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1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, Maras'taki Dokuma fabrikacına 
iş için başvuranlar arasında parti ayrılığı 
gözetildiğine dair közleri. 305:397 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
inan'm, ÇanakkaVdeki sel felâketinden 
zarar görenlerin yardımına koşan Kızılay 
personeliyb mahallî askerî ve sivil makam
lara ve Hükümete şükranlarını bildirdiğine 
çlair sözleri, 397 

3. — Kıbrır; konusundaki görüş, tutum 
ve isteklerimizi anlatmak ve memleketimizi 
her bakımdan tanıtmak amaciyle Asya, 
Afrika ve Lât i ı Amerika ülke1 erine gön
derilecek iyi niyet kurullarına k a t a c a k 
milletvekillerinin adlarının bildirildiği 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresi (3/1095) > 397: 

398 

Sayfa 
4. — 2 sayılı Hiyaneti Vataniye Ka

nununun 5 nci maddesinde yer a laı «ve 
sanığın yargı1 anmasının tutuklu olarak 
yapılmasını zorunlu kılan* hükmün Ana
yasaya ayl'orılğı doiaıy»yve iptaCne dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/1089) 398 

5. — 2000 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin ikinci fıkrasında yer a la ı «V3 parayı 
ödemiyenlerin hapis cezası i'e mahkûmiyet-
lerinet» ilişkin bulunan hükmün Anaya
saya aykırı1 ığı dolayısı ite iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/1090) 398 

6. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
cuoğlu ve Cumhuriyet Senatoıu Tekirdağ 
Üyesi Cemrl Tarlan'ir, Tabiî âfe'lev do
layısı ile muhtaç duruma düşon çiftçilere 
borçlandırma suretiyle y?p.lacak yemeklik 
ve yemlik hububat yardımı satışları için 
fon teşkili hakkındaki kanun teklifinin 
Genel Kurulun 8 . 12 . 1951 tarihli 19 ncu 
Birleşimde aynı mahiyetteki kanuı tasa
rısını görüşmek üzere kurulması kabul 



Sayfa 
edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/594, 3/1091) 398:399 

7. — Deniz îş kanunu tasarısı ile 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 10 arka
daşının, Malûllerin işe yerleştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Genel Kurulun 
24 . 11 . 1964 tarihli 12 nci Birleşiminde 
İş kanunu tasarısını görüşmek için kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesine 'dair Adalet Komisyonu. Başka'iv-
lığt tezkeresi. (1/562, 2/623, 3/1092) 399 

8. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
İnaıı'm, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununa ek kanun tek
lifinin Hükümette gelecek tasarı ile bir
likte görüşülmek üzere tehir edildiğine 
dair Ticaret Komisyonu tezkeresi. (2/622, 
3/1093) 399 

9. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin içişleri Bakanlığı merkez ve 
il memurları kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/19, 4/348) 399:402 

5. — Görüşülen işler 402 
1. — Bina kiraları hakkındaki kanun 

tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'mn 6570 sayılı Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 
ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve geçici komisyon raporu 
(1/513, 2/526) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
458 ve 458 e 2 nci ek) 402 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
İnan'in, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim 
Şirketi kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/576) (S. Sayısı : 507) 4(Kİ.-4,15 

3. — Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yet
ki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü 
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maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 416 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili 
Cevdet Perin, Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Rifat öztürkçine, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Beçr Turan'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/355, 2/450, 2/438, 2/542 
ve 2/420) (S. Sayısı : 756) 416 

5. — Askerî öğrencilerden başarı gös-
teremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 
757) 416 

6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Sa-
vıınma Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plân komisyonları raporları 
(1/311) (S. Sayısı : 273) 416 

7. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonları raporları (1/646) (S. Sayısı : 
694) 416 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve, 2 arkadaşının PTT 
nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş ol
ması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine 
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) 416 

9. — Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş 
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları 
raporları (1/596) (S. Sayısı 712) 416:434 
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6. — Sorular ve cevaplar 435 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 435 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-

ibrahimoğlu'nun, 1960 yılından bu yana 
ithal ve istihsal edilen kimyevi gübre ve 
tarım ilâçlarının cins ve miktarının neler 
olduğuna dair soru önergesi, ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/562) 435: 

439 
2. — Kırşehir Milletvekili Memduh 

Erdemir'in »Beyşehir ilçesine bağlı Budak 
köyü ile Kıreli ve daha başka köylerin ara
zisini sulayacak olan sulama tesislerinin 
ne zaman yapılacağına dair yazılı soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Hüdaî Oral ile Köy İşleri Bakanı 
Lebit Yurdoğlu'nun yazılı cevapları 
(7/569) 439440 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 

Yeter çoğunluk olmadığı için bir saat ara 
verilen bu Birleşimin ikinci oturumunda : 

Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının 
komisyonlarına geriverilmesi hakkındaki Geçi
ci Komisyon Sözcüsü Nedim Müren'in, önerge
si okunarak kabul olundu. 

Siyasi Partiler kanun tasarısı ile, 
Bina Kiraları kanun tasalısının bâzı mad

deleri henüz komisyondan gelmediğinden, gö
rüşülemedi. 

Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'ın, otelci
lik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun tek
lifinin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Hay
mana savcısının Mihalıççık'a naklinde her han
gi bir sebep bulunup bulunmadığına dair soru
suna Adalet Bakanı Sırrı Atalay, 

Diyarbakır Milletevkili Recai îskenderoğlıı'-
nun, toprak reformunu, kalkınma yönünden, ön-
şart olarak kabul eden 1963 yılı programı ile 
1964 programı arasındaki çelişik durumun dü-

Sayfa 
Ali Pestilci'nin, 1964 yatırım programında 
Filyos'ta yapılması öngörülen Krom - Mağ-
nezit Ateş Tuğlası Fabrikasının, bu yer
den alınıp Konya'da kurulması sebebine 
dair yazılı soru önergesi, ve Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'in yazılı cevabı (7/589) 440: 

443 
4. — Ordu Milletvekili Orhan Naim 

Hazinedar'ın, Ordu ilinin Bolaman buca
ğında lojmanlı PTT şubesi yaptırılması 
için, halk tarafından hibe edilen arsaya 
neden bina yaptırılmadığına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut 
Ural'm yazılı cevabı (7/595) 443:444 

5. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat 
Bankası binası olmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in 
yazılı cevabı (7/625) 444 

zeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Nü-
vit Yetkin, 

İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'ın, 
Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın, dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, 
Dışişleri ve Devlet Bakanlarından sözlü soru
suna Devlet Bakanı ibrahim Saffet Omay ce
vap verdi, 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yabancı 
bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa ismi ka
nsan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, itham 
edici haberlerin hangi tarihte bakanlığa geldi
ğine ve ne işlem yapıldığına, 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Ay
dın'da bir duralit fabrikası kurulması konusun
da ne düşünüldüğüne ve, 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınşer'in, incir 
tarımının bekası ve müstahsilinin himayesi ko-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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nularında ne düşünüldüğüne dair sonfarını da 
Ticaret Bıkanı Fennî fslimycli cevapla ıclırl<. 

Yozgat Milletvekili tsmet Kapısız'm, Öğ
retmen Dernekleri Federasyonunun öncülüğün
de, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların ön
lenmesi hususunda alınmış olan kararın sebep
lerine dair sorusu, soru sahibi ikinci defadır 
hazır bulunamadığından, düştü. 

780 ve 831 sayılı sorular, ilgili bakanların 
hazır bulanmamasından, 

800, 815, M 7, 818 ve S36 sayılı sorular, so
ru sahiplerinin izinli bulunmalarından, 

819 sayılı soru ise, sora sahibinin Birleşim
de olmamasından dolayı gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

29 Aralık Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere (saat 19 da) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
izmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camiina bir mü
ezzin kadrosu verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi Devlet Ba
kanlığına gönderi l iş t i r . C7/628) 

2. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde akan 
büyük ve küçük bütün nehirlerin durumuna 
dair yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/629) 

3. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının içinde 
bulunan büyük ve küçük göllerin durumuna 
dair yazılı soru önergesi Enerji ve Tal iî Kay
naklar Bakanlığına gönderi1 mistir. (7/630) 

4. — Adana M;lletvekili Yusuf Aktimur'-
un, Türkiye Cumhuriyeti hudu'ları içinde bu
lunan bütün barajların durumuna dı i r yapılı 
soru önergesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/631) 

5. — Adana Milletvekili Yusuf A1 tinıur un, 
Yurdumuzda bulunan i'k, orta ve İİSÜ okulları
nın adediyle öğrenci ve öğretmen durumları
na dair yazdı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/632) 

6. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un ,yurdumuzda bulunan bilumum şeker fab
rikalarının durumuna dair yazılı soru öner
gesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/633) 

7. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un, yurdumuzda bulunan bil mum çimento 
fabrikalarının durumuna dair yavlı sor ı öner
gesi Sanayi Bakanlığını gönderi1 mistir. (7/634) 

8. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
yurdumuzda bulunan bi'umum b r kıların du
rumuna dair soru önergesi Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/635) 

9. — Van Milletvekili ihsan Bedirhanoğ'u-
nun, Van'ın Erciş ilçesi Ziraat Bankacı Ajans 
Müdürünün dövülmesi olayının hakiki sebebinin 
ne olduğuna dair yaziı soru önergesi Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/636) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Devlet Üretme Çiftlikten Genel Mü

dürlüyü 11964 vılı rvüt^e Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değ:ş'klik yapılmışı hakkında 
kanun tasarısı (1/772) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

Teklif 
2. — Ant-iva Milletvekili Nihat Su'nun, 

Mahkûm Alioğ'u Al i Kurna'nm affı hakkında 
kanun teklifi. (2/782) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkere 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/1094) 
(Anayasa ve Adale 1 Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Rapor 
4. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Tek

nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım 
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M. Meclisi B : 31 
Öğretim yardımcılarına ödenek verilmedi hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Milhtv3ki1i 
Tahsin Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıla-

29.12.1964 0 : 1 
nna ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Mi'lî Eğitim ve Plân Komisyonlarında ı seçi
len üçer üyeden kurulu Oeçici Komisyon rapo
ru. (1/761, 2/745 (Gündeme) (S. Sayısı : 
785) 

BÎRİNG'Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

Yalnız, son zamanlarda devamın tam mâna-
siyle tahakkuk etmediği ve bu yüzden Meclisin 
bâzı hallerde çoğunluk bulunmadığından tatil 
edildiği anlaşılmış bulunduğu için, bundan böy
le devamın kontrolünü fotoğraf çekmek suretiy
le teobit edeceğiz. Bu tesbit sırasında bütün ar
kadaşlarımızın isimleri yazılı sıralarda oturma
larını rica edeceğim. Bu fotoğraf çeikme'k sure
tiyle devamın kontrolunda boş kalan sıralar tes
bit edilecek ve 3 celse devamsızlığı sabit göm-
len arkadaşlarımıza maalesef İçtüzüğün gerekli 
maddelerini tatbik zorunda kalacağız. 

Bu sebeple sayın arkadaşlarımızın, lütfen 
isimleri yazılı bulunan sıralarda oturmalarını ve 
o şekilde düğmelere basmalarını rica edeceği.n. 

Yoklama işlemi başlamıştır. Arkadaşlarımız 

lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 
Lütfen acele ediniz arkadaşlar. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Müza

kere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komal Bağcuoğlu, Sayın 
Şefik İnan ve Sayın İhsan Ataöv gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Sayın İhsan Ataöv'ün Bütçe Komisyonunda
ki konuşmalarının basında yanlış intikal ettiril
diğine ait söz talebi, görüşme Bütçe Komisyo
nunda cereyan ettiği içı'n ve Mecliste bu şekil
de tavzih yolu açmak Riyaset tarafından doğ
ru görülmediği için, kabul edilmemiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Maras'taki Dokuma fabrikasına iş için baş
vuranlar arasında parti ayrılığı gözetildiğine 

dair sözleri. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, işçi mesele

leri ve işe alınma münasebetleri hakkında konu
şacaklardır, buyurunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan 
ilk sözü ben istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın İnan, zatıâlinizce ilk söz 
talebi sizin, Riyasetçe ilk söz talebi Sayın Ataöv'-

— 395 — 
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ündür, ondan sonra da Sayın Bağcıoğlu'nun-
dur. 

ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Efendim, Ka
nunlar Müdürlüğüne giderek ilk sözü ben iste
dim. 

BAŞKAN —• Duruma Riyaset şimdi muttali 
oldu. Sayın inan. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, sevgili arkadaşlarım; Maraş'taki fa
aliyete başlıyacak olan mensucat fabrikasına iş 
için müracaat edenlerin durumları mahallinde 
tetkik olunup kaliteli ve lâyık olanların objektif 
kıstaslara göre tesbiti icabedeceği iz'ahtan vares
tedir. Bugün Türkiye'de mevcut işsizlik ve ikti
sadi kriz göz önüne alınırsa herhangi bir mües
seseye girmek için müracaat edenlerin ne derece 
çok olduğu ve ne kadar kimsenin maalesef iş için 
sıra beklediği aşikâr bir şekilde anlaşılacaktır. 
Fakat bugün realite bu olduğu, binlerce işsizin 
iş bulamadığı, hayat sahalarını Türkiye sınırları 
dışında aramak zorunda kaldıkları ve bu yüzden 
Avrupaya gittikleri, kendilerine iş yerine pasa
port verildiği halde memleketimizde kurulan fab
rikalara,, işyerlerine işçi alınırken o kimselerin 
Cumhuriyet Halk Partili olmalarının şart olarak 
aranması ve iş istiyenlerin siyasi kanaatlerine 
ve mensuboldukları partiye göre muameleye ta
bi tutulması bizi son derece üzmektedir. Partizan 
idareye son verildiğini her fırsatta ifade eden 
Hükümet ve iktidar partisi maalesef partiznalı-
ğın numunelerini ve örneklerini vermekte devam 
etmekte ve falan Halk Partilinin falan yere tâ
yin olunduğu, falan idare meclisi üyeliğinin ve
ya avukatlığının iktidar partisi mensuplarına 
dağıtıldığı şayiaları birer gerçek olmakta devam 
etmektedir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de cereyan eden bu hâ
diseler binleri aşkındır. Fakat ben yalnızca se
çim bölgemde cereyan etmiş bir hâdiseyi, gerçek 
olduğu ve ibrete şayan bulunduğu için, arz et
mekte fayda mütalâa ediyorum. Şöyle ki; birkaç 
gün önce çıkmış bulunan Son Havadis Gazete
sinde klişesi dahi basılmış bulunan bir mektuba 
göre Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Ma
raş Milletvekili Sayın Kemali Bayazıt, Maraş ta 
kurulan ve bugünlerde işletmeye açılacak men
sucat fabrikasına, bu sebeple artan iş talepleri
ni karşılamak üzere bir büro kurmuşa benzemek
tedir. Arkadaşlar, eğer bu mektubun bir suretini 
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klişe olarak gazetede görmeseydim katiyen buna 
inanmazdım, ama Yüksek Meclisin takdirine arz 
etmekte fayda mülâhaza ettiğim için hem gazete
yi getirdim, hemde şimdi huzurunuzda çok kı
sa bulunan bu klişe metnini okuyacağım. 

«Maraş Mensucat fabrikasının yakın günler
de çalışmaya başlıyacağı duyulunca iş için mü
racaatlar artmıştır. Ancak alınacak kimselerin 
Halk Partili bulunmaları şart olduğu için müra
caatların o yönden yapılmasının gerektiği anlaşıl
maktadır. Bu arada Dr. Kemali Bay azıt'in Halk 
Partili Şükrü isminde 'bir vatandaşa, Şakir Ka
nadıkırık ismiyle bir mektup yazarak Maraş'a 
gönderdiği aşağıdaki klişeden anlaşılmaktadır. 
(«Gazetede havadisi» sesleri) Muhterem arka
daşlarımızın birisi «gazete havadisi» dediler. De
ğil arkadaşlar! Okuduğum gazete havadisi, ama 
altında muhteremi Kemali Bayazıt arkadaşımızın 
Maraş mensucat fabrikası Müdürüne gönderdiği 
mektubun klişesi var, halen o mektubun zarfı
nın bile klişesi var. («Olabilir» sesleri) Bakınız 
şimdi arkadaşlar, bu mektubun zarfının üzerin
de T. B. M. M. anteti mevcuttur. Ayrıca zarf 
«Sayın Şakir Kanadıkırık, Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı eliyle, Maraş» diye yazılmış 
•bulunmaktadır. Şakir Kanadıkırık Adalet Par
tiye mensup bir vatandaş, fakat mektup muh
teviyatında fabrikaya alınması istenilen vatan
daş ise soyadı (Kanadıkırık) olan, fakat adı 
(Şakir) olmıyan, adı (Şükrü) olan bir vatan
daştır ve Halk Partilidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, mektubun içi
ni, muhteviyatını okuyorum. : Mektupda Dr. 
Kemali Bayazıt hemşerisine şu 'malûmatı ver
mektedir : «Aziz hemşehrim, fabrikaya tâyini
niz yapılacaktır. Müdür burada idi, Maraş'a 
geldiğinde müracaat ediniz, istediğiniz kadro 
olmasa da'hi yapılacaktır. Bu ilk tâyini kabul 
ediniz; 

Gözlerinizden öperim. 
Eğer arkadaşlar; bu mektup böylece bir va

tandaşın fabrikaya alınması için yazılmış olsay
dı, klişesini gördüğüm halde, yine yüksek huzu
runuza getirmiyecektim. Ama işin bir enteresan 
tarafı var, âdeta bir hoş tarafı var. Şöyle ki; bu 
mektup Kemali Bayazıt tarafından Cumhuriyet 
Halk Parti il Başkanı eliyle Şakir Kanadıkı-
rık'a yazılmış, yani Adalet Partili vatandaşa ya
zılmış. Her iki vatandaşın da soyadları Kanadı-
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kırık. Birisi Adalet Partili, diğeri ise Halk Par
tili. Kanadıkırık'a bu mektup verilirken, Cum
huriyet Halk Partisi Başkanı tarafından, bu şah
sın Cumhuriyet Halk Partili olmayıp, Adalet 
Partili bulunduğu ve Kemali Bayazıt'm Adalet 
Partili bir vatandaşı fabrikaya almasının nasıl 
mümkün görüldüğü kendisinden sorulmuş olma
lıdır ki; veyahut da Kemali Bayazıt arkadaşımız 
zuhulen bu mektubu Halk Partiliye değil de bir 
Adalet Partiliye yazdığını anlamış bulunmalı
dır ki, fabrika müdürü ile muhabereye geçilmiş 
ve bu mektubu havi olan A. P. li, Maraş Men
sucat Fabrikası Müdürüne gittiğinde, müdür 
kendisine, «Maatteessüf sizi işe alamıyacağım, 
çünkü bu mektup bir başkasına, bir Halk Parti
liye yazılmıştır, zuhulen size gitmiştir» demek 
suretiyle Adalet Partili bu vatandaşı işe alma
mıştır. işte işin son derece enteresan ve komik 
olan tarafı da burada. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette ih
tilâller, bu memlekette demokratik nizamı daha 
iyi tesis etmek partizan idareye son vermek için 
yapılmıştır, veya yapılmak istendiği iddia edil
mektedir. 

Arkadaşlar, demokratik nizamı kurmak, bu 
memlekette dürüst bir idare örneği vermek is
tiyorsak, böyle komik davranışlar da bulunma
mamız lâzımlgeldiğini bir defa daha ifade eder, 
bundan sonra muhterem Kemali Bayazıt karde
şimizin hiç olmazsa mektup yazarken isimleri 
şaşıraıamasını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'm, 
Çanakkale'deki sel felâketinden zarar görenlerin 
yardımına koşan Kızılay personeliyle mahallî as
kerî ve sivil makamlara ve Hükümete şükranla
rını bildirdiğine dair sözleri. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan buyurunuz. 
Yalnız zatıâlinize şu ciheti belirtmek isterim. 

Gündem dışı sözde takdir hakkı münhasıran Ri
yasete aittir. Bu bakımdan gündem dışı sözün 
Kanunlar Müdürlüğüne yazılarak değil, bizzat 
Riyasetten istenmesi gerekir. Buyurunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

iki yıl önce, Çanakkale, benzerini en yaşlı 
Çanakkalelilerin bile hatırlıyamadıkları bir sel 
felâketine uğramıştı. Şehir bu sel felâketinden 
büyük yaralar alarak çıkmıştı. Beş milyon lira-
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yi bulan Devlet yardımiyle, şehrin en büyük za
rar gören, âdeta yok olan Kordonboyu yeniden 
ihya edildi. Evleri yıkılanlara, yeni apartman
lar yapıldı. Sarı çayın iki yanı, kale inşaatını ha
tırlatan sağlamlıkta duvarlarla ve setlerle tahkim 
edildi. Fen ve teknik gereğini yaptı. Artık Ça
nakkale şehrinin, bir daha böyle bir sel âfetin
den zarar görmemesi gerekirdi. Fakat, evvelki 
gün, iki yıl öncekinden daha büyük bir sel felâ
keti oldu. Saat 18 de hızlanan yağmurlarla, saat 
19.30 da şehir, bâzı yerlerde 1,5 metre, bâzı yer
lerde 50 santim yükseklikte sular altında kaldı. 
Ezine ilçesi de aynı akıbete uğradı. 

Saat 20 de Çanakkale Kızılay Başkanı Ecza
cı Sayın Hasan Sever'in Yardım istiyen telefonu 
ile durumdan haberdar edildim. Saat 22 de Kızı
lay Genel Merkezince istenilen yardım malze
mesini hamilen kamyonlarını hareket ettirdi. 

Türk Milletinin ve insanlığın hizmetinde, ge-
ee gündüz heran felâket yerine koşmak, felâket 
görenlere yardım elini uzatmak için hazır vazi
yette bekliyen Kızılay Teşkilâtımıza, onun gö
nüllü olarak çalışan idarecilerine, çalışkan ve 
insan personeline bu kürsüden teşekkür etmeyi 
bir vazife sayıyorum. 

Evvelki akşam, sel felâketini haber alır al
maz, içişleri ve imar ve iskân Bakanlarımız da 
konu ile ilgilenmişler, dün sabah, imar ve iskân 
Bakanımız, Devlet Su işleri Genel Müdür Muavi
ni ile birlikte, durumu mahallinde görmek, ge
rekli tedbirleri almak üzere Çanakkale'ye gitmiş
lerdir. 

Gösterdiği süratli ve yakın ilgiden dolayı, 
Hükümetimize teşekkür ederken, halka yardım
cı olmak üzere cansiperane bir gayretle çalışan 
mahallî sivil ve askerî makamlarımıza da teşek
kürü bir borç bilirim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, zatıâlinizin 
gündem dışı konuşmanıza müsaade edemiyece-
ğim. Yarın ancak imkân vereceğim. Çünkü bu
gün gündem dışı konuşmalar Meclisi çok yormuş
tur. 

3. — Kıbrıs konusundaki görüş, tutum ve istek
lerimizi anlatmak ve memleketimizi her bakım

dan tanıtmak amaciylc Asya, Afrika ve Lâtin 
Amerika ülkelerine gönderilecek iyi niyet ku
rullarına katılacak milletvekillerinin adlarının 
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bildirildiği hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
(3/1095) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen bir tezkere
yi okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 
Kıbrıs meselesindeki görüş, tutum ve talep

lerimizi izah etmek ve memleketimizi bütün veç
heleriyle tanıtmak maksadiyle Asya, Afrika ve 
Lâtin Amerika memleketlerine gönderilecek iyi 
niyet heyetlerine, ilişik listede yazılı Milletvekil
lerinin katılmaları Bakanlar Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca ge
rekli kararın alınmasına dalâlet Duyurulmasını 
arz ederim. 

ismet înönü 
Başbakan 

LİSTE 
Sayın General Sırrı öktem (Kars Milletve

kili), 
Sayın öihat Baban (istanbul Milletvekili), 
Sayın Oğuz Oran (istanbul Milletvekili), 
Sayın Erol Akoal (Rize Milletvekili), 
Sayın Kasım Gülek (Adana Milletvekili), 
Sayın Fethi Çelikbaş (Burdur Milletvekili), 
Sayın Ertuğrul Akça (Erzurum Milletvekili), 
Sayın Vahap Dizdaroğlu (Mardin Milletve

kili), 
Sayın Ahmet Kırımlı (Balıkesir Milletveki

li). 
BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesine 

göre, bu hususta Meclisin kararını almak meş
ruttur. O bakımdan oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

43. — 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu
nun 5 nci maddesinde yer alan «ve sanığın yar
gılanmasının tutuklu olarak yapılmasını zorunlu 
kılan» hükmün Anayasaya aykırılığı dolayısı ile 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/1089) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu adına; 2 sayılı Hiyaneti Vataniye Kanu
nunun 5 nci maddesinin Anayasaya aykırı oldu-
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ğundan bahsile iptali hakkında açılan dâva üze
rine konu incelenmiş ve adı geçen kanunun 
5 nci maddesinde yer alan ve sanığın yargılan
masının tutuklu olarak yapılmasını zorunlu kı
lan hükmün Anayasaya aykırı bulunduğundan 
iptaline mahkememizce 17 . 12 . 1964 gününde 
1963/121 esas ve 1964/74 karar sayısiyle karar 
verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtf'i Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

5. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan «ve parayı ödemiyen
lerin hapis cezası ile mahkûmiyetlerine» ilişkin 
bulunan hükmün Anayasaya aykırılığı dolay-ısı 
ile iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/1090) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
C. H. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru

pu adına; 1932 senesinden itibaren Tıp Fakül
tesinden neşet edecek tabiplerin mecburi hizmet
lerinin lağvı ve leylî tıp talebe yurduna alman 
tıp talebesinin tabi olacakları mecburiyetler hak
kındaki 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali hak
kında açılan dâva üzerine konu incelenmiş ve 
adı geqen kanunun 3 ncü maddesinin ikinci ''.li
rasında yer alan ve parayı ödemiy enlerin ha; is 
cezasiyle mahkûmiyetlerine ilişkin bulunan hük
mün, Anayasaya aykırı bulunduğundan, iptali-
nrj mahkememizce 22 . 12 . 1964 gününde 
1963/166 Esas ve 1964/76 karar sayısiyle karar 
verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lûtfi Akadlı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Hayrı Mumcuoğ-
lu ve Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, Tabiî âfetler doy alisi ile muhtaç 
duruma düşen çiftçilere borçlandırma suretiyle 
yapılacak yemeklik ve yemlik hububat yardımı 
satışları için fon teşkili hakkındaki kanun tek-
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lifinin Genel Kurulun 8 . 12 . 1964 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde aynı mahiyetteki kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyona havalesine dair İçişleri Komisyonu 
Baıkanlığı tezkeresi (2/594, 3/1091) 

BAŞKAN — Teskere Komisyon Başkanı ta
rafından geri alınmıştır. Binaenaleyh, gelecek 
birleşimlerde işlem yapılacaktır. 

7. — Deniz îş kanunu tasarısı ile Bolu Mıl-
levtekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, Malûl
lerin işe yerleştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 24 . 11 . 1964 tarihli 
12 nci Birleşiminde İş kanunu tasarısını görüş
mek için kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havalesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (1/562, 2/623, 3/1092) 

BAŞKAN—• Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/582 sıra numarasında kayıtlı Deniz iş Ka

nunu tasarısiyle 2/623 sıra numarasında kayıtlı 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, 
malûllerin iş2 yerleştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 
23 . 12 . 1964 günü yapılan müzakeresi sırasın
da ihtisasa ve aynı konuya taallûk eden îş Ka
nunu tasarısının görüşülmesi için Genel Kuru-
lun 24 . 11 . 1961 tarihli 12 nci Birleşiminde bir 
Geçici Komisyon kurulmasına karar verilmiş bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Gerek Deniz îş Kanunu tasarısı ve gerekse 
malûllerin işe yerleştirilmedi hakkındaki kanun 
teklifi, Hükümetçe hazırlanarak Genel Kurul
ca teşkiline karar verilen Geçici Komisyona ha
vale edilmiş bulunan İş Kanunu tasarısı ile ya-
klnen alâkadar olup birlikte aynı ihtisas Komis
yonunda tetkik ve neticelendirilmesi uygun ve 
zaruri görülmüştür. 

Bu itibarla Geçici Komisyona bu dosyaların 
tevdi edilmesi için keyfiyetin Yüksek Meclisin 
tasvibine sunulmasına Komisyonumuzca kaıar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygı ile ri
ca ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. Gereği icra edile
cektir. 

i 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'n, 
i 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kânununa ek kanun teklifinin Hükümetten ge
lecek tasarı ile birlikte görüşülmek üzere tehir 

I edildiğine dair Ticaret Komisyonu tezkeresi. 
' (2/622,3/1093) 

BAŞKAN — Tezkereyi akuıtuyormm. 

Yüksek Başkanlığa 
Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'ın «3202 

! sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nunu» na ek kanun teklifi ilgili Maliye Bakan
lığı ve Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirak
leri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümet temsilcilerinin, 440 sayılı Kanuna 
uygun olarak Ziraat Bankası Kuruluş Kanunu
nun hazırlanmakta olduğunu beyanları üzerine 
Komisyonumuz sayın teklif sahibinin de katıl-
masiyle kanun teklifinin Ziraat Bankası Kuru
luş Kanunu ile birlikte görüşülmek üzere bekle
tilmesine karar vermiştir. 

Durum Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
İstanbul 

Vahyi özarar 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Yüce Mecli
sin bilgilerine sunulur. 

9. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, İçtü
züğün 36 nci maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi. (2/19, 4/348) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 2/19 numara

sında kayıtlı olan (Devlet memurlarının aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 3356 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadilleri hakkında) 
vermiş olduğum kanun teklifi 3 senedir, Komis-

- yonda beklemektedir. 
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İçtüzük hükümleri mucibince Millet Meclisi 

gündemine alınmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ordu 
Şadı Pehlivan oğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sadi Pehli-
vanoğlu. 

ŞADt PEHIVıVANOĞLU (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar, Devlet memurları aylıklarımın 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerimin 
İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları kısmı
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim, 
maalesef üç senedir Bütçe Komisyonunda - tâlbi-
ri mahsusla - uyumaktadır. 

