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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Ziraat bankasının göndereceği Hazine paraların

dan posta ücreti alınıp alınmıyacağmın tefsirine ma
hal olmadığına dair mazbata ile, 

Umumî hıfzıssıhha kanununun 181 nci maddesi
nin tashihine dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü 

maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/586) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

2 — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferrua
tı inhisarı hakkında kanun lâyihası (1/587) (Mali-
ve Millî müdafaa, Dahiliye, Adliye, Bütçe ve Gümrük 
ve inhisarlar encümenlerine) 

8 — 1939 malî yılı Hazine hesabı katisi hakkında 
kanun lâyihası (1/588) (Divanı muhasebat encüme
nine) 

4 — Devİet iktisadî teşekkülleri memurları Tekaüt 
sandıkları hakkında kanun lâyihası (1/589) (İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/590) (Bütçe encümenine) 

6 — Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/591) (Bütçe encümenine) 

7 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/592) (Bütçe encümenine) 

8 — Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyi
hası (1/593) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Yedek s/ubay ve askerî memurlar kanununun 
3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi 
sonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/594) (Millî müdafaa encümenine) 

Tezkereler 
10 — Gümrük muhafaza genel komutanlığının 

1939 malî yılı ayniyat katî hesap cetvellerinin gön
derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/355) (Di
vanı muhasebat encümenine) 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bingöl Kütahya 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Vedit Uzgören 

11 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip 
ve tah3İline mahal ve imkân görülmeyen 80 302 lira 
75 kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/356) (Bütçe encümenine) 

12 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülmeyen 206 153 lira 
50 kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/357) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
18 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu

na bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/573, 1940 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sı hakkında 1/574, Hariciye vekâleti 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 1/575 sayılı 
kanun lâyihalarile tdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 2/37 ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 2/88 sayılı 
kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) ' 

14 — Demircinin Azizbey köyünden Halil İbra-
himoğlu Veli Acarın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/287) (Ruznameye) 

15 — iüleşkirtin Celi köyünden Koçakoğullarından 
Selimoğlu Namaz Koçağın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/289) (Ruznameye) 

16 — Millî piyango idaresinin 1940 malî yılına 
ait bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezke
resi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/347) 
(Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER — Vedit Uzgören (Kütahya) , Necmeddin Sahir (Bingöl). 

REİS — Celse açıld. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Giresun mebusu General İhsan Sökmen 
ve iki arkadaşının, Dahilî nizamnamenin 53 ve 
54 ncü maddelerinin tadiline ve 56 neı madde-
sine bir fıkra ilâvesine dair olan nizam teklifi
nin geri verilmesi hakkında takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Dahilî nizamnamenin bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki teklifimizin geri veril
mesini saygılarımızla rica ederiz. 
Giresun mebusu Ordu mebusu Samsun mebusu 

Gl. î . Sökmen Hamdi Şarlan Naşit Fırat 
REİS — Usulen geri veriyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MEDDELER 
1 •— IJursa vilâyeti iskân işlerinde kullanıl

makta. iken vekâlet emrine alınan ismail ITakkı 
D emir öz hakkında Şûrayi devletçe ittihaz olu
nan mukarrerata dair Arzuhal encümeni maz
batası hakkında Adliye ve Maliye encümenleri 
mazbatası (5/2) [1] 

REİS -i— Maliye encümeni mazbatası okuna
cak. 

(Maliye encümeni mazbatası okundu). 
REİS 4 - Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Heşadiyenin Soğukpınar mahallesinden 
Melhemoğullarından Tbrahimoğlu Aşçı Ali Çağ
ların ölüm. cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(S/192) [2] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 — 1932 senesinden itibaren Tep fakültesin

den neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetleri
nin lâğvi ve leylî tıp talebe yurduna edincin tıp 
talebesinin\ tâbi olacakları mecburiyetler hakkın
daki 2000 myüı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe ve flıhhat ve içtimaî muavenet encümeni7-
ri mazbataları (1/554) [3] 

[İJ 93 sayılı basmayan zabtın sanandadır. 
[2] 90 sayılı basmayazr zaptın sanandadır. 
[31 92 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanunun ser
levhasını ruznamede yazılı şekilde yapmak lâ
zımdır. Esas kanunun adı ruznamede olduğu 
gibidir; Bu lâyihada gösterildiği gibi değil. 
Yani bir ek yapıyoruz, ek yaptığımız kanunun 
aslı «Leylî tıp talebe» diye başlamaz Aslı, ruz
namede olduğu gibi, «1932 senesinden itibaren 
Tıp fakültesinden..» diye başlar. Binaenaleyh 
bu şekilde tanzim edilirse kanunların., isimleri 
arasında mutabakat temin etmiş oluruz. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Muva
fıktır. 

REİS — Bu şekilde tashih ediyoruz. Başka 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden ne
şet edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin 
lâğvi ve leylî tıp talebe yurduna alman tıp ta
lebesinin tâbi olacakları mecburiyetler hak

kındaki 2000 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Leylî Tıp talebe yurduna Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince lüzum gö
rülecek miktarda eczacı talebe dahi kabul olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2000 numaralı kanunun etibba-

— 49 — 
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ya tahmil ettiği bilcümle mükellefiyet ve mec
buriyetler bu talebe hakkında dahi aynen tatbik 
olunur. Şu kadar ki eczacılık tahsilini tam ola
rak yurdda geçirenlerin mecburî hizmet müdde
ti üç senedir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

REİS — Maddeyi reyinze arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
i — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş

kilât ve Memurin kanununun 53 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri mazba
taları (1/559) | "Lj. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni reyinize arzediyorum, Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teşkilât 
ve memurin kanununun 53 ncü maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 

muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanu
nunun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Hastanelerle diğer sıhhî müesseseler müte
hassıslıklarına kanun ve nizamnamesine uygun 
olarak ihtisas vesikası almış ve ihtisas vesika
ları usulen vekâletçe tasdik ve tescil edilmiş 
olanlar tayin edilir. 

Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart 
değildir. Hastanelerle diğer sıhhî müessesele
rin mütehassıslıklarına tayin edileceklerin ih
tisas yapmak için çalıştıkları asistanlıklar müd
deti hariç olmak üzere en az dört sene Devlet 
sıhhî hizmetlerinde vazife görmüş veya ser
best tabiplik yapmış olmaları şarttır. 

Şu kadar ki, her hangi bir münhale yuka
rıda zikredilen evsafı haiz mütehassıs buluna
madığı takdirde dört sene Devlet sıhhî hiz
metlerinde vazife görmeden veya serbest ta
biplik yapmadan ihtisas vesikası almış ve usu
len vekâlete tasdik ve tescil ettirmiş olan di
ğer tabiplerin de mütehassıslığa tayinleri caiz
dir. Ancak bunların tayin ve tahvil edilecek-

[JJ 91 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
— 50 

leri mütehassıslık hizmetlerinde dört sene mec
burî hizmeti teahhüt etmiş bulunmaları da şart
tır. 

Bu şekilde mecburî hizmet teahhütle müte
hassıslığa tayin olunanlar muayyen olan müd
detin hitamından evvel vazife ifasından imti
na ederlerse mütebaki müddet kadar Devlet 
sıhhî hizmetlerinde mütehassıs sıfatile istihdam 
olunamazlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir ufak kelime 
tashihine ihtiyaç vardır. En son fıkrada «Bu 
şekilde mecburî hizmet taahhütle ...» denmek
tedir. « . . . Mecburî hizmet taahhüdü ile ...» ola
caktır. 

REİS — Bu şekilde tashih ile maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 3017 numaralı 
kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan müte
hassıslarla asistanlıklara tayin edilmiş olanlar 
bu hükümden müstesnadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanunla istih
daf edilen maksat, boş hastanelere lâzım olan 
tıbbî unsurları, mümkün olabileceği kadar, daha 
fazla miktarda elde etmektir. Onun içindir ki 
mecburî hizmet kaydini asistanlara teşmil ediyo
ruz, sonra ihtisası olanları, ihtisas vesikası alan
ları mecburî hizmetten müstesna tutuyoruz. 
Binaenaleyh bu şekilde engeller kalkınca, nok
sanları telâfi etmek yoluna gitmiş oluyoruz. 
Şimdi ben bu muvakkat maddeden evvelâ şu 
fikri anlamak istiyorum: Niçin 3017 numaralı 
kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan asistanlar 
ve mütehassıslar bu istediğimiz vaziyetlerden 
istifade etmesinler? Meselâ çıkardığımız bu ka
nuna göre, bu gün ihtisas vesikası alan bir 
doktor, Sıhhiye vekâletince, bir hastaneye gi
debilecek. Neden? Çünkü ihtisas vesikası var. 
Bundan maada, asistanlık vazifesini yapmış, 
asistanlığını ikmal eder etmez, müddet ne 
olursa olsun, Sıhhat vekâleti, asistanlık hizme
tini, sıhhat hizmeti telâkki ederek bunu tayin 
edecek. 

Şimdi prensip olarak bunu koyduktan son
ra, neşri tarihi, ki 1936 dır, 1936 senesinden 
evvel asistanlık yapmış veyahut o tarihten ev
vel ihtisas vesikası almış olanlar, ayni za
manda tecrübei hayatla sıhhat ordusu için 
daha çok faydalı bir eleman olmuş değil midir ki 
bunlardan istiğna gösteriyoruz? Ben mebde 
ile münteha arasmda böyle bir tenakuz gör
düğümden dolayı evvelâ Sıhhiye vekilinden ufak 
bir izahat istiyorum. Öyle tahmin ediyorum ki 
eğer beraber düşünüyorsak, bu muvakkat mad
deye lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

İkinci mesele : Bir redaksiyon işidir. (3017 
numaralı kanunun neşrinden evvel...) denili
yor. Bu; neşri tarihinden evvel, olmak lâzım
dır. Bunu okuyacaklar bu tarihi öğrenmek 
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için 3017 4 u m a r a l I kanunun başına bakacak, 
neşri tarihini öğrenecek. Alâkadarı neşir tari
hini öğrenmeğe sevketmektense - ki bendeniz 
bunu tetkiş ettim, 23 haziran 1936 tarihli imiş -
Bu; redaksiyon meselesidir. Birinci nokta hal
ledilecek ojlursa; (3017 numaralı kanunun neş
ri tarihi ol4n 23 haziran 1936 tarihinden evvel...) 
demek surfetile vaziyeti izah ve irtibatı temin 
etmişi oljırmz. Bu, itirazı mucip bir nokta de
ğildir. 

Bence gösterdiğimiz suhuletten maksat, az 
evvel yetişmiş olan adamları alıp hizmete kor
ken, daîja [evvel yetişmiş, asistanlık yapmış ve 
daha evVeJ ihtisas vesikasını almış ve o ihtisas 
vesikasına müsteniden daha çok hayat içinde 
bocalamış olan adamları seçip almakta ne mâni 
vardır? Bu nokta hakkındaki düşüncelerini 
lütfen izah ederlerse biz de ona göre mütalea-
mızı tekrar söyleriz. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HlfLÜSl ALATAŞ (Aydın) — Burada 
gösterilmiş olan muvakkat madde, esas kanunun 
maddesi!iç.nde idi. Refik İnce arkadaşımızın an
ladığı vaziyet değildir. Maksat, bu tarzda kalmış 
olanlar varsa, bu mecburî dört sene hükmünü 
daha almadan evvel, onları istihdam edebilmek
tir. Yoksa onlara yeni bir hizmeti mecburiye 
koymak iç|n değildir. Bu tarzda arkadaş kaldı
ğını tahmijı etmiyoruz. Kanunun neşrinden hay
li zaman gfeçmiştir. Olabilir ki 2 - 3 tane genç çı
kabilir. Onları tayinde müşkülât çekeriz diye bu 
kaydi koyduk. 

