
S. S A Y I S I : 

tik tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebeleri
nin, Memurin Kanununun 2313 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip 
edilmiyeceği hususunun yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ye Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları (3 /195) 

. ' • • ' ' • . • ' • . : < 

T . G. .•• • 

Muamelât Genel Müdürlüğü • . - 20. VI. 1951 
Başbakanlık 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72-158,6/2035 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köy ebe okullarından mezun olan ve 4459 sayılı Kanun gereğince mecburi hizmete tâbi bulun
dukları halde tahsilleri ilk tahsil,üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulunduğu için orta tahsil 
sayilmıyan, 2 nci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulunmadığı takdirde, 788 sa
yılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi hükmüne tevfikan, ka
nunen alabilecekleri memuriyete mahsus maaş tutarları kendilerine ücret olarak ödenmek şartiyle, staj
yer olarak istihdamlarının mümkün olup olmadığının yorumlanması hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından alman 7 . III . 1951 tarihli ve 42 - 2375 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığının 
bu husustaki 24 . IV , 1951 tarihli ve 13228 - 223/5242 sayılı düşüncesi suretleri ilişik olarak sunul
muştu*. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 7 . I II .1951 tarihli ve Saymanlık Md. 42/2375 sayılı yazı
sının suretidir. 

'Yüksek Başbakanlığa 

788 sayılı Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle değiştirilen 64 
ncü maddesinin birinci fıkrasında : 

«Devlet idarei hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tah
sili bitirenler beş ve yüksek tahsili bitirenler sekiz sene müddetle... meslek ve ihtisasları dâhilinde 
hizmete mecbur ve bunun için bizzat alâkadar dairelere derhal müracaatla mükelleftir», madde
nin sonundan evvelki fıkrasında da ': «Hususi kanunlariyle bu kanuna göre mecburi hizmete tâ
bi olanlardan banka, imtiyazlı şirket veya her hangi hususi bir müessesede iş istiyenlerin mecburi 
hizmetlerini ifa ettiklerini veya tazminat ödediklerini vesika ile ispat etmeleri lâzımdır» diye ya
zılı bulunmaktadır. . • ' . • -

4459 sayılı Kanunun 3 ncü . maddesinin 2 nci fıkrasında da : 
«Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alini]) parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci sınıf 

köy ebelerinin dört sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin göstereceği yerlerde 
köy ebeliği yapmaya mecbur oldukları ve bu mecburiyeti yerine getirmekten kaçınanlardan kendi-
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leri için yapılan masrafın nizami faizi ile birlikte aynen ve Tahsili Emval Kanununun hükümle
rine göre tahsil olunacağı» zikredilmiştir. 

Bu hükümler muvacehesinde ikinci sınıf köy ebelerinin durumu mütalâa edilirse : 
1. Bunların ilk tahsile munzam bir senelik öğretime tâbi tutulmaları hasebiyle ilkokul me

zunu sayılarak ortaokul mezunu telâkki edilmedikleri, 
2. Memurin Kanununun muaddel 64 ncü maddesinde ilk mektep mezunları derpiş olunmamakla 

beraber «hususi kanunlariylc bu kanuna göre mecburi hizmete tâbi olanlar» ibaresiyle tahsil duru
mu ne olursa olsun mecburi hizmetlilerin 64 ncü madde hükmüne tâbi oldukları, 

3. 4459 sayılı Kanunun üçüncü maddesiyle bunlara dört senelik mecburi hizmet tahmil olu
narak bu hizmetten imtina halinde müeyyideler vaz'olunduğu, görülür. 

Hususi kanunda hükmü mahsus olmıyan ahvalde umumi kanuna müracaat kaidesine uyularak 
meselenin halli lâzımgelirse de 4459 sayılı Kanunun mecburi hizmet tahmil etmekle beraber bu 
gibilerin kadro fevkında istihdamına cevaz veren bir hükmü muhtevi olmamasına ve Memurin Ka
nununun muaddel 64 ncü maddesinin de, ilkokul mezunları hakkında sâkit bulunmasına binaen 
bu kaideye tevfikan bir neticeye.varmak mümkün olamamaktadır. 