Hakikaten Yüksek Meclisiniz takdir buyu
rurlar ki, kadrosu ufaik olan memurların du
rumları yürekler acısıdır. Sosyal adaleti kendi
sine prensip ittihaz ettiğini tez tez ifaide eden 
Hükümet, gönül arzu ederdi ki, Ankara'da Ti
caret ve Sanayi odalarının resmî tesbitlerine gö
re, asgari geçim seviyesi 900 lira civarında olma
sına rağmen, bugün birçok memurlar 300 - 400 
lira ile çalışmakta ve nasıl idamei hayat ettik
lerine dair bir mantıki bir çözüm yolu bulama
maktayız. Buna rağmen Hükümet bu hususta, 
gönül arzu ederdi ki, bir tasarı sevk etsin; et
memiştir. Bendeniz bu memurların durumları 
hakkında Yüksek Heyetinize birkaç misal ver
mek istiyorum. Meselâ Gümüşane vilâyetinin 
Tortum kazası nüfus kâtibi 43 sene memurluk 
hizmeti var, 26 sene terfi edememiş, şimdi 25 
liradan 35 lira alıyor. Kayseri vilâyetinin ince
su kazası nüfus kâtibi 47 sene memurluk hizmeti 
var, 32 sene terfi etmemiş, 25 liradan 35 lira 
alıyor. Ankara vilâyetinin Bahşeyh nahiyesi nü
fus memuru 33 sene memurluk hizm'eti var, 21 
sene terfi etmemiş, halen 25 liradan 35 lira alı
yor. Böyle pekçok misal vermek mümkündür. 
Bilhassa nüfus memurları ile tahrirat kâtipleri
nin halleri yürekler acıisıdır. Bunlar hayata atı
lıyorlar, farzedelim ki, 15 lira maaşı asliden ha
yata atılıyorlar. Evleniyorlar, çoluk, çocukları 
oluyor, torun sahibi oluyorlar, yine 15 - 20 lira 
maaş asli ile 25 - 30 sene geçiyor, bunların hiz
metleri ve hakları maalesef takdir edilmiyor. 
Durum bu kadar vahimdir, muhterem arkadaş
larım. Bütçe Komisyonunda, zannediyorum Ma-, 
liye Vekilinin o zaman ifade ettiği gibi, Sayın. 
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Vekil Beyefendi Bütçe Komisyonunda bu mese
le müzakere edilirken,. «Devlet Personel kanu
niyle bu mesele halledil ecktir» diye buyurmuş
lardı. Halbuki biliyorsunuz Maliye Vekilinin 
âdetidir, hail edil memesini istediği meseleleri Per
sonel kanununa havale etmektedir. Halbuki Yük
sek Başkanlıktan Millet Meclisine sunulan yeni 
Personel kanunu tasarısında, böyle kadrosuzluk 
yüzünden yıllarca terfi edemiyen memurların 
haklarını iade edecek bir hüküm mevcut değil
dir. Binaenaleyh, mevcut Personel Kanununa 
rağmen bu âcil durumu telâfi etmek, bu haksız
lığı izale etmek için mutlak surette bu kanunun 
'biran evvel çıkması lâzımdır. Yeter ki, aynı şe
kilde Yüksek Meclisin izin Bütçe Komisyonundan 
buna mümasil kanunlar çıkmıştır. Bunlardan bir 
tanesi Devlet memurlarının aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı bir sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da Kanun. Resmî Gazetede ilân edilmiştir. 

İkincisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve Memurları Kanununun 4862 sayılı 
Kanuna bağlı bir ve iki sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun... Böyle sekiz, on 
tane kanun var. Maarifim ilkokul öğretmenleri
nin ödeneği hakkındaki Kanun. Buna mümasil 
pek çok kadro ve intibak kanunları yine bu Ko
misyondan çıklmış bulunmaktadır. Her nedense 
Dahiliye Vekâleti merkez ve taşra memurları
na dair olan bu kanun teklifi üç senedir Bütçe 
Komisyonunda adeta bir kenara itilmiş vaziyet
tedir. Yüksek Meclisiniz İçtüzüğün mahsus hük
müne dayanarak bütçede bir kenara atılmış olan 
ve müstaceliyet arz eden bu durumu izale ede
cek olan bu kanun teklifinin gündeme alınması 
için müspet oy kul 1 anmanızı bilhassa rica edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Okyay. 
BÜTÇE VB PLAN KOMİSYONU ADINA 

KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Sadi Pehlivenoğlu arkadaşımızın 
bahsettiği kanun teklifi Komisyonumuzda üç de
fa gündeme alınmış ve üzerinde uzun münaka
şalı görüşmeler olmuştur. İlk defa 14 . 12 . 1962 
tarihinde gündeme alınmıştı, bilâhara 15 . 5 . 1963 
tarihinde gündemimize alınmıştı, son defa da 
15 . 5 . 1963 tarihinde gündemimize alınmıştı, 
ison defa da 24 . 12 . 1964 tarihlerinde günde-

- *00 



M. Meclisi B ; 31 
inimize alınmış ve Komisyonumuzda müzakere 
edilmişti, ancak geniş bir memur kütlesini ya
kından alâkadar etmektedir ve Devlet personel 
Kanunu da bu meseleleri bütün prensipleri ile 
topyekûn halledecek durumdadır. Şimdi halen 
Devlet personel kanunu Meclisimizde kurulan 
bir (TCCİCİ Komisyonda görüşülmektedir. Esasen 
bu geniş kütle arz eden memur tabakası geçen 
sene kabul ettiğiniz üç üst dereceden istifade et
miştir. Yeni hakları doğuncaya kadar bu kanu
nun da - temenni ediyoruz - çıkması imkân da
hilindedir. Bıi bakımdan gündeme alınmasına ta
raftar değiliz. Komisyonumuz bu kanun teklifi
nin Devlet personel kanunu ile birleştirilmek 
üzere havalesi düşünülmektedir. Bu mevzuun 
yeniden müzakeresi yapılıp kararını verinceye 
kadar kanunun Meclisimizde görüşülmemesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Cum

huriyet Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlarım bir bagka vesile ile de 
arz etmiştim, sayın milletvekilleri ve senatörler 
tarafından Meclise bu sevk edilmiş bu mahiyet
te kanunlar takriben iki milyar lira tutarında 
yeni bir yük getirmektedir. Ve maalesef böyle 
olmasına rağmen, bunları kabul buyurduğunuz 
takdirde personel meselesini yine halletmemeik-
tedir. Yine bir açık kapı bırakmaktadır. 

Bu sebepledir ki, Hükümetiniz bu meselenin 
kesin bir şekilde hallini bir Personel Kanunu 
yapmakta bulmuştur ve bu kanun uzun çalışma
lardan sonra tamamlanarak Yüksek Huzurla
rınıza gelmiştir, Büyük Meclistedir ve bir an ev
vel çıkarılmasını biz Hükümet olarak da arzu 
etmekteyiz, rica etmekteyiz. Himmet buyurur 
da, Meclis, Personel Kanununu bir an evvel çı
karırsa, bütün bu meselelere kesin şekilde bir 
hal yolu bulmuş olur. 

Sayın arkadaşımız dâhiliye memurlarına 
ait bir teklif getirmiştir. Aynı durumda olan 
birçok memurlar vardır. Bu kanunu kabul bu
yurmanız memur meselesini halletmez. Sadece 
belki nüfus memurları ve tahrirat kâtipleri me
selesini kısmen halledebilir. Maliye Bakanlı
ğında da bu durumda kimseler vardır. Adliye 
Bakanlığında da, diğer bakanlıklarda da var
dır. Bütün bu memurların bu dörtlerini bir 
ararla toptan halletmenin tek yolu bu kanunla-
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rı münferiden kabul etmek değil arz ettiğim gi
bi Personel Kanununu süratle yürürlüğe koy
maktır. Hükümet bu görüştedir. Bu sebeple 
Personel Kanununu getirmiştir. Bizde kaaniiz, 
hakikaten bugün en az geçim seviyesinin altın
da maaş alan kimseler mevcuttur ve geçim sı
kıntısı çekmektedirler. Sayın bütçe sözcüsü
nün de işaret ettiği gibi, geçen yıl Hükümetinde 
iltihakı ile bir kanun kabul ettiniz kadro maaş 
üzerinde iki üst dereceye terfii üçe çıkardınız 
ve bugün bir seneden beri yürürlüktedir. Daha 
önümüzdeki iki sene için kadrosuzluktan dolayı 
terfi edememek gibi bir meselede mevcut değil
dir. Ve Personel Kanunu çıkmadığı için zaten 
kimse kadrosuzluk yüzünden terfi edememekten 
şikâyet etmiyecektir. Bu sebeple, arz ettiğim 
gibi, Bütçe Komisyonununda işaret ettikleri gi
bi, bu türlü kanunların Personel Kanunu ile 
birlikte mütalâa edilmek üzere toptan Personel 
Kanununu tetkik eden Komisyona verilmesi iyi 
olur. Çünkü bunlardaki hükümleri belki Per

sonel Kanununda enkorpore edebilirler, adep-
te edebilirler, bâzı meseleleri orada hükme bağ-
lıyabilirler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, bu
yurun. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarım. Sayın Bütçe Komisyonu 
sözcülüğünü yapmış olan arkadaşın, arzu eder
dim ki Bütçe Komisyonunun bu gibi kanunlara 
karşı umumiyetle takındığı tavrı ve bu tavrın 
istinadettiği fikri yine aynı zaviyeden burada 
beyan buyursunlar. Çünkü, demin Yüksek He
yetinize arz etmek istedim; Tarım Bakanlığına 
dair, Maliye Bakanlığına dair, yine Maliye Ba
kanlığına dair, ilkokul öğretmenlerine ait, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait, Adalet Ba
kanlığına ait, mahkeme başkâtipleri, mübaşir ve 
gardiyanlara ait, teklif ettiğim kanunun tahmil 
edeceği maddi bilançosunun kat kat üzerinde 
kanunlar münferit şekilde kabul edilmiştir. 

Sayın Maliye Vekili, çok merak ediyorum, 
acaba Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
yapılan değişiklik, 11417 sayılı Resmî gazetede 
ilân edilen kanunun müzakeresinde ve yine ay
nı kanunun 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuru-
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luş ve görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmalına dair ve bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesine dair kanun çılkarken, kendi teşkilâ
tının mamurları hakkında nasıl bir beyanda bu
lundular, çok merak etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir husus, Sa
yın Maliye Brlkanının ve Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımızın ifade ettikleri giıbi büyük bir maddi 
riziko da yüklcımemektedir bu kanun. Bendeniz 
îçioleri Bakanlığının ilgili 'memurları ile bu ka
nun teklifini yapmadan evvel görüştüm, munzam 
bir tahsisat verilmeden dahi mevcut, bütçedeki 
kısıntılarla (bunu telâfi edöbileceklerini ifade et
tiler. 

Şu hususu da Yüksek Heyetinize arz etmek 
istiyorum : Sayın Maliye Bakanı Hükümetin bir 
azanıdır, HüTriimötin müşterek politikası ye me
suliyeti vardır. Daha 'birkaç gün evvel Dahiliye 
Vekâleti Bütçesi Karma Komisyonda görüşü-
1 irken bu mevzuda Sayın Dahiliye Vekili Orhan 
öztrak'a sorduğum bir suale verdiği cevapta, 
Hükümet '^arak 'bu kanunun çıkmasını arzu et
tiklerini ve bu husırta •bilhassa Karma Komis-
vnrıa i-t'n^amda bulunduklarını ifade etm'şVr-
d r . Gö^ilüvor ki, Maliye Bakanının ifadesi ile 
tel leri Bakanvım İfadesi arasında umumi kana
at itibariyle bir zıddiyet mevcuttur. 

Ş" indiye kadar, 1 5 - 2 0 kanun çıkmış Bütçe 
bunun altından Ptalknrş da... Şiımdi, lütfetsinler 
Savın Mılive Vekil ",m iz, sene1 erden beri hakika
ten 'bavük bir 'sefalet içerisinde, ciddî bir mem
leket hHmetind'-\ önemli bir memleket hizmetin
de ömürlerini tükn^ımiş olar. nüfus memurları ve 
tahrirat kâtiplerine birkaç kuruşluk bir imkân 
verilmelini şaplasınlar, bunu eok görmesinler. J 
Eiaşen ıkendHni tanıdığım için, şahsiyetinden ; 
emin orduğum için 'bu iûtfu da esirgemiyecekleri-
ne kaaniim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (C. Se-
naiöoou Van Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ (bir noktaya cevap arz edeyim. 

. Sayın Pehılivanoğlu «Geçtn yıl Maliyeye ait 
1-2 teşkilât kanunu kabul edilirken Maliye Ba
kanı 'böyle konulmadı» dediler. Biz iki değil hat
tâ 3-4 kanun getirdik, o kanunların hiçlbirisi Ma
liye Bakanlığı memurlarının terfii için getiril
miş değildir. O kanunlar teşkilâtı, bilhassa mu
rakabe teşkilâtını (genişletiyordu. Hesap uzman
larının sayısını 200 den '500 e çıkardık, kontrol 
memurlarının sayısını 400 e çıkardık ve 'birçok 
yeni vergi dairesi kuruyoruz. Bu onlara ait kad
rolardı. Maliye memurlarının ikdarı meselesini 
do diğer memurlar gibi biz, Personel Kanununa 
bıraktık ve onun içinde mütalâa ettik. Hükü
met savın arkadaşımızın kanunlar mevzuunu 
tenkil eden memurların sıkıntısını nitekim Da
hili ve Vekili arkadaşımız da ifade etmiş, bulun
maktadır. Bizim gÖFÜ«">m/ız odur ki, ıbu sıkıntı 
çeken memurlar da sadece Dahiliye memurların
dan ibaret değildir, diğer momurlar da var. Lüt
fedin Pemonol Kanununu çıkarın, istemiyor mu
sunuz, hepsi istifade etsinler, biz istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğ'u tara
fından verilmiş 'bulunan önergeyi oyunuza su-
nuyomm. önerge kabul edilirse mevzuubahis ka
nun teldifi gündeme alınacak, önerge kabul edil
mece gündeme almmıyacaktır. 

Sayın Sadi Pcıhlivaraoğlu tarafından verilmiş 
bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Krlbul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. («'Kaça kaç» sesleri) 

önerge 34 e karşı '38 oyla kabul edilmiştir. 
Meclis gündemine alınmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bina biraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko

misyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 8. 
Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efen
dim... Komisyon yok, raporu da gelmemiş, o hal
de bunu geçiyoruz. 
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2. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'ın, 

Otelciilk, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) (S. 
Sayısı : 507) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ılûtfen yerini alsın. 
Sayın İncesulu, zatıâliniz Komisyon Başka-

nımısınız? 
H Î I M İ İNCESULU (Çorum) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmelere de

vam ediyoruz. Sayın Kadri özek? Yoklar. 
Sayın Mustafa Kemal Karan? Yoklar. 
Sayın A r i Hikmet Güner, buyurunuz. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan ve mulHerem arkadaşlarım; müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz Otelcilik, motelcilik ka
nun tasarısında büyük ölçüde kurulması düşünü
len bu şirkotin evvelâ kurulmasının müm!kün 
o^up o"madiğim mütalâa etmolk lâzımorelır. Şirke
tin 900 milvon olan sermayesi A,B,C,D hkre se-
mtler'n"! bölünmek suretivle temin edilmedi dü
şünülmüştür. (A) grupu hisse senedi sahiplen 
istedikleri hisse senetleri bedel1 erini nakden 
ödiyecekler, isterlerse taksitle ödiyebilecekler-
di:\ 

(B) grupu hispe senetleri sahipleri de elle
rindeki tasarruf bonolarnı tevdi edecekler ve 
bunların faizleri karşılığında hisse senedi ala
caklardır. 

(C) grupu hisse senetleri ise, bunlar erken 
ödeme sayes'nde, bu şirkete tevdi edilen hisse 
senetlerinden, kura i1 e kndilerine erken ödeme 
isabet edenler 'bu hisse senetlerine sahibolacak-
lardır. 

Son hisse senetleri ise belediye, özel idare, 
Devlet sermayesi ile kurulu diğer teşekkül
ler gerçek kişilere ait, otel, motel, kompinz 'ku
rulmasına elverişli arsa ve arazilerin gerçek de
ğeri üzerinden tesbit edilmek üzere sahibola-
cakları hisselerdir. 

Şimdi, böyle bir tesisin hisse senetlerini va
tandaşların alabilmeleri veya bu saydığımız 
belediye, özel idare, gibi teşekküllerin ala'bil-
m^eri için şartların müsaidolup olmadığ:nı in
celemek lâzımgelir. Evvelâ herkes elindeki pa-

(1) 507 S. Sayılı basmayazı 25.12.1964 tarih
li 30 hcu Birleşimin sonundadır. 
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rasını ve elindeki diğer menkul veya gayrimen
kul değerlerini, günün iktisadi narlarına göre 
en verimli şe'kilde kullanılmasını ister. Hangi 
vatandaş, böyle kurulmuş olan bir iktisadi te
sis için, üstelik de muvaffak olacağı çok şüp
heli bulunan ,bir tesis için elindeki parasını ge
tirsin, bu şirketin hisse senedine yatırsın? De
necek 'ki, «Bu şirketin zararı karşılığında % 6 
kâr garantisi verilmiştir.» 

Aziz arkadaşlarım, bu garantinin verilmesi
nin sebebi vatandaşları veya sermaye sahipleri
ni 'kârı düşürmek suretiyle paralarını yatırmak 
için cazip hale getirmek maksadına matuftur. 
Şimdi Hazine tahvilleri % 6 vergisiz faiz verir
ken., böyle Obir garantiye ve teminat o1 arak 
kullanılma gibi bir imtiyaza sahip iken, hangi 
vatandaş % 6 dividant karşılığı garanti edil
miş bir gelir karşılığında hissedar olacak ve 
bundan ayrıca Kurumlar Vergisi verecek ve 
Gelir Vergisi verecek? Binaenaleyh, % 6 ve
rilen garanti hiçbir zaman brgürkü piyasa şart
ları içerisinde bunu cazip hale getiremez ve ik
tisadi düşünen vatandaşlardan hiçbiri 'buraya 
parasını yatırıp ortak olmaz. Böylece (A) his-
p.o senelerinin satılmasının mümkün olmadı-
ğ m anlamak için müneccim olmıya lüzum yok
tu:-. 

Tasarruf bonosu faizleri, ne olacak? Tasar
ruf bonolarımızı getireceğiz bu şirkete verece
ğiz, bu şirket tasarruf bonolarının ödenme mi
adı gelen faizlerini tahsil edecek ve bunları 
biriktirecek, 500 lira olduğu, zaman bize bir his
se senedi verecek. 

Bugün tasarruf bonolarının ço/fu spekülâ-
türlerin elindedir. Bunları % 35 - 40 ile almak 
suretiyle sermayelerinin gelirim % 20 ye çıkar
maktadırlar. Bir miktar dar gelirli vatandaşlar 
da ellerinde (bulunan bu tasarruf bono1 arını 
uzun müddet bu şirkette sakkyacakldr, bu ta-
r.arruf bonolarının faizi toplanacak top! anaca, 
5 er yüz lira olacak, buar bir hisse senedi ala
cak, bu hisseyi 'bekletecekler. O hisselerinin 
karşılığında yüzde 6 kâr garantisi olacak. Ar
kadaşlarım, buna bu tip vatandaşların taham-
mulleri yoktur. Ve bu tip vatandaşlardan ser
maye birikeceğini inildetmek, zannederim, biraz 
'ıayalî olur. 

(C) grupu hisse senetleri ise, 'bunlar tasar-
•uf bonolarımızı biz şirkete tevdi edeceğiz, şir-
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ket Maliye Vekâleti ile münasip göreceği bir 
nisbette kuraya tabi tutacak, erken ödeme şansı 
verecek, kuraya isabet eden hisse senetleri öden
miş olacak ve bu ödemeyi şirket tahsil edecek, 
bunların karşılığında da bu vatandaşlar hisse 
»senetleri alacaklar. Alacaklar da ne olacak hisse 
senetlerini? Tutacaklar, % 6 kârla o da 15 sene 
için. 15 sene sonra bu şirket kâr etmediği tak
dirde sermayeleri de bununla beraber gide
bilir. 15 sene için ]% 6 garanti edilen bir şir
kete yatıracaklar. Bunu yatıracağına,. Yatır
ın az da bu tahsil ettikteri paralarla.. Ama de
nilebilir ki, «Efendim, burada erken Ödeme 
vardır, bu erken ödeme olduğu zaman adam 
gelecek % 6 kârla şirkete iştirak edecek]» Bu 
sefer Kurumlar vergisi ile gelir vergisi verecek. 
Halbuki Tasarruf Bonosu adamın elinde iken, 
erken ödeme yapıldığı zaman adam % 6 faiz 
alacaktır. Bunun ne vergisi ne de başka bir şeyi 
vardır. Binaenaleyh, vatandaş için, Tasarruf Bo
nosu sahibi için, kârlı olmıyan bir şeyi cazip 
halde görmek her halde bu işin başından iflâs 
edeceğinin en güzel alâmetidir. 

(B) Grubu hisse senetlerine gelince; Be
lediye, özel tdare, Devlet ve Devlet serma
yesiyle kurulu teşekküllerin kamping, Otel, 
Motel yapmıya elverişli arsa ve arazilerini ger
çek değeri üzerinden bu şirkete devredecek, 
bir şirkete de bu müesseseler ortak olmuş ola
cak, yahut bunlar eğer özel şahısların elinde 
ise, hususi şahıslar da İm malların gerçek de
ğeri üzerinden şirkete devredecekler, o nisbette 
de ortak olacaklar. Ne olacak ortak olunca? Yüz
de 6 kârı garanti edilmiş olan bir müesseseye 
parasını yatıracaktır. 

Aziz arkadaşlarım; Ereğli Demir Oelik Fab
rikası gibi yabancı şirketlerin de rahatlıkla 
iştirak ettiği bir müessesenin hisse senetlerinin 
satılmasında büyük güçlükler çekilmektedir. 
Bunun sebebi nedir? Orada da yüzde 6 kâr 
garanti vardır. Sebebi şudur; hattâ iki sebe
bi var. Başlıca sebebi; % 6 garantiyi kâfi gör-
memekdir. Onun için vatandaşın elinde turist
ler için tesis yapmıya elverişli arsa ve arazi 
varsa, vaandaş bunu böyle ne olacağı 'Bîlinm:»-
yen ve % 6 karı ettikiten sonra kurumlar ver
gisi vereceği bir şirkete yatırıp da ortak ol
mak ve 15 sene sonra da eğer Ibu şirket böyle 
zarara devam ederse, sermayesinin kaybolaca-
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ğmı gördüğü şirkete asla bu sermayesini tevdi 
etmek suretiyle ortak olmıyacaktır. 

Bundan anlaşılıyor ki, doğuşta bu şirket 
ölü doğmaktadır, doğuşta kurulmadan ölecek bir 
şirkettir. Binaenaleyh, bu durumda olan bir 
şirketi kurupta vatandaşları ve esasen çok muz-
tarip olan Tasarruf Bono sahiplerini bir daha 
yeni müşkillerle karşı karşıya bırakmanın doğru 
olmıyacağını düşündüğüm için bu kanun tasa
rısının reddinin uygun olacağını mütalâa etmek
teyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Grupu adına 
Sayın Sadrettin Tosbi, buyurunuz. 

"o. K.'M. V. (JRÜPU ADINA SADRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, hiç 
şüphe yok ki, bu kanun esası itibariyle memle
ketin hayati ihtiyacına cevap verecek bir ma
hiyet taşımaktadır. Bir memlekete turistin gele
bilmesinin ilk ve evvel şartı, o memlekette o tu
ristin 'barınacak bir yere kavuşacağını evvel
den katiyetle bilmesine vabestedir. Nitekim 
birçok Avrupa memleketlerinde, turizmin ge
lişmiş bulunduğu ülkelerde, bu ihtiyaç kâmil 
'bir şekilde temin edilmiş bulunduğu cihetle, bu 
husus artık oraya gelecek turistler için endişe
ye malhal teşkil etmemekte ve turizmin inkişafın
da otel ve motellerin rolü takdir edilmiş bulun
duğu cihetle, halledilen bu problem karşısında 
turist akımını temin etmeye engel teşkil edecek 
bir husus bu vadide kalmamış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşımızın bu ih
tiyacı takdir ederek memlekette otel ve motelle
rin kurulmasını kolaylaştıracak malhiyetteki bu 
kanunu şükranla karşılamamak elden gelmez. 
Ancak belki aceleye geldiği için ve yahut pra-
tik yoldan gitmeyi kendileri tercih etmiş bulun
dukları cihetle bu kanunda bâzı noktaları ya bi
lerek veyahut bilmiyerek ihmal etmiş bulunmak
tadırlar ki bu cihet bu kanunun fiiliyatta bir 
netice vermesini bence tereddüde düşürecek bir 
illet arz etmektedir. 

Bunlardan birincisi sermaye unsurudur. Yal
nız bir kanun tedvin etmekle bir dâvanın halli 
mümkün olsaydı o vakit hiçbir memlekette dâva 
kalmazdı. (Jünkü kanun tedvin etmek nihayet 
akli hareket etmek suretiyle mümkündür. An
cak bu aklı hareketin fiiliyata intikalini tahtı 
temine alacak maddi unsur, akli unsurla telif 
edilmemiş bulunursa netice hüsran olur ve or-
tıva çıkan husus da ademi muvaffakivete mün-
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cer olur. Bu itibarla bu kanunun en eksik ta
rafı, kurulması derpiş edilen şirketin maddi 
unsuruna, yani sermayesine taallûk etmektedir. 
Uzun müddet şirketler müdürlüğünü yapmış 
bulunmaklığım ve 20 seneye yakın bir müddet 
de piyasada şirketlere taallûk eden meseleleri 
yakından tetkik etmiş olmakhğını lıase'biyie 
ben dilimin döndüğü kadar bu aksaklığa temas 
etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, burada derpiş edilen cilhet, 
bir anonim şirket şekli olduğuna göre, malûm 
olduğu üzere, .anonim şirketlerde iki türlü ku
ruluş bahis mevzuu idi. Yine de öyledir. Bir 
tanesi ârii teşekkül tarzı, diğeri ise tedricî teşek
kül tarzı. Bu kanunda bu iki tarz birbirine ka
rıştırılmıştır. Şirketin sermayesi nasıl temin 
edilecektir? Şirketin sermayesini temin etmek 
için bu sermayenin taahhüdedilmesi icabeder. 
Yani şirkete iştirak edecek olan ortak, muva
zaadan âri olarak şirket sermayesine iştirak his
sesini taahlhüdedecek ve bu taahhüdünü yerine 
getirmediği takdirde, 'birtakım müeyyideler 
vaz'edilmek suretiyle - ki Ticaret Kanununda 
.bu müeyyideler vardır - şirket esas mukavelena
melerinde de bu müeyyideler teyit ve takviye 
edilir. Şirket sermayesi tamamen ortaklar taıra-
fmdan taaJhhüdedilir. Bunun sureti tediyesi de 
sağlam esaslara vaz'olunur. Şirket kurulur, 
otel yapılır, sermâye temin olunur ve hu serma
ye ile şirket maksadının icrasına hadim faaliye
te girişebilir. Burada böyle 'bir şeye taslamıyo
ruz. Eğer Ticaret Kanunu hükümleri burada 
cari olacak ise bu kanunda mündemiç bulunan 
'hususi hükümlerle Ticaret Kanunu hükümleri
nin telifine imkân bul ummadığı cihetle, ,bu ka
nunun meriyete girmesiyle fiiliyatta Ticaret 
'Kanunu hükümleriyle 'bir- tezat meydana gelecek
tir. Eğer Ticaret Kanunu hükümleri cari ise 
0 takdirde bu kanundaki hükümler yürümiye-
cektir. Dediğim gibi, burada bir taahhüt key
fiyeti yoktur. Ortak olacağı sermayeyi taahhü-
detmek mecburiyetindedir. Burada şartlı birta
kım muameleler var, ortak tasarruf bonosu ve
recek. Hisse, bu tasarruf bonolarından talhassul 
edecek. 500 liralık bir seviyeye vâsıl olunca - ki 
'asgari hisse miktarı 500 liradır - o ortak bir 
hisse sahibi olacaktır. 

Ben tuttum, bir tasarruf bonosu verdim, 
1 000 liralık, veyahut 2 000 liralık, veyahut 
5 000 liralık, her ne ise.. Bunun faiz kuponla-
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rının miktarı 500 liralık bir listeyi kapsıyov. 
Ama bunun tahakkuku keyfiyeti 20, yahut 10 se
neye vabeste. Tasarruf bonoları 10 senelik ol
duğuna göre, 10 seneye vabeste. Şimdi, şirket 
bu sermayenin toplanmasını 10 sene bekliyecek 
mi? Şayet bu kabil hisselerden, tasarruf bono
larından talhassul edecek hisselerin esmamnı şa
yet on sene bekliyecek olursa, bu on sene içeri
sinde maksadı şirketin husulü gayrikabil bir du
ruma girecektir. On. sene içerisinde de toplammış 
olan sermaye zaten yenilenecektir, masrafa gi
decektir. Maksat olarak gayet iyi düşünülmüş 
bir kanun ama, fiiliyatta netice vermesi, sırf 
şu anlattığım noktayı dahi ele alacak olursak, 
bir parça muhal gibi gözüküyor. 

ikincisi; şirketin kuruluşu hangi hükümlere 
tabi olacak? Ani teşekkül hükümlerine mütena
zır maddeler de var burada, tedricî teşekkül hü
kümlerine mütenazır .maddeler de var. Bâzı 
kimse, .hissenin tamamını taahhüdedip, bede
lini defaten ödiyebiliyOr. Bu takdirde kendisine 
hisse senedi verilecek. Birisi de ceste ceste ödi-
yecek, ona da ödediği zaman hisse senedi veri
lecek. Bir tanesi üç ay .sonra ödiyecek, bilfarz 
ona üç ay sonra hisse senedi verilecek. Bir tane
si sekiz sene sonra ödiyecek, ona da sekiz sene 
sonra hisse senedi verilecek. Anonim şirket tek
niği ile bu kabili telif değildir. Anonim şirket 
tutup her hissedara para ödedikçe hisse senedi 
vermez. Bu olsa olsa yaptığı ödemelere muka
bil bir makbuz olur. 

Heyeti umumiye toplandı. Ben heyeti umu
miye toplantısına geldim, hissemi ödemişim, re
yim var, öbürü hissesini ödememiş, onun reyi 
olacak mı, olmıyacak mı? Şirket heyeti umu-
miyesi toplandığı zaman aynı reye mi sahibola-
cağız, nasıl karar verilecek? tdare meclisi seçi
lecek. Ali Bey yarısını ödemiş, Veli Bey se
kiz sene sonra ödiyecek, Ahmet Bey altı ay 
sonra ödiyecek. Ellerinde birer vesika var. Bu
na eğer hisse senedi dersek, hisse senedi şir
ket sermayesine iştiraki mübeyyin bir vesika
dır. Bu hukukî bâzı netayici tevlideder. Yani, 
şirketin sermayesinden şu kadar seihimi ben tem
sil ederim. O seh imleri temsil etmek dolayı-
siyle de şirketin sevk ve idaresinde, heyeti 
umıımiyede buna kanunen tanınmış olan haklar 
mevcuttur. Ben hissedar mıyım, değil miyim? 
Sekiz sene sonra öd iveceğim, hissedar mıyım, 
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değil miyim? Eğer hissedarlık sıfatım bu ka
nunla kabul ediliyorsa, o vakit beni aynı za
manda bu hissenin tamamını taahhüde icbar 
edecek hükümlerin burada yer almış olması ik
tiza eder. Eğer ben hissedar değilsem, yani 
'hisse senedine mali'kiyetin tevlidettiği hukukî 
vecalple beraber o haklara da sahip değilsem., 
o zaman heyeti umumiyede bihakkin hissedar
lık sıfatını ihraz etmiş bulunan kimselere kanu
nun tanıdığı hakların bana tanınmamış olması 
iktiza eder. Binaenaleyh, bu durum muvacehe
sinde ben fikre muhalif değilim, bilâkis bu j 
fikri alkışlarım, ama, fiiliyatta birtakım aksak | 
neticeler tevlidetme'k suretiyle, ceninin daha do- j 
ğum anında düşük doğmasını önliyecek tedbir
leri şimdiden .almamız bence bu iyi maksadın 
tahakkuku bakımından evvel be evvel şart ol- ! 
mak lâzımgelir. Onun için - şimdi teferruata gir
mek istemiyorum - maddelere geçtiğimiz zaman 
Ticaret Kanunu ile akuple olarak burada müna
kaşasını yaparız. O zaman hakikat bütün açık
lığı ile daha bariz şekilde ortaya çıkar. Yaln.z 
o zaman korkarım ki, bu kanun teklifi Heyeti 
Celilenizde dcıha bidayette endişeyi mucip bir ı 
atmosfer yaratır. Bu itibarla geciktirme taraf
tarı değilim ama sayın arkadaşımız bu kanunu 
geri alsa, tekrar bunu gözden geçirse, elimiz
den geldiği kadar, bana da sorarsa... Bunu bir 
tefahür babında söylemiyorum ama Türkiye'de 
bu saikada 6 - 7 tane kitap yazmış, şu kısa çer
çeve içinde bir parça ihtisara yapmış bir arka
daşınızım, kendisine arzı hizmet ediyorum. Yi
ne kendisi bilir, nasıl isterse öyle yapsın. Be
nim bütün endişem, bu kanunun kâmil bir ma
hiyet iktisabedip Heyeti Celilenizin tasvibine 
maz'har olmasıdır. Bu itibarla ümldederim ki, 
'bu mâruzâtımı kendileri hüsnütelâ'kki ederler. 
Eğer münasip görürlerse bu kanunu muvakka
ten geri alsınlar, bir revizyonu yapılsın, bura
da da ataklara mâruz kalmıyacak bir şekle so
kulsun. Ondan sonra Heyeti Celiledo müzake
resi yapılsın. Zannederim ki o vakit talisin ve | 
tergip buyurursanız ve memleketin hakikaten I 
halledilmesi lüzumlu okm bir ihtiyacına da bu 
şekilde cevap verilmiş olur. Mâruzâtım şimdil'k 
bundan ibarettir. Hürmetle selâmlarım efendim 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bolak. 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET AY
DIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem arka- | 

— 403 

29.12.19C4 0 : 1 
dadanın, Sayın Başkandan istirham ettim, da
ha bu kanun teklifi üzerinde süz alan 11 arka
daşımız vardır. Bu 11 arkadanım Yüksek ile
tinize sunuşlarını dinledikten sonra tamamı üze
rinde konuşmakta isabet olmakla beraber, çok 
Sayın Sadrettin Tosbi'nin konulmaları üzerine 
söz almak mecburiyetini hissettim, böylece vu
zuha ulaşılır da bundan sonraki tartışmalar da
ha isabetli clur diye. 