Esas kanunun metninde vardır. 
REFİKİ İNCE (Manisa) —. Evet, soruşum ve 

cevap alışım faydalı oldu. Çünkü hakikaten bi
rinci mad^e ile koyduğumuz prensibe muhalif 
telâkki edilen bir vaziyet görmüştüm. Şimdi 
eğer arkadaşlarımız, Sıhhat vekili arkadaşımız 
gibi anlıyo-rlarsa bidayette öyle anlamadım. Tıp 
fakültesinden yetişmiş olan mütehassıs ve asis
tanlardan t tayin edilmiş olanlar bu hükümden 
müstesnadır. O halde bu hükümden müstesnadır 
demek, kendilerine verilmiş olan kolaylıklardan 
müstesnadır gibi bir manaya galiyor. Eğer aksi 
manaya geliyorsa, bu hükümde iltibasa mahal 
görülmüyöTsa mesele yoktur. 

ISMteî) EKER (Çorum) — Bu hükümler yu
karıdaki iıecburiyet hükümlerine aittir. 

REPİIİ İNCE ( Devamla ) — Benim anladı
ğım şudur}: Mecburiyet yoktur. Bir defa Tıp fa-
kültesinde|n çıkıp şu şekilde doktor vesikası al
mak için dört sene hizmet etmek şart. Bitti, 
mecburiyet budur. Şimdi katî olarak bu mec
buriyeti b|ı kanunla hafifletiyoruz. Ancak, asis
tanlık yabanlarla ihtisas yapanlar bu mecburi
yetten müstesnadır diyoruz. Benim anladığım 
budur. Şimdi bu maddei muvakkate ile bu hü
kümden ıhüstesna denildiği zaman; hangi hü
kümden? yeni konulan hükümden müstesna olur. 

Çünkü zaten birisi mevcut idi, dört sene filî 
hizmet mevcut idi. Tensip buyurursanız, bu 
maksadı ifade etmiş olmak için ( bu hüküm
den.... ) yerine ( mecburiyeti kaydinden müstes
nadır ) denilirse mesele kendiliğinden halledil
miş olur. Şu halde encümen arkadaşlarımdan 
rica ediyorum; zaten kendilerinin de maksatla
rının bu olduğunu ifade ettiler, demin arzetti-
ğim redaksiyon, tahrir işini 3017 numaralı ka
nunun neşri tarihi olan 23 haziran 1936 dan 
evvel şeklinde yazalım. Nihayetine de 

HASAN SAKA (Trabzon) — Bu hüküm
den, yerine; bu mecburiyetten müstesnadır, di
yelim. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet, işin içinde 
bir sakatlık var, Encümen bunu lütfetsin. 

İSMET EKER (Çorum) — Hayır, hiç bir 
sakatlık yoktur. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Ana kanu
nun metninde bu hüküm vardır. Müsaade buyu
rursanız ana kanunun buna taallûk eden son 
fıkrasını okuyayım : 

«... dört sene Devlet sıhhî hizmetlerinde va
zife görmüş veya serbest tabiplik yamış olmaları 
şarttır. 

Bu kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan 
mütehassıslarla asistanlıklara tayin edilmiş 
olanlar bu hükümden müstesnadır.» Yani dört 
sene serbest hekimlik yapmak, devlet hizmetinde 
bulunmaktan müstesna olmak. Zaten bu eski ka
nunda aynen vardır. Bu sefer de muvakkat 
madde şeklinde konmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bahsettikleri me
sele o kanuna göre doğrudur. Fakat şimdi bu 
hüküm tadil yeni konulan hükme matuftur, 
ben bunda bir taknin eksikliği görüyorum. En
cümen arkadaşlarımız izahat versinler. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Bu, değiştirilen madde içerisinde bir hükümdür. 
Bir defaya mahsus olan hükmüdür. Bu hükmü 
muvakkat maddeye aldık. Eski kanunda bu mev
cuttur. Muvakkat madde ile, eski maddedeki 
hükmü kaldırmış oluyoruz. Anlaşılmıyacak bir 
şey yoktur. 

S. VE t. M. E. M. M. Dr. ALİ SÜHA DELIL-
BAŞI (Kütahya) — Efendim, Sıhhat vekili bey
efendinin de izah buyurdukları gibi; esasen mev
cut olan hükmü muvakkat maddeye almaktan 
başka bir değişiklik yapılmamıştır. Encümen 
bunda vuzuh görmüştür. Fakat Heyeti Celile 
daha fazla bir tavzih istiyorsa konsun, encüme
nimiz muhalefet etmemektedir. 

REİS — Takrir veriyor musunuz? 
REFİK İNCE (Manisa) — Hayır, kendim

de bu hususta salâhiyet görmüyorum. Bu nü 
küm mademki böyle anlaşılıyor, pek âlâ. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... 
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REFlK İNCE (Manisa) — Tarih ilâve edil

mek şartile. Çünkü encümen kabul etti. 
REÎS — Evet. Bu suretle maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanan neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler 

bul edilmiştir. 
Etmeyenler ... Ka-

MÂDDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede görüşülecek başka madde kal

madı. Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

..>.- >>-e« 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 90 
Reşacjiyenin Soğukpınar mahallesinden Melhem oğulların
dan İbrahimoğlu aşçı Ali Çağların ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/192) 

T.\C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri D. Mü. 
Sayı : 4/6680 

25 - XII - 1939 

Büyük Millet Meclisi.Yüksek Reisliğine 

26 - IX - 1939 tarih ve kanunlar K. 1024/711 sayılı tezkere karşılığıdır: 
Adam öljdürmek suçundan dolayı Kırklareli Ağır ceza mahkemesince ölüm cezasına mahkûm edilen 

ve hakkındaki bu hüküm Temyiz mahkemesince tasdikli bulunan ibrahim oğlu Aşçı Ali Çağların 
sonradan vaki olan tashihi sin talebi, yapılan duruşma neticesinde reddedilmiş ve bu karar da Tem
yiz ikinci Hukuk dairesince tasdik kılınmış olduğu Adliye vekilliğinden alman 23 - XII - 1939 tarihli 
ve 425/211 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Arzı sabık veçhile mahkûm hakkında Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesine göre icabı 
yapılmak üzere bu işe ait evrakın ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başrvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas A>. 3/192 
Karar $o. 11 

