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Mıimloricaf 
Sayı 

1 — Sabık zabıt hulâsası 328 
2 — Havale edilen evrak 328 
3 — Müzakere edilen maddeler * 328 
1 — İstanbul darülfünununun 1930 senesi he

sabı katisine dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/316 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile İstanbul darülfünunu 
1930 senesi hesabı katisi hakkmda 1/401 numa
ralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası 328:329 

2 — Konya ovası sulama idaresinin 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkmda 3/317 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası sulama 
idaresinin 1930 senesi hesabı katisi hakkmda 

S ay ifa 
1/427 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası 329 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 3/314 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Ankara şehri imar 
müdürlüğünün 1930 senesi son hesabı hakkında 
1/516 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası 329:330 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesi hakkında 1/671) numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 330,332,337:340 

5 — Hususî hastaneler hakkında 1/400 numa
ralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muave
net, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları 332:336 



I : 5 8 2 4 - 5 - 1 9 3 3 C : i 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Posta, telgraf ve telefon umumî idaresinin teşkilâ
tına dair kanun lâyihasile mezkûr idarenin 1933 se
nesi bütçesi müzakere ve kabul edildi. 

1933 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası
nın müzakeresi ikmal ve heyeti umumiyesi kabul 
edildi. 

Yüksek mühendis mektebi ve Hudut ve sahiller 
Sıhhat umum müdürlüğünün 1930 malî senesi hesabı 
katî kanunu lâyihalarile, 

Evkaf umum müdürlüğünce Bursa asrî kaplıcalar 
şirketinden satın alınacak hisse senetlerine, 

Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanmm inşasına, 

Lâyihalar 
1 — Hava yolları Devlet işletme idaresinin 1933 

senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

Mazbatalar 
2 — Devlet memurları maaşlarının tevhit ve tea

dülüne dair olan kanunun Evkaf umum müdürlüğü 
memurları hakkında da tatbikma dair 1/587 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesi 
hakkında 1/504 numaralr kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkında 1/627 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

i — İstanbul darülfünunu .1930 senesi hesabı 
katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkında 3/316 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile İstanbul darülfünunu 1930 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/401 numaralı kanun lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbata-

«İÜ 
[İl 207 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

Samsun sahil demiryollarının mubayaasile işlet
mesinin Devlet demiryollarına teslimine dair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Gümrük muamelâtı hakkındaki kanun lâyihasının, 
İktisat, Gümrük, Ziraat ve Maliye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit bir encümende tetkiki karargir 
olduktan sonra çarşamba günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

5 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın 
almış olanların taksit bedellerinin tecili hakkındaki 
kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair 1/596 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Madenî ufaklık para basılması hakkında 1/550 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye. Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesi hakkında 1/670 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Takrirler 
8 — İdare heyetinin, Devlet memurları maaşları

nın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 18 inci 
maddesinin son fıkrasının tefsirine dair takriri (Ad
liye encümenine) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İstanbul darülfünununun 1930 malî senesi hesabı 
katî kanunu 

MADDE 1 — İstanbul darülfünununun 1930 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14;5 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER — Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Ali B. ( Rize ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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malî senesi umum masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere (806 774) lira (10) kuruş
tur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul darülfünununun 1930 
malî senesi umum varidatı bitişik (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere (838 980) lira (19) kuruştur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolun-
mayıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetve
linde ayn bir sütunda gösterildiği üzere (82 567) 
lira (90) kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maarif 
vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Layihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

2 — Konya ovası sulama idaresinin 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 3/317 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası sulama 
idaresinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında 
1/427 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler .... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1930 malî senesi 
hesabı kati kanunu 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (104 477) lira (79) kuruştur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1930 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(120 542) lira (60) kuruştur. . 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

fiJ 208 numaralı matbua zappm sonuna mer
buttur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere (126 881) 
lira (21) kuruştur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve
kili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini reyinize arze 
diyorum. Kabul edenler .... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Ankara şehri iuuır müdürlüyü 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 3/314 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara şehri İmar 
müdürlüğünün 1930 senesi son hesabı hakkında 
1/~)1G numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası [İl 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 malî 
senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü
nün 1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cet
velinde gösterildiği üzere (384 643) lira (93) 
kuruştur. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlü
ğünün 1930 senesi varidatı bitişik (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere (410 084) lira (5) kuruştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (85 356) 
lira (7) kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1 ] 209 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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REİS — Maddey: kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 

vekili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden

ler. . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
4 — • Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 senesi 

bütçesi hakkında 1/670 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Efendim, bütçelerden Tahlisiye u-
mum müdürlüğünün 1933 bütçesi kalmıştı. Mat
baadan gelmiştir. Tensip buyurursanız bu bütçe
yi de müzakere edelim (Hay hay sesleri). 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1933 malî senesi masarifi için merbut (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 301 865 lira tahsisat 

'verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. 
1 Memurlar aylığı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
2 Ücretler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
3 Mefruşat, tenvir ve teshin masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
4 Harcırah 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
5 îcar bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
6 Mütekait, dul ve yetim aylık 

ve tahsisatı fevkalâdeleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
7 Muayyenat ve melbusat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 584 

Lira 
152 132 

Lira 
3 547 

Lira 
2 500 

Lira 
3 000 

Lira 

10 000 

Lira 
18 687 

fi] £10 numaralı matbua zaptın sonmıa mer
buttur. 

F. 
8 ikramiye ve naktî mükâfat. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
9 Sigorta 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
10 Levazım 

REjtS — Kabul edümiştir. 
F. 
11 Muhtelif masraflar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
12 Fennî vasıtalar ve tatbikat 

masrafları ve levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
13 Tamirat masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
14 Reddiyat 

REJS — Kabul edümiştir. 
F. 
15 Mahkeme masrafı ve avukat 

ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
16 Beynelmilel cankurtaran büro

suna iştirak hissesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
17 Geçen sene borçlan 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
18 Eski seneler borçlan 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
19 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
20 Ecnebi memleketler harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
21 1931 senesinde karşılığı bulun

mayan harcırah borcu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
22 Yardımlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
23 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasma verilecek 

itfa karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 

Lira 
3 000 

Lira 
7 ooa 

Lira. 
7 2ÖÖ 

Lira 
6 500 

Lira 

22 200 

Lira 
15 000 

Lira 
1 500 

Lira 

1 500 

Lira 

100 

Lira 
100 

Lira 
10 000 

Lira 

860 

Lira 
1 

Lira 

465 

Lira 
20 000 

Lira 

2 989 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1933 malî 

senesi.masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde yazıldığı üzere 391 000 
lira tahmin edilmiştir. 

(B) Cetveli 
F. Lira 
1 1955 numaralı kanun mucibince alı

nacak resim 370 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Muhtelif varidat 21 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
(2 nci madde tekrar okundu). 
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 

ücretli memur ve müstahdemleri ile nakil va
sıtaları kadrosu merbut (C) cetvelinde göste
rilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İdarenin 1933 malî senesine 
devredilecek mevcudu varidat bütçesinde bu 
nam ile açılacak bir fasla konulur. Bu mevcut 
ile mezkûr malî sene zarfında tahakkuk edecek 
varidat fazlası masraf bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat kaydolunarak tahlisiye vesaitinin 
mubayaasına ve yeniden vücude getirilecek asrî 
tahlisiye tesisatına ve tahlisiye hidemat ve ve-
zaifı için lüzum görülecek mebani ve vesait ve 
arazinin, inşa ve mubayaasına sarfolunabilir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İdarenin Osmanlı bankasında 
bulunan nukut, esham ve tahvilâtının tasfiyesi 

neticesinde idareye aidiyeti tahakkuk edecek mik
tarı varidat bütçesinde açılacak bir fasla irat 
kayit ve bundan yine tasfiye neticesinde ala
cakları tebeyyün eden eşhasa verilecek mebaliğ 
masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat 
olarak vaz ve tesviye olunur. 

Katı tasfiye neticesinde idareye aidiyeti ta
hakkuk edip te idare veznesine teslim edilen 
safi miktarın yüzde onu ikramiye olarak bu 
fasla konur ve hesapların tetkik ve tasfiyesinde 
hizmetleri sepkedenlere tevzi edilir. 

İstihkak sahiplerinden her birine verilecek 
miktarların mesainin şekil ve mahiyetine göre 
tayini İktisat vekâletine attir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tahlisiye müstahdemini meya-
nmdaki sanatkârlardan tahlisiye mebani ve ve

saitinin tamir ve inşasında ve icabında yaptırı
lacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara ücretle
rine zamimeten on ikinci faslm birinci madde
sine mevzu tahsisattan azamî bir lira yevmiye 
verilebilir. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mütekaidin, eytam ve eramilin 
şimdiye kadar muhassas olan ve badema da tah
sis edilecek olan aylıklarından bir nüfusa isabet 
edecek miktarı (300) kuruş veya daha dun ise 
on seneliği tahsisatı fevkalâdesile birlikte defa
ten verilerek alâkalan kesilir. Bu miktar, yetim
ler meyamnda bulunan kız çocukların 25, erkek 
çocukların 19 yaşını ikmaline kadar tahakkuk 
edecek müddete ait verilecek miktarı geçemez. 
Ancak yaşlan yirmi beşi mütecaviz bulunan kız 
çocuklara muhassas aylık ve tahsisatı fevkalâde
leri mecmuunun iki seneliği defaten verilerek a-
lâkalan kesilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesi bütçe kanununa müzeyyel 
1381 numaralı kanunla maaşlan ücrete tahvil 
edilmiş olan tahlisiye müstahdemlerinden hizmet 
müddetleri 31 kânunuevvel 1928 tarihine kadar 
yirmi beş seneye varmamış olanların idarece ica
bında cezaen olmamak şartile hizmetlerine niha
yet verildiği takdirde haklarında 1683 numaralı 
askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 
üçüncü maddesinin B, C ve D fıkralan hükümle
rine göre muamele yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince verilecek ikra
miyeye esas olacak aylık 31 kânunuevvel 1928 
tarihindeki aylıktır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek tekaüt 
aylıklarile ikramiyeler masraf bütçesinin 6 mcı 
faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mütekaitlerle bunlann yetim
lerinin tahsisatı fevkaladelerile beraber üç aylık 
maaşlarının defaten peşin olarak itasına İktisat 
vekili mezundur. Bunlardan ölen ve hakkını is-
kat edenlerin fazla aldıklan istirdat edilmez. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Karadenize çıkan vapurlar
dan defaten altı seferlik tahlisiye resmini tedi
ye edip abone olanlar tediye tarihinden itibaren 
(1933) malî senesi zarfında Karadenize kaç defa 
çıkarsa çıksın başka tahlisiye resmi alınmaz. İş
bu abone gemi namına verilir ve bundan ancak 
namına abone yapılan gemi istifade edip ayni 
kumpanya veya şahsın diğer bir gemisi istifa
de edemez. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari

hinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İktisat vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esami 

ile reyinize arzediyorum. 
o — Hususî hastaneler hakkında 1/100 nu

maralı kanun, lâyihası re Sıhhat ve içtimaî mu
avenet, Adliı/e re Deıhiliife encümenleri meızbata-
ları [1J 

S. İ. M. E. M. M. BAKTERİYOLOK REFİK 
B. (Bursa) — Bu kanunun müstacelen müzake
resini teklif ediyoruz. 

REÎS — Kanunun müstacelen müzakeresi tek
lif olunuyor. 

Teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var-
mı efendim? 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Vekil yok. 
REİS — Vekil burada efendim. Heyeti umu

miyesi hakkında söz isteyen yok. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hususî hastaneler kanunu 

Birinci fasıl 
Hususi hastanelerin tarifleri ve açılma 

şartlan 
MADDE 1 — Devletin resmî hastanelerinden 

ve hususî idarelerle belediye hastanelerinden 
başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni 
hastalık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski kuv
vetlerini buluncaya kadar sıhhî şartlar içinde 
beslenmek ve doğum yardımlarında bulunmak I 
için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları « hu- i 
susî hastaneler » den sayılır. Bunların açılma, î 
kullanma, kapanma şartlan bu kanunun hü
kümlerine bağlıdır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yof -. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmişt" ^, 

MADDE 2 — Kendi kanunlanna ve niar im_ 
name ve şartnamelerine göre hususî şirketle* r*v e 
müteahhitler ve fabrikalar ve ticaret, zi r a a t 
sanat ve nafıa işlerinde çok işçi çalıştıran s a n ı s ! 

[11 13r> numaralı, matbua ve ilârcb- [ Zaı>\\n 
sonuna merbuttur. 

lar, amele birlikleri ve bu gibi diğer şâhıslar 
ve teşekküller tarafından kendi işlerinin ve iş
lerinde kullandıkları adamlarının hastalıkla-
nnı tedavi ve sağlıklarını korumak için açıla
cak hastane, revir ve diğer sağlık yurtlan bu 
kanunun hükümlerine bağlı olmayıp bunların 
açılma ve kapanma şartları kendi kanun ve ni
zamname ve talimatnamelerine göre yapılır. Bun
ların açılmalarında, bağlı oldukları teşekküller 
tarafından, bir beyanname ile sıhhat ve içtimaî. 
muavenet vekâletine bildirilir, 

REİS — Madde hakkında» söz isteyen yok,, 
maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler 
Etmeyenler... Kabul edümiştir. 

MADDE 3 — Hustısî hastaneler, Sıhhat veı 
içtimaî muavenet vekâletinin müsaadesile açılır. 
Bu müsaadenin verilmesi için şahıslara ait has
tanelerin mesul müdürl/eri ve diğer hastanele
rin de bağlı olduklan teşekküllerin salahiyet
lileri tarafından valiliğe bir istida verilir. Bu 
istidada açılmak isteîi.îlen hastanelerin yeri, has
tane yapılarının vasıflan ve ne gibi hastalan 
kabul ve ne kadar paralı veya parasız hasta 
tedavi edileceği, konulacak yatak sayısı, has
tane işlerini çevirecek mesul müdürün ismi,, 
hastanenin kurulması ve çalıştırılması için ko
nacak karşılık paranın ne kadar olduğu açıkça 
yazılarak aşağıdaki vesikalar da bu istidaya 
bağlanır. 

1 - Hastane yapılacak bina ve müştemilâtının 
vaziyeti, mevkii, dört yanı, su yollarının, l&r-
ğımlarmın tertiplerini gösterir iki tane harita^; 

2 - Hasta,ne yapılacak bina ve müştemilâtı
nın iç bölmelerini ve tesisatını gösterir he:r kat' 
için ayn ayrı iki tane plân; 

3 - Hastane içinde yapılacak bütün latsrtiplerı 
ve to<;hijîlon. '.^"ıst'eren etraflı iki r a p o r ; 

4 - Açılmak istenilen hastanenin kurulması 
ve ç&Jhştrrılnıası için lâzımgelen sermayenin 
mevcudiyetini ve ne kadar olduğunu gösterir 

vesikalar. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme*-

ye.'ûler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Üçüncü maddeye göre verilen 

istida üzerine hastane yapısı ve başka şartları 
sıhhat ve içtimaî muavenet müdürü ile Devlet 
idarelerinde çalışan bir mühendis tarafından tet
kik olunarak 'eksikleri varsa taınanılattınldık-
tan sonra valinin de düşündüklerile beraber 
bu kâğıtlar dosyası Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine gönderilir. Vekâletçe de lüzum görü
lecek tetkikler yapıldıktan sonra şartlara uy
gun görülürse açılma ruhsat kâğıdı verilir. Bu 
hastaneler, açılma ruhsat kâğıdı verildikten 
sonra altı ay içinde açılmazsa ruhsat kâğıdının 
hükmü kalmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Yeniden yapılacak hastane ve 
müştemilâtı plânlan tetkik olunmak üzere evvelâ 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğine gönderilir. 

İnşaatın hitamından altı ay sonra hastane 
açılmazsa dördüncü madde hükmü tatbik olunur. 

REİS — Mütalea yok efendim. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hususî hastanelerin başkaları
na devrinde eski sahiplerinin ilişikleri kesildik-
iten sonra bu kanunun üçüncü ve dördüncü mad
deleri hükümleri yaptırılır. 

Devir alacak kimse bu mükellefiyetleri ifa 
edinceye kadar hastanenin eski sahibinin mesuli
yeti devam eder. 

REİS — Söz isteyen yok efendim. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Hakikî veya hükmî şahıslar ta
rafından hastane açılmak üzere teberru veya vak-
folunan para ve malların idaresi vakfeden tara
fından evkaf idaresi, vilâyet hususî idareleri ve 
belediyeler gibi Devlet teşkilâtına veril
di ise bu hastaneler tayin edilen bu idareler tara
fından, eğer vakfeden tarafından mütevelli gös
terilmemiş ise vilâyet hususî idareleri tarafından 
tesis ve idare olunur. Bu hastanelerin kurulma 
ve çalıştırılmaları umum hastaneler gibidir Te
sis ve idareleri Devlet teşkilâtından başkasına ve

rilmiş olan vakıf hastaneler bu kanun hükümlerine 
bağlı olup idare işleri vilâyetlerin murakabesi 
altındadır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun ile gösterilen vasıf ve 
şartlarda olmayarak hekimler ve diğ-er şahıslar 
tarafından hasta yatırılmak için hususî yerler 
açılması veya hekimlerin muayenehane veya o-
turduklan yerlerin bir parçasına hasta yatırarak 
tedavisine tahsis etmeleri yasaktır. 

REÎS — Söz isteyen yok efendim. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

İkinci fasıl 
Jfususî hastanelerin teşkilâtı 

MADDE 9 — Hususî hastanenin mesul bir 
müdürü bulunur. Bu müdürün Türkiyede sa-
natini yapmağa izinli Türk hekim olması ve 
ikisi hastanelerde olmak üzere en aşağı beş yıl 
Türkiyede hekimlik etmiş veyahut Devlet 
meslek memurluklarında çalışmış bulunması, 
herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya 
şeref ve haysiyeti bozan suçlar yüzünden hap
se mahkûm olmaması lâzımdır. 

1219 numaralı kanunda gösterilen (Âli hay
siyet divanı) kararile muvakkaten sanatmm ic
rası yasak edilen hekimler bu yasağın sürdüğü 

zaman içinde hastanelerde mesul müdür olamaz. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Hakikî şahıslardan gayriye 

ait olan hastanelerde malî hususatı temin ve 
idare tarzlarını murakebe etmek üzere mensup 
oldukları teşekküller tarafından tayin olunan 
idare heyetleri bulunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Münhasıran emrazı akliye 
malûllerinin muhafaza ve tedavisine veya çocuk 
hastalara veyahut doğum yardımlarına mahsus 
hususî hastanelerin müdürü mesulleri bunlarm 
her birine ait tababet şubelerinde, verem sana
toryumlarının müdürü mesulleri de emrazı da
hiliyede birinci sınrf mütehassıs tabip olurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hususî hastaneler, almağa 
mezun oldukları hastalar için bu hastaların 
istedikleri hekimleri davete ve tedavinin bu 
hekimler tarafından yapılmasını kabule mec
burdurlar. Eğer hastalar hariçten hekim ge
tirmek arzu ve talep etmezlerse hastaneler bu 
vazifeyi birinci sınıf muvazzaf mütehassıs ta
biplerine tevdi ederler. Bu mütehassıslar ba
kılması kendilerine tevdi edilen hastaların te
davisinden mesuldürler. Birinci smıf mütehas
sıs mesul müdürler, kendi ihtisar şubeleri mü
tehassıslığım da üstlerine alarak yapabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Yirmi yataklıya kadar olan 
hususî hastaneler hasta bakıcılardan ve diğer 
işler için kullanılan adamlardan başka bir 
hasta bakıcı hemşire ( doğum evleri için ebe ) 
kullanmağa mecburdurlar. Yatak sayısı yir
miden fazla olanlarda en az ne kadar hemşire 
çalıştırılacağı bir nizamname ile tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hakikî şahıslarla şirketler
den başkalarına ait olan veya sırf hayır için 
açılan hususî hastaneler dışarıdan gelen hasta
ları parasız muayene ve tedavi etmek ve para
sız ilâç vermek üzere hastaneye bağlı polikli
nik ve diplomalı eczacı idaresinde eczane aça
bilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — 14 üncü madde hükmüne gir
memiş hususî hastanelerden otuz yataklıya kadar 
olanlar (her vakit hazır bulundurulması mecbu
rî olanlardan başka) ilaçlan şehir eczanesinden 
alabilirler. Elli yataklıya kadar olanlann ilâç
larım nasıl alacaklan, hastanenin yerinin şehre 
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uzaklığına göre, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletince tayin olunur. Bütün hususî hastane
lerden yatak sayısı elliden fazla olanlar bir ec
zane ile lüzumu kadar eczacı bulundurmak mec
buriyetindedirler. Hususî hastanelerden bedel
le dışarıya ilâç verilmesi yasaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Her hususî hastanede yatak 
sayısına uygun şekilde seririyat lâburatuan ve 
arıtma etüvü,, verem sanatoryumlarında her tür
lü teşhis yapacak kuvvette bir röntken cihazı, 
cerrahî ve doğum ameliyelerini yapan hastane
lerde muntazam ameliyathaneler bulunur. Bu 
tesisat bulunmayan hastaneler hasta alamazlar. 
Verem sanatoryomlan doğum evleri ve bulaşıcı 
hastalıklar kabul edenlerden başka hususî has
tanelerde, yatak sayısı yirmi beşten noksan ol
duğu ve yakınında şehre ait temizleme istasyo
nu bulunduğu halde, arıtma etüvleri bulundur
mak mecburî değildir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET EN
CÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ BAKTEEl-
YOLOK REFİK H. (Bursa) — Buradaki (rönt
ken) büvük harf ile ve (Röntgen) olarak tashih 
edilecektir. Bundan sonraki maddelerde de var-
d r, hepsi (G) ile yazılacaktır. 

REİS — İmlâya müteallik tashihtir efendim. 
Bundan sonraki maddeleri de tashih edeceğiz 
efendim. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MAPDE 17 — Hususî hastane binalarının 
tahsis edilecekleri işlere göre ne gibi vasıf ve 
şartlarda olmaları lâzmıp;eldiği bir nizamname 
ile tayin edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Doğum evlerinden başka hu
susî hastaneler hastalar için yatak sayısı en 
aşağı ondan az olamaz. Ruhsat kâğıtlarında ya
zılı yatak sayısının arttırılması ve azaltılma
sı ve hastanenin başka bir yere taşınması Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinin müsaadesile 
olur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Mesul müdürlüğü de deruhde 
etmiş hususî hastane sahibi ölürse hastane kapa
tılarak ruhsatı geri alınır. Fakat varisleri hasta
neyi işletmek isterlerse hastane kapatılmayarak 
mahallî Hükümetin malûmat ve muvafakatile 
derhal bir tabip vekil seçilir ve bir ay içinde 
matlup evsafı haiz yeni mesul müdür tayin olu
nur. Diğer hususî hastanelerin mesul müdürleri
nin ölümünde veya mesul müdürlükten büsbütün 
ayrılmalarında da hastane yine kapatılmaz; ma

hallî Hükümetin muvafakati ve malûmatı ile der
hal bir vekil tabip seçilmesi şartile bir ay içinde 
yeni mesul müdürü tayin edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler .. i Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Müdüri mesullerin mazeretleri 
zuhurunda yerlerine ayni evsafta bir hekim bı
rakmak ve mahallî Hükümet tabibine malûmat 
vermek şartile bir haftaya kadar hastaneden in-
fikâkleri caizdir. Bir haftadan fazla infikâk için 
Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlerinden izin 
alırlar.. Bu iznin müddeti üç ayı geçemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Hususî hastanelerin yapacak
ları hizmetlere göre nevileri ve her birinin idare 
şekilleri ve muhakkak bulunması lâzımgelen sıh
hî ve ıtıbbî eşya, alet ve ilâçların cinsleri ve en 
aşağı bulunması şart olan miktarları, hastane 
yapılarının sıhhî şart ve vasıflan ve iç taksimle
ri, fennî kayitlerin tanzim ve muhafazası, hekim
lerin ye müstahdemlerin kadrosu, hastaların ka
bul ve» muayeneleri ve cerrahî ameliyeden evvel 
müşahede kâğıdına kaydi icap eden hususlar, bu 
kanunun neşrinden sonra, Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletince tanzim edilecek bir nizamna
me ile?tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kaimi edenler . . . Etmeyen
ler . . . • Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanunun neşri zamanında 
mevcut hususî hastanelerin mesul müdürleri ve 
sahipleri 21 inci maddede yazılan nizamnamenin 
neşrinden sonra altı ay içinde kendi hastanele
rinin her türlü hususlarını kanun ve nizamname 
hükümlerine göre tamamlamağa borçludurlar. 

REjtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Hususî hastanelerin vazifeleri 

MADDE 23 — Hususî hastanelerin müdür
leri hastanelerinin her türlü malî ve idarî işle
rinden mesul ve hastaların fennî şekilde tedavi 
ve istirahatlerini temine mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler , . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Hususî hastanelere ruhsat 
kâğıtlarında nevi bildirilen hastalar kabul ve 
tedavi olunurlar. Bulaşıcı ve salgın hastalık
lardan ait olduğu vekâletçe tayin olunanlar an
cak hususî taksimat ve teşklâtı olan hususî has
tanelere alınırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Hususî hastanede yatan has-
ı talar tıbbî müşavere veya tedavi için dışarıdan 
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istedikleri hekimleri çağırabilirler. Bu hekim
lerin hastaya cerrahî ameliyat yapabilmeleri 
tababet ve şuabatı sanatlarmm icrası tarama 
dair kanunun 2& üncü maddesi hükmüne bağlı
dır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Hususî hastanelerde para ile 
yatan-hastalardan sınıflarına göre alınacak 
gündelik ücrette; ikamet , iaşe ve hastalığın 
icaplarına göre yapılması lâzımgelen bütün ba
kım ve hastanede yapılan basit lâburatuar mu
ayeneleri ve 12 nci maddede yazılı hastanenin 
muvazzaf mütehassıs hekimleri ücretleri dahil
dir. Ancak cerrahî ameliyeler ile hastanın iste-
meaile dışarıdan çağırılacak hekimin muayene 
ve tedavi paralarile ilâç ve pansrmanlanna sar-
folunan malzeme ve röntgen muayenelerinin 
paralan hastalar tarafından ayrıca ödenir. 

Fakat verem sanatoryumlarında röntgen 
muayenesi için- hiç bir ücret almmaı. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Hususî hastanelerde müte
hassıslar tarafından kullanılan ve mahsus ka
nunlarındaki vasıflarda bulunan röntgen ve 
seririyat laboratuarında hastanede yanma
yanlara ait ücretli muayeneler yapılabilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . KabuL edilmiştir. 

MADDE 28 — Hususî hastanelerde yatan 
hastalardan sınıflarına göre alınacak gündelik 
ücret Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
uygun, görülecek miktardan fazla olmaz. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Karm, göğüs ve beyin ame-
liyelerile diğer mühim ameliyelerin icrasından 
evvel yapılması lâzımgelen şeriri tetkikatla 
lâburatuar muayenelerine ve bunların müşahe
de kâğıtlarında tamamen tesbitine ve ameli
yattan evvel hastanm mevcutsa bünyevî ve 
ânzî manialarının tadil ve izalesine ve bir an 
evvel ameliyat yapılması icap eden vakalarda 
şeriri tetkiklerin ve lâburatuar muayenelerinin 
tehiri sebeplerine ve saireye ait hükümler 21 
inci maddede yazılı nizamname ile tayin olunur.̂  

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Hastalık icabı veya başka se
beplerden dolayı mesul müdürün veya tedavi 
eden tabibin talebile hususî hastanelerden di
ğer hastanelere kaldırılan hastaların isimleri 
ve kaldırma sebepleri hasta kaldırıldıktan son
ra yirmi dört saat içinde mesul müdür tara
fından Hükümet tababetine yazı ile bildirilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Hususî hastanelere ruhsat 
kâğıtlarında yazdan parasız yatak sayısı kadar 
her zaman parasız hasta kabul ve bu hastalar 
kabul edildikleri sınıflara göre yurttaki paralı 
hastalar gibi ihtimamla tedavi olunur. Para
sız kabul olunan hastalar kendi arzularile dı
şarıdan davet olunacak tabiplere ait ücretler
den başka bir para veya başka bir şey verme
yecekleri gibi kendilerinin veya veli ve vasile
rinin yazılı muvafakatleri olmaksızın paralı 
kısma kaldırılamazlar. 

REİS —- Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Hususî hastaneler ihtisas da
ireleri içinde bulunan ve resmî makamlar ta
rafından para ile tedavi edilmek üzere gönde
rilen hastalan alır ve tedavi ederler. Anî bir 
arıza veya kaza neticesinde müstacelen teda
viye muhtaç olan şahısların hususî hastanelere 
müracaat veya nakillerinde hastanece derhal 
acele tedavilerini yapmak mecburidir. Bun
lardan fakir olanların yatırılarak tedavileri 
lazımsa hastanenin parasız kısmına alınır. Pa
rasız yatakları olmayan hastaneler bu fakir 
hastalan nakilleri kabil hale gelinceye kadar 
yatırarak tedavi ederler. Bu suretle yatırılan 
fakir hastalara ait gündelik tedavi ve ilâç pa
ralan o yerin belediyesince ödenir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Hususî hastanelerin fennî ve 
idarî muameleleri ve her türlü sıhhî şartlan Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletinin murakabe
si altında olup, lüzum görüldükçe Sıhhat ve iç
timaî muavenet müfettişleri ve müdürleri, ka
zalarda Hükümet tabipleri tarafından teftiş ve 
hastanenin her türlü vesikaları tetkik olunur. 

Teftiş neticesinde görülen noksanlar, kanu
na ve nizamnameye aykırı haller ve hastaneler 
mesaisinin cereyan suretleri müessesenin teftiş 
defterine teftişi yapan tarafından kayit ve imza 
ve aynca yazılacak teftiş raporu da Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine gönderilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Cezaî hükümler 

MADDE 34 — 33 üncü maddede yazılı teftiş 
neticesinde meydana çıkarak müesseselerin tef
tiş defterine kayit ve rapor ile vekâlete bildiri
len ve bu kanun ile aynca ceza tayin edilmemiş 
olan fennî kayitlerde, malzeme, alât, eşyada ve 
binaların sıhhî şartlarında ve hastane hizmetle
rindeki noksanlar ile fennî ve idarî diğer eksik
liklerin tayin edilecek zamanlar zarfında tamam-
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lanması Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta
rafından müessese mesul müdürüne yazı ile ihtar 
olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — 34 üncü maddede mezkûr ih
tar hükümleri tayin olunan zamanda yapılma
yan hususî hastanelerin mesul müdürleri Türk 
ceza kanununun 526 rncı maddesi mucibince 
cezalandırılmakla beraber ihtarı mucip olan nok
sanlar, hastaların tedavi ve istirahatine müessir 
olduğu takdirde ayrıca 36 rncı madde hükmü de 
tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Usulen meydana çıkacak aşa
ğıda yazılı noksanlar ikmal edilinceye kadar hu
susî hastanelerin bir kısmına veya tamamına vi
lâyetler tarafından yeniden hasta kabulü yasak 
edilir: 

1 - 21 inci madde hükümleri yapılmazsa; 
2 - 12 inci maddede yazılan hastabakıcı hem

şireler bulunmazsa; 
3 - Mesul müdürün ölümü veya katî olarak 

hastaneden infikâkinden sonra bir ay zarfmda 
yerine başkası tayin olunmaz veya mesul mü
dür izinsiz olarak arzusile bir haftadan fazla 
hastaneyi terkederse; 

4 - Hastane binalarının sıhhî ve fennî şartla
rında ehemmiyetli derecede noksanlık olur ise 
veya hastaların tedavi ve istirahatlerine müessir 
olacak derecede sıhhî ve fennî hizmetlerde nok
sanlık görülürse; 

5 - 15 inci madde ahkâmı tamamile icra edil
mez ise. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. REFİK B. (İstanbul) — Efendim, birinci 
fıkradaki 21 inci madde, 22 inci, ikinci fıkradaki 
12 inci madde 13 üncü, beşinci fıkradaki 15 inci 
madde 16 inci madde olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu tashihle reye arzediyo-
rum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir 

MADDE 37 — 35 inci maddede yazdan sebep
ler ile hastaneye veya bir kısmma hasta kabulü 
yazı ile tebliğ suretile yasak edildiği halde hasta 
kabulüne devam eden hususî hastanelerin ruh
sat kâğıtları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
tarafından geri alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Aşağıdaki hallerde şahıslar ta
rafından açılmış olan hususî hastanelerin ruhsat 
kağıtları geri ahnır ve vakıf hastaneler ile diğer 
hususî hastanelerin mesul müdürleri tebdil edilir: 

1 - İki defa yapılan ihtara rağmen mesul mü
dür hastane vazifelerini ihmalde devam ederse; 

I 2 - İffesul müdür (9) uncu maddede yazılı 
ı suçlardan dolayı hapse mahkûm olur ve müesse

se dahilinde hastanelerin veya hastanenin neza-
ı net ve şerefini bozan yasak işler yapılmasına göz 

yumar f eya bu işleri kendisi işlerse; 
3 - Mesul müdür sıhhî sebepler haricinde bir 

•senede Şri kere izinsiz olarak birer haftadan veya 
bir defşda on beş günden fazla hastaneyi terke
derse. ; 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .;.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 39 — 37 inci maddenin birinci ve ikin

ci fıkraları mucibince hastanesinin ruhsat kağıdı 
I geri alıian veya müdürlükten çıkarılan bir me

sul müdür başka bir hususî hastanede mesul mü
dür ve toevlet hastanelerile hususî idare ve be
lediye Hastanelerinde baştabip veya müdür ola
maz. 

SIHİIAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. REFİK B. (İstanbul) — Bu maddedeki 
37 rakamı 38 olacaktır efendim. 

REîfe — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

I MADDE 40 — Ruhsat kâğıtları geri alınan 
I hususî pastanelere Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekâletinin işarı üzerine yeniden hasta kabulü 
j yasak vte mevcut hastalar tesbit edilir. Bu hasta-
| larm hastane tarafından tedavilerinin ikmal ve-
| ya diğet hastanelere nakillerinden sonra hastane 
j kapatılır. Ruhsat kâğıtlarının geri alınması ve 
j hasta kabulünün yasak edilmesi tebliğ ve mevcut 
I hastalanın miktarı tesbit olunduktan sonra yine 

hasta lsiabulüne devam eden mesul müdürler on 
j beş günden üç aya kadar hafif hapis cezasile ce

zalandırılır. 
ı REİJ3 — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MAİ>DE 41 — Harice ilâç satan yahut me

zun olcjuğu sayıdan fazla hasta yatıran hususî 
hastanelerin mesul müdürlerinden yüz liradan 
iki yüz{ liraya kadar hafif para cezası alınır. 

j Yalnız ^2 nci maddede tasrih olunan anî bir 
arıza veya kaza neticesinde hastanelere müra-

I caat edfen veya naklolunan hastalar ile müstace-
len tıbİî ve cerrahî müdahaleye muhtaç olan 
hastalaim kabulü bu hükümden müstesnadır. 

REİŞ5 — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler .î.. Kabul edilmiştir. 

MApDE 42 — Yatan hastalardan 26 ve 27 
nci maddelere aykırı olarak fazla ücret alan 
hususî hastaneler mesul müdürlerinden alâka
darlara geri verilmek üzere tahsil olunacak pa
radan başka iki yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağâ* para cezası alınır. 

I REİJ3 — Maddeyi kabul edenler... Etme-
j yenler .*.. Kabul edilmiştir. 
' MApDE 43 — 29 uncu maddede yazılan cer-
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rahî ameliyeleri ayni maddede yazılı tetkik ve 
tedavileri yapılmadan icra eden tabiplerden 
üç yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınır. Eğer bu suretle cerrahî ameliye 
yapılan hasta vefat eder ve vefatın ameliyattan 
evvel yapılması lâzım ve mümkün olan şartla
rın ifa edilmemesinden ileri geldiği meydana 
çıkarsa cerrahî ameliyeyi icra eden tabip hak
kında Türk ceza kanununun 455 ine maddesi 
hükmü tatbik olunur. 29 uncu maddenin son 
fıkrasında yazılı zarurî sebeple ameliyattan ev-
vel ifa edilmeyen şartlardan ve bunların neti
celerinden dolayı cezaya çarpılmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Tedavisini üstüne aldığı has
talan yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak 
kendi arzularile terkederek bu hastaların teda
vimiz kalmalarına sebep olan, 11 inci maddede 
yazılan mütehassıs tabiplerden yüz liradan iki 
yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. Eğer 
bu suretle tedavisiz bırakılmak neticesi olarak 
hasta ölürse mesul mütehassıs tabip hakkında 
Türk ceza kanununun 455 inci maddesi tatbik 
olunur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Bu kanun ve 20 inci maddede 
yazılan nizamname ile tayin olunan mecburi
yetleri yepmayan veya memnuiyetlere aykm ha
reketlerde bulunanlar hakkında bu kanunda 
aynca ceza tayin edilmediği ve Türk ceza kanu
nuna göre daha ağır cezayı istilzam etmediği 
takdirde elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası ve üç günden on beş güne kadar 

hafif hapis cezası verilir. 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstanbul) 

— Efendim 20 rakamı 21 olacak. 
REİS — Bu suretle kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 46 — Bu kanunda yazılı auçlarm 

muhakemesine ceza muhakemeleri usulü kanu
nu mucibince mahkemede bakılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — 26 şubat 1313 tarihli nizam
name hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Etmeyenler... 

MADDE 48 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Da
hiliye vekilleri memurdur.* 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 malî se

nesi bütçesine 184 zat rey vermiş ve kanun 184 
reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde kalmamış
tır. Yann saat 14 te toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14, 45 

Tah l i s iye u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 1 9 3 3 mal i senes i b ü t ç e k a n u n u n a 
ve r i l en r e y l e r i n net ices i 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
184 
184 

0 
0 

132 
1 

(Kanun kabul edilmiştir) 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Elaydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
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Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakır B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir „ 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
tîbeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
İMustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
lYusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
3eref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
AJbdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
iVsım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
İNafiz B. 

Eskişehir 
Al i oğlu Ahmet B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
jReşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. fi**'" 
Hasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamıırsal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Cazım Pş. 
Memet Sadettin B. 
ösmanzade Hamdi B. 
|Saracoğlu Şükrü B. 

İsparta 
[Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
İRefik B. 
Velet B. 

Kayseri 
lAhmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İKemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B, 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Vli Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Vaki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyım us B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
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Sivas 

İsmail Memet B. 
Kahmi B. 
Rasim B4 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Vasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

Daniş B, 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

ürfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
[Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Haram muhittin B. (Mezı 
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Büecik 
tbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekîr 
Zekâi B. (V.)-
Zülfü B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B, 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kâzım B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. ** 

Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoglu Hakkı B. 
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Niğde 

Ahmet Vefik B, 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut JEtasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasf i B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (Bs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni î)oğân B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Bagıp B. 
Rifat B. 

T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 207 
İstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı katisine dair 
yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/316 numaralı 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile İstanbul darülfünunu 
1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/401 numaralı kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

îstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/316 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı Muhasebat 15 - V - 1933 

Sayı 
U. 1U80 
H. 112 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îstanbul darülfünununun 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakat beyanna
mesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim. 

Di. Mu. Reisti 
Fuat 

Beyanname 

istanbul darülfünununun Maarif vekâleti celilesinden gönderilen 1930 senesi katî hesabı muha
sibin Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılastınlarak cetvelde 
muharrer meşruhat nazarı dikkate alınmak üzere katî hesapta gösterilen rakamlann kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 

)ivanı Muhaseb 
Fuat 

Aza 
Ziya 

Müddeiumumi 
M. Ali 

at Reisi 

Aza 
Refik 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
M. İhsan 

D. 2. Reisi 
A bidin 

Aza 
Fevzi 

D. 3. Reisi 
H. Âlim 

Aza 
Müeyyet 

D. 4. Reisin 
Seyfi 

Aza 
Kâmil 

Aza 
Celil 

Aza# 

Emin Rifat 

Aza 
Basri 

Aza 
Fahri 
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Istanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/401 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 14 - VI - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1616 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İstsanbul darülfünunu 1930 senesi bütçesine ait hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince ha

zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - VI - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

îzahname 

1 - Darülfünun ve şuabatında tahsilde bulunan talebe ücurat ve harçları ve sair varidat ta
hakkuku tahsiline tâbi varidat olması hasebile yalnız muhammen olarak bütçeye vazedilmiş ve 
bittabi ayrıca tahakkukat kaydedilmemiştir. Medreselerce tahsili tahakkuk ve tahsil tabloların
da irae edilmiş ve bakaya olmadığından gösterilmemiştir. 

2 - Hulâsai hesabiye cetveli raptedilmiştir. Şehremanetiden almmavan ve varidat cetvelinde 
mukayyet bulunan ( 10 000 ) lira Maliye vekâleti celilesinin 26 - IX -1929 tarih ve 3890/304 
numaralı tahriratı mucibince varidat tahakkuk yekûnundan tenzil edilmiştir. Hulâsai hesabi
ye cetvelinde görülen eşhas zimemi bakayası yalnız elbise ve şapka avansı bakiyesi olup bermu-
cibi kanun her ay maaşı aslilerin % 5 si nisbetinde katolunagelmekte bulunmuştur. Emanet 
bakiyelerini natık cetvel leffen takdim kılınmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Divanı lualrascbai encümeni 21 - V - 1 !):};> 
Karar No, il 

Esas No. ı/ıoı, ;;/::ı<; 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul darülfünununun 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 14 haziran 
1932 tarih ve 6/1616 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça ha
zırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı cetvellere nazaran hesabı kati varidat cetvelinde bir fark ve 
masraf cetvelinde yekûn itibarile bir mübayenet mevcut olmayıp yalnız hesabı katî masraf cet
velinde 7 nci harcırah faslından verilen 91 lira 53 kuruşun 4 üncü müteferrika faslına ithal edil
diği anlaşıldığından kanun lâyihasının üçüncü maddesinde beyan olunan cetvel tashih ve mez
kûr lâyiha ibarelerde bazı tadilât yapılmak suretile kabul edilerek Umumî heyetin yüksek tasvi
bine arzolunmuştur. 

D. M. E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Konya Burdur Yozgat Aksaray Ankara Çankırı Kütahya 
Refik Ahmet Avni Hiza N i sari Hasan Uifat ()}iwr 
Aza 

Kayseri 
Osman 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul darülfünunu 1930 senesi büt
çesine ait hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — istanbul darülfünunu ve müşte-
şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî sene
si masarifi umumiyesi (1) numaralı cetvelde 
gösterildiği üzere 806 774 lira 10 kuruş ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî senesi 
zarfında varidatı umumiyesi (2) numaralı cet
velde gösterildiği üzere 838 980. lira 19 kuruş
tan ibarettir. 

MADDE 3 — Mezkûr idarenin bir numaralı 
cetvelde irae edildiği veçhile 1930 senesi mu-
hassasatmdan sarfedilmeyen 82 567 lira 90 ku
ruş tahsisat bakiyesi imha edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

9 - VI -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Zekât 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü 31. Abdülhalik 
' Mf. V. Na. V. îk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

8. İ. M. V. O. İ. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

İstanbul darülfünununun 1930 malî senesi hesabı 
kati kanunu lâyihast 

MADDE 1 — İstanbul darülfünununun 1930 
malî senesi umum masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere (806 774) lira (10) ku
ruştur. 

MADDE 2 — İstanbul darülfünununun 1930 
malî senesi umum varidatı bitişik (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere (838 980) lira (19) kuruş
tur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolun-
mayıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetve
linde ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (82 567) 
lira (90) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maarif 
vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

Sarfedilmeyip 
iptal olunan 

Muhassasat Sarfiyat muhassasat 
F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Muhassasatın nevi 
Maaş ücret, tahsisat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Tercüme , muhaberat , neşriyat ve 
levazımı tabiye masarifi 
Harcırah 
Telefon tesisat ve muhabere ücreti 
Kongreler ve ecnebi darülfünunları 
mesaisine iştirak masrafı 
Darülfünun temsil masrafı 
Tetkikat ve taharriyatı ilmiye ve tetebbu 
seyahatleri masrafı 
Gazi Mustafa Kemal mükâfatı 
Umumî kütüphane masarifi umumiyesi 
ve kitap bedeli 
Fakir talebeye muavenet 
Tamirat 
Ecnebi mütehassısları ücret ve harcırah-
larile mütercimleri ücreti 
Ecnebi memleketlerde tahsil edecek 
talebe masrafı 
Tıp medresesi maaş ve tahsisatı 

» » masrafı 
Eczacı ve dişçi mektepleri maaş ve ücreti 

y> » » masrafı 
Hukuk medreseleri maaş ücret ve tah
sisat 
Hukuk medreseleri masrafı 
Edebiyat medresesi maaş ücret ve 
tahsisatı 
Edebiyat medresesi masrafı 
Coğrafya darülmesaisi seyahati tetki-
kiye ve masarifi umumiyesi 
İlahiyat medresesi maaş ücret ve 
tahsisatı 
İlahiyat medresesi masrafı 
Fen medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 

» » masarifi 
Arziyat tetkiki ve masarifi umumiyesi 
Tahsisatı fevkalâde 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Geçen sene düyunu 

Lira 
36 672 

1 000 
39 000 
10 320 

6 000 

4 800 
2 500 
2 200 

4 500 
3 000 

5 500 
1 500 

4 256 
1 000 
7 000 

78 000 

4 000 
113 376 
152 500 
25 848 

9 800 

27 420 
7 000 

27 600 
10 500 

2 500 

10 440 
1 800 

29 790 
25 500 

1 000 
230 020 

2 000 
1 000 

Yekûn 889 342 

Lira 

36 545 
999 

38 924 
9 004 
5 965 

4 724 
2 122 
2 163 

2 746 
2 995 

1 406 
0 

4 216 
990 

6 975 

62 128 

3 999 
103 951 
152 340 

23 787 
9 762 

22 349 
6 795 

23 155 
9 923 

* 
2 498 

9 631 
1 787 

25 761 
24 948 

999 
202 859 

312 

8 0 6 7 7 4 

K. 
98 
82 
78 
25 
59 

84 
20 
93 

39 

75 

46 

69 

60 

92 
67 
89 
85 
33 

61 
19 

36 
19 

38 

5 3 
50 
27 
09 
30 
74 

1 0 

Liı 

1 

1 

4 
1 

15 

9 

2 

5 

4 

4 

27 
1 
1 

ra 
126 

0 
75 

315 
34 

75 
377 
36 

754 
4 

093 
500 

39 
10 
24 

871 

0 
424 
159 
060 

37 

070 
204 

444 
576 

1 

808 
12 

028 
551 

0 
160 
688 
000 

82 567 

K. 
02 
18 
22 
75 
41 

16 
80 
07 

61 

25 

54 

31 

40 

08 
33 
11 
15 
67 

39 
81 

64 
81 

62 

47 
50 
73 
91 
70 
26 

9 0 



B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
M. 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Yaridatın nevi 

Muvazenei umumiyeden verilen 
İstanbul şehremanetinden 
Teberruat 
Hasılatı müteferrika 
Ücret ve harçlar 
İlmî asar ve risaleler hasılatı 
Ücret ve harçlar 
Vekâletnamelerden alınan iane 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 

Yok An 

Lira 

800 000 
10 000 

4 000 
15 000 
20 000 
6 000 

12 000 
5 000 
3 000 
4 000 
3 000 

500 
500 

2 500 
3 000 
2 000 

890 5 0 0 

Lira 

800 000 
0 

442 
11 823 
11 620 

91 
6 581 
2 248 

714 
1 156 

356 
0 

110 
1 610 

23 
2 199 

838 9 8 0 

K. 

48 
92 
57 
92 
75 
46 
72 
50 
84 

24 
25 
54 

1 9 





Sıra No 208 
Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3317 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası 
sulama idaresinin 1930 senesi hesabi katisi hakkında 1427 

numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyan
namesi hakkında 3/317 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

r. r. 
Divanı nmhascbul /•> - V - W3tl 

U. 114X2 
II. 1:11 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Konya sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakat beyan

namesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim 
1). M. Reisi 

Fuat 

Beyanname 
Konya sulama idaresinin Nafıa vekâleti celilesinden gönderilen 1930 senesi katı hesabı muha

sibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karsılaştınlarak cetvel
de muharrer meşruhat nazarı dikkate alınmak üzere hesabı katide münderic rakamlann kabule 
şayan olduğunu arzeyleriz. 

Divanı M. 
Fuat 
A/a 

Basri 
Aza 

Fahri 

R< •»isi D. 1. Kt-isi 
Faik 

Aza Aza 
Ziya Refik 
Müddeiumumi 

M. Ali 

1). 2. Reisi 
Ab i d in 

Aza 
M. İhsan 

I). :'.. Reisi 
II. Alim 

Aza 
Fevzi 

I). 4. Reisi 
Seyfi 

Aza Aza 
Müeyyet Kâmil 

Aza 
Celil 

kZ'â 

Fmin Rifat 
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Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/427 numaralı kanun 

lâyihası 
T. C. 

Başvekâlet • 25 - VII - 1033 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: û/2011 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlana ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 13 - VII - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
, İsmet 

Esbabı mucibe 

Konya ovası sulama ve işletme idaresi 1930 senei maliyesinde müstakil bîr bütçe ile idare edil
miş olmakla kabul edilen bütçe dairesinde vuku bulan varidat, tahsilat ve sarfiyatı havi cetvellerle 
bütçe dahil ve haricinde kabız ve tediye olunan mebaliğln hulâsası idare muhasebesince raptolu-
narak beş maddeyi havi hesabı katı kantin lâyihası tanzim edilmiştir. 

Varidat cetvelinde görüldüğü üzere sulama ücreti olarak bütçedeki muhammen miktar 139 100 
liradır. Ovada vuku bulan zeriyatın yüzde doksan beşi arpa ve buğdaya inhisar etmekte ve zeri-
yatı mezkûre ise nisandan haziran evasıtına kadar sulanabilmekte ve mütebaki zeriyat bahçe ve 
bostanlardan ibaret bulunmakta olup vuku bulan vesayaya nazaran ziraatin terakki ve inkişafına 
göre fazla zeriyat yapılacağı nazan dikkate alınarak zeriyatın fazla olacağı tahmin kılınmış ise 
de yine adatı kadimeden olmak üzere hazirandan sonraki zeriyat gayet cüzî bir miktara inhisar 
etmesi neticesi olarak ancak 109 807 lira 81 kuruş tahakkuk etmiştir. , 

Değirmen ve fabrika su ücretleri tahakkukatına esas bermucibi kanun mal sandıklarınca tahak
kuk ettirilen kazanç vergisi olup vergi miktarının mal sandıklarından tahkiki esnasında değir
menciler tarafından dermayan edilen baZı itirazatın mahallen tetkiki gibi muamelâtı tahakku-
katın vaktü zamanında icrasını tehir ederek senei haliyede vukuunu kabil kılmamasından dolayı 
bütçöde muhammen 250 liraya karşı senesi zarfında ancak 30 lira tahakkuk yapılmıştır. 

Umumî bütçeden muavenet faslmdaki 80 000 liraya mukabil 70 000 lirası alınmıştır. 
Masraf kısmına gelince: dairece ihzar ve kapalı zarf uaulü ile münakaşaya konulan iki büyük 

işin vekâleti celilece ihalesine mezuniyet verilmediği gibi tahsilat ta haddi matlupta olamadığından 
tasarrufu zarurî kalan 126 881 lira 21 kuruşluk tahsisatın imha edilmesi suretile muhasebei umu
miye kanununa tevfikan tanzim ve takdim kılınmıştır. Sulama müdürü 

25 - 31 - 1932 " • Aziz 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
1). Muhasebat encümeni 

Karar No. 48 
Esas No. 1/427 

8/317 

Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 25 
temmuz 1932 tarih ve 6/2011 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhase-

:>l- V -1<)88 

Yüksek Reisliğe 
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batça hazırlanan mutabakat beyannamesile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu: 

Mutabakat beyannamesine bağlı cetvellere nazaran hesabı kati varidatı cetvelinin tahakkukat 
kısmında on bin liralık noksanlık mevcuttur. Bu farkın beşinci fasılda umumî bütçeden muavenet 
olarak yazılı seksen bin liranın tamamen tahakkuk kaydi icap ederken hesabı katide tahsil olu
nan yetmiş bin liranın tahakkuk gösterilmesinden ileri geldiği ve başka bir fark olmadığı anla
şılmış ve hesabı katinin tashihine ve kanun lâyihasının 1930 senesi bütçesile tenazuru temin içiıi 
madde numaralan değiştirilmek ve ibarelerde bazı tadilât yapılmak suretile kabulüne karar veril
miştir. Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

D. M. E. Reisi 
Konya 
Refik 

A'/Al 
Kayseri 
Osm ctn 

M. M. 
Burdur 

Aza 
Kütahya 
Ömer 

Kâ. 
Yozgat 

A hm et A vni 
Aza 

Aza 
Aksaray 
Hiza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 
Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kouıja sulama ve İşletme nıitelüriyetiuiu 
1930 senesi hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama ve işletme 
idaresinin 1930 senei maliyesi hulâsai hesabiyesi 
olarak merbut (A) cetvelinde gösterildiği veç
hile idarenin merbut (C) cetvelinde murakkam 
varidatı umumiyesi 120 542 lira 60 kuruştan 
ibarettir. 

MADDE 2 —> Mezkûr müdüriyetin 1930 senei 
maliyesi masarifi umumiyesi merbut (Ç) cetve
linde gösterildiği veçhile 104 477* lira 79 kuruş
tan ibarettir > 

MADDE 3 — Konya ovası sulama ve işletme 
müdüriyetinin 1930 senei maliyesi bütçesi 24 ma
yıs 1930 tarih ve 1640 numaralı kanunu mahsus
la verilen tahsisattan gayriez sarf bakiye kalan 
126 881 lira 21 kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 13 - VII - 1932 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Dr. 
Mf. V. 

Eesat 
S. 1. M. V. 

Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha. V. 

M. M. V 
Zekâ i 

Mal. V. 
T. Rüştü M. Abdülhalık 

Na. V. 
Hilmi 

G. 1. V. 
Ali Rana 

İK. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

DİVANÎ MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Konya sulctmd idare siniyi 19-1Ü malî senesi hesabı 
kdtî kanunu lâyihası 

MADDE l <-» Konya ovası sulama idaresnin 
İ93Ö malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (104 477) lira (79) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1930 senesi 
varidatı btişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(120 542) lira (60) kuruştur, 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (126 881) 
lira (21) kuruştur; 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına 
vekili memurdur. 

Nafıa 



Â CETVELİ 

Mııhassasatm nevi 

Ücurat 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye 
Kanallar ve imalâtı sairenin tamiratı 
mütemadiye ve masrafı 
Tamirat ve tathiratı esasiye ve yeniden 
açılacak ve imal edilecek kanallar ve 
imalâtı sınaiye ve ınebani inşaat masrafı 
Masarifi gayrimelhuza 
(ieçen sene düyunu 

Y o k u n 

Mıılıassasat 

Lira 

71 840 
17 010 

5 000 

Sarfiyat 

Lira K. 

50 081 38 
0 671 38 

793 67 

Sarfedilmeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

Lira K. 

20 858 62 
8 238 02 
4 200 33 

20 000 14 044 54 5 955 46 

109 609 
2 000 
5 000 

2 3 1 3 5 9 

28 116 
0 

870 
1 0 4 4 7 7 

13 

60 
7 9 

81 402 
2 000 
4 129 

12C> 8 8 1 

87 

31 
2 1 

B CETVELİ 

Varidatın nevi 

Sulama ücreti 
Değirmen ve fabrikalar su ücreti 
Hasılatı müteferrika 
Bakaya tahsilatı 
Umumî bütçeden muavenet 

Yok n ıı 

Muhamınenat 
Lira 

130 100 
250 

2 009 
10 000 
80 000 

231 359 

Tahsilat 
Lira 

23 442 
30 

2 698 
24 371 
70 000 

129 542 

K. 

34 

29 
97 



Sıra No 2 0 9 
Ankara şehri İmar müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3314 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara şehri 
imar müdürlüğü 1930 senesi son hesabı hakkında I 516 

numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkında 3/314 numaralı D. M. Riyaseti tezkeresi 

T. (\ 
Divanı mu it a s e bal 1.7 - V - 1 f)3:> 

T. 114Sİ. 
S a ı/ı: 

M. 114 
Büyük Millet Meclisi vuksek Reisliğine 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakat 
beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim. 

I). M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Ankara şehri İmar müdürlüğünden gönderilen 1930 senesi kati hesabı muhasibin Divanı muha
sebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak arada bir gûna fark 
mevcut bulunmadığının anlaşıldığını ve hesabı katide gösterilen rakamların kabule şayan oldu
ğunu arzeyleriz. 

D i v a n ı Al. 

Faal 
A/a 

Bas fi 
Aza 

Fahri 

Reisi D. 1. Reisi 

Fail; 
A / a A/ii 

Zıija Kefili 
Müddeiumumi 

M.Ali 

1). 2. Reisi 

A biri i ıı 
Aza 

M. Ilışan 

I). :;. Reisi 

/ / . Alim 
Aza. 

Ferzi 

I). 4. Reisi 

Seyfi 
Aza Aza 

Mü ey yet Kâmil 

Aza 

Celil 
Aza 

Fmiıı İli fal 
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Ankara şehri imar müdürlüğü 1930 senesi son hesabı hakkında 1/516 numaralı kanun lâyihası 

T. C. ı 
Başvekâlet 20 - / - Jff'L'i 

Muamelât müdürlü git 
fiaıjî: 6/27H 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1930 yılı bütçesine ait olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-1-1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan katî he
sap kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvellerle birlikte Yüksek huzurlanna sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsme l 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katî kanun lâyihası izahnamesi 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katî kanun lâyihası bir metin ile bir senei 
kâmile zarfında cereyan eden malî muamele netayicini gösteren mizandan ve bütçe muhassasat ve 
tediyatını, varidat tahakkuk ve tahsilatını gösteren cetvellerden terekküp etmek üzere tertip ve 
takdim olunmuştur. 

Mizan: İmar müdürlüğünün teşkilât ve vezaifine dair olan 1351 numaralı kanun icabınca İcra 
Vekilleri Heyetince kabul ve tasdik buyurulmuş olan usulü muhasebe talimatlarının muhtevi ol
duğu esaslar dairesinde tutulan esas defterlerinden iktibas edilmiş bir hulâsadır. Burada müdü
riyetin bir senelik muamelâtı maliyesi muhtelif hesaplar üzerinde topluca görüldüğü gibi varidat 
ve sarfiyatın fasıl itibarile müfredatı da ayrı cetveller halinde tanzim ve raptedilmiştir. 

Tahsiât ve tediyat: 
Merbut 4 numaralı cetvelde görüldüğü üzere 1930 senesi zarfında bifiil tahakkuk eden varidat 

419 782 lira 20 kuruş olup bundan senesi zarfında 410 084 lira 5 kuruş tahsil edilmiş ve 9698 lira 
15 kuruş 1931 senesine bakaya olarak devredilmiştir. İşbu bakaya müdüriyet tarafından işletilen 
halin tahakkuk etmiş icarlarından mütevellit olup icra ve muhakeme marifetile takip olunmaktadır. 

Muhassasat: 
1930 senesi masarifi umumiyesine karşılık olmak üzere bütçe kanunu ile 320 000 aslî ve bilâhare 

kanunu mahsusla 150 000 lira munzam ki ceman 470 000 lira tahsisat alınmıştır. 
3 numaralı cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere muhtelif tertiplere mevzu bulunan işbu tahsisat

tan senesi içinde 384 643 lira 93 kuruş istimal olunarak 85 356 lira 7 kuruşun istimaline mahal kal
mamış ve bittabi iptali lâzım gelmiştir. 

Kezalik 3 numaralı cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1930 senesi zarfında müdüriyetçe ifa 
olunan umur ve hidemat mukabilinde (384 643) lira 95 kuruş masraf tahakkuk eylemiş ve bundan 
380 693 lira 13 kuruşu mayıs 1931 nihayetine kadar filen ve nakten tediye olunarak 3 945 lira 80 ku
ruşu ashabının müracaat etmemiş olması sebebile ertesi senede tesviye edilmek üzere bütçeye mas
raf ve bütçe emaneti hesabına matlup kayit ile devrolunmuştur. 

Kanun lâyihası ve merbut cetveller üzerinde izaha muhtaç başka cihet görülememiştir, 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Divanı muhasebat encümeni 21 - V - 1933 
Karar No. 3H 

Ksas No. 1/nU), 3/314 
Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 
26 - I - 1933 tarih ve 6/273 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhase
batça hazırlanan mutabakat beyannamesile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı katî ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir fark görülmemiş ve ka
nun lâyihası bazı ibareler değiştirilmek ve kanunu icra edecek olan vekâletin tayini maksadile bir 
madde ilâve edilmek suretile kabul edilerek umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

1). M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya Burdur Yozgat 

Refik II al it Ahmet A en i 

HÜKÜMETİN TKKLtFİ 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1930 
senesi hesabı katı kanunu lâıjihası 
MADDE 1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü

nün 1930 senesi masarifi merbut 3 numaralı 
cetvelde gösterildiği üzere (384 643) lira (93) 
kuruş olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1930 senesi varidatı merbut 4 numaralı cet
velde gösterildiği üzere (410 084) lira (5) kuruş 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Merbut 3 numaralı cetvelde 
gösterildiği üzere senesi zarfında istimal edile
meyen (85 356) lira (7) kuruş tahsisat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

23 - I - 1933 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Al. Abdülhalik 
Mî. V. Na. V. İk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi 
S. İ. M.' V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Aza Aza Aza Aza 
Ankara Çankırı İzmit* Kütahya 

Hasan Rifat Hüsnü Ömer 

DİVANİ. MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün. 1930 
malî senesi hesabı katî kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cet
velinde gösterildiği üzere (384 643) lira (93) 

kuruştur. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlü
ğünün 1930 senesi varidatı bitişik (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere (410 084) lira (5) kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayn bir sütunda gösterildiği üzere (85 356) 
lira (7) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 



1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
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A - CETVELİ 

Muhassasat 

AAuhassasatın nevi Lira 

Ücret 39 120 
Ecnebi mütehassıs'arı ücret ve tazminatı 44 810 
Harcırah 150 
Mefruşat ve demirbaş ve alât ve edevjt 
ve levazımı fenniye 800 
Levazım 2 200 
Masarifi mütenevvia 3 450 
Masarifi müteferrika 199 360 
Plân bedeli taksiti 15 000 
İstikraz masrafları 105 110 

Yekûn 4 7 0 0 0 0 

Sarfiyat 

Lira K. 

34 288 05 
44 388 47 

149 89 

547 30 
1 720 37 
3 358 10 

136 066 48 
0 

164 125 27 

3 8 4 0 4 3 0 3 

Muhassasat baki
yesi olup 
İptal olunan 

Lira K. 

4831 95 
421 53 

0 1 1 

252 70 
479 63 

91 90 
63 293 52 
15 000 

984 73 

85 3 5 0 0 7 

B CETVELİ 

Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 
Varidatı mütenevvia 
Hal ve saire akar hasılatı 
İstikraz hasılatı 

Yekun 

Muhammenat 

Lira 

250 000 
5 000 

()5 000 
0 

3 2 0 (MM) 

Tahsilat 

Lira 

250 000 
4 590 

4 5 493 
110 000 

4 1 0 0 8 4 

K. 

78 
27 

0 5 



Sıra No 210 

1933 

TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 





Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 senesi bütçesi 
hakkında 1670 numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 7 -.V - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1391 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İktisat vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 2 - V - 1933 topla

nışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 se
nesi bütçe kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuş
tur efendim. 

Başvekil 
; ; İsmet 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçe esbabı mucibe lâyihası 
Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kanunu ile varidat ve 

masarifat cetvelleri ve müstahdemin kadrosu merbutan takdim kılınmıştır. 
Tahlisiye umum müdürlüğünün varidatı, 1445 ve 1955 numaralı kanunlarla Ka-

radenize çıkan sefainin beher rüsum tonilâtosundan istifa edilen 4 kuruş tahlisiye 
rüsumu ile mezkûr hasılatın bankalara tevdiinden mütevellit faiz ve bazan satılması 
icap eden eski eşya bedeli ve saire gibi müteferrik hasılattan ibarettir. 

idarenin 1933 malî senesi umum varidatı merbut (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 391 000 lira tahmin edilmiş ve masarifatı da (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 281 665 lira olarak tesbit edilmiştir. 

1932 malî senesinin sekiz ayı zarfındaki tahsilat esas ittihaz edilerek (Tahlisiye 
rüsumu) 370 000 ve bankalara mevdu mebaliğin faizi bilhesap geçen senenin ayni 
olarak 20 000 ve hasılatı müteferrika da ayni esasa göre 1 000 lira olarak vaz ve 
tahmin edilmiştir. 

Bütçenin masarifi umumiyesinde geçen seneye nazaran görülen 11 490 lira faz
lalık, taallûk ettiği fusul ve mevat arasında mukayeseli olarak berveçhi zir arzedil-
miştir: 

İkinci faslı teşkil eden müstahdemin ücuratı geçen seneye nazaran 2 460 lira 
fazladır. Bu fazlalık, yeni tesis edilen Ereğli ve Zonguldak mevkilerindeki roket 
efradının yerlilerinden tedarik edilmesi ihtimali nazarı dikkate alınarak evvelce 
ücretleri diğer müstahdeminden beşer lira noksan konulmuştur. Fakat bitteerübe 
sabit olduğuna göre bu şeklin idamesi bir çok mahzurları tevlit etmesine ve ayni 
vazifeyi gören bütün mevaki müstahdemin inin maaşları müsavi olması zaruretine 
binaen her iki mevki roket efradının ücretlerine beşer lira zammolunmuştur. Bu kere 
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yeni tesis edilen ve pek hassas aletleri ihtiva eden sis düdükleri makinistlerinin 
30 lira odacı üeretile istihdamında müşkülât hadis olduğundan üç adet sis dü
düğü makinisti ücretine onar lira zammedildiği gibi hali faaliyette bulunan sis dü
dükleri makinist kadrosuna, mezuniyet ve hastalık zamanlarında nöbet almak üze
re bir adet ilâve edilmiştir. İdaremizin bilûmum ambar muamelâtı idarei merke-
ziyede temerküz ettirilmesi ve bu yüzden muamelâtın pek ziyade artması dolayı-
sile ambar memurunun ücretine 10 ve idarenin bilûmum yazı işlerinin yalnız bir 
daktilo tarafından tedvir edilmesine binaen daktilo ücretine de beş lira zammedil
mek sııretile bu faslın yekûnu geçen seneye nazaran 2 460 lira bir fazlalık a ilet
mektedir. 

Üçüncü faslı teşkil eden (hakkı müktesep karşılığı) için bu sene tahsisat konul
mamış ve 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 inci fasıllardaki tahsisat, idaremizin en mübrem ve 
esaslı ihtiyacatı nazarı dikkate alınarak geçen sene tesbit edilmiş olduğundan ay
nen muhafaza edilmiştir. Mütekaidin, eytam ve eramilin kısmı azamı on senelik 
maaşları verilmek sııretile tasfiye edilmiş olduğundan yedinci fasla, geçen sene
ye nazaran 10 000 lira noksanıle 10 000 lira konulmuştur. 

20 seııedeııberi kazazedeler tarafından istimal edilmek sııretile gayri kabili isti
mal bir hale gelen elbise ve çamaşırların tecdidi için geçen sene konulmuş olan 
tahsisatla ihtiyacatm tahtı temine almamamasına ve posta heyeti fenniyesi tara
fından yapılan keşfe sehven amele ücreti konulmamağından dolayı bu keşfe müs
teniden geçen sene İstanbul Kum köy hattının çifte hatta tahvili için vazedilen tah
sisat kâfi gelmeyerek bu hizmet ifa edilememesine binaen 12 nci masarifi muhtelife 
faslına 2 000 lira ilâve edilmiştir. 

13 üncü fennî vasıtalar faslının 1 inci maddesine geçen seneye nazaran 7 700 
lira fazlasile 20 000 lira konulmuş ve sisin devamlı bulunduğu senelerde idaremi
zin en mühim hizmet vasıtaları bulunan fennî vasıtaların temini faaliyeti jçiıı 
pek çok müşkülât tahaddüs etmiş olduğundan sisin devamlı bulunduğu eski sene
ler vaziyet ve ihtiyacatı nazarı dikkate alınarak bu fasla 7 700 lira ilâvesine katı 
bir zaruret görülmüştür. 

15 inci fasla gelince; tonlarında tadilât yapıp ta transit olarak geçen ve bu bap
taki mesaha şehadetnemelerini senenin mürurundan sonra ibraz eden gemilerden 
fazla alınmış olan rüsumun iadesi muktazi bulunmasına binaen bu gibi mebaliğin 
ashabına reddi için bilhesap bu faslı teşkil eden reddiyat tertibine gecen seneye na
zaran 1 300 lira fazla konulmuş ve 14, 16, 17, 18, 20 nci fasıllardaki tahsisat aynen 
ipka ve Kum köyünde 1930 senesinde yapılan yol hakkında idare ile müteahhit 
arasında tahaddüs eden ihtilâf mahkemeye intikal ederek olbaptaki ilâma tevfikan 
tediyesi zarurî bulunan 10 000 lira 19 uncu eski seneler düyunu tertibine konul
muştur. 

1931 malî senesinin esnayi cereyanında yekdiğerindeıı pek uzak mesafelerde 
bulunan tahlisiye istasyonlarının devamlı bir surette murakabe altında tutulması 
ve tamir edilmekte olan mebaninin keşif ve muayenelerile bazı mühim hususat için 
salâhiyettar memurlar tarafından görülen hizmete ve sarfedileıı mebaliğe karşı, 
senesi bütçesindeki tahsisat kâfi gelmediğinden tediyat yapılamamış ve bu esbap
tan dolayı merbut cetvelde miktarı muharrer 465 lira lâzımüttediye bir deyin halini 
almış olduğundan (1931 senesinde karşılığı bulunmayan harcırah düyunu) namı al
tında 22 inci faslın küşadma mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Esbabı mucibesi balâda arzedildiği üzere Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 
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senesi sarfiyatına karşılık olan varidatı umumiyesi sekiz aylık tahsisat esas ittihaz 

edilerek 391 OOO lira ve masarifatı umumiyesi de geçen seneye nazaran 11 460 
lira fazlasile 281 665 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçe kanunu: 
1932 senesi bütçe kanununun hükümleri aynen ipka edilmiş ve yalnız 5 inci mad

denin son fıkrasındaki yüzde iki nisbeti esbabı atiye dolayısile % 10 ııa iblâğ edil
miştir. Şöyle ki Hesabatm tetkik ve tasfiyesi İçin hizmeti mesbuk olanlara verilecek 
ikramiye miktarı, bankada bulunan 85 000 ingiliz lirası kıymetindeki esham ve tah
vilât nazarı dikkate alınarak evvelce % 2 olarak tesbit edilmişti. 

Halbuki bu kere icra kılman tetkikat neticesinde 85 000 lira kıymeti itibariyesi 
bulunan esham ve tahvilâtın kıymeti merbut hesap cetvelinde muharrer olduğu 
üzere 24 939 ingiliz lirasına tenezzül etmiş olduğundan ayni nisbeti muhafaza etmek 
ve senelerdenberi bu hesabatm tetkik ve tasfiyesi için çalışanların mağduriyetine 
meydan vermemek üzere ikramiye miktarının yüzde ona iblâğ edilmiş olduğu arzo-
lunur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 22 - V - 193:} 
M. N. 153 

Esas No. 1/670 
Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekâle
tin 7 mayıs 1933 tarih ve 6/1391 numaralı tezkeresi ile gönderilerek encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası İktisat vekili (Vlâl Bey hazır bulunduğu halde 
tetkik Ve mütalea edildi. 

İdarenin 1933 malî senesi bütçe lâyihası cetvellerde birlikte tetkik edilmiş ve 
1932 bütçesine nazaran belli başlı bir fark görülmediği cihetle teklifin heyeti umu
miyesi esas itibarile kabul edilmiştir. 

Yalnız lâyihanın 11 inci maddesile hay*r müesseselerine verilmek üzere ihtiyat 
akçesinden sarfı istenilen 20 000 liranın masraf bütçesi dahilinde bir fasla konu
larak bundan 10 000 lirasının Darüşşafakaya ve 10 000 lirasının dahi Himayei et-
fal cemiyetine tahsisi kararlaştırılmış ve bu sebeple lâyihanın 11 inci maddesi tay-
yedilmiştir. 

Bu suretle masraf yekûnu tekliften 20 Û00 lira bir fazlalıkla 301 865 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Reis R. V. 

Gümüşane Konya Çorum Edirne Elâziz Erzurum 
77. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik II. Tahsin Asım 

Giresun İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli Manisa 
Kâzım Mükerrem A. Hilmi M. Nahİt Şevket M. Turgut 

Sivas Yozgat 
M. Remzi S. Sırrı 
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Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MA DDK 1 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün 193IÎ malî senesi masarifi 
için. merbut (A) işaretli cetvelde göste 
rildiği üzere 281 (>(>;"> lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
1933 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde ya
zıldığı üzere 391 000 lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün ücretli memur ve müstah
demleri ile nakil vasıtaları kadrosu mer
but .(C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — 'idarenin 1.93:5 malî se
nesine devredilecek mevcudu 'varidat 
bütçesinde bu nam ile açılacak bir fasla 
konulur. Bu mevcut ile mezkur malî se
ne zarfında tahakkuk edecek varidat 
fazlası nısaraf bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat kaydolunarak tahlisiye 
vesaitinin mubayaasına ve yeniden vü-
cude getirilecek asrî tahlisiye tesisatına 
ve tahlisiye lüdemat ve vezaifi için lü
zum görülecek mebani ve vesait ve ara
zinin inşa ve mubayaasına sarfolunabi-
lir. 

MADDE r> — İdarenin Osmanlı ban
kasında bulunan nukut, esham ve tahvi
latının tasfiyesi neticesinde idareye ai
diyeti tahakkuk edecek miktarı varidat 
bütçesinde açılacak bir fasla irat kayit 
ve bundan yine tasfiye neticesinde ala
cakları tebeyyün eden eşhasa verilecek 
mebaliğ masraf bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat olarak vaz ve tesviye olu
nur. 

Katı tasfiye neticesinde idareye aidi
yeti tahakkuk edip te idare -veznesine 
teslim edilen safi miktarın yüzde onu 
ikramiye olarak bu fasla konur ve he
sapların tetkik ve tasfiyesinde hizmetle
ri sepkedenlere tevzi edilir. 

İstihkak sahiplerinden her birine ve-

BFTÇE ENOÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün 1933 malî senesi masarifi 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 301 86T) lira tahsisat veril
mişti ı*. 

MADDİ Avnen kabul 

MADDE 3 — Avnen kabul 

MADDE 4 —Avnen kabul 

Avnen kabul 



- 7 -
rilccek miktarların mesainin şekil ve 
mahiyetine göre tayini İktisat vekâleti
ne aittir. 

MADDE (i — Tahlisiye müstahdemini 
mey anındaki sanatkâ rla rdan t ah 1 i siye1 

mebani ve vesaitinin tamir ve inşasında 
ve icabında yaptırılacak sair işlerde ça
lıştırılacak olanlara ücretlerine zamime-
ten on üçüncü faslın birinci maddesine 

mevzu tahsisattan azamî bir lira yevmiye 
verilebilir. 

MADDE 7 — Mütekaidin, eytam 
ve eramilin şimdiye kadar muhas^as 
olan ve badema da tahsis edilecek ohııı 
maaşlarından bir nüfusa isabet edecek 
miktarı (300) kuruş veya daha dun ise 
on seneliği tahsisatı fevkalâdesile bir
likte defaten veilerek alâkaları kesilir. 
Bu miktar yetimler meyanında bulunan 
kız çocukların 25, erkek çocukların 19 
yaşını ikmaline kadar tahakkuk edecek 
müddete, ait verilecek miktarı geçemez. 
Ancak yaşları yirmi beşi mütecaviz bu
lunan kız çocuklara muhassas maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun iki 
seneliği defaten verilerek alâkaları ke
silir. 

MA DDE 8 — Karadeniz boğazı tah
lisiye idaresinin 1928 senesi bütçe kanu
nuna müzeyyel 1381 numaralı kanunla 
maaşları ücrete tahvil edilmiş olan tah
lisiye müstahdemlerinden hizmet müd
detleri 31 kânunuevvel 1928 tarihine ka
dar yirmi beş seneye varmamış olanla
rın idarece icabında cezaen olmamak 
sartile hizmetlerine nihayet verildiği 
takdirde haklarında 1(>83 numaralı as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun mu
vakkat üçüncü maddesinin B, C ve D 
fıkraları hükümlerine göre muamele 
yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince veri
lecek ikramiyeye1 esas olacak maaş 31 
kânunuevvel 1928 tarihindeki maaştır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek 
tekaüt maaşlarile ikramiyeler masraf 
bütçesinin 7 inci faslına mevzu tahsisat
tan tesviye olunur. 

MADDE G — Avnen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — A vnen kabul 
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MADDE 9 — Mütekaitlerle bunla

rın yetimlerinin tahsisatı fevkalâdeler
le beraber üç aylık maaşlarının defaten 
peşin olarak itasına ikt isat vekili me
zundur. Bunlardan ölen ve hakkını Is
kat edenlerin fazla aldıkları istirdat 
edilmez. 

MADDE 10 — Karadenize çıkan va
purlardan defaten altı seferlik tahlisiye 
resmini tenliye edip abone olanlar tedi
ye1 tarihinden itibaren (1933) malî sene
si zarfında Karadenize kaç defa çıkarsa 
çıksın başka tahlisiye resmi alınmaz. 
îşbu abone gemi namnıa verilir ve bun
dan ancak namına abone yapılan gemi 
istifade edip ayni kumpanya veya şah
sın diğer bir gemisi istifade edemez. 

MADDE 11 — Tahlisiye idaresi, 
kendi maksat ve hedeflerine benziyeıı 
hizmetler için teessüs etmiş bulunan ha
yır cemiyetlerine, İcra Vekilleri He
yeti kararile, ihtiyat akçesinden yirmi 
bin liraya kadar 
mezundur. 

yardımda bulunmağa 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İktisat vekili memurdur. 

2 - V - 1933 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Na. V. Ik. V. V. 
Hilmi Muhlis 

fi. 1. V. Zr. V. 

I iş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. T. M. V. 
Dr. Hefik ili itauu Muhlis 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen kabul 

MADDE 12 — Aynen kabul 



A - CETVELİ 

«3 
T3 

-s Muhassasatın ııev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 

2 

4 

5 

6İ 

Memurlar maaşı 

Ücretler 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat » » 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat, tenvir ve teshin masrafı 

Merkez ve mülhakat ve fennî vasıtalar mef
ruşatı 

9 

Merkez ve mülhakat ve fennî vasıtalar ten
vir ve teshini 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

İcar bedeli 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri 

Muayyenat ve melbusat 

Nakil vasıtaları beygirlerinin arpa, saman, 
çayır, ot ve sair mekfılât esmanı 
Sevahil müdür, tabip ve seyyar sıhhiye me
murları ile tahlisiye kaptan, kâtip, say ren 
memuru ve fener işaret gemisi kaptan ve 
muavinlerinin yazlık ve kışlık elbise bedeli 
Sevahil müstahdemini ile telefon memuru, 
sıhhiye hademesi, odacı ve fener işaret gemi
si lostromo ve tayfasile ziyalı şamandıra ve 
sis düdükleri lostromo ve efradının yazlık 
ve kışlık elbise, fotin, kasket, fanila, çizme, 
kamsele, gocuk ve iş elbisesi bedeli 

Fasıl yekûnu 

13 584 

151 932 
200 

152 132 

750 
2 797 
3 547 

2 500 

3 000 

10 000 

4 000 

820 

13 867 
18 687 

i 

13 584 

151 932 
200 

152 132 

750 
2 797 
3 547 

2 500 

3 000 

10 000 

4 000 

820 

13 867 
18 687 
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^ İS 

I ı 
' 9 

Mtılıassasalııı nev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

10 

11 

12 

İkramiye ve naktî mükâfat 

Sigorta 

Hayat sigortası bedeli 
Bina ve eşya nakliye ve fennî vasıtalar si
gorta bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika, eşya ve mütenevvi levazım, ec
za ve malzemei tıbbiye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 

Memurin ve müstahdeminin tedavi, ilâç ve 
hastane masarifile teçhiz ve tekfin masarifi 
Kazazedelerin tedavi ve ilâç masrafı 
Kazazedelerin ilbas ve iaşe ve nakliye mas
rafı 
Telefon hatlarının bilcümle levazımı ile bu 
hatların ve İstanbul - Kum köy hattının tef
tiş ve muayene ücreti ve tamir masrafı ve 
ücretli telefon mükâleme bedeli 
Telif ve tercüme 

Fasıl yekûnu 

Fennî vasıtalar ve tatbikat masrafları ve levazımı 

Fener işaret gemisi, ziyalı şamandıra, sis dü
dükleri, say ren makineleri, sis topları, san
dal, rıhtım ve kızakların bilcümle levazımı 
ile bunların tamir, tathir, işletme ve san
ma s rafları 
Kamyonet ve otoşeııi demirbaşı ve mütefer
rik eşya ve mahrukat ve tamirat masrafı 
Efrat nakli için römorkör, motor, kayık üc
reti ve alelûmum levazımın nakliye masarifi, 
müstahdeminin posta ve nakliye ücretleri ve 
yarış masarifi 

Fasıl yekûnu 

3 000 

2 500 

4 500 
7 000 

700 

6 500 
7 200 

800 
200 

2 000 

3 000 
500 

6 500 

20 000 

1 000 

1 200 
22 200 

3 000 1 

2 500 

4 500 
7 000 

700 
6 500 
7 200 

800 
200 

2 000 

3 000 
500 

6 500 

20 000 
1 000 

1 200 
22 200 1 
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13 

141 

15 

16 

17J 

181 

19 

20 ! 

2 l ! 

22^ 

Muhassasatın nev'i 

1933 malî senesi için 

Tamirat masrafı 

Reddiyat 

Mahkeme masrafı ve avukat ücreti 

Beynelmilel cankurtaran bürosuna iştirak hissesi 

Geçen sene borçlan 

Eski seneler borçlan 
( Kum köyünde 1930 senesinde yapılan ve ilâma 
raptedilip tediyesi ^tahakkuk eden yol bedeli ) 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Ecnebi memleketler harcırahı 

1931 senesinde karşılığı bulunmayan harcırah borcu 

Yardımlar 

Darüşşafakaya 
Himaye i Etfa-lc 

Fasıl yekûnu 

23 1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

15 000 

1 500 

1 500 

100 

100 

10 000 

860 

1 

465 

10 000 
10 000 
20 000 

2 789 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

281 665 

15 000 

1 500 

1 500 

100 

100 

10 000 

860 

1 

465 

10 000 
10 000 
20 000 

2 989 
301 865 



B - CETVELİ 

(V 

11 
! 

2 İ 

Varidatın nov'i 

1955 numaralı kanun mucibince alınacak resim 

Muhtelif varidat 

Bankalara hesabı cari suretile tevdi olunan 
mebaliğ ile iki'araiyeli dahilî istikraz tahvil
leri faizi 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

* Ü * 

1933 malî senesi için 
Hükümetçe j Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

Lira-

370 000 

Lira 

370 000 

20 000 
1 000 
21 000 
391 000 

20 000 
1 000 
21 000 
391 000 



Ö - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

tdarei merkeziye 

Mimar 
Daktilograf 
Fennî vasıtalar makine mühendisi 
Merkez ambar memuru 

» odacısı 
Kavak deposu odacısı 

Anadolu mıntakan 

Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 
İkinci » » » 
Tabip 
Seyyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telefon memuru 
Can kurtaran sandal mevkii memuru 

» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci' » 
» » » » tayfası 

Roket mevkii memuru 
» » » muavini 

Sis topu mevkii memuru [1] 
Sis topçusu 
Roket tayfası 
Sıhhiye hademesi 
Odacı 

• . » • * 

Rumeli mm t akası 

Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 
ikinci » » » 
Tabip 
Sayyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telef on memuru 
Can kurtaran sandal mevkii memuru 

» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci » 
» » » tavfası 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

Ücret 

50 
55 
80 
60 
30 
20 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
24 
5 
4 
1 
4 
35 
2 
1 

125 
80 
70 
90 
70 
55 
60 
60 
50 
48 
42 
55 
45 
48 
42 
40 
40 
20 

89 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
27 

125 
80 
70 
90 
70 
55 
60 
60 
50 
48 
42 

[1] İcabında roket mevkii memur muavinliği vazifesini 
de yapacaktır. . _., 
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Memuriyetin nev'i 

Roket mevkii memuru 
» » » muavini 
» tayfası 

Sayren memuru 
» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

Sıhhiye hademesi 
Şoför 
Odacı 

Ağva mmtakası 
İkinci sınıf tahlisiye kaptanı 
Tabip [1] 

Can kurtaran sandal mevkii memuru 
» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci » 
» » » tavfası 

Kefken mmtakası 
Roket mevkii memuru 
Tabip [2] 
Katip 
Roket mevkii memur muavini 

» tayfası 

Adet 

6 
6 
47 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

55 
45 
40 
80 
55 
42 
40 
40 
90 
20 

107 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
18 

1 
1 
1 
1 
10 

70 
40 
50 
60 
50 
48 
42 

65 
40 
50 
50 
40 

14 

Fener işaret gemisi 
Muavin kaptan 
Güverte lostromosu 
Tayfa 

Ereğli mmtakası 
Roket mevkii memuru 

» » » muavini 
» tayfası 

Tabip [3] 

1 
1 
3 
5 

1 
1 
14 
1 

65 
55 
35 

65 
55 
40 
40 

17 
[l, 2, 3] İcabında diğer müessesah resmiyede müstahdem 

tabiplerden birine işbu ücret verilebilir. 
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Memuriyetin nev'i 

Zonguldak mıntakası 
Roket mevkii memuru 

» » muavini 
» tayfası 

Tabip [1] 

Adet 

1 
1 

10 
1 

Ücret 

65 
55 
40 
40 

Sis düdükleri mevkileri 

13 

Fenerbahçe, Ahırkapı, Kızkulesi mevkileri sis 
düdüğü makinisti [2] 4 40 

Kerempe burnu sis düdük mevkii 
Makine memuru 

» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

Ziyalı şamandıra ve sis düdükleri lostromosu 

Nakil vasıtaları kadrosu. 

Adet 
1 Otoşeııi 
1 Kamyonet 

31 Nakil vasıtaları beygirleri 

1 
1 
1 
1 
4 
1 

80 
55 
42 
40 

65 

[l] İcabında diğer müessesatı rcsmiyedc müstahdem la 
biplerden birine işbu ücret verilebilir. 

[2] Biri ihtiyat olarak kullanılacaktır, 





Sıra NQ 135 
Hususî hastaneler hakkında 1400 numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 6/1604 12 r VI -1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğint 

Hususî hastaneler hakkında S. 1. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9- VI - 1932 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyuru İmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Hususî hastaneler kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Devlet, vilâyat ve belediyelere ait resmî hastaneler hariç olarak diğer hakiki ve hükmî şahıslar 
tarafından tesis ve idare olunan (hususî hastaneler) in adedi elyevm (60) a, ihtiva ettikleri yatak 
adedi dahi 3106) ya baliğ olduğu gibi bunlardan ecnebilere ait olanlardan maadasının günden güne 
gerek adet ve gerek yatakları artmakta olup bunların açılma, idare tarzları ve murakabeleri 1313 
tarihli ve elyevm meri bulunan (hususî hastaneler nizamnamesi) ne göre icra edilmektedir. Bu ni
zamname ise çok muhtasar ve o zaman mevcut olan. hastanelerin vaziyetine göre tanzim edilmiş 
olduğundan otuz beş senedenberi terakki ederek tamamen değişmiş olan tababet ve cerrahinin bu 
günkü icabatına göre tesis edilmesi lâzımgelen husu«î hastanelerin fennî ve idarî kayit ve şartları
nı tesbit eden ahkâmı ihtiva etmemektedir. 

Hususî hastaneler ait oldukları hakikî ve hükmî şahıslara göre açılma, idare ve kapama tarzların
da hususiyetler göstermesi tabiî olduğu gibi, hastaların yatırılmasına tahsis olunan bu müessese
lerin bina ve teçhizatı itibarile de hıfzıssıhha kaidelerine muvafık olması ve tedavide bulunan has
talara karşı alâkadarların mecburiyetlerinin tayin edilmesi zarurî olduğundan bu hususlara taallûk 
eden noksanlıklara karşı da kanunî müeyyideler bulunması icap etmektedir. Vekâletimiz sıhhati 
ıımumiyeye taallûk eden mesaili mühimme esaslarının bir kanun ile tayin ve teferruatının bu kanun 
ahkâmına göre neşrolunacak nizamnameler ile tafsil edilmesi lüzumuna kani olduğundan merbut (hu
susî haslaneler kanun lâyihası) tanzim ve Yüksek Meclisin tetkik ve tasvip nazarlarına arzedil-
miştir. 

Bu lâyiha ihtiva ettiği ahkâma göre dört fasla nıünkasenı olup birinci fasıl hususî hastaneleri 
tarif ve açılma şartlarını ve bunlar ile alâkadar diğer hıısusatı tayin eder. 

Hastanelerin tarifinde aidiyet esası kabul edilerek muvazenei umumiye, hususî idareler ve bele
diyeler gibi Devlet teşkilâtına mensup olanlara (resmî hastaneler) denilmesine nazaran bunların 
gayrihakikî ve hükmî şahıslara ait olanlara (hususî hastaneler ) namı verilmiştir. Bu hastanele
rin, ister sırf insanî maksatla hayır için, ister ticaret kastile açılmış olsun her türlü şeraiti bu 
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kanun ahkâmına göre icra edilir. Bunlardan başka bir kısım hastane ve sıhhî müesseseler dahi 
mevcuttur ki resmî hastanelerden olmamakla beraber bunların açılmaları kanunlar ve nizamlar 
ve şartnameler ile mecburî olduğundan ve her birinin hususiyetleri mecburiyeti vazeden müeyyi
deye göre icra edileceğinden bu sıhhî müesseseler ( hususî hastaneler kanunu ) na tâbi olmayıp 
idare tarz ve hususatı sairesi ahkâmı umumiyeye ve bu müeyyidelerin kuyudatı hususiyesine göre 
ifa olunur. Lâyihanın ikinci maddesi bu istisnalardan bahistir. 

Bu faslın diğer maddeleri hususî hastanelerin açılmalarında ve ahare devrinde tâbi olacakları 
muamelelerile vakıf hastanelerin bu kanuna tâbi olacakları muameleler ile vakıf hastanelerin bu 
kanuna tâbi olup olmıyanlarını tarif ve bu kanun ile muayyen şeraiti haiz olmıyan hastanelerin a-
çılmasmı meneder. 

İkinci fasıl - Hususî hastanelerin teşkilâtından bahistir. 
Her hususî hastane idarî ve fennî hususatından mesul bir tabip müdüre mevdu olup bu müdürün 
evsafı tayin olunduğu gibi, bu hastanelerin mütehassıs etibbası, hasta bakıcı hemşireleri ve diğer müs
tahdemleri, ifa edilecek vazifeye göre asgarî yatak adetleri ve diğer tesisat ve teşkilâta ait esas 
şartları bu fasılda tesbit edilmiştir. 

Bu kanuna göre tanzim edilecek nizamnamenin ihtiva edeceği esaslar da bu fasılda mezkûrdur. 
Üçüncü fasıl - Hususî hastanelerin vezaif ve hidematjna ait olup hastaların tedavilerine müte

allik her türlü fennî ve idarî hususat ile, hastaların tediye edecekleri ücret ve bedeller, cerrahî 
ameliyelerden evvel ve sonra yapılması icap edenfennî takayyüdat, kaza vukuunda hususî hasta
nelere nakledilecek hastalar ile meccanen tedavisi icap eden hastalar hakkında mevaddı mahsu-
la bu fasılda münderiç olduğu gibi murakabe ve teftişe ait salâhiyetler de burada zikredilmiştir. 

Dördüncü fasıl - Cezaî hükümlere aittir. . . . . 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

7 - 1 - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden tanzim olunup Başvekâleti Celilenin 18 - VI - .1932 
tarih ve 1617 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi buyurulan hususî hastaneler kanun lâyiha
sı ve esbabı mucibesi mütalea ve tetkik olundu: 

Memleketimizde bu gün hakikî ve hükmî şahıslar- tarafından kurularak çalışmakta olan sağ
lık yurtlarının sayısının altmışa çıkması ve yatak sayılarının da üç bini geçmiş bulunması ve her 
gün de bu gibi yurtların yeniden açılmakta ve eskiden açılanların da gittikçe büyümekte, geniş
lemekte olması dolayısile bunların fennî ve idarî çalışanlarını Hükümetin sıkı bir ıııurakaba ve 
teftiş altında bulundurması çok faydalı ve elzem görülmüştür. 

Bu gün tıp bilgisi ve tedavi usulleri, tababet yapması ve sağlık koruma yolları çok ileri gitmiş 
ve büyük değişiklikler göstermiş olduğundan bundan otuz beş sene evvel kısaca yapılmış olan hu
susî hastaneler nizamnamesi ile bu gibi ilim ve sıhhat yurtlarının idare ve murakabe olunama
yacakları tabiidir. Bu yöndendir ki encümenimiz yeni düzülen hususî hastaneler kanununu bu 
güngü ihtiyaçları koruyacak şekilde ve çok yerinde bulmuştur. Bu gibi yurtları kuranların şahsî 
faydalarım ve bu yurtların gayesi olan sağlık ve tedavi hizmetlerini ve gerek bu hastaneleri Hü
kümetin her zaman göz önünde bulundurarak tam bir murakabe altında aksamadan çalıştırılmala
rını temin için kanunun fasıl ve maddeleri iyice araştırılarak lâzımgelen ufak tadiller yapılmış ve 
28 inci maddenin kanunda bulunmasına lüzum görülmediğinden bu madde çıkarılmış ve 

T- B. M. M. 
S. t. M. Encümeni 

Karar No. o 
Esas No. 1/400 
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ayni zamanda kanunun mümkün olduğu kadar öz türkçe ile yazılması da muvafık görülerek kanun 
müttefikan kabul edilmiştir. 

Adliye encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Kâtip Aza 
Malatya Antalya 

Dr. Nazif i Şerif Dr. Cemal 
Aza Aza Aza 
Erzurum Malatya Manisa 

N. Asım Dr. Hilmi Dr. Saim 

Muzafftv 

S. î. M. E. Reisi 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri 
Aza 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 

Aza 
Balıkesir 

i?? 

M. M. 
Bursa 

Dr. Refik 
Aza 

Erzurum 
-. H. Sin asi 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 15 
Esas No. 1/400 

Adliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

24 - IV - 1933 

Başvekâletin 13 -VI -1932 tarih ve 1617 numaralı tezkeresile gönderilen hususî hastaneler 
hakkındaki kanım lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin tadilâtı ile beraber ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı Hüsamettin Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyihanın İhtisas encümeni tarafından tetkik ve kabul olunan kısmının lencümenimizce ye
niden tetkikine lüzum görülmemiş ve yalnız kanunun cezaî hükümleri muhtevi olan dördüncü 
faslı müzakere edilerek maddeler üzerinde ıbazı kelime ve yazılış değişiklikleri yapılmış ve 45 
inci madde ile vazolunan ve mahkemelerin salâhiyetlerile temyiz kabiliyetine ıtaallûk eden ıhük-
mü encümenimizce musip görülmeyerek bu hususun umumî hükümlere bırakılmasını muvafık bul
muş ve bu maksat dairesinde 45 inci maddeyi yeniden kaleme almıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Ad. E. Rs. M. M. Kn. Aza Aza Aza 
Kayseri 

Mustafa Fevzi S. A zmi 
Aza Aza 

Antalya Kocaeli 

Antalya Edirne # Erzincan 
Haydar Hasan Hayri A bdülJıak 
Aza 

Konya 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Numan Rağıp S. Strn 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hususî hastaneler kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Hususî hastanelerin tarifleri ve açılma şartları 

MADDE 1 — Devletin resmî hastanelerinden 
ve hususî idareler ile belediye hastanelerinden 
maada, hasta tedavi etmek veya nükaha ve zu-
afayı kuvvetlerini iktisap edinciye kadar sıhhî 
şerait dahilinde beslemek ve doğum yardımlarında 
bulunmak maksadile tesis olunan ve olunacak 
sıhhî müesseseler ( Hususî hastane ) lerden madut 
olup bunların açılma, idare ve kapanma şartları 
bu kanun ahkâmına tâbidir. 

MADDE 2 — Kanunlarına ve nizamname ve 
şartnamelerine .tevfikan hususî şirketler ve mü
teahhitler ve fabrikalar ve ticaret, ziraat, sanat ve 
nafıa işlerinde çok işçi çalıştıran eşhas ve amele 
birlikleri ve diğer bu misilli eşhas ve teşekküller 
tarafından kendi işçi ve müstahdemlerinin, has
talarının tedavileri ve sıhhatlerinin korunması 
için açılan ve açılacak hastane, revir ve sair sıhhî 
müesseseler bu kanun ahkâmına tâbi olmayıp 
bunların açılma şartları ve idareleri ait oldukları 
kanunlar ile nizamname ve talimatnamelere göre 
ifa olunur. Bunların açılmalarında Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine ait oldukları teşek
küller tarafından bir beyanname ile malûmat 
verilir. 

MADDE 3 — Hususî hastaneler Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletinin müsaadesile açılır. Bu 
müsaadenin verilmesi için şahıslara ait hastanelerin 
müdiri mesulleri, diğer hastanelerin ait oldukları 
teşekküllerin salâhiyettarları taraflarından vilâyet 
makamına bir istida ile müracaat ve bu istidada da 
açılmak istenilen hastanenin mahalli ve hastane bi
nalarının evsafı ve hangi nevi hastalıkların kabul 
ev ne nisbette ücretli veya meccani olarak tedavi 
edilecekleri, konulacak yatak adedi, hastaneyi idare 
edecek mesul müdirin ismi ve tesis ve idare için tah
sis olunan karşılığın miktarı zikir ve tesbit olun-
mağla beaber atideki vesaik te bu istidaya raptedilir: 

1 : Hastane ittihaz edilecek bina ve müştemilâ
tının vaziyeti mevkiiyesile etraf ve civarını ve su ve 
kanalizasyon tertibatını gösterir iki kıta harita, 

2 : Hastane binasının ve müştemilâtımı] dahilî! 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN TADİLİ 

Hususî hastaneler kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devletin resmî hastanelerinden 
ve hususî idarelerle belediye hastanelerinden baş
ka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hasta
lık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski kuvvetle
rini buluncaya kadar sıhhî şartlar içinde beslen
mek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan 
ve açılacak olan sağlık yurtları « hususî hastane
ler » den sayılır. Bunların açılma, kullanma, ka
panma şartları bu kanunun hükümlerine bağlıdır. 

MADDE 2 — Kendi kanunlarına ve nizamname 
ve şartnamelerine göre hususî şirketler ve müte
ahhitler ve fabrikalar ve ticaret, ziraat, sanat 
ve nafıa işlerinde çok işçi çalıştıran şahıslar, amele 
birlikleri ve bu gibi diğer şahıslar ve teşekküller 
tarafından kendi işçilerinin ve işlerinde kullandık
ları adamlarının hastalıklarını tedavi ve sağlıkla
rını korumak için açılacak hastane, revir ve diğer 
sağlık yurtları bu kanunun hükümlerine bağlı ol
mayı]) bunların açılma ve kapanma şartları kendi 
kanun ve nizamname ve talimatnamelerine göre ya
pılır. Bunların açılmalarında, bağlr oldukları te
şekküller tarafından, bir beyanname ile Srhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine bildirilir. 

MADDE 3 — Hususî hastaneler Sıhhat, ve içti
maî muavenet vekâletinin müsaadesile açılır. Bu 
müsaadenin verilmesi için şahıslara ait hastanelerin 
mesul müdürleri ve diğer hastanelerin de bağlı 
oldukları teşekküllerin salahiyetlileri tarafından va
liliğe bir istida verilir. Bu istidada açılmak isteni
len hastanelerin yeri, hastane yapılarının vasıfla
rı ve ne gibi hastalık lan kabul ve ne kadar paralı 
veya parasız hasta tedavi edileceği, konulacak 
yatak sayısı, hastane işlerini çevirecek mesul mü
dürün ismi, hastanenin kurulması ve çalıştırılma
sı için konacak karşılık paranın ne kadar olduğu 
açıkça yazılarak aşağıdaki vesikalar da bu istidaya 
bağlanır: 

l - Hastane yapılacak bina ve müştemilâtının 
vaziyeti, mevkii, dört yanı, su yollarının ve lâ
ğımlarının tertiplerini gösterir iki tane harita, 



ADLÎYE ENCÜMENÎNÎN TADÎLÎ 

Hususî hastaneler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Srhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 2 — Srhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 
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taksimat ve tesisatını gösterir her kat için ayrı ayrı 
ikişer adet plân, 

3 : Hastane dahilinde yapılacak tertibat ve teç
hizat hakkında mufassal iki adet rapor, 

4 : Açılmak istenilen hastanenin tesis ve idaresi 
için icap eden sermayenin mevcudiyetini ve mikta
rını müşir vesaik. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince verilen 
istida üzerine hastane binası ve diğer evsaf ve şerait 
Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürü ve Devlet dai
relerine memur mühendis tarafından tetkik ve nok
sanlar mevcut ise ikmal ettirildikten sonra valinin 
mütaleasile beraber evrak dosyası Sıhhat ve îçtimaî 
muavenet vekâletine gönderilir. 

Vekâletçe dahi lüzum görülecek tetkikat ve tah
kikatın ikmalini müteakip muvafık görüldüğü tak
dirde ruhsatname verilir. Bu hastaneler ruhsat
name verildikten sonra altı ay zarfında açılmaz ise 
ruhsatname hükümsüzdür. 

MADDE 5 — Hususî hastanelerin ahara dev
rinde sahiplerinin usulen alâkaları kesildikten son
ra bu kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ahkâ
mı tatbik olunur. 

MADDE 6 — Hakikî veya hükmî şahıslar ta
rafından hastane açılmak üzere teberru ve vakfolu-
nan nükut ve emvalin idaresi vâkıf tarafından ev
kaf idaresi, vilâyet hususî idareleri ve belediyeler 
gibi Devlet teşkilâtına tevdi edilmiş ise bu has
taneler tayin olunan idareler tarafından, eğer vâ
kıf tarafından mütevelli tayin edilmemiş ise vilâ
yet hususî idareleri tarafından tesis ve idare olu
nur. Bu hastanelerin tesis ve idareleri umumî 
hastaneler gibidir. 

Tesis ve idareleri Devlet teşkilâtının gayrisine 
mevdu bulunan vakıf hastaneler bu kanun ahkâ
mına tâbi olup idare hususları vilâyetlerin mura
kabesi altındadır. 

MADDE 7 — Bu kanun ile tayin olunan evsaf 
ve şeraiiti haiz olmıyarak etibba veya diğer şahıs
lar tarafından hasta yatırılmak için hususî mahal
ler açılması ve tabiplerin muayenehane veya ika-

I I - Hastane yapılacak bina ve müştemilâtının 
iç bölmelerini ve tesisatını gösterir her kat için 
ayrı ayrı iki tane plân (Yeniden yapılacak hasta
ne ve müştemilâtı plânları daha evvel tetkik olun
mak için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
gönderilir), 

i n - Hastane içinde yapılacak bütün tertiple
ri ve teçhizleri gösteren uzun iki rapor, 

IV - Açılmak istenilen hastanenin kurulması 
ve çalıştırılması için lâzımgelen sermayenin var
lığını ve ne kadar olduğunu gösterir vesikalar. 

MADDE 4 — Üçüncü maddeye göre verilen 
istida üzerine hastane yapısı ve başka şartları 
sıhhat ve içtimaî muavenet müdürü ile Devlet 
idarelerinde çalışan bir mühendis tarafından tet
kik olunarak eksikleri varsa tamamlattırıldıktan 
sonra valinin de düşündüklerile beraber bu kâ
ğıtlar dosyası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tine gönderilir. Vekâletçe de lüzum görülecek 
tetkikler yapıldıktan sonra şartlara uygun görü
lürse açılma ruhsat kâğıdı verilir. Bu hastaneler 
açılma ruhsat kâğıdı verildikten sonra altı ay için
de açılmazsa ruhsat kâğıdının hükmü kalmaz. 

MADDE 5 — Hususî hastanelerin başkalarına 
devrinde eski sahiplerinin ilişikleri kesildikten 
sonra bu kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri 
hükümleri yaptırılır. Bu muameleler neticele-
ninceye kadar eski sahibinin mesuliyeti devanı 
eder. 

MADDE 6 — Hakikî veya hükmî şahıslar ta
rafından hastane açılmak üzere teberru veya vak-
folunan para ve malların idaresi vakfeden tara
fından evkaf idaresi, vilâyet hususî idareleri ve 
belediyeler gibi Devlet teşkilâtına veril
di ise bu hastaneler tayin edilen bu idareler tara
fından, eğer vakfeden tarafından mütevelli gös
terilmemiş ise vilâyet hususî idareleri tarafından 
tesis ve idare olunur. Bu hastanelerin kurulma ve 
çalıştırılmaları umumî hastaneler gibidir. Tesis ve 
idareleri Devlet teşkilâtından başkasına verilmiş 
olan vakıf hastaneler bu kanun hükümlerine bağ
lı olup idare işleri vilâyetlerin murakabesi al
tındadır. 

MADDE 7 — Bu kanun ile gösterilen vasıf ve 
şartlarda olmayarak hekimler ve diğer şahıslar 
tarafından hasta yatırılmak için hususî yerler 
açılması veya hekimlerin muayenehane veya 



MADDE 4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 6 — Srhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 7 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 
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metgâhlannın bir kısmını hastaların yatırılarak 
tedavisine tahsis etmeleri memnudur. 

Hususî hastanelerin teşkilâtı 

MADDE 8 — Her hususî hastanenin mesul bir 
müdürü bulunur. Bu müdürün Türkiyede ierayi 
sanata mezun Türk tabip olması ve ikisi hasta
nelerde olmak üzere lâakal beş sene Türkiye da
hilinde ierayi tababet etmiş veya meslekî Devlet 
memuriyetlerinde istihdam edilmiş bulunması, 
her hangi bir cürümden dolayı ağır hapse veya 
muhilli şeref ve haysiyet suçlar sebebile hapse 
mahkûm olmaması lâzımdır. 

1219 numaralı kanun mucibince Âli divanı hay
siyet kararı ile muvakkaten ierayi sanattan me-
nedilen etibba bu memnuiyetin devamı müdde-
tince hususî hastanelerde ( müdiri mesul ) ola
maz. 

MADDE 9 — Hakikî şahıslardan gayriye ait 
olan hastanelerde malî hususatı temin ve idare 
tarzlarını murakabe etmek üzere mensup olduk
ları teşekküller tarafından tayin olunan idare 
heyetleri bulunur. 

MADDE 10 — Münhasıran emrazı akliye ma
lûllerinin muhafaza ve tedavisine veya çocuk 
hastalara veyahut doğum yardımlarına mahsus 
hususî hastanelerin müdiri mesulleri bunların 
her birine ait tababet şubelerinde, verem sana
toryumlarının müdiri mesulleri de emrazı dahi
liyede birinci sınıf mütehassıs tabip olurlar. 

MADDE 11 — Hususî hastaneler kabule me
zun oldukları hastaların tedavisini birinci sınıf 
mütehassıs tabiplere tevdi ederler. Bu tabipler 
kendilerine mevdu hastaların tedavisinden mesul
dürler. Birinci sınıf mütehassıs müdiri mesuller 
kendi ihtisas şubeleri mütehassıslığını deruhde 
edebilirler. 

MADDE 12 — Yatak kadrosu 20 ye kadar o-
lan hususî hastaneler hastabakıcı ve diğer müs
tahdemlerden başka bir hastabakıcı hemşire 
(doğum evleri için ebe) istihdamına mecburdur
lar. Kadrosu 20 den fazla olanların istihdam ede-

oturdukları yerlerin bir parçasına hasta yatıra
rak tedavisine tahsis etmeleri yasaktır. 

Hususî hastanelerin teşkilâtı, 

MADDE S — Hususî hastanenin mesul bir 
müdürü bulunur. Bu müdürün Türkiyede sana
tını yapmağa izinli Türk hekim olması ve ikisi 
hastanelerde olmak üzere en aşağı beş yıl Tür
kiyede hekimlik etmiş veyahut Devlet meslek 
memurluklarında kullanılmış hulunması, her 
hangi bir suçtan dolaja ağır hapse veya şeref 
ve haysiyeti bozan suçlar yüzünden hapse mah
kûm olmaması lâzımdır. 

1219 numaralı kanunda gösterilen « Âli hay
siyet divanı » kararile muvakkaten sanatının ic
rası yasak edilen hekimler bu yasağın sürdüğü 
zaman içinde hastanelerde mesul müdür olamaz. 

MADDE 9 --• Hakikî şahıslardan başkasına ait 
olan hastanelerde para işlerinin nasıl çevrildi
ğini murakabe etmek için kendi bağlı oldukları 
teşekküller tarafından tayin olunan idare he
yetleri bulunur. 

MADDE 10 — Yalnız akıl hastalarını muha
faza ve tedavi etmek yahut çocuk hastalara veya 
doğum yardımlarına mahsus hususî hastanelerin 
mesul müdürleri bunların her birine ait hekim
lik şubelerinde, verem sanatoryumlarının mesul 
müdürleri de iç. hastalıklarında birinci sınıf mü
tehassıs hekim olurlar. 

MADDE 11 — Hususî hastaneler, almağa me
zun oldukları hastaları, bu hastaların arzu ettikleri 
tabibe tedavi ettirebilirler. Eğer hastalar hariçten 
hekim getirmek arzu ve talep etmezlerse hastaneler 
bu vazifeyi birinci sınıf muvazzaf mütehassıs tabip
lerine tevdi ederler. Bu mütehassıslar bakılması 
kendilerine tevdi edilen hastaların tedavisinden me
suldürler. Birinci sınıf mütehassıs mesul müdürler, 
kendi ihtisas şubeleri mütehassıslığını da üstlerine 
alarak yapabilirler. 

MADDE 12 — Yirmi yataklıya kadar olan husu
sî hastaneler hasta bakıcılardan ve diğer işler için 
kullanılan adamlardan başka bir hasta bakıcı hem
şire ( doğum evleri için ebe ) kullanmağa mecbur
durlar. Yatak sayısı yirmiden fazla olanların çalıs-

Ikinci fasıl İkinci fasıl 



MADDE 8 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 9 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en* 
cümeninin tadili aynen 

MADDE 11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 12 — Sıhhat vn içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 
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çekleri hemşirelerin asgarî adetleri nizamname 
ile tayin olunur. 

MADDE 13 Hakikî şahıslarla şirketlerden 
başkalarına ait olan veya sırf hayır maksadı I e acı
lan hususî hastaneler hariçten müracaat eden has
ta lan meccanen muayene ve tedavi etmek ve nıec-
canen ilâç vermek üzere hastaneye merbut polik
linik ve diplomalı eczacr idaresinde eczane aça
bilirler. 

MADDE 14 — 1.3 üncü madde hükmünden ha
riç olan hususî hastanelerden yatak kadrosu 30 a 
kadar olanlar (her vakit hazır bulundurulması 
mecburî olanlardan maada) ilâçları şehir eczane
lerinden tedarik ederler. Kadrosu 50 ye kadar 
olanların ilâç tedarik şekilleri müessesenin mahal 
ve şehre uzaklığına göre Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletince tayin olunur. Alelûmum hususî 
hastanelerden kadrosu 50 den fazla olanlar bir ec
zane ile lüzumu kadar eczacı bulundurmak mec
buriyetindedirler. Hususî hastanlerden bedel mu
kabilinde harice ilâç verilmesi memnudur. 

MADDE 15 — Her hususî hastanede yatak kad
rosu ile mütenasip şekilde seririyat lâboratuarr ve 
taıthir etüvü, verem sanatoryumlarında her türlü 
teşhisi yapacak kuvvette bir röntken cihazı, cerra
hî ve velâdî müdahalât yapan hastanelerde munta
zam ameliyathaneler bulunur. Bu tesisat mevcut ol-
mıyan hususî hastanelere hasta kabul edilemez. 
Verem sanatory omları, doğum evleri ve emrazı sari
ye kabul edenlerden maada diğer hususî hastanele
rin kadroları 25 ten noksan olduğu ve civarlarında 
şehre ait tathir istasyonu bulunduğu takdirde tat-
hir etüvleri bulundurmak mecburî değildir. 

MADDE 16 — Hususî hastane binalarının tah
sis edilecekleri işlere göre ne gibi evsaf ve şeraiti 
cami olacakları nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 17 — Doğum evleri müstesna olmak 
üzere hususî hastanelerde hastalara tahsis olunan 
yatak adedi 10 dan aşağı olamaz. Ruhsatnamelerin
de tayin olunan hasta yatak adedinin arttırılması 
ve azaltılması ve hastanenin başka mahalle nakli 
için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin mü
saadesi alınır. 

MADDE 18 — Hastanenin sahibi olan ınüdiri 
mesullerin vefatında hastane kapatılarak ruhsatna
mesi geri alınır. Diğer hususî hastanelerin mesul 
müdürlerinin vefatında veya katî olarak müdürü 

tıracaklarr en az hemşire adetleri bir nizamname ile 
bildirilir. 

MADDE 13 — Haıkikî şahıslarla şirketlerden 
başkalarına ait olan veya sırf hayır için açılan hu
susî hastaneler dışarıdan gelen hastaları parasız 
muayene ve tedavi etmek ve parasız ilâç vermek 
üzere hastaneye bağlı poliklinik ve diplomalı eczacı 
idaresinde eczane açabilirler. 

MADDE 14 — 13 üncü madde hükmüne gir
memiş hususî hastanelerden otuz yataklıya kadar 
olanlar (her vakit hazır bulundurulması mecburî 
olanlardan başka) ilâçları şehir eczanesinden alır
lar. Elli yataklıya kadar olanların ilâçlarını nasıl 
alacakları, hastanenin yerinin şehre uzaklığına göre, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince bildirilir. 
Bütün hususî hastanelerden yatak sayısı elliden faz-
la olanlar bir eczane ile lüzumu kadar eczacı bu
lundurmak mecburiyetindedirler. Hususî hastane
lerden bedelle dışarıya, ilâç verilmesi yasaktır. 

MADDE 15 — Her hususî hastanede yatak sa
yısına uygun şekilde seririyat lâburatuarı ve arıt
ma etüvü, verem sanatoryumlarında her türlü teş
his yapacak kuvvette bir röntken cihazı, cerrahî ve 
doğum ameliyelerini yapan hastanelerde muntazam 
ameliyathaneler -bulunur. Bu tesisat bulunmayan 
hastaneler hasta alamazlar. Vereni sanatoryonı-
ları, doğum evleri ve bulaşıcı hastalıklar kabul 
edenlerden başka hususî hastanelerde yatak sayı
sı yirmi beşten noksan olduğu ve yakınında şeh
re ait temizleme istasyonu bulunduğu halde arıt
ma etüvleri bulundurmağa mecbur değildir. 

MADDE 16 — Hususî hastane binalarının tah
sis edilecekleri işlere göre ne gibi vasıf ve şartlarda 
olmaları lâzımgeldiği" nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 17 — Doğum evlerinden başka hu
susî hastanelerde hastalar için yatak sayısı en 
aşağı ondan az olamaz. Ruhsat kâğıtlarında ya
zılı yatak sayısının arttırılması ve azaltılma
sı ve hastanenin başka bir yere taşınması 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin mü
saadesi le olur. 

M" A DDE 18 — Hususî hastanelerin sahibi olan 
mesul müdür ölürse hastane kapatılarak ruhsatı 
geri alınır fakat vârisleri hastaneyi işletmek 
isterlerse hastane kapatılnıayarak mahallî Hükû-



MADDE 13 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 14 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 15 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 16 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 17 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili avnen 

MADDE 18 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 
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hıesutlükten ini'ikâkinde derhal bir vekil tabip inti
hap ve bir ay zarfında yeni müdiri mesul tayin 
olunur. 

MADDE 19 ••• Müdiri mesullerin mazeretleri 
zuhurunda yerlerine ayni evsafta tabip vekil bı
rakmak şartile bir haftaya kadar hastaneden infi-
kâklerinde mahallî Hükümet tababetine malûmat 
verirler. Bir haftadan fazla infikâk için Sıhhat 
ve içtimaî muavenet müdirlerinden izin alırlar. 
Bu iznin müddeti üç ayı geçemez. 

MADDE 20 — Hususî hastanelerin ifa edecek
leri hizmetlere göre nevileri ve her birinin idare 
tarzları ve zarurî olarak bulundurulması icap eden 
sıhhî ve tıbbî malzeme ve ilâçların cins ve asgarî 
miktarları, hastane binalarının evsaf ve şeraiti 
sıhhiyesi ve dahilî taksimatı, fennî kayitlerin tan
zim ve muhafazası, etibba ve müstahdeminin 
kadrosu, hastaların kabul ve muayenelerine ait 
hususat bu kanunun neşrini müteakip Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tanzim edilecek bir 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 21 — Bu kanunun neşri tarihinde 
mevcut olan hususî hastanelerin mesul müdirleri 
ve sahipleri 20 inci maddede zikrolunan nizamna
menin neşrini müteakip altı ay zarfında kendi 
hastanelerinin her türlü hususatmı kanun ve ni
zamname ahkâmına göre ikmal etmeğe mecbur
durlar. 

Üçüncü fasıl 

Hususî hastanelerin vezaifi 

MADDE 22 —• Hususî hastanelerin müdürleri 
hastanelerinin her1 türlü mali ve idarî muamelâ
tından mesul ve hastaların fennî şekilde tedavi 
ve istirahatlerini temine mecburdurlar. 

MADDE 23 — Hususî hastanelere ruhsatna
melerinde nevi tayin olunan hastalar kabul ve 
tedavi olunur. Sari ve salgın hastalıklardan ve
kâleti aidesince tayin olunanlar ancak hususî 

[metin malûmat ve muval'akatile derhal • bir tabip 
vekil seçilir ve bir ay içinde matlûp evsafı haiz 
yeni mesul müdür tayin olunur.' Diğer hususî. 
hastanelerin mesul müdürlerinin ölümünde veya 
mesul müdürlükten büsbütün ayrılmalarında da 
hastane yine kapatılmaz; mahallî Hükümetin mu
vafakat ve malûmatı ile derhal bir vekil tabip se
çilmesi şartile bir ay içinde yeni mesul müdürü ta
yin edilir. 

MADDE 19 — Mesul müdürlerin mazeretleri 
çıkarsa yerlerine ayni vasıflarda bir hekim vekil 
bırakmak şartile bir haftaya kadar hastaneden 
ayrılmalarında bulundukları yerin Hükümet ta
babetine malûmat verirler. Bir haftadan fazla 
ayrılmak için Sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürlüğünden izin alırlar; bu izin üç ayı geçemez. 

MADDE 20 — Hususî hastanelerin yapacakla
rı hizmetlere göre nevileri ve her birinin idare şe
killeri ve muhakkak bulunması lâzımgelen sıh
hî ve tıbbî eşya, alet ve ilâçların cinsleri ve en 
aşağı bulunması şart miktarları hastane yapıla
rının sıhhî şart ve vasıfları ve iç taksimleri, fennî 
kayitlerin tanzim ve muhafazası, hekimlerin ve 
müstahdemlerin kadrosu, hastaların kabul ve mu
ayenelerine ve cerrahî ameliyeden evvel müşa
hede kâğıdına kaydi icap eden hususlar, bu ka- ı 
nunun neşrinden sonra, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletince tanzim edilecek bir nizam
name ile tayin olunur. 

MADDE 21 — Bu kanunun neşri zamanında 
mevcut hususî hastanelerin mesul müdürleri ve 
sahipleri 20 nci maddede yazdan nizamnamenin 
neşrinden sonra altı ay içinde kendi hastaneleri
nin her türlü hususlarını kanun ve nizamname hü
kümlerine göre tamamlamağa borçludurlar. 

Üçüncü fasıl 

Hususî hastanelerin vazifeleri 

MADDE 22 •— Hususî hastanelerin müdürleri 
hastanelerinin her türlü malî ve idarî işlerinden 
mesul ve hastaların fennî şekilde tedavi ve isti
rahatlarını temine mecburdurlar. 

MADDE 23 — Hususî hastanelere ruhsat kâ
ğıtlarında nevi bildirilen hastalar kabul ve (te
davi olunurlar. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan 

I ait olduğu vekâletçe tayin olunanlar ancak huşu-
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MADDE 19 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen 

MADDE 20 — Sîhhat ve içtimaî muavenet en
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taksimat, ve teşkilâta malik olan hususî hastanelere 
kabul edilirler; 

MADDE 24 — Üusüsî hastanelerde yatan 
hastalar tıbbî müşavere veya tedavi için hariçten 
arzu ettikleri tabipleri davet edebilirler. Bu ta
biplerin hastaya cerrahî ameliyat yapabilmesi ta
babet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
kanunun 23 üncü maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDE 25 — Hususî hastanelerde yatan üc
retli hastalardan sınıflarına göre alınacak yevmi 
ücrette ikamet, iaşe ve hastalığın icabatma göre 
yapılması lâzım olan bilûmum bakım ve hasta* 
nede yapılan laboratuar ve rontken muayeneleri 
ve 11 inci maddede zikredilen mütehassıs etibba-j 
nın ücret ve bedelleri dahildir. 

Cerrahî ameliyeler ile hariçten hastanın arzusu 
ile davet olunan etıbbanın muayene ve tedavi ücret
leri ve ilâç ve pansumanlarda sarfolunan malzeme 
bedelleri hastalar tarafından ayrıca tediye olunur. 

MADDİÜ 26 — Hususî hastanelerde mütehassıs
ları tarafından idare olunan ve mahsus kanunların
daki evsafı haiz bulunan rontken ve seririyat labo
ratuarlarında hastanede yatmıyan eşhasa ait ücret
li muayeneler yapılabilir. 

MADDE 27 — Hususî hastanelerde yatan hasta
lardan sınıflarına göre alınacak yevmî ücret Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletince tasvip edilecek 
miktardan fazla olamaz. 

MADDE 28 — Hastanelerde yapılacak her nevi 
cerrahî ameliye ve müdahalelerden evvel birisi ame
liyatı yapacak mütehassıs olmak üzere en az iki ; 
tabip tarafından hasta muayene edilerek rapor tan
zim olunur. Bu raporda hastalığın mahiyeti, seyri 
ve ameliyatı cerrahiyenin lüzumlu veya zarurî oldu
ğu, gerek serirî ve gerek laboratuar muayenelerinin 
neticelerine göre ameliyat icrasını mâni ahval bulu- ( 

nup bulunmadığı saraha+'.m yazılır. Bu rapor has- ' 
taya ait diğer fennî vesaik ile beraber hıfzolunarak 
salâhiyettar zevat ve makamlar tarafından talep vu
kuunda gösterilir. 

Cerrahî müdahalenin müstacelen yapılması lâ-
zımgelen vakalarda bu rapor ameliyatı müteakip 
yazılır ve esbabı mucibesi tafsilen zikrolunur. 
Cerrahî ameliyelerin icrasından evvel hastanın ve- j 

IBÎ taksimat ve teşkilâtı olan hususî hastanelere 
alınırlar. 

MADDE 24 — Hususî hastanede yatan hasta-
11ar tıbbî müşavere veya ıtedavi için dışarıdan is
tedikleri hekimleri çağırabilirler. Bu hekimlerin 
hastaya cerrahî ameliyat yapabilmeleri tababet 
ve şuabatı sanatlarının icrası tarzına dair kanu
nun 23 üncü maddesi hükmüne bağlıdır. 

MADDE 25 — Hususî hastanelerde para ile 
yatan hastalardan smıflarrna göre alınacak gün-. 
delik para da hastanede yatmak, yemek, içmek 
ve hastalığının icaplarına göre yapılması lâzım-
gelen bütün bakım ve hastanede yapılan basit 
laboratuar muayeneleri ve 11 inci maddede ya
zılı hastanenin muvazzaf mütehassıs hekimlerin 
ücretleri dahildir. Ancak cerrahî ameliyeler ile 
hastanın istemesile dışarıdan çağırılacak hekimin 
muayene ve tedavi paralarile ilâç ve pansumanla
rına sarfolunan malzeme ve rontken muayenele
rinin paraları hastalar tarafından ayrıca ödenir. 

Fakat verem sanatoryumlarında rontken mua
yenesi için hiç bir ücret alınamaz. 

MADDE 26 — Hususî hastanelerde mütehas
sıslar tarafından kullanılan ve mahsus kanunların
daki vasıflarda bulunan rontken ve seririyat lâbu-
ratuarlannda hastanede yatmayanlara ait ücretli 
muayeneler yapılabilir. 

MADDE 27 — Hususî hastanelerde yatan has
talardan sınıflarına göre alınacak gündelik ücret 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince uygun gö
rülecek miktardan fazla olamaz, 

MADDE 28 — Karın, göğüs ve beyin ameliye-
lerile diğer mühim ameliyelerin icrasından evvel 
yapılması lâzımgelen serirî totkikatla laboratuar 
muayenelerine ve bunların müşahede kâğıtlarında 
tamamen tesbitine ve ameliyattan evvel hastanın 
mevcutsa bünyevî ve arazî manialarının tadil ve 
izalesine ve bir an evvel ameliyat yapılması icap 
eden vakalarda serirî tetkiklerin ve laboratuar mu
ayenelerinin tehiri sebeplerine ve saireye ait hüküm
ler 20 inci maddede yazıh nizamname ile tayin olu
nur. 
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MADDE 24 — Srhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 

MADDE 25 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen, 

MADDE 26 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen, 

MADDE 27 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 

MADDE 28 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 

i 
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ya veli ve vasisinin ınuvafakati alınmak için ta-} 
babet ve şua batı sanatla rintti tarzı icrasına dair 
kanunun 70 inci maddesi hükümlerine göre amel 
olunur. 

MADDE 29 — Hususî hastanelerde, batın, sa
dır dahilinde ve dimağda yapılacak bilcümle ame
liyeler ile diğer mühim ameliyatı cerrahiyenin 
icrasından evvel ameliyata mâni ahval bulunup 
bulunmadığının anlaşılması için icap eden serirî 
ve laboratuar tetkikatı yapılarak hastanın 
müşahede kâğıdına kaydedilir. Bu tetkikat 
neticesinde ameliyat ve avakıbinin fennen 
melhuz muhataralarını tezyit edecek derecede 
bünyevî veya arızî manialar mevcudiyeti 
tebeyyün ederse ameliyattan evvel bunlarm ta
mamen izalesi, eğer tamamen izale mümkün de
ğilse ameliyatın yapılmasına mâni olmıyacak de
recede tahfif ve tadilleri için icap eden tedbirler 
alınır ve bu tedbirler müşahede varakasına geçi
rilir. Hastalığın vehamet ve hayatî tehlikesinden 
dolayı acilen cerrahî müdahale yapılmak lâzmı-
gelen vakalarda laboratuar muayenelerinin tama
men yapılması için geçecek zaman zarfında vaha
met ve tehlikenin artması memul ise ameliyatın 
icrası tehir edilmez. Bu takdirde tacilin esbabı 
mucibesi müşahede varakasına derç ve müdiri me
sul ile tabibi müdavi tarafından imza edilir. 

MADDE 30 — Hastalık icabı veya sair sebep
lerden dolayı mesul müdürün ve müdavi tabibin 
arzu ve talebile hususî hastanelerden diğer has
tanelere naklolunan hastaların isimleri ve nakil 
sebepleri nakli takip edetı 24 saat zarfında mesul 
müdür tarafından mahallin Hükümet tabibine 
yazr ile bildirilir. 

MADDE 31 — Hususî hastanelere, ruhsatna
melerinde zikrolunan meccani yatan adedi kadar 
her zaman ücretsiz hasta kabul ve bu hastalar ka
bul edildikleri sınıflara göre ayni müessesedeki 
ücretli hastalar gibi ihtimamla tedavi olunur. 
Meccanen kabul olunan hastalar kendi arzularile 
hariçten davet olunacak etibbaya ait ücretlerden 
maada hiç bir ücret ve debel vermiyecekleri gibi 
kendilerinin veya veli ve vasilerinin yazılı mu-
vafakatları olmadan ücretli kısma da nakloluna-
mazlar. 

MADDE 29 — Hastalık icabı veya başka sebepler
den dolayı mesul müdürün veya tedavi eden tabibin 
talebile hususî hastanelerden diğer hastanelere kal
dırılan hastaların isimleri ve kaldırma sebepleri 
hasta kaldırıldıktan sonra yirmi dört saat içinde 
mesul müdür tarafından Hükümet tababetine yazı 
ile bildirilir. 

MADDE 30 — Hususî hastanelere ruhsat kâ
ğıtlarında yazılan parasız yatak sayısı kadar her 
zaman parasız hasta kabul ve bu hastalar kabul edil
dikleri sınıflara göre yurttaki paralı hastalar gibi 
ihtimamla tedavi olunur. Parasız kabul olunan has
talar kendi arzularile dışarıdan davet olunacak 
tabiplere ait ücretlerden başka bir para veya baş
ka bir şey vermeyecekleri gibi kendilerinin veya veli 
ve vasilerinin yazılı muvafakatlari olmaksızın pa
ralı kısma kaldırılamazlar. 

MADDE 31 — Hususî hastaneler ihtisas daire
leri içinde bulunan ve resmî makamlar tarafından 
para ile tedavi edilmek üzere gönderilen hastaları 
alır ve tedavi ederler. Anî bir arıza veya kaza neti
cesinde müstacelen tedaviye muhtaç olan şahısların 
hususî hastanelere müracaat veya, nakillerinde has
tanece derhal acele tedavilerini yapmak mecburidir. 
Bunlardan fakir olanların yatırılarak tedavileri 
lâzrmsa hastanenin parasız kısmına alınır. Parasız 
yatakları olmayan hastaneler bu fakir hastaları 
nakilleri kabil hale gelinceve kadar vatırarak t e-
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MADDE 29 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en* 
cünıenhmı tadili aynen. 

MADDE 30 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 

MADDE 31 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 
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MADDE 32 ••— Hususî hastaneler dairei ihti
sasları dahilinde bulunan ve resmî makamlar ta
rafından ücretle tedavi edilmek üzere gönderilen 
hastaları kabul ve tedavi ederler. Anî bir arıza 
veya kaza neticesinde müstacelen tedaviye muh
taç olan eşhasın hususî hastanelere müracaat veya 
nakillerinde hastanece darhal acil tedavileri 
mecburidir. Bunlardan fakir olanların yatarak 
tedavileri lâzım ise hastanenin meccani kısmına 
kabul olunur. Meccani yatakları olmıyan hasta
neler bu fakir hastalan kabili nakil hale gelin-
ciye kadar yatırarak tedavi ederler. Bu suretle 
yatırılan fakir hastalara ait yevmî ücretle ilâç 
bedelleri mahallî belediyesince tediye olunur. 

MADDE 33 — Hususî hastanelerin fenni ve ida
rî muameleleri ve her türlü sıhhî şartları Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin murakabesine tâbi olup 
lüzum görüldükçe Sıhhat ve içtimaî muavenet mü
fettişleri ve müdürleri ve kazalarda Hükümet tabip
leri tarafından teftiş ve hastanenin her türlü vesa
iki tetkik olunur. 

Teftiş neticesinde görülen noksanlar ve kanuna 
ve nizamnameye muhalif ahval ve hastane mesaisi
nin sureti cereyanı müessesenin teftiş defterine tef
tişi yapan tarafından kayit ve imza ve ayrıca yazı
lacak teftiş raporu da Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine irsal olunur. 

Dördüncü fasıl 

Cezaî hükümler 

MADDE 34 — 33 üncü maddede yazılı teftiş ne
ticesinde tahakkuk ederek müessesenin teftiş defte
rine kayit ve raporla vekâlete bildirilen ve bu kanun 
ile ayrıca cera tayin edilmemiş olan fennî kayitler-
de, malzeme, alât ve eşyada ve binaların sıhhî şart
larında ve hastane hidematmdaki noksanlar ile fen
nî ve idarî diğer eksikliklerin tayin edilecek zaman
lar zarfında ikmal edilmesi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti tarafından müessese müdiri mesulü
ne tahriren ve ihtar suretile tebliğ olunur. 

davi ederler. Bu suretle yatırılan fakir hastalara ait 
gündelik tedavi ve ilâç paraları o yerin belediye
since ödenir. 

MADDE 32 ~— Hususî hastanelerin fenni ve 
idarî muameleleri ve her türlü sıhhî şartlan Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinin murakabesi altında 
olup, lüzum görüldükçe Sıhhat ve içtimaî muavenet 
müfettişleri ve müdürleri, kazalarda Hükümet ta
bipleri tarafından teftiş ve hastanenin her türlü ve
sikaları tetkik olunur. 

Teftiş neticesinde görülen noksanlar, kanuna ve 
nizamnameye aykırı haller ve hastaneler mesaisinin 
cereyan suretleri müessesenin teftiş defterine teftişi 
yapan tarafından kayit ve imza ve ayrıca yazıla
cak teftiş raporu da Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine gönderilir. 

Dördüncü kısım 

Cezaî hükümler 

MADDE 33 — 32 inci maddede yazılı teftiş ne
ticesinde meydana çıkarak müessesenin teftiş def
terine kayit ve raporla vekâlete bildirilen ve bu ka
nun ile ayrıca ceza tayin edilmemiş olan fennî ka-
yitlerde, malzeme; alât, eşyada ve binlarm sıhhî 
şartlarında ve hastane hizmetlerindeki noksanlar 
ile fennî ve idarî diğer eksikliklerin tayin edilecek 
zamanlar zarfında tamamlanması Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti tarafından müessese mesul 
müdürüne yazı ile ve ihbar suretile bildirilir. 

MADDE 34 — 33 üncü maddede mezkûr ihbar
name hükümlerini tayin olunan zamanda yapmayan 
hususî hastanelerin mesul müdürleri türk ceza 

' kanununun 526 inci maddesi mucibince cezalandı-
! rılmakla beraber ihtarı mucip olan noksanlar 
'hastaların tedavi ve istirahatlerine müessir ol
duğu takdirde ayrıca 36 ncı madde hükmü de 
tatbik olunur. 



MADDE 32 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili aynen. 

4 üncü fasıl 

Cezaî hükümler 

MADDE 33 — 32 nci maddede yazılı teftiş ne-
ticesinde ımaydana çıkarak müesseselerin teftiş 
defterine kayit ve rapor ile vekâlete bildirilen 
ve bu kanun ile ayrıca ceza tayin edilmemiş olan 
fennî kayitlerde, malzeme, alât, eşyada ve bi
naların sıhhî şartlarında ve 'hastane hizmetlerin
deki noksanlar ile fennî ve idarî diğer eksiklik
lerin tayin edilecek zamanlar zarfında tamam
lanması Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ta
rafından müessese mesul müdürüne yazı ile ih
tar olunur. 

MADDE 34 — 33 üncü maddede mezkûr ih
tar hükümlerini tayin olunan zamanda yapma
yan .hususî hastanelerin mesul müdürleri Türk 
ceza kanununun 526 nci maddesi mucibince ceza
landırılmakla beraber ihtarı mucip olan noksan
lar, hastaların tedavi ve istirahatine müessir ol
duğu takdirde ayrıca 35 inci madde hükmü de 
tatbik olunur. 



20 
MADDE 35 — 34 üncü maddede mezkur ih

tarname hükümlerini tayin olunan zamanda ifa 
etmiyen hususî hastanelerin müdiri mesulleri 
Türk ceza kanununun (526) inci maddesi muci
bince cezalandırılmakla beraber ihtarı mucip olan 
noksanlar hastaların tedavi ve istirahatlerine mü
essir olduğu takdirde ayrıca 36 meı madde hük
mü de tatbik olunur. 

MADDE 36 —• Usulen sabit olacak aşağıda 
yazılı noksanlar ikmal edilinciye kadar hususî 
hastanelerin bir kısmına veya tamamına vilâyet
ler tarafından yeniden hasta kabulü menedilir: 

1 : 21 inci madde hükümleri ifa edilmez ise, 
2 : 12 inci maddede yazılan hasta bakıcı hem

şireler bulunmaz ise, 
3 : Müdiri mesulün vefat veya katı olarak 

hastaneden infikâkinden sonra bir ay zarfında 
yerine başkası tayin olunmaz ise veya müdiri 
mesul izinsiz olarak arzusile bir haftadan fazla 
hastaneyi terkederse, 

4 : Hastane binalarının sıhhî ve fennî şartla
rında ehemmiyetli derecede noksanlık olur ise 
veya hastaların tedavi ve istirahatlerine müessir 
olacak derecede sıhhî ve fennî hidematta noksan
lık görülür ise. 

5 : 15 inci madde ahkamı tanıamile icra edil
mez ise. 

MADDE 37 — 36 inci maddede zikrolunan 
sebepler ile hastane veya bir kısmına hasta ka
bulü tahriren tebliğ suretile menedildiği halde 
hasta kabulüne devam eden hususî hastanelerin 
ruhsatnameleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti tarafından jreri alınır. 

MADDE 35 — Usulen meydana çıkacak aşağı
da yazılı noksanlar ikmal edilinceye kadar husu
sî hastanelerin bir kısmına veya tamamına vilâ
yetler tarafından yeniden hasta kabulü yasak 
edilir: 

1 - 21 inci madde hükümleri yapılmazsa* 
2 - 12 nci maddede yazılan hastabakıcı hem

şireler bulunmazsa, 
3 - Mesul müdürün ölümü veya k.a<tî olarak 

hastaneden infikâkinden sonra bir ay zarfında 
yerine başkası tayin olunmaz ise veya mesul mü
dür izinsiz olarak arzusile bir haftadan fazla has
taneyi terkederse, 

4 - Hastane binalarının sıhhî ve fennî şartla
rında ehemmiyetli derecede noksanlık olur ise 
veya hastalarrn tedavi ve istirahatlerine müessir 
olacak derecede sıhhî ve fennî hizmetlerde nok
sanlık görülür ise, 

5 - 15 inci madde ahkâmı tamanıile icra edil
mez ise. 

MADDİM 'A^ - - 35 inci maddede yazılan se
bepler ile hastaneye veya bir- kısmına hasta ka
bulü yazı ile tebliğ suretile yasak edildiği .halde 
hasta kabulüne devam eden hususî hastanelerin 
ruhsat kâğıtları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti tarafından <>eri alınır. 

MADDE 37 •- Aşağıdaki hallerde şahıslar ta
rafından açılmış olan hususî hastanelerin ruhsat 
•kâğıtları »eri alınır ve vakıf hastaneler ile diğer 
•hususî hastanelerin mesul müdürleri tebdil edilir: 

1 - Mesul müdür hastane vazifelerini ihmal et
meyi âdet ederse, 

2 - Mesul müdür 8 inci maddede yazılı suçlar
dan dolayı .hapse an ah kûm olur veya müessese 
dahilinde hastaların veya hastanenin nezahet ve 
şerefini bozan yasak işler yapılmasına »öz yumar 



MADDE 35 — sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin tadili eyneni 

MADDE 36 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en* 
cümeninin tadili eynen, 

MADDE 37 — Aşağıdaki hallerde şahıslar ta
rafından açılmış olan hususî hastanelerin ruhsat 
kâğıtları geri alınır ve vakıf hastaneler ile diğer 
hususî hastanelerin mesul müdürleri 'tebdil edilir. 

1 : Mesul müdür hastane vazifelerini ihmal 
etmeyi itiyat ederse; 

2 : Mesul müdür 8 inci maddede yazılı BUçlar-
dan dolayı hapse mahkûm olur veya müessese da* 
hilinde hastaların veya hastanenin nezahet ve şe
refini bozan yasak işler yapılmasına göz yumar 
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MADDE 38 — Atideki ahvalde eşhas tarafın
dan açılmış olan hususî hastanelerin ruhsatname
leri istirdat ve vakıf hastaneler ile diğer hususî 
hastanelerin müdiri mesulleri tebdil edilir: 

1 : Müdiri mesul hastane vezaifini ihmal et
meyi itiyat eder ise, 

2 Müdiri mesul 8 inci maddede yazılı suçlar
dan dolayı hapse mahkûm olur veya müessese da
hilinde hastaların ve hastanenin nezahet ve şere
fini muhil memnu efal hudusuna müsamaha eder 
veya bu fiilleri kendisi işler ise, 

3 - Müdiri mesul sıhhî sebepler haricinde bir 
senede iki kere izinsiz olarak birer haftadan veya 
bir defada on beş günden fazla hastaneyi terkeder 
ise. 

MADDE 40 — Ruhsatnameleri geri alınan hu
susî hastanelere Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letinin işarı üzerine yeniden hasta kabulü men ve 
mevcut hastalar tesbit edilir. Bu hastaların has
tane tarafından tedavilerinin ikmal veya diğer 
hastanelere nakillerinden sonra hastane kapatılır. 
Ruhsatnamelerin istirdadı, ve hasta kabulünün 
meni tebliğ ve mevcut hastaların miktarı tesbit 
olunduktan sonra yine hasta kabulüne devam eden 
mesul müdürler 15 günden üç aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 41 — Hariçteki hastalara bedel mu
kabilinde ilâç veren yahut mezun olduğu adetten 
fazla hasta yatıran hususî hastanelerin müdiri me
sullerinden 100 liradan 200 liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. Yalnız 32 inci maddede tasrih olu
nan ani bir arıza veya kaza neticesinde hastanelere 

veya bu işleri kendisi işlerse, 
3 - Mesul .müdür sıhhî sebepler- haricinde bir 

senede iki kere izinsiz olarak birer haftadan veya 
bir defada on beş günden fazla hastaneyi terke-
derse. 

MADDE 38 — 37 nci maddenin birinci ve 
ikinci fıkraları mucibince hastanesinin ruhsat 
kâğıdı geri alınan veya müdürlükten çıkarılan bir 
mesul müdür başka bir hususî hastanede mesul 
müdür ve Devlet hastanelerile hususî idare ve be
lediye hastanelerinde baştabip veya müdür ola
maz. 

MADDE 40 — Hariçteki hastalara bedel mu
kabilinde ilâç veren veyahut mezun olduğu sayıdan 
fazla hasta yatıran hususî hastanelerin mesul mü
dürlerinden yüz liradan iki yüz liraya kadar hafit* 
para cezası alınır. Yalnız 32 inci maddede tasrih 
olunan âni bir arıza veya kaza neticesinde hasta
nelere müracaat eden veya naklolunan hastalar ile 
•müstacelen trbbî ve '-cerrahî müdahaleye muhtaç 
olan hastaların-kabulü bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 41 — Yatan hastalardan 25 ve 27 in
ci maddelere aykırı olarak fazla ücret alan hususî 
hastaneler mesul müdürlerinden alâkadarlara geri 
verilmek üzere tahsil olunacak paradan başka iki 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır. para cezası 
al mır. 

MADDE 39 — 38 inci maddenin birinci ve 
ikinci fıkraları mucibince hastane ruhsatnamesi 
geri alınan veya müdiri mesullükten çıkarılan ta
bipler başka bir hususî hastanede müdiri mesul ve 
Devlet hastanelerile hususî idare ve belediye has
tanelerinde baştabip veya müdür olamaz. 

MADDE 39 — Ruhsat kâğıtları geri alman hu
susî hastanelere Sıhat ve içtimaî muavenet vekâ
letinin işarı üzerine yeniden hasta kabulü yasak 
ve mevcut hastalar tesbit edilir. Bu hastaların 
hastane tarafından tedavilerinin ikmal veya diğer 
hastanelere nakillerinden sonra hastane kapatılır. 
Ruhsat kâğıtlarının geri alınması ve hasta kabu
lünün yasak edilmesi tebliğ ve mevcut hastaların 
miktarı tesbit olunduktan sonra yine hasta kabu
lüne devam eden mesul müdürler on beş günden 
üc aya kadar hafif hapis cezasile cezalandırılır. 
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veya bu işleri kendisi işlerse; 

3 : Mesul müdür sıhhî sebepler haricinde bir 
senede iki kere izinsiz olarak birer haftadan veya 
bir defada on beş günden fazla hastaneyi terke-
derse, 

MADDE 38 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin teklifi aynen, 

MADDE 39 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin teklifi aynen, 

MADDE 40 — Harice ilâç satan yahut mezun 
olduğu sayıdan fazla hasta yatıran hususî hastane
lerin mesul müdürlerinden yüz liradan iki yüz li
raya kadar hafif para cezası alınır. Yalnız 32 nci 
maddede tasrih olunan ani bir arıza veya kaza ne
ticesinde hastanelere müracaat eden veya naklo
lunan hastalar ile müstacelen tıbbî ve cerrahî mü
dahaleye muhtaç olan hastaların kabulü bu hü
kümden müstesnadır. 

MADDE 41 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin teklifi aynen. 
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müracaat eden veya naklolunan hastalar ile müsta- j 
çelen tıbbî ve cerrahî müdahaleye muhtaç olan has- i 
t alarm kabulü bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 42 — Yatan hastalardan (25) ve (27) 
inci maddelere muhalif olarak fazla ücret alan 
hususî hastaneler müdiri mesullerinden alâkada-
rana iade edilmek üzere tahsil olunacak meblâğdan 
başka 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

MADDE 43 — 29 uncu maddede zikrolunan 
cerrahî ameliyeleri ayni maddede yazılı tetkik ve 
tedaviler yapılmadan icra eden tabiplerden 300 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır. Eğer 
bu suretle cerrahî ameliye yapılan hasta vefat eder 
ve vefatın kablelameliye yapılması lâzım ve müm
kün olan şartların ifa edilmemesinden münbais ol 
duğu sabit olursa cerrahî ameliyeyi icra eden tabip 
hakkında Türk ceza kanununun 455 inci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 29 uncu maddenin son fık
rasında yazılan zarurî sebeple kablelameliye ifa 
cdilemiyen şartlar ve bunların neticelerinden dola
yı ceza terettüp etmez. 

MADDE 44 — Tedavisini deruhde ettiği has
taları yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak kendi 
arzularile terkederek hm hastaların tedavisiz kalma
larına sebep olan 11 inci maddede yazılan mütehas
sıs tabiplerden 100 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. Eğer bu suretle tedavisiz bıra
kılmak neticesi olarak hasta vefat eder ise mesul 
mütehassıs tabip hakkında Türk ceza kanununun 
455 inci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 45 — Bu kanun ve 20 nci maddede 
yazılan nizamname ile tayin olunan mecburiyetleri 
ifa etmiyen veya memnuiyetlere mıuhalif harekâtta 
bulunanlar hakkında işbu kanunda ayrıca ceza ta
yin edilmediği ve Türk ceza kanununa göre daha 
ağır cezayı istilzam etmediği takdirde 50 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası veya üç günden 
15 güne kadar hafif hapis cezası verilir. 

i 

MADDE 42 —• 29 uncu maddede yazılan cerrahî 
ameliyeleri ayni maddede yazılı tetkik ve tedaviler 
yapılmadan icra eden tabiplerden üç yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. Eğer
im suretle cerrahî ameliye yapılan hasta vefat eder 
ve vefatın ameliyattan evvel yapılması lâzım ve 
mümkün olan şartların ifa edilmemesinden ileri gel
diği meydana çıkarsa cerrahî ameliyeyi icra eden 
tabip hakkında Türk ceza kanununun 455 inci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 29 uncu maddenin 
son frkrasında yazılan zarurî sebeple ameliyattan 
evvel ifa edilmeyen şartlardan ve bunların neti
celerinden dolayı cezaya çarpılmaz. 

MADDE 43 — Tedavisini üstüne aldığı hasta
ları, yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak kendi 
arzularile, terkederek bu hastaların tedavisiz kal-

• malarına sebep olan, 11 inci maddede yazılan, mü
tehassıs tabiplerden yüz liradan iki yüz liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Eğer bu suretle teda
visiz bırakılmak neticesi olarak hasta ölürse mesul 
mütehassıs tabip hakkında Türk ceza kanununun 
455 inci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 44 — Bu kanun ve 20 inci maddede 
yazılan nizamname ile tayin olunan mecburiyetleri 
yapmayan veya memnuiyetlere aykırı hareketlerde 
bulunanlar hakkında bu kanunda ayrıca ceza tayin 
edilmediği ve Türk ceza kanununa göre daha ağır 
cozayi istilzam etmediği takdirde elli liradan iki 
yüz liraya kadar hafif para cezası veya üç günden 
on beş güne kadar hafif hapis cezası verilir. 

MADDE 45 — Bu kanunun içine giren hâdise
lerin mahkeme mercii sulh mahkemeleridir. Hükmo-
lıınan hafif para cezaları kati olup temyiz edilemez. 



MADDE 42 — 28 inci maddede yazdan cerra
hî ameliyelerin ayni maddede yazılı tetkik ve teda
vileri yapılmadan icra eden tabiplerden üç yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alı
nır. Eğer bu suretle cerrahî ameliye yapılan has
ta vefat eder ve vefatın ameliyattan evvel yapıl
ması lâzım ve mümkün olan şartların ifa edilme
mesinden ileri geldiği meydana çıkarsa cerrahî 
ameliyeyi icra eden tabip hakkında Türk ceza ka
nununun 455 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 
28 inci maddenin son fıkrasında yazılı zarurî se
beple ameliyattan evvel ifa edilmeyen şartlardan 
ve bunların neticelerinden dolayı cezaya çarpıl
maz. 

MADDE 43 — Sıhhat ve içtimaî muavenet etı-
eüttieninin teklifi aynen. 

MADDE 44 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en 
cümeninin teklifi aynen. 

MADDE 45 — Bu kanunda yazılı suçların mu
hakemesine ceza muhakemeleri usulü kanunu mu
cibince mahkemede bakılır. 
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MADDE 46 — Bu kanuna dahil olan hadisele

rin mahkeme mercii sulh mahkemeleridir. Hük-
molunan hafif para cezaları katî olup temyiz edil
mez. 

MADDE 47 — 26 şubat 1313 tarihli nizamna
me hükümleri mülgadır. 

MADDE 48 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 49 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye ve
killeri memuvdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Ad. V. 

9 - V I 

M. M. V. 
Zekâi 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 

îk. V. S. I. M. V. O. î. V. 
M. Şeref Dr. Refik: Ali Rana 

1932 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 46 — 26 şubat 1313 tarihli nizamname 
hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 47 — Bu kanun neşri tarihinden yü
rüyecektir. 

MADDE 48 — Bu kanunun hükümlerini yürüt
meğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Dahiliye vekil
leri memurdur. 



MADDE 46 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin teklifi aynen, 

MADDE 47 — Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin teklifi aynen. 

MADDE 48 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 





Sıra No 135 e ilâve 
Hususî hastaneler hakkında 1/400 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 

23 - T7 - 1933 

Yüksek Reisliğe 
Hususî hastaneler hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil

leri Heyetinin 9 - VI - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 12 haziran 1932 tarih ve 6/1604 numaralı tezkeresine bağlı 
olarak Heyeti umumiyece encümenimize de havale buyurulmuş olmakla olbaptaki Sıhhat ve içti
maî muavenet ve Adliye encümenleri mazbataları ile birlikte Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Beyin hazır bulunduğu toplantımızda müzakere olundu: 

Şimdiye kadar adetleri altmışa çıkan ve seneden seneye çoğalmakta oldukları memnuniyetle 
görülen hakikî ve hükmî şahıslara ait hususî hastanelerin, vatandaşlann sıhhıî ihtiyaçlannı temin 
ile mükellef olan Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından murakabesi ve bu vazifenin temini 
ifası için alâkadar diğer vekâletlerin kendisine yardım etmesi tabiidir. 

Mevcut nizamnamenin bu günkü ihtiyaca kifayet etmediği esbabı mucibe lâyihalarının münde-
ricatından ve vekil Beyin vermiş olduğu izahattan anlaşılmış olmakla maddelerde yapılan küçük ta
dilâtla lâyihanın kabulüne encümenimizce de 4 - V - 1933 tarihinde karar verilmiştir. 

Yüksek reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Resi M. M. Kâ. * Aza Aza Aza Aza 
M. Faik Şükrü Halit Hasan Kesit ismail Zühtü Hüseyin 

Aza Aza Aza Aza 
Esat A. Münir Rifat Emin Fikri 

DAHtLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Hususî hastaneler kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin tadili aynen. 

MADDE 2 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin tadili aynen 

MADDE 3 — Hususî hastaneler Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin müsaadesile açılır. 
Bu müsaadenin verilmesi için şahıslara ait hastanelerin mesul müdürleri ve diğer hastane
lerin de bağlı oldukları teşekküllerin salahiyetlileri tarafından valiliğe bir istida verilir. Bu isti
dada açılmak istenilen hastanelerin yeri, hastane yapılarının vasıflan ve ne gibi hastalan kabul 
ve ne kadar paralı veya parasız hasta tedavi edileceği, konulacak yatak sayısı, hastane işlerini 
çevirecek mesul müdürün ismi, hastanenin kurulması ve çalıştırılması için konacak karşılık 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/400 
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paranın ne kadar olduğu açıkça yazılarak aşağıdaki vesikalar da bu istidaya bağlanır. 

I — Hastane yapılacak bina ve müştemilâtının vaziyeti, mevkii, dört yanı, su yollarının, 
lâğımlarının tertiplerini gösterir iki tane harita, 

II - Hastane yapılacak bina ve müştemilâtının iç bölmelerini ve tesisatını gösterir ber kat 
için ayrı ayrı iki tane plân, 

III - Hastane içinde yapılacak bütün tertipleri ve teçhizleri gösteren etraflı iki rapor, 
IV - Açılmak istenilen hastanenin kurulmadı ve çalıştırılması için lâzımgelen sermayenin mevcu

diyetini ve ne kadar olduğunu gösterir vesikalar. 

MADDE 4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin tadili aynen 

MADDE 5 — Yeniden yapılacak hastane ve müştemilâtı plânları tetkik olunmak üzere evvelâ 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğine gönderilir. 

inşaatın hitamından altı ay sonra hastane açılmazsa dördüncü madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6 — Hususî hastanelerin başkalarına devrinde eski sahiplerinin ilişikleri kesildikten 
sonra bu kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri hükümleri yaptırılır. 

Devir alacak kimse bu mükellefiyetleri ifa edinceye kadar hastanenin eski sahibinin mesu
liyeti devam eder. 

MADDE 7 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin altıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ikinci fasıl 

II ıısıısî hant an elerin teşkilâtı 
MADDE 9 —Hususî hastanenin mesul bir müdürü bulunur. Bu müdürün Türkiyede sanatini 

yapmağa izinli Türk hekim olması ve ikisi hastanelerde olmak üzere en aşağı beş yıl Türkiyede 
hekimlik etmiş veyahut Devlet meslek memurluklarında galışmış bulunması, herhangi bir suçtan 
dolayı ağır hapse veya şeref ve haysiyeti bozan suçlar yüzünden hapse mahkûm olmaması lâzımdır. 

1219 numaralı kanunda gösterilen (Âlî haysiyet divanı) kararile muvakkaten sanatının icrası 
yasak edilen hekimler bu yasağın sürdüğü zaman içinde hastanelerde mesul müdür olamaz. 

MADDE 10 — Hükümetin dokuzuncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin onuncu maddesi aynen 

MADDE 12 — Hususî hastaneler, almağa mezun oldukları hastalar için bu hastaların istedik
leri hekimleri davete ve tedavinin bu hekimler tarafından yapılmasını kabule mecburdurlar. 
Eğer hastalar hariçten hekim getirmek arzu ve talep etmezlerse hastaneler bu vazifeyi birinci sı
nıf muvazzaf mütehassıs tabiplerine tevdi ederler. Bu mütehassıslar bakılması kendilerine tevdi edi
len hastaların tedavisinden mesuldürler. Birinci sınıf mütehassıs mesul müdürler, kendi ihtisas 
şubeleri mütehassıslığını da üstlerine alarak yapabilirler. 

MADDE 13 — Yirmi yataklıya kadar olan hususî hastaneler hasta bakıcılardan ve diğer işler 
için kullanılan adamlardan başka bir hasta bakıcı hemşire; (doğum evleri için ebe) kullanmağa mec
burdurlar. Yatak sayısı yirmiden fazla olanlarda en az ne kadar hemşire çalıştırılacağı bir ni
zamname ile tayin olunur. 

MADDE 14 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin on üçüncü maddesi aynen 

MADDE 15 — 14 üncü madde hükmüne girmemiş hususî hastanelerden otuz yataklıya kadar 
olanlar (her vakit hazır bulundurulması mecburî olanlardan başka) ilâçları şehir eczanesinden 
alabilirler. Elli yataklıya kadar olanların ilâçlarını nasıl alacakları, hastanenin yerinin şehre 
uzaklığına göre, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunur. Bütün hususî hastanelerden 
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yatak sayısı elliden fazla olanlar bir eczane ile lüzumu kadar eczacı bulundurmak mecburiyetin
dedirler. Hususî hastanelerden bedelle dışarıya ilâç verilmesi yasaktır. 

MADDE 16 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin on beşinci maddesi aynen 

MADDE 17 — Hususî hastane binalarının tahsis edilecekleri işlere göre ne gibi vasıf ve şart
larda olmaları lâzımgeldiği bir nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 18 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin on yedinci maddesi aynen 

MADDE 19 — Mesul müdürlüğü de deruhde etmiş hususî hastane sahibi ölürse hastane 
kapatılarak ruhsatı geri alınır fakat varisleri hastaneyi işletmek isterlerse hastane kapatılma-
yarak mahallî Hükümetin malûmat ve muvafakatile derhal bir tabip vekil seçilir ve bir ay 
içinde matlup evsafı haiz yeni mesul müdür tayin olunur. Diğer hususî hastanelerin mesul mü
dürlerinin ölümünde veya mesul müdürlükten büsbütün ayrılmalarında da hastane yine kapa
tılmaz; mahallî Hükümetin muvafakat ve malûmatı ile derhal bir vekil tabip seçilmesi şartile 
bir ay içinde yeni mesul müdürü tayin edilir. 

MADDE 20 — Müdürü mesullerin mazeretleri zuhurunda yerlerine ayni evsafta bir hekim 
bırakmak ve mahallî Hükümet tabibine malûmat vermek şartile bir haftaya kadar hastaneden 
infikâkleri caizdir. Bir haftadan fazla infikâk için Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlerinden 
izin alırlar. Bu iznin müddeti üç ayı geçemez. 

MADDE 21 — Hususî hastanelerin yapacakları hizmetlere göre nevileri ve her birinin idare 
şekilleri ve muhakkak bulunması lâzımgelen sıhhî ve tıbbî eşya, alet ve ilâçların cinsleri ve en 
aşağı bulunması şart olan miktarları, hastane yapılarının sıhhî şart ve vasıfları ve iç taksimleri, 
fennî kayitlerin tanzim ve muhafazası, hekimlerin ve müstahdemlerin kadrosu, hastaların 
kabul ve muayenelerin ve cerrahî ameliyeden evvel müşahede kâğıdına kaydi icap eden husus
lar, bu kanunun neşrinden sonra, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tanzim edilecek bir ni
zamname ile tayin olunur. 

MADDE 22 — Bu kanunun neşri zamanında mevcut hususî hastanelerin mesul müdürleri ve 
•sahipleri 21 inci maddede yazılan nizamnamenin neşrinden sonra altı ay içinde kendi hastanele
rinin her türlü hususlarını kanun ve nizamname hükümlerine göre tamamlamağa borçludurlar. 

Üçüncü fasıl 

Hususî hastanelerin vazifeleri 
MADDE 23 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 22 inci maddesi aynen 

MADDE 24 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encüraeninin 23 üncü maddesi aynen 

MADDE 25 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 24 üncü maddesi aynen 

MADDE 26 — Hususî hastanelerde para ile yatan hastalardan sınıflarına göre alınacak gün
delik ücrette; ikamet, iaşe ve hastalığın icaplarına göre yapılması lâzımgelen bütün bakım ve 
hastanede yapılan basit lâburatuar muayeneleri ve 12 inci maddede yazılı hastanenin muvazzaf mü
tehassıs hekimleri ücretleri dahildir. Ancak cerrahî ameliyeler ile hastanın istemesile dışarıdan 
çağırılacak hekimin muayene ve tedavi paralarile ilâç ve pansımanlanna sarfolunan malzeme ve 
röntgen muayenelerinin paralan hastalar tarafından ayrıca ödenir. 

Fakat verem sanatoryumlarında röntgen muayenesi için hiç bir ücret alınmaz. 

MADDE 27 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 26 inci maddesi aynen 

MADDE 28 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 27 inci maddesi aynen 

MADDE 29 — Karın, göğüs ve beyin ameliyelerile diğer mühim ameliyelerin icrasından evvel 
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yapılması iâzmıgelen şeriri tstkikatla lâburatuar muayenelerine ve bunların müşahede kâğıtların
da tamamen tesbitine ve ameliyattan evvel hastanın mevcutsa bünyevî ve arazî manialarının ta
dil ve izalesine ve bir an evvel ameliyat yapılması icap eden vakalarda serirî tetkiklerin ve lâbu
ratuar muayenelerinin tehiri sebeplerine ve saireye ait hükümler 21 inci maddede yazılı nizamna
me ile tayin olunur. 

MADDE 30.,— Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin yirmi dokuzuncu maddesi aynen 

MADDE 31 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin otuzuncu maddesi aynen 

MADDE 32 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin otuz birinci maddesi aynen 

MADDE 33 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin otuz ikinci maddesi aynen 

Dördüncü kısım 

Cezaî hükümler 

MADDE 34 — 33 üncü maddede yazılı teftiş neticesinde meydana çıkarak müesseselerin teftiş 
defterine kayit ve rapor ile vekâlete bildirilen ve bu kanun ile ayrıca ceza tayin edilmemiş olan 
fennî kayitlerde, malzeme, alât, eşyada ve binaların sıhhî şartlarında ve hastane hizmetlerindeki 
noksanlar ile fennî ve idarî diğer eksikliklerin tayin edilecek zamanlar zarfında tamamlanması Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından müessese mesul müdürüne yazı ile ihtar olunur. 

MADDE 35 — 34 üncü maddede mezkûr ihtar hükümlerini tayin olunan zamanda yapmayan 
hususî hastanelerin mesul müdürleri Türk ceza kanununun 526 ncı maddesi mucibince cezalandırıl
makla beraber ihtarı mucip olan noksanlar, hastaların tedavi ve istirahatine müessir olduğu tak
dirde ayrıca 36 ncı madde hükmü de tatbik olunur. 

MADDE 36 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 35 inci maddesi aynen 

MADDE 37 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 36 ncı maddesi aynen 

MADDE 38 — Aşağıdaki hallerde şahıslar tarafından açılmış olan hususî hastanelerin ruhsat 
kâğıtları geri alınır ve vakıf hastaneler ile diğer hususî hastanelerin mesul müdürleri tebdil 
edilir: 

1 : İki defa yapılan ihtara rağmen mesul müdür hastane vazifelerini ihmalde devam ederse; 
2 : Mesul müdür (9) uncu maddede yazılı suçlardan dolayı hapse mahkûm olur veya müessese 

dahilinde hastanelerin veya hastanenin nezahet ve şerefini bozan yasak işler yapılmasına göz yu
mar veya bu işleri kendisi işlerse; 

3 : Mesul müdür sıhhî sebepler haricinde bir senede iki kere izinsiz olarak birer haftadan veya 
bir defada on beş günden fazla hastaneyi terke derse. 

MADDE 39 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 38 inci maddesi aynen 

MADDE 40 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 39 uncu maddesi aynen 

MADDE 41 — Harice ilâç satan yahut mezun olduğu sayıdan fazla hasta yatıran hususî hasta
nelerin mesul müdürlerinden yüz liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. Yalnız 33 üncü 
maddede tasrih olunan ani bir arıza veya kaza neticesinde hastanelere müracaat eden veya naklolu
nan hastalar ile müstacelen tıbbî ve cerrahî müdahaleye muhtaç olan hastaların kabulü bu hüküm
den müstesnadır. 

MADDE 42 — Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 41 inci maddesi aynen 

MADDE 43 — 29 uncu maddede yazılan cerrahî ameliyeleri ayni maddede yazılı tetkik ve te
davileri yapılmadan icra eden tabiplerden üç yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 
Eğer bu suretle cerrahî ameliye yapılan hasta veifat eder ve vefatın ameliyattan evvel yapılması 