Şimdi Saym Hocam, C. K, M. Partisi Grupu 
adına, eğer lütfeder ve dinlerler ise, yaptığı ten-
kidlcrde, mevzuun esasında mutabık oldukla
rını ve ancak hazırlanış tarzı itibariyle ticaret 
hukukunun tatbikatında bugüne değin müşahe
de ettikleri bâzı tabikat noksanlariylc malûl 
bulunduğunu ve vuzuhsuz bir metin ile tatbi
kata girildiği takdirde isabetli neticeler'alına-
mıyasajını ifade buyurdunuz. Mütalâalarınızın 
hürmete şayan olduğunu ifade etmek isterim. 
Ancak, mütalâalarınızın tamamına da iştirak et
memizin mümkün olmadığını da arz etmek is
terim. 

Şimdi teklifin 1 nci maddesiyle, komisyon
dan geçen şekli ile 1 nci maddesiyle, nevi şah
sına münhasır bir hüküm sevk edilmekte ve ne
vi şahsına münhasır olan bu hüküm, ikinci fık
ra ile hukukî sahaya irca edilmektedir. 1 nci 
fıkra bir anonim şirketin kurulmuş olduğu be
yanıdır. Eğer teklif bu tarzda kanunlaşırsa, 
Türk hukukunda bir emsal olarak, bir anonim 
şirketin teşekkülü iradesinin teşrii uzuv tarafın
dan ısdarı tarzında nevi şahsına münhasır bir 
tasarruf sadır olacaktır. 

Şimdi bu iradenin suduru ile birlikte şahsi
yeti hünıiyc tahakkuk etmiş mi olacaktır?., ila
yı:-, bu anonim şirketin şahsiyeti hükmiye iktisabı 
ve diğer hükmi şahısların arasına ben de sizde
nim diyerek girebilmesi ve tabi olduğu hukuk 
nizamının kapısını açıp, içine girip, «Benim tabi 
olmam lâ^ımgelen statü nedir, tabi olmanı gere
ken âmir hükümler nedir'?» diyebilmesi ancak 
ikinci fıkranın tatbiki ile mümkün olacaktır o 
da, «şirket bu kanun ve Türk Ticaret Kanunu
nun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine gö
re geçici yönetim kurulu tarafından hazırlanan 
esas mukavelenamesinin tescil ve ilânı ile tü::cl 
kişilik kazanacaktır. 

Saygı değer hocanım, bugüne kadar yaptığı 
hukuk tatbikatının mevzuu olan şirketler huku-
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İm sahasına şu kanunun teşkil ettiği, tesis ettiği 
şirket ancak ikinci fıkranın tatbik yeri bulmadı 
ile girebilecek o tarihten itibaren de şirketler hu
kuku tatbikatçılarının üzerinde enine boyuna 
tatbikat yapabilecekleri bir şahsiyeti hükmiye 
olacaktır. 

Şimdi Muhterem Sadrettin Tosbi Beyefendi 
derler ki, maksadı şirketin husulünü imkânsız 
hale getirecek bir hükümler mecmuası ile bir 
kanunu çıkartmaktansa hiç çıkarmamak dahi 
iyi olur. Doğrudur, aynen iştirak ediyorum. 
Zannadiyorum bu noktai nazarda kendileri yal
nız değildir. Yüksek Heyetinizi teşkil eden bir
çok hukuçu arkadaşlar ve hukuçu olmıyan ar
kadaşlar mantığı ile bu neticeye varacaktır. An
cak bendenizin iştirak etmediği ve arz ettiğim 
husus gerçekten bu metin böyle midir, değil mi
dir, noktasıdır. 

Şimdi sayın Hocam derler ki, şirket 
tedrici mi kuruluyor, ani mi kuruluyor belli 
değil, bir. Apel ne zaman yapılacak, belli de
ğil, iki. Şirkete hissedar olması düşünülen ki
şiler hangi taahhütnameyi . verecekler, belli 
değil ve bu şirketin ilk umumi heyet toplan
tısında 10 sene müddetle yüzde G faizleriyle 
itfa ettiği hisse senetlerini alan kişilerin du
rumları belli değil, makbuz mu, hisse senedi 
mi, reye nasıl iştirak edecek, mameleki nasıl 
temsil edecek, idareye nasıl iştirak edecek?.. 
Belli değil, diyorlar ve teklifi bir revizyona 
tabi tutulma zarureti ile melûf görüyorlar. 
Bakınız, bunlar., beni mazur görsünler, met
nin içinde yer almış hükümlerdir. Evvelâ bi
zim olan, şirketler hukuku için. şirket mamele
kinin temsil ve idaresidir. Bu teklif metninde 
bu husus yer almış mıdır? Cevabım 11 nei 
madde ile olacaktır. Genel Kurulu tesbit edil
mektedir. 11 nci maddede ve kademeli genel 
kurul düşünmektedir. Bu kademeli genel ku
rulda kimler söz sahibidir? Hemen, maddeyi 
tetkik buyurduğunuz zaman göreceksiniz, il 
dahilindeki hissedarlar; hissedarı da elinde his
se senedi bulunanlar. Hisse senedi nasıl bulu
nacaktır bir kişinin elinde? Ancak tamamını 
ödediği tarihte. Bu neye benzemektedir? Ano
nim şirketlerde sermayenin tamamı itfa edil
memiş ise, hissedar olacak kişiye ancak mak
buz verirsiniz, ona tatbikat1 nı yapmış olduğu
nuz şirket hukukunun nevi şahsına münhasır 
müşabih bir hükmünü görüyorsunuz. Temel 
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hükümlere aykırılık yoktur. Diğer temas etti-

; ğiniz husus kâr tevzii... 
| BAŞKAN — Sayın Bolak lütfen Heyeti 
ı Umumiyeye hitabedin. 
| AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Beni mazur görünüm Sayın Başkanım, çok tek
nik bir mevzu olduğu için ve çok Sayın Sadret-

; tin Tosbi arkadaşımdan başka diğer arkadaş
ların aynı alâka, tansiyonu içinde olmıyacakla-
rmı düşündüm, affınızı rica ederim. 

Kâr tevzii hususu.. Kâr ne suretle tevzi edi
lecektir? Kâr, 10 sene müddet içinde % 6 
lan ile hisse senedinin bedelini ödiyecek bir ta
sarruf bonosu sahibine peşinen ödeme yapanla 
aynı nisbetto ödenecek midir? Hayır! 8 nci 
maddeyi açıyoruz. 8 nci maddede kârın tarzı 
tevzii şöyle görülmüş: «Şirketin elde edeceği 
kâr, hisse senetleri sahiplerine ödenmiş serma
yelerin yüzde G sı oranında kâr dağıtılmasına 
müsaidolmadığı takdirde...» Demek oluyor ki, 
kâr tevzii, ödenmiş sermayeler üzerinden yapı
lacaktır. Binaenaleyh, sermayesinin ödenme
si nisbetinde, hangi noktada ise hissedar, o 
nisbette kâra iştirak edecektir. 

Kuruluşun âni veya tedrici olmasında, bu 
mevzu bakımından bir farklılık görülmemek
tedir. Benim arz etmek istediğim Yüksek He
yetinize şudur: Bu kanun teklifinin komisyo
numuzdan geçen şekliyle en mükemmel metin 
olduğunu söylemek hatalı bir beyan olur. Bu
nu mükemmeliyete isal etmek Yüksek Heye
tinizin kudreti dahilindedir. Sayın Sadrettin 
Tosbi teklifin zaruretini tesbit buyurmuşlar ve 
işaret etmişlerdir. Bendeniz şu bakımdan bir
kaç cümle ile teklifin faydası hakkında düşün
celerimizi arz edeyim, takdiri Yüksek Heyeti
nize terk edeyim. 

Bugün Türk halkı, üzerinde Hükümetin iti
barı bulunan, tasarruf bonosu dediğimiz vara
kaların piyasada alıcısını bulma gayreti içine 
düşmüştür. Bunun mesuliyetini tek başına, 
bir Hükümete yüklemek insafsızlık olur ve 
mümkün değildir. Bunun mesuliyeti Yüee Par
lâmentonundur. Buna çare bulmakta zaruret 
vardır. Birinci noktai nazar budur. 

İkinci noktai nazar: Turizm yatırımları bü
yük sermaye terakümleri isti yen yatırımlardır. 
Mevzii turizm yatırımları zincirleme tesisler 
halinde yapılmadığı müddetçe rantabl yatırım-
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lar değildir. Bir otel ve bir motel yalnız başı
na bir kanpingin iktisadi olacağını söylemek 
mümkün değildir. Bunları tesis zincirleri ha
linde yaptığımız zaman ancak birbirlerini kâr 
ve zarar hesabı içinde ve nihai bilançoda kârlı 
hale getirebilmektedirler. Bu sebeple büyük bir 
sermaye terakümünün bu sahaya yatırım yap
mış olması lâzımdır. Samimiyetle itiraf etmek 
lâzımgclir ki, Türkiye yerli sermayesi bakı
mından bu zincirleme tesisleri yapacak güçte 
sermaye terakümüne sahip değildir. Sermaye 
piyasamız bize bu ümidi vermemektedir. 

Üçüncü nokta, Türkiye'de küçük tasarruf 
erbabının hisse senedi satmalmak suretiyle iş
tirak ettiği anonim şirketlerimiz hiç yok gibi
dir. Halbuki, dünya piyasasında en büyük ser
maye terakümleri ve en kudretli iş müessesele
ri küçük tasarruf sahiplerinin iştirak ettiği ve 
her akşam gazetesinde acaba yüzde kaçtır? 
Satış bedelinde kote edilmiş değerinde ne nis-
bette artış vardır diye merakla takibettiği, his
se senetleriyle teraküm etmiş büyük şirketler
dir. Türk tatbikatında bu şirketlerden bir ta
nesi görülmüştür: Şirketi Hayriye, o da imti
yazı nominal değerleri üzerinden tasfiye edil
mek suretiyle, Türk tatbikatında çok kötü bir 
ananenin başlangıcı olmuştur ve o tarihten son
ra küçük tasarruf sahipleri, nineler, kadınlar, 
anneler, memurlar ayda biriktirdikleri yirmi 
lira, on lira, elli lirayı bir hisse senedi satmalımı 
yolunda istimal etmek itiyadından tamamen 
vazgeçmişlerdir. Buna Parlâmentonun bir ça
re bulması ve Türk halkına bu istikamette gü
ven vermesi lâzımdır, zaruridir. Aksi halde 
büyük meselelerimizi, inandığımız fikir isti
kametlerinde yürütmek imkânına sahibolmak 
mümkün değildir. 

Şimdi ben Sayın Sadrettin Tosbi'ye bir nok
tada iştirak ederim, nasıl Şirketi Hayriye'nin 
imtiyazının feshedilmesi ve nominal değerleri
nin üzerinden tasfiye yapılması, bir hayli kü
çük tasarruf erbabım bu piyasadan soğutmuş 
ise, böylece hayırla ve hüsnüniyetle başlıyan 
bir teşebbüsün, yarın bir hukuk tatbikatı ak
saklığı ile kötü ithama tabi tutulması da aynı 
menfi neticeyi doğuracağı için, bu mevzuda 
çok dikkatli ve titiz olmanın zaruretine Sad
rettin Tosbi gibi inanırım. Ancak işaret bu
yurdukları hususların tamamen varidolmadi
ğini da ifade etmek isterim. 
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Çok sayın arkadaşlarımdan birisinin de 

yüzde altının Türk sermaye piyasası için gay-
rikâfi bir kâr nisbeti olduğu ve binaenaleyh 
cazibesi olmıyacağı hususundaki beyanına de
ğinmek isterim. 

Sizi daha fazla sıkmak istemem. Bugün 
Türkiye'deki faiz hadleri gayrimeşru seviyesiy
le, gayrimâkul seviyesiyle dünya piyasasında 
gülünç haddedir. % 30 faiz haddi dediğiniz 
faiz haddini bir aklı başında iktisatçıya söyle
seniz sizin şuurunuzun mııhdel olduğundan 
şüphe eder. Bugün Avrupa piyasasının en 
yüksek faiz hadleri vadeli işlerde yüzde 6,5 u 
geçerse, o yayanı şükran bir faiz addedilir. 
Kanunlar objektif kaideler mecmuası olarak is
tikbale muzaf hükümler' taşır. Yüce Parlâmen
tomuzun ve bu istikamette konuşan sayın ar
kadaşımın da bütün kaygıları Türkiye faiz pi
yasasını da yüzde fi faizin hüsnü telâkki edile
cek bir faiz piyasası halim1 getirme, gayreti ol
duğuna (inanıyorum. Yalnız şu noktayı hemen 
işaret edeyim sayın arkadaşımın zühule düş
tüğü bir noktayı tesbit etmek istiyorum, bura
daki yüzde altı, asgari kâr garantisidir. Eğer 
bu şirket, gayretlerinizle kendisine vereceğiniz 
isabetli hükümlerle, takdirlerinizi bu yolda is
timal etmekle kurulabilir ve bu şirket, Sayın 
Sadrettin Tosbi'nin dediği gibi, hukuk özürle
rinden âri olarak kurulabilirse şirketin temin 
edeceği kârın yüzde altı olacağını söylemek 
mümkün değildir. Bu kârın yüzde 15, yüzde 
20 de olması mümkündür. Eğer çok muhte
rem arkadaşım uzun vadeli bir yatırınım Türk 
halk piyasasında henüz revaçta olmadığını ifa
de buyurmak istiyorlarsa bu noktai nazara iş
tirak ederim. Gerçekten en münevverimiz da
hi çok kısa vadeli işlere yatırım yapmaktan 
hoşlanmakta ve bu sebeple Türkiye'de ithalât 
işleri en cazip ticaret metaı olmakta devam et
mektedir. Sanayi ve imalât kâr hadleri nisbet-
lerindeki düşüklük sebebiyle hâlâ cazip bir 
mevzu olmuş değildir. Yüce Parlâmentonun 
terbiyevi maksatlarla ve telkini maksatlarla 
kanunlar ısdarı müteameldir ve lâzımdır. Lüt
feder bu istikamette iradenizi izhar buyurursa
nız, uzun vadeli yatırımlara Türk halkını alış
tırmak gibi isabetli bir yola girmiş oluruz. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim: Tek
lifin komisyonda müzakereleri esnasında bana. 
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tevdi edilen bir vazifeyi ifa ediyorum. Teklif 
Yüce Parlâmentonun teklifidir, bendenizin 
teklifim değildir. İsabetine kail bulunuyor
sanız, doğruluğuna inanıyorsanız, bunu mad
delerine geçildiği zaman komisyonunuzla bera
ber en salim hale irca etmek imkânına sahipse
niz. İsabetine kaani değilseniz, o zaman reyleri
nizle meseleyi halledeceksiniz. Size komisyon 
adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosbi grup adına mı 
beyanda bulunacaksınız? 

SADRETT1N TOSBt (Kütahya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Efen

dim, meşhur lâftır: Herkesin maksudu bir, lâ
kin rivayet muhtelif. Ben istiyorum bu kanun 
çıksın, buna şek ve şüphe yok. Yalnız arka
daşımız Sayın Ahmet Aydın Bolak Bey bir en
dişemi izale sadedinde bir misal verdiler ki be
nim endişemi büsbütün artırdı. O da şu: 

Dediler k i ; «heyeti umumiyede sermayeye 
iştirak hissesinin tamamını ödemiş bulunan his
sedarlar, hissedarlık vasfını iktisabedecek ve 
reye onlar iştirak edecek.» 

1 600 000 liralık bir şirket teşkili bahis ko
nusu ve buranın heyeti umumiyesıinde, şimdi 
vuzuha kavuştuk, sermaye iştirak hissesinin 
tamamını ödiyen iştirak edecek reye, güzel! 
Bunun şirket sermayesinin % 5 ini temsil eden 
bir hissedarlar topluluğuna raci olduğunu ka
bul edin. Sadece şirket sermayesini % 5 ini 
temsil eden bir grup hissenin tamamını öder. 
Ticaret Kanununda hüküm vardır. Diyor ki, 
şirket heyeti umumiyesinin toplanabilmesi için 
şu kadar nisap lâzımdır. Umumi heyetlerin 
cinsine göre nisaplar değişir. Burada % 5, 
ödemiş. Demek ki, Şirket sermayesinin % 5 ini 
temsil eden bir hissedarlar grupu % 95 in is
tikbaline, sermayesine taallûk eden hıısusatta 
münhasıran söz sahibi olacak ve şirket idare
sini onlar yöneltecek, bu olmaz. 

Eğer Ticaret Kainununun o hükümleri yani 
nisaba taallûk eden hükümler cari olmıyacaksa, 
Heyeti Umumiyenin toplanıması bu suretle bu 
kanunun hususi ahkâımma tevfikan tahtı temi
ne olacaksa, o vakit asgari bir ekalliyetin, büyük 
bir ekseriyetin paraya taallûk eden âtisine hük
metmesi giibi bir neticeye varırız ki, bu da ano
nim şirketlerin sebebi husullerine, sebebi neş'et-
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lerine muhaliftir. Bunu her halde arkadaşım ka
bul öderler. Bu durum muvacehesinde ikincisi; 
kâra iştirak; ne kadar ödedi ise diyor, o kadar 
kâr hissesi alacak. Arkadaşlar, öyle bir sistem 
derpiş ediliyor ki, tedricen ödiyeoek olan grup-
manda ne kadar hissedar varsa", adeta o kadar 
kâr hesabı yapmak icabedecek. Ben % 7 ödemi
şim, o biri % 8,5, bir diğeri de % 35 ödemiş. 
Şirket muhasebesi Ali'ye şu kadar kâr, Veli'ye 
bu kadar, olmaz. Kâr, sermayede tamisil edilen 
senime göre ödenir, şahsa göre kâr ödenmez. Bun
lar, malûmu samiinıiz, sermaye şiriketleri, şahıs 
{•şirketleri olsa febiha esas mukavelenamesine ka
yıt korum, şu esas içerisinde sa'yü âmeline mu
kabil itibarı ticarisine mukabil, yaptığı hizmette 
mukabil kâr öderim. Bunu kolektif şirkette, ko
mandit şirkette, hattâ ve hattâ hisseli komandit
te, belki limitedde öderim. Ama anonim şirkette, 
ismi de ifade ediyor, hissedarlar topluluğu belli 
olmıyan bir şirket. Bugün ben de yarın Ali'ye 
devrederim hisse senedimi, öbür gün de Veli'ye 
devrederim. Eğer devir keyfiyetini nehyedecek 
olursa bu hususiyetler manzumesi içerisinde, bu 
takdirde yine anonim şirketlere has olan bir 
unsuru r;ef'etım)iş oluruz. Bütün endişem bura
da. Ama demin söylediğim teklifi geri alıyorum, 
hay hay! Eğer Heyeti Umumiye ve Komisyon 
yegân yegân maddeler üzerinde ariz ve amik bir 
tetkikaıta girişmek ve müzakere icrasını derpiş 
eden bir topluluğu burada tutmak iktidarını 
kendinde görüyorsa veya bu ihtimali derpiş edi
yorsa hay hay, geçelim maddelere, kanun tekli
fi geri alınmasın. Ama o vakit ne çıkacak? Âda-
ta Ticaret Kanununun revizyonuna müşabih bir 
problemle Heyeti Umumiye karşılaşacak. Çünkü 
yine kendileri takdir buyururlar, Ticaret Ka
nunu böyle bir kompleks içindedir ki, falanca 
maddeye, falanca maddeye atıf yapar ve o mad
de de şuraya atıf yapar. Bu atıflar buraya da 
sâri ve raci olduğuna göre, gayet mürekkep bir 
manzarai hukukiye karşısında kalacağız. 

Bakın bir tanesine işaret edeyim. Oraya te
mas etmedim ama kendileri temas etti, cevap 
sadedinde arz edeyim: % 6 asgari bir 
temettü tanınacak deniyor. Evet belki bu 
şirketin hususiyeti bakımından buna ihtiyaç 
vardır. Bunu inkâr etmiyorum ama, Ticaret Ka
nunu prosedüründe böyle bir şey yoktur. Muay
yen bir faiz ödemesi takabbül ettiği andan itiba
ren müessese, yani kurulacak olan hükmî şahsi-
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yet, anonim şirket, onun üstüne hisse senedi de 
yazsan bu artık obligasyon olur, tahvil olur. Hat
ta vazıi kanun o kadar belirtmiştir ki, şirketin 
mukavelesine Anonim Şirkettir diye yazsan mu-
aınclei hukukiye?,! itibariyle hangi şirket nov'im: 
yakınsa, o şirket addedilir. Onu da kendileri ben
den iyi bilirler. 

Şimdi burada ne yapılabilirdi? «Obligation 
convertible en aetion yani, bidayette borç. sene
di olarak, obligasyon olarak çıkacak hisse senet
lerinin şirket mukavelenamesine konulacak bir 
kayıtla esham haline ifrağı keyfiyeti derpiş edi
lebilir» der. 

Aklıma gelen bir kolaylığı söyl iyeyim; eski 
Ticaret Kanununda sarahaten yeni Ticaret Ka
nununda da işareten ve sarahat mertebesinde bir 
açıklıkla: «Sermaye ittihazına salih mevad meya-
nmda itibar da zikredilmiştir. Ticari itibar da 
sermaye ittihazına salih mcvaddandır. Devletin 
itibarı ticari itibardan daha yüksek bir itibardır. 
Bana Devlet hisse senetleri vermiş, tasarruf bo-
ınıasu verımiş ve altına da imza atmış, bunu ödeye
ceğim diye. Elimizdeki elli liralıktan, yüz liralık
tan, ne farkı var bunun, o da kâğıt, o da kâğıt. 
Eğer Devletin itibarı baki ise elimdeki yüz lira
lığın da bir iştirak kabiliyeti var. Devletim itiba
rı düştüğü andan itibaren onun da itibarı düşer. 
Devlet itibarını kaybettiği andan itibaren o da 
kâğıt parçası olur ve öyledir. Devlet borçlanmış, 
bu bonoları sermaye ittihaz etsinler, o da kabu
lüm, şart koysunlar, o da kabulüm, ama ben 
100.000 liralık tasarruf bonosu verdiğim zaman 
100.000 liralık hissedarı olayım, bunun. 

Ama bu haklarımı takyidetsinler, kdbul ede
rim. Fakat kim hissedar, kim değil, kim ne iş
tirak payı yatıracak, ne zaman yatıracak, 
nasıl yaptıracak ve Heyeti Umumiycde ne 
gibi haklara saihibolacak, kâra nasıl iştirak 
edecek? Bu içinden çıkılmaz bir hal alır 
korkusundayım. Bütün endişem iş de budur. 
Yoksa, vallahi de, billahi de ben istiyorum; Şe
fik Beyin emek sarf ettiği bu kanun çıksın. Ama 
daha doğmadan ölü çıkmasın. Turizm dâvası 
gibi kendilerinin de takdir ettiği ve burada ifa
de buyurdukları veçhile memleketin âtisinde 
büyük rol oynamaya namzet bir endüstri bran
şı bahis konusudur. Bunun da ncşvünüması, ge
lişmesi için kendileri emek sarf ediyorlar. Bir 
fle kanun teklifi geliyor, bu kanun teklifine de 
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bir anonim şirket şekli burada derpiş ediliyor. 
Kooperatiflerin haline düşmesin. Bilirsiniz bu 
memlekette maalesef kooperatif eleyince, mil
let kaçar, «Ama Allah» der. Çünkü para batır-
madık adam azdır. Ama kooperatif kötü mü
dür? Mükemmeldir. Bütün Avrupa'da 100 -150 
sonedir işliyor. Burada da anonim şirket kötü 
mü? Mükemmel. Buyurdukları noktaya yerden 
göğe ben do iştirak ederim. Bizdeki anonim şir
ketler anonim şirketler değildir. Sırf anonim 
şirketlere tanınmış Ibulunan bâzı haklardan is
tifade etmek için; karısı, kızanı, anası, babası 
bir araya gelir, bir anonim şirket yapar. Tek 
şahıs şirkettir. 

Türkiye'de küçük tasarruf sahiplerinin iş
tirak edebileceği hakiki mânada bir anon'm şir
ketin nüvesinin <bu kanunla kurulması, bu ka
nuna ön ayak olanlara, bu dünyada da, öbür 
dünyada da sevap kazandırır, itibar kazandırır. 
Buna da iştirak ederim. Buna set çekmenin ve
bali vardır, ona da iştirak ederim, ama bütün 
gayretim turizm mevzuu gibi esaslı bir mev
zuda iyi niyetle hareket edilip bu kanun bu
raya getirmiş iken, ileride türlü komplikasyon-
lara yol açacak bir neticenin içerisine şimdiden 
düşmeyi önliyccek tedbirler alınırsa daha iyi 
olur d'ye düşündüm. Ama eğer bu kanunun 
ibu suretle yeniden gözden geçirilmesi zamana 
mütcvakıf ve bu kanunun akamete uğramasını 
mucip bir neticeyi tcvlidedccek mahiyette ise 
bu takdirde Heyeti Gclilenin de sabrı bu ka
mınım bütün ahvali alâyişi göz önünde bulun
durmak, Ticaret Kanunu ile veçhi irtibatını tc-
sh etmek ve buna mütenazır mütalâaları bu
rada dinlemek suretiyle bir neticei haseneyi 
isal etmek imkânını kendimizde görüyorsak, 
febilıa ben do buna mutabıkım. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir, yine 
Heyeti Celilenizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon adma buyurun Sa
yın Aydın Bolak. 

f-ÎEÇtOÎ KOMİSYON ADINA AHMET 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlarını, deminki arzımlada bir noktayı ifa
de etmek istedim. Yüksek Heyetiniz mevzu esa
sı itibariyle bu teklife ittifak edecek olursa, tek
lifin maddelerine geçilmesi kabul edildikten son
ra, komisyonun teklifi geri alması ve alâka du^ 
yan sayın arkadaşların iştirakiyle maddeleri 
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yeniden ıslah etmesi, tahrir etmesi, tayyetmedi... 
Bunların lıopr.û elimizde olan imkânlardır. Size 
niyabeten vazife gören komisyonunuz ne madde 
metinlerinde inatla ısrar lı olacak ve ne de hu
kukî hataların ısrarla müdafaasını yapacak, ille 
görüşümüz budur diye direnecektir... Böyle bir 
şeyi asla düşünmeyiniz. Tasarruf bonosunu aslı 
ile mi alsın, faizi ile mi alsın, aldığı zaman ne 
suretle hisse senedi temsil edilsin, reyini na
sıl istimal etsin... Maddelere geçildiği zaman 
bunların hepsini ıslah etmek mümkün. 

Komisyonun Yüce Heyetinizden istirhamı, 
vakit ziyama sebebiyet vermemek için, lütfet
meniz mümkün müdür ki, bu kanun teklifini be
nimsiyor ve maddelere geçilmesine karar ve
riyor musunuz? Eğer lütfeder maddelere geçil
meline karar veriyorsanız geri alalım, madde
lere geçildikten sonra, teşrif buyurun komisyo
na, orada ıdah edelim. İstirhamım sadece bu-
duı*. Vaktinizi değerlendirmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde daha 
11 arkadaşımız söz istemiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Sadi Binay. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, yardıma muhtaç olduğumuz müddetçe 
gözlerimiz iki ümit ışığına takılıp kalıyor: Bi
risi turizm, ,lbir tanesi de petrol bulunması ki, 
yardıma muhtaç devremizin uzun süre devanı 
edeceği de anlaşmıyor. P-u itibarla bendeniz Sa
yın Şsfik înan Beyefendinin hazırlamış olduğu 
bu teklifi, hüviyeti ve konusu itibariyle gayet 
cazip buldum. Ama memleketimizin şartları 
dolayısiyle bâzı mâruzâtım da olr^.ak. 

Şimdi arkadaşlar, 77 milyon turistin 144 b'ni 
Türkiye'ye geliyor, doğru. Yunanlılar GO mil
yon dolar, İspanya 500 milyon doTıra ya.km 
döviz elde ederken biz sadroc 10 milyon dolar 
elde ediyoruz. Ve belki, Kıbrıs hâdiselerinden 
ötüıii ümidettiğimiz turist alanını da ne bu se
ne, ne gr̂ con sene göremedik. Cüzi bâzı artış
lar oldu. 26 000 adet yatağımız var. Ancak bu
nun 1 050 tanesi turistlerin barınabileceği, rahat 
edebileceği yataklardır. Bunların hepsi gTyct 
doğru... Ve Allanın güneşini, kumunu bedava 
temin ettiğimiz ve b:ze lütfedilen bu nimetleri 
bir para mukabilinde satacağız. Küçücük bir 
Rodos adasında Türkiye'den çok yatak var ve 
orada belediye reisi duyuyoruz ki, kış mevsi
minde Avnıpa'ya gidiyor, filmler göstermek 
rve saire ile reklâmını yapıyor. Bir çok turist 
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ajanları temin ediyor ve bu yüzden 3G0 bine ya
kın turist getiriyor. Halbuki nüfusu 90 bindir.-
Onların nasıl 'organize ettiklerini de .şifahen 
duyduklar im: zdan veya okumak suretiyle elde 
ettiğimiz bilgilerden de öğreniyoruz. 

Ancak muhterem arkadaşlar, memleketimi
zin gerçekleri bizde, anonim,kolektif teşebbüs
lerin maalesef hele böyle gelir kaynakları itiba-
r'yle Hazineye dayandığı müddetçe çok güç yü
rüdüğünü, hattâ yürüyemediğini gösteriyor. 
Caz'p bir misal olarak Ereğli Demir ve Çelik 
tesisleri hisse senetlerini misal vermek isterim. 

İlk anlarda muhterem arkadaş1 ar, bunlar 
Amerika borsalarında veyahut piyasalarında 
"ertbr tarafından kapışılırken, Türkiye'de ev
velâ bankalar bu iş için zorlandı, bilâhara halk 
iiic:? r:onra işin önemini, değerini anlamak sure
tiyle bu senetlerden aldı. Ki süratle ilerliycn bir 
iş idi. Türkiye'de çelik mevzuunda, muayyen 
demir çeşitleri mevzuunda tek kalem çalışacaktı, 
ikinci h'v rakibi de yoktu. Devletin ithalât ba
kımından himayesine muhtaç idi, memleketimi
zin ihtiyacı büyük idi, son derece de kârlı, son 
derece de real bir teşebbüs olmasına rağmen, 
hususi teşebbüs bakımından sermaye piyasası
nın Türkiye'de mcvcudolmasından ötürü güç
lüklerle karşılaştığını da yakinen bilmekteyiz. 
Halbuki şimdi burada gerçi (A) grupu 500 er 
liralık hisse senetleriyle 100 milyon liralık bir 
efektif sağlıyacak. Bunları da on sene müddet
le şeylere 'bölmüş, yani en ufak bir para dahi 
buraya iştirak edebilsin diyerekten kolaylık
lar sağlamış durumda. Fakat bununla bütün 
teşebbüsleri gerçekleştirmek mümkün olmıya-
caktır. Geri tarafta ne kalıyor arkadaşlar? 5 
milyon, liralık Hazine avansı ve her yıl yine Ha
zineden alınacak 30 milyon lira. Bu bütün 
Türkiye çapında bilhassa Karadeniz sahillerinde 
baş'ama'k üzere, turistik bir çok yellerde bir 
site yatırımı yapacak. Yol yapacak, otel, motel, 
garaj, ve saire yapacak. 

Şimdi, böyle büyük bir anonim teşekkül is
tediği kadar özel teşebbüs diye ifade 'buyuru! -
sun veya iddia edilsin, netice itibariyle efektif 
kaynaklarını, gelir kaynaklarını Türk Hazinesi
ne bağlamaktadır. Burada bendeniz bu teklifin 
hazırlanmasında iki gaye gördüm. Birincisi, 
turistik tesisler kurmak suretiyle gelir temin 
etmek, döviz temin etmek. İkincisi de tasar
ruf bonolarını kıymetlendirmek. Tasarruf 
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bonolarını kıymetlendirme mevzuunda Hüküme
tin yeni bir takım düşünüş ve davranışlar içe
risinde olduğunu Sayın Maliye Bakanı lifade et
tiler. 

Binaenaleyh, işin ikinci kısmı ibilhassa 
efektif para bakımından siklet merkezini teşkil 
ediyor. Hükümetin bunu bir başka yöne doğru 
yönelteceği ve adetâ spakülâtif bir mahiyet arz 
eden arzuhalcılarm önünden tutun da bakkal
lara, ımanifoturacılara kadar bir alım - satım 
piyasası teşekkül ©den bu Devlet itibarını zede
leyici bonoların bir başka hal çaresi ile Ibaşka bir 
yola aktarılacağını kesin olarak ifade etsinler. 

Geri (kalıyor turizmden elde edilecek gelir. 
Muhterem arkadaşlar, burada böyle dev bir 

anonim teşekkül Ikurmaktansa muhitine göre, 
mevkiine göre özel teşebbüsleri ufakçapta da 
olsa, bir banka vasıtasiyle, yahut Turizm ve Ta
nıtma Genel Müdürlüğü vasıtasiyle desteklemek 
hepsinden evlâ olacaktır. Çünkü netice itiba
riyle arkadaşlar, böyle büyük .teşekküller değil, 
bizde bilmem; Memurlar Kooperatifi, Istahlâk 
Kooperatifi, hattâ Arıcılık Kooperatifi, Hayvan 
Yetiştiricileri Kooperatifi, Meyvacılık Koopera
tifi gibi 'kooperatifler de vardır1. Bunlar da bi
rer anonim şirket olmasa dahi, ianonim teşek
küldür. Sonunda randımansazliktan, idaresiz
likten gayesine ulaşamadıkları, bir çoklarının 
iflâs ettiği, bunlara bel bağlamış yüzbinlerce va
tandaşın hisse senetlerinin elinde kaldığı da 
cümlemizin malûmudur. 

O itibarla bendeniz hüviyet itibariyle son 
derece cezip bulunan bu teiklif kanunlaştığı tak
dirde muazzam müşküllerle karşı karşıya kala
cağımızı, Türkiye'nin gerçekleri bakımından he
nüz buna hazır olmadığımızı belirtmek isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarımı, Türkiye'nin turizm dâvası, istikba
lin iki büyük dâvasından, yani bütün kalkınma-
anızıı destkliyecek olan yeni gelir kaynakları 
dâvasından biridir. Diğeri de bir arkadaşımın 
demin ifade buyurdukları gibi, millî petrollerin 
kaynaklarının kemali ile milletimiz lehine işle
tilmesinden bekliyeceğimiz gelirler davasıdır. 
Bendeniz istikbalimizi bu iki kaynakta (bilhassa 
göremkteyim. Petrol dâvamız Muhterem Heye
tinizin ve Hükümetimizin gayret ve himayele-
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riyle millî menfaat yönüne yöneltilmiş görün
mektedir. Inşaallah bu yön saptırılmaz ve bu 
yönde ilerleme bizi beklediğimiz büyük gelir 
kaynağına ulaştırır. 

Gelelim turizm kaynağına: Bu kaynağın iş
letilmesi için bir bakıma bir yeni gelir kaynağı 
bularak bu kaynağı işletmek için kurulması ge
reken büyük mekanizmada ufak bir parçayı te
sis etmiş olmak gayretinden ilham alan Sayın 
Şefik inan arkadaşımızı hazırladıkları teklifle
rinden dolayı tebrik ederim. Benim bu naçiz 
tebrikim, bu teklifin tam mânasiyle maksada 
ve mevcut mevzuata uygun olduğu manâsını 
ifade etmez. Nitekim şimdi maruzatım benim 
hangi noktalarda bu teklifin tekemmül etmesi 
icap ettiği kanısında olduğumu belirtecektir. Mü
saadenizle o mâruzâta başlıyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu tek
lifi bendeniz; «bir bina kurulduktan sonra teme
li atılsın, şeklinde görmekteyim. Ellerimizin üs
tünde bir bina kuracağız, sonra yavaş yavaş bu
nun altına beton direkler inşa ed'erek ellerimizi 
çekeceğiz, bina o direklere oturacak. Aşıağı - yuka- s 
rı bu tekliflin bize getirdiği inşa malhıiyeti yapıcı 
rol bu mahiyettedir. Bu, tehlikeli bir inşaat şek
lidir, klâsik inşaat sanatına uymaz. Hele mev
zuat bakımından da ele alırsak, mevcut Ceza 
Kanununa da, Ticaret Kanunuma, da, ki 1954 ten 
itibaren mer'i olan yeni Ticaret Kanununun ano
nim şirketler balhsi, hakikaten garbıln anonim şir
ketlere laidolaıı ileri bir çok esaslarını benimsemiş 
ve Türkiye'de garibin bütün terakkiyatının mes
nedi olan dev anonim şirketlerin muvaffakiyeti
nin başlıca amili olan esaslar, kanun hükümleri 
şeklinde bizde mer'i olmaya başlamıştır. Ne ça
re ki, benden evvel kotnuşan muhterem arkada
şımın belirttiği gibi, anonim şirketlere ve tek 
insanların dalavere yapma imkânını fazlasiyle 
sinesinde saklayan kollektif şirketlere, hattâ kıs
men limited şirketlere daha artık Türk Miillelbi 
dtknad etmemektedir. Muvaffak bir anonim şir
ket tipi, Türkiye'de hemen hemen görülmemiş
tir, dersem, bunu mübalâğalı addetmemek icafb-
eder. Bir iki misal arz edeyim. İstiklâl Harbinde, 
ciephede bulunduğum sırada Türkiye Millî t!t-
halât - İhracat Anonim Şirketi namiyle bir şirke
tin Ankara'da kurulduğunu bunun hisse senet
lerinin ordu tarafından da satın alınalbdleeeğini 
gösteren emiirlerle bâzı subay arkadaşlar ve ben 
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de taliboldum. Bu hisse senedieri bize geldi. 
Fakat muhterem arkadaşlarım, bu şirketi idare 
eden o zamanın Meclislinde ve Hükümetinde ve 
mali mahfillerinde mevki sahibi bâzı vatandaş
lar, çak esef ederim, şirketi şahsi kaprisleri isti
kâmetinde, hani anonim şirketler için bugün 
ımevcudolan Ticaret Kanunu hükümlerine hiç 
uymayan istikametlerde israf ettiler ve biz cep
heden döndüğümüz zaman sermayelerimiz yan
mış bir muhatabımız mevcudolmıyan bir şekil
de bu şirketin nâbedidolduğunu gördük. Hiç 
kimsede bunu mesul etmedi. Çünkü zamanın si
yasi kudret sahipleri bir kısmı ile bu şirketin 
başında idiler. 

Muhterem arkadaşlarım, demin itibardan 
bahseden muhterem Tosbi arkadaşıma şulnu ha
tırlatırım: Filhakika yeni Ticaret Kanununun 
sermaye bahsinde «itibar»da sermaye olarak ka
bul edilmektedir. «Sanat kudreti de sermaye 
olarak kabul edilmektedir. Bugünkü Kanunu
muza göre bir insan ihtisası ile bir anoniım şir
kette hissedar olabiliyor, Arma, itibarı Millî Türk 
Anonim Şirketi Bankasının, mütareke yılların
dan evvel ve sonra oynadığı rolü hatırlatırım. 
Onun da bütün hisse senetleri on para etmez 
bir hâle geldd ve ondan hisse senedi almış olan 

Birinci Dünya Harbindeki vatandaşlarla, on
dan sonraki hisse senedi sahipleri gene demin 
arz ettiğim Türkiye Millî ithalât - ihracat Türk 
Anloniiım Şirketinin misaline uğradılar. Hisse 
senedieri on para etmez bir hale geldi. Banka 
başka bir hüviyete çevrildi ama hisse senetleri 

, sahipleri hiç bir zaman paralarını alamadılar. 
Bizde anonim şirket tipi, Ticaret Kanunu hü

kümleri gereğince ciddiyetle kurulmadıkça mu
vaffak olamıyaeaktır. Burada ne görüyoruz? Bu
rada daha ilk adımda, anonim şirketin kanunda 
tarif edilen evsafına aykırı bir anonim şirket, 
nevi şahsına mahsus. Muhterem Şefik inan ar
kadaşımızın konuşmalarımda, bir evvelki toplan
tıda buyurdukları gibi, tipik bir anonim şirket, 
kendisi niev'i şahsına mahsus, bir anonim şirket 
tecelli ediyor. Bu anonim şirket, maruzatıma 
başlarken söylediğim gibi, ilk sermaye olarak on 
sene içinde 500 er liralık hisse sene-tlerİndem 
onuncu sene nihayetinde kendisinin 900 milyon 
lira tutması icabeden sermayesinin ancak % 9 
umu yani 100 milyonunu nakten sermaye koya
cak insanlardan alıyor, % 18 veya 19 miktarını 
faizlerden alıyor, üçte birini, yani tasarruf bo-
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nolarmm % 33 ünü hisse senedi mukabili top
layacak hisse senedi verecek ve yine bu o kadar 
miktarını da gayri menkulleri ile iştirak eden 
Devlet ikttisadi teşekkülleri, özel idare, belediye 
tesislerini hükmi şahsiyetlerinin, mallarına mu
kabil hisse senedieri vererek, yeni nakden vatan
daşın özel teşebibüs sermayesinden ancak yüz mil
yon lira, yani 9 milyon olduğuna göre 9 da biriy
le on senede kurulacak. Ama bu müddet zar
fında gerek sermayede, gerekse kâr haddi tevzi
atında daima Hazineye dayanacak . 

Anonim şirketin kuruluş şekilleri klâsik ola
rak Ticaret Kanununda var, bunlara uytmuyor. 
Sonra, anonim şirketin garantisi, Devlet malı 
olarak hükümlerde kabul edilmek suretiyle Türk 
Ceza Kanuinuna dayanan ve Türk Ceza Kanu
nuna aykırı olan istikamette hükümler getirmek 
suretiyle bir teklif bir ayrı sapma noktası arz 

ediyor. Bu itibarla kanunda şirketin klâsik nu
munesi tecelli etmiyor, dediğim gibi. Muhıberean 
Şefik Inan'm tarif buyurdukları şekilde, tiipdk, 
nev'i şahsına münhasır bir anonim şirket vüou-
de getirilmek isteniyor. Tek gözlü bir çocuk do
ğuyor, bendenizce, bir bacağı da sakat denebilir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, geçen toplantı
da çok üzüntü duyduğum bir mesele vardı. Bu 
mevzu üç bakanlığı evleviyetle ilgilendirir. Bun
ların birisi, başta Maliye Bakanı, parayı verecek 
olan makam, on sene müddetle eli üzerinde bu 
binayı tutacak ve bina kendi direkleri üzerine 
oturduğu zaman elini çekecek olan Bakanlık, 
burada idi, konuştu, ama bugün burada değil. 
Dinlemesi lâzımdı veya onların yetkili insanları 
burada bulunmadı, Bakana malûmat verecek 
ve Bakanın icabında söz hakkını kullanacak bu 
rada ilk menfi sözlerinin o istikametinde veya 
değiştirdiği istikamette devamını bize dinlete
cek bir insan olarak burada bulmalı idiler. Ge
çen toplantıda Muhterem Turizm ve Tanıtma 
Bakanı da yoktu, Muhterem Ticaret Bakanı da 
yoktular. Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Ba
kanlığının Ticaret Kanunu hükümlerini bozucu 
mahiyette bir teklif gelir de Ticaret Bakanı bu
lunmaz mı?.. 

Bütün gerekçesi turizme dayanan ve ancak 
turizm için bunun yapıldığını iddia eden bir 
teklif gerekçesi de böyle olan, raporuda Geçici 
Komisyonda bu şekilde olan bir teklifte Turizm 
ve Tanıtma Bakanı nasıl bulunmaz?.. Geçen 
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celsede maalesef Turizm ve Tanıtma Bakanı da 
yoktu. Bugün Turizm ve Tanıtma Bakanı bu
rada idiler, ama simdi neredeler bilmiyorum. 
Ümidediyorum ki, kendileri söz alırlar, geçen 
toplantıda Sayın Maliye Bakanının sözlerini din
lememiş olmalarına rağmen kendilerinden sor
muşlar, buraya bilgi edinmiş ve tenvir edilmiş 
olarak gelir ve bu istikamette söz alırlar diye 
ümidediyordum. Çünkü birinci derecede, ken
dilerinin iktidara gelmelerinden evvel verilmiş 
olan bu teklif kendilerinin fikir ve mütalâala
rının alındığına dair ne gerekçede, ne Geçici 
Komisyonda bir kayıtta bulunmadığına göre, 
en geç olarak burada bizi tenvir etmek mevkiin
de idiler. 

BAŞKAN — Sayın Eren, Maliye Bakanı adı
na beyanda bulunacak olan Gelirler Genel Mü
dürü Zeki Memişoğlu burada müzakereleri taki-
bctmektedirler. Buyurunuz. 

ASIM EREN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. ama bu takip sırasında fil hal müdahalesi 
gereken bâzı konuşmalar olduğu zaman Maliye 
Bakanı arkadaşımızın bulunmamasının mahzu
runu izale etmez. Pek muhterem arkadaşlarım, 
şimdi bu vaziyette Maliye Bakanı barut yok 
diyor. Bir kumandana, maiyetindeki kurmay 
başkanı işte hücum lüzumunu, taarruz lüzumu
nu, bilmem ne lüzumunu anlatmış, sonunda de
miş ki, «Hepsi iyi ama silâhları kullanmak için 
barutumuz yok» Maliye Bakanı, benim ellerim 
başka işlerle meşgul, bu tesisi altındaki beton 
direkler inşa edilinceye kadar elimde tutamam, 
dedi ve geçti gitti. Bugün gelmiyişide kesin 
olarak o istikamet'e - zımnen sabit kaldığının -
ifadesidir. O halde barut olmayınca bu nasıl ku
rulacak, bunu bilhassa öğrenmek isterim. 

Sonra, gelelim diğer noktalara. Muhterem 
arkadaşlarım, bugün plânlama ile birinci dere
cede ilgili olan bir Hükümetin desteklemesi me
selesi karşımıza bu teklifin içinde geliyor. 
Plânlamanın noktai nazarı nedir? Geçici Ko
misyon; Hükümeti çağırdık, Hükümet bize ,şu 
istikamette beyanda bulundu, Plânlamanın da 
noktai nazarı şudur, onun da fikrini getirdik, 
biz ona karşı şu fikirdeyiz, tarzında bir mü
talâayı bize getirmiyor. Gerekçede de böyle bir 
mütalâa olmadığı gibi, Geçici Komisyonda ko
misyon müzakerelerinde Hükümetle böyle bir 
temasta bulunduğuna daıir bize bir bilgi getir-
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miyor. Raporda böyle bir şey yok. Biz Hükü
metle burada temas ediyoruz. O da, demin arz 
ettiğim gi'bi, Ilü'kümctin kayıtsız jesti karşısın
dayız. O halde biz niçin uğraşıyoruz Millet 
Meclisi olarak? Bunun en iyisi, bunun üzerin
de işaret edilmiş olan ve evvelâ Maliye Baka
nının mümanaatı ile beliren imkânsızlıklar veya 
boşluklar telif edilmedikçe, buradaki müzakere
yi bendeniz bîsut addediyorum, verimsiz ve 
faydasız addediyorum. Bendeniz bu teklifin ge
ri gitmesini de istemiyorum. Arz ettim, lehinde-
yim teklifin. Ama ne yapalım ki, ben tek gözlü 
ve bir 'bacağı sakat bir çocuğun doğmamasını 
istemediğim için, daha çocuk doğmadan bu işe 
gücümün yettiği kadar müdahale edelim, diyo
rum. Bu işin olmasını istiyorum. Ama sayın 
komisyon sözcüsü arkadaşınım da buyurdukları 
gi'bi, maddelere geçildikten sonra değil, tümü 
üzerinde konuşulurken bendeniz takririmi yazı
yordum, yetiştiremedim, söz verdiler Sayın 
Başkam, onun için yarıda kaldı, şimdi teklifimi 
yazılı olarak veriyorum, komisyona verilsin, Hü
kümetin üç bakanı Maliye Bakam, Ticaret Ba
kanı ve Turizm ve Tanıtma Bakanı gelsinler, 
kendilerini ilgilendiren noktalar üzerinde evvelâ 
sarih olarak fikirlerini dinliydim, sonra mü
saade ederlerse bendenize de toplantı gününü 
haber versinler. Maddelerde sakat gördüğüm is
tikametteki . hükümleri kendilerine arz edeyim. 
Ondan sonra bunun telifi yolu ne ise, muhterem, 
yapıcı kudreti büyük olan Şefik inan arkadaşı
mın da ilhamkriyle, telkinleriyle o istikamette 
yürüyelim ve bunu hakikaten doğarken ölmiye-
cok bir çocuk olarak dünyaya getirelim. 

Bendenizin arzım bundan ibarettir. Bu is
tikamette konuşmuş olan bâzı arkadaşlarımızın 
fikirlerine bu bakımdan katılıyorum. Ama menfi 
olarak konuşan arkadaşların fikirlerine de katıl
mıyorum. Bendeniz, Arapların dediği gi'bi, 
«Huz mâ safa doğma keder.» Yeni bir şeyin iyi 
tarafını almak, kötü tarafını atmak taraftarıyım. 
Kötüyü atarken iyisini de atmak taraftarı deği
lim. Olgun bir tüccar için, bir ağacın içindeki 
iki - üç çürük elma sağlam olanları da reddet
meyi mucibolamaz, ona göre fiyatını indirir, 
ona göre fiyat verir. Bendeniz bu teklifin mur,-
lâka olgunlaşmış olarak, iyi yapılmış olarak çık
masını istiyorum. Ama, arz ettiğim noksanlar 
giderilmeli. 
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tik kanaatimi söylüyorum; Ticaret Kanunu

nun anonim şirketler hakkındaki 'bahsini ve hü
kümlerini hiç sakatlamadan tam bir anonim şir
ket doğurtalım, bir. Ceza Kanununa hususi hü
kümler getirmiyelim. Devlet tarafından hima
ye edilen ve «malları, Devlet malı telâkki edilir. 
bilmem ne» tarzında, buna ait 14 ncü maddede 
belirtilen hükümler gibi veya sadece filân vilâ
yetlerde yapılır da, başka yerlerde yapılmaz şek
linde, Türk vilâyetlerini imtiyazlı imtiyazsız 
gruplar olarak sınıflandıran sakat hükümleri 
"bir tarafa bırakalım. Meselâ bizim de Orta - Ana
dolu'da Göreme harabeleri var. Sayın komis
yon ve sayın teklif sahibi Şefi'k înan Bey bun
ları nazarı itibara almamış. Yalnız deniz ke
narlarını alıyorlar, Akdeniz, Ege Denizi, Ka
radeniz... Bizim de Göreme harabeleri, bizim 
Niğde'nin bu kadar turistik tesisleri - ki dün
yanın parasını sarf ediyoruz - vali olarak, mil
letvekili olarak, şu olarak, bu olarak. Bütün 
gayretlerimiz burada. Ne diye onları istisna 
edersiniz? Dalha doğarken bir imtiyazlı vilâ
yet, bir imtiyazsız vilâyet, mağdur vilâyet do
ğurtmaya ne lüzum var? 

Bütün bunları düzelterek bu kanunun doğ
ru çıkmasını temin ,edelim. Teferruatı üzerinde 
sırası geldikçe yine maruzatta bulunacağım. Ba 
mâruzâtımla başınızı ağrıttığım için özür dile
rim. Hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Otelcilik -
Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun tekli
finin iki birleşim süresince devam eden tümü 
üzerindeki müzakerelerde komisyon ve grup 
adına konuşan arkadaşlarımızın haricinde altı 
üye söz almış bulunmaktadır. Henüz konuşacak 
10 arkadaşımız daha vardır. Bu arada yeterlik 
önergeleri gelmiştir, önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler kâ

fidir. Tümünün oylanarak maddelere geçilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Konya Kastamonu 
Sait Sına Yücesoy İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının tümü üzerinde açıklayı

cı konuşmalar yapılmıştır. Maddelere geçilme
si için, yeterliğin oya konulmasını arz ederim. 

Kâmil inal 
Bolu 
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BAŞKAN — Yeterlik önefgelerinin aleyhin

de Saym Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizde yeni bir müessesenin ve 

memleket menfaatlerini yakından alâkadar eden 
bir teşekkülün kurulması karşısında, şimdiye ka
dar bu kürsüden fikirlerini arz etmiş olan ar
kadaşlarımız, haddizatında birbirlerine zıt ve 
bâzı noktalarda birleşen hususlar arz ettiler ve 
mesele henüz daha tam manasiyle tavazzuh et
medi. Bunun neticesinde, hakikaten prensip iti
bariyle kurulması hayırlı bir teşebbüs -olacak 
olan ibu teşekkülün birtakım ihtilaflar doğura
cağı da konuşan arkadaşların ifadelerinde sa
rih olarak beyan edilmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh, meselenin daha esasına ve dola^ısiy-
le kanunun esprisine muttali olmadan, verilmiş 
olan bir kifayetin, kanunun memleket gerçek
lerine uygun bir şekilde çıkması ve dolayısiyle 
birtakım çatışmalara meydan vermemesi için 
müzakerelerin henüz kâfi olmadığı kanaatini 
taşımaktayım. Mevcut önergenin aleyhinde ko
nuşmak mecburiyetini hissettim. Onun için Yük
sek Meclisinizden oylarınızla müzakerenin de
vamına karar vermenizi istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünün görüşmeleri üzerinde ya
pılan konuşmalar sırasında, maddelere geçil
diği takdirde maddelerin hepsinin bir arada, 
yeniden gözden geçirilmek için, komisyona ge-
riverilmesi istenmiştir. Şayet Yüce Meclisçe bu 
şekilde kabul edilirse tasarı tüm maddeleri iti
bariyle gündemdeki yerini muhafaza edecektir. 
Bu sebeple maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
biraz evvel tesbit buyurduğunuz veçhile, mad
delerin Komisyonumuzca tekrar tetkik edilmek 
üzere ve gündemde yerini muhafaza etmek üze
re geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun talebi üzerine mad
deler geri verilmiştir. Kanun gündemdeki ye
rini muhafaza edecektir. 
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3, — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-

lu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Komisyon yok mu efendim?.. (Yok sesleri) ko
misyon bulunmadığı için kanun tasarısını geçi
yorum. 

4, — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili 
Lokman Bakaran ve 3 arkadaşı Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile 
Bursa Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(2/355, 2/450, 2/438, 2/542, 2/420) (S. Sa
yısı : 756) 

BAŞKAN — Üzerindeki müzakerelere ıbaş-
lıyoruz. Bütçe ve Plân Komisyonu yerini al
sın. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bütçe ve Plân Komisyonundan bendeniz varım. 
Müzakeresine devam ettim. 

BAŞKAN — Zatiâliniz beyanda bulunabi
lecek misiniz, sözcüsü müsünüz? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Değilim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bulunmadığı için 
geçiyoruz, efendim. 

5, —• Askerî öğrencilerden başarı gostere-
mîyenler hakkındaki 5401 sayıl/ı Kamuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plâm, komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) 

BAŞKAN — Üzerinde müzakerelere başlı
yoruz. Komisyon lütfen yerini alsın. Komis
yon bulunmadığı için gelecek birleşime bıra
kılmıştır. Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Millî Savunma Ko
misyonu burada efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Eren, zatiâliniz Millî 

Savunma Komisyonundansmız. Tasarı Plân Ko
misyonu bulunmadığı için gelecek birleşime bı
rakılmıştır, usul budur.. 

6'. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı ; 273) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu bu
rada. Plân Komisyonu mevcut değil. Bu itibar
la gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. —• İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) 

BAŞKAN .— Üzerinde müzakerelere baş
lıyoruz. içişleri, imar ve iskân ve Plân komis
yonları?, Yok. Komisyonlar bulunmadığı için 
bu tasarının da müzakeresi gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

8. —- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 
120 nci hizmet yûmı doldurmuş olması dolayt-
siyle memur ve hikmetlilerine birer aylık tuta
rında ikramiye verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarla 
raporları (S. Sayısı : 765) 

BAŞKAN — Üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları mevcut bulunmadığı cihetle, kanun tasarı
sının görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmış-
tir. 

9. — Sağlık eğitim enstitüîeri kuruluş ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/596) 
S. Sayısı : 712) (1) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından verilmiş olan bir öner
ge vardır. Okutuyorum. 

(i) 712 S. Sayılı basnutyazı tutanağın ka
nundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Basılmış ve dağıtılmış olup, önemine binaen 
Hükümetçe biran evvel görüşülüp kanunlaşma
sını temin maksadiyle, Bakanlar Kuruluna aevk 
edilen 712 sıra sayılı Sağlık Eğitim Enstitüle
ri Kuruluş kanunu tasarısının gündeme alına
rak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Kemal Demir 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edneler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Bu kanun teklifi ile ilgili ko
misyon Plân Komisyonu burada mıdır? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, Bütçe ve Plân Komisyonu (bu 
kanun teklifinin görüşülmesinde beni yetkili 
kılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yerinizi alınız. 
Hükümet adına «Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı. 
Sağlık enstitüleri kuruluş kanun tasarısı Mil

lî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları üzerindeki müzakereye 
başlıyoruz. 

öncelikle görüşülmesini hususunda bir tek
lif vardır, öncelikle görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunu oku
tuyorum. 

(Rapor okundu). (1) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 

istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Merkez Teşkilâtına bağlı sağlık eğitim 
enstitüleri kurmaya yetkilidir. 

(1) 712 S. Sayılı basrmyazıda rapor da 
vardır. 
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Bu enstitülerin görevleri şunlardır : 
a) En az lise dengi temel meslekî öğretim 

görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmet
lerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesle
kî öğretim yapmak. 

b) Her seviyede sağlık personeline, olgun
laşma kursları düzenlemek. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Okunan ve yazıldığı şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık eğitim enstitülerinde 
yüksek öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi 
başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması ve
rilir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? Buyurun Sayın Gökay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şim
di bu sağlık eğitim müessesesinden çıkanlar sağ
lık eğitimi hizmetlerinde çalışacaklardır. Bun
ların askerlik durumları ne vaziyette olacak? 
Askere gittikleri zaman doktorların gördüğü 
kolaylığımı göreceklerdir? Bu hususta bizi ten
vir etmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde (başka 
söz istiyenler? Buyurunuz Sayın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, benden evvel konuşmuş 
olan Sayın Hocam Fahrettin Kerim Gökay'ın 
fikirlerine aynen iştirak ederim. Hakikaten, bu 
okulun süresi üç yıldır deniyor. Ve aynı za
manda yüksek okul diploması alacaklardır diye 
sarih bir hüküm de mevcuttur. Memleketimizde
ki yüksek okul ve yüksek tahsil rejimi birta
kım durumlar arz ettiği için maddenin tama
men vuzuha ermediği kanaatindeyim. Onun 
için aynı cümlelere iştirak ederek Sayın Hü
kümet tarafından bu maddelerin açıklanmasını, 
ondan sonra esas fikirlerimizi bildireceğimizi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Komisyon

dan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN —Komisyondan sonra konuşmak 
istiyorsunuz. Komisyon adına Sayın Bolak, bu
yurun. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) Birinci madde 
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ile kurulan sağlık eğitim enstitülerinden mezun 
olan kişilerin yedek subaylık hakkı maalesef 
yoktur. Zannediyorum ki Sayın Gökay ve Sa
yın Gürer'in bu husustaki tereddüdü tatbikat 
bakımından zail olmuştur. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Sayın Hocamın tereddü-
dettiği noktalarda bendeniz de tereddüdetmiş-
tim. öğretimin bir yüksek statüsü vardır. Şim
di bu önümüze gelen tasarıda bu statüye riayet 
edilmediğini gördük vo komisyon sözcüsü arka
daşımız da bunu daha sarih bir şekilde belirt
ti. Bir kere yedeksubay hakkı yoktur. 'Hal
buki yüksek tahsil yapmış olanların yedek su
bay hakkı vardır. Peki istisna neden ve niçin 
yüksek okul mezunu deniyor? Bunu anlamak 
mümkün değil. Çünkü bir statüsü olmıyan mü
essese Türkiye'de değil, bütün dünyada yok
tur. Statüye riayet ediliyorsa yüksek okul 
statüsüne tabi olacak demektir. O zaman da ye
dek subay hakkı olması lâzımdır. 

İkincisi, öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi 
başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması ve
rilir. deniyor. Bunu da anlamadım. Ne yüksek 
okul diploması verilecek? Mezunlarının adı no 
olacak, fonksiyonları ne olacak, salahiyetleri ne
rede başlıyacak, nerede bitecek, sıfatları ne ola
cak? Böyle bir yalın bir madde ile Meclisin hu
zuruna gelinmesini doğru bulmadım. Benco 
kanunun ıslâha muhtaç tarafları vardır. Lüt
fetsinler biraz daha sarih, bizleri tatmin eden 
veyahutta anlamadığımız taraflarını daha açık
ça anlatan bir metin ile gelirlerse bunun üze
rinde fikir beyan etmek ve reyimizi kullanmak 
imkânına eahibolalım. 