Yüksek Reisliğe 

25 - III -1941 

Yoğurtçu Mahmudu parasmı almak kastile 
ve taammüdjen öldürmek maddesinden suçlu 
Reşadiye kazasının Soğukpınar mahallesinden 
Melhemoğuljarrndan İbrahimoğlu 1326 doğum
lu Aşçı Ali Çağların ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Kırklareli Ağır ceza mahkemesince 
verilen karajrm tasdikına dair Temyiz mahke
mesi Birinci jceza dairesinden sadır olan 23 - III -
1939 tarih v0 212 esas 969 karar sayılı ilâmı mü
teakip kanukî muamelesinin ifası için Başvekâ
letin 25 - KIJ. - 1939 tarih ve 4/6680 sayılı tezke-

keresile Adliye encümenine havale ve tevdi edil
mesi üzerine zikri geçen ilâm ve dava dosyası 
tetkik edildi. 

Helvacı ve yoğurtçu 1285 doğumlu Hurşitoğlu 
Mahmudun hayli miktarda parası bulunduğunu 
ve Mahmudun geceleri dükkânda yalnız yattığını 
öğrenen Aşçı Ali Çağların Bayburtlu Mustafa ile 
birlikte 4 -1 -1935 cumartesi gecesi saat 12 rad
delerinde Mahmudun dükkânını açtırarak içeri 
girdikleri ve bunlardan Aşçı Ali Çağlarm iste
diği yarım kilo kadaifi tartmakla meşgul olan 
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Mahmudu birden bire gırtlağına sarılarak boğ- rilmiştir. 
mak suretile öldürmüş olduğu sabit görülerek 
ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde îbrahimoğlu 
Ali Çağlara hükmedilen Ölüm cezasının hafifleş-
tirilmesirii veya değiştirilmesini müstelzim bir 
sebap görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince cezanın infa
zına karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
tasvibine arzına Encümence ittifakla karar va-

Adliye En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. Altsoy 0. 
Gaziantep 

ö. A. Aksoy 
Manisa 

.1. Tümer 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

Kâ. 
Konya 

0. Gültekin 
Erzincan 

. Niyazi Burcu A. Fırat 

b\ 

Kayseri 
R. özsoy 
Trabzon 
A. Barutçu 

( S. Sayısı : 90) 



S. Sayısı :9I 
Sıhhatj ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilit ve memurin 
Kanununun 53 üncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanuri lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 

encümenleri mazbataları (f/559) 

T. G. 
Başvekâlet 3 - 111 - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi: 6/787 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununun 53 neü mad
desinin değiştirilmesine dair Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 8 - !ll - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunjulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3017 nunfaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanununun 53 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri 

3017 numaralı kanunun (53) neü maddesinin, Tıp talebe yurdunda okuyarak tabip olan ve bu 
suretle 2000 numaralı kanun hükümlerine tevfikan mecburî hizmete tâbi tutulanlarla kendi hesa
bına okuyanlar arasında meslekî müsavat tesis bakımından tedvinine lüzum görülmüştü. 

Diğer taraftan kadın tabipler veya kendi hesabına tahsil ederek mecburî hizmete tâbi olmak
sızın gerek İmemleket dahilinde ve gerek memleket dışında yetişmiş mütehassıslar veyahut sıhhî hali 
sebebile Hükümet tabipliklerinde mecburî hizmetlerini ifa edemiyerek müesseselerde istihdam 
edilip mütehassıs sınıfını iktisabedenler; mevcut ve müteaddit mütehassıslık hizmetleri de münhal 
iken (53) ^ıcü madde ile mevzu esasların mevcudiyeti dolayısile tayin yapılamamak gibi gayri ta
biî bir net|ce meydana gelmektedir. 

Binaenajleyh, (53) neü maddenin tedvininde hâkim olan esas muhafaza edilmekle beraber di
ğer taraftan yukarıda arzedilen gayri tabiî vaziyeti önlemek için dört sene Devlet sıhhî hizmetlerin
de vazife görmemiş veya bu kadar müddet serbest tabiplik yapmamış olduğu halde yukarıda zik
redilen evsafta yetişmiş mütehassısların da tavzif edilebilmelerini temin maksadile işbu kanun 
lâyihası tahzim edilmiştir. 

Bundan) başka talip çıkmaması dolayısile uzun müddet münhal kalan uzak vilayetlerimizdeki 
hastaneler [mütehassıslıklarına mütehassıs tabip tedariki imkânı elde edilmek ve bunların muay
yen bir mijddet için vücutlarından istifadeyi mümkün kılabilmek için bu suretle tayin edilenlere 
ayrıca mecburî hizmet tahmili de lüzumlu ve faideli görülmüştür. 

ı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 58 
Esas No. 1/559 

18 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti teşkilât ve memurin kanununun 53 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 3 - III -1941 tarih ve 6/787 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası en
cümenimize havale Duyurulmakla Sıhhat ye iç
timaî muavenet vekâleti müsteşarı ve Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu. 

Lâyihaya ait mucip sebeplerde tafsilen izah 
olunduğu veçhile 1932 senesinden sonra gerek 

istanbul Üniversitesi tıp fakültesinden ve gerekse 
ecnebi memleketler tıp fakültelerinden usulen 
diploma almış ve diplomaları tescil edilmiş bulu
nan kadın ve erkek tabiplerden mecburî hizme
te tâbi olmayanların yurt içinde ve dışında ihtisas 
yapmış, tababet ve şuabatı sanatları kanununa 
ve ihtisas nizamnamesine göre ihtisasları tasdik 
edilmiş mütehassıslardan halen münhal bulunan 
muhtelif mütehassıslık hizmetlerinde kanunun 
koymuş olduğu dört sene serbest tabiplik veya 
Hükümet tabipliği yapmak mecburiyetini ifa 

etmeden istihdamlarını temin suretile kendile
rinden istifadeyi mümkün kılmak üzere hazır
landığı anlaşılan kanun lâyihasının teşkilâta ye
ni bir ilâveyi istilzam etmeyip münhalâtı doldu
rarak mütehassıslardan memleketin her tarafın
da istifadeyi istihdaf ettiği anlaşıldığından lâ
yiha encümenimi zce aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Bursa 