Bu madde ile ilgili Hükümet gerekçesinde tahsil derecelerinden ve ilk tahsil kaydının maddeye deree-
dilmemesi sebebinden bahis bulunmamakla beraber mecburi hizmetlilerin kadro fevkmda istihdamlarını 
sağlamak gayesiyle teklifte bulunulduğu gösterilmiş ve kanunun müzakeresi sırasında da mecburi hiz
metlilerin kadroda münhal yer bulunmadığı takdirde kayıtsız ve şartsız istihdamlariyle kendilerine 
müstahak oldukları aylıkların ücret olarak ödenmesi dermeyan edilmiş olmasına göre tesise mev
zu teşkil eden bu kadrosuz istihdam keyfiyetinin ilk tahsile sahip ve mebdei maaşı 15 lira olan 
dört senelik mecburi hizmete tâbi köy ebelerine de şâmil olduğu ve 64 ncü muaddel maddenin 
sondan evvelki fıkrasındaki (Hususi• kanunlariyle bu kanuna göre mecburi hizmete tâbi) kaydı
nın köy ebelerim de şümulü dâhiline aldığı mütalâa edilmekte olduğundan bu cihetin tefsir yoliy-
le karar altına alınmasının Yüksek.Meclise arzını saygılarımla rica ederim. 

Sa. ve So. Yardım Bakam 
Dr. E, H. Üstüntfağ 

T. c. '""• • '̂  r ; ' v s " - ' 
Başbakanlık -

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Maliye Bakanlığının 24 . IV . 1951 tarihli ve B. M. K. Gn. Md. Ş. 5/A. 13228/223-5242 sayılı 
yazı suretidir. 

, Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Genel Müdürlüğü söziylc alınan 1,5 . III . 1951 tarihli ve 72-158/6-963 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yüksek makamlarına sunulup tetkik ve mütalâamı
zın bildirilmesi için bir örneği Bakanlığıma havale buyurulmuş olan 7 . III .1951 tarihli ve 42/-
2375 sayılı yazı incelendi : ...,- -

Bu yazıda : Köy ebe okullarından, .mezun olan ve 4459 sayılı . Kanun gereğince mecburi hiz
mete tâbi bulundukları halde tahsilleri ilk tahsil üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulundu
ğu için orta tahsil sayılmıyan, ikinci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulun
madığı takdirde, 788 sayılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi 
hükmüno tevfikan, kanunen alabilecekleri, memuriyete mahsus maaş tutarlardı kendilerine üc
ret olarak ödenmek şartiyle, stajyer olarak istihdamlarının mümkün olup, olmadığı hususunda 
tereddüde düşülmektedir, .-',.. / . . .• 

( S. Sayısı : 147 ) 
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3017.sayılı Kanunun 33 ncü maddesinde «Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, lüzum görü

len yerlerde hastaneler, sanatoryumlar... doğum vo çocuk bakımevleri... meslekî tedrisat , mek
tep ve yurtları... açar...» ve 34 ncü maddesinde «Meslekî tedrisat müesseselerinde ebe mekteple
ri iki derecedir. , • " 

ı ., •' ' , •;; 
2. İkinci derecedeki ebe mekteplerinin tahsil müddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk 

tahsili bitirmiş olan veya bu derecede tahsil görmüş olduğunu ispat edenler alınır... ikinci de
rece ebe" mekteplerinden çıkanlar sanatlarını yalnız köylerde icra ederler» denilmekte > ve, 4459 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle de,- bu suretle yetiştirilmiş olalı ikinci sınıf, köy ebeleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstereceği yerlerde, dört yıl müddetle köy ebeliği yapmıya 
mecbur tutulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, 788 sayılı Memurin. Kanununun, sözü edilen değişik 64 ncü maddesinde «Devlet idarei 
hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tahsili bitirenler beş, yük
sek tahsili bitirenler sekiz sene müddetle... meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecbur ve bunun 
için bizzat alâkadar dairelerederhal muraeatla mükelleftir. 

. Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunması bile bunların kanunen 
tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus (Maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak ve
rilmek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilirler..... 
«Denilmek suretiyle mezkûr madde hükmüne tevfikan mecburi hizmeti bulunanlardan kadro
da açık memuriyet bulunmaması dolayısiyle, kanunen tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus 
maaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdam edileceklerin en az orta derecede tahsil görmüş olma
ları icabetmekte ve Devlet, özel idare ve belediyeler hesabına okuyan ve fakat tahsilleri orta tahsil 
sayılmıyanların aynı suretle stajyer olarak istihdam edilebilecekleri hakkında her hangi bir hü
küm bulunmamaktadır. . > 

Buna göre, ilk tahsil üzerine ikinci sınıf ebe okullarında bir yıllık tahsil gören ve bu tahsilleri 
de orta derecede bir tahsil sayılmıyan köy ebelerinin kanunen tâyin edilebilecekleri dereceden 
boş kadro bulunmaması halinde Memurin Kanununun sözü edilen değişik 64 ncü maddesi gereğin
ce kadrosuz ve stajyer olarak istahdam edilemeyecekleri düşünülebilirse de mezkûr 64 ncü mad
de hükmü Devlet, özel idare ve belediyeler hsabma tahsil görmüş olanların kadro bulunmasa dahi 
mecburi hizmetlerini ifa etmelerini temin maksadiyle kabul edilmiş bir hüküm olduğundan mad
de metninde, her Türk vatandaşı için mecburi bir tahsil olan ilk tahsilden bahsedilmemiş olma
sının bahis koanusu köy ebelerinin kadro bulunmadığı takdirde mecburi hizmetlerini ifa edebilme
leri için kanunen alabilecekleri tnaaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdamlarına bir mâni teşkil 
etmiyeceği de mütalâa edilebilir. •' '••".''•' 

Bu itibarla ilk tahsil üzerinde bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin sözü edilen 64 
ncü madde gereğince kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilmiyecekleri hususunun 'yorum
la halledilmesinin Bakanlığımca da uygun görülmekte olduğunu/saygı ile arzederim. 

Maliye, Bakam 

' ( S . "Sayısı : 147 ) 



Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 20 . VII . 1951 
»Esas No. 3/195 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

: İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanunu
nun 2919 saydı Kanunla değişen 04 ncü maddesi 
hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam 
edilip edilmiyeecği hususunun yorumlanması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresini tetkik etmek 
için, Kamutayın 22 . VI . 1951 tarihli 93 ncü 
birleşiminde kurulması takarrür eden Geçici Ko
misyonumuz Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin işti
rakiyle 16 . VII . 1951 tarihinde incelendi. 

Prensip olarak : 
1. Mezun olmuş ve olacak (İlk tahsil üzeri

ne bir yıllık öğrenimden sonra yetiştirilen) köy 
ebelerinden olup tâyinleri için tefsir talep edilen--
İcrin; kadro fcvkında stajyer olarak Memurin 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesinin şümulü 
dâhiline g im om eleri lâzımgcldiği kanaatini oy
birliği ile, 

2." Ancak bunların 04 ncü maddeye girebil-

İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan Köy ebelerinin 788 sayılı Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak 
istihdam edilip edilemiyeçpği hususunun yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini m-
celiyen Geçici Komisyon, raporunun Kamutayda 
görüşülmesi sırasında mevzuun akçalı işlere ta
allûk etmesi hasebiyle Bütçe Komisyonunca da 
tetkik olunması hakkında verilen önerge Kamu
tayca kabul edilmiş olmakla dosya komisyonu
muza havale edilmiş, Maliye, Sağlık ve Sosyal 

meleri için gerek tâyin bekliyen köy ebelerinin ve 
gerekse bundan sonra köyün ebe ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle yeniden tesis ve tanzim edi
lecek üç sınıflı ortaokul muadili meslek okulu ha
linde yetiştirilmeleri hususunun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hazırlamakta olduğu teş
kilât Kanununda önemle dikkate alınmasını uy
gun gören komisyonumuz, yorumu istenen 64 ncü 
maddenin yorumuna mahal olmadığına oybirli
ğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Çoruh Erzurum 
Dr. A. H. Şarjlar F. Çobanofilıı 

Kâtip 
Balıkesir - Afyon Ankara 

I/. Tuncay A. Güler fl. Benli 
Kütahya Samsun 

-t. /. Oürsou - II. üzer 

Yardım Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenmiştir. 

Yiorum; ilk tahsil üzerine bir yıllık (meslekî 
tahsil görmüş köy ebelerinin stajyer olarak is
tihdamlarının temini maksadiyle istenilmekte ise 
do, 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ay
nen : 

« Devlet, idarei hususiye ve belediyeler he
sabına memleket içinde tahsil görenlerden orta 
tahsili bitirenler beş, yüksek tahsili bitirenler 
sekiz sene müddetle ve aynı idareler hesabına ec
nebi memleketlerde Hükümetin tâyin ettiği mü-

Butçe Komisyonu raporu 

r. n. M. M. 
Bütçe Komisyonu 4 . IV . 1952 
Esas No. 3/195 
Karar No. 00 

Yüksek Başkanlığa 
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•osscsclcrde tahsilini bitirenler de tahsil müddet
lerinin iki misli kadar meslek ve ihtisasları dâ
hilinde hizmete mecbur ve bunun için bizzat alâ
kadar dairelere derhal müracaatla mükelleftir. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık 
bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanu
nen tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus 
(maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak 
verilmek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilin
deki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilir
ler. Bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere tâ
yinleri mecburidir...» 

Denilmekte ve maddenin birinci fıkrasında 
Devlet hesabına yurt içinde orta ve yüksek tah
sil yapanlarla ecnebi memleketlerde ve Hükü
metin gösterdiği müesseselerde okuyanların 
mecburi hizmet müddetleri tâyin olunmakta ve 
bunu takibeden fıkralarda ise bunların sureti 
istihdamları ve kadro vaziyetleri tanzim ve be
yan olunmakta ve madde metninden, stajyer 
olarak istihdam edilebilmek için en az ortaokul 
mezunu olmak* lâzım geldiği ve Maliye temsilci
sinin de verdiği izahattan ise ilk tahsil üzerine 
kurs görmüş ebelerin ortaokul mezunu derece
sinde kabul edilmesine Millî Eğitim Bakanlığın
ca imkân görülemediği, anlaşılmış bulunmaktadır. 

4459 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasiyle ilk tahsil ve kurs görmüş ebelerin de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstere
ceği yerlerde (4) sene müddetle hizmet görme
leri kabul edilmiş ise de bunların kadro müsaa
desi nispetinde istihdamlarının tabiî bulunduğu 
aksi halde Devletin bunları behemahal vazife

lendirilmeleri için kendilerine karşı bir mükel
lefiyeti bulunmadığı cihetle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanacak olan Teşki
lât Kanununda memleket ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle bunların da istihdamlarının temin 
ve derpiş edilmesi iktiza eder. 

Geçici Komisyonun raporunda0da açıklan
dığı üzere 788 sayılı Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişti
rilen 64 ncü maddesinin sarih olan hükümleri 
muvacehesinde işin yorum yoliyle halline imkân 
ve maddenin yorumuna da mahal olmadığına ko
misyonumuzca karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

• Başkan V. 'Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Sivas 

F. Çelikbaş E. Kalafat II. îmre 
Bilecik Bursa Diyarbakır 

Y. Üresin K. Yılmaz ' Y. Azizoğlu 
Elâzığ Erzincan ,, Giresun 

Ö. F. S anaç . • N. Pehcan M. Şener 
Gümüşane İstanbul istanbul 

7ı. Yörükoğlu II. Hüsnıan 8. Oran 
îzmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 
Konya Konya Malatya 

R. Birand ı M. Â. Ülgen Muhalifim 
M. S. Eti 

Mardin Ordu 
R. Erten R. Altsoy 
Trabzon Urf a 

S. F. KaTaycıoğlu F. Ergin 

( S. Sayış» : 147 ) 