ü ç yıldır, yedek subaylık hakkı yoktur, sta
tüsü belli değildir, yapacağı iş belli değildir. 
Neye yüksek okul mezunudur, ne iş yapacak
tır, salâhiyeti nedir?.. Bu meçhuller arasında 
•böyle bir kanuna rey vermenin mümkün olama
yacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN ~ Sayın Sağlık Bakam, buyuru
nuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım; öyle anlaşılıyor ki, bâzı konularda 
biraz açıklama yapmam, daha doğrusu 'biraz 
'bilgi vermem ica be diyor. 
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Sağlık Bakanlığının yardımcı sağlık hiz

metlerini görmek üzere okulları vardır. Bu 
okulla:' derece derece kademelcndirilmiş okul
lardı:'. Bir kısmı ilkokul mezunlarını alır, üç 
yıllık bir eğitime tabi tutar, ona göre bir 
hizmetle karşı -karşıya bırakır. Bir kısmı or
taokul mezunlarını alır, dört yıllık bir eğitime 
tabi tutar ve ona göre ayrı bir hizmetin kar
şısında bırakır. Bu ortaokul mezunu olan 4 
yıllık okullarımız sağlık kolejleridir. Sağlık 
kolejlerinde, sağlık m omuru ve hemşireler ye
tişir. Bunlar çeşitli müesseselerde, çeşitli 'hiz
metlerle karşı - karşıya kalırlar ve lise mua
dili bir okuldan mezun olmuşlardır. Memleke
timizde yardımcı sağlık personeline olan 
•büyük ülçüdeki ihtiyaç, Yüce Meclislerin de 
kabul etmiş oldukları, Bakanlığı Beş Yıllık 
Plânın işaret ettiği istikamette, yeni meslekî 
yüksek okullar açmak ihtiyariyle Bakanlığı 
karşı - karşıya 'bırakmıştır. Bu kanun tasa
rısı, bu ihtiyacı karşılamak için kurulan 'bu 
okulun kuruluş kanun ta r ımıdı r . Bu okuldan 
mezun olacak olan talebeler ortaokuldan 
sonra dört yıllık bir temel eğitimi yapmış 
olan yard.mcı personel arasından seçilip bu 
okula alınmaktadır. Bu okuldaki tahsillerini 
tamamladıktan sonra, bunların görevleri sağ
lık kolejlerinde eğitim ve öğretim yapmak, 
sağlık kolejlerinde idarecilik vazifeleri yap
maktı.'. Bugüne kadar bu vazifeleri hekim 
personel yapmaktaydı. Türkiye'de hekim per
sonele olan büyük ölçüdeki ihtiyaç bu gö
revleri başka türlü yetiştirilmiş, buna göre 

yetiştirilmiş diğer personel yapabilir mi gibi 
düşünce ile, bu okullar plân hedefleri isti
kametinde de aç.'lmış ve halen de tedrisata de
vam etmektedir. Simidi bu kanunda mevzuu-
baı!:solan yüksek öğretim yapan mevcut okul
lara-, talebe alınmasının bâzı şartları vardır. 
Bu şartlardan bir tanesi ortaokuldan sonra 
4 yıllık kolej tahsilini yapıp, ikmal edip dip
lomasını aldıktan sonra 3 sene sahada çalış
mış olması lâzımdır. Yani 3 sene hastanele
rimizde veya diğer tatbikat 'sahalarında 
hizmet, vermiş olması lâzımdır. Sağlık ko
lejlerinden çıkanlardan 'bir kısım kız öğrenci
lerdir, hcmşiıc olurlar, bîr kısmı, erkek öğren
cilerdir, sağlık memuru olurlar. Bunlar 'bu 
3 yıllık tatbikattan evvel esasen askerlikleri-
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ni yapmışlardır. Bu itibarla yüksek öğrenim \ 
yapan bu okula geldikleri zaman askerlikle- i 
rini yapmış öğrenci olarak gelirler, o şartla 
gelirler. Bu sebepledir ki, bu kanun tasarısı 
ile, kuruluşunu hazırlamış olduğumuz okul 
lardan. 'mezun olacak yeni talebelerin mezu- I 
niyetlerinden sonra, askerlik durumları diye 
bir durumları yoktur. Daha okula alındıkları | 
zaman askerlik vazifesini yapmıştır. Onların 
yerine gelmiştir. Çünkü, sağlık kolejinden 
mezun olduktan sonra sağlık memuru ola
rak üç senelik bir tatbikatla karşı - karşıya 
bulunurlar. Ve bu görevlerini yapmadan ev
vel de askerlik vazifelerini yerine getirmiş 
olurlar. Bu itibarla yüksek öğrenim yapma | 
deyimi, ortaokuldan sonra dört yıl sağlık ko
leji, lise muadili, or.d:.n üç yıl bu öğrenim., j 
Bunun karşılığı da yüksek öğrenimdir. Bu \ 
yüksek öğrenimdir, ama diğer yüksek öğre- j 
nim dallarında olduğu gibi değildir. Bu | 
meslekî bir yüksek öğrenimdir. Bu yüksek t 

öğrenimi sağlıvacak olan okula giriş şartla- I 
rmda da bir değişiklik olduğu için askerlik ; 

durumu mevzuüba.his değildir. ı 
Tahmin ediyorum ki, bu açıklamamdan ! 

sonra değerli arkadaşlarımın endişeleri izale 
edilmiş olacaktır. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — «Orta- ! 

okulu okuduktan sonra mevcut kolejlerde 4 se
ne» deniyor. Halihazırdaki duruma göre 4 ne
ne okuduktan sonra üç sene de hizmet edecek. 
Bu zevat alınacak üç senelik bir de ihtisasa ta
bi tutulacak. Tekrar bir ihtisasa tabi tutula
cak... i 

SAĞLIK BAKANI KEMAL DEMİR (De
vamla) — Sağlık Kolejlerinde kız öğrenciler. 
hastanelerde görev almak için hemşire olarak 
yetişiyorlar. Erkekler ine, sağbk memuru 
olarak yetişiyorlar. O yüksek öğrenim yaptı
ğımız okul, ki Ankara'da Hıfzıssdıha Okulu 
bünyesinde Cevher Nesibe Enstitüsü adı alton
da faaliyetine devam etmektedir. Bu okulda 
sağlık koleüerinde öğrenim yapabilecek perrır;-
nel yetiştirilmektedir. Bu okulda yetişen trde-
belere verilen dersler onlar oradan mezun ol
duktan sonra 4 yıl tahsil süresi olan sağlık' ko
lejlerinde bâzı meslekî dersleri öğretebilecek 
tarzda yetiştirilmekledirler. Tabiî yine bu 
okullarda İngilizce ve tarih dersleri ihtisas şu-
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besince verilmektedir ve Millî Eğitim Bakan
lığının lise muadili mekteplerinde ders verme
ye yetkili öğretmenleri tarafından bu dersler 
verilmektedir. Ama meslekî dersler de var
dır, bunları öğretebilecek tarzda yetiştiril
mektedirler. Yoksa Maarif Bakanlığının lise 
muadili mekteplerinde okutulması mûtadolan 
ve mecburi olan dersler yine o sahada yetkili 
öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bunlar 
o dersleri verecek değildir, yalnız meslekî ders
lerle ilgili ders vereceklerdir. 

BAŞKAN — Sayuı Lâtik Aküzüra buyuru
nuz. Konuşmak için ini efendim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan devam ediyor 

musunuz? Söz sırasına göre arkadaşlar konu
şacaklar. Sizin daha sonra söz almak imkâ
nınız mevcuttur. Buyurunuz Sayın Aküzüm. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 
arkadaşlar. 

Sayın Sağlık Bakanımız Bakanlığının ihti
yaç duyduğu bir konuyu huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadır. Hakikaten güzel bir düşünüş 
ve iyi bir teşebbüs. Yalnız biraz evvel yapmış 
olduğu izahatın, mütalâanın karşısında «sağlık 
eğitim enstitüleri kuruluş kanunu» diyecekle
rine, «Yüksek Sağlık Okulu» veya «Yüksek 
Hemşire Okulu» demelerini ben şahsan daha iyi 
karşılardım. Çünkü, Yüksek Sağlık Okulu ens
titüleri dendikleri zaman bu, bugünkü bünye
mizde, gerek tıp, gerekse maarif sahasında bâzı 
iltibaslara yol açabilir. Buradan mezun olan
lar, ben de yüksek mektep mezunuyum demek 
suretiyle, bulundukları bakanlıkta veya camiada 
başka türlü tavırlar takınabilirler. Bu bir iki
liğe, bir geçimsizliğe, bâzı ufak tefek hâdisele
re yol açabilir. Onnn için ismi yüksek mektep 
mezunu.. Fakat bunlara bir doktor sıfatı ve 
hakkı verilmediği için bunun üzüntüsünü onlar 
duyar veya bunların bâzı hak ve salâhiyetleri
nin kul lam! m asm d a kendilerinden daha üstün 
vasıfta olan m e si ckd aşları bunları daha başka 
türlü düşünebilirler. Bu bakımdan ben isminin 
değişmeni yani bunların Yüksek Sağlık Okulu 
veya Yüksek Hemşire Okulu ismini taşımalarını 
ve yine dört sene Sağlık Koleji tahsili gördük
ten sonra, üç sene tatbikatta bulunacaklar ve 
ondan sonra bu yüksek mektebe gelecekler de
nilmektedir. Halbuki kanunun içinde bu ifade 
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edilmemekte, tasrih edilmemektedir. Biraz evvel 
kanunun şeyi okunduğu zaman sanki lise mua
dili veya lise tahsili görenlerin doğrudan doğru
ya buraya girmesi mânasını buradan çıkardık. 
O takdirde askerliğini yapmamış olan vatandaş
lar da bu mektebe müracaat ederler. Bu itibar
la burada da ben bir yanlışlık görmekteyim. 
Bunun da bu şekilde tashihi, yani askerlik va
zifesini yapmak kayıt ve şartiyle bu yüksek oku
la alınabilirler, kaydının konulmasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş. buyurunuz. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (îzmir) — Sayın 

arkadaşlar, Sayın Sağlık Bakanının burada 
verdiği beyanata göre, «bu okulda yetişecek 
personel öğretmenlik yapacak» tarzında bir be
yanatta bulundular. Şimdi eğer sağlık persone
lini bunlar yetiştireceklerse ben bunu gayrikâfi 
buluyorum. Sayın Bakan bu gibi hizmetlerin 
şimdiye kadar doktorlar tarafından yapıldığını 
ve doktor mevcudunun ise az bulunduğunu 
onların yerine hususi bir şekilde yetiştirilen ze
vatın öğretmenlik yapacağını ifade ettiler. 

Bu gayet mühim bir mevzudur, insan sağ
lığına, insan hayatına taallûk eden bir meseledir. 
Sağlık memurlarının yüksek ihtisas ile iyi bir 
eğitimle, hattâ doktor olmaları bile kâfi değil
dir. Ayrıca öğretmen vasfını da haiz yani bir 
kürsü sahibi olanlardan bunların bir tedris 
görmesi, bir öğretim görmesi şarttır. Yok eğer, 
buradan mezun olacak, bu üç sene talhsile tabi 
tutulacak zevat, yine kendi branşlarında, ileri
de doktor yardımcısı olarak, tabip yardımcısı 
olarak hastanelerde vazife görecekse bu gayet 
iyi bir şey. Fakat öğretmen olarak yetişecekler 
ise bu bence gayrikâfidir. İnsan sağlığı daha 
fazla bir dikkat ve alâkayı icabettirir, öğretimi
nin daha sağlam ellere tevdi edilmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh kanunun bu yolda tekrar gözden 
geçirilmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, sarahate kavuşmamış ol
makla beraber yedek subaylık mevzuu bence pek 
mühim değil. Yalnız burada göze çarpmamak
la beraber büyük bir noksanlık var. O da has-
belkeder vâkıf olduğum birçok hâdiselerde ba
na intikâl etti. Şimdi birçok sağlık memuru 
arkadaşlar gördüm, bunlar hep şikâyet öder, 
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salâhiyetinin nerede başladığı ve nerede bittiği 
bilinmediği için. Kendisine iğne yapmak hakkı
nın verilmediği için. Bundan sonrakü maddede de 
yani 3 ncü maddede de göreceksiniz, bu meslek 
mensuplarına sağlık memuru yetiştiren okul
larda öğretmenlik yapmak ve bir de görevlerine 
uygun, tahsil dereceleriyle mütenasip görevler
de. vazife vermek.. Arkadaşlar, bu kadar kay
pak, bu kadar sonu başı belli olmıyan bir hüküm 
kanun olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ka
nunlar objektiftir, kanunlar statü yaratır. Şim
di şurada Saym Bakanı çok dinlediim ve ümid-
ettim ki, bu meslek mensuplarının statüsünü 
şurada veciz bir şekilde dile getirsin. İstedim 
ki ben şu çıkacak kanunla yüksek öğretim men
subu, yüksek tahsil yapmış bir insanın bütün 
haklarını ibraz edecek bir arkadaşın, bir vatan 
daşm neler yapacağını, hangi hizmetlerde kul
lanılacağını öğreneyim. Fakat öğrenmek müm
kün olmadı. 

Üçüncü maddeye sıra gelmemiş, yalnız 
muğlaklığı ifade etmek için bir kere okuyayım; 
lütfediniz. 

«Bu enstitü mezunları, branşları ile ilgili 
olmak üzere Sağlık personeli yetiştiren orta de
receli okullarda öğretmenlik yapar. Halk sağ
lığı koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilâ
tında kendi meslekî hizmetlerine ait görevlere 
tahsil seviyeleri göz önüne alınarak öncelik ile 
atanırlar.» 

Arkadaşlarım; bunu kim tâyin edecek? Tah
sil dereceleri ile kıyaslı olarak buna kim mevki 
ve hizmet verecek, bunu takdir edecek makam 
kim? Kimin takdiri ile bu atanma yapılacak? 
Hizmetin bu adamın tahsil decesi ile kabil olup 
olmadığını kim tâyin edecek? 

Çok kıymetli arkadaşlarım, sağlık (memur
larında görmüş olduğum aşağılık duygusunu 
yaratan sarahatsizlik burada bir defa daha or
taya çıkıyor. Bir yüksek öğretim yapmış kad
ro ortaya çıkarıyoruz, ama bu kadronun ne ya
pacağını tesbit etmiyoruz, yani meslekî statü
sünü tesbit etmiyoruz. Buna kanun denemez 
arkadaşlar. Yedek subaylık mevzuunu bir tara
fa bıraktım. Hukukçu arkadaşlarımız bilirler, 
kanunlar objektif olur, kanunlar umumi olur. 
Kanunlar muayyen şahısların inhisarına bırakıl
mış ne olacağı belirsiz böyle sarahatten azade bir 
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şekilde yapılmazlar. Bunu tekrar rica ediyo
rum, bakanlık teşkilâtı, lütfetsinler geri alsın
lar, şu statüyü sarahaten tesbit edip, yüksek 
tahsil yapmış unvanını verdiği kimselerin ne ya
pacağını tesbit edip ondan sonra buraya gelsin
ler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürer. 
MUSLÎHtTTÎN O ÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanun mutlak bir za
ruretin ifadesidir. Bunda Sayın Vekille aynı 
kanaatteyim. Sağlık eğitim enstitülerinin esas 
gayesi memleketimizde yardımcı sağlık persone
li yetiştirilmesi babında ders verecek elemanla
rın yetiştirilmesi, bulunması için önümüze bu 
kanun getirilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
ortada bir zaruretin bulunduğu mutlaktır. İşin 
prensibinde beraber olmakla beraber, işin şek
linde birtakım huzursuzluklar gördüğümden, bu 
madde üzerindeki görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek okul tâbiri
ni kullandığımız işbu enstitülerden mezun ola
cak kişiler, her şeyden evvel yardımcı sağlık 
personelini yetiştirmek için açılacak kuralarda 
ve okullarda öğretmenlik yapacaklardır. Ve bu 
kanunun esas gayesi bu yetişeceklere öğretmen
lik sıfatını vermek için getirilmiş olan bir ka
nundur. Ama, benden evvel görüşmüş olan 
arkadaşımın da sarahaten belirtmiş olduğu gibi, 
bu öğretmenlik kadrosuna oturtulacak olan sağ
lık enstitüsü mezunları, tasavvur buyurunuz 
ki, belki şu anda ihtiyaca lüzumlu olan 300 - 500 
kişiyi bulduğunu düşünürsek, her üç senede bir 
mezun olacak, talebelerde naızarı itibara al
dığımız vakit; nihayet bir topalca benzetir
sek bu memur silisi! esini; topacın kaide
cimde ihtiyaç fazla, yukarı doğru gittiğimiz 
zaman ihtiyacın azaldığını göreceğiz. Ama 
işbu kanunda sarahaten (öğretmenlik yapa
caklar) dendiğine göre, şu hale göre bir yük
sek okul mezunu öğretmen olduğunu iddia et
mek suretiyle Sağlık Vekâletinin karşısına çı
kar, «ıben öğretmenlikten başka bir hizmet iste
miyorum ve beni öğretmenlikten başka bir yere 
veremezsiniz» dediği takdirde Sağlık Vekâleti
nin buna ne gibi bir muamele yapacağı kanunda 
bir boşluk olarak önümüzde gözükmektedir. Onun 
için bu kanunla yüksek okul titriıii tanımış oldu-
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ğumuz kişilere, bunların durumunu daha va
zıh bir şekilde gösterecek maddenin redakte edil
mesinde fayda gördüğümü huzurlarınızda arz 
der, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN —• Saym Gökay, buyurunuz. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; or
taya bir sual koydum, bir parça belki konunun 
müzakeresinde kanunun bugün çıkmasına bel
ki mâni olabilir, fakat öyle zannediyorum ki, 
Sağlık Bakanlığının çok esaslı bir organı olacak 
olan bir müessese bu esaslı, temelli fikirler üze
rine yapılmış olur. Binaenaleyh, evvelâ sağlık 
eğitimi enstitüsünü getirmekle, Sağlık Bakanlığı, 
çok olumlu bir hizmette, bir kanun teklifinde 
bulunmuştur. Bunu bir kere kabul edelim. Çün
kü şundan : 

Sağlık Eğitim Enstitüsü ismine hattâ muh
terem hatip arkadaşım itiraz etti. Hayır. Bunun 
Sağlık Eğitim Enstitüsü olması ve bu enstitü
den hakikaten memleketin sağlık müesseselerin
de başkanlık edecek, başhekimlik, idare amir
liği yapacak insanların iyi bir formasyona tabi 
tutulması çok yerinde olur. Onun için enstitü 
lâfı hakikaten memlekette çok teamül etmiştir. 
Onun için Yüksek Sağlık Okulu filân demiydim. 
Bırakalım, burada da bir Sağlık Enstitüsü ola
rak çıksın. 

Muhterem Bakanımız şimdiye kadar, doktor
ların yaptığı hizmeti bunlar' yapacaktır, dedi
ler. Çok yerinde olacaktır ve kendini bir mües
seseye verecektir. Muayenehanesi yok, yalnız 
başında bulunduğu müessesenin yükselişine hiz
met edecek, bir insandır. Benim bu mevzuu or
taya atışım, bu kadar önem verdiğim insanların, 
neden yedeksubay hakkı olmasın? Ben bu tezi 
müdafaa ediyorum. Bunlara yüksek okul me
zunu diyorsunuz, enstitü mezunu diyorsunuz. 
Yalnız Sayın Bakan elediler ki, «Efendim bun
lar bizim mektebe gelmeden evvel, orta kısım 
mezunudurlar, binaenaleyh o zaman erlik hiz
metini yapmış olabilirler. Evet, erlik hizmetini 
yapabilmiş olur. Fakat, günün birinde memle
ket, zaman zaman ordusunu manevraya davet 
ediyor, manevraya davet ettiği zaman da bu 
insan bir hastahanenin başhekimidir, enstitü me
zunudur, er olarak tıpış tıpış askere gidecektir. 
Hayır erliği küçük görmüyorum. Erlik mukad
des, askerliğin temeli. Ama diğer yüksek okul 
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mezunu arkadaşları subay olurken, niçin bunlar 
olmasın? Yarın Meclise müracaat edecekler, 
hakkımızı verin diyecekler. Kanun müzakere 
edilirken yapılsa.. Ama bana diyeceklerki bunun 
yeri burası değil, Askerlik Kanununda bunu 
teklif ediniz. Fakat müsaade ederseniz biz bun
lar yüksek okul mezunu olduktan sonra bunlar 
için icabında Millî Savunma Bakanlığı dükün
sün. Şimdi hattâ ben buraya yalınız sağlık 
okullarından alınmasına taraftar değilim, lise 
mezunlarını niçin almıyalım direkt olarak? 
Harb Okuluna doğrudan doğruya lise mezunu 
alıyoruz. Hiçbir kimse kalkıp demiyor ki, ille 
de Kulelide okusun, askerî lisesinde okumuş ol
sun falan.. Doğrudan doğruya sivil lise mezunu
nu alıyoruz. 

Arkadaşlar, ben bu enstitüye çok değer veri
yorum. Sayın Bakan, bu hususta kendileriyle 
beraber olduğumu kabul etsinler. Ama, hocn 
bu isi açmasaydı tıpış tıpış kanunda biran evvel 
çıkardı diyebilirler. Fakat ben komışmasm-
başkası konuşurdu. Binaenaleyh, ben kendileri
nin değer vermiş bulundukları bir enstitüyü 
daha fazla değerlendirmek için söz almış bu
lunuyorum. Bu noktada ben hattâ diğer l ir 
mezunlarının da alınmasına taraftarım. Hattr 
lise muadili olan Yüksek Sağlık okullarının orta 
kısımlarmdakilcr de alınabilir. Onun için br 
hususta ya gerekçesine bir şey konulsun veyv 
ayrı bir teklif getirsinler. Bu mektepten çıkan
lar ieabettiği zaman evet, askerlik hizmetini ya
par. Eğer subay olmak istiyorsa yeniden talim
gaha gider, bu vazifeyi de yapar. Yani günü" 
birinde başhekim olan bir insanın hizmete çağ
rıldığı zaman makamının icabettirdiği rütbey' 
de haiz olmasını istiyorum. Onun için söz al
dım. 

Hürmetlerimle. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sev 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Bolak. 

ZEKİ. ZEREN (İstanbul) — Söz sırası ben
de idi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonların' daima tekad-
düm hakkı vardır. Komisyon kabul ederse evet, 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muh
terem hocam, lütfen siz buyurunuz. 

29.12.19S4 0 : 1 
BAŞKAN —. Buyurunuz Sayın Zercn. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Zeki Zercn Sa

yın Gökay'dan sonraki sırayı işgal ediyor. Da
ha konuşacak .çok arkadaşımız, var. Ama Ko
misyon tabiatiylc takdir hakkını kullanabilir. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu kanun Sağlık Ko
misyonundan. da geçmiştir. Binaenaleyh biz 
bunun lüzumuna ve maddelerindeki hükümlere 
muttaliyi'.:. Yalnız izah sadedinde müsaade edi
niz de hoca olarak birkaç misal sÖyliyeyim. 

Böndeniz gençliğimde Sağlık mektebi anato-
;ııi hocası idim. Ben, bu kanunun istihdaf ettiği 
<;nye ki, birtakım doktordan aşağı, fakat sağlık 
memurundan yukarı bir seviyede sağlık uzmanı
mı, veya ekibinin lüzumunu o vakit hisseden
lerdenim. 

Arkadaşlarım askerden bahsettiler, bir dok-
:or çıktığı zaman subay olur. Askerle er arasın
la bir do astsubay var, sağlık sınıfının, malûm 
arabi rengini taşıyan astsubaylar vardır. Bun-
ar ulu - orta pratik görmüş insanlardır, iğne 
kapıcılardır. Bunları istemezmiyiz ki, sağlık me-
nurıınıı çıkaran okulda bulunsun doktor bula-
nıyoruz; oraya emin olunuz, bugün bulamıyo-
'i.ız. O zaman da bulamazdık. Yani ben doçent 
ken yine bulamazdık. Bir muavin bulamazdım. 
Vma no yapardım. Ben mektepten çekildim mi 
'eylî talebeler arasındaki zeki ve akıllı çocukla-
ı müzakereci yapardım. Binaenaleyh, mütehas-
ıs olsun olmasın bizim doktorlarla, doktor lıoea-

'arla bu sağlık memuru olacak, bunu yetiştiren 
mektebin o sctabı arasında bir sınıf lâzım. Bu sı-
ııf işte bu kanunun istihdaf ettiği sınıftır. Yani 
iağlık eğitim enstitüsünün hocasıdır yahut eğit
imlerdir. Binaenaleyh ad istiyordu beyefendi 
•rkadaşımız. Bendenim bir teklif veriyorum. Ko
alisyon kabul ederse eder, etmezse ısrar etmiyo-
•um. Bunlara sağlık eğitmeni diyebiliriz. Bunu 
kinci maddenin sonuna ckliycrck sağlık eğitme
li diyebiliriz. Çünkü bunlar köy eğitmenleri gi-
Vı köy eğitmenleri hocalıktan daha başka bir 
ürlü seviyede, başka türlü tedris yapan bir 
•.ınıftır. Bunları sağlık eğitmeni yaparız. Ve 
:ubay olmazsa da askerî statüde pekâlâ astsu
bay olabilirler. Bu noktada her iki cihetten ne 
ıskcrlik bakımından, ne de doktorların üstünde 
ni olacak, doktorların altında mı olacak, doktor
lar ile rekabet yapabilirler mi, filân gibi mev-
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suları halledebiliriz. Binaenaleyh arzım budur. 
Sağlık Eğitmeni diyelim. Ve askerî statülerde de 
bunlar pekâlâ- astsubaylık yapabilirler. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bolak. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım. Çok Sayın Gökay'm bir su
ali üzerine, 2 nci maddedeki tartışmalar, mevzu
un belki enine boyuna görüşülmesine yol açtı ora
dan görev ve yetkilere kadar uzandı. Şimdi ev
velâ birinci tereddüdü kendi imkânlarım dâhi
linde izale etmeye gayret edeyim. 

Bu enstitüye kimler gelecek? Bu enstitüye 
gelecek olan kişiler hukukî sıfatlarını ve durum
larını tâyin eden tasarının 6 ncı maddesine gö
re, kendi meslekî sahalarında en az üç sene ba
şarı ile çalışmış olan insanlar alınacaktır. Hariç
ten bu enstitüye talebe alınmasına imkân yoktur, 
1 nci madde pekâlâ sağlık enstitülerinde kendi 
meslekî sahalarında en az 3 sene başarı ile çalış
mış olanlar kimlerdir? 3 ncü soru budur. Şimdi 
bu tereddüdü halledelim. 

Bunlar malûm lisaniyle, çok saygı değer ar
kadaşlarınım bildiği tababet ve şuabatı sanatla
rının tarzı icrasına dair kanunun 3 ncü madde
sinde tarif ve tavzif edilen, küçük sıhhiye me
murlarıdır. Eğer emir buyurulursa okuyayım sı
fatlarını. 

Pekâlâ bu kişiler bu sıfatlariyle Sağlık Ba
kanlığı içinde niye yer alıyorlar da, başarı ile 
hizmet görüyorlar da bu enstitüye almıyorlar? 
Nerede arıyacağız bunun hükmünü? Sağlık Ba
kanlığının Teşkilât Kanununda. Sağlık Bakan
lığının Teşkilât Kanununa bakıyoruz; bunlara 
ne sıfat vermiş? Vilâyette, taşra teşkilâtında ve 
merkez teşkilâtında yardımcı Hükümet tabiplik
lerine ve muadili hizmetlere, yardımcı hizmetler.. 
Pekâlâ, bunlar Teşkilât Kanununun bünyesine 
girdiğine göre, nasıl olacak bu kişiler? Memur 
olacak. Bir kişinin memur olabilmesi için Memu
rin Kanununa göre temel şart ne? Askerliğini 
yapmış olması. Demek ki, 6 ncı maddeyi okudu
ğumuz zaman, tahtında müstetir olan mâna, as
kerliğini yapmış, meslekte en az üç yıl çalışmış 
ve üç yıl çalışması da kâfi gelmemiş, başarı ile 
çalışmış, yani sicil almış, tezkiye edilmiş kişiler. 
Binaenaleyh, askerliğini yaparak, memuriyet 
statüsünden tekrar yetiştirmek üzere aldığımız 
kişiler. | 
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Şimdi, mukadder sual : Bidayeten asker idi. 

Geldi, lise dengi diyoruz bunlara, küçük sağlık 
memurlarının mezun oldukları mekteplere. Üç 
sene okuttuk, eğittik. Üç sene eğittikten sonra, 
üç senelik tahsiline dayanarak yedek subaylık 
hakkı verelim mi? Mesele burada gayet basit. 
Sayın Hocam beni mazur görsün, bidayeten as
kerliğini er olarak yapmış kişiler sonradan yük
sek okul mezunu olurlar ise askerlik durumları 
ne ise o olur. Yedek subaylık hakkı iktisabediyor-
larsa hususi kanunu ile, yani askerlikle alâkalı 
kanunla iktisabediyorlarsa ederler, etmiyorlarsa 
etmezletr. Bendenizin bildiğim bu kişilerin men
şei erindeki durumları katiyen değiştirilemez ve 
binaenaleyh yedek subaylık hakkını ihraz ede
mezler. Birinci suale arz ettiğim bu cevap zanne
diyorum ki şimdi o zaman Şeyhülislâm fetvası 
gibi gayet kısa olduğu için muhterem hocamı ve 
arkadaşlarımı tam tatmin etmedi. Bu sefer zan
nediyorum ki, tatminkâr bir noktaya geldik. 

Şimdi bir noktayı daha arz edeyim, her kişi
lik, özlük hakkına taallûk eden kanunda, yedek 
subay hakkı olur, olmaz diye hüküm sevk ediyor 
muyuz? Hayır, bir tek kanunu var askerliğin, 
orada varsa var, yoksa yok. Orada istisna edil
mişse edilmiş, edilmemişse edilmemiş. Binaena
leyh, burada bu mevzuun kapatılmasında ve 
maddenin diğer hükümlerinin müzakeresinde 
isabet vardır. 

Şimdi bir husus daha kalıyor. Ona da arzı ce
vap edeyim: Şimdi, bu maddede bir kelime te
kerrürü var. Komisyon sözcüsü olarak şifahi tek
lifim iltifat görürse, maddede iki tane «yük
sek» kelimesi var. Üslûp bakımından da sakim 
olmuş, gözden kaçmış. Birinci cümlede, sa,ğhk 
eğitim enstitülerinde yüksek öğrenim süresi 3 yıl
dır denmiş. Oradaki birinci «yüksek» kelimesi 
haşivdir, «öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi 
başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması veri
lir.» denir. 

Şimdi çok saygı değer arkadaşım bir nokta
ya daha temas etti. Sayın Kemal Demir bu hu
susta kendi meslekleri bakımından bunu cevap
landıracaklar. Ben hukuk bakımından arzı cevap 
edeyim. Bütçe Komisyonu bir değiştiriş yapuış 
ki, bendeniz Bütçe Komisyonunu temsil ile bu
rada konuşuyorum, arzı ceva:p ediyorum - Hü
kümet tasarısından bir takdim tehirle metni ha
leme almış. Evvelâ öğretmenlikmiş Hükümet ' 
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sarısında, Bütçe Komisyonu mesleki öne almış, 
öğretmenliği aşağıya almış. Bu Yüksek Heyeti
nizin bir üslûp tercihi, bir siyasi tercihi olabi
lir. Bir arkadaşım bir takrir verir «Hayır, Büt
çe Komisyonu metni değil, Hükümet tasarısın
daki metin» diyebilir. Mümkündür, bir tarzı ter
cihe taallûk ediyor. Dikkat buy ur ulursa her iki
sinde de bir tek görev ve yetki düşünülmüş. Ev
velâ öğretmenlik yetkisi. Sonra üç sene tahsil 
yaptınız, öğretmenlik yapmadı bu kişi. Artık,, 
küçük sağlık memuru iken aldınız, üç sene öğ
rettiniz, şu derslerle eğittiniz, öğretmenlik yap
madığı zaman eli kolu bağlı mı dursun huku-
kan? Hayır, durmasın. Onun hukukî imkânı ne 
olsun teşkilât kanunlarına muvazi olarak? He
kimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetlerine 
ait görevlere atansın. Ne olsun bu görevlere ata
nırken ne göz önünde bulundurulusun? Tahsil 
seviyeleri göz önüne alınsın. Bir hemşire aldı
nız, şimdi arz edeyim, zanediyorum o zaman iş
tirak buyuracaksınız, neye göre hemşire yetiş
tirdiniz? Hemşirelerin tabi olduğu 6283 sayılı 
Kanuna göre zannederim. 

Evet, numarası üzerinde pek durulmuyor; 
hemşire alıyorsunuz, ortaokul mezunu hemşire 
alıyorsunuz. Şimdi hemşire üç. senelik hizmetini 
yaptıktan sonra kendisine, sizi başarılı gördük, 
tekrar eğiteceğiz diyorsunuz. Okutuyorsunuz, üç 
senelik tahsili bitiriyor ve enstitüde öğretmenlik 
yaptırıyorsunuz. Bu arada yaptığı öğretmenliği, 
diyelim ki, herhangi bir sebepten dolayı ifaya 
imkân bulamıyor. Artık bu hemşireyi, sen bir 
daha hemşirelik yapma diye memuriyet statüsü 
içinde muallâkta bırakabiliyor muyuz? Bıraka
mıyoruz. Bu sebeple de kendilerine, kendi tahsil 
seviyelerini uygun bir hizmet imkânı tanınır di
yoruz. Yani ne olur; barem içinde veya mesıek 
muadeleti içinde, baş hemşirelik yaptırırsınız. 

Zannediyorum yine tatmin edemedim. Sayın 
Başkanım bir sual soruyorlar arkadaşım .lütfe
derler sormak isterlerse. Bu radamı sormak is
tiyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Sözleriniz IMtti mi? 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 

Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Yani ho

calık yapmakla kalmasın, dolayısiyle hocalık 
yapmış pek çok talebe ve hemşire yetiştirmiş 
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olan bir insanın oradaki görevi bitsin veya bit
mesin bundan istifade edelim, ama bundan nasıl 
istifade edilecektir? bunu rica ediyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Çok 
saygı değer arkadaşıma endişelerinin haklı ol
duğunu ifade etmem .mümkün değildir. Tasa
rının metni itibariyle gerçekten bu mezun et
tiğimiz kişiler yalnız öğertmenlik değil, kendi 
tahsile seviyelerine uygun meslekî çalışmalarda, 
da bulunabileceklerdir. Madde bu vuzuhla ya
zılmıştır. Fakat, emir buuyurdunuz, tekrar edi
yorum, kendi mesleki tahsillerinin imkânları 
içinde meslekî faaliyette 'bulunacaklardır, yal
nız öğretmenlik yapmıyacaklardır. Arz ederim. 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Derman cı, buyurun. 
YAHYA DERMONCT (içel) — Muhterem 

arkadaşlarını, bu kanunun talihsizliği ani ola
rak gelmiş bulunmasından, muhteviyatı hakkın
da arkadaşlarımızın gerektiği şekilde (bilgi alma
mış olmasından ileri gelmektedir. Şuradan, öğ
rendiğimiz esas nokta, bugün bu Yüksek Eğitim 
Enstitüsü faaliyettedir. İhtiyaçlar o şekilde Ba
kanlığı sıkıştırmıştır ki, buraya ders verecek 
eğitim üyesi bulamamaktadırlar. Şimdi ihtiyaç
lar hu şekilde çoğalıp giderken, sağlık dalla
rında yetişmiş elemana çok ihtiyaç bulunduğu
nu hize tatbikat göstermiştir. Binaenaleyh, bu 
ihtiyaçlar karşısında Sağlık Bakanlığı düşün
müş, hekime de çok ihtiyaç bulunduğu bir dev
rede hekim bulamayınca, yetişmiş elemanı nere
de kullanacaktır, nasıl bulacaktır?... Bu mev
zu üzerinde Yüksek Sağlık Eğitim Enstitüsü
nün hocalarını nasıl buluyor, onu bilmiyorum. 
Ama, bu enstitüde sağlık kolejlerine bir defa 
öğretmen bulacak ve ondan sonra bu enstitü
den mezun olanları da hastanelerde ve ondan 
sonra burada eğitim sahasında ve Türkiye'nin 
her tarafında sağlık dallarında küçük sağlık 
memurlarının, hemşirelerinin ve ebelerin baş
larında bilgili teknisiyen bir eleman olarak kul
lanacaktır. Binaenaleyh, ihtiyaç kendiliğinden 
bizi böyle bir enstitünün kanunen hazırlanmış 
bulunmasını zorlamaktadır. Yani bugün bu 
yüksek okul çalışmaktadır. Fakat bunun kanu
nu yoktur. 

Binaenaleyh, burada benim kafamı kurcalı-
yan bir şey vardır. Yüksek Sağlık Eğitim Ens
titüsünün eğitim kadrosu hangi akademik ka
riyerden teşkil edilecektir? Evvelâ bu. Bu 
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akademik kariyerden teşkil edilip ve bundan I 
sonra çıkan, yüksek okul diploması alan bura
daki elemanlar acaba mezun oldukları bu ens
titüde eğitim, kadrosuna girebilecekler midir? 
Burası, bu düşünce, üzerine nokta konulacak 
bir meseledir. Diğer taraftan, kanun, sözümün 
başında arz ettiğim gibi, bir ihtiyacı -karşıla
mak üzere sağlık personellerinin başında, ye
tiştirilmiş eleman olarak vazife göreceklerdir'. 
Ancak bu yüksek okul bize bu elemanları ha- j 
zırlıyacaktır. Kanunun bu şekilde çıkmasını ben 
canü gönülden istiyorum, büyük bir ihtiyaca 
cevap verecektir. Yalnız eğitim kadrosunun 
hangi akademik kariyerden teşkil edildiğini 
ve bilâhara buradan mezun olan insanlar bu ens
titüde eğitim üyesi olabilecekler mi?... Bunu da 
Sayın Komisyon Başkanlığından yahut Bakan
dan istirham ediyorum, bunu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşla ılım, kanunun hedefi hakikaten bugünkü 
sağlık teşkilâtımızın çok büyük bir ihtiyacını 
karşılamaktır. Bu ihtiyaç hekimlerin karşısında 
her zaman ihtiyaçları bulunduğu, her zaman ar
zı iftihar etmek zorunda bulundukları, yüksek 
bilgili bir teknisyen tıp elemanına sahibolmak-
tadır. Evvelâ bunu bilmek lâzımdır. Bu bütün 
Dünyada vardır. Almanya'da veya başka mem
leketlerde vardır. Bunlar liselerden çıkarak bu 
mekteplere girerler, oradan çıktıkları zaman 
sağlık teknisyeni olarak kullanılırlar. Yüksek 
tahsillidirler. Kendilerine yüksek tahsil diplo- j 
ması verilir ve orta dereceli sağlık mekteplerin
de hoca olurlar ve her branşta hekimlerin en 
başta gelen yardımcıları olurlar. Bu itibarla bu 
enstitünün kurulmasının gayet yerinde olduğu 
ve mezunların da memlekete büyük hizmet ede
cekleri kanaatindeyim. 

Muhteremi arkadaşlarım, bunun faydalarının 
başında evvela sağlık memurları gibi, demim bir 
arkadaşımın bir enferiyorite kompleksi içinde 
olduklarından bahsettikleri kimselere, bâzı sağ
lık memuru vardır ki hakikaten zekâsı müsaittir, 
ilerleme kabiliyetini haizdir, önünü açıp kendisi
ne bir yüksek diploma vermiş olmak gibi mesleke 
iltifatı artıracak, mesleke intisap arzusunu artı
racak yollardan bir tanesidir. 

Şimdi, bir sağlık memurunu aldığımız zaman, I 
önü kapanmıştır. Sanki bir kürek mahkûmu gilbi I 

— 425 

29.12.1964 0 : 1 
sağlık memuru da, sağlık memuru, diye otura
caktır. Ama değerli ve zeki kişidir, ama kabili
yetli bir kişidir, ama tesadüfen oraya gelmiştir, 
ama ailevi durumu dolayısiyle yüksek tahsil ya
pamamış da sağlık mektebine girmiştir. îşte bü
tün bunlara bu mektebi, bu enstitüyü açmakla 
Sağlık Vekâleti bir imkân bağışlamış olmakta
dır. Bunlar bu imkânı elde ettikten sonra büyük 
bir ihtiyaca da cevap vereceklerdir.. Ne yapa
caktır? Orta dereceli sağlık okullarında hoca ola
caklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizdeki 
sağlık elemanı noksanlığı hepinizce malûmdur. 
Bir taraftan Sağlık Bakanlığı kütle halinde sağ
lık elemanı yetiştirsin diyoruz, diğer taraftan 
da bu elemanları hocaları yetiştirecek bu enstitü
yü kurmakta tereddüte düşmüş olamayız. Şimdi 
bunların adı kanunda var. Ne (muhterem hoca
mın söylediği gibi sağlık eğitmenleri demeye 
ihtiyaç var, ne de birşey, kainun sarahaten adla
rını vermiş bu Dünya yüzündeki emsaline veril
miş olan adın aynıdır. Bunlar «Sağlık teknisye
nedir. 

Şimdi sağlık teknisyeni ne yapar? Demin arz 
ettiğim gibi, hocalık yapar. Mesela muhterem 
arkadaşlarım, hekimlik hayatınızda Anadolu'ca 
vazife verdiğimiz zamalnlar, bütün vatandaşları
mız hayatını bahis konusu eden bir çok mevzu
ları iptidai mektep mezunu bile olmıyan insan
ların eline bırakdığımız zamanlar olmuştur. Me
sela narkozu yerdiranişizdir, bir hademeye. Mese
la karşımıza alıp asiste ettirmişsizdir. Şimdi bun
lardan bir tanesi pekala ameliyathane sağlık tek
nisyeni olarak gelip bir hekimim karşısına geç
tiği zaman, mükemmelen bir hekim gibi asiste 
edebilecektir. Ama operatör değil, operatör de
ğildir. ama operatörü asMe etmesini iyice öğ
renmiş bir eleman olarak yetişmiştir. Eğer nar
kozcu yoksa, mükemmelen narkoz makinesinin 
başına geçip, yine operatörün de bir taraftan 
nezareti altında olmak kaydiyle narkozu yapa
bilecektir. O halde bu sağlık teknisyeni mekte
binde yetişecek olan vatandaşlarımıza - meslek
taşlarımıza diyeceğim daha ileriye giderek - ve
receğimiz yüksek diploma gayet yerindedir. Bu, 
hem sağlık meslekine intisap arzu ve gayretini 
artıracak, meselâ bir lise mezunu pekâlâ gelip 
sağlık teknisyeni olarak bir yüksek diploma alır 
ve çok muhterem Aydın Bolak'm da söylediği 
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gibi, eğer Askerlik Kanununda kendisine yedek 
subaylık hakkı tanınıyorsa yedek subay da olur, 
yüksek sağlık diplomasını da alır. Pekâlâ heki
min karşısına geçer asiste eder, veya sağlık me
murlarım yetiştireaı veya hemşire yetiştiren 
ımektebe girer, hocalık eder, orada bir hekim is
tihdam etmekten kurtularak: hekimi hasta saha
sına doğru, vatandaşın hizmetine çekmeye imkân 
buluruz. 

Binaenaleyh, kanun teklifi yerindedir, mad-
do yerindedir, haşiv olan hususu, iki defa tekrar 
ıCdilmiş olan yüksek tâbirini pekâlâ kaldırmak 
mümkündür. Maddemin aynen kabul edilmesini 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Sağlık Bakanı buyuru
nuz. 

Burnu ta.kııben, «Son söz mebusundur.» hük-
anüne istinaden bir arkadaşıma söz vereceğim. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, vakit çok ilerlemiş olduğu için çok faz
la vaktinizi almamak düşüncesiyle ölçülü olarak 
özetlemeye çalışacağım. 

Bu görevleri bugüne kadar, ihtiyaç sebebiy
le, hekimler yapıyorlardı. Şimdi, «bu okuldan 
mezun olanlar sağlık kolejlerinde bu dersleri 
karşılıyaeaklar. izahatıma karşılık değerli ar
kadaşım, «bu dersleri hekimlerin vermesi daha 
faydalı olmaz mı1?» endişesini buyurdular. Bu 
okuldan mezun olacak olanların sağlık kolejin
de verecekleri derslerin ders konularından bir
kaç tanesini sıralarsam, tahmin ediyorum ki 
arkadaşlarım tatmin edilmiş olacaklardır.. 

Hemşirelik tekniği, hasta bakım tekniği, ser
vis idaresi, ameliyathane hemşireliği, psikiatri 
hemşireliği, halk sağlığı - teknisiyenliği gibi 
derslerle sorumlu olacaklardır. Tamamen tat
bikî ve meslek ile ilgili ve bunların rahatlıkla 
verebilecekleri derslerdir. 

Değerli arkadaşımız meslekî statüleri sarih 
değildir hususundaki endişelerine hak verme
mek mümkün değildir. Ancak Hükümetin tek
lif ettiği tasarının 33 ncü maddesi bunu gayet 
sarih olarak tasrih etmiştir. Bu maddede bu 
enstitü mezunları baranşları ile ilgili olmak üzere 
sağlık-personeli yetiştiren orta dereceli okullar
da öğretmenlik yaparlar. Halk sağlığı koruyu
cu ve tedavi edici hekimlik teşkilâtında, kendi 
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meslekî hizmetlerine ait görevlere, tahsil sevi
yeleri göz önüne alınarak, öncelikle atanırlar. 

Şimdi değerli komisyon sözcüsü arkadaşım 
bu hususları da açıkladığı için daha fazla tafsi
lâtına girişmek istemiyorum. Ama en nihayet 
bunlar hemşire ve sağlık memurudurlar, illâ 
sonuna kadar öğretmenlik yapacaksınız ve mes
leklerinizin diğer kısmı ile ilgili olmıyacaksmız 
diye bir' durumla kendilerini karşı karşıya bı
rakmak haksızlık olabilir. Bir gün gelir meslek
lerine dönmek isterler. Bu takdirde yüksek öğ
renim yapmış olmalarından mütevellit kendile
rine tanınan haklar yalnız tâyinlerinin öncelikle 
yapılmış olmasıdır. Meselâ hemşire ise ve öğ
retim vazifesinden ayrılıp bir hastanede hemşi
re olarak çalışmak istiyorsa, bu hastanenin ay
nı zamanda idari görev olan başhemşireliğine 
öncelikle atanacaktır. Eğer başhemşirelik yok 
da kendisi hizmeti görmek istiyorsa servis hiz
metine öncelikle atanacaktır. İstediği hastane 
için kendisine öncelik tanınacaktır. Ama ister 
hemşire olsun ister sağlık memuru olsun mesle

kî ile ilgili görevleri yerine getirirken bu yük
sek öğrenim yapmaktan mütevellit ayrı bir hak
ka sahibolmıyacaktır. Yoktur esasen. Bir sağ
lık memuru ve hemşirenin, yardımcı sağlık per
soneli olarak ne gibi vazifeleri vardır, bunlar 
tasrih edilmiştir. Tababet ve Şuabatı kanunu ile 
belirtilmiş durumdadır. Onların dışında, mes
leklerinin icrasında ayrı bir yetki vermektedir. 
Yalnız bir imtiyaz tanınmaktadır, o da bir kı
sım meslekî okullarda ders verme yetkisi. An
cak. Meslekine dönmek isterse tâyinde tercih 
hakkı ve kendileri de bunu kabul ettiği takdir
de okula alınmaktadırlar. 

Sayın hocamı lise mezunu olanların da bu 
okula alınmalarında fayda gördüklerini belirtti
ler ve hattâ askerlik mevzuunu savunurken ve 
zamanında bir hastanede baştabiblik yapmış 
olan birisinin nasıl olur da yedeksubay olarak 
askerliğini yapmaması düşünebilir, buyurdular. 
Tahmin ediyorum ki hocam okulları birbirine 
karıştırdılar. Çünkü, mcvzuubahs okul, Gcrene-
sibe Enstitüsüdür. Hocamın bahsettiği ise Nu
mune hastanesinde vazife gören yüksek idareci
lik okuludur ve o okula lise mezunu olanlar da 
alınmakta ve tahsillerini tamamlandıktan sonra 
hastanelerde idarecilik göreviyle görevlendin-
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leceklerdir. Hattâ idari başhekim de olabile
ceklerdir. Bu ayrı bir okuldur. Bunu arz et
mek isterim. 

isimleri için, değerli arkadanım da belirtti. 
Kanunda esasen sarahat vardır. Kanunun be
şinci maddesi bunları sağlık teknisiyeni olarak 
isimlendirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, «bu okulda kimler 
ders veriyor» sorusu soruldu. Halen üç yaban
cı uzman, üniversite kadrosunda bulunan üni
versite profesörleri muayyen zamanlarda konfe
rans vermektedirler. Hacettepe Yüksek Hem
şirelik Okulunda görev veren öğretmenler bu
rada da ders vermektedir. Ancak tasarının 
7 nci maddesini değerli arkadaşlarım okurlarsa 
7 nci madde «Sağlık eğitim enstitülerine öğ
retmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim
le görevlendirildiği dallarda, doktora veya ihti
sas yapmış olmaları veya en az üç yıl, bu ensti
tüde öğrenim yardımcılığı yaptıktan sonra ken
di bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş olma
ları şarttır.» diyor. Böylece tahmin ediyorum 
ki, bu okulun eğitim kadrosunun da tatmin edi
ci olduğunu sayın üyeler kabul edeceklerdir 
Maruzatım bu kadardır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Çok muhterem ar

kadaşlar, kanunun ikinci maddesinin müzakere
sinde daha ziyade tümü üzerinde bir konuşma 
tarafına gidildi. Buna da sebep, bu kanun, bi
raz evvel de bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
âni olarak geldi. Sonra bilmiyorum nedense 
bazan böyle kanunlar âni olarak geliyor. 
Elimizde bir metin yok. Arkadaşlar da hazırlıklı 
değiller. Birtakım şüphe ve tereddüt içinde bu
lunuyoruz. Bu kanunun müzakeresi de böyle 
oldu. Talihsizlik buradan geldi. 

Hakikaten bu kanun memleketimizin muh-
tacolduğu bir boşluğu dolduran bir kanundur. 
Biliyorsunuz Türkiye'de sağlık hizmetlerini ya
pan doktorlar ihtiyaçtan oldukça azdır. Fakat, 
yardımcı personele gelince, bunlar belki de dok
torlardan on misli dalha azdır. Hattâ Türkiye 
bu nisbet ile Balkanlar ile dahi mukayese edilir
sek hemşire bakımından hasta başına düşen mik
tar onların onda biri nisbetinde azdır. Hasta 
başına daha az hemşire kullanılmaktadır. 

işte muhterem arkadaşlarım, bilhassa sağhk 
hizmetlerinin mükemmel görülebilmesi için yar-
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dımcı sağlık personeline çok ihtiyaç vardır ve 
Türkiye'de büyük bir boşluk bulunmaktadır. 
Bu itibarla bu yardımcı sağlık personelini ye
tiştirecek okullarda öğretim yapacak kimseleri 
'hazırlamak için bu kanun getirilmiştir. Eğer 
bu kanunun tümü üzerinde konuşulurken Hü
kümet ve gerekse Sağlık Komisyonunda bulu
nan sözcü arkadaşlar, çıkıp bunun üzerinde ge
niş bir konuşma yapmış olsalardı bu ikinci 

j madde üzerinde bu kadar uzun bir konuşmaya 
• gidilmezdi. 

Şimdi bugün henüz sosyalizasyonun tatbiki 
j 'başlangıçtadır. Yardımcı personel ihtiyacı ve 

noksanlığı kendini büyük çapta göstermiştir. 
Bu yardımcı personel okulları çok azdır. Buna 
rağmen bunların teşekkül etmiş bir kadroları 
yoktur. Daiha ziyade dışardan doktorlar gelmek 
suretiyle ek vazifeler ile ders vermektedirler. 
Halbuki yarın yardımcı personeli kâfi miktarda 
sosyalizasyon bölgesine göndermek istersek bir
çok sağlık kolejleri, enstitüleri, mektepler açıl
ması mecburiyetinde kalacağız. O zaman bura
lara öğretmen ihtiyacı çok faızlasiyle ortaya çı
kacaktır. işte bu kanunun istihdaf ettiği budur. 
Şimdi mühim olan mesele bunu en kısa zaman
da bu yardımcı sağlık personelini yetiştirmek 
için şimdiden 'bunu bir kanuna bağlayıp bunla
ra imkân vermek ve aynı zamanda 'biraız kendi
lerini aşağılık duygusu içinde gören bu me> 
lekdaşlarımızı desteklemek mecburiyetindeyiz. 
Haddizatında bunlar doktorların sağ koludur
lar. Bizler, sabahleyin hastaneye uğrar, vizite
mizi yaparız, hastaların reçetelerini ve gerek1 i 

j tavsiyeleri, ilâçlarını tesbit eder, ondan sonra 
i ayrılırız. Bu yapılan tedavinin muvaffak ola-
; bilmesi sağlık hizmetinin 'bihakkin yapılabilmesi 

için onların kıymetli yardımcı sağlık personeli
nin yetiştirilebilmesi lâzımdır. Bu itibarla, Tür
kiye'de sağlık hizmetleri bihakkin başarılamıyor-
sa, bunun esas sebebi yardımcı sağlık personeli
nin noksanlığından ileri gelmektedir. 

Bu hususa bu kadar temas ettikten sonra, 
arkadaşlarım, sözü daha fazla uzatmak istemi
yorum. Diğer arkadaşlarım bu hususlara do
kundular. Sağlık eğitimi enstitülerinin kuru
luş Kanunu hakikatte büyük bir ihtiyacı karşı-
lıyacak ve memleketin en fazla muhtaç bulun
duğu yardımcı sağlık personelinin yetiştirilme
sine hizmet edecek, öğretim üyelerini temin ede-
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çektir. Bunun şimdilik bütçeye de bir külfet 
olacağını talimin etmiyorum. Çünkü esasen bu
gün Sağlık Koleji ve Hemşire Mektebi isimleri 
altında öğretim yapan bu sağlık müesseselerinin 
böyle bir kanunu mevcut değildir. Şimdi bu
nu bir kuruluş kanununa bağlıyoruz. Bu şek
liyle bütçeye de bir külfet talhmil etmiyecektir. 
Ancak' sağlık hizmetleri genişledikçe ve sağlık 
hizmetlerinin icabettirdiği bu yardımcı perso
nel adedi tarttıkça o zaman Sağlık Bakanlığı 
kendi kadrosuna, bütçesine ilâveler yapacak, 
bugün için bütçeye 'büyük bir yük olmıyacaktır. 

İkinci madde tamaaniyle yerindedir. Diğer 
maddelerde tereddüdü mucibolan noktalar ay
dınlanmıştır. 3 ve 4 ncü maddeler bunu daha 
ziyade sarahate kavuşturacaktır. Meselâ 4 ncü 
maddede bâzı noktalarda belki tereddüdolacak-
tır. O zaman bunlar sağlık hizmetlerinde ne
relerde kullanılacaktır, elbette bunun takdirini 
Sağlık Bakanlığı yapacaktır. Kaldı ki, dördün
cü maddede bunların bir yönetmelikle imtihan 
usulleri, disiplin işleri ve diğer işler bir kayda 
bağlanacaktır. Bu itibarla ikinci madde üzerin
de daha fazla durulmasını lüzumsuz görüyorum, 
yerindedir. Kabulünü bendeniz de istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde müzake
renin yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiş
tir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek

lif ederim. 
Yozgat 

Veli Uyar 

Sayın Başkanlığa 
İkinci madde üzerindeki müzakerenin ye

terliğini arz e vteklif ederim. 
İstanbul 
Zeki Zeren 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

İkinci madde ile ilgili bir değişrthıge öner
gesi vardır. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Geri alıyorum. 
GEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. AY

DIN (BOLAK (Aydın) — Komisyon olarak bi-
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rinci «yüksek» kelimesinin tayyını şifahen 
arz etmiştim. 

Eğer makbul olmuyorsa tahriren arz ede
yim : Birinci «yüksek» kelimesinin tayymı is
tirham ederim. 

BAŞKAN - - Komisyon sözcüsünün şifa
hen beyan etmiş olduğu üzere ikinci mad
dede münderiç, yüksek öğrenim süresi 3 yıl
dır, daki yüksek kelimesinin çıkarılmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. «Yüksek» kelimesi 
çıkarılmıştın*. 

2 nci maddeyi bu değişiklikle birlikte oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde bu değişiklikle ka'bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu enstitü mezunları halk 

sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teş
kilâtında kendi meslekî hizmetlerine ait görev
lere tahsil seviyeleri göz önüne alınarak, ön
celikle atanırlar ve branşlariyle ilgili olmak 
üzere sağlık personeli yetiştiren orta dereceli 
okullarda öğretmenlik yapabilirler. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh
terem arkadaşlarım, ıgerek komisyon sözcüsü 
arkadaşımın şifahi konuşmalarında, gerekse 
Sayın OBakan en sonunda durumu bütün açık
lığı ile ortaya koymuş bulunuyorlar. Benim 
bütün uğraşmalarım da bu idi. (Bu adamların 
statüsü ne olacak? Yüksek okul mezunu ttit-
rine sahip kıldığımız bu meslek mensupları
nın salâhiyetlerinde ne gibi değişiklikler ola
caktır. 

Şimdi sadece bu durumu gözlerinizin önü
ne bir daha sermek için huzurunuza çıkmış 
'bulunuyorum. Bu okuldan mezun olan ve ken
dilerine yüksek okul mezunu dediğimiz meslek 
mensupları hiçbir yeni hak alamıyacaktır. Yani 
sağlık memuru olanlar sağlık memurluğundaı 
hemşire olanlar hemşire oldukları zaman n« 
iseler gene o olacaklardır. Salâhiyetlerinde hiç
bir değişiklik olmıyacak, vazifelerinde hiçbir de
ğişiklik olmıyacak, kendilerine hiçbir hak veril-
miyecektir. Ama yüksek okul mezunu olacaklar
dır. Eğer Yüksek Meclisiniz - ben bunun üzerin
de durdum - yüksek tahsil titrini verdiği kimse
ye salâhiyetlerinde hiçbir değişiklik yapmamayı 
ve hiçbir yeni salâhiyet vermemeyi uygun görü-
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yorsa buna diyeceğim hiçbirşey yoktur. Ama be
nim hukuk mantığım, benim adalet hissim bir 
türlü bunu hazmedemedi. Ve bunu bir türlü 
bağdaştıramadım. 

Sağlık memuru olarak aldığımız bir teknis
yeni üç sene okutuyoruz, kendisine sen yüksek 
tahsil mezunusun, diyoruz. Ama salâhiyetine hiç 
birşey ilâve etmiyoruz. Ben bunu anlıyamadım. 
Sordum, muayenehane açamıyacak, serbest çalı-
şamıyacak, nasıl iğne yapamıyorsa bir hemşire, 
sağlık memuru, o da yapamıyacak. Peki değişik
lik ne olacaktır? Hiçbir şey yok! 

Şu halde arkadaşlarım bu şekilde bu kimsele
re yüksek okul mezunu diyeceğimize hiç olmazsa 
kurs mezunu diyelim. Kurstan mezun edelim 

Aynı şeyi okusun, gitsin. Bir kimseyi yüksek 
okul mezunu, yüksek tahsil mezunu yaptıktan 
sonra onun salâhiyetinde değişiklik yapmamak 
ne dereceye kadar doğrudur, bunu ben idrak 
edemiyorum, özür dilerim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Zeki Zeren, buyurunuz. 
ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Sayın arkadaş

larım, Hükümet teklifinin 1 nci maddesinde bu 
Sağlık Eğitim Enstitülerinden mezun olanların 
görevlerinin ne olacağı sarahatle yazıldığı halde 
bu 3 ncü maddede yani Plân Komisyonunun de-
ğiştirişi meslekî görevinin istikametini değiştir
miştir, tamamiyle. 

Evvelâ ikinci madleyi yani Hükümetin tek
lifini okuyayım. Hükümetin teklifinin 3 ncü 
maddecinde, «Bu enstitü mezunları branşüariyle 
ilgili olma'k üzere sağlık personeli yetiştiren or
ta dereceli okullarda öğretmenlik yaparlar. Esas 
bu. Halbuki bakınız Plân Komisyonuna; (Bu 
enstitü mezunları halk sağlığını koruyucu ve te
davi edici hekimlik teşkilâtında, kendi meslek ve 
hizmetlerine ait görevlere tahsil Beyiyelerine göre 
atanırlar.) Yani birisinde meslekî klinik'ten ziya
de, yani umumi tababet, sosyal hekimliğe doğru 
bir istikamet var. Halbuki asıl gaye öğretmenlik 
öğreticilik. 

Binaenaleyh, bir teklifim var, müsaadenizle, 
bu Hükümet teklifinin Plân Komisyonunun tek
lifine ta'kdimen tereiihan kabulünü istirlham edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın MıMihittin Giirer. 
MUıSLÎHÎTTİN GÜRER (ıSakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, mevcut kanunun gerekçesini 
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tetkik ettiğimiz zaman 'hakikaten Sağlık enstitü
lerinden yüksek tahsil seviyesinde çıikacak olan 
bu arkadaşların esas gayelerinde yardımcı sağ
lık persıoneli yetiştirmek: için öğreticilik vasfı 
vardır. Yani idarecilik vasfı vardır. Simidi de
minden de arz ettiğim gibi; esas gaye öğretmen
lik olduğuna göre, hu kanunun da esas mânasııı-
daki zikredilen husus, sağlık yardımcı personeli 
yetiştirmek olduğuna göre, bu maddede bu oku
lu bitireceklerin salâhiyetleri ve ddlayıstiyle hu
kukî durumları tamamiyle tavaazuıh ietmödiği ka
naatindeyim. 

Onun için ibir sual hatırıma geliyor. Madem
ki esas gayeleri öğretmenliktir ve yardımcı sağ
lık personeli 'yetiştireceklerdir, Yülkisıek Komis
yondan öğrenmek istediğim şudur : Şimdi tatibi-
katta iki devre kurs ıgören, aynı vazifeyi gören 
sağlık kursları mevcuttur. Yani Sağlık Enstitüsü 
Okulundan mezun olacak talebeler, bu<gün Hıf-
zıssıhüıa Enstitüsünde 1962 ve 1963 te /kurslarını 
bitirmişder, üçüncü ibir kursa da -gelmiş bulunu
yorlar ve bu bir zaruretin ifadesi olan kanun
dur; çıkmasını arzu ederim. 

Yalnız bir insan öğretmen olmak için girdiği 
bir müessesede mezun olduktan sonra, kendisi
ne öğretmenlik verilmediği takdirde, ve ibir 
yüksek Okul mezunu olduğu halde, bunun Vekâ
lete karşı direnişi ne olacaktır? Bu direniş kar
şısında Vekâletin, buna karşı tutumu ne ola
caktır? Bu hususlarda boşluk Igördüğüm için te
nevvür ödersem memnun lolacağım, şahsan kanu
nun lehinde olduğumu da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bolak. 
GEÇtöî KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Mevzuun ehem
miyeti Yüce Heyetinizce takdir buyuruılduğu ve 
Ibu istikamette Komisyonumuz da teşci edildiği 
için gayet kısa arzı cevap edeceğim efendim. 

Bahis buyurduğunuz endişeye mahal yoktur. 
Geçici madde hu kabil kurslardan mezun olan ki
şilerin hukukunu tedvin etmektedir. Hailen mev
cut Hemşirelik okullarından 'kurs veya haşan ne
ticelerine göre ibir imtihan geçirmiş, bdr kurs 
geçirmiş kişilerin hukukunu orada göreceksiniz. 
Sayın Gürer'in endişesine mahal yok. 

Yine bu okuldan mezun olan kişilerin esas 
fonksiyonlarının öğretmenlik olduğu ve binaen
aleyh maddenin Hükümet tasarısı tarzında tan-
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riri hakkında da Sayın Zeki Zeren'in vermiş ol
dukları teklif, Komisyona da musip gelmektedir. 
O husustaki mutabakatımızı da peşinen arz et
mek isterim. Çok saygı değer diğer arkadaşları-
ımızın mütalâalarını da Sayın Bakanın ayrıca 
cevaplandırdığına eminim. Maddenin kabulünü 
istirham ederim. Sayın Zeki Zeren'in teklifi is
tikametinde. 

. BARKAN — Sayın Reşat özarda, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Konu aydın

lanmıştır, vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, buyurun. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Vazgeçtim, efen

dim. 

BAŞKAN — ismail Hakkı Yılanlıoğlu,. bu
yurun. 

ÎSMAlL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, ben bir husu
sa kısaca temas edeceğim. 

. Burada 3 ncü maddede (Bu enstitü mezunla
rı halk sağlığı koruyucu ve tedavi edici hekimlik 
teşki1 âtında) diyor. Zaten halk sağlığı ile ilgili 
olarak hekimin vazifesi, feoruyucu, profllâktik 
ve tedavi ed"ci vazifeli vardır. Bunu tasrihe aca
ba neden lüzum gördüler? Bunu anlamak istiyo
rum; bir. 

İkincisi, burada bir de, «öncelikle atanır» 
deniyor. Bu her halde «Tercihan» kelimesinin 
yerine konsa gerek. Fakat burada konulan «önce
likle» iktfimeıi idareyi birtakım güçlüklere uğra
tabilir. îleride birtakım ihtilâtlara sebebolabilir. 

Çünkü öncelik, tercih kelimesini tam mâna-
siyle ifade etmiyor. Biraz «Acele olarak tâyini 
iealbeder» mânası çıkıyor. Eğer mümkünse, Muh
terem Komisyon da tasvibederlerse «tercihan» ke
limesini koyalım buraya, öncelik, dediğim mah
zurları doğurabilir. Bu suretle daha sarih, daha 
açık olsun. Hem idare müşkül vaziyette kalmaz, 
hem de istediğimiz bir şeyi açıkça beyan etmiş 
oluruz. 

Maruzatım bundan ibaret. Yani bu koruyucu 
ve tedavi edici tâbirinin kaldırılması hakkında 
bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Vazgeçtim efen

dim, konu aydınlandı. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Üçüncü madde ile 

ilgili olarak başka beyanda bulunacak arkadaşı

mız yoktur. Bu arada Sayın Zeki Zeren tarafın-
lan verilmiş bulunan bir değişiklik önergesi ile, 
Sayın Yılanlıoğlu tarafından verilmiş bulunan 
bir değişiklik önergesi var. Onları aykırılıkları 
sırasiyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü maddenin, Hükümet teklifi metninin, 

Plân Komisyonunun 3 ncü madde metnine tercih 
edilmesini teklif ederim. 

istanbul 
Zeki Zeren 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddenin, ikinci satırındaki «Koru

yucu ve tedavi edici» kelimelerinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle tekrar 
okutup oyunuza sunacağım. 

(Zeki Zeren'in önergesi tekrar okundu.) 
B \SKAN — Komisyon... 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET AYDIN 

BOLAK (B-lıkesir) — Zeki Zeren Beyin tekli
fine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon... 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET AYDIN 

BOLAK (Balıkesir) — Meslekin zarureti icabı 
maalesef katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — «öncelikle» yerine, «tercihan» kelime
sinin konması hakkında bir teklifim vardı. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddedeki öncelikle kelimesinin ye

rine tercihan kelimesinin konulmasını arz ve 
tekliJ ederim. 

Kastamonu 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
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CfEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
şahsi zevkime \th\\r uymakla beraber mevzuatı
mızda öncelik kelimesi yer aldığı için ve alı
şıldığı için maaiesef katılmıyoruz. 

BASRA'N — Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum Kabul edenler... Kabul et-
miyenlei'... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 
(«Kabul edilmiştir.» sesleri.) Peki efendl-m. 
itiraz üzerine tekrar sayalım. Efendim, bun
da bizim hiçbir çıkarımız olamaz. Kabul 
edersiniz; kabul edilmiştir deriz. Kabul et
mezseniz, edilmedi deriz. 

Saym arkadaşlar, oylamayı tekrar ediyo
ruz. Lütfen bizzat kendiniz de sayınız. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler?... Bl'zzat da müşa
hede ettiğiniz üzere önerge redddilmiştir. 

Kabul edilen önergenin 'muhtevası ile ve 
Hükümet tasarısındaki üçüncü maddeyi okutu
yorum. 

MADDE 3. — Bu enstitü mezunları branş-
lariyle ilgili olmak üzere sağlık personeli ye
tiştiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik 
yaparlar. Halk sağlığı, koryucu ve tedavi edici 
Hekimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetle
rine aıit görevlere, taLsil seviyeleri göz önün 
alınarak, öncelikle atanırlar. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi yapılan de
ğişiklik ile ve Hükümetten gelen metindeki 
üçüncü madde olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler!... Kabul etmiyenler?... üçüncü 
maddo, Hükümetten gelen metin şeklinde ka-
oul dilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık eğitim enstitülerinin 
oölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, smav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle 
yapılacağı, Mili: Eğitim Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin mütalâası alınmak sure
tiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN —• 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Buyurunuz Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muıhterem arka
daşlar, birçok arkadaşlarımızın bu Yüksek 
Sağlık Enstitıisü mezunlarının 'bu öğretim 
haricinde ne gibi yerlerde kullanılacağına dair 
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•birtakım tereddütleri olmuştur. Onun için, 
vekâletin yapacağı bu yönetmelikte buna sa
rahat verilmesi yerinde olur. Şöyle ki, «Sağ
lık eğitim er s binlerinin 'bölümleri, yönetim 
çekli, disiplin işleri, sınav usulleri, müfredat 
programlarının ne suretle yapılacağı, Millî 
Eğitim Bakanlığiye Devlet Personel Heyeti
nin mütalâası ölmmak suretiyle Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yö
netmelikle tesbit olunur.» Buraya eğer aynı 
zamanda «Bu sağlık eğitim enstitüleri me
zunlarının kendi meslekî hizmetlerine ait gö
revlere ne şekilde atanacağı» cümlesi de ko
nursa o zaman bu işe sarahat verilmiş olur 
ve en ufak bir şüpheyi bırakmaz. 

Bâzı arkadaşlarım bilhassa bu noktaya 
işaret ettiler. Bunlar nerede kullanılacaktır? 
Elbet Sağlık Vekâletinin takdirine göre ya
pılacak bu yönetmelikte buna göre sarahat 
verilmesi gerekir. Bu itibarla bendeniz bir 
önerge veriyorum, sadece bu hususu da 4 ncü 
maddeye ithal etmek suretiyle yani «mezun
ların kendi meslekî hizmetlerine ait görev
lere ne şekilde atanacağı» cümlesinin eklen
mesiyle bunların ilerde sosyalizasyonun tat
bikatı daha geı.iş şekilde sağlandığı zaman, 
no gibi hizmetlerde kullanılacağına sarahat 
vereeetkir. Bu teklifime iltifat etmenizi bil
hassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka 'bu madde üzerinde söz 
itsiye narkadaşımız, yok. 

Dördüncü madde ile ilgili olarak veril
miş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
îçel 

İhsan Önal 

«iMadde 4. — Sağlık eğitim enstitülerinin 
bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle 
yapılacağı, mezunların kendi meslekî hiz
metlerine ait görevlere ne şekilde atanacağı, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel He
yetinin mütalâası alınmak suretiyle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir 
yönetmelikle tesbit olunur.» 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın (Başkan, bu madde özlük (baklan ile alâ
kalı olmayıp, bir okulun sistemi ile alâkalı 
olmakla, Sayın İhsan önal arkadaşımızın tak
ririne katılmamız mümkün değildir. 

BALKAN — Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesii reddedilmiştir. 4 neü mad
deyi okunan ve yazılan şekliyle aynen oyu
nuza sunuyorum. 

VELİ UYAB (Yozgat) — Efendim, Hü
kümet metninde personel heyeti tâbiri var. 
Personel Başkanlığı yok. Personel Dairesi de
ğil, personel heyeti olacak. Maddenin personel 
heyeti olarak değitşirilmesini... («'Devlet Per
sonel Dairesi» sesleri.) 

BAŞKAN — Var mı bir önergemiz? 
VELİ UYAÜ (Yozgat) — Personel Heyeti 

olacak. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET 

AYDIN BİOLAK ([Balıkesir — Sayın Veli 
Uyar 'm ikazı yerdndediir. Komisyon Sağlık 
Komisyonunun ihatasına intibak etmiştir. Hü
kümet metni isabetlidir. Personel Heyeti ola
rak kabul edilmesinde isabet vardır. 

BAŞKAN — 4 neü maddede 'münderiç, 
«Devlet Personel Dairesinin mütalâası alın
mak suretiye... 

VELÎ UYAE (Yozgat) — «Devlet Perso
nel Heyetinin fikri alınmak suretiyle» olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — «[Devlet Personel Dairesinin 
yerline», «Devlet Personel Heyetinin» tâbi
rinin kullanılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul edil
mişti]4. 

«Devlet Personel Heyeti» olarak değişti
rilecektir. 

Maddeyi bu değiştirilmiş şekliyle okutuyo
rum. 

(4 neü madde yeni şekli ile okundu.) 
BA'ŞKAN — Dördüncü maddeyi bu şekli ite 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştür. 

.'MADDE 5, — Enstitülere ka'bul olunanlar, 
bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni 
kadrolarına tâyin edilirler. Bunlar Memurin 

29.12.1964 0:1 
Kanunu 'hükümlerine tabi olup, muşlarını al
maya devam ederler. 

Yabancı memleketlerde muadili sağlık tek
nisyeni öğretimi yapanlar da aynı (haklardan 
faydalanırlar. Bu hususta göz önime alınacak 
esaslar dördüncü maddede yazılı yönetmelikte 
belirtiliı*. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerliııdo söz 
istiyenler... Yok. Beşinci maddeyi okunan ve 
yazılan şekli ile oyunuza sunuyorutm. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Beşinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık eğitim enstitülerine 
kendi meslekî sahalarında en az üç sene başarı 
lile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile 
ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin 
bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdür
ler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa 
o dahli buna eklenir. 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

'Sılhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal et
meden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduk
tan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler 
veya vazifeye başladıktan sonra mecbura (hiz
metini ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî 
sebeplerle enstitüden veya memuriyetten ih-
racölunanlar enstitüde geçtirdikleri müddet zar
fında kendilerine ödenen maaş. miktarı kadar 
tazminat ödemeye mecbur tutulurlar ve ensti
tüde geçirdikleri müddet de kıdemlerinden 
indirilir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz 
istiyenler... Yok. Altıncı ımaddeyi yazılan ve 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sağlık eğitim enstitülerine 
öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının 
eğitimi ile görevlendirildiği dallarda doktora 
veya ihtisas yapmış olmaları veya en az üç 
yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı yaptık
tan sonra kendi bölümlerinde yeterlik imti
hanı vermiş olmaları şarttır. 

BA'ŞKAN - - 7 nci madde üzerimde söz isti-
yefn? Yok. Maddeyi yazıldığı ve okunduğu şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Aynen ka'bul edilmiştir. 
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MİADDE 8. — Sağlık eğitim enstitülerime, 

bu enstitüler veya yüksek meslek okulları 
mezunlarından Öğretim yardımcısı atanabilir. 

(BALKAN — 8 noi madde hakkında söz is-
tiyen var mı? yok. 8 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MIAîDDE 9. — Sağlık eğitim 'enstitülerinde, 
öğretmen bulunmıyan (hallerde, tâyin sure
tiyle görevlendirilecek teorik ve pratik dersi 
vereceklere saat başı ders ücreti veya 'kon
ferans ücreti verilir. SaatJba§ı ders veya kon
ferans ücreti yirmilbeş lirayı geçemez. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Buyurun Saym Gürer. 

MÜSLİHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlarım, ufak bir husus için 
söz almış bulunuyorum. Maddede (saat başı 
ders ücreti veya konferans ücreti 25 lirayı 
geçemez) diye âmir bir hüküm konmuş bulunu
yor. Biliyorsunuz ki iktisadi düzen, bir nevi 
konjonktürel bir durum arz eder. Hayat seviye
si, hayat pahalılığı zaman ile değişebilir. Bu şe
kilde kayıtlayıcı bir hükmün kanunda âmir hü
küm olarak konmuş olmasını şahsan yerinde gör
mediğimi peşinen arz etmek isterim. Esasen bu 
hususta ibir yönetmelik; yapılacaktır. Binaena
leyh bu yönetmelik içerisinde bu konferansçıla
rın ücretlerinin takdiri daha iyidür. Onun için 
bu hususun maddeden çıkartılmasını yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bir değiştirge önergeniz var 
mıdır efendim? 

MUSLİHİTTÎN GÜRER (Devamla) — 
Veriyorum efendim, yalnız bu noktanın çıkarıl
ması için. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET AY
DIN BOL AK (Balıkesir) — Arkadaşımı bir 
zahmetten kurtarmak için hemen arz edeyim. 

Bir, bu hükmü kanuna koymaya mecbursu
nuz. Tediye yapabilmek için, 

İki, 25 lira olarak yazmaya da mecbursunuz. 
Mevcut en yüksek öğretim ücreti bu okullarda 
böyledir, mecburidir. Lütfediniz, bunu böyle ka
bul ediniz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi yazılan ve 
okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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I MADDE 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (.1) 
I sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memu-
I riyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadro-
I 1ar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Onuncu maddeye bağlı cetvel -
j leri okutuyorum . 

D. 

1 
4 
5 
7 
9 

10 
9 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin unvanı 

Müdür 
öğretmen (Bölüm Başkanı) 
öğretmen 
Dahiliye Şefi 
Sekreter 
Memur 
öğretmen Yardımcısı 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi 

Adet 

1 
3 
2 
l 
1 
3 
6 

20 
25 
35 
50 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 
600 
600 
500 
450 
400 

bağlı cetveüe-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Onuncu madde bağlı cetvel lo-
I riyle birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1952 - 1961 yılları ava-
I sında hemşirelik tekâmül kurslarından mezun 

olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılın-
I dan itibaren bir devre kurs bitirenler enstitü

nün 2 nci sınıfına; iki devre ktırs bitirenler 
I 3 ncü sınıfına kaydolunurlar. 

Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs 
ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet 

I taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

I 3 ncü devre tekâmül kursunu başarı ile bi-
I tirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından 

faydalanmaları için, enstitü tarafından açıla-
I cak bitirme imtihanlarını da başarı ile verme-
I leri lâzımdır. 

Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
I bunlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici maddede söz isftiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sıunuytorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Madde yazıldığı ve okunduğu şek-

I liyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerin; 
Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının lehinde ve aleyhinde söz is
tiyen var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
MUSLlHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — ikiniz de aynı anda söz istedi 

ııiz. Haksızlık yapmamak için kur'a çökeceğim. 
Hanginizin ismi çıkarsa lehinde söz hakkı vere 
ceğiım : Eren. 

Buyurun Sayın Eren, lehte, 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti sağlık hizmet 
lerinde ötedenberi mevcut olan bir boşluğu do1 

duran bu kanun teklifini memnuniyetle, hürmet 
le selâmlıyor ve teşyi ediyoruz. Bu kanun teklifi 
ile doldurulan boşluk, bizde, şimdiye kadar yük
sek seviyede eğitim görmüş sağlık personelinin 
idari ve sıhhat hizmetlerde noksanı idi Bilhassa 
yaşadığımız birçok hastahane hayatlarında, gerek 
sivil, gerek askerî hastanelerde bunu yakındın 
ıztırapla müşahede etmiştim. Tabiî kendi seviyele
rinde kıymetli birçok unsurlar, yüksek idari ve 
ve sıhhi hizmetlerde çarnaçar istihdam ediliyorlar 
ve elbette amacı olan bu sonuca varamıyan bir 
kudret gösterebiliyorlardi. Bununla beraber bu 
kanunu memnunluk ile teşyi ederken bir noktaya 
Türk sağlık personeli açısından bilhassa işaret et
mek ve muhterem Sağlık Bakanlığını, başta Muh
terem Kemal Demir olmak üzere bu hususta mü
saadelerinizle ikaz etmek isterim. 

Millî Savunma Bakanlığı hizmetinde de mev-
cudolan sağlık personeli dâhil olmak üzere, bu
gün memleketimizde birçok sağlık Öğretim kurul
larından yetişmiş olan hemşire sağlık personeli 
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bugünkü maddi durumlarından bir, baremdeki 
vaziyetinden iki ve birbirleriyle ayarlanmamış 
olan hak ve vecibe durumlarından müşteki
dirler. 

Ordunun ilk yetiştirdiği ve bugün otuzuncu 
seneye varmak ü^ere olan bir çok ordu hemşirele
ri keza bir Kızılay'ın yetiştirmiş olduğu sivil hem
şireler, bugün yetişmekte olan hemşirelerin hak
larına malik olamadıklarından onlar için yapılan 
muahhar konulardaki hakların kendilerine teşmil 
edilmemiş bulunmasından yani mevcut sağlık 
personeli içinde bir hak ayarlamanın mevcudol-
mayışmdan müştekidirlir. 

Biz bu kanun tasarısının kabulüyle, korkarım 
Yi bir yeni mağdurlar sınıfını daha, Türkiye'nin 
slhhi sahasına bir kategori olarak katıyoruz, işte 
bu mağdur olma tehlikesini hiç olmazsa bunlur-
lan uzak tutmak ve daha mezun olmuş olan pek 
7ok kadın ve erkek sağlık personelinin hakların
da bir ayarlamayı temin eden bir kanun tasarısını 
la bıı kürsüye yakın bir zamanda getirme husu
sunda kendisinin yapıcı kudretine inandığımız 
üakikaten çok faal ve çok anlayışlı olan şimdiki 
jağlık ve Sosyal Yardım Bakanımızdan istirham 
ederim. Kendi zamanlarında böyle bir hizmeti 
yaparlarsa, bu memleketin sağlık personeline en 
büyük ve en iyi hizmette bulunmuş olurlar, ka
naatindeyim. Bu temennimi de lehte ki beyanıma 
tordif ederken kendilerine tekrar teşekkürlerimi 
sunmayı bir vazife bilirim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza su-

nuyoıum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanu
nun tümü 'kabul edilmiştir. Memleket için ha
yırlı olmak dileğiyle. 

Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisinin bu
günkü birleşimini saat 19,00 a gelmiş bulundu
ğu için yarın 30 Aralık 1964 Çarşamba günü 
saat 15,00 te Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısını takiben toplanmak üzere, ka
patıyorum. 

Hepinize mutlu akşamlar. 

Kapanma Saati : 19,05 

...>, *t>m<& •<-



M. Meclisi B : 31 29.12 .1964 O : 1 
6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, 1960 yılından bu yana ithal ve, istih
sal edilen kimyevi gübre ve tarım ilâçlarının cins 
ve miktarının neler olduğuna dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
(7/562) 

10 . 9 . 1904 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Ziraat Bakanlığı 
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
istirham ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibıahimoğlu 

1. 1960 yılından bu yana ithal ve istihsal 
edilen kimyevi gübre ve zirai ilâçların cins ve 
miktarları nelerdir? 

2. Bunun ne miktarı Zirai Donatım Kuru
mu tarafından ne miktarı özel sektör tarafın
dan ithal, istihsal ve satış yapılmıştır.? 

3. Bunların cinslerine göre bir kilogramı
nın kaça maloMuğu, vergilerinin toplamının ne
den ibaret bulunduğu ve Zirai Donatım Kuru-

T. C. 
Tarım Bakanlığı 26 . 11 . 1964 
özel Kalem Müd. 

Sayı : Müşavirlik/932 
Konu : Kemal Sarıibrahimoğlu'nun önergesi Hk 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.11.1964 gün Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/562-9058/55690 sayılı yazı : 
1969 yılından bu yana itihal ve istihsal edilen kimyevi gübre ve tarım ilâçlarının cins ve miktar

larının neler olduğuna dair Adana Milletvekili Sa rm Kemal Sarıiıbrahimoğlu'nun, Bakanlığımız 
yönelttiği yazılı soru önerrgesi tetkik edildi, buna dair cevaplarımız aşağıdadır : 

1. 1960 yılından bugüne kadar ithal ve îstih tal edilen kimyevi gübrelerin cins ve miktarlarını 
gösterir liste ilişiktir. (No. 1) 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun ithal ve is "itoalden tüketimine. ait cetvel ayn olarak tanzim 
edilmiştir. (No. 2) (•) 

Zirai Donatım Kurumunun ithal ve istihsalde ı 'tüketimi dışında kalan miktar özel sektör tara 
fırJdan ithal edilmiş ve satışı yapılmıştır. 

mu ile özel sektör tarafından piyasada kaç ku
ruşa satıldığı ve Zirai Donatım Kurumu ile fir
maların mümkünse bu satışlardan elde ettiği se
nelik kâr miktarının neden ibaret olduğu? 

4. 1960 yılından bu yana gerekli evsafı ha
iz olmadığı içiı\ iptal edilen zirai ilâçların mev-
cudolup olmadığı, varsa bu ilâçlara hangi tarih-
ve sayılı ruhsatla satış ve istihsal müsaadesi 
veıildiği ve hangi tarihte iptal 'kararı alındığı, 
hangi tarihte bunların Jebliğ olunduğu? 

5. îst'hsal ve satış ruhsatı verildiği tarihle 
'rrtaline karar verildiği tarih arasında bu mad
iklerden hangi müesseseler tarafında*! ne mik
tar satış yapıldığı, ne miktar kâr edildiği ve 
vatandaşın bu medde1 eri kullarma.k vüzünden 
uğradığı zararların telâfisi için ne gibi tedbir
ler alındığı ve bundan sonra da 'e gibi tedbir
ler alınacağının düşünüldüğü? 

6. Zirai ilâçlardan iptal edilenlti* bir ihbar 
üzerine mi yoksa vergi konusundaki normal 
kontrollar esnasından elde edilen bilgilere müs
tenit mi bü'unduğu? Vergi kotrolunun ve mü
cadele teşkilâtının yeterli hale getirilmesi için 
bu konuda ne gibi tedbirler düşünüldüğü? 
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2. 18.9.1962 tarih ve 951 sayılı Kararname hükümlerine istinaden Türkiye Zirai Donatım Ku

rumu tarafından tösbilt edilen perakende satış fiyatları; amonyum sülfat 63 Kr./Kg., flsireçli amanyum 
nitrat 60 Kr./Kg., süperfosfat 45 Kr./Kg. dır. 

ATKÂ Sanayii imalâtı amonyum sülfat ve kireçU amonyum nitrat ıgülbreöinin imalât satış fiyat 
lan; amonyum sülfatın 450 Tl./Ton, Mreçli amonyum nitratın 400 Tl./Tondur. Halihazır maliyet 
fiyatları (bu rakamın üstünde olup aradaki fark Maliye Bakanlığınca «uhivanse edilmektedir. 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. hin imal ettiği süper fosfatın imalât satıîş fiyatının tonu 270 Tl.dır. 
1960 - 1964 yıllarında ithal edilen gübrelerin cif fiyatı yıllar üzerinden aşağıda gösterilmiştir. 

Amonyum sülfat 
Süperfosfat 
Tripli Süperfosfat 
Potasyum sülfat 
Kompoze 

1960 
Ton fiyatı 

Cif 

)37-£9 

1961 
Ton fiyatı 

Cif 

37—39 
1 26-^27 

1962 
Ton fiyatı 

öif 

37—£9 
35—27 

58—60 
76—78 

1963 
Ton fiyatı 

Cif 

7̂—Q9 
29 
63,3 
58—60 
76-J80 

1964 
Ton fiyatı 

Cif 

44—52 

79—80 
'5&-60 
77—84 

Memlekette imâl edilen amonyum sülfat, (kireçli amonyum nitrat ve süperfosfatın yerli fabrika
lardan mubayaası ve ithali, satış ve tevzii sistemi 18.9.1962 tarih ve '6/951 sayılı, 15.4.1964 tarih ve 
6/2967 sayılı kararnameler ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Genel müdürlükleri tarafından yürütülmekte olup, bültün memlekete şâmil perakende ısatış fiyatları 
amonyum sülfat 03 Kr./Kg., kireçli amonyulm nitrat 60 Kr./Kg., ısüperfosfat 45 Kr./Kg. dır. îthal 
fiyatları ile yerli imalât fiyatları paçal yapılmak suretiyle bu fiyatlardan ımülsitalhmla intikal etti
rilmektedir. 

ıKompoze ve potaslı (gübrelerin ithali genel olarak özel 'sektör tarafından yapılmakta olup satış 
fiyatları BerbeStir. 

3. Türkiye Zirai Donatım Kurumunun bahis konusu gübrelerin satışlarından elde ettiği kârla
rın miktarları seneler üzerinden aşağıdadır. 

Seneler 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 (9 aylık) 

Brüt kâr 
Lira 

2 998 119 
3 392 910 
6 178 767 

22 931 774 
10 8130 995 

Net kâr 
Lira 

3 665 521 
4 660 563 

Zirai mücadele ilâçlarına gelince : 

1. 1960 yılından bu tarihe kadar 'ithal ve istihsal olunan zirai ilâçların cins ve (miktarları yıl
lar 'üzerinden ©Mi 3, 4, 5, 6, '7 ve 8 numaralı cetvellerde (*) gösterilmiştir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından ithali yapılan ilâçlar ile bu Kurumun dahilî muba
yaaları ilişik 9 numaralı cetcelde gösterilen miktardadır. 

Zirai Donatım Kurumunun bu ilâçların satışından elde ettiği brüt satış kârları yıllar itibariyle 
miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
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Brüt kâr 

Seneler Lira K. 

1960 
1961 
1982 
1963 
1964 

3 H19 279 
2 838 640 
4 135 768 
2 050 419 
1 156 488 

48 
68 
26 
25 
70 

Tarım Bakanlığı dışında, diğer firma ve teşekküllerce ithal veya imâl ©dilen ilâçların miktarları 
vo fiyatları yıllar üzerinden, ayrı, ayrı 10 numaralı cetvelde ibelirttilmiştir. 

2. Zirai mahsullerimize arız olan hastalık ve haşereler çök çeşitli olup bu zararlılarla mücadelede 
kullanılmak üzere çeşitli ilâçlara ihtiyaç bulunmaktadır. İlâç-ihtiyacı mücadele ısalhasınm genişliğine 
göre az veya çok olmakta, bunun karşılanması için ilâçların küçük, orta ve büyük ambalajlar içinde 
piyasada bulunması ıgerekmektedir. 6968 sayılı Kanun ve bununla ilgili Zirâi mücadele ilâç ve Met
leri hakkındaki Nizamname (gereğince ilâçların hiçbir surette 'bozulmamış orjinal amlbalâjları içinde 
satılması, göztaşı, kükürt ve karaboya hariç diğerlerinin açıkta satıılma'ması ıgerekmektedir. Piyasada 
ambalaj büyüklükleri de göz önünde bulundurularak 1961, 1962 de 458, 1963 te '238 ve 1964 te 205 
aded olmak üzere cem'an 896 aded çeşit âmlbalâjlı ilâç satılmaktadır. Bunların maliyet hesaplarını 
teker teker 'belirtmek ve rekalbet dolayısiyle Bakanlığımızca tesfbıt edilen âzami fiyatların altında de
ğişik fiyatlarla 'bahis konusu ilâçlar satılmakta olduğundan ötürü 'bu konuda çalışan özel sektörün 
senelik kâr miktarının rakamla ifadesi mümkün değildir. 

İthal ilâçlarında; mal ibedeline akreditif masrafları, muhabir banka masrafları, mümessillik ko-
müsyonu, Gümrük Vergi ve resimleri, liman masrafları, Damga Re^mi, nakliye ve hamaliye ilâve
siyle ithalâtçı depo maliyeti teşekkül etmektedir. 

6968 «ayılı Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunun 42 nci maddesi gereğince, Gümrük Vergi 
ve resimlerinden muaf tutulan ızirai mjcadele ilâçlarından, Gümrük Vergi ve resimleri hariç, diğer 
masraflar fiyat teşekkülünde yer almaktadır. Gümrük Vergi ve resimleri 'alınmak ısuretiyle ithal edi
len zirai mücadele ilâçları çok az bulunmaktadır. 

3. 1960 yılından hu yan gerekli evsafı haiz olmadığı için imal ve kullanma ruhsatları iptal edi
len zirai mücadele ilâçları, 

Korcide Cotton Dust 3.10.40 
Korvin Dust 
Korcide Odtton 3.1.0.0 
Toxaphen % '20 toz prepariailandır. 
Bu ilâçlardan ilk üçü Koruma Tarım İlâçları A.S. Firmasına ve 4 neü ilâç'da Agro - Merk Ltd. 

Şirketi Firmasına aittir. 
Bu preparatlara hangi tarih ve sayılı ruhsatla satış ve istihsal müsaadesi verildiği, hangi tarihte 

iptal kararı alındığı, ve ıbu kararın hanigi tarihte Resmî gazetede yayınlandığı aşağıda gösteril
miştir. 

İlâcın adı 

Korcide Cotton Dust 3.10.40 
Korvin Dust 
Korcide Götten Dust 3.10.0 
Toxaphen % 20 toz 

Ruhsat tarihi 

10/ 3/1901 
21/ 4/1962 

5/ 3/1960 
13/11/1961 

İptal kararı 
tarihi 

24/10/1903 
24/10/1963 

6/ 7/1964 
6/ 7/1904 

Resmî gazetede 
iptal kararının 

tebliğ tarihi 

29/11/1963 
29/11/1963 
16/ 7/1964 
16/ 7/1964 
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4. Bu ilâçlara imal ve kullanma ruhsatnamesi verildiği tarihten iptaline karar verildiği tarihe 

kadar imalâtçı firmalar tarafından Devlet mücade İçleri için Bakanlığımıza Şeker Şirketi ve özel sek
töre yapılan satış miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

İlâcın adı 1960 Kg. 1961 Kg. 1962 Kg. 1963 Kg. 1964 Kg. 

2 019 190 2 440 252 
53 540 

1 128 245 

3 264 962 
99 820 

514 636 
689 419 

1 297 333 
144 960 

2 727 716 
10 920 

Korcide Cotton 
Dust 3.10.40 
Korvin Dust 
Korcide Duston 
Dust 3.10.0 
To«aphen % 20 toz 

Zirai mücadele ilâçlarının satışlarında 9.2.1961 tarih 10729 sayılı Re-mî gazetede yayınlnnnn teb
liğ gereğince ambalaj1! .maliyet üzerinden âzami % ^ imalâtçı ve âzami % 25 peraıkandeci kârı ta
nımaktadır . Bu tebliğdeki esaslara' göre Bakanlıkrmzca te-hit edilen satış fiyatları âzami olduğun
dan firmalar arasındaki rekabet dolayısiyle bu fi -at1 arın altında piyasada satışlar yapı1 maktadır. 
Avrıca imalâtçı firmalar peşin paralı satışlarda ke^li kârının bir kısmından tenzilâtta bulunarak sa
tış yaptıklarından bunun dışında kredili veya vâleli satışta yaptıklarından gerek imalâtçı ve gerek
se perakendecilerin elde ettikleri 'kârın Bakanlığınızca bilinmesine imkân bulunmamaktadır. 

İmalâtçı firmalar fabrikalarında ilâçları, parti1 ar halende imal etm^Hc bu nartllerin fUami 4 tmıu 
bir şarjı ifade etmektedir. Her şarjın imalâtçı f i m ası tarafından tahlili yanı1 arak uv<run vasıf tu 
o1 an1 ar piva^.aya çıkarılmaktadır. Bir şarjı ihtiva öden ambalajlar üzerinde'ki etiketlerde o sarim 
numarası bulunmaktadır. Meselâ ilâç piya.saya 30 ar K^-.lık ambalaj icnide çıkarılmışsa b'r S^H 133 
ambalaj ihtiva etmekte ve bu ambalajlar üzerindeki etikette avnı şarj numarası bulunmaktadır. 
Çeşitli şarj numara1 arı ile piyasaya çıkarılan aynı tip ilâçtan alman numunelerden bir kısmı bu ilâ
cın ruhsatname verilmesine esas spesifikasyonuna ııvgnn olduğu, diğer bir partin m ise ı ı v n n o ^ ı -
dığı teshit edilmesi halinde, uygun o^ ıyan vasıf'aki ilâç da pivasaya çıkarıldığından 6968 sayılı 
Kanunun Bakanlığıma verdiği yetkiye dayanılarak o ilâcın ruhsatnamesi iptal edilmektedir. 

6968 savılı Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunun ve bununla ilgili 4/11142 s-ıv^ı Kararna
meye ekli Zirai mücadele ilâç ve aletleri hakkında1*'! Nizamname gerekince zirai müeade^ ibıela^na 
ruhsat veı-'lme^i ve ruhsat iptaline ait işlemler Bakanlığımızda teşkil edilmiş bulunan Zirai Mü
cadele İlâçları İstişare Komitesi Umumi Heyeti ve~ra bu komitenin salahiyetli kıldığı merkez heyeti 
tarafından karara bağ1 anması usul ittihaz edilmiş bulunmıHa ve vukarda adı n -^^ HA^v^n "n' ı^t 
iptaline ait kararlar* alınıncaya kadar yapılan sa^slarm miktarı ve bu satı^ardan ötün'i vııVubukaıı 
zararın tesbiti mümkün bulunmamaktadır. Musta.hv.lin lohine o1 arak piyasa ve fa.hrika kont^ler in 'n 
daha sık yanılması, ilâç tahlillerinin daha süratli n^tie.elendirilmvâ eiftç'nm ilâelaT,ı teknik tavsi
yeler dairesinde 'kullanması ve uygun vasıflı alet'o ilâçlarını tatbik edilmesi gibi tedbirler alınmak
tadır.. Bu arada tes'Vil âtımız elemanları tarafın i an bölgeleri dâhilinde kısa fas ını ve gwrinvmv-
yeu /imanlarda zirai ilâç bayileri kontrolleri tertip'onmek ve merkezden devamlı surette kontrol edil
mek üz'ere tedbirler alınmıştır. 

5. Yukarda ruhsatları iptal dildiği bildirilen 'lagarın numuneleri çiftçilerin pamuk mücadele
sinde kullandıkları zirai mücadele ilâçlarının tesir uzliğinden şikâyetleri üzerine 6968 sayılı Kanun 
gereğince Adana piyasasından alınmıştır. 

Vergi kontrolü Bakanlığımız iştigal mevzuu di n la kaldığından bu hususta her hangi bir işlem 
yapılmamaktadır. Zirai mücadele ilâçlarından ge^en yıl iki defa alman 27 numuneye mukabil bu 
yıl yalnız Temmuz ayında çeşitli il ve ilçelerden 5S numune alınmış ve bunların tahlilleri öncelikle 
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neticelendirilmiştir. Yukarda belirtildiği veçhile g3rek tahlil müessesenlnin 
piyasada bu tip kontrollerin sıklaştırılması ele alııan tedbirler meyanmdadır. 

Bilgilerinize sunulur. 

•Eki-: (10 cetvel) 

takviyesi ve gerekse 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'
in, Beyşehir ilçesine bağlı Budak köyü ile Kıreli 
ve daha başka köylerin arazisini sulayacak olan 
sulama tesislerinin ne zaman yapılacağına dair 
soru önergesi, ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Jlüdai Oral'la Köy İsleri Bakanı Lebit Yur-
doğlu'nun yazılı cevapları (7/569)) 

24 . 10 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlı bulunan 

Budak köyü civarında bulunan Eflâtun suyu 
ile Budak, Kıreli ve daha başka köylerin arazi
sinin sulanması bugün için bir zaruret halini al
mış bulunmaktadır. 

Verimlilik bakımından diğer işlere takdimen 
ele alınması gereken ve sulama işinin geçen prog
ram devrelerinde ele alınmadığı bir vakıadır. 
Eflâtun suyuna ümidini bağlamış bulunan Bu
dak, Kırali ve bu civardaki diğer köyler, her 
türlü ve kendilerince mümkün olacak yardım
dan kaçmıyorlar. Muhitin zirai verimini ve is
tihsalini artıracak, işsizliği o civarda kısmen 
azaltacak ve binnetice millî geliri artıracak olan 
bu sulama işinin ne zaman yapılacağının Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

28 . 12 . 1964 
T. C. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı 
İşleri Bürosu 

Sayı : 01-5076-64 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 11 . 1964 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/569-9586/55855 sayılı yazıları. 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 

24 . 10 . 1964 günlü soru önergesinde, Beyşehir -
Budak, Kırali ve diğer köy arazisinin sulan
ması hususunda sorulanların cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüdai Oral 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 
Beyşehir - Budak, Kırali ve diğer köy arazisi
nin sulanmasına dair yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

Konya - Beyşehir - Hortu, Yenice, Budak 
Çukurkent, Kırali, Tolca, Çavuş, Göçeri, Kı-
yakdere köyleri arazisinin Eflâtun ve Ebulvefa 
pınarlarından sulanması konusu etüt edilmek
tedir. 

Adı geçen köylerin 17 600 hektar arazisi 
mevcuttur. Ekim ayında yapılan ölçülere göre 
Eflâtun ve Ebulvefa pınarlarının mütaakıben 
sarfiyatlarının 500 lit/san ve 400 lit/san. olduğu 
ve yekûn 900 lit/san. su ile 750 hektar arazinin 
sulanabileceği tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Mevcut su hakları ve sulanması uygun görü
lecek sahaların tesbiti yönünden etütlerin de
rinleştirilmesi zaruri görülmüştür. 

Bahsi gQqen mevzua ait istikşafî etütler 
1964 yılı içinde ikmâl edilmiş olacaktır. 

Talebedilcn tasislerin inşaatına ise bu mevzu 
ile ilgili plânlama çalışmalarının ikmalinden 
sonra, bu mevzudaki etüt neticeleri nazarı iti
bara alınarak tesbit edilecek tarihte başlanabi-
c ektir. 

(*) Not : Cetveller kesafeti sebebiyle Tutanak dergisine konulamamıştır, 
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T. C. 

Köy İşleri Bakanlığı 21 . 11 . 1964 
Topraksu Genel Müdürlüğü 
Şube Md. EP/02454 

Konu : Konya - Beyşehir - Bu
dak - Kırali ve civar köylerin 
arazisine .Eflâtun suyundan su
lama suyu temini etüdü. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 11 .1904 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/569 ve 9586/55855 sayılı 
yazı. 

Konya - Beyşehir - Budak - Kırali ve civar 
köylerin ziraat arazisine Eflâtun suyundan sula
ma suyu temini imkânlarının araştırılması mev
zuu, Konya 11 Genel Meclisi Başkanlığı ile Kon
ya Şeker Fabrikası Müdürlüğünün, Topraksu 
VI ncı Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilmeleri 
üzerine Bakanlığımız 1964 yılı küçük su işleri 
etüt programına alınmış ve etüdedilmiştir. 

Etüt neticesinde; adı geçen köylere sulama 
suyunun Eflâtun ve Ebülvcfa sularından temi
ninin mümkün olduğu, mezkûr kaynakların ver
dilerinin ölçülmesinde Eflâtun suyunun verdi
sinin 616 İt/sn. Ebülvcfa suyunun 600 İt/sn. ol
duğu, konunun kanuni yetkimiz dışında kaldı
ğı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (DSİ 
Genel Müdürlüğü) nı ilgilendirdiği, yapılan tet
kikte Budak, Kıreli ve civar köylere Eflâtun 
ve Ebülvcfa suyundan sulama suyu temin edil
mesi işinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı (DSİ Genel Müdürlüğü) nın 1964 yılı istik
şaf etüt programında olduğu tesbit edilmiştir. 

Bilginizi arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı Y. 
Genel Müdür 
A. Naki Üner 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, 1964 yatırım programında Filyos'-
ta yapılması öngörülen Krom - Mağnezit Ateş 
Tuğlası Fabrikasının, bu yerden alınıp Konya'
da kurulması sebebine dair soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Muammer Ertcn'in yazıl cevabı 
(7/589) 

27 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanı tara-

29.12 .1964 O : 1 
fmdan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. 1964 yatırım programında Filyos'ta Sü-
merbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılma
sı öngörülen Krom - Mağnezit Ateş Tuğlası Fab
rikasının proje değiştirilerek bu yerden alınıp 
Konya'da kurulması sebepleri nelerdir1? Proje 
değişikliği ve yatırım gecikmesi sebebi ile husu
le gelen zararın mesulleri araştırılmış mıdır? 

2. Sümcrbank Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılacak 8 milyon 600 bin liralık proje tutarlı 
Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ıslâhı projesinin 
6 milyon 500 bin liralık 1964 yılı yatırım prog
ramı ne nisbetle tahakkuk etmiştir, yatırımda 
mevcut gecikme sebebi ile doğacak maddi za
rarın miktarı tetkik ve mesulleri araştırılmış 
mıdır 1 

T. C. 
(Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/335 

26.12.1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 12 . 1964 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/589-9936-57350 sayılı yazınız : 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci 

tarafından verilen, (1964 programında Filyos'
ta yapılması öngörülen Krom - Mağnezit Ateş 
Tuğlası Fabrikasının, bu yerden alınıp Konya'
da kurulması) sebebine dair yazılı soru önerge
si cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sânayi Bakanı 

M. Erten 

Zonguldak Milletvekili Mdhmet Ali Pestilci'
nin, 27 . 11 . 1964 tarihli yazılı soru önergesi
ne Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : 1. — 1964 yatırım programında Fil
yos'ta Sümcrban'k Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılması öngörülen Krom - Mağnezit Ateş 
Tuğlası Fabrikasının, proje değiştirilerek bu 
yerden alınıp Konya'da kurulması sebepleri ne
lerdir? Proje değişikliği ve yatırım gecikmesi 
sdbe'biyle husule gelen zararın mesulleri araş
tırılmış mıdır? 

iSoru : 2. — Sümerbank Genel Müdürlüğü. 
tarafından yapılacak 8 milyon 600 bin liralık. 

m 
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proje tutarı Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ıs
lahı projesinin 6 milyon 500 bin liralık 1964 
yılı yatırım programı ne nisbette tahakkuk et
miştir? Yatırımda mevcut gecikme sebebiyle, 
doğacak maddi zararın miktarı tetkik ve me
sulleri araştırılmış mıdır? 

Cevap : 1. — Sümer'bank Genel Müdürlüğü 
tarafından Filyos'ta yapılması öngörülen Krom -
Mağnezit Ateş Tuğlası Fabrikası için ilk önce 
düşünülen hususlar şunlardır : 

a) Filyos'un deniz kenarında ve Ankara -
Karabük - Zonguldak demiryolu güzergâhında 
bulunması, 

b) imal edilecek mamullerin istihlâk mer
kezlerine yakın bulunması, 

c) Kurulacak olan Krom - Mağnezit tesisle
rinin Filyos'ta mevcut tesislerin yanında kurul
ması ile sosyal ve idari masraflardan tasarruf 
sağlanacağı. 

Buna göre Filyos'ta kurulacak Krom - Mağ
nezit tesisleri için lüzumlu hammaddenin han
gi kaynaktan temin edileceği zikredilmemiş, 
memleketimizde öteden beri bilinmekte olan mağ
nezit yataklarından istifade edileceği düşünül
müştür. Yılda 12 bin ton sarfı gereken Dolo
mit taşının da Bartın'dan tedariki hesabedil-
miştir. Ancak projede adı geçen mağnezit ya
taklarından : 

1. Denizli Hırsızdcre magnezitlerinin evsa
fının matluba tam uygun olmadığı anlaşılmış, 

2. Diğer yatakların (Eskişehir, Kütahya, 
Çankırı v. s.) ve rezervi kâfi yatakların, mem
leketimizde faaliyette bulunan ecnebi firmalar 
tarafından kapatılmış olduğu görülmüş, 

3. ©artın dolomitlerinin hususi şirket ve şa-
Ihısların elinde olduğu tesbit edilmiş, 

Ve dolayısiyle kurulacak olan tesislerin ham
maddesi garanti altına alınamamıştır. 

Bu durum muvacehesinde, tesislerin ham
maddesine hâkim olmak ve hammadde ihtiyacı
nı uzun seneler garanti altına alabilmek gaye
siyle, ön etütlerde müspet netice vermiş olan 
Konya mağnezit sa'hası Sümcı'ban'k tarafından 
devralınmış ve M. T. A. Enstitüsü tarafından ya
pılan sondaj ve arama neticeleri bu sahanın Tür
kiye'nin en büyük ve iyi kaliteli mağnezit rezer
vini ihtiva ettiği meydana çıkmıştır. (îlk ra
porlar 2,5 milyon ton, son raporlar bu miktarm 
3 - 4 misli) 
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önceleri bilinmiyen ve Sümerbankm kendi 

malı olan böyle büyük bir hammadde kaynağı
nın tesbitinden sonra, tesislerin Filyos veya 
Konya'da kurulması hususu ele alınmış, yapı
lan hesap ve mukayeselerden sonra tesislerin 
Filyos'ta kurulmasının ranta'bl olamıyacağı ne
ticesine varılmıştır. 

(Mukayeseler Ek : 1 de gösterilmiştir.) 
Yukardaki izahat ve mukayeselere göre te

sislerin Filyos veya Konya'da kurulması için 
netice Konya lehine tecelli etmektedir. 

Yapılan hesaplarda, yılda 81 000 ton mağ
nezit cevherinin nakli ile 12 000 ton dolomitin 
Konya'ya 40 km. mesafedeki Karakaya mevki
inde bulunarak Sümerbank tarafından tescil edil
miş olması büyük rol oynamakladır. 

Bu hale göre, Filyos'ta kurulacak faforika Kon
ya'da kurulacak fabrikaya nazaran 7 605 073 Tl. 
daha pahalı olacak ve sınai mamul maliyetin
de 238 TL, satış kârı tutarında 7 605 273 TL, 
net kârda 4 943 427 Tl. Konya lehine bir fark 
olacaktır. Ayrıca satış rantâbilitcsinde % 14,9, 
tesis rantalbilitesinde % 11,4 gibi büyük fark gö
rülmektedir. 

İşte bu sebeplerden ötürü, tesislerin Konya'
da kurulmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Buna mukabil, senede 16 500 ton muhtelif 
cins tuğla ve harcın yurdun muhtelif istihlâk 
tesislerine nakliye masrafları 656 000 Tl. Fil
yos lcöıine, mağnezit hammaddesinin (81 000 
ton) fabrikaya nakliye masrafı olan 7 695 000 Tl. 
ise Konya lehine tecelli etmektedir. 

Dolomitin Filyos'a Bartın'dan, Konya'ya 
Karakaya'dan nakliye ücretinde de 72 000 Tl. 
Konya lehinedir. 

Mamul sinter magnozitin ihraç limanlarına 
nakliye masrafı ise 837 000 Tl. Filyos lehinedir. 

Filyos ve Konya için lehte ve aleyhte olan 
nakliye masrafları toplanırsa 6 274 000 Tl. lık 
bir farkın Konya ldhine olduğu görülecektir. 

Bütün bu hususlar belirtilerek Devlet Plân
lama Teşkilâtına sunulan, tesislerin Konya'da 
kurulmasını öngören, proje uygun görülmüş ve 
1965 yılı programına dâhil edildiği bildirilmiştir. 

Cevap : 2. — Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası 
ile Krom - Manyezit tesislerinde tatbik edilecek 
teknolojik sistem aynı olduğundan, evvelâ her 
iki proje birlikte mütalâa edilmiş ve Filyos Fab
rikasının ıslahı mevzuunda, Krom - Manyezit 
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Fabrikasını kuracak firmalardan istifade edil
mesi düşünülmüştür. Nitekim Krom - Manye
zit Ateş Tuğlası Fabrikasını kurmak için tek
lif vermiş olan firmanın bu işi alması halinde 
Filyos Fabrikasının ıslahına ait etütleri de be
delsiz olarak yapacağı va'di alınmış ve isteni
len teklifler 1963 ortalarında Sümerbanka gel
miştir. Teklifi en müsait görülen firmaya sipa
rişin verilmesi için karar ittihazı sırasında, 
(Cevap : 1) de belirtilen, hammade uygunsuz
luğu, daha uygun evsafta hammadde safhaları
nın bulunması, mevcut manyezit yataklarının 
yabancı firma ve şahıslar tarafından kapatıldığı, 
yeniden dolomit yatakları tesbit edilmesi ve 
bunların neticesi olarak özellik arz eden Sinter -
Manyezit tesisleri kuruluş yeri hakkında yeni
den bir karar ittihazı gibi hususlar göz önünde 
tutularak, iUıalcnin yapılmasından vazgeçilmiştir. 

Krom - Manyezit* tesislerinin Konya'da ku
rulması için projelerin Devlet Plânlama Teşkk 
lâtı tarafından uygun görülerek 1965 progra
mına dâhil edilmesi üzerine, Filyos Ateş Tuğ-
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lası Fabrikasının ıslahı gecikmiş ve bu işin 
Krom - Manyezit tesislerinden ayrı olarak ve 
tercihan bitaraf bir müşavir mühendislik firma
sının yardımından istifade edilerek yapılma
sına karar verilmiştir. 

Bu maksatla, Almanya'da bir enstitü ile 
27 Temmuz 1964 te mukavele imzalanmıştır. Bu 
enstitünün çalışmaları kısa zamanda ikmal edi-
lemiycceği için Filyos Fabrikasının ıslahı işi 
1966 yılına intikal edecektir. Firma mütehassıs
ları mukavele gereğince Filyos'ta çalışmalara 
başlamışlardır. 

Bu çalışmalarda enstitü uzmanları; Filyos'
ta mevcut tesisleri ve kullanılan metotları dik
katle ine diyeceki er, hammadde gelişi, depolan
ması, nakli, kurutulması, önpişirme, öğütme, 
harman ihzarı, harman muamelesi, şekillendir
me, kurutma, pişirme, ambarlama, ambalaj ve 
sevkiyat safhaları ile jenatör, toz emme, atelye, 
lâboratuvar gibi yardımcı tesisleri için modern 
tekniğin eriştiği seviyede bir teknolojik plân 
hazırlıyacaklardır. 

iSenede 16 500 ton tuğla ve muhtelif hare ile 27 900 ton sinter magnezit ihracına göre tesisle
rin Filyos veya Konya'da kurulması halinde mukayeseler : 

Filyos için Konya için 

L) Yatırımlar 
îç tediyeler : 
Yerli makina, teçhizat 
Arsa ve arazi tanzimi 
Falbri kabinaları 
İşletme yardımcı binaları 
Elektrik enerjisi nakil tesisleri 
Lojmanlar ve sosyal binalar 
Demiryolları 
Karayolları 
Montaj, işletmeye alınma, gümrük, 
gayrimelhuz masraflar 

Dış tediyeler : 
Makina, teçhizat, teknik hizmetler, 
lan, elektrik ve lâboratuvar malzem 

) Yıllık masraflar : 
Hammadde 

sigorta, 

yabancı 
esi 

dış 

pcr. 

ve iç navlun, 

Yekûn 

3onel 

Projenin 

masraf-

tutarı 

4 000 000 
630 000 

9 000 000 
1 000 000 

500 000 
— 

550 000 
120 000 

14 700 000 

30 500 000 

28 811 000 

59 3.11 000 

15 221 000 

4 000 000 
200 000 

9 000 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 

— 
250 000 

15 300 900 

33 350 000 

29 111 000 

62 461 000. 

6 581 000 

— 442 — 
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Y. Iıammadde 
İşçilik, enerji ve yakıt 
Personel, amortismanlar, gümrük, nakliye, sojyal masraflar, 
genel idare masrafları, onarım, bakım v. s. 

İstihsal Vergisi 

Vasati mamul maliyeti (Senede İG 500 ton tuğla imaline göre) 
27 900 ton sinter magnezit için sınai mallyot yekûnu 
1 ton mamul fiyatı (Sinter) 
Mamullerin fabrika teslim satış fiyatları ve satışlardan temin 
edilecek kazanç : 
16 500 ton muhtelif tuğla 
27 900 ton sinter magnezit (ihraç) 

Filyos için 

550 
5 420 

5 179 

26 371 
4 418 

30 789 
1 

11 889 

24 175 
15 568 

39 743 

000 
660 

459 

119 
275 

394 
598 
757 
426 

000 
000 

000 

Konya için 

610 000 
5 964 020 

5 611 126 | 

18 766 146 | 
4 418 275 

23 184 321 
1 137 

5 231 844 
188 

; 

Filyos Konya 

Masraflar 

Kurumlar Vergisi 

Net kâr 

Filyos için satış 
Filyos için tesis 
Konya için satış 
Konya için tesis 

39 743 000 
—30 789 394 

8 953 606 
— 3 133 761 

5 819 845 

ranta'bilitesi 
rantaıbilitcsi 
rantabilitesi 
rantabilitesi 

39 743 000 
—23 184 321 

16 558 679 
— 5 795 607 

10 763 272 

% 12,1 
% 15 . 
% 27 
% 26,4 

4. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazine
darın, Ordu ilinin Bolaman bucağında lojmanlı 
PTT şubesi yaptırılması için, halk tarafından 
hibe edilen arsaya neden bina yaptırılmadığına 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut 
Vural'ın yazılı cevabı (7/595) 

4 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik olarak sunduğum soruların Ulaştırana 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını diliyorum. 

Saygılarımla sunarım. 
Orhan Naim Hazinedar 

Ordu Milletvekili 

1. Ordu ilinin Bolaman Bucağında lojmanlı 
PTT şubesi yaptırılması için idareye halk tara
fından hibe edilen arsaya neden şimdiye kadar 
bina yaptırılmamıştır? 

2. 8 X 9 M. ebadında olan bu arsaya yaptı
rılacak şube binasının 210 biırt liraya çıkacağı 
hesaplanmış ve pahalı bulunduğu için programa 
alınmaktan vazgeçilmiş olunduğu söylenımeikte-

443 — 
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dh\ Bu hesaplama hangi ölçülere göre yapılmış 
ve 210 bin lira gibi kabarık bir rakam nasıl el
de edilmiştir? 

3. Bu şubeden son zamanlarda şehirlerarası 
konuşmaların çok giiçleştiği ve hemen hemen im
kânsız hale geldiği müşahede edilmektedir. Bu
nun sebebi nedir ve müsebbipleri kimlerdir? Bu 
hal daha ne zamana kadar devam edecektir? 

4. Vatandaşlara karşı böylesi güçlükler çı
karan kimseler hakkında Bakanlık olarak ne dü
şünüyorsunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 23 . 12 . 1964 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 854-1 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
îlgi: 7 . 12 . 1964 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/595 - 9978/57508 sayılı 
yazılarına: 

Ordu ili - Bolaman bucağında lojmanlı PTT 
şubesi yaptırılması için, halk tarafından hibe edi
len arsaya neden bina yaptırılmadığına dair Or
du Milletvekilli Orhan Naim Haz/ııedar'm yazılı 
soru önergesine cevaptır. 

1. Bolrıman'da, bir PTT binası inşasını te
min gayesiyle Ali Mazhar Haznedar tarafından 
PTT yo önce 42 ilâveten 30 metre kare olmak 
üzere 72 metrekare mesahasında bir arsa teber
ru edilmiş ise de, 5 Yıllık Plâna dâhil bulun
maması sebebiyle, burada bina kısası programa 
ithal edilememiştir. 

2. Yapılacak binanın normal servis ihtiyaç
ları dışında bir lojman kısmı da bulunması, mev
cut arsanın bu bakımdan kifayet otmiyebileceği 
nazara alınarak ilâve arsa ve tip bina proje tu
tarı olarak 210, 000 liraya yakın bir bedel hesap
lanmış ise de, mezkûr binanın programa girme
mesi bu sebebe müstenidolmayıp, 1965 yılında 
inşası istenilen binalara ait tekliflerin program 
çalışmaları neticesinde refüze edilmesindeindir. 

Nitekim, 1965 yatırım programına ancak 8 
aded telekomünikasyon binası inşası dâhil, edil
miş bulunmaktadır. 

3. Bol?man şubemiz Fatsa'ya bağlı olup, 
Fatsa ile birlikte konuşmaları Ordu merkezince 
temin edilemektedir. Ordu'nun Samsun ve Gi
resun ciheti telefon irtibatları mevcut trafiğe 
kâfi gelmediğinden ve operatrislerimiz henüz ar
zuladığımız çalışma randımanına sokulamadığın-
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dan, konuşmalar bazen gecikme ile temin edil
mekte, fazla trafik ile arıza hallerinde ise, bek-
loım süresi artmaktadır. 

4. Il'k imkânda, Fatsa ve Ordu'nun telefon 
irtibatlarının takviyesi programlaştırılmış olup, 
personel eğitimi üzerinde hassasiyetle durulmak
tadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Vural 

Ulaştırma Bakanı 

5. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat Bankası bi
nası olmadığına dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/625) 

14 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırıl masına delâlet Du
yurulmasını saygı yi o arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Erzurum'un kaç kaza merkezinde Ziraat Ban
kası binası yoktur? Bunlar hangileridir ve bu ka
zaların Ziraat Bankası hizmet binalarına kavuş
turulması için bir çalışma yapılmakta mıdır? 
Böyle bir çalırma mevcut ise ne safhadadır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 23 . 12 . 1964 

özel Kalem Müd. 
Müşavirlik 

Sayı: 1084/109359 

Konu: Erzurum Milletvekili Ad
nan Şenyurt'un sözlü sorusu H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 22 . 12 . 1964 g'ûn Kanunlar Müdür

lüğü 7/625 -10137/58137 sayılı yazı. 
Erzurum'un kaç. ilçesinde Ziraat Bamkası bi

nası bulunmadığına dair, Erzurum Milletvekili 
Sayın Adnan Şenyurt tarafından verilen yazılı 
soru önergesi tetkik edildi, önergede mevcut so
ruların Ticaret Bakanlığını ilgilendirmesi cihe-
tiylo Bakanlığımızca cevaplandırılması mümkün 
olmamıştır. 

önerge ilişik olarak aynen sunulmuştur, ge
reğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 
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Saat - 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanununun 
5 nci maddesinde yer alan «ve sanığın yargılan
masının tutuklu olarak yapılmasını zorunlu kı
lan» hükmün Anayasaya aykırılığı dolayısiye 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. (3/1089) 

2. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan «ve parayı ödemiyen-
lerin hapis cezası ile mahkûmiyetlerine» ilişkin 
bulumu hükmün Anayasaya aykırıl ğı do1 ay isiy
le iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/1090) 

3. — Tekirdağ MT e* vekili Hayri Mumcuoğ-
lu ve Cumhuriyet Senatosu Tekirdığ Uycıi 03-
mal Tarlan'in, Tabiî âf eller ctalayısiyle muh
taç duruma düşen çiftçilere borçlandırma su
retiyle yapılacak yemeklik ve yemlik hububat 
yardımı satışları için fon teşkili hakVmdıki ka
nun teklifinin Genel Kurulun 8 . 12 . 1981 ta
rihli 19 ncu Birleşiminde aynı mahiyetteki ka
nun tasarısını görüşmek üzere kurulman kabul 
edilen Geçici Komisyona havalesine dair İçişleri 
Komisyonu Başknlığı tezkeresi (2/594, 3/1091) 

4. — Deniz İş kanunu tasarısı i1 e Bolu Mil
letvekili Kâmil İnal ve 10 arkr.dışannı, Malûl
lerin işe yerleştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 24 . 11 . 1964 tarihli 
12 nci Birleşiminde İş kanunu tasarısını görüş
mek için kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havalesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (1/562, 2/623, 3/1092) 

5. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek krnun teklifinin Hükümetten 
gelecek tasarı ile birlikte görüşülmek üzer^ te
hir edildiğine dair Ticaret Komisyonu tezkere
si. (2/622, 3/1093) 

6. _ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Devle!: memurları aylıklarnınm tevhit ve 
teadülüne dair o1 an 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları k smmda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, İçtü
züğün 36 nci maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi. (2/19, 4/348) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN ÎŞLER 
1. — Bina kiraları hakkındaki kakırı tasa

rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 nc i madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi V3 g3"ici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Damıtma 
tarihi : 10 . 4 . 1964] 

• X 2. — Çanakkale MilletveHli Şefi1; 1nın'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Ş'rketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapora (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Pağı'ma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

3. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devle' İs
tatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddecine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/535) (S. Sayı
sı : 714) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1964] 

4. -— Cumhuriyet Senatosu Tabiî ÜvcVı Ah
met Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta MiVetvekili 
Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, Cumhuriyet Ss-
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile 
Bursa Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, 

(Devamı arkada) 



İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Berç Turan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1961] 

X 5. — Askerî öğrencilerden baş ın gösterc-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanu ı tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân kom'syonlan rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 

25 . 11 . 1964] 

6. — Devlet memulları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna b ğlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonlar rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1964] 

X 7; — ÎUer Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ne i maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanuı tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayıu : 694) [Damıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1964] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 
120 nci hizmet yılını dodurmuş o'ması dol ay ı-
siylc memur ve hizmetlilerine birer aylık tuta
rında ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye, UT ştırma ve Plân komisyonla 'i ra
porları (S. Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 
7 . 12 . 1964] 

IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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! B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Drğıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Se^h ı ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunuı 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kamı teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rıfat öztürkçinc'nin ve Trabzon MiTetveHli 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
ccsulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu ZonguMak Üye^i Tevfik ln3İ 
ve 28 arkadrşmm, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 23 9 . 1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 . 10 . 1963] 

X 7. — Türkiye Ebktrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tariki . 24 . 12 . 1963] 

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5333 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fikrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra-

j por'arı i b İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 'n , 
j 5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ne "i madde-
I sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge-
I çiei Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
\ Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 , 1964] 
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Dönem : 1 
Topta*: 8 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 

Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları (1 /596) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2033/5231 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanu
nu tasarısı» ve gerekçesi, ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Sağlık hizmetlerinin gerek keyfiyet, gerekse kemiyet bakımından maksada uygun bir şekil
de ifası için, yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesinin önemi aşikâr bulunmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullar ve kurslar ihtiyaç zaruretiyle 
gün geçtikçe inkişaf etmektedir. Bu okul ve kurslardan mezun olanların çalışma sahalarında mü
essir bir şekilde fennî murakabelerinin yapılması bir taraftan tababet sahasındaki yenilikleri öğ
retmek, diğer taraftan da bu personelin noksanlıklarını gidermek bakımından zaruri görülmek
tedir. Ayrıca çalışmanın verimini ihtiyaca uygun bir şekilde sağlamak için de devamlı ve devrî 
murakabe bir zaruret halindedir. Bu husus yardımcı sağlık personelinin kendi kategorisinde bir 
üst derece okulda öğretim ve eğitim görmüş elemanlarla murakabesini icabettirmektedir. 

Yukarda belirtilen yardımcı sağlık personelinin devamlı ve devrî murakabesi ihtiyacına ilâve
ten, bizzat bu yardımcı sağlık personelinin yetiştirildiği okulların meslek Öğretmenlerine ihtiyacