Tefenni ilçesinde' yapılması tamamlanan verem 
dispanseri ve ana çocuk sağlığı merkezi İçin ge

rekli personelin ve malzemenin ne zaman gönde
rildiğine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/751) 

4. — Konya Milletvekili Sait Sına Yüccsoy'-
ım, Musul petrollerimizin İngilizlere intikali se
bebiyle vâki olan görüşme, anlaşma ve cereyan 
eden müzakerelerin sonucuna ve halen ne du
rumda olduklarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/752) 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Burdur'un Göl hisar ilçesinde bulunan Horzun 
harabelerinin değerlendirilmesi konusunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bayındırlık bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/758) 

- • « 
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6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yapılması karar
laştırılan ortaokul binası inşaatına hemen baş
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/754) 

7. .— Burdur Mületvekili Mehmet Özbey'in, 
Burdur'un il ve ilçe yollarının yapımı ve bakı
mı işlerinin ne durumda olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/755) 

10 . 6 . 1965 O : 1 
8. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

Burdur'un Yeşilova ilçesinin park ve yeşil sa
haya ayrılan arsasını satan Belediye Başkanı 
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri, İmar ve İskân bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/756) 

9. —- Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Söğüt ve Göl
hisar göllerinin kurutulmasiyle kazanılan ara
zinin halka dağıtılmaması sebebine dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık, İmar ve iskân ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/757) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarını 
etkiliyen mükellefleri bertaraf etmek amaciyle 
alınan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin onay

lanması hakkında kanun tasarısı (1/865) (Ti
caret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasarısı (1/866) (Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Süreyya öner ( Siirt), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi ağıyorum. (Joğunluk-
olmadığından bugün saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati.: 10,02 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATtPLER : Süreyya öner (Siirt), VeU Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, ayrıca yoklama yapmadan birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

l, — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 3 arkadaşının, bâzı siyasi suçlularla, 
bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suçlu
ların ve basın suçlularının bir kısım cezalarının 
affına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/743) 

BAŞKAN — Müddeti içinde komisyonca 
ikmal edilip Heyeti Umumiyeye sevk edilmediği 
için gündeme alınması istenen bir kanun teklifi 
vardır, bununla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir kısım suçluların affına dair 13 Kasını 

1964 tarihinde Başkanlığa arz edilen, mezkûr 
makamca 16 Kasım tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilen teklifimiz aradan 1C4 
gün geçmiş olmasına rağmen hiçbir işlem gör
memiştir. Her iki Meclisin tüzükleri komisyon
lardaki işlem süresini 45 gün olarak tesbit et
miştir. Bu durumda, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 36 ncı maddesi gereğince Başkanlı
ğa başvurmayı uygun gördük. Millet Meclisi 
İçtüzüğünde de aynı anlamda bir hüküm bu
lunduğu için isteğimizin Millet Meclisi Başkan
lığına duyurulmasına delâletlerinizi saygıları
mızla arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Kadri Kaplan Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Emanullah Çelebi 
J3AŞKAN — Senato Başkanlığının, Millet 

Meclisi Başkanlığına yazdığı tezkereyi de oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan ve 3 arkadaşı tarafından verilen öner
ge sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Riyaset Divanınca öncelikle görüşülmesi uy
gun mütalâa edilen bâzı işler vardır. 

2. — İçişleri Komisyonu Başkanı Ali Rıza 
Akbıyıkoğlu'nun, Niğde Milletvekili Oğuzdemir 
Tüzün'ün, 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın 
tekrar il haline getirilmesine dair kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (2/697) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aksaray ilçesinin il olması hakkındaki kanun 

teklifi İçişleri ve Bütçe Plân komisyonlarından 
geçmiş olup, Meclisin tatile de yaklaşmış olma
sına ve komisyonumuzca da öncelik ve ivedilik 
kararı verildiğinden gündemin 985 sayısında ka
yıtlı bu kanun teklifinin öncelik, ivedilik ve her 
şeye takdimen görüşülmesini arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil--
mistir. («Ne kabul edildi» sesleri) Efendim ön
celikle görüşülme kararı alındı, 

48 
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3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Fa

ruk Sükan'ın, Ankara Halk Sağlığı Akademisi 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/721) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
937 sıra sayısı ile basılarak dağıtılmış olan 

Ankara Halk Sağlığı Akademisi kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının Bütçe Ko
misyonu kararı veçhile öncelik ve ivedilikle ve 
diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Faruk Sükan 

BAŞKAN — Okunan önerge sadece öncelik 
talebi yönünden oylarınıza sunulmaktadır. Tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Geçici Komisyon Başkanı Kadri Ero-
gan'ın, Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi (1/549) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Miİlet Meclisi gündeminin 1/549 esas ve 978 

sıra sayısında kayıtlı bulunan Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının halkla orman münasebetlerinin tanzimi yö
nünden olan önemine binaen öncelik, ivedilik ve 
gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Urfa 

Kadri Erogan 

10 . 6 . 1965 O.: 2 
BAŞKAN — Sadece öncelik teklifi olarak tas

viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Faruk 
Sükan'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına, dair kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/856) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

TMillet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işler arasında 984 şıra numaralı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren (4258 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması: 

na dair kanun tasarısı) nın gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle diğer bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Faruk Sükan 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
ismet Sezgin 

BAŞKAN — Okunan önergeyi sadece önce-
İik teklifi yönünden tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı: 976) (1) 

BAŞKAN —- Geçici Komisyon ve Hükümet 
yerini alsınlar. 

(1) 976 S. Sayılı basmayazi 8.6.1965 tarih
li 124 ncü birleşimin sonundadır. 

Maddelere geçilmesi kabul edildikten sonra, 
birinci maddenin müzakeresi sırasında verilen 
takrirler Komisyona gittiği için ve muta akıp 
maddeler de birinci madde ile ilgili olduğu için 
bu tasarının müzakeresi geri kalmıştı. Şimdi, Ko
misyon, birinci madde ile ilgüi görüşünü getirdi 
mi, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL. 
SARIGÖ2 (Amasya) — Getirdik, efendim. 

— 49 — 
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BAŞKAN — Komisj^ondan gelen yeni metni 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Verilmiş bulunan önergelerde dikkate alına

rak «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısının» 1 nci maddesi aşağıda 
belirtildiği şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Arz ederim. 
(ıleçici Komisyon Sözcüsü 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 

MADDE I. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi ve'ecza
cılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu kanu
nun esaslarına göre tazminat verilir., 

İnsan sağlığı ile görevlendirilmiş hayati kim
ya mütehassısları ile aynı görevlerde bulunan 
bakteriyologlar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı 
olarak hizmet gören sivil tabip, dis tabibi ve ec
zacılara da i nci fıkra gereğince tazminat veri
lir. 

KESAT ÖZ AKI) A (Aydın) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın uzarda, siz bu komisyo
nun getirdiği yeni metin üzerinde mi söz istiyor
sunuz? 

KESAT ÖZ ARDA (Aydın) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; kanunun 1 nci 
maddesi üzerinde, Yüce Mecliste komisyonla 
Hükümet arasında çıkan ihtilâf, bu kanunun 
kapsamı içerisine veteriner hekimlerin de alın
ması meselesi idi. 

Hükümetin ve komisyonun izahına gö
re, ordu içerisinde, ordunun motorize hale gel
mesi karşısında, veteriner hekimlere pek ihti
yaç bulunmadığı, böyle bir zaruret duyulmadı
ğından dolayı da veteriner hekimlerin, doktor
lara ve diş tabiplerine verilecek tazminat ara
sında mütalâa edilmediği ileri sürülmüş idi. 
Bunun karşısında mukabil teklifler ve defi!er 
muvacehesinde, komisyon raporu geri alınış; 
ancak veterinerlerden hayati kimya ve bakte
riyoloji mütahassısı olan veterinerleri de içine 
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almıştır ki, buna göre tek bir kısmı içine alın
mış bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir meslek 
şubesinin bir dalını bir nimetten mahrum bı
rakmak, o* meslek şubeleri arasında bir ikilik 
yaratacağına göre, şimdi aynı meslekin veteri
ner hekimlerden bir kısmını bunun içine alıp, 
bir kısmını dışarda bırakmak, aynı meslekin 
mensupları arasında da bir ikiliğin yaratılma
sına yol açmaktadır. 

Şimdi şunu sarih olarak Hükümetten sor
mak ve öğrenmek istiyorum. Veteriner hekim
lik hakikaten ordu için artık bir lüzum ifade 
etmiyorsa, buraya bir madde koyalım, veteri
ner hekimlik ordudan kaldırılmıştır, diyelim. 
Hiçolmazsa bunlar sivil hayata intikal ederek 
orada başlarının çaresine baksınlar. 

Ancak hâlâ daha bir kısım veteriner hekim
lerin ordu içerisinde vazife görmeleri icabeder-
se, bu kanunda- bunları hariç tutmak, maddi 
bakımdan olduğu kadar, hattâ ondan çok da
ha fazla mânevi bakımdan yaratacağı menfi 
tesirler dolayısiyle büyük bir huzursuzluk kay
nağı olacaktır. 

Bir defa .meslek itibariyle kendilerinin ez-
zaoı, dişçi ve doktorlardan ayrı mütalâa edil
miş olmasının maneviyatları üzerinde yapacağı 
tesir cidden fena olacaktır. Binaenaleyh böyle 
bir yola gitmeden evvel hakikaten bakanlık 
için bir müddet daha veteriner hekimliğin bu
lunması şart ise bunları da, tefrik gözetmeksi
zin, doktor, eczacı ve dişçiden sonra «veteriner 
hekim» kelimesini, ibaresini araya ilâve ede
lim. Eğer bunlar lüzum ve zaruret yoksa, bir 
madde ilâve etmek suretiyle orduda veteriner 
hekimliği kaldıralım; fakat bu ayrılığı yarat-
mıyalım muhterem arkadaşlarım. Onun için ko
misyonun getirdiği teklif, yeni metin, Yüksek 
Meclisin geçen defa tezahür eden arzusuna uy
gun değildir. Yeni bir teklifle veteriner hekim
liğin bu maddeye alınmasını talebedeceğiz, hür
metlerimle. 

BAŞKAN •— Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, biz bütün zümrelerin refahı
nı temin edecek her çareye başvurmakla mü
kellefiz. Bu kanun da bunlardan birisidir. Yal
nız dikkat ediyorum, biz daima bu ilâveleri ya
parken, daima evvelâ büyük zümreleri hatırlı-
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yoruz ve (anları düşünüyoruz. Şimdi bu kanu
nun birinci maddesinde üsteğmenden başlıyo
ruz. Arkadaşlarım, gayet tabiî büyükler belki 
daha çok kafalariyle çalışırlar ise küçükler de 
fiilen emekleriyle çalışır ve hor zümrede böyle 
arkadaşlar vardır. Orduda meselâ teğmenler, 
astsubaylar, olduğu gibi bu sağlık servisinde 
de, sağlık kısmında da üsteğmenden başlıyor. 
Acaba burada niçin teğmen yoktur, niçin ast
subay yoktur ? Bunlar da sıhhiye ile alâkalı de
ğil mi? Binaenaleyh bu maddede bu kısım ol
madığı için bendeniz bir önerge verdim. Bu bi
rinci maddenin (a) ve (e) fıkrasına «pratis
yenlere yüzde 60,» pratisyenlerin başına teğ
men ve astsubayların da ilâvesi çok yerinde 
olur kanaatindeyim. 

Çünkü o personelin de emekleri geçmekte
dir. Diğer zümrelerde olduğu gibi sağlık servi-
sindede onların da emekleri geçmektedir. On
lara da bu tazminatın verilmesi çok yerinde 
olur kanaatindeyim. Önergemi takdim etmiş'bu
lunuyorum. Tasvibinize arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Yılanboğlu, buyurun 
efendim. , 

İSMAİL HAKKI YILANLIOClLU (Kasta
monu) — Çok muhterem arkadaşlar, bundan 
önceki oturumda bu kanun geldiğinde 5 - 6 ar
kadaşımız aşağı - yukarı kanunun tümüne mu
halif olmadıklarını fakat kanunun metninde 
adaletsizlik bulunduğunu ve bunun da diş ta
bipleri, doktorlar ve eczacılar gibi fakülteden 
mezun olanların aynı seviyede tahsil görenlerin 
bu kanuna ithal edilmemesinin adaletsizlik ol
duğunu her çıkan arkadaş söyledi. Zannederim, 
altı, yedi arkadaşımız konuştu. Ve Yüksek Mec
lisin temayülü de bu noktai nazara müteveccih
ti. Yani bu arkadaşların, veteriner hekimlerin 
alınmaması bir adaletsizliktir, kanunda bir nok
sanlıktır. Binaenaleyh, bunların da alınması lâ
zımdır denildi. Bunun üzerine komisyon verilen 
önergeyi geri istedi, şimdi getirdiği metin .de 
Meclisin o günkü temayülüne uygun değildir, 
metin uygun değildir. Ancak işte beş, on tane bu 
şekilde kanun dışında, tazminat dışında bırakıl
mış arkadaşı almak suretiyle bir nevi kitabına 
uydurma şeklinde metin getirmiştir. Geçenki otu
rumda Sayın Millî Savunma Bakanı, arkadaşla-
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rm bu mütalâası karşısında veteriner hekimlerin 
ve hayati kimya mütehassıslarının durumunu 
doktorlar, diş tabipleri ve eczacılar gibi olmadı
ğını, orduda bunlara büyük ihtiyaç duyulmadığı
nı söylediler. Ben de bunun üzerine dedim ki, 
«Eğer orduda bu arkadaşlara ihtiyaç yok ise, Ta
rım Bakanlığında bu gibi elemanlara şiddetle ih
tiyaç vardır. Binlerce veterinere ihtiyaç vardır. 
Binaenaleyh, ayrı Devletin Bakanlıkları değil ya, 
Tarım Bakanlığı ile anlaşma yapılsın, kanun mu 
getirilecek, ne yapılacaksa yapılsın bu kadroları 
Tarım Bakanlığına devredin ve bu arkadaşlar 
orada çalışsın, dedik. Şimdi bu şekilde getirilen 
metin kabul edildiği takdirde, bu hususta konu
şan arkadaşların ve Meclisin geçenki oturumun
da ekseriyette bulunan arkadaşların temayülüne 
aykırı olarak bir metin getirilmiştir. Bunun ka
bul edilmesi doğru değildir. Esas itibariyle biz 
de söyledik, hakikaten eczacılar, doktorlar ve diş 
tabipleri, sivil arkadaşlarına nazaran az maaş al
maktadırlar. ağlık ve osyal Yardım Bakanlığı 
tarafından getirilen ve Yüce Meclisçe kabul, edi
len kanun tasarısına göre bunlar tazminat almak
tadırlar. Aynı fakülteden çıkmış arkadaşların 
birisi 400 - 500.- 1 000 lira fazla alırken haliyle 
orduda bu arkadaşlar kalmaz. Mecburi hizmeti
ni tamamlıyanlar ayrılabilir. Bunu bizzat Sa
yın Bakan da ifade ettiler. Bu bakımdan kanun 
uygundur; ama kanunda adaletsizlik vardır. Beş 
yıllık fakülteyi bitiren bir arkadaş, bir teknik 
personel tazminat almaz, dört yıllık fakülteyi bi
tiren diğer bir teknik arkadaş, aynı ordunun 
bünyesinde bulunan arkadaş tazminat alır. Bu ol
maz arkadaşlar. Bu kabul edildiği takdirde, bi
zatihi ordunun bünyesinde bu teknik personel 
arasında, insan sağlığı ile ordunun sağlık hiz
metlerinde çalışan personel arasında tefrik ya
pılmış ve adaletsizlik yapılmış olur. Biz bu hu
susta da geçen oturumda fiO - 70 arkadaş müşte
reken bir önerge verdik. Bu önergemizin kabul 
edilmesini, ve Komisyondan gelen önergeye ilti
fat buyurulmamasını istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

RÜŞTÜ Ö Z A İ J (Konya) — Söz istemiştim 
efendim. 

BAŞKAN —. Sıradasınız efendim. Sayın 
Esengin siz do sıradasınız. 

Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 
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ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahi- | 

sar) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; I 
komisyon, önergelerin veriliş istikametinde tasa
rıda değişiklik yapmak için tasarıyı geri iste- I 
misti. Şimdi görüyoruz ki, tasarı istikametinde I 
bir değişildik yoktur. Bu bakımdan 95 imzalı I 
önergemizde ısrar ediyoruz. Çünkü daha çok I 
haksızlık yaratılıyor. Aynı meslekten bir ele
man alacak, diğeri alamıyacak? Bu haksızlıkların 
en büyüğü olur. 1 

Aslında: I 
1. Hükümetten gelen bu tasarı Başbakanlı

ğın tamimleri hilâfına bakanlıkların görüşü alın- I 
madan getirilmiştir. Tasarıyı hazırlıyan bakan- I 
lık temsilcileri içinde veterinerlerin yer almaması I 
gayreti ile Tarım Bakanlığına uğratılmaınıştır. I 

2. Askerî Şûra bu tasarıda bir meslek züm
resi için değil, doğrudan doğruya ana fikre mu- I 
halefet etmiştir ve K. K. K. Sayın Cemal Tural I 
ile İkinci Başkan Sayın Refik Tıılga muhalefetle
rinde ısrar etmişlerdir. Bu muhalefet hâkimler I 
için de, savcılar için de, tabipler, mühendisler I 
için de varittir. I 

3. Bunun üzerine kanun tasarısı Genelkur- I 
mayca değil, Millî Savunma Bakanlığınca ha- I 
zırlanma yolu tercih edilmiştir. Millî Savunma I 
Bakanlığında tababetin diğer şubelerinin tem- I 
silcisi bulunduğu halde Veteriner Dairesi Baş- I 
katılığının temsilcisinin olmayışı, bu Bakanlı- I 
ğın Genelkurmay Başkanlığına K. K. Kuman
danlığı ile bağlı bulunuşu sebebiyle bu son ta- I 
sanda veteriner hekimler, Meclise büyük bir 
malî portre ile gidilmesin diye alınmak isten- I 
memiştir. Kaldı ki, 17 milyon liralık bir port- I 
reyi havi olan bu tasarıda veterinerler eklen
diği zaman sadece 2 milyon liralık bir ek ya- I 
pılaeaktır. Çünkü mevcudu 200 kişidir I 

4. — Kanun tasarısında bu tazminat şahıs- 1 
lara değil, hizmetlere verilecektir. Baktari- I 
yoloji lâboratuvarında, gıda kontrolü Jâbora- I 
tu varında veya muayenehanesinde, ecza depo- I 
sunda aynı hizmeti gören bir elemana bu im- I 
kânı verip diğerine vermemek adaletsizliğin I 
en büyüğüdür. 

Bakteriyoloji, aşı, serum istihsali tababetin I 
ilmî bir sahasıdır. Askerî veterinerler bu alan- I 
daki ilmî çalışmalarında Dünya tababeti tari- I 
hine geçmiş, - şehitler de vermişlerdir. Binbaşı I 
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Ahmet ve Hüdai beyler şehidolmuş veteriner 
bakteriyologlardır. 

Millî Mücadelede sığır vebası dolayısiyle 
ordu beslenmesi ve kağnılarla cephane nakli 
işi durunca, cephe kumandanı kesin emirle bu 
hastalığın kısa zamanda bertaraf edilmesini 
bildiriyor. O günün imkânsızlıkları içinde has
talığın ilâcı bulunuyor, aşısı seromu yapılıyor. 
O günkü müttefikimiz Almanların veteriner 
temsilcileri bu çalışmayı şu cümle ile ifade 
ediyorlar: (Türk meslekdaşlarımız insanlık dı
şı bir çalışma altında insan üstü bir başarı 
sağlamışlardır.) 

O günkü Garp Cephesi Kumandanı ise, 
Devlet Reisliği sırasında bu takdirlerini şöyle 
ifade ediyor: (Denilebilir k i ; insan hekimliği 
veteriner hekimliğinin yanında Okyanusa kar
şı bir iç deniz gibidir.) 

Koruyucu hekimlik yani bir hastalığın çık
masını önlemek, çıktıktan sonra yapılacak te
daviden daha mühimdir. Koruyucu hekimlik 
ise kısmı âzamizi ile veteriner hekimlerin 
omuzlarmdadır. Aslında tababet küldür, biri-
birinden ayrılmaz, biribirinin yardımcısı ve 
tamamlayıcısıdır. 

Kanunun tümü üzerindeki konuşmada Sa
yın Bakan orduda veteriner hekimlere ihtiyaç 
olmadığını beyan ettiler. Halbuki, Genelkur
may Başkanlığının imzası ile ve Askerî Şûra
nın kararında veteriner hekimlerin eczacı oku
luna ve dişçi okuluna devamlarının men olun
duğu emir buyurulmaktadır. 

Ayrıca ikinci başkanın Veteriner Akademi
sini ziyaretinde, şeref defterine yazdığı yazıda 
harp ne kadar fennî ve modern silâhlarla çev-
rilirse çevrilsin, yüz yıllar sonra dahi orduda 
veteriner hekimliğin elzem olduğu beyan edil
mektedir. Bu iki örnekten anlaşılıyor ki Sa
yın Bakan Yüksek Kumanda Heyeti ile bu 
noktada çelişme içindedir. Bu bakımdan ta
sarıda, önergemiz istikametinde veteriner he
kimlerin de dâhil edilmesini saygılarımla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu? Sayın 
Halis Bayramoğlu yok mu efendim? (Geliyor 
sesleri) 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, bi
raz evel Sayın Zeytinoğlu arkadaşımızın tıp 
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camiasına mensup personelin de bu kanundan 
faydalanması için bir beyanları üzerine söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun es
prisi, ordumuzda tıp mensubu arkadaşların or
duya iyi hizmet etmek gayesiyle getirilmiş bir 
kanundur. Hepinizin malûmu, ordu mensubu 
bütün arkadaşlarımız ordu tarafından tatmin 
edilmedikleri için ki, Avrupa'ya gider ve bir 
daha dönmezler. Ve memleketimizde ordudan 
daha iyi bir hizmet yeri ve vasatı buldukları 
zaman bu vasatlara kaymak çabası içindedir
ler. Bu kanun Türk Milletinin yüksek vazife
sini gören ordunun Sağlık hizmetlerini lâyıkı 
ile yürütebilmesi için yerinde ve zamanında ge
tirilmiş bir kanundur. Askerî hekimleri bu ka
nunla ancak orduya bağlıyabileceğiz. Yoksa bu
nun haricinde bu kanunu çıkarmazsak, gecikti-
rirsek hekim arkadaşlar şimdiye kadar olduğu 
gibi şimdiden sonra da dışarıda kendilerine iş 
ve vazife arıyacaklar ve orduyu terk edecekler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, orduda hizmet gö
ren hekim, diş tabibi ve eczacı arkadaşlarımızı 
takdir etmek lâzımdır ki hakikaten şimdiye ka
dar birçok mağduriyetler içerisinde, birçok fe
dakârlıklar göstererek hizmette bulunmuşlardır. 
Bugün bu kanunu biz biran evvel yürürlüğe ko
yarsak; bu arkadaşlarımızı lâyıkiyle tatmin ede-
•ceğiz. Yalnız bugünkü tasarıda bâzı arkadaşla
rımızın da talepleri vardır. Veteriner hekim ar
kadaşlarımızı da buna dâhil etmek isterler. 
Muhterem arkadaşlarım, bugün orduda hekim 
arkadaşlarımızın mevcudu 650 ilâ 660 in üze
rindedir. Eczacı arkadaşlarımızın mevcudu öy
le tahmin ediyorum ki 40 in altına düşmekte
dir. Diş tabibi arkadaşlarımızın sayısı da bel
ki 20 - 30 un üzerinde değildir. Veteriner he
kim arkadaşlarımızın mevcudu da bugün aşağı 
yukarı 200 e inmektedir; hattâ iki yüzün altı
na da düşmektedir. Şimdi bu kanun tasarısı ile 
malî portesi yüzünden Hükümete bir yük olur 
diye hesabı cihetine gider isek ve bu tazminatı 
bu arkadaşlarımıza kabul etmezsek büyük bir 
haksızlık yapmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz takdir 
edersiniz ki, bugün ordumuzda çalışan hekim, 
diş tabibi ve veteriner, eczacı arkadaşlarımız 
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da dâhil olmak şartiyle ordunun dışında çalı
şan arkadaşlarımız bunların kat kat üzerinde 
maaş almaktadırlar, para kazanmaktadırlar. 
Bunları orduya, müsaade buyurun da bağlamak 
için millet olarak, memleket olarak cüzi bir 
fedakârlık yapalım da hiç olmazsa ordunun 
sağlık hizmetlerini de aksatmamış olalım arka
daşlarım. 

İkinci bir mâruzâtım arkadaşlarım, kanunun 
birinci maddesinde ufak bir noksanlık olmuştur. 
Buna temas edeceğim. Deniyor ki kanunun bi
rinci maddesinde, üsteğmen olanlar bu kanun
dan faydalanır. Muhterem arkadaşlarım, Aske
rî Tıp Akademisinde stajını bitiren hekim, diş 
tabibi ve eczacı arkadaşlarımız, stajı bittikten 
sonra hekim arkadaşlarımızın bir kısmı, ceza al
mış olanlar hariç, üsteğmen olarak çıkar, diş ta
bibi teğmen olarak çıkar, eczacı teğmen olarak 
çıkar. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Bay-
ramoğlu. 

HALİS BAYRAMOÖLU (Devamla) — Bir 
dakika istirham edeyim Sayın Başkan. Kıta 
müddetleri bir senedir. Bir sene sonra üsteğ
menliğe terfi ederler. Şimdi Gülhane'de stajını 
bitirip ordu saflarına katılan bu arkadaşlarımı
zın acaba kabahatları ne olabilir ki bu bir sene 
içinde bu tazminatlardan mahrum olsunlar. 
Eğer kanunun bu maddesine - arkadaşlar bir 
takrir de verdim- Gülhane stajını bitiren mu
vazzaf subaylar bu kanundan istifade edebilir
ler şeklinde bir ibare ilâve edilirse, bu arkadaş
larımız da bu zamdan mahrum edilmezler. Bu 
takririme iltifat buyurmanızı hassaten istirham 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, buyurun. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlarım, evvelce de bir münasebetle söyle
diğim gibi herhangi bir meslek içerisinde çeşitli 
insanlara gelişigüzel imtiyazlar verilmesi o mes
lek mensupları arasında kıskançlık doğurur, 
moral bozucu olur ve huzursuzluk yaratır. Buna 
rağmen Sağlık Bakanlığı doktorları için yaptığı 
Sosyalizasyon Kanununa paralel olarak biz as
kerî doktor, dişçi ve eczacılara da ona paralel 
olarak bir imtiyazın verilmesini öngörmüştük. 
Halbuki ordudaki veterinerlerin durumu bu de
ğildir. Evvelâ veterinerlerin bugün orduda ar
tık bir faktörleri, bir vazifeleri, bir görevleri 
kalmamıştır. Bunları kısa bir zamanda bakan-
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lıklararası anlaşma ile Tarım Bakanlığına'dev
retmek lâzımdır. Bu bir. 

İkincisi, eğer bunlara bir imtiyaz verilmesi 
isteniyorsa Tarım Bakanlığı da Sağlık Bakan
lığı gibi bir kanun getirir ve bakanlıklar birbir
lerine paralel olarak yürütülür. Onlara da bu 

-imtiyaz verilir. Bunlara eğer biz bu kapıyı açar
sak yarın ordunun içerisinde gece gündüz çalış
makta olan tankçıyı, topçuyu, piyadeyi, herkes 
burada imtiyaz istiyeeektir, biz de bunların hep
sine bu imtiyazları vermek mecburiyetinde kala
cağız. 

Doktorlarla, veterinerler arasında ayrıca bir 
fark daha vardır. Doktorlar her türlü bugün
kü ordunun tatbikatına iştirak edip, gece gün
düz hastalara vesaireye gidiyorlar. Veterinerle
rin vazifesi arasında aşağı yukarı gıda madde
lerinin muayenesinden başka bir şey kalmamış
tır. Ayrıca da doktorları dışarıya kaçırmak gi
bi bir endişe vardır. Veterinerler hakkında ise 
böyle bir -endişe duyulmamaktadır. Bunların dı
şarıya çıkması orduyu' endişelendirmez. Bu se
bepten de veterinerlere yeni bir imtiyaz tanıma
nın lüzum ve gerekçesine inanmıyorum. Madde 
iyi tesbit edilmişti]'. Üsteğmenliğin başlangıç 
olarak alınması da doğrudur. Çünkü altı aylık 
staj zamanı, bir senelik staj zamanı, anormal 
teğmenlik devridir. Binaenaleyh umumi olarak 
üsteğmenliği başlangıç almak iyidir. Hulâsa ola
rak şunu arz edeyim ki, evvelâ bir meslek için
de çeşitli insanlara imtiyaz vermek prensip ba
kımından doğru değildir. Muhterem arkadaşla
rım, eğer İtalyan ordusunun Birinci Dünya Har
binden sonra çöküşünü anlatan General Kadar-
do'nun hatıratını okumuşsanız, orada en önemli 
iki nokta vardır. Der ki, «İtalyan ordusu, ma
dalyaların gelişigüzel ve haksız dağıtılmasından 
moral bozukluğuna uğramış ve dağılmıştır. Dö-
ğüşlerden ziyade sokakta gezenler ve evlerinde 
oturanlar madalya almışlardır.» Binaenaleyh 
burada da bir taraftan muharip subaylar eğiti
me gidecekler, gece gündüz çalışacaklar, öbür 
taraftan veterinere imtiyaz vereceksiniz. Böyle 
bir şey olmaz. Doktora gelince, demin söylediğim 
esbabı mucibe ile bunlara vermek lâzımdır. Bu
nun da prensip olarak taraftarı olmamakla be
raber Sağlık Bakanlığının getirdiği kanuna pa
ralel olarak verilmesi uygundur. Komisyonun 
getirdiği madde uygundur. Bu maddeye oy ver-
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memizi ve başka türlü getirilen tekliflere ilti
fat etmemenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Aleyhinde söz is
tiyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştı i*, kifayeti teklif ve oya 

vaz'mı arz ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, buyurun 
Saym Özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, kifayetin aleyhindeyim. Zira meselenin 
tam olarak tavazzuh ettiğine kaani değilim. Fil
hakika... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Tavazzuh et
ti. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Sayın Başka
nım, müdahale ediyorlar, susturun... 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye hitabedin, 
Başkan vazifesini bilir, siz konuşmanızı yapın. 

KADIII. ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, durumun tavazzuh etmediğini arz 
ettim. Sebebine gelince, bu kanunun birinci 
maddesinin müzakeresi sırasında -verilmiş olan 
tazminatların mâna ve mahiyetlerini izah zım
nında bir-kere daha söz almıştım. Filhal o gün 
bu tazminatların bir atıfet olarak verilmediğini 
ve bu tazminatların verilmesi bahis konusu olan 
meslek sahibi askerlerin kendilerinin bugüne 
kadar serbest olarak icra etmekte oldukları bir 
hizmetten alınmaları bahis konusu olduğunu; 
ama, o hizmetin bu tarihe kadar kendileri için 
bir hakkı müktesep teşkil etmekte olduğunu arz 
etmiştim. Bundan sonra bu tasarının altıncı 
maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, bu 
meslek sahipleri artık serbest çalışma imkânla
rına sahibolamıyacaklardır. Binaenaleyh full -
Time çalışmasının bir neticesi olarak bu tazmi
natın verilmesi öngörülmüş... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin Saym Özele. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Hayır efen

dim, Saym Başkan niçin, kifayetin aleyhinde 
olduğumu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama bu vesileyle esas hakkın
da mütalâada bulunmayın lütfen. 
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KADRİ ÖZEK (Devamla) — Saniyen bu 

sınıf hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara ih
tiyaç olduğunu beyan eden Sayın Bakan tazmi
natın ne maksatla verilmek istendiği hususunu 
da belirtmiş idi. Binaenaleyh, veterinerler hak
kında tazminat verilmeli midir, verilmemeli mi
dir, bu husus tavazzuh etmemiştir. Sebebine ge
lince; orduda bu sınıfa bugün ihtiyaç olmadığı 
belirtilmektedir. Binaenaleyh kifayet kabul edil
mezse bu husus daha çok sarahate kavuşacaktır. 
Binaenaleyh bir haksızlığın olmadığı biımetice 
ani aşılacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet takriri
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, İm maddenin 
daha evvelki müzakeresi sırasında verilmiş olan 
takrirlerden bâzıları askerî sağlık teşkilâtında 
çalışan sivil personelin de bu tazminattan isti
fadesini öngörmekte idi. Komisyonun yeni ge
tirdiği maddenin, şayet bu takrir sahibi arka
daşlar tarafından, kendi takrirlerinde talebet-
tikleri hususu ifade ettiği kanaatinde iseler bu 
arkadaşlar önergelerini geri alacaklardır. 

Sayın Yücesoy ve Sayın Mehmet Ali Aytaş 
tarafından verilmiştir bu önergeler. 

MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir) — önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN —= Geri verilmiştir. 
Sayın Nazmi Özoğul, siz de Silâhlı Kuvvet

ler ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtı 
içinde maaşlı olarak görevli bulunan sivil tabip, 
diş tabibi ve eczacılar diyorsunuz.. («Kendisi 
burada yok» sesleri.) Peki efendim, kendileri 
burada değiller. 

Sayın Fahir Giritlioğlu, siz 1 nci önergeniz
de 1 nci maddede yazılı hizmetler sivil perso
nele de teşmil edilsin, diyorsunuz değil mi? 
Mevcut madde sizi tatmin ediyor mu efendim? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Öner
gemi geri almıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. Peki efen
dim. Şu halde verilmiş olan önergeler 3 katego
ridir. Sayın Komisyon, verilmiş olan önergeler 
3 kategoridir. Birisi teğmen ve astsubayların da 
bu tazminattan istifade etmeleri sağlansın, me
tin içinde münasip bir şekilde yer alsın demek
tedir. Bu takrirler Sayın Aziz Zeytinoğlu ve 
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Halis Bavramoğlu'na aittir. Halis Bayramoğlu 
sadece teğmenleri, Aziz Zeytinoğlu ise teğmen 
ve astsubayları ithal etmektedir. Aykırılığı se
bebiyle sadece Aziz Zeytin oğlu'mm önergesi oya 
sunulacaktır. 

İkinci kategori önerge Sayın Nazmi Özoğul 
ve nüans farkı olduğunu ifade eden Sayın Fa
hir Giritlioğlu arkadaşımıza aittir. Bu iki öner
ge de, sivil personel tarafından gördürüldüğü 
takdirde birinci maddede yazılı hizmetler, sivil 
personele de yukarıdaki hükümlere göre tazmi
nat verilir şeklindedir. Bunlar da ikinci olarak 
oya konulacaktır. 

Üçüncü kategori önergeler, sadece veteriner 
hekimlerin de maddeye ithalini istiyen önerge
lerdir. Bunlar Sayın Reşat Özarda, Sayın Cihat 
Turgut, Sayın Cevat Kanpulat ve doksanbeş 
imzalı Şinasi Osma, Ocvad Odyakmaz, Şükrü 
Vüzbaşıoğlu, Nazmi Özoğul ve arkadaşları tara
fından verilen önergedir. Şimdi bunlardan birin
cisine evvelâ teğmen ve astsubayların da bun
dan istifade etmelerini istiyen önergeye komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, teğmenler 
staj devresindedirler. Staj devresinde bulunduk
ları cihetle henüz sağlık hizmetlerinde bilfiil va
zife almış durumda değildirler. Bu itibarla ka
tılmıyoruz. Yalnız bir arkadaşımızın ifade ettik
leri gibi, eczacı ve dişçi teğmenler bir yıl kıta
da hizmet etmektedirler. Biz tabipleri, eczacıla
rı ve dişçileri tazminata müstahak oldukları se
viyeyi birlikte mütalâa ettiğimiz için tazminat
ları üsteğmen rütbesinden itibaren başlattık. 
Çünkü tahsil süreleri öbürlerinin daha uzundur. 
Tabipler talebelik yaptığı esnada diğerlerine bu 
tazminatı teşmil etmiş olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, ev
velâ mütalâanızı uzan olarak beyan etmeyin. 
Çünkü kifayet takriri verilmiştir. Sadece siz 
konuşacaksınız, başka arkadaşlar konuşmıyacak-
lar. Katılmıy a cağınızı daha kısa olarak ifade 
edin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Devmla) — Katılmıyoruz. Fakat bir 
hususu belirtmem gerekiyor. O da diğer sağlık 
personeli... 

BAŞKAN — Katılmıyorsanız Sayın Sözcü, 
sözünüzü bitiriniz. Çünkü belirtmek istediğiniz 
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husus ne varsa onu kendi metninize dâhil eder
siniz. Çünkü artık her önergeyi oyluyoruz. Mü
zakere bitti, Uzun konuşmayın lütfen. 

Komisyon katılmıyor. Sadece Aziz Zeytinoğ-
lu'nun önergesini daha geniş olması dolayısiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. Sayın Bayramoglu nun 
da önergesi bu arada kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge Sayın Nazmi özoğul'a aittir. 
Bu önergede 1 nci maddeye şu fıkranın ilâve 
edilmesi isteniyor: 

«Silâhlı Kuvvetler ve Jandarma Genel Ku
mandanlığı teşkilâtı içinde maaşlı olarak gö
revli bulunan sivil tabip, diş tabibi ve eczacıla
ra da birinci fıkra gereğince tazminat verilir.» 

Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, ikinci fıkra
mız tamamen bu hususu istihdaf etmektedir. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Fahir Giritlioğlu'nun önergesi, bunun met
ni şudur : «Birinci maddede yazılı hizmetler si
vil personele gördürüldüğü takdirde, sivil perso
nele de yukarıdaki hükümlere göre tazminat ve
rilir.» 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de maaşlı kadrolarda çalışan bu gibi personel, 
yeni getirdiğimiz fıkrada bu tazminata müsta
haktır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi bunun dışındaki önergeler, 96 imzalı 
olduğunu söylediğim önerge sadece veteriner he
kim tâbirinin ilâvesini istemektedir. Sayın özar-
da, kezalik veteriner hekimlerle ibaresinin ek
lenmesini istemektedir. Sayın Cihat Turgut ve 
Sayın Kanpulat da veteriner hekim ibaresinin 
ilâvesini istemektedir. 

Bu arada Sayın Fahir Giritlioğlu ile Sayın 
Vahyi özarar veteriner hekimlerle tıbbi kimya 
mütehassıslarına demek suretiyle biraz evvel ifa
de ettiğim önergelerde sözü geçen veteriner ke
limesiyle birlikte tıbbi kimya mütehassıslarına 
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kısmını da ilâve ettiğinden diğerlerinin hepsin
den geniş olması sebebiyle bu önergeyi oyunuza 
sunacağım. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, biz insan sağ
lığı üzerinde hayati kimya mütehassıslarını ve 
bakteriyoloji ihtisası yapmış olan veteriner he
kimleri de birinci madde içine dâhil ettiğimiz 
cihetle bunun dışındakileri kabul etmiyoruz ve 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kabul edilen bu 
önergede veteriner hekimlerle tıbbi kimya müte
hassıslarına ibaresi mevcut, maddeden farklı 
olarak yer almaktadır. Komisyon, Heyeti Umu-
miyenin kabul ettiği bu önergeye filhal katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde kendi önergenizi ay
rıca muameleye koymuyorum. Bu, madde hali
ne gelecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Bizim tanzim ettiğimiz 
maddeye bu hususların ilâvesi suretiyle katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu tıbbi kimya mütehassısları
na ibaresini karşılıyacak durumda bir hüküm 
var mı sizin metninizde? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan, hayati 
kimya mütehassısları var, tıbbi kimya mütehas
sısları diye bir şey yok. Hayati kimya müte
hassısları mevcut metnimizde. 

BAŞKAN — O da sizin metninizde var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) —Var efendim. 

BAŞKAN — Şu halde muhterem arkadaşlar, 
bu önergede kabul edilen husus veteriner hekim
ler olarak kabul edildiği takdirde esasen Komis
yonun metninde, bu önergede kabul edilen tıbbi 
kimya mütehassısları mefhumu hayati kimya 
mütehassısları olarak ifade edildiği söylenmek
tedir. Şu halde Komisyonun önergesini veteriner 
ıekimlerle ilâvesini de yaptıktan sonra oyunuza 
sunacağım. 
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Komisyonun verdiği önerge; «Üsteğmen ve 

daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara albay maaşının yüzdesi iti
bariyle bu kanun esaslarına göre tazminat ve
rilir. 

tnsan sağlığı ile görevlendirilmiş hayati kim
ya mütehassıslariyle aynı görevlerde bulunan 
bakteriyologlar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı 
olarak hizmet gören sivil tabip, diş tabibi ve ec
zacılara da birinci fıkra gereğince tazminat ve
rilir.» ibaresi vardır. Şu halde şimdi daha evvel
ki takrirde kabul edilmiş olan veteriner hekim
lerle konusuna siz filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun da filhal katıldı
ğı ve veteriner hekimlerle ibaresinin metne ilâ
vesi suretiyle okuttuğum Komisyon metnini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Metin kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan bu metni 1 nci madde 
metni olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeye geçiyoruz. Komisyon 
1 nci maddedeki kabul edilen hususu kendi met
nine ilâve etsin. 2 nci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan, 2 nci 
maddeyi geri alalım. Yeni kabul edilen şekle 
göre tanzim edelim. 

BAŞKAN — Bu, zaman alabilir mi? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMAIL 

SARIGÖZ (Amasya) — Almaz efendim, hemen 
tanzim ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyon daha 
açık beyan etsin. Madem ki 2 nci maddeyi isti
yorsunuz, kabul edilen 1 nci maddeye göre tan
zim etmek üzere. Hemen ilâvesi mümkün bir 
şey ise derhal ilâve ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Derhal ilâve edeceğiz. 

BAŞKAN — Şu halde ilâvenizi hemen yazı
nız. Madde zaten sizde. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Tazminata esas olan albay 

maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derecenin ma
aşını alan albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 
263 sayılı kanunlarla verilen aylığın brüt tuta
rıdır. 
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Tazminat olarak 1 nci fıkradaki aylığın: 
a) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun 

gereğince sosyalizasyon bölgesi olduğu ilân edi
len yerlerde görevli bulunan tabip, diş tabibi ve 
eczacılardan mütehassıs olanlara % 80 i, pratis
yenlere % 601, 

b) Sosyalizasyon bölgesi ilân edilen yerler 
dışında görevli bulunan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan mütehassıs olanlara % 70 i, pratisyen
lere % 50 si, 

c) Akademik kariyere yükselmiş doçentlere 
% 90 ı, profesörlere % 100 ü verilir. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile emireri taz
minatı ve tayın bedeli hariç) çeşitli kanunlar 
gereğince verilen tazminatlardan faydalanamaz
lar. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında Sayın 
Aziz Zeytinoğlu. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, gene birinci maddedeki 
tezimi müdafaa ediyorum. Arkadaşlarım, bu 
kanun ile bir zümrenin refahını temin etmiş 
oluyoruz. Ama, görüyorsunuz ki, bu kanun yal
nız doktorların Avrupa'ya kaçmaması için bir 
tazminat verme meselesi değildir. Bu kanun bu 
zümrenin yani ordumuzun sağlık teşkilatında
ki personelinin, ama doktor, diş tabibi ve şim
di veterinerler de ilâve edildiğine göre hepsi
nin refahını temin için çıkarılıyor. Binaenaleyh 
niye teğmen ve astsubayları dâhil etmiyelim? 
Sivil doktorlara tazminat verilmesi mevzuubah-
sedilirken sivil doktorlardan gayri ebelere de 
verdik, sağlık memurlarına da tazminat ver
dik. Binaenaleyh, teğmen ve astsubaylara neye 
vermiyelim? Teğmenler stajyer olabilirler. Ne 
olursa olsun en nihayet doktor çıkmıştır, staji-
yer de olsa doktordur, orduda bir hizmet ifa 
ediyorlar. Binaenaleyh onların bilgisinden isti
fade ediliyor. Onun yardımından istifade edili
yor. Binaenaleyh bunlara da bir kısım tazminat 
vermek o orduya yeni gelmiş teğmeni orduya 
daha çok bağlar ve eğer kaçacaksa biran evvel 
kaçmasını önler. Binaenaleyh burada yani ikin
ci maddede teğmen ve astsubaylar da dâhil 
edildiği takdirde bütün ordumuza dâhil sağlık 
zümresinin refahı temin edilmiş olur kanaatiy
le bu hususta da bir önerge takdim etmiş bu
lunuyorum. Kabulünü arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN'— Sayın Ali Dizman. 
•ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, tasarının büyük bir ihtiyaca cevap ver
diğine kaaııi olanlardanım. Ancak tazminat 
miktarları bilhassa komisyonun müdahalesin
den, sonra diğer tazminat alanların miktarlariy-
le muadelet halinde bulunmamaktadır. Şöyle 
ki ,Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ve 
diğer Anayasa kuruluşlarındaki başkan ve üye
ler birinci derece Devlet memurunun aylığının 
% 60 ı miktarında, tazminat aldıkları halde bu 
kanunla verilen tazminatların bir kısmı yüzde 
yüz, bir kısmı % 90, bir kısmı % 80, bir kısmı 
% 70 olmak, üzere yani ekseri bu % 60 mikta
rının çok üstünde miktarlardır. Bu itibarla 
sadece profesörler ve doçentlere yüzde 60 üze
rinde bir tazminat; ama diğerlerine üst haddi 
yüzde 60 olarak takdir edilecek bir tazminatın 
verilmesinin daha uygun olacağı kanaatinde
yim. Nihayet Hükümet tabibi olarak bulunan 
hekimlere, muayenehane gelirinden mahrum 
bulunmaları dikkate alınarak, âzami bin liraya 
kadar bir tazminat verilmesi kabul edilmiş. 
Halbuki pratisyen hekimlere bin liranın çok 
üstünde tazminat verilmektedir. Bu itibarla da 
pratisyen hekim olup da hükümet tabipliği va
zifesini yapan hekimlerle de mukayese edildiği 
zaman bir muadeletin bulunmadığı kendiliğin
den meydana çıkar. Nihayet bu yeni çıkan 
Full - Time Kanunu ile de mütehassıs olsun ve
ya olmasın 750 lira ile 2 500 lira arasında bir 
tazminat öngörmüş bulunmaktayız. Halbuki bu 
tasarıdaki tazminat miktarları da bilhassa alt 
hududu bakımından bu miktarın çok üzerinde
dir. Bu itibarladır ki, ben buradaki tazminat 
yüzdelerini bir miktar ama, cüzi bir miktar de
ğiştirmek suretiyle doçent ve profesörleri % 60 
m üzerine çıkardım. Ama mütebakisinin üst 
hududunu % 60 tutmak suretiyle •% 10 ile 
% 20 arasında nisbetleri değiştiren bir takrir 
takdim etmekteyim, muadeleti temin noktasın
dan takririmin iltifatınıza mazhar olmasını is
tifim meçlerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, buyu
run. 

MUSLİHİTTİN GÜliEK (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarını, müzake
re etmekte olduğumuz kanunun ikinci maddesin
de hakikaten tazminatlar mevzuunda diğer m es-
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lek mensupları ile bir çelişme halinde bulunduğu 
işbu madde ile sabittir. Binaenaleyh bu durum 
karşısında kanunun ikinci maddesini tedvin eden 
Yüce Komisyon, bu kıstasları, bu miktarları han
gi esaslara dayanarak koymuştur. Peşinen Ko
misyondan bunu anlamak istiyorum. 

İkinci şık, doğrudan doğruya bundan evvel 
kabul ettiğimiz Full - Time kanunun olsun, keza 
sosyalizasyon mevzuunda olsun birtakım ufak me
murları, hizmete yardımcı olanları aynı zaman
da Yüksek Meclisimiz tatmin etmiş bulunuyordu. 
İşte bu hususta bu kanunda buna yine hizmet 
eden ve aynı hizmetlere yardımcı ekip hizmetleri 
gören astsubayların ve keza teğmenlerin de isti
fade etmesi kanaatini taşımaktayım. Onun için 
söz aldım. Bilhassa bu tazminat mevzuundaki 
kıstaslar diğerleri ile mukayese edilmiş midir? 
Mukayese edilmişse niçin bu husus derpiş edil
miştir, öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hfıldan Kısayol. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısında verilecek tazminatlar ve sosyalizasyon 
bölgesi ile bunların dışında görevli bulunan ecza
cı ve diş tabiplerine yüzde nisbetleri itibariyle ve
rilmesi icabeden tazminatlar kanun metninde gös
terilmiştir. Ancak ikinci maddenin (c) fıkrasın
da akademik kariyere yükselmiş doçentlere 
% 90, profesörlere de % 100 olarak emekli al
bay maaşının yani baremin birinci derecesine 
yükselmiş arkadaşlarımızın hak ettikleri maaşın 
% 100 ü olarak verilir diye tesbit etmiş olduğu 
halde, aynı maddenin son fıkrasında «Bu kanuna 
göre tazminat alanlar (Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi tazminatı ile em ireri tazminatı ve tayın 
bedeli hariç) çeşitli kanunlar gereğince verilen 
tazminatlardan faydalanamazlar.» denilmektedir. 

Şimdi kanunun ikinci maddesinin (e) bendin
de doçentleri, profesörleri ayırdığı halde 4 ncü 
paragrafındaki bu son hükmünde ayrıca bunla
ra (Gülhane Askerî Tıp Akademisi tazminatı ve
rilir.) diye bir hüküm koymuştur. Yani bir taz
minata munzam bir tazminat daha ilâve etmek 
suretiyle diğer emsalleri arasında bir fark meyda
na gelecektir. Doçentlerle profesörlere (c) fık
rasında diğerlerinden farklı tazminat ödenmesine 
rağmen, Askerî Tıp Akademisi tazminatını da 
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aldıkları halde, bu diğer hekimlerin haklarına te- ı 
cavüz ve onlara imtiyaz üstüne imtiyaz tanımak I 
olur ki, doğru değildir. Askerî Tıp Akademisi taz
minatının kesilmesi halinde esasen kanun tasarı
sında derpiş edilen yüzde 90 ve yüzde 100 tazmi
nat almak gibi diğerlerine nazaran daha büyük 
bir fark ile tazminat alacaklarından istenilen ada
let ve arkadaşlar arasında bir fark yaratılmamış 
olur ve hukukî anlayışa uygun düşer kanaatinde- • 
yiz. Binaenaleyh, dördüncü fıkradaki Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi tazminatının çıkarılması 
lâzımdır. Bu yoldaki bir takririmi de Riyasete 
sunmuş bulunmaktayım. Desteklemenizi rica 
eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Haklan Kısayol 
arkadaşımızın temas ettiği Gülhane Tıp Akade
misinde verilen zam başka bir zam dır. Bu zam 
Askerî Tıp Akademisinde üç sene baş asistan ola
rak çalışan arkadaşlarımıza verilen bir paradır. I 
Yoksa ayrıca Askerî Tıp Akademisinde çalışan 
bütün arkadaşlarımıza diğer asistanlara böyle bir 
Gülhane zammı diye bir şey yoktur. Bu para üç 
sene başasistan olarak Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinde çalışan arkadaşlara verilir. Maddeden 
bunu tayyederseniz yalnız doçentler ve profe
sörler tazminat almış olacaklardır, başasistanlık 
yapmış olan arkadaşlarımız bundan tamamiyle 
mahrum olmuş olacaklar ki, bu da doğru bir şey 
değildir. Ben bunun tamamiyle aleyhindeyim. 
Bunun maddeden tayyedilmemesini komisyon
dan, hassaten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı"? 

FAHİR GlRlTLloaLU (Edirne) — B i r sual 
sormak istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurunuz, sualinizi sorunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirıfe) — Efen

dim, birinci maddede kabul ettiğimiz şekle gö
re, askerî veterinerler ve hayati kimya müta-
hassısları birinci maddede yer aldığına naza
ran, kanunun başlığında ve ikinci maddenin (a) 
ve (b) bendi erinin bu değişikliğe göre tashihi 
gerekir, kanaatindeyim. Komisyon da bu kanaat
te ise bu tashihi kabul edip eimiyeceğini söyle- 1 
sin. I 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Bu tashihatı derpiş 
eden bir takriri hazırlamış bulunuyoruz. Riyar 
sete takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde ile ilgili ola
rak verilmiş takrirleri sırası ile okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (a) fıkrasının pratisyenle

re kelimesinden evvel (teğmen ve astsubay) 
kelimelerinin, 

(b) fıkrasının yine pratisyenlere kelimesin
den evvel (Teğmen ve, Astsubay) kelimeleri
nin, ilâvelerini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ta

bip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkında ki kanun tasarısının; 2 maddesinin 
son fıkrasının «Bu kanuna göre tazminat alan
lar (emireri tazminatı ve tayin bedeli hariç) 
çeşitli kanunlar gereğince verilen tazminat
lardan faydalanamazlar» şeklinde düzeltilme
sini, Gülhane Askerî 'Tıp Akademisi tazminatı
nın çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddedeki nisbetlerin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini, sözlü olarak arz ettiğim 
gerekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüzde 100 yüzde 75 olarak 
» 90 » 65 » 
» 80 » 60 » 
» 60 » 45 » 
» 70 » 50 » 
» 50 » 40 » 

BAŞKAN — Verilen önergelerden bir tane
si ikinci maddesinin (a) fıkrasının pratisyenle
re diye devam eden kelimesinden sonra teğmen 
ve astsubay kelimelerinin ilâvesini, (b) fıkra
sında, yine pratisyenlere kerimesini mütaalkıp 
teğmen ve astsubay kelimelerinin ilavesini is
temektedir; Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Biraz evvel birinci 
Miaddedcki müzakereler esnasında ifade etti
ğimiz veçhile astsubayların muayenehanesi ol
madığından ve bugün onlar için bir ihtiyaç 

/ mevzuubahsolmadığından katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci önerge, ikinci maddenin (c) bendin

de Gülhane Askerî Tıb Akademisi tazminatını 
metinden çıkaran ve diğer iki tazminatı bıra
kan bir önergedir. 

Komisyon buna katılıyor mu î 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) —• Bu kariyer yapmış 
kimselerin profesölük ve doçentlik tazminatı
dır. Çıkarılması mahzurludur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önerge maddedeki nisbctleri değiş

tiren bir önergedir. Şöyle ki, maddedeki 
% 100, % 75; % 90, %65; % 80, % 60; % 45; 
% 70, % 50; % 50 de yüzde 40 olarak değiş
tirilsin deniyor. Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz evvel Sayın Giritlioğlu'nım sorduğu 
suale cevaben hazırlanmış olan ikinci madde
nin yeni metni şudur: 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen önergeler de dikkate alınarak tasa

rının 2 nci maddesi Komisyonumuz tarafından 
aşağıda belirtileri şekilde yeniden düzenlen
miştir. Arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

MADDE 2. — Tazminata esas olan albay 
maaşı, üç yılını bitirerek bir üst derece maaşı
nı alan albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 263 
sayılı kanunlarla verilen aylığın bürüt tutarı
dır. 
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Tazminat olarak 1 nci fıkradaki aylığın; 
a) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun 

gereğince sosyalizasyon bölgesi olduğu ilân 
edilen yerlerde görevli mütehassıs tabiplere, 
diş tabiplerine ve eczacılara % 80 i, pratisyen 
tabiplere, eczacılara ve diş tabiplerine % 601, 

b) Sosyalizasyon bölgesi ilân edilen yer-
lar dışında görevli mütehassıs tabiplere, ecza
cılara ve diş tabiplerine :%- 70 i, pratisyen ta
biplere, eczacılara ve diş tabiplerine % 50 si, 

e) Akademik kariyere yükselmiş doçent
lere % 90 ı, profesörlere % 100 ü yerilir. 

d) Veteriner hekimlerden: Profesörlere 
albay maaşının % 601, doçentlere albay maaşı
nın % 50 si; mütehassıslara albay maaşının 
% 40 ı, pratisyenlere albay maaşının % 25 i 
tazminat olarak verilir. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ve Askeri Veteriner 
Akademisi tazminatı ile emireri tazminatı ve 
tayın bedeli hariç) çeşitli kanunlar gereğince 
verilen tazminatlardan faydalanamazlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan, (b) fık
rasını okurken eczacıları zuhulen okumadınız. 

BAŞKAN — Sosyalizasyon bölgesi ilân edi
len yerler dışında görevli mütehassıs tabiplere, 
eczacılara ve diş tabiplerine % 70 i. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Tamam efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — öner
ge hakkında konuşacaktım. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz vermi
yorum efendim. Siz şimdi sual sordunuz, ko
nuşmalar bitti, önergeler okundu siz sual sor
dunuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Entre-
san bir vaziyet var. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade ediniz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU ( E d i r n e ) — Entrc-

san durum şudur: 1 nci madde oylarımızla ni
hai şeklini almıştır. Nihai şeklinde muadelet 
kabul edilmiştir, veteriner ve hayati kimya 
mütehassıslarına muadelet kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde sivil personele kabul edilmiştir. 
Vazu kanun olarak zannediyorum Umumi Heye
tin maksadı oylarında, bu muadeleti sağlamaktı. 
2 nci maddede (d) fıkrası olarak getirilecek for
mül muadeletten ayrılan bir formüldür. Yeni bir 

— 60 — 
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kıstas formülüdür. Bu birinci maddedeki, reyle
rimizi nakzeden bir tasarruftur. Usul bakımın
dan bu konuda konuşulması gerekir, kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında ko
nuşma yapıldı. Bu madde ile ilgili önergeler 
okundu, Önergeler oya kondu, Bu son önergedir. 
Bu önerge de Komisyonun önergesidir. Bu öner-

. geyi okuttum, şimdi oya koyacağım. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Komis

yon önergesinin reddi hakkında konuşmama mü
saade eder misiniz, acaba? Çünkü yepyeni bir me
tinle karşılaşmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Efend'm, şimdi Komisyon Sa
yın Giritlioğlu tarafından ifade edilen hususta 
1 nci ve 2 nci maddelerde tedvin mantığı bakı
mından bir tenakuz görüyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, kanaatimizce 
bir tenakuz yoktur. Çünkü bir hekimlere tazmi
natı muayenehanelerini kapattığımız, onları Full -
Time esasına göre bir çalışmaya tabi tuttuğumuz 
için veriyoruz. Halbuki veterinerlerin kapatılacak 
bir muayenehaneleri yoktur. («Var» sesleri, «ha
yati kimya mütehassısları» sesleri.) Bu itibarla 

hayati kimya mütehassısları ile bakteriyologlar 
1 nci fıkra hükmünden istifade etmektedirler. 

ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Muayenehaneleri var, Bankacılar sokağında 
var, görmenizi tavsiye ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, anlaşılıyor ki, komisyon
la bâzı arkadaşlarımız arasında bir görüş ayrılığı 
var. Bu esasen madde üzerinde müzakere yapılır
ken ifadesi gereken husus idi. Şimdi ben bu 
önergeyi oya sunacağım. Önerge Komisyonun 
önergesidir. (Gürültüler) Önergeyi kabul eden
ler... (Gürültüler «olmaz olmaz,» sesleri.) Efen
dim, mütalâa beyan etmeyiniz. Oyunuzu kulla
nınız. Ya lehte, ya aleyhte oyunuzu kullanacaksı
nız. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... (Gürültüler, «anlaşılmadı» sesleri) Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... («olmaz» sesleri) Önergelerin hepsi red
dedildiğine göre maddeyi oyunuza sunuyorum. 
(Gürültüler) Muhterem arkadaşlarım, evvelâ sü-

— 6İ 
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k anot asıldır. Hep beraber konuşursak bir şey 
anlıyamayız. Bu madde hakkında dört tane öner
ge verildi. Bu verilen önergelerin her birisini ay
rı ayrı oyunuza sundum ve Yüksek Heyetiniz bu 
önergeleri reddetti. Bu arada Komisyon da 1 nci 
maddede kabul edilen esaslara intibak ettirilmek 
üzere yeni bir önerge getirdi. Bunu da Heyeti 
Umumiyeniz reddetti. Orta yerde sadece madde 
kaldı, ben maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi 
kabul edenler... 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Madde
yi yanlış oya koyuyorsunuz. 

ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Başkanlık yanlış oya sunuyor. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... 
ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, 1 nci maddedeki değişikliğe gö
re yanlış oya koyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz almadan konuşmayın lüt
fen. Madde kabul edilmiştir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Usul 
hakkında konuşmam mümkün mü? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, elbette 
usul hakkında da konuşmak mümkündür, esas 
hakkında da konuşmak mümkündür. Fakat, bun
ların hepsi İçtüzükte mukayyet bir usule göre 
olur. Burada bir yanlışlık oldu ise, bu yanlışlık 
Riyaset Divanının takibettiği usulün yanlışlığı 
değildir. Bu yanlışlık doğrudan doğruya Komis
yonla Heyeti Umumiycdeki görüş farkının lâyıkı 
ile telif edilememesinden doğmuştur. Bu sebeple 
Riyaset olarak, kabul edilmiş bir maddeden geri 
dönmek, Heyeti Umumiyenin iradesi meydana 
gelmiş, teşekkül etmiş bir husustan geri dönüp 
tekriri müzakere yolu ile başka türlü bir karar 
aldırmak mümkün değildir. Hata varsa, belki Se
nato değiştirir. Senatonun fonksiyonu da budur. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Tazminatın tediye şekli maaş

lar hakkındaki hükümlere tabidir. 
Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen 

yapılamaması halinde bu durumun başladığı ta
rihi takibeden aybaşından itibaren tazminat kesi
lir. Göreve tekrar başlanılan tarihi takibeden ay
başından itibaren tazminatın ödenmesine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Okunmuş olan üçüncü madde 
hakkında söz istiyen? Buyurun, Sayın Giritlioğ
lu. 



M. Meclisi B : 126 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, üçüncü maddeyi, kanunda 
adıgeçeıı personelin aleyhinde görmekteyim. Mü
saade ederseniz, üçüncü maddede aleyhte olan 
hususu maddeden okuyarak arz edeyim. Tazmi
natın tediye şekli hususunda madde şöyle bir hü
küm getirmiştir. 

«Görevin her hangi bir sebeple fiilen yapıla
maması halinde bu durumun başladığı tarihi ta
kibeden aybaşından itibaren tazminat kesilir. 
Göreve tekrar başlanılan tarihi takibeden ay ba
yından itibaren tazminatın ödenmesine devam 
olunur.» Ben bu tâbirde personel aleyhine şöyle 
bir durum görmekteyim. Misal; hastalandı, ay 
sonunda hastalandı ve personel ay başını da ge
çirdi, hastalık müddeti zarfında, fiilen vazife gö-
remiyen tâbiri vardır, kanaatimce hastalık dâhil 
veya izinli gitti. Bu suretle personelin ay başın
dan itibaren ödeneği kesilecek, yeniden vazifeye 
başladığı tarihi takibeden aybaşma kadar geçen 
müddet içinde ödeneği işlemeyecektir, aybaşın
dan itibaren ödenek başlıyacak. Bir karışık hesap 
vardır. Kanaatimce biz bu karışık hesap yerine, 
görevde bulunmadığı günlerde ödeneği kesilir 
dersek... 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
İzinli olursa ne yapacaksınız? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Gö
revde bulunmadığı günler içine eğer izin gibi, 
hastalık gibi konular da dâhil edilirse - ki, İçiş
leri teşkilâtında böyledir, izinli olan kaymakama 
ödenek verilmez - o zaman görevde bulunmadığı 
günler hesap edilir, bilhesap tenzilât yapılır ve 
bakiyesi kendisine ödenir. Daha pratik bir hesap 
olduğu için buna muvazi bir önerge verdim. Zan
nediyorum personelin hukukunu da daha yaki-
nen ilgilendirecektir. Maddenin önergeme göre 
tashihini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, konuşmanız
dan öğrenildiğine göre, ancak görevin izin dı
şında her hangi bir sebeple fiilen yapılmaması 
halinde, görevin yapılmadığı gün nisbetinde ay
lık tazminattan tenzilât yapılır şeklinde. Çünkü 
İzin halini hariç tutalım diyorsunuz, konuşmanız
da. Halbuki önergenizde her hangi bir sebeple 
fiilen yapılmaması diyor. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Tas
rih edeyim efendim. Ben izin halini şahsan hariç 
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tutmuyorum. Bâzı arkadaşlarım böyle tefsir edi
yorlar ki, diğer mümasil kanunlara göre de izin
ler hariç tutulmuyor. 

BAŞKAN --- önergenizi aynen muameleye 
tabi tutacağız. 

Madde hakkında başka söz istiyen? 
İSMAİL HAKKİ YILANLIOĞLU (Kasta

monu) —- Bir hususu Komisyondan öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sualiniz mi var? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta

monu) — Evet, 
BAŞKAN — önce Sayın .Aytaş soracaklar, 

ondan sonra. Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 

Fahir Giritlioğlu temas etti. İzinli bulunan sıhhi
ye personeli bu tazminatı almakta devam edecek 
inidir, etmiyecek midir?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — 4 ncü maddede bu hu
sus etraflıca tanzim edilmiştir. İzinli bulunduk
ları halde tazminat alırlar. 3 aya kadar yurt dı
şında bulunanlar da bu tazminatı alacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurun sua
linizi sorun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sualimi soracağını ama Sayın Başka
nım, bu sualim yalnız üçüncü maddeye münhasır 
değil. İsterseniz bittikten sonra sorayım. Belki siz 
sadet dışı telâkki edersiniz. 

BAŞKAN — Sualiniz 3 ncü madde ile ilgili 
değil, diyorsunuz. Hangi madde ile ilgili ise, ora
da sorarsınız. 

Şimdi arkadaşlar, madde hakkında başka söz 
istiyen? Yok. Sayın Giritlioğlu'ııun bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
':> ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
İstanbul Edirne 

Vahyi Ozanır Uahir Giritlioğlu 
Ancak görevin her hangi bir sebeple fiilen 

yapılmaması halinde görevin yapılmadığı gün 
nisbetinde, aylık tazminattan tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- 63 — 



M. Meclisi B : 126 
MADDE 4. — Aşağıdaki hallerde tazminat 

kesilmez: 
a) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geç-

miyen izinlerde; 
b) Geçici görev veya eğitim maksadı ile 

üc ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve 
yurt dışı seyahatlerde. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
buyurun Sayın Haklan Kısayol. 

HAL'DAN KISAYOL (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, malûmunuz olduğu veçhile, 
Devlet memurlarının senelik izin hakları bir 
ay müddetle tahdidedilmiştir. Bunun dışında 
fazla izinler bir takım başka formalitelere tabi 
olarak alınır. Yâni kanun Devlet memuru 
olan her şahsa senede bir ay izin hakkını ta
nımaktadır. 

Şimdi 4 ncü maddede tazminatların kesil
memesi keyfiyeti ile ilgili olarak (a) pragra-
fıııda bir takvim yılında toplamı iki ayı geç-
miyen izinler de denmek suretiyle iki aya ka
dar vâki, iki ay dâhil, yani normal Devlet me
murunun iki katı halinde kullanılacak izinler
de de muvazzaf tabiplerin, eczacıların, tazmi
natlarını almakta devam edecekleri bildiril
mektedir. Bu normal düzendeki bir tutum ve 
tatbikatta benim görüşüme göre aykırı bir 
maksat ifade etmektedir. Bir ay müddetle 
izinli bulunacak askerî muvazzaf tabip ve ec
zacılar tazminatlarım almakta devam edebilir
ler. Çünkü kanun bir ay izin hakkı tanımıştır. 
bütün Devlet memurlarına. Ama bunun 
üstündeki izin haklarında tazminatlarını alma
ları doğru bir keyfiyet değildir. 

İkincisi, yine aynı maddenin (b) paragra
fında, «Geçici görev veya eğitim maksadiyle 
o ayı geçmemek üzere yurt dışında veya yurt 
içinde seyahatlerde» de tazminatları kesilmez 
denmektedir. Şimdi, malûmunuz olduğu veç
hile yine, yurt dışı ve saire bilhassa, seyahat
lere giden arkadaşlarımız kendilerine normal 
düzen içinde ödenmekte olan maaşlardan çok 
daha farklı, yani bugünkü aldıkları maaş nis-
be tine göre, dış görevlerde yedi katma kadar 
farklı maaş ödenmekte ve ayrıca yollukları, 
tahsisatları verilmektedir. Binaenaleyh, gerek 
yurt dışı ve gerekse yurt içi seyahatlerde bir 
ayı aşan zaman mefhumu içerisinde vazife gö
recek şahıslara da bir aydan sonraki tazminat-
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lavının ödenmemesi iktiza eder. Çünkü onlara 
arz ettiğim gibi farklı maaş, farklı tazminat ve 
farklı yolluk ödenmektedir. Binaenaleyh, ben 
bu dördüncü maddede gerek izin içinde ve ge
rekse yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde va
zife görecek arkadaşların bir aydan fazla sü
relerde tazminatlarının kesilmesine, ancak bir 
ay içine sığıyorsa bu seyahatleri tazminatları
nın verilmesine dair bir önerge vermiş bulunu
yorum. Çünkü kanundan da maksat bu kabil 
ihtisas sahibi arkadaşların, doktor, diş tabibi 
ve eczacıların mesai günlerinin tamamını has
talarına ve bu kabil sıhhi tedavi görmek üze
re olan kimselere vakfetmeleriyle mümkündür. 
Bu kanun o maksadı güder. 

Binaenaleyh, anamaksadııı dışında hasta te
davisinden, hasta muayenesinden gayri bir ta
kını mülâhazalarla yurt dışına ve yurt içine 
seyahate çıkmış veya vazifeden alâkasını bir 
aydan fazla kesmiş olan tabip ve eczacılara 
tazminat ödemekte devam edersek, hem kanu
nun metnine, ruhuna ve hem de kanunun ga
yesine aykırı bir davranışta bulunmuş oluruz. 
Bir aylık süre normaldir. Bunun dışına taştığı 
zaman tazminatların verilmemesi iktiza eder. Bu 
yolda karar vermenizi hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte bu
lunan askerî tabiplerin, eczacıların ve diş tabiple
rinin tazminatlarına dair olan bu kanun tasarısı, 
hakikaten hepimizi sevindirecek bir tasarıdır. 
Ancak, bu kanun tasarısı tanzim edilirken diğer 
kanunların hilâfına bir maddenin ihdas edilmesi
nin doğru olmadığı kanaatindeyim. Benden evvel 
konuşan muhterem arkadaşım, haklıdır. Yalnız, 
ciheti askeriyenin senelik izinleri bir ay değil, 
birbuçuk ay olduğunu sanıyorum. Bu meşru izin
leri müddetince, yani izinde bulundukları müd
detçe tazminat almaları doğrudur. Ama bunun dı
şındaki bulunanların almasına ben de taraftar 
değilim. 

Bir de, yurt dışında seyahatte bulunanlar ve
yahut kurs veyahut da tetkikat yapmak üzere 
giden doktorların veya eczacıların tazminat al
maları konusu var. Muhterem arkadaşlarım, bi
zim bundan evvel kabul ettiğimiz maddenin esas 
esprisi şu idi: Bu muhterem arkadaşlarımızın, 
doktorların, profesörlerin muayenehanelerini ka-
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pattığımız için onlara bu tazminatı veriyoruz. 
O halde eğer doktor olsa idi ve muayenehanesi 
devam etse idi, yurt dışına gittiği zaman yine 
muayenehanesi devam etse idi, yurt dışına gittiği 
zaman yine muayenehanesini kapatmış olacaktı. 
Bu tasarı gibi tazminat veren diğer kanunlar da, 
meselâ müsteşarlıkta, kaymakamlıkta veya vali
likte ve sairede bu şekilde değildir. Yani bu gibi 
aksak maddeler ortaya konulduğu takdirde, Bü
yük Millet Meclisinde titizlikle yapmış olduğu
muz kanunları, bâzı kanunlarla zedelemek, aykı
rı maddeler koymak suretiyle onları haleldar et
mek esas sosyal adaleti temin etmekte hataya düş
mek demek olur. Onun için bu hususta benden 
evvel görüşen arkadaşımızın fikrine katılıyorum. 
Ancak vermiş olduğu takrirde, eğer senelik izin
leri 1,5 avsa onu belirtmelidir. Zannederim izin
ler ciheti askeriyede 1,5 aydır. Onu vermeliyiz. 
Onun dışında, arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
zaten tazminatlar dışarıya giderken iki misli olur 
veya oradaki rayiçlere uydurulmaktadır. O halde 
böyle bir tazminatın verilmesine ben de tarafta
rım. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem ar
kadaşlarım; hakikaten, geçen defa da arz ettiğim 
gibi, memleketin ihtiyacına cevap verecek bir ka
nunun müzakeresindeyiz. Yalnız, takdir buyurur
sunuz ki, kanunlarda bilhassa adalet ve umumilik 
esastır. Şimdi, bir def a böyle bir yol açtınız mi; 
yani «vazife başında bulunmasa dahi tazminat 
verilir.» dediniz mi, o zaman arkasından filâna 
verdiniz bize haksızlık oldu, falana verdiniz bize 
haksızlık oldu diye sıraya dizilir vatandaşlar. Bi
naenaleyh, kanunda umumiyet esastır. Biz vazife 
tazminatı veriyoruz sevgili arkadaşlarım, seya
hat tazminatı değil, geçici görev tazminatı değil. 
Vazife tazminatı veriyoruz. Arkadaşlarımız va
zife başında çalıştıkları müddetçe kendilerine 
millet, lâyık oldukları iktisadi seviyeye eriştire-
bilmek için tazminat verecektir. Dâva bundan 
ibarettir. Yoksa bunun dışında kalkıp da seya
hat tazminatı verecek olursak, bunların içinde ta-
dadetmek istemiyorum, sık sık Avrupa'ya gidebi
len profesörler vardır, şunlar vardır, bunlar var
dır. Bunlar her sene Avrupa'ya rahat rahat iki 
ay, 3 ay gider, ondan sonra da burada tazminat
ları işler. Hiç olmazsa, tazminatı yalnız vazifeye 
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inhisar ettirdiğiniz zaman, milletin vazifesi ba
şında bu arkadaşlarımız her zaman ayrılmaz
lar. Ellerine geçen her fırsatı kullanmazlar. 
Rica ediyorum tazminatların vazife görmeye 
bağlı bulunduğu bir prensibolarak kabul edil
sin. 

İkincisi de, bu tazminatların veriliş tarzının 
diğer tazminat verilenlerle paralel, adilâne bir 
şekilde konulması icabettiğini prensibolarak 
kabul etmek zaruretindeyiz. Buna nazaran, çok 
rica ediyorum, hattâ ben biraz daha ileri gidece
ğim, tekrar ediyorum; prensibolarak, tazminat, 
vazife görme tazminatıdır. Mezuniyet tazmina
tı dahi değildir. Binaenaleyh, bir şeyi yapar
ken adilâne yapalım, haklı yapalım. Başkaları 
da bize «Niye bunu yaptınız?» demesinler. «Gi
der ayak bu Meclis ne biçim kanun çıkardı?» de
mesinler. Binaenaleyh, arkadaşlarımın, esasen 
mevcudolan hassasiyetlerini bu noktalara çek
mek istedim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; kanunun tedvin maksat ve ruhuna 
dikkat ettiğimiz zaman benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın görüşüne katılmaya imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun münase
betiyle iki defa söz aldım ve ikisinde de aynı 
konuya temas ettim. Bu tazminatın verilmesi 
bir atıfet değildir. Bu tazminat esasen bugüne 
kadar müktesep hak olarak icra ettikleri sanat 
ve serbest mesleklerinden menedilmelerinin bir 
tazminidir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben 
bu dördüncü maddeyi dahi kanunun bu tarzda 
sevk maksadına aykırı bulmaktayım. Sebebine 
gelince, dördüncü maddeyi sevk edenler, altın
cı maddenin mevcudiyetini de hesaba katmala
rı iktiza ederdi. Eğer dördüncü maddenin ka
bulü halinde, yani bu tazminatı alacak olan he
kimler, diş hekimleri vesair meslek sahipleri 
izinli oldukları zaman 6 ncı maddede konulan 
memnuiyet hükümleri ortadan kalkacaksa o za
man mesele yok. Ama aynı memnuiyet, yani bu 
tazminatı almaya müstahak bulunan kişilerin 
serbest mesleklerini icra imkânları tekrar avdet 
edecek değildir. Kaldı ki muhterem arkadaşlar, 
4 ııcü maddenin (a) bendini tetkik ettiğimiz za
man, «Bir takvim yılı içinde toplamı 2 ayı geç-
miyen izinler.» İzin durumu esasen gerek iç 
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hizmette, gerekse kanunda ne suretle kullanıla
cağı sarahaten tasrih edilmiştir. Bir sene müs-
temirren çalışan bir kimsenin, istirahat etmek 
zımnında izin almak da hakkıdır. Bir hakkın is
timali sırasında diğer hakkın ortadan kaldırıla
cağı mânasını ben, hakkaniyet ve nasafet kaide-
siyle telif edemiyorum. 

Diğer bende gelince : (b) bendinde (Geçici 
görev ve eğitim maksadiyle) deniyor. Bu «geçi
ci görev ve eğitime» emri kim verecektir? Bu 
tazminatı almak hakkını haiz bulunan tabip ve 
diğer meslek sahiplerinin bağlı bulundukları 
müessese, kumandanlık veyahut da bakanlık... 
Kendi ihtiyariyle ayrılmıyor ki, bu arkadaşı bir 
vazifeden alırken yani full - time çalışmadan 
alırken diğer bir görev tahmil ediliyor... Demek 
ki görev devam ediyor. Devam eden bir görevin 
devam ettiği «ırada bunun karşılığında olan taz
minatın da verilmesi hakkaniyete en uygun bir 
davranış olur. Bu itibarla bu maddenin, kanu
nun sevk maksadiyle kabili telif olmaması ve 
altıncı maddenin ruhuna aykırı bulunması mu
vacehesinde tayyı hususunda bir önerge verece
ğim, bu önergeye iltifat buyurmanızı istirham 
ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Siz tekrar mı söz istiyorsunuz Sayın Kı-
sayol?.. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Kadri Özek ar
kadaşımızın dördüncü madde hakkındaki fikirle
rine iştirak etmenin mümkün olmadığı kanaatin
deyim. Evvelâ bu kanun tasarısı, şunu belirt
mek iktiza eder ki, tabip ve eczacı arkadaşları
mızın vakitlerini tamamen hastalarına, tedavi 
edilmesi icabeden kimselere hasretmeleri icabet-
tiği kanaatinde olunduğu için getirilmiştir. Ta
bip ve eczacılar full - time çalışmak suretiyle 
yani bütün zamanlarını hastalarına hasretmek 
suretiyle, ancak dışarıda muayenehanelerinden 
mütevellit kazançlarını kaybedeceklerini düşü
nerek ve muayenehane açma imkânını da bu ka
nunla ellerinden aldığımız içindir ki, kendileri
ne bu çalışmalarının karşılığı olarak bir tazmi
nat ©denmesi kabul edilmiştir. Şimdi hal böyle 
olduğıma göre, yani gerçek, tabip arkadaşları-
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rruzm bütün zamanlarını hastalarına hasretmesi 
keyfiyetine dayandığına göre, verilecek tazmi
natların da ancak hastalar ile meşgul olunan 
zamana aidolmak iktiza eder. Bunların dışında 
Avrupa'ya veya dışarıya gittikleri takdirde mua
yenehanelerini bu kanun çıkmasa dahi kapatma
yacaklar mıydı? Bir tabip yurt dışına gittiği za
man elbette ki muayenehanesini kapatır. Kapat
tığına göre, kendisi bulunmadığı zamanlar mua
yenehane de kendi kendine işlemiyeceğine göre, 
bunu normal karşılamaktan daha tabiî bir şey 
yoktur. Binaenaleyh mesai saatlerinin karşılığı 
olan şu, tazminatların normal izin süresinin dı
şında ve yurt dışındaki seyahatlerde işlememe
si lâzımdır. Bu kabil seyahatlere gidenlerin bu 
tazminatlarının kesileceğini bilmeleri ve hattı 
hareketlerini ona göre tanzim etmeleri icabeder. 
Kanunun gayesi de bunu âmirdir. Getirilen ta
sarının maksadı da bu iş içindir. Full - time ça
lışma, izin veya yurt dışı seyahatlere teşmil 
edilemez. Yurt-dışı seyahatler başka maksatlar
la yapılır. Ve ne izinde, ne de yurt dışı seyahat
lerinde o askerî tabipler hastalariyle meşgul ola
nı ıyacakları cihetle, muayyen süre bir ay veya 
1,5 aydan sonra bu tazminatlara hak iddia ede
mezler, hakları da değildir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özek, buyurun. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, Sayın K] say ol arkadaşımın görüşüne iş
tirak etmeye imkân yok. Çünkü kendini nakze
den bir beyanda bulunduğu kanaatindeyim. 
Muhterem arkadaşlar eğer bu kanun çıkmasa ve 
altıncı madde hükmü bulunmasa idi herhangi 
bir hekim, diş hekimi ve diğer meslek sahiple
ri izinli bulundukları zaman ne yapacaklardı? 
Bütün mesailerini mevcut bulunan muayeneha
nelerine hasredecekler, bu imkânı kazanacaklar
dı. Binaenaleyh, burada demin de arz ettiğim 
gibi, 6 ncı maddenin ihdas ettiği memnuiyet 
hali ortadan - izinli olmakla - kalkmamaktadır 
ki, tazminatın verilmemesini haklı gösterecek bir 
sebebolarak ortaya koyalım. 

İkinci bend için de aynı hususu arz ettim, 
kendi ihtiyarı ile gitmiyor muhterem arkadaş
lar. Mensup bulunduğu müessesenin emrine it-
tıba ederek görevli olarak gitmektedir. Yani gö
revi bitmem'ektedir. Aslında görevi nedir? Has
tanede full - time çalışacaktı. Belki aynı görev-
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İe muvakkaten başka bir yere gönderilmiş ola
bilecektir. Bu da mümkün olabilir. Şu halde gö
revi ortadan kaldıran bir durum bahis mevzuu 
değildir ki tazminatın yine verilmemesini haklı 
gösterecek bir sebebolarak mütalâa edilsin. Esa
sen önerge vermiş bulunuyorum. Dördüncü mad
denin tayyı hakkaniyete uygun olur. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. Verilmiş olan iki önerge vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
İzmir 

Kadri özek 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü 

maddesinin; 
a) Bir takvim yılında toplamı bir ayı geç-

nıiyen izinlerde, 
b) Geçici görev veya eğitim maksadiyle bir i 

ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve yurt dı
şı seyahatlerde, 

Tazminat kesilmez, bundan daha uzun süre
li izin veya seyahatlerde tazminatlar kesilir, 
seklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki 
önerge vardır, birisi Sayın Özek arkadaşımıza 
aittir ve 4 ncü maddenin metinden çıkarılması
nı istemektedir. Diğeri Hâldan Kısayol arkada
şımıza aittir. Bu da 4 ncü maddenin bir tak
vim yılında toplamı bir ayı geçmiyen izinlerle, 
geçici görev veya eğitim maksadiyle bir ayı geç
memek üzere yapılan yurt içi ve yurt dışı seya
hatlerde tazminat kesilmez. Bundan daha uzun 
süreli izin veya seyahatlerde tazminat kesilir, 
şeklinde düzeltilmesini istemektedir. 

Evvelâ tay önergesini oyunuza sunacağım. 
Komisyon bu tay önergesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi, yani maddenin metinden tayymı istiyen 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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İkinci önergeye komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, biz bu mad
deyi 472 sayılı Kanundaki hükümlere paralel 
olarak getirdik. Askerî hâkimlere ve valilere ve
rilen tazminata mütedair kanun hükümlerinde 
de aynı hususlar vardır. Paralelliği temin için 
getirdik. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye de ka
tılmıyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tazminatlar hakkında 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat alan 
personel 211 sayılı İçhizmet Kanun ve yönetme
liğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde görev
lerinden ayrılamazlar. Hususi hastane ve mua
yenehane açamazlar. Ücret mukabilinde veya 
her hangi bir şekilde menfaat sağlıyarak ser
best meslek icra edemezler. 

Konsültasyona iştirak hali ve konsültasyon 
üyeleri tarafından tevcih edilen tedavi ve mü
dahale 1 nci fıkra hükmünden müstesnadır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Ferda Gü-
ley, Ali İhsan Balım, İhsan Tombuş ve Ruhi 
Soyer söz istediler. Mustafa Kemal Karan, Fa
hir Giritlioğlu, Halis Bayramoğlu da kaydedil
di. Nuri Bayar vo Hâldan Kısayol da kaydedil
di. 

Sayın Ferda Güley, buyurun efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun tasarısı ile askerî sağlık 
hizmetlerinde çalışan doktorlarımıza, askerî ta
biplere, dişçi ve eczacılara geniş ölçüde tazmi
nat tanımaktayız. Niçin tanıyoruz? Asıl espri
si; dış sektördeki doktorlarla askerî hizmette ça
lışan doktorlar arasında bir denge kurarak as
kerî doktorlarımızın sivil sektördeki sağlık hiz
metlerine akmasını önlemek. Şimdiye kadar çok 
akmıştır ve kadrolar boşalmıştır. Birinci hedef 
bu. 

İkincisi; hastane hizmetinde çalışan askerî 
doktorlarımızı full - time çalıştırmak suretiyle, 
normal olarak günün uzunluğunca hastanede 
tutmak suretiyle askerî şahısların, mensupları 
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olan hastalara bizzat askerî şahıslara ve sivil I 
vatandaşlara askerî hastanede emre amade tut- I 
mak. 6 neı madde kanunun ruhunu teşkil et- I 
inektedir. Diyor ki> «Bu kanuna göre tazminat 
alan personel 211 sayılı îçhizmet Kanun ve Yö
netmeliğinde tesbit edilen çalişma saatlerinde I 
görevlerinden ayrılamazlar.» Yani daha evvelki 
maddelerde verdiğimiz tazminatın şimdi bu mad- j 
dede karşılığını almaktayız. Yani bunlar için bu I 
tazminatları verdik, şimdi Meclis olarak karşılı
ğını bu madde ile alıyoruz. «Bu kanuna göre 
tazminat alan personel 211 sayılı tçhizmet Ka
nun ve Yönetmeliğinde tesbit edilen çalışma 
saatlerinde görevlerinden ayrılamazlar. Hususi 
hastane ve muayenehane açamazlar.» Komisyon 
değiştirmiş bundan sonraki fıkrayı ve çok güzel 
yapmış. «Ücret mukabilinde veya her hangi bir 
şekilde menfaat sağlıyarak serbest meslek icra 
edemezler.» Şimdi bu 6 ncı maddenin 1 ncı | 
fıkrası bu hükümleriyle ve bu ibaresiyle böyle- I 
ce Yüksek Heyetinize arz edilmiş olunca, daha | 
evvelki birinci, ikinci maddelerde verilen taz- : 
minatların karşılığı alınmış oluyor. Sana şunu | 
veriyorum, bana bunu vereceksin diyoruz. Fa- j 
kat maddenin mütaakıp fıkrası geniş ölçüde bi
zi, birinci ve ikinci maddelerde verdiklerimizin 
karşılığını alamaz hale düşürür tabiattadır. Ne 
diyor 6 ncı maddenin son fıkrası : «Konsültas
yona iştirak hali ve konsültasyon üyeleri tara
fından tevcih edilen tedavi ve müdahale, 1 nci 
fıkra hükmünden müstesnadır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, konsültasyon bir 
dereceye kadar olabilir. Fakat konsültasyondan 
da gayri konsültasyon üyeleri tarafından tevcih 
edilen tedavi ve müdahale, yani dört tane kon
sültasyon hekimi toplanacaklar, biri diğeri için 
diyecektir ki, bu*hastanın bir iki ay bakılmaya, 
ameliyat edilmeye ihtiyacı vardır. Ve büyük 
hastanelere gittiğimiz zaman, sayın profesörleri
mizi bulamıyacağız. Çünkü bu maddenin bu 
fıkrası gereğince kendileri dışarıda konsültas
yon hekimi tarafından kendilerine tevcih edilen 
tedavidedirler veya müdahalededirler. Bu açık 
kapıdır. Bu kapı eğer böyle kalırsa, kanunun 
ruhu, Sayın Başkanımın müsaadesiyle söyliye-
yim, kanunun ruhu tamamen zedelenmiş olur. I 
Ama bir hastanın şöhret sahibi, otorite olan bir I 
askerî hekime ihtiyacı olabilir; benim bir has- I 
talığım dolayısiyle bir askerî hekime muhtacola- I 
bilirim. Askerî hastaneye gittiğim vakit, orada I 
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da kontenjan dolduğu için bana yer kalmıyabı-
lir. Ona nasıl tedavi olayım? Bu komplike bir 
meseledir. Bu maddeyi komisyon almalı ve mut
laka realize etmelidir. Açık kapı kapatılmalıdır; 
Bir konsültasyonun nasıl ve ne gibi hallerde, 
hangi ücret karşılığında hizmet göreceğini tü
zükle veya Sağlık Bakanının da iştirak edeceği 
Millî Savunma Bakanı ile Sağlık Bakanının im
zasından geçen bir yönetmelikle tanzim edilme* 
lidir. 

BAŞKAN -— Vaktiniz tamamdır efendim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Bunu ko

misyon almalı ve realize etmelidirler, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım?.. Yok. 
Sayın İhsan Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim de maruzatım, Güley arka
daşımızın fikirlerine iştirakle olacaktır. Bu ka
nunun gayelerinden biri, askerî tabipleri vazi
felerine bağlamak, görevlerine bağlamak ve bü
tün bu kendilerinden, mesailerini resmî vazifeleri
ne hasretmelerini temin edebilmek maksadına ma
tuftur. Buna karşılık olarak da kendilerine diğer 
maddelerde kabul ettiğimiz tazminatlar ödenmekte
dir. Biz bunu bir taraftan yaparken diğer taraf
tan da bu kanunun esprisini tamamen ortadan 
kaldıracak 6 ncı maddenin son fıkrasını eklen
miş görmekteyiz. Bu ikinci fıkra, maddede ol
duğu gibi kaldığı takdirde askerî tabiplerin gö-. 
revlerine kendilerini vakfedebilmeleri, onların 
hizmetlerinden, bilgilerinden tamamen mensup 
oldukları müesseselerin istifade edebilmelerini 
tam mânasiyle sağlamak mümkün olmıyacaktır. 
Yine Sayın Güley arkadaşımın söylediği gibi bu 
açık kapıdan namütenahi kaçaklar olacak ve ka
nunun esprisi ve ruhu tamamen ortadan kalka
cak, bu fıkradan istifade ederek, birçok kimse
ler belki dışarıda konsültasyon yapmak imkâ
nına sahibolduktan sonra, devamlı tedavi ve 
muayeneler ve ameliyatlar yapmaya bağlıya
caklardır. Bu takdirde verilen tazminatın da bir 
mânası kalmıyacaktır. Ben de bu maddenin geri-
verilmesi değil, sadece bu 2 nci fıkranın madde
den tayymı icabettiren bir takrir vermiş bulun
maktayım. Eğer lütfeder bu tahririme müspet 
oy verirseniz bu mahzur, bu açık kapı tamamen 
kapanmış olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Soycr. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, G ncı maddenin 1 nci fıkrası, Sayın 
Ferda Güley arkadaşımın tahlil buyurdukları 
gibi hakikaten mükemmel. Ancak 2 nci fıkrası 
için ben size iki misal vereceğim. Bunlardan bi
risi; Profesör Nisscl, ikincisi Profesör Frank. 
Bunların mukavelelerinde, Türkiye ile olan mu
kavelelerinde böyle bir madde bulunduğu için, 
böyle bir fıkra bulunduğu için, doçentlerine 
muayenehane açtırıp, kendileri de kurulup otur
dular, sabahtan akşama kadar Türkiye'de he
kimlik yaparak para kazandılar. Böyle bir açık 
kapı bıraktığınız takdirde, bunun neticesi aynı 
olacaktır. Bu fıkranın tamamen geri alınarak 
tayyedilmesini komisyondan rica ediyorum. Mak
sadımız arkadaşlarımızı, full - time çalıştırırken 
lâyık oldukları içtimai ve iktisadi seviyeye yük
seltmektir. Yoksa bu şekilde açık kapılarla ken
dilerini de yanlış yollara sevk etmek değildir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Aziz arkadaşlarım, kanunlar memlekete birtakım 
faydalı hükümler getirirken, memleketlerin ken
di bünyesi bakımından bâzı mahzurları da do
ğurmaktadır. Bu kanunun bir maddesinde ben, 
memleketimizin bünyesi bakımından bir mahzur 
görmekteyim. Ama bu mahzurun kanun bün
yesinde bulunması da şarttır. Şimdi konuşmam
la Hükümetin bu mahzuru kaldıracak yeni bir 
teklif ile gelip, bunu önlemesini temenni edece
ğim. 

Arkadaşlarım, memleketin bünyesi bakımın
dan doktora çok az sahibolan bir memleketiz. 
Memleketimizin kasaba, hattâ illerimizin birçok 
yerlerinde mütehassıs arkadaşlarımız noksandır. 
Memleketimizde bulunan mütehassıs arkadaşları
mızdan âzami istifade etmemiz de şarttır. Ama, 
askerî doktorlar sivil personele benzememekte
dirler. Bu memleketin her hangi bir yerinde 
Full - Time çalışan bir sivil doktor hastanede her 
vatandaşı tedavi etme imkânına sahiptir, her 
vatandaşın da bu doktora müracaat ederek ken
disini tedavi ettirmesi mümkündür. Ama, mem
leketin bâzı bölgelerinde yalnız mütehassıs aske
ri doktorlar vardır. O bölgedeki askerî mütehas
sıs doktor, bu kanun hükümlerine göre vazife 
gördüğü müddetçe, o bölgede bulunan sivil va-
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tandaşlarımızm bu doktorlardan istifade etmesi 
mümkün olmıyacaktır. Bunu mümkün kılmak 
için maddeyi tadil edersek açık kapı bırakacağız. 
Suiistimale yol açacaktır. Maddedeki açık kapıyı 
kapadığınız zaman da vatandaşı bu hakkından 
mahrum etmiş olacağız. Memleketin her hangi 
bir köşesinde bulunan bir nisaiye mütehassısı 
askerî doktor orada âcil bir vaka karşısında bir 
sivile müdahale etmek imkânına sahip değildir. 
Arkadaşlar, konsültasyona iştirak hali ve kon
sültasyon üyeleri tarafından tevcih edilen te
davi ve müdahalenin dahi açık kapı bırakaca
ğını iddia ederler ki, tamamen haklıdırlar. Mem
lekette bunun misalleri vardır. O halde bunun 
kapatılması yolu ancak askerî hastanelerde bir 
döner sermaye müessesesi ve bu döner ser
mayeye müracaat eden sivil vatandaşların 
döner sermayeye para yatırmak suretiyle 
kendilerini tedavi ettirme imkânlarını da sivil 
arkadaşlarımıza tanımak mecburiyetindeyiz. 
Ama bir kanun tekniğidir, bu kanunun içine 
bu maddeyi koymamız mümkün değildir, ama 
ben Hükümetten bunun biran evvel getirilerek 
bu döner sermaye kanunu ile memleketin bu 
yarasına parmak basmasını bilhassa istirham 
edeceğim. 

Bunun, ikinci bir faydası da şudur : Devlet 
bütçesinden hastanelere verilen tahsisatlarda 
bir hafifleme olacak ve sıkıntı içinde bulunan 
bâzı hastaneler bu döner sermaye vasıtasiyle 
kendilerini kalkındırmak imkânlarına da sahib-
olacaklardır. Bunun için zabıtlara geçmesi ba
kımından temenni ediyorum, Hükümet bu mev
zu üzerine şiddetle eğilmelidir ve biran evvel 
böyle bir kanun getirmelidir. Memleketin böy
le bir kanuna ihtiyacı vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 
sırası Sayın Giritlioğlu'nun. Bu arada arkadaş
larınım bilmesi için şu hususu ifade edeceğim. 
Komisyonun gönderdiği bir önerge ile bu al
tıncı maddenin, konsültasyon ile başlıyan fık
rasının tayymı istemiştir. Yani konuşmalarda 
bunun nazarı dikkate alınmasını arz ederim. 
(«Mesele yok öyle ise» sesleri.) Komisyon bu 
ikinci fıkranın tamamen kaldırılmasını istiyor. 

Şimdi söz sırası Sayın Giritlioğhrnda. 
(«Yok» sesleri.) Sayın Bayramoğlu. («Vazgeç
ti» sesleri.) Sayın Bayar. («Vazgeçti» sesleri.) 

— 68 — 



M. Meclisi B : 126 
Sayın Kısayol. («Vazgeçti» sesleri.) Sayın Ali I 
İhsan Balım. («Vazgeçti» sesleri.) 

Başka söz istiyen ?. Yok. 
Şimdi verilmiş önergelerden bir tanesi Sa

yın İhsan Tombuş'undur ve 2 nci fıkranın tay-
ymı istiyordu. Komisyon da bu fıkranın tayyı-
nı istiyor. Bu iki önergeyi birlikte oya sunaca
ğız. Sayın Hâldan Kısayol da önergesinde bu 
fıkranın tayymı istiyordu. İhsan Tombuş'un ye
ni bir önergesi daha vardır. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 

diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısının G ncı maddesinin aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Madde 6. — Bu kanuna göre tazminat alan 
personel 211 sayılı Içhizmet Kanun ve Yönet
meliğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde gö- I 
revlcrinden ayrılmazlar. Hususi hastane ve I 
muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler teş- I 
killeri dışında herhangi bir görev alamazlar. 
Ücret mukabilinde veya her hangi bir şekilde 
menfaat sağlıyacak serbest meslek icra ede- I 
mczler. I 

Çorum I 
İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İh
san Tombuş tarafından verilmiş olan ve şimdi 
okunan önerge komisyon tarafından verilen ! 
önergenin aynıdır. Komisyon tarafından verilen I 
önergede de, metinden konsültasyonla başhyan I 
son fıkra tayyedilmiş ve ondan evvelki başh
yan fıkranın son cümlesinden evvel, Silâhlı 
Kuvvetler teşkilleri dışında herhangi bir gö
rev alamazlar, ibaresi eklenmiştir. Şu halde 
bunları da birlikte oyunuza sunacağım. I 

Şimdi Komisyon tarafından verilmiş olan I 
önergeyi de okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa 
«Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ta- I 

bip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi I 
hakkında kanun tasarısı» ile ilgili olarak Ko
misyonumuz tarafından tanzim edilmiş bulu- I 
uan raporun basılmış bulunduğu 976 S. sayı
sında : 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesi Komisyo- I 
iiun kabul ettiği metinden eksik olarak yazıl
mış olduğundan 6 neı maddenin komisyonumu- | 

— 69 

10 . 6 . 1965 O : 2 
muzun kabul ettiği metne uygun olarak aşağı
daki şekilde düzeltilmesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat 
alan personel 211 sayılı Içhizmct Kanun ve Yö
netmeliğinde tesbit edilen çalışma saatlerinde 
görevlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane ve 
muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler teş
killeri dışında herhangi bir görev alamazlar. 
Ücret mukabilinde veya her hangi bir şekilde 
menfaat sağlıyarak serbest meslek icra edemez
ler. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tombuş, bu 2 nci 
fıkranın tayyını istiyen önergenizi geri mi is
tiyorsunuz 1 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet, geri 
istiyorum. 

BAŞKAN — İhsan Tombuş'un önergesi geri 
verilmiştir. 

Sayın Hâldan Kısayol ? Yok.. Zaten Sayın 
Kısayol da bu fıkranın tayymı istemişti. Şimdi 
tayyı tazammun eden diğer önergeleri de içine 
alan yeni bir metin hazırlanmıştır. Bu metne 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

G ncı maddeyi, Komisyonun ve Sayın Tom
buş'un önergelerindeki müşterek metne göre 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun 6 ncı maddesi
nin 1 nci fıkrası hükmüne aykırı harekette bu
lunanlar Askerî Ceza Kanununa ek 2183 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 7 n?i madde hakkında söz is
tiyen, buyurun Sayın Gülcy. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Oturduğum 
yerden konuşabilirmiyim efendim. 

BAŞKAN — Hay, hay buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim şimdi 

G ncı maddenin son fıkrası çıkarıldığına göre 
madde tek fıkradan ibaret kalmıştır. Bu şekil-
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de tashih edilmesi gerekir. «fi nci maddenin 
hükmüne» demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususta bir de
ğişiklik teklif ediyor mu'! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Teklif edilen değişikli
ğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde Komisyonun da ka
tıldığı Sayın Ferda Güley'in, ifade ettiği husu
su ben de ifade ettikten sonra bu şekilde oyu
nuza sunacağım. «Bu kanunun altıncı madde
sinin hükmüne aykırı harekette bulunanlar 
Askerî Ceza Kanununa ek 2183 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi gereğince cezalandırılırlar.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Altıncı maddesinin, 
ifade buyuruldu. Altıncı maddesi hükmüne 
şeklinde olursa daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Cüley 7 nci 
maddenin yeni şekli şu şekilde teklif edilecek
tir. «Bu kanunun fi nci maddesi hükmüne ay
kırı harekette bulunanlar Askerî Ceza Kanu
nuna ek 21.88 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince cezalandırılırlar.» 7 nci maddeyi ifa
de ettiğim şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu metni 7 nci madde metni 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Askerî Ceza Kanununa ek 
2183 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz is-
tiyenH Buyurun Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, 8 nci madde Askerî Ceza Kanunu
na ek 2183 sayılı Kanunun 8 ncü maddesini 
yürürlükten kaldırmaktadır. Bu madde dok
torlara muayyen saatten sonra dışarda mua
yenehane açmak ve bu muayenehanelerinde 
bulunmaya imkân veren bir maddedir. Ve şüp
hesiz bu kanun çıkınca 2188 sayılı Kanunun 
8 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmak lâzım
dır. Yani doktorlar artık dışarda muayeneha
ne açıp orada çahşamıyacaklardır. Ancak as
kerî sağlık hizmetlerinde yedeksubaylar da hiz
mettedirler. Ve bu yedeksubaylara tazminat 
verilmesi teklifleri Yüksek.* Heyetiniz tarafın
dan iltifat görmemiştir. Binaenaleyh, eğer böy
le çıkarsa yedek subaylar da tıpkı tazminat 
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alan tabipler gibi muayyen bir saatten sonra 
dışarıya çıkmakta ve doktorluk mesleklerini 
dışarda yapmak imkânından mahrum kalacak
lardır. Ben bunu muadelete muvafık görme
mekteyim. Yedek subay olarak gelmiştir, bir 
askerî sağlık hizmetinde müstahdemdir, göre
vini görüi', tazminat almamaktadır. Pek genç, 
yaşta olmasına rağmen, pek hazık, pek otoriter 
bir meslek erbabı olabilir. Ona halkın ihtiyacı, 
kendisinin bizzat halka, ihtiyacı vardır. Binaen-
alevh bu durumda olan yedek askerî tabip ar
kadaşların tanzim edilecek bir yönetmelik hü
kümleri içinde, vazifeli bulunduğu yerde hiz
metini bitirdikten sonra, dışarda muayenehane 
açması ve orada çalışması mümkün olmalıdır. 
İşte l)iı inançla bu maruzatta bulunuyorum. Bir 
önerge vermemekteyim. Komisyonumuz bu 
meseleyi en iyi şekilde realize edebilir. Bunu 
rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, eğer muhterem Ferda Güley arkada
şımı dinlememiş olsa idim, belki Yüksek Hu
zurunuza tekrar gelmek ihtiyacını duymıya-
caktım. Full - Time Kanunu gerek sivil doktor 
arkadaşlarımız için, gerek muhterem askerî 
tabip arkadaşlarımız için aynıdır. Bir memle
ketin filân yerinde şuna ihtiyaç vardır, Binaen
aleyh, Full - Time Kanununun şu noktasına bir 
kurşun kalemi ucu batırıp delelim, şöyle bir 
iplik geçirelim buradan, bu noktasında şöyle 
yapalım. Buna imkân yoktur. Eğer bir nokta
sından böyle bir açık verecek olursak, demin 
de arz ettiğim prensip dâhilinde bu noktadan 
bir çok katarlar geçer ve arkası arkasına da 
Full - Tim e'a tabi olan arkadaşlarımız aynı 
noktalardan geçebilmek için kanunun bu şekil
de tadili talebiyle Yüksek Huzurunuza gelebi
lirler, haklı olarak. Filân da var, binaenaleyh, 
bize de aynı yapılsın derler. Kanunda adalet 
ve müsavat esasları temel ülkü olduğuna göre, 
arada fark yapmamak lâzımdır. Binaenaleyh, 
Full - Time'de çalışmaya tabi ve bunun tazmi
natını alan hekim artık vatandaşı para ile mu
ayene etmez. Full - Time'a tâbi değil de, taz
minat almazsa, elbette bunların muayenehane 
açıp çalışmaları tabiîdir; ama Full - Tim e'a tâ
bi ve tazminat alanlar için değil. Bunu tasrih 
etmek için huzurunuza geldim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BOLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ferda Güley arkadaşımın 
beyanına aynen iştirak etmekteyim, (/ok hak
lı bir noktaya dokundular, ben de aynı dü
şüncedeyim; zannederim, diğer arkadaşlar da 
bunu kabul edeceklerdir. 

Valnız, unutulan ikinci bir nokta var kanı
sındayım. Burada izah etmeme1 müsaadelerinizi 
rica edeceğim. Şimdi bu Full - Time çalışma
ları dolayısiyle tazminat alacak olan doktor 
arkadaşlarımız muayenehanelerini kapatacak
lardır Bunların bir- çok tesisleri vardır, oraları 
yatırım yapmışlardır. («Mütaakıp maddede1 hu 
husus var» sesleri) Mütaakıp maddelerde eğer 
düşünülmüşse benim sözüm zaittir, efendim. 
Yok eğer bunlar bir tazminatla karşılanacak-
larsa adalet yerini bulacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyeıı? Yok. Verilmiş bir takrir de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Ghjçici KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMAÎL 
SARIGÖZ (Amasya) — Sayın Başkan Komis
yonun bu hususta bir ta kirili vardır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Komisyon 
geç kalmasın. 

Komisyon kendi maddesini yeni bir takrirle 
değiştiriyor. Bununla ilgili önergeyi okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
8 nci maddenin aşağıda gösterilen şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 

Madde 8. — Askerî Ceza Kanununa ek 2183 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bu kanun gere
ğince tazminat alan askerî sağlık personeli hak
kında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen metni 8 nci madde metni ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üç arkadaşımız yeni bir 9 ucu madde 
teklif ediyorlar. Buna ait gelen önergeyi oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesin
den sonra aşağıdaki maddenin 9 ucu madde ola
rak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Aydın Afyon 
Reşat özarda Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 9. — Veteriner hekim, hayati kimya 
mütehassısları ile 1 nci maddede tasrih edilen si
vil personele 2 nci maddenin (a) ve (b) fıkra
larındaki şart ve nisbetler dâhilinde tazminat 
verilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
Sayın Giritlioğlu bir dakika. Verilmiş olan 

bu önergeyle yeni bir dokuzuncu madde teklif 
edilmektedir. Teklif edilen bu madde metni 
ikinci maddenin müzakeresi sırasında reddedi
len hiçbir takririn metniyle aynı olmadığından 
Heyeti Umumiyenin kararı, iradesi teşekkül et
memiş bir husustur. Bu sebeple müzakeresi ya
pılabilir ve görüşülebilir. 

I buyurun efendim. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, Muhterem Reisimize 
bizzat teşekkür etmeyi bir borç kabul ediyo
rum. Yüksek Heyetinizi dolambaçlı yollarla 
aynı noktaya getirmek gibi fena bir jest içeri
sinde bulunmaktan bizi kurtarmış oldular. Bil
hassa teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; biz 1 nci madde ile 
bir prensip getirdik. Prensibimiz tazminat keli
mesi ile ifade edilir. Tazminat veriyoruz bâzı 
kimselere. Birinci madde bu kimseleri tasrih et
miştir. Demiştir ki, elimizdeki tasarıya göre, 
«tazminata müstahak olan kimseler muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılar.» Bu üç meslek 
mensubunun dışında hiçbir kimseyi tasarının 
birinci maddesi, tazminata müstahak kılmamış-
tır. Birinci maddenin bu şeklini Yüksek Heyeti
niz değiştirmiş bulunmaktadır. Veteriner he
kimleri, mütehassıs kimyagerleri ve tabip ola
rak, diş tabibi olarak, eczacı olarak veya müte
hassıs kimyagerler olarak çalışan sivil personeli 
de tazminata müstahak kılmıştır. Böylece veri
len önergelerle yeni şeklini birinci madde almış 
oldu. Tasarıya göre, 3 sınıf personel tazminat 
alacak iken, üç meslek mensubu tazminat ala-
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cakken, önergelerin kabulünden sonra bu üç 
meslek mensubuna, veterinerler, kimyagerler 
ve sivil personel de ilâve edildi. Bu suretle Mec
lis olarak şümullendirdik ve bu meslek mensup
larının tamamını tazminata müstahak kıldık. 

İkinci madde, tazminatın miktarından ve 
şeklinden bahseden maddedir. Tazminatın mik
tarından bahsedilirken tasarıdaki yazılı şekline 
göre, oylama yapılmıştır. Tasarıdaki yazılı şek
line göre yalnız üç meslek mensupları tazminata 
müstahak idi ve ikinci madde yalnız bu üç mes
lek mensubuna münhasır olarak oylandığı için
dir ki, neticede birinci maddenin çerçevesi içe
risine almış bulunduğumuz meslek mensupları, 

ikinci maddedeki rakamlarla tesbit edilen fiilî 
tazminat şekline sokulmamış oldu. Muhterem 
arkadaşlarım, filhakika bir nevi burada tekriri 
müzakereye benziyen bir durum var gibi gelir. 
Fakat, bu konudaki önergelerin kâffesi redde
dilmiş bulunduğu içindir ki, mücerret, soyut 
olarak ikinci madde tasarıdaki şekilde oya arz 
edildi ve oylandı. Böylece ikinci maddenin tek
rar müzakeresi artık kabil değil, ta ki, Cumhu
riyet Senatosunun tashihine kadar. 

Muhterem arkadaşlar, bizim getirdiğimiz 
birinci maddeye paralel bir hükümdür. İkinci 
maddenin bünyesine de dokunmuyoruz. Bu pa
ralel hükmü şu suretle vaz'ediyoruz. Diyoruz 
ki ; birinci maddede yer alan veteriner hekim
ler, sivil personel ve hayati kimya mütehassıs
ları ikinci maddedeki şartlar dâhilinde ve mik
tar nisbetinde tazminata müstahak olur. 

Müstakil bir madde halinde bunu getirdik. 
Böylece birinci madde ile kabul ettiğimiz te
mel esas, pratik bakımdan tazminata müsta
hak bir şekle sokulmuş oldu. Şekli de ikinci 
madedeki formüle göre uydurduk, kanunun 
tümü üzerinde de bir ahenksizlik yapılmamış 
oldu. Önergemizin kabul edilmesini istirham 
ederiz. 

BAŞKAN — Teklif edilen yeni 9 ncu madde 
hakkında başka söz istiyen? 

Hükümet, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-
ÇER (Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaş
larım, bu kanunun müzakeresi bağladığı zaman 
ilk konuşmamda durumu arz etmiştim. Bugün 
birinci maddenin müzakeresinde Yüksek Heye-
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tinizin aldığı kararlar ile veterinerlerin de bu 
tazminata ithal edildiği meydandadır. Şimdi de 
9 ncu madde olarak bir madde ilâvesi suretiyle 
tabiplere verilecek ödeneğe nisbet bakımından 
e^ bir teklifin kabulü istenmektedir. Bu kanu
nu Hükümet olarak sevk ederken, veteriner he
kimleri niçin dışta bıraktığımızı izah etmiştim. 
O madde geçmiş olması itibariyle tekrar dur-
malt suretiyle vaktinizi almak istemem. Ancak 
ordu muhtelif sınıflardan ibarettir. Ve her bi
risinde vazife gören muhtelif rütbede subaylar 
mevcuttur. Şimdi veterinerlere verilecek tazmi
natın nisbeti, yine tabiplere verilecek tazmina
tın nişbetine denk olduğu takdirde ordu kade
melerinde, muhtelif sınıflarda hizmet gören su
baylar yönünden bir hoşnutsuzluk ve hakikaten 
halli müşkül bir düşünce ile karşı karşıya kala
cağız. Hiçbir zaman veterinerlerin durumu ile 
tabiplerin durumunu, haklar bakımından yani 
tazminatta kayıp ve kazançları bakımından 
hususi çalışmalarının kendilerine sağladığı im
kânlar bakımından müsavi saymak mümkün 
değildir. Kaldı ki, henüz veterinerlere diğer is
tihdam sahalarında da bu tazminat tanınma
mıştır. Prensibi kabul edilmiş olan tazminatın, 
hiçolmazsa nisbetleri üzerinde bu gerçeklerin 
göz önünde tutulmasında fayda olduğuna kaa-
niim. Bu mâruzâtımı sizlere söylemeden kanu
nun müzakeresinin bitmiş olması hakikaten be
ni vazifesini yapmamış ve durumu arkadaşla
rına tam intikal ettirmemiş bir bakan durumu
na düşürürdü. Bu hususu ifade etmek için söz 
aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurunuz 
Sayın Söver. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunla askerî tabip arka
daşlarımızın ve eczacı arkadaşlarımızın orduda 
gün geçtikçe azalması, az yetişmesi karşısında 
çok tekaüde, istifaya müracaat etmeleri ve bu 
suretle Türk Ordusundaki Türk erlerinin, Türk 
yavrularının sağlıklarını koruyacak hekim ar
kadaşların azlığını önliyerek cazip bir hale ge
tirilmesi gayesini takibettiğimiz umumiyetle 
Mcclsimizn efkârını temsil eden noktai nazar 
olmuştur. Şimdi burada ne yapıyorduk? Askerî 
tabiplere muayenehaneni kapatacaksın, Full -
Time milletin çocuklarına bakacaksın, para ka-
zanmıyacaksın, bir başka yerde vazife kabul 
etmiyeceksin ve sabahtan akşama kadar Türk 



\ 

M. Meclisi B : 126 
erlerinin muayenesi ve tedavisi ile meşgul ola
caksın, diyorduk. Yani ne yapıyoruz? Dışarda-
ki muayenehanelerini kapatmak suretiyle ha
riçteki kazançlarına set çekmekteydik. Şimdi 
Yüksek Meclisin insafına sığınıyorum, ben ev
velki konuşmamda da arz etmiştim. Veteriner 
arkadaşların veteriner hekimliğin hakikaten 
zor olduğunu, veteriner arkadaşların haki
katen çok kıymetli olduğunu, itiraf et
mek mecburiyetindeyim. Ama veteriner 
arkadaşların ne muayenehanesi vardır ve 
ne de bundan mütevellit bir kayıpları olacak
tır. 

ŞINASI OSMA (izmir) — Eczacıların var 
mı muayenehanesi? 

RUHİ SOYER (Devamla) — Eczacıların-
kini şöyle arz ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Sayın Osma 
arkadaşımız yerinden haklı bir müdahalede bu
lundular. Ama şu noktada haksızdırlar. Filha
kika eczacılarımızın muayenehanesi yoktur, ama 
burada çok kıymetli Millî Savunma Bakanımı
zın ifade ettikleri gibi, yalnız orduda değil muh
terem arkadaşlarım, bugün memleketin birçok 
hastaneleri gerçekten eczacısızdır. Demek ki, 
yalnız orduda değil, memlekette dahi eczacı ned
reti vardır. Binaenaleyh bu azlığı ordu erlerine 
teşmil etmek suretiyle Türk çocuklarına, filiz 
gibi bu orduya verdiğimiz çocuklarımıza yanlış 
ilâç verilmesini, kalfaların ilâç vermesini 'önle
mek istiyoruz. Dâva budur. Eczacıların dışarda 
eczaneleri yoktur; ama mecburuz, orduda eczacı 
bulundurup çocuklarımıza yanlış ilâç verilmesi
ne mâni olmaya. 

Binaenaleyh bir taraftan ordu kendisine gö
re bir tanzim alırken, yani Askerî Şûra ile, ba
na lâzım olan insanları çoğaltmak istiyorum, bu 
bakımdan cazip kılın diye yaptığı müracaatı bu 
şekilde iken, diğer taraftan da resmî ağızlarla, 
bir artık hayvanlı kıtalar kalmadığı için, atlı 
süvari kıtaları kalmadığı için bunların makinalı 
kıtalara tebdil edilmesi dolayısivle şu veya bu 
vazifede kullanıyoruz veteriner mensuplarımızı 
diye söylerken, orduda sanki bunların da bir 
nedreti varmış gibi, bunların da bir azalması 
varmış gibi, bunlara da büyük bir ihtiyaç mev-
cutmuş gibi, bunları da yetiştiremiyor muşuz 
gibi bir tazminatı teşmile gitmenin yeri yok
tur. 
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Muhterem arkadaşlarım, bunun neticesi ken

disini onlarla kıyas eden birçok sınıf subayları
nın aynı şeyleri, istemesini intacettirir. Hiç şüp
he etmeyin ki... 

BAŞKAN — Nutkunuzu tamamlayın Sayın 
Soyer. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Başüstüne. 
Hiç şüphe.etmeyin ki, yarın orduda kendile

rine pek fazla ihtiyacolmıyan ve nedreti, azal
ması mcvzuubahsolmıyan sınıflardan da birçok 
subay arkadaşlarımız gelip biz de tazminat is
teriz demeye hak kazanırlar. Binaenaleyh, çok 
rica ediyorum, bunu Yüksek Askerî Şûradan 
geçtiği şekilde dişçi, eczacı ve tabiplere tahsis 
etmekte Yüksek Meclis hassasiyet gösterirse zan
nederim ki, ordunun bugünkü ahengi üzerinde 
bir yanlış hareketi yapmayız. Hürmetlerimle. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkanım bir hususun tavzihi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu söz mü isti
yorsunuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim nazarınızdan kaçan bir hu
sus vardır. Onu belirtmek istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, bunun için söz iste
meniz lâzım, ondan sonra da kalkıp bunu ifade 
etmeniz gerekir. Söz istiyor musunuz? istiyorsa
nız kaydedeyim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Evet istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun, Sayın 
Osma. 

ŞINASI OSMA (izmir) — Sayın arkadaşlar, 
bu mevzuda hiç konuşmak niyetinde değildim. 
Fakat geçen günkü müzakerede Sayın Bakana 
sorduğum bir suale verdiği cevap beni tatmin 
etmediği gibi, bugün de yaptığı konuşmada ve
teriner arkadaşlara seyyanen yapılacak bu taz
minatın bir hoşnutsuzluğa sebebolacağmı ifade 
etmeleri benim bu kürsüye gelmeme sebeboldu. 
Ben şahsan o kanaatte değilim. 

Bugün mütehassıs hekimler muayenehanele
ri kapacaklardır. Onlara bir tazminat verilmesi 
lâzımdır. Fakat birçok hekimlerin, mütehassıs 
hekimlerin muayenehaneleri yoktur. Eczacıların 
ayrıca muayenehanesi yoktur. Kimyager arka
daşların muayenehanesi yoktur. Evet bugün or
dumuzda bunlara ihtiyaç var da, atlı sınıf or-
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dudan kalktı diye veteriner arkadaşlara ihtiyac-
olmıyabilir. Ama bu arkadaşlara vaktiyle ihtiyaç 
vardı, el uzattık, orduda atı kullandık. Bugün 
işimiz bitti, ihtiyae kalmadı, haydi bakalım siz 
gidin diyemeyiz. Ben senelerce orduya hizmet 
ettim, bu arkadaşların nasıl çalıştığını bilirim. 
Onun için sosyal adalet bakımından bu şarttır. 

Sonra Saym Bakanın bir noktaya dikkatini 
çekmek isterim. Yalnız bu kanunun çıkmasiyle 
bütün ordu hoşnut mu olacak zannediyorlar? 
Hayır, dört yıldır komisyonlarda bekliyen, bu
rada Meclis Heyeti Umumiyesinde Personel Ka
nunu ile birlikte mütalâa edilmek suretiyle gön
derilen Kıta Subayları Tazminat Kanunu ne ol
du? Dört senedir bekliyor. Ben şahsan Kıta Su
bayları Tazminatı Kanunu çıkmadıkça hiçbir 
tazminata müspet oy vermiyeceğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Göker, buyurun. 

MEHM.KT (lüKER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarıma konu biraz fazla 
uzadığı için kisa konuşacağım. 

Birinci maddenin müzakeresinde sayın üye
ler askerî veterinerlere bir tazminat verilmesini ' 
kabul etmişlerdir. Buraya çıkan bir kısım arka
daşlarımız ve bilhassa Sayın Bakanımız bunun 
ordu içinde şu veya bu şekilde ithalâta sebebo-
lacağı esbabı mucibesini ileri sürdüler. Ve 
diğer bir üye arkadaşımız da aynı şekil
de hoş karşılanmıyacağmı ifade ettiler. Ar
kadaşlar, Meclis maslahatı idare; etmez. Ordu 
içerisinde ilim heyetine; mensup, bir fakülteden 
mezun olmuş, yüksek tahsil görmüş doktor sı
nıfından addedilen bir veterinerler grupu var
dır. Arkadaşlarımız bunların ihtisaslarını, haiz 
oldukları ilmî hüviyetlerini nazara alarak bun
lara bir tazminat verilmesini öngörmüştür. Bi
rinci maddede kabul edilmiştir. O halde şimdi 
biz burada bunu kabul ettik; ama nisbetler ay
nı olmaz... Böyle bir şey olmaz. Büyük Meclis 
müzakerelerinde, falan veya filancanın düşün
cesi veyahut muhalif sınıfından gelen falan gru-
pun bunu tasvibetmemesi gibi böyle bir şey ol
maz, arkadaşlarım. Askerlerimiz için gelen ta
sarıları, sivil hâkimlere nazaran askerî hâkimle
rin tazminata nail oldukları tarihleri, uçucula
rın haiz oldukları tazminatları nazara alırsanız 
bunların hepsinin geçmesi büyük mesele olmuş-
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tur. Sebep şudur arkadaşlar; orduda disiplin 
vardır. İstiyor ki, yüksek rütbeli bir kimse ken
dinden daha dûn rütbede olan kimse, nereden 
mezun olursa olsun, kendisinden fazla maaş al
masın. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Burada ve
rilen ve ilmî durumlarına, haiz oldukları du
rumlarına göre birinci maddede kabul edilen 
ııisbet, doktorlara verilen nisbet ne ise diğerle
rine de o verilmelidir. Deniyor ki, ordu motori
ze oldu, veterinerlere ihtiyaç kalmadı, lâğvedi
lecek. O vakit yapılacak iş; Hükümetimiz, alâ
kalı mercilerimiz ordunun içindeki veteriner 
teşkilâtını lâğvedecek bir kanun tasarısı getirir, 
işi kökünden halleder, bu da biter, arkadaşla
rım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-

ÇElt (Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaş
larım, mevzuu zannediyorum ki, tam mahrekine 
oturtmak suretiyle mütalâa etmiyoruz. Doktor
lara verilmiş olan tazminatın mucip sebebi Hü
kümet gerekçesinde de gayet açık olarak ifade 
edilmiştir. - O da şudur -. Ordunun ihtiyaçları 
karşılanamamaktadır. % 40 in üzerine çıkama
mıştı]-. Diğer istihdam sahalarında verilmiş olan 
haklar dolayısiyle mütevasıl kaplardaki sular 
gibi o tarafa akmaktadır. Buna bir çare bul
mak zorundayız. İşte çare olarak, tedbir olarak' 
bunu getiriyoruz demişizdir. Net olarak esba
bı mucibe bu arkadaşlar. Çünkü başka yerler
de veriliyor, bizde verilmeyince doktor durmu
yor. 

Şimdi baytar mevzuuna gelince : Baytar 
mevzuunda yani veteriner mevzuunda henüz 
daha diğer istihdam sahalarında verilmiş olan 
bir hak, bir tazminat yoktur. Şimdi bunu ilk 
olarak Millî Savunma camiasında, Silâhlı Kuv
vetler camiasında biz ihdas ediyoruz. Ve arka
sından yarın, bu Meclis kapanmadan gelecek

tir de. Gelecek ve bütçemizin takatsizliği, im
kânsızlığı karşısında meselenin nasıl halledile
ceğini Meclis hakikaten cok ciddî düşünecek
tir. 

Şimdi meselenin ikinci bir safhası; biz Si
lâhlı Kuvvetler camiası iemde„bir sınıfa bir hak, 
bir tazminat verirken, diğer kuvvetlerde, sınıf
larda çalışan subayların durumunu düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Hiçbir zaman veterinerle
rin ifa ettiği hizmeti hakir görmek aklımın kö-
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şeşinden geçmez. Ama şu hakikati de arkadaş- j 
larıma ifade etmeye mecburum ki, ordunun di- I 
ğer sınıflarında vazife gören piyadesi, topçusu, 
tankçısı, havacısı, istihkâmı ve sairesi, ifa ettik
leri hizmetin mahiyeti, çektikleri meşakkatin 
derecesi ve şümulü rakımından veterinerlerin I 
ifa ettiği hizmetten en az mânasiyle, eksik de- I 
ğildir. Şimdi, kendi bünyesi, kendi idraki ve dü
şüncesi içerisinde bu sınıflarda vazife gören ar- I 
badaslarımızın bir sınıfa bahşedilen, başka is
tihdam sahalarında bahşedilmemiş iken bahşedi- I 
lerı haklar karşısında meseleyi ne şekilde düşü- I 
ilecekleridir. Bunun tevlidedeceği hoşnutsuz
luk, hakikaten Silâhlı Kuvvetler içerisinde dai
ma muhafazasına mecbur okluğumuz tesanüt, 
disiplin ve ahenk içerisinde çalışmasını zedele
yici mahiyet taşımaktadır. Prensibini Yüksek I 
Meclis kabul etti. Ona hürmetkarım, bir şey de- I 
meye dilim varmıyor; ama hiç olmazsa nisbetle- I 
ri üzerinde bu gerçekleri göz önünde tutmak I 
suretiyle hassasiyet göstermesinde zannediyo- I 
rıım fayda vardır. I 

Bir noktayı daha açıklamak istiyorum. Sa- I 
ym Osma arkadaşım kıta tazminatları mevzuu- I 
nun uyutulduğunu ifade ettiler. Kıta tazminat- I 
lan, yani diğer meslek erbabına, diğer sınıf I 
mensuplarına verilmesi mutasavver olan kıta I 
tazminatı, Askerî Personel Kanununda, Silâhlı I 
Kuvvetlere aidolan Personel Kanununda sara- I 
hateıı yer almıştır. Bu kanun Geçici Komisyon- I 
da müzakere edilmektedir. Zannediyarum ki, I 
bir haftaya kadar Yüksek Meclisinize intikal I 
edecek bir mertebeye gelmiştir. Bu itibarla I 
endişeleri zannediyorum izale edilmiştir. I 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Bir sualim var 
efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Osma, sizin sualiniz I 
yeni teklif edilen 9 ncu madde ile ilgili midir? I 

ŞÎNASÎ OSMA (İzmir) — Efendim, Sayın 
Bakan ifade buyurdular ki, kıta subaylarının I 
tazminatı başka bir kanunda tadadedilmiştir. I 

BAŞKAN — Efendim kıta subayları tazmi- I 
uatiyle ilgili sual soramazsınız. Teklif edilen I 
9 ncu madde ile alâkalı değildir. I 

SİNASİ OSMA (İzmir) — 9 ncu madde ile 
verilen tazminat neden kıta subaylarına da I 
şamil değildir.? I 

BAŞKAN — Evet o şekilde sorun efendim. | 
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ÜİNÇER (Devamla) — Efendim, muhtelif-Ba
kanlıkların bu mevzuda daha evvel çıkarmış 
oldukları kanunun bizim bünyemiz içinde tev-
lidettiği mecburiyetlerden bahsettim. Personel 
Kanununun çıkışı ve malî safhalarının kade
meli olarak tatbik edilmesine aidolan nıecbıı-. 
riyetler bunu biran evvel bir tedbir olarak 
getirmeye bizi zorlamıştır. Sebebi budur. 

BAŞKAN — Sayın Yılnalıoğlu. Kifayet 
önergesi var, son söz olarak veriyorum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarını, Sayın Ruhi 
Soyer Beyefendi konuşurken - her halde lisan 
olda ve bu hususta daima titizlik gösteren Sa
yın Bakanın dikkatinden kaçtı, bir hususu ha
tırlatacağım - 9 ncu madde münesebetiyle ko
nuşurken ve muhtelif meseleleri mukayese 
ederken, A^eteriner hekimler hakkında «sanki 
bunların da kıymetleri var mış» gibi bir tâbir 
kullanmış olduklarını zannediyorum, yanlış 
anlamadıysam. Bunu kendilerine yakıştırama
dım. Acaba bir yanlışlık mı oldu? Bu hususun 
tavzihi için söz almış bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, siz söz isti
yorsunuz, fakat^ daha evvel söz istemediniz. 
Şimdi kifayet önergeleri de vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Bakan söz istediği za
man bendeniz de söz istemiştim. Gördüğünüzü 
tahmin ettiğim için seslenmedim. 

BAŞKAN — Buyurun. Ancak bu takdirde 
Kenan Esengin de son söz olarak konuşma im-
kâm buluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem arkadaşla
rım, Silâhlı Kuvvetlerde vazifeli muvazzaf su
bay, muvazzaf hekim, muvazzaf dişçi ve mu
vazzaf eczacılara tazminat verilmesine müte
dair kanunun esprisi, Silâhlı Kuvvetler bün
yemizdeki sıhhi hizmetlerin lâyıkı seviyesinde 
görülmediği için, bu hizmeti gittikçe artan bir 
ağırlıkta bulunduğu cihetle, lâyık seviyesinde 
tefsir edebilmek maksadına matuftur. Ve ge
rek memleket içi Silâhlı Kuvvetler dışındaki 
sahalara ve gerekse memleket dışı sahalara ak
makta bulunan tibiplerimizi Silâhlı Kuvvetler 
bünyesinde tutmak maksadına matuftur. Yük-
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sek Meclisin kabul ettiği veterinerlere de taz
minat verilmesi hususu bu kanunun şümulünü 
aşan bir cihettir. Fakat Meclisimiz kabul et
tiği cihetle buna it'tiba etmek mecburiyeti aşi
kârdır. Ancak biz Silâhlı Kuvvetlerimizde ve
teriner hizmetleriyle tabip, eczacı ve diş tabip
lerinin gördükleri sağlık hizmetlerinin seviye 
itibariyle, ağırlık itibariyle aynı alduğu ka
naatinde değiliz. Muhterem arkadaşlarımızın 
bâzıları uzun bir tahsil devresinden sonra, hat
tâ aynı tahsil devresini ikmal etmiş olan hor 
iki sınıfa bu tazminatların mütesaviyen veril
mesi gerektiğini belirttiler ve bu suretle an
cak sosyal adaletin teessüs edeceğini ifad" et
tiler. Bendeniz bu hususta şunu arz etmek is
tiyorum; bu kanun sınıflar arasında sosyal 
adaleti değil, Silâhlı Kuvvetlerimizde sosyal 
hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin görülebilmesi 
için, onların zorladığı zaruretlerin bir icabı ola
rak getirilmiştir. 

Bugün tabipler başka sahalara gitmekte
dirler. Ve bu imkân dışarda bizim getirdiği
miz tazminatın daha üst seviyesinde bulmak 
imkânındadırlar. Fakat veterinerler Orduda, 
Silâhlı Kuvvetlerde hizmet sahası kalktığı hal
de hiç bir tarafa gitmemektedirler. 

Bendeniz bu hususları kısaca belirttikten 
sonra veterinerlere az önce 2 nci maddenin oy
lanması sırasında Komisyonumuzun teklif et
tiği nisbetler dâhilinde tazminatın kabul edil
mesini arz ediyor ve bu hususun tadili için 
bir önerge takdim ediyorum. Bu önergeye il
tifat edilmesini Yüksek Heyetinizden arz ve 
rica ederim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Saym Başkan, 
zapta geçmiş feci bir yanlışlığı tavzih etmek 
için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun yerinizden ifade 
edin. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben hiçbir za
man veteriner meslektaşlarını için, sanki bun
larda bir şeymişler, gibi bir tâbir kullanmadım. 
Bilâkis veterinerlerimizin hakikaten ilmî ve 
meslekî meziyetleri üzerinde büyük kanaatim 
vardır, hürmetim vardır. Ben Ordunun ihti
yacını tazyik eder bir mevzu olmadığını ifade 
ettim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Saym Escngin 
buyurun. 
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KENAN ESENGIN (Zonguldak) — Aziz ar

kadaşlarım, bu kanun burada görüşülürken, ta-
mamiyle esprisi ve maksadını kaybeder bir çı
ğıra girmiştir. Bu kanun getirilirken, Askerî 
Şûrada görüşülürken, uzun tartışmalardan sonra 
bir oy farkla ancak doktorlara tazminat kabul edil
mişti. Fakat maalesef acı da olsa şunu itiraf 
edeyim ki, ordunun içyüzünü bilmiyen, Devlet 
teşkilâtının nasıl işlediğinden haberi olmıyan 
birçok insanlar burada çeşitli ifadelerle bu ka
nunun esprisini bozmuşlardır. Veterinerler taz
minat alsın, almasın... Ben bunun üzerinde dur-
ııııyacağım. Fakat buraya arkadaşlarımız çıkı
yorlar, şu yüksek tahsil görmüştür, şu üniversi
te tahsili yapmıştır, onlara da tazminat verilsin 
dendiği zaman ordunun içinde kimler ne şekilde 
tahsil görüyor, hangi kademelerde tahsil görü
yor, nasıl okuyor bunların farkında değiller
dir. Neden bir muhabereciye, bir istihkam su
bayına, bir kurmay subaya tazminat verilmiyor 
da .bir veterinere veriliyor? Böyle şey olmaz, ar
kadaşlar. 

İkincisi, Devletin ve ordunun en mesul şa
hısları oturmuş, bunu uzun boylu tartışmış ve 
nihayet bir tane oy farkı ile Şûradan buraya 
bir karariyle kanun gelmiş. Fakat burada bir
çok insanlar çeşitli tesirle çıkıp buraya madde
ler eklemek suretiyle bu kanunun esprisini kay
bettirmişlerdir. Ben komisyondan rica ediyo
rum. Keşke birinci madde görüşülürken söylc-
seydim. Komisyon ve Hükümet bu kanunu geri 
alsın. Personel Kanunu ile mi getirecek, yoksa 
doktorlara ayrı mı getirecek? Bu kanun çığı
rından çıkmıştır. Bu kanun ordunun bütün mo
ralini, ordunun otoritesini bozmuştur, kıskcnç-
lıklar yaratacaktır. Yarın tank subayı, kurmay 
subay, muhabere subayı, istihkâm subayı hepsi 
aynı hakkı istiycceklerdir. Bunun önüne nasıl 
geçeceksiniz? Ne mecburiyetimiz vardır orduyu 
bu şekle itmeye, hele kıskançlıklar doğurmaya? 
Ben veterinerleri küçük görmek için söylemiyo
rum. Hakikatleri söylüyorum. Bir müesseseyi 
bir ucundan bozdunuz mu artık onu düzeltmek 
imkânı olmaz. Bu tank subayı tazminat almaz 
da bir veteriner niçin alır? Bugün veterinerle
rin tek bir fonksiyonu kalmıştır; ara sı
ra mutfağa gidip yemekleri muayene et
mek başka vazifesi yoktur. Açık konuşa-
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lım. Bunlara niçin imtiyaz veriyorsun da | 
gece gündüz talim terbiye yapan, 24 saat 
çalışan kurmay subaylara, tankçıya, muhabere
ciye, sabaha kadar nöbet bekliyene tazminat 
vermiyoruz? Rica ederim, burada hissi olarak 
konuşup da meseleleri çeşitli istikametlere çek-
miyelim. Millî Savunma Bakanlığı bu meseleyi 
ele alsın, isterse bu tasarıyı geri götürsün, yeni
den getirsin. Ama burada bu tesirlerle bu ka
nunu bu şekilde çıkarmasın. Bu kanun bu şe
kilde çıkarsa yarın ne bu Meclis, ne Millî Sa
vunma Bakanı bu kanunu tatbik edemiyecek-
tir. 

Hürmetlerimle. I 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 

önergesi verildi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan önerge ile ilâvesi I 

istenen yeni madde 9 hakkındaki müzakerenin j 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Göker 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Aleyhinde söz is
tiyorum. I 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Osma. I 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın arkadaşla

rım, kifayetin aleyhindeyim. Çünkü bence çok I 
mühim olan bu mevzu lâyıkı ile aydınlanmamış, 
tenevvür edememiş bulunuyoruz. Kifayetin I 
aleyhindeyim. Çünkü Sayın Bakan burada ko
nuşurken, bütün konuşmalarında bugün ordu
nun tabip, eczacı ve kimyagerler gibi sınıfa ih-
tiyacolduğunu söylerken 27 Mayıstan sonra 
yüzlerce mütehassıs doktorun, eczacının, kim- I 
yagerin tekaüde sevk edildiğinin sebeplerini 
acaba araştırmışlar mıdır? Bu mevzuda acaba 
bir çalışma yapmışlar mıdır? Bundan bahsetme
diler. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Arkadaş
lar konuşsun. Takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Göker, kifayet takriri
ni geri aldığını söylüyor. Kifayet önergesi I 
okundu ve aleyhinde konuşuldu. Bundan son
ra geri almak mümkün değildir. 

Şimdi kifayet önergesini oylarınıza stınuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 
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Şimdi yeni bir 9 ncu madde teklifi var. Tek

lifin metnini yeniden okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili Reşat özarda ve arka

daşlarının, yeni 9 ncu madde teklifi hakkında 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi 8 nci maddeden sonra geçici bir mad
de teklifi var, bu geçici madde teklifi Sayın Ce-
vad Odyakmaz'm, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı aşa

ğıda gösterilen hükmün tasarıya «geçici madde* 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Geçici madde — Bu kanun gereğince tabip 
ve diş tabiplerinin tazminat alabilmeleri muaye
nehaneleri olmadığını veya yazılı olarak bildir-
melerine bağlıdır. 

Bu beyanname kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç altı ay içinde verilir. 

BAŞKAN — Komisyonla mutabık mısınız? 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Bilmiyo
rum efendim, ben sebeplerini arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh

terem arkadaşlar, bu kabul edilen kanun tasarı-
siyle verilen tazminat karşılığında tabipler, diş 
tabipleri muayenehanelerini kapatacaklardır ve 
kanun da kabulünü takibeden aybaşından itiba
ren yürürlüğe girecektir. Şimdi bunların mua
yenehanelerini kapatabilmeleri, bilhassa diş ta-
bipleriyle, röntgen mütehassıslarının ellerinde 
mevcut makina alet ve edevatı tasfiye edebilme
leri bir zamana mütevakkıftır. Onun için bir ge
çici madde ile bunlara bu hakkı tanımak iktiza 
eder. Yalnız bu zamanın geçtiği süre içinde taz
minat alamıyacaklar, yani muayenehanemi ka
pattım diye bir beyanname verdikleri takdirde 
tazminat almaya hak kazanacaklardır. Vermez
se bu tazminata hak kazanamıyacaktır. Ama bu
nu ilânihaye değil altı ay bir süre ile kayıtlıyo
ruz. Bu müddet zarfında kapatmaya mecburdur. 
Kapatmazsa da ondan sonra zaten hakkında ka-
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nuni müeyyideler tatbik edilecektir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZ (Amasya) — Tazminat almamaları 
şartiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şartlı katılma olmaz. Ya katı
lırsınız, ya katılmazsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Bu husus önergede tas
rih edilmiştir. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye kabul ettik
ten sonra madde haline gelecektir. Tasrih edil
mişse katıldığınızı söyleyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz, evvelâ 
şu hususu tasrih edelim, önergenizi okuyorum. 

«Bu kanun gereğince tabip ve diş tabipleri
nin tazminat alabilmeleri muayenehaneleri olma
dığını veya yazılı olarak bildirmelerine bağlı
dır.» Cümle düşüklüğü vardır. Neyi demek isti
yorsunuz? «Tabip ve diş tabiplerinin muayene
haneleri olmadığını yazılı olarak bildirmelerine 
bağlıdır» şeklinde olması lâzım. «Veya» kelime
sini kaldıralım mı? 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Efendim, 
«muayenehaneleri olmadığını veya kapattıkları
nı...» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «Veya kapattıklarını.» Şu hal
de şifahen ifade ettiğiniz kelimeyi buraya dâhil 
ediyoruz ve şu şekilde okuyorum : «Bu kanun 
gereğince tabip ve diş tabiplerinin tazminat ala
bilmeleri, muayenehaneleri olmadığını veya ka
pattıklarını yazılı olarak bildirmelerine bağlı
dır. Bu beyanname kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç altı ay içinde verilir.» 
Şimdi Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor-
muş. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Kabul edilen bu önerge metnini geçici mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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HALDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, bu önergenin kaça kaç oyla kabul edil
diğini lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, önergenin kabul edil
diğini söylemek durumundayız. Önerge kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi iki yürürlük 
maddesi kaldı. Bundan evvel komisyon madem 
ki, Heyeti Umumiye birinci maddede bir tadilât 
yaptı ve veterinerlerle, hayati kimya mensupla
rını da bu tazminat alanlara ithal etti. O halde 
matlap «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun» tasarısı olarak kalmasın da; 
«Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi, eczacı ve veteriner hekimlere tazminat ve
rilmesi hakkında Kanun» şeklinde olsun diyor. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu önergeyi evvelâ okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önerge muvacehesinde kanunun 

adının aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

«Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlere tazmi
nat verilmesi hakkında Kanun» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir hususu açıklı-
yalım. Veterinerler de birinci maddeyle tazmi
nat alması lâzımgelenler arasına ithal edilmiş
lerdir. Ancak ikinci maddede onların alması lâ-
zımgelen nisbet konusu reddedüdiği için bu 
önerge muamele görecektir. 

Sayın İlyas Seçkin, söz istiyor, buyurun. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Şimdi muh

terem arkadaşlar, komisyon tezat içinde, Büyük 
Meclis iradesini izhar etti sarahaten. Filhakika 
1 nci maddede tazminat alanlar arasında vete
riner hekimlerin de kabul edilmesini uygun gör
dü, ama, 2 nci maddede bunlara tazminat veril
mesini uygun görmedi. Geçici madde olarak tek
lif edilen takrirleri de, veteriner hekimlerin taz
minatlarının miktarlarını gösteren takrirleri de 
Büyük Meclis reddetti. Yani Büyük Meclisin ira-
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desi bunlara tazminat verilmemesi yolunda te
zahür etti. Kanunun ismini değiştirmeye lüzum 
yok. Yapılmış bir hata şeklinde, Senato birinci 
maddeyi değiştirir. 

BAŞKAN —• Sayın Seçkin, önergeyi esasen 
komisyon geri alıyormuş. 

1LYAS SEÇKİN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi geri aldı. 
Şimdi yürürlük maddesi olan 9 ncu madde

yi okutuyorum. 
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihini ta-

kibcden ay başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Yürürlük maddesinin tadilini 

istiyen bir önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

9 ncu maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Bu kanunun 9 ncu madde hükmünde yer 
alan hastane ve muayenehanelerin kapatılması 
ve Silâhlı Kuvvetler teşkilleri dışındaki görev
lerden ayrılmaya mütaallik yasaklar, kanunun 
neşri tarihinden itibaren üç ay sonra, diğer hü
kümleri ise yayımı tarihini takibeden ay başında 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

SARIGÖZr (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Odyak-

maz arkadaşımızın önergesi ile aynı mahiyette 
olduğu için geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Giritlioğlu arkadaşımız öner
gesini geri almıştır. O halde okunmuş olan 9 ncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

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

Tümü hakkında Sayın Göker siz grup adına 
mı? 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Hayır 
efendim, şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına ise daha evvel 
Sayın Tahsin Demiray istemiş bulunuyor. Bu-
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yurunuz efendim. Siz de lehinde istediğinize gö
re, bir kişiye söz verebileceğim. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Ben aley
hinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde ise efendim size de 
söz vereceğim. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Millet 
Meclisi sayın üyeleri, müzakeresini tamamladı
ğımız bu kanuna Silâhlı Kuvvetlerde çalışan 
sivil sağlık personeli ile veteriner hekimlerin 
de Meclisimizce ilâvesi hayli çetin münakaşa
lardan sonra mümkün olabilmiştir. Bilhassa 
veterinerlerin ithal edilmesinde muvafakatini 
bir türlü bildirmiycn Bakan, Silâhlı Kuvvetler
den hayvan kuvvetinin yerine motor kuvveti
nin yer alması neticesi bu sınıfa olan ihtiyacın 
hemen hemen kalmadığını, yahutta ihtiyacın 
zorlayıcı mahiyette olmadığını ileri sürdüler. 
Fakat hakikatte konu ordunun nakil ve koşum 
hayvanları meselesinin dışındadır. Hem de çok 
dışındadır. Bu kanunun asıl hedefi hayatı ko
rumadır. Ordu sağlığının, ordu mensuplarının 
hayatının korunması konusudur. Konuyu böy
le alınca mesele tamamen değişir. Bugünkü 
dünyada hayatı koruma çok geniş olarak ede 
alınmaktadır. Koruyucu hekimliğin de önüne 
bilhassa son 25 yılda, gıdacılar geçmiştir. Ame
rika'da gıda enstitüleri hastanelerden daha 
geniş ve daha büyüktür. Bu ileri görüş niha
yet Avrupa'da hâkim olmaya başlamıştır. Av
rupa'da da hayvanların korunma dernekleri te
sis edilmekte, hayatı bütünü ile koruma mü
esseseleri kurulmaktadır. Hamburg'ta kuru
lan Hayatı Koruma Derneği çok kısa bir za
manda 30 ülkeye yayılmıştır. Bunun sebebi 
güneşten, sudan, topraktan nebata, nebattan 
hayvana, hayvandan insana kadar Dünyada 
hayatın biribirinden ayrılmasına hiçbir suret
le imkân olmıyacak şekilde bağlı bulunmasıdır. 
Veteriner hekimlik bu bütünün içinde gıda bes
lenme problemlerinin hemen hemen merke
zinde yer almıştır. Meclis bu kanuna böyle 
bir ileri görüşle ve hayatı bütünü ile korumak 
görüşüne dayanarak, hayatî kimyacıları, vete
riner hekimleri lâyık oldukları yere getirmek-
la son derece isabetli hareket etmiştir ve bu 
suretle de kadîm baytariyet görüşten ayrılmış
tır. Tarihimiz boyunca dünyanın ileri gidişine 
en önce ayak uydurmuş ve bir çok ahvalde ön-
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cülük etmiş olan ordumuza hayatı bütünü ile 
koruma yolunda bu kanun, yeni bir öncülük 
imkânı sağlıyacaktır. İnsan hayatını koruyan 
ve bunun için ömürlerini tüketenlere bu vesile 
ile, bu kanunun kabulü vesilesiyle şükranları
mı arz eder ordu sağlığına hizmet eden bu fe
dakâr insanlar için de bu Tazminat Kanunu
nun hayırlı olmasını temenni ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gök'er, kanu
nun aleyhinde. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz kanunun tümünün aley
hinde değilim. Ancak Büyük Meclis bugünkü 
celsede kanunu kodifiye ederken... 

BAŞKAN — Biz kanunun maddelerini bi
tirdik tümü hakkında konuşuyorsunuz. Size 
tümünün aleyhinde söz verdim. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Efendim, 
oyumu neden aleyhinde kullanacağımı bu se-
beble izah edeceğim. 

Kanunun prensip maddesinde veteriner he
kimlere tazminat verilmesini kabul ettik. Ka
nunun teferruatına tallûk eden maddelerinde bu
nun nisbetini reddettik. Tatbik edilecek muvak
kat madde hakkındaki takriri de reddetmiş bulu
nuyoruz. Kanunu yürütecek makam, kanun şayet 
.Senatodan dönmiyecek olursa Meclise, tezatlar 
içinde kalacaktır. Prensip maddesinde Büyük 
Meclis veterinerlere tazminat verilmesini kabul 
etmiştir. Teferruatta nisbetini, yetkili kanunu 
yürütecek Hükümete veya Bakana bırakmış olu
yoruz. Bu her zaman suiistimale müsait bir tat
bikat olacaktır. Kanunun bu bakımdan kodifeye-
si hatalı olmuştur. Senatodan gelmezse sakat bir 
kanun olarak doğuyor. Bu bakımdan reyimi 
aleyhte kullanacağımı arz ederim, hürmetlerimle. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Üçüncü maddenin tedvini hakkında Ko
misyondan bir tavzih rica edeceğimi söylemiştim, 
her halde siz de hatırlıyacaksımz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan siz teşekkür etmek 
için mi söz istiyorsunuz? Teşekkür etmek üzere 
buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DIN-
ÇER (Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaş
larım, iki gün devam eden müzakereler sonunda 

10.6.1965 0 : 2 
varılan neticenin, bizim ölçümüzde tesbit edilmiş 
olan büyük bir müşkülü halle medar olacağı mey
dandadır. Bu bakımdan Büyük Meclisin bu ka
nunu müzakeresi sırasında göstermiş olduğu ya
kın alâkaya bütün kalbimle teşekkür etmek iste
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi tümünün müzakeresini 
bitirmiş olduğumuz bu tasarının tümünü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Komisyondan bir şey soracaktım, söz 
istediğim halde vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, Komisyon
dan bir şey sormak hakkınızdır ve bu hakkınızı 
da elinizden almıyacağız. Fakat bu, maddelerin 
müzakeresi sırasında olur. Tasarı bitirildikten 
sonra tümünün lehinde ve aleyhinde birer kişiye 
söz verilir, diyor. Tüzük sarihtir. 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı: 933) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine geçiyo
ruz. Komisyon, Bakan lütfen yerini alsın... 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) - - Efendim, 
bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Komisyon geliyor efendim... 

BAŞKAN — Sayın Tekinel ben Komisyonu 
soruyorum, İsmail Hakkı Tekinel nerede diye 
sormuyorum. Çok rica ederim. Dün de komisyon 
diye bu şekilde çıktınız. Elimizdeki metin Bütçe 
ve Plân Komisyonunun metnidir. Komisyon de
diğim zaman Plân Komisyonunu soruyorum. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Bendeniz de Plân ve Bütçe Komisyonunun gel
mekte olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü? Yok. 
Komisyon olmadığı için bu teklifi görüşemiyo
ruz. 

Yarın, II . 6 . 1965 Cuma günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,25 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin-
ot kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Balak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 3 arkadaşının, bâzı siyasi suçlular
la, bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer 
suçluların ve basın suçlularının bir kısım ceza
larının affına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 nci maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/743, 4/442) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ra 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/861) (S. Sayısı : 976) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 . 1965] 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının,' Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

3. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
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vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
maddo eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, tçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sormaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
îzmir Üyesi izzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hıneri bir tediye yapılma
ması hakkında, içel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'm, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâza maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, irisleri, Dışişleri, Millî E?i-
tim, Malive, Bıvmdırlık. Saflık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üyo s«oiler^k knnılan Geçici Komisyon raporu 
HV723, 2/470. 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

4. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nçi ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

6. — Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19.7.1963] 

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

8. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

9. — Sivil savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonları raporlan 
( l /5i 7) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

10. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair "kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

11. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve içişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 4 .1965] 

12. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlan (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

13. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonlan raporlan (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1964] 

14. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 .5 .1965] 

15. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-

I lisi idare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 



sayılı Kanuna ek 6841 sayılı Kanunun 1 nci ı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı: 
802) [Dağıtma tarihi : 26.1.1965] 

16. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasansı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi: 21.5.1965] 

17. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi: 4.5.1965] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlan rapor-
lan (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 .5.1965] 

19. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve tmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi: 23.2.1965] 

20. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan ile I 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 I 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek- | 

i li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanlann aldıklan aylıklannın ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekondulann düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

22. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'in, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

23. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci mr.ddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı: 740) 

I [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 



— 4 
X 24. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-

rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KABASI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ TAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