A. Nevzad Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kırklareli 
B. Denker 

Trabzon 
Sim Day 

R. V. 
Kastamonu 

Bu M. M. 
Bursa 

T. Çoşkan Dr. Sadi Konuk 

Ağrı 
İhsan Tav Dr. 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
Kemal Turan 

Muş 
Ş. Ataman 

A 

Bolu 
Zihni Ülgen 

Elâziğ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
. Sungur 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sth. ve İç. Mu. Encümeni 

Esas No. 1/559 
Karar No. 6 

25 - 777 -1941 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununun 53 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğince hazırlanıp Meclise sunu
lan ve Yüksek Reislikçe havale edildiği Bütçe 
encümeninde tetkikinden sonra encümenimize 
tevdi olunan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti müsteşarı hazır olduğu hal

de okundu ve konuşuldu. 
Alman izahat ve yapılan tetkiklere göre has

taneler ve diğer sıhhî müesseselerde mütehassıs 
mevkiinde istihdam edilebilmek için, mütehas
sıs sıfatını memleket dahilinde veya dışında usu
len almış ve tescil edilmiş olan tabiplerin asis
tanlık müddetleri sayılmamak üzere dört sene 
Devletin sıhhî hizmetlerinde çalışmış yahut ayni 
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müddetle serbest tabiplik yapmış olması şart 
olup kendi hesabına tahsil ederek ihtisas yap
mış olanlardan veyahut dört sene serbest tabip
lik yapmamış Devlet sıhhî hizmetinde bu müd
detle istihdam edilmemiş olan tabiplerin hasta
nelerde ve j diğer sıhhî müesseselerde mütehassıs 
tabip olarajk tavzif edilemedikleri ve bu sebeple 
evsafı lâzimeyi haiz tabiplerin bulunmaması ha
linde bu gibi vazifelerin uzun müddet münhal 
kaldığı ve i işbu lâyihanın lüzum ve zaruret ha
linde dört sene Devlet sıhhî hizmetlerinde vazife 
görmemiş ^ahut ayni müddetle serbest tabiplik 
yapmamış [olanlardan da mütehassıs sıfatile is
tifade ediltıesini derpiş ederek hazırlandığı an
laşılmış olmakla esas itibarile kabul edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tahsil müddetini kısmen veya tamamen leylî 
Tıp talebe yurdunda geçirmiş olan tabiplerden 
Devletin başka sıhhî hizmetlerinde mecburî hiz
meti tamaıjıen ifa etmeden sıhhî mazeret sebe-
bile veya görülen lüzum üzerine Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletince asistanlığa tayin edi
lenlerin asistanlıkta geçirdikleri zamanlar 2000 
numaralı kanunun mecburî hizmetlerinden sayıl
makta ve asistanlık müddetini ikmal ile usulen 
mütehassıs jünvanmı iktisap ettikten sonra müte
hassıslığa tayin edilebilmek için asistanlık müd
deti hariç olmak üzere Devletin diğer sıhhî hiz
metlerinde (dört sene ikmal edilmekte ve bu son 

hizmet müddetleri de yurda ait hizmeti mecbure-
den sayılmaktadır. Bu kanun lâyihası kabul bu-
yurulduğu takdirde leylî tıp talebe yurdunda 
bulunup ta 2000 numaralı kanuna ait hizmeti 
mecbureyi ikmal edilmeden asistanlığa tayin 
edilenler mütehassıs olduktan sonra doğrudan 
doğruya mütehassıslık vazifesine tayin edilebi
leceklerinden bu gibilerin birisi 2000 numaralı 
kanunun mükellef kıldığı diğeri de bu kanuna 
göre ifası lâzım gelen mecburî hizmetleri ikmal. 
etmeleri lâzım geleceğinden bu suretle mütehas
sıslıkta geçecek hizmeti mecbure müddetinin 
ayni zamanda yurda ait hizmeti mecbureden ca
yılıp sayılmıyacağı incelenerek neticede her ila 
hizmeti mecburenin bir birinden ayrı olarak ifası 
lâzım geleceği kanaatine varılmış ve kanun lâyi
hası Encümenimizce aynen kabul edilmiş olduğu
nun arzile Yüksek Reisliğe sunuldu. 
S. ve î . M. E. Eeisi M. M. Kâtip 

Ağrı Kütahya Edirne 
Dr. H. Kural Dr. A. 8. Delübaşı 

Aydın Burdur Bursa 
Dr. Ş. Şener Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. R. Güran 

Gaziantep Kastamonu Kastamonu 
Dr. M. A. Ağakay Dr. T. Aslan R. Saltuğ 

Kırşehir Kocaeli Konya 
Dr. H. Ülkü Dr. F. Sorağman Dr. O. Ş. Uludağ 

Maraş Tekirdağ 
Dr. K. Bayizit N. Trak 

( S. Sayısı 1)1 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununun 53 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanunu
nun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Hastanelerle diğer sıhhî müesseseler müte
hassıslıklarına kanun ve nizamnamesine uygun 
olarak ihtisas vesikası almış ve ihtisas vesika
ları usulen vekâletçe tasdik ve tescil edilmiş 
olanlar tayin edilir. 

Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart 
değildir. Hastanelerle diğer sıhhî müessesele
rin mütehassıslıklarına tayin edileceklerin ih
tisas yapmak için çalıştıkları asistanlıklar müd
deti hariç olmak üzere en az dört sene Devlet 
sıhhî hizmetlerinde vazife görmüş veya ser
best tabiplik yapmış olmaları şarttır. 

Şu kadar ki her hangi bir münhale yuka
rıda zikredilen evsafı haiz mütehassıs buluna
madığı takdirde dört sene Devlet sıhhî hiz
metlerinde vazife görmeden veya serbest ta
biplik yapmadan ihtisas vesikası almış ve usu
len vekâlete tasdik ve tescil ettirmiş olan di
ğer tabiplerin de mütehassıslığa tayinleri caiz
dir. Ancak bunların tayin ve tahvil edilecek
leri mütehassıslık hizmetlerinde dört sene mec
burî hizmeti teahhüt etmiş bulunmaları da şart
tır. 

Bu şekilde mecburî hizmet teahhütle müte
hassıslığa tayin olunanlar muayyen olan müd
detin hitamından evvel vazife ifasından imti
na ederlerse mütebaki müddet kadar Devlet 
sıhhî hizmetlerinde mütehassıs sıfatile istihdam 
olunamazlar. 

MUVAKKAT MADDE — 3017 numaralı 
kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan müte
hassıslarla asistanlıklara tayin edilmiş olanlar 
bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

Bş.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ad.V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. Y. 
A. F. Cebesoy 

G. Î.V. 
R. Karadeniz 

8-II-1941 
M. M. V. 

(S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

\>9<i 
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S. Sayısı: 92 
1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet edecek 
tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve leylî tıp talebe 
yurduna alınan tıp talebesinin tâbi olacakları mecburiyet
ler hakkındaki 2000 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 

Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri 
mazbataları (1/554) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/785 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Leylî tıp talebe yurduna alman tıp talebesinin tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 
numaralı kanuna ek olarak Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 7 - I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunjulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Leylî tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinin tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 numa
ralı kanuna ek kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Memleketimizin tabip ihtiyacının temini gayesile Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 2000 numa
ralı kanunu^ tatbikatı neticesinde tabip adedinin ihtiyaca kâfi bir hadde yaklaşmasına imkân ha
sıl olabilmiştir. 

Buna mukabil gerek umumî muvazeneye dahil ve gerekse Hususî idare ve belediye bütçelerinden 
idare olunan hastaneler eczaeılıklarile memleket ve belediye eczacılıklarına pek nadir talip çıkmak
ta, çıkan talipler ise ekseriya matlup evsafı haiz bulunmamaktadır. 

Bu hal bir çok eczacılıkların münhal kalması veya ehliyetsiz ellerde bulunması gibi bir netice 
tevlit etmekjtedir ki bunu önlemek mecburiyetinde bulunan vekâletimiz, eczacıların da yurtta oku
tularak mecpurî hizmete tâbi tutulmalarını zarurî görmektedir. 

Bu maksadı temin için işbu lâyiha tanzim ve takdim kılınmıştır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - III - 1941 
Mazbata No. 59 
Esas No. 1/554 

Yüksek Reisliğe 

Leylî Tıp talebe yurduna alman Tıp talebe
sinin tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 
2000 sayılı kanuna ek olarak Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
3-III-1941 tarih ve 6/785 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası encümeni
mize havale buyurulmakla Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti müsteşarı ile Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edil
diği veçhile memleketin muhtelif saha ve teşek
küllerinde mevcut olan eczacılık münhallerini 
doldurmak ve bu maksatla, Hükümet ve bele
diye tabipliklerindeki boşlukları ikmal husu
sunda 2000 sayılı kanunun temin ettiği faydalı 
tatbikatı eczacılara da teşmil etmek üzere bu 
lâyihanın hazırlandığı ve verilen şifahî izaha 
göre halen Leylî Tıp talebe yurdunun bin tale
beden ibaret olan mevcuduna hiç bir ilâve yapıl-
mıyacağı ve bu suretle bütçeye yeni bir masraf 
ta tahmil edilmiyeceği anlaşıldığından faydası 
aşikâr olan lâyiha encümenimizce esas itibarile 
kabule şayan görülmüştür. 

Ancak 2000 sayılı kanun mecburî hizmeti ta
lebenin yurdda geçirdiği müddetin iki sülüsü ola

rak tesbit etmiş ve eczacılık tahsil müddeti dört 
sene olduğuna göre bu müddetin iki buçuk sene
den fazla olacağı görüldüğünden mecburî hiz
met müddetinin üç sene olarak tesbitini Encüme
nimizde muvafık görerek ikinci maddeye böyle 
bir kayit ilâve edilmiştir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenine gönderilmek üzere Yüksek lieisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Bolu 
Î.Eker T. Çoşkan Zihni Ülgen 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bursa 
F. Öymen İhsan Tav Nevzad Ayaş 

Bursa Diyarbakır Llâziğ 
Dr. Sadi Konuk Rüştü Bekit M. Fethi Alt ay 

Giresun İsparta İsparta 
. M. Akkaya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kırklareli Konya Kütahya 
B. Dcnker R. Türel A. Tiridoğlu 

Mardin Muş Seyhan 
R.-Erten Ş. Ataman S. Çam, 

Trabzon 
Sırrı Day 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıh. ve tç. Mu. Encümeni 25 - III -1941 

• Esas No. 1/554 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Leylî tıp talebe yurduna alman tıp talebe
sinin tâbi Olacakları mecburiyetler hakkındaki 
2000 sayılı kanuna ek olarak Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğince hazırlanıp Yüksek Reis
likçe önce Bütçe encümenine tevdi buyurulan 
ve orada tetkik edildikten sonra Encümenimize 
havale edilen kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti müsteşarı hazır bulunduğu 
halde okundu ve görüşüldü : 

Kanunun, leylî tıp talebe yurduna eczacı 
talebenin de kabulü suretile mecburî hizmete 
tâbi bir eczacı zümresi yetiştirmek ve bu su
retle gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti hastane ve sıhhî müesseselerindeki, gerekse 
hususî muhasebe ve belediyelerce idare edilen 
hastanelerle sıhhî müesseselerdeki eczacı boş
luğunu doldurmak gibi hakikaten mübrem ve 
mühim bir ihtiyacı karşılayacağı anlaşıldığından 
heyeti umumiyesi kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilip Hükümetin teklif ve 
Bütçe encümeninin kabul ettiği birinci madde 
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. An
cak Bütçe encümeninin tadil ettiği ikinci mad
de metninin ikinci fıkrası « şu kadar ki bun
ların mecburî hizmeti üç seneden aşağı olamaz » 
diye yazılı olup metnin bu şeklile kabulü tak
dirinde tahsillerinin tamamını değil de yalnız 

bir kısmını Leylî tıp talebe yurdunda geçir
miş olan eczacı talebenin yurdda kaldıkları müd
det ne kadar az olursa olsun mecburî hizmetle
rinin üç sene olacağı manası çıkarılabileceğine, 
halbuki kanunun maksadı bu olmayıp eczacılık 
tahsilinin tamamını Leylî tıp talebe yurdunda 
yapmış olan eczacı talebeyi üç sene mecburî 
hizmete tâbi tutarak kısmen yurdda tahsil 
yapmış olanlar hakkında 2000 numaralı kanunun 
umumî hükümlerini tatbik etmek olduğuna göre 
maddenin tatbikatında görülebilecek tereddütle
rin izalesi için işbu ikinci fıkra daha vazıh ve 
katî bir şekle konulmuş, üçüncü ve dördüncü 
maddelerde aynen kabul edilmiş olduğu arzile 
mazbatamız Yüksek Reisliğe sunulur. 

S. ve î. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Ağrı Kütahya Edirne 

Dr. H. Kural Dr. A. S. Delilbaşı 
Aydın Burdur Burs» 

Dr. Ş. Şener Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. R. Güran 
Gazianteb Kastamonu Kastamonu 

Dr. M. A. Ağakay R. Saltuğ Dr. T. Aslan 
Kırşehir Kocaeli Konya 

Dr. H. Ülkü Dr. F. Sorağman Dr. O. Ş. Ulvdağ 
Maraş Tekirdağ 

Dr. K. Bayizit N. Trak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Leylî Tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinivı 
tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 

numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Leylî Tıp talebe yurduna Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince lüzum gö
rülecek miktarda eczacı talebe dahi kabul olu
nur. 

MADDE 2 — 2000 numaralı kanunun etibba-
ya tahmil ettiği bilcümle mükellefiyet ve mec
buriyetler bu talebe hakkında dahi aynen tatbik 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

7 - II - 1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş E. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. Ökmen 

4 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Leylî Tıp talebe yurduna alınan Tıp talebesinin 
tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 

numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — 2000 numaralı kanunun etib-
baya tahmil ettiği bilcümle mükellefiyet ve mec
buriyetler bu talebe hakkında dahi aynen tat
bik olunur. Şu kadar ki bunların mecburî hiz
meti üç seneden aşağı olamaz. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 
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5 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 
Leylî Tıp talebe yurduna alınan Tıp talebesinin 
tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 

numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2000 numaralı kanunun etibba-
ya tahmil ettiği bilcümle mükellefiyet ve mec
buriyetler bu talebe hakkında dahi aynen tatbik 
olunur. Şu kadar ki eczacılık tahsilini tam ola
rak yurdda geçirenlerin mecburî hizmet müdde
ti üç senedir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4; — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»»-« 
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S. Sayısı: 93 
Bursa .vilâyeti iskân işlerinde kullanılmakta iken vekâlet 
emrine alınan ismail Hakkı hakkında Şûrayı Devletçe ittihaz 
olunan mukarrerata dair Arzuhal encümeni mazbatası hak

kında Adliye ve Maliye encümenleri mazöataıan (â/2) 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Erzuhal encümeni 

Esas No. 5/2 
30-VI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Bursa iskân işlerinde müstahdem iken 19 -
VI - 1932 târihinde vekâlet emrine alınmış ol
duğundan ve bu tarihten itibaren kendisine 
vekâlet emri maaşı verilmesine dair Devlet şû-
rasmca karar istihsal etmiş olduğu halde mez
kûr maaşın vekâletçe verilmediğinden bahsiie 
şikâyeti havi ismail Hakkı imzasile Yüksek Re
isliğe gönderilen arzuhal, Encümene verilmekle 
keyfiyet Dahiliye vekâletinden sorulmuştu: 

Gelen karşılıkta : 
Bursa vilâyeti iskân istatistik memuru iken 

vazifesine müteallik hususattan dolayı vekâlet 
emrine alınmış olan mumaileyhe vekâlet emri 
maaşı itası hakkında gergi Devlet şûrasmca ka
rar sadır olmuş ise de icra olunan tetkikatta 
mumaileyhin Çankırı jandarma bölük kuman
danlığından 20 ağustos 1335 tarihinde tekaüde 
sevk edildiği anlaşılmasına ve mütekait iken 
tekrar Devlet hizmetine alınanların memuri
yetlerinden infikâkleri halinde kendilerine eski 
tekaüt maaşlarının iadeten tahsisi lâzımgeleceği 
Maliye vekâleti Muhasebat umum müdürlüğün
den işar kılınmasına binaen mumaileyh İsmail 
Hakkı Bey hakkında o yolda muamele ifası za
rurî olduğu bildirilmiştir. 

İcabı konuşuldukta : 
Gerçi mumaileyhin Devlet şûrasına müraca

atı üzerine Şûraca evvelki vaziyeti tetkik edil-
miyerek alelade vekâlet emrine alınan memur

lara kryasen ve 1777 numaralı kanunun hüküm
lerine tevfikan kendisine vekâlet emri maaşı ve
rilmesine dair karar sadır olmuş ise de mütekait 
iken hizmete alınıp bilâhare vazifeleri lâğvedi-
lenlerin veya vekâlet emrine alınanların tekaüt 
vaziyetleri avdet etmiş olacağı cihetle bunlara 
ancak eski tekaüt maaşlarının iadeten tahsisi 
ve şu kadar ki bilâhare istihdam edildikleri 
müddet için hizmeti müteahhire zammı verilme
si 1683 numaralı tekaüt kanununun 7 nci mad
desinde sarahaten münderiç olmasına göre ve
kâletin noktai nazarındaki isabet derkârdır. 

Maahaza ortada Şûrayi Devlet Deavi daire
sinin bir kararı olmasına ve ahiren Meclisi Âli
ce sadır olan 803 numaralı kararda Deavi dai
resi kazaî vazife gören müstakil bir mahkeme 
sıfatı salâhiyetini haiz olup vereceği kararların 
katı mahiyette bulunduğu beyan kılınmasına gö
re encümen tayini muamelede tereddüt etmiş
tir. Binaenaleyh kanunun mutlak olan saraha
tine ve Şûranın da mezkûr kararına göre muk-
tazi muamelenin tayini zımnında Heyeti Celile-
ye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 

Ar. E. Reisi M. M. Kâtip Na. 
Rize İstanbul Muğla 
Atıf M. Ziya K. Nuri 

Trabzon Yozgad Mardin Van 
8. Sırrı A. Cevdet Abdürrezzak Münih 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 26-XII-1940 

Esas No. 5/2 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Bursa vilâyeti îskân istatistik memuru iken 
vazifesine müteallik hususattan dolayı vekâlet 
emrine alınmış olan İsmail Hakkmın Yüksek 
Meclise vukubulan müracaatinde Devlet şûra
sından istihsal eylemiş olduğu kararın infaz 
edilmemekte olduğundan şikâyet edilmesi üze
rine Arzuhal encümenince yapılmış olan tetki-
kat neticesinde : Müstedinin Devlet şûrasmca 
evvelki vaziyeti tetkik edilmeyerek alelade ve
kâlet emrine alınan memurlara kıyasen ve 1777 
numaralı kanun hükümlerine tevfikan kendisi
ne vekâlet emri maaşı verilmesi tahtı karara 
almmış ise de mütekait iken hizmete almıp 
bilâhare vazifeleri lâğvedilenlerin veya vekâlet 
emrine alınanların tekaüt vaziyetleri avdet et
miş olacağı cihetle bunlara ancak eski tekaüt 
maaşlarının iadeten tahsisi ve bilâhare istihdam 
edildikleri müddet için hizmeti müteahhire 
zammı verilmesi 1683 numaralı Tekaüt kanu
nunun 7 nci* maddesinde sarahaten münderiç 
olmasına göre Dahiliye vekâletinin vekâlet em
ri maaşı vermemek hususundaki noktai naza
rında isabet olduğu Arzuhal encümenince ka
bul edilmekle beraber ortada Şûrayi devlet 
Deavi dairesinin kazaî mahiyette bir kararı
nın mevcut olmasından dolayı tayini muame
lede tereddüt edildiği zikri geçen encümen 
mazbatası mündericatmdan anlaşılmaktadır. 

Müracaat sahibi İsmail Hakkı eşkâli kanu
niye dairesinde katiyet kesbetmiş Devlet şû
rası kararının infazını talep etmekte olmasma 
göre bu kararın hâdiseyi alâkalandıran kanun 
hükümlerine uygun olup olmadığını her hangi 
bir tetkika tâbi tutmağa Teşkilatı esasiye ka
nununun kuvvei kazaiyeden bahis olan dördün
cü faslı ahkâmı cevaz vermez. Devlet şûrası 
kararında tadile muhtaç bir cihet mevcut ise 
bu, ancak kazaî tarikle ve Devlet şûrası hak
kındaki kanunun tayin ve tespit eylediği usul 
dairesinde yapılabilir. Bu sebeplere binaen en
cümenimiz zikri geçen Devlet şûrası kararı
nın kanuna muvafık olup olmadığı hakkmda 
her hangi bir mütalea dermeyanına mahal gör
mediğini ittifakla karar altına almıştır. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olu
nur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan Hatay Kayseri 
A. Fırat B. 8. Kunt R. Özsoy 
Kocaeli Sinob Tokad 

Salâh Yargı C. Atay S. Atanç 

( 8. dayısı : 03 ) 



Maliye encümeni mazbatası 

T. £ . K.j M. 
Maliye encümeni 

Esas N04 5/2 
Karar Nb. 23 

25 - 111 - İHI 

Yüksek Reisliğe 

Bursa vilâyeti iskân istatistik memuru iken 
vekâlet emrine alınmış olan İsmail Hakkının 
Devlet şûrasından istihsal etmiş olduğu kararın 
infaz edilmemekte olduğundan şikâyetini muta-
zammın olarak Yüksek Meclise vaki müracaati 
üzerine Arzuhal encümenince icra edilmiş olan 
tetkikat neticesinde müstediye, tekaüt iken hiz
mete girmişi ve bilâhare vekâlet emrine alınmış 
olmasından dolayı, ancak 1683 numaralı tekaüt 
kanununun 7 nci maddesindeki sarahate tevfi
kan tekaüt maaşının iadesi ve istihdam edildiği 
müddet için de hizmeti müteahhire zammı ve
rilmesi iktifa ederken Devlet şûrasınca, İsmail 
Hakkının tekrar hizmete girmesinden evvelki 
vaziyeti dikjkatte tutulmaksızın 1777 numaralı 
kanun hükümlerine göre vekâlet emri maaşı tah
sisinin kararlaştırılmış olduğu ve bu hale naza
ran Dahiliyi vekilliğinin müştekiye vekâlet em
ri maaşı vermemek hususundaki isabetli görüşü 
ile Devlet sşjûrası Deavi dairesinin kararı telif 
edilemiyerek muamele tayininde Arzuhal encü
menince tereddüt edilmiş bulunduğu cihetle me

selenin bir kere de Adliye ve Maliye encümenle
rince tetkiki Umumî Heyet tarafından karar al
tına alınmıştır. 

Dosya encümenimizce tetkik edildi. Adliye 
encümeninin bu baptaki mazbatasında da beyan 
edildiği veçhile Devlet şûrası kararında tadile 
muhtaç bir cihet varsa bu ancak kazaî yoldan ve 
Devlet şûrası kanununun tayin ettiği usule göre 
yapılabilip mezkûr kararın doğru olup olmadığı
nın her hangi bir suretle tetkikine Teşkilâtı esa
siye kanunu cevaz vermediğinden encümenimiz 
dahi Adliye encümeninin görüşüne tamamile iş
tirak etmiştir. 

Havalesi mucibince Umumî Heyetin tasvibi
ne arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Eeisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Baydar H. Dicle 

Afyon Bursa İzmir 
H. Çerçel Dr. G. Kahraman K. Dursun 
Kırklareli Kırşehir Malatya 
H. Kuleli M. Seyfeli M. N. Zabcı 
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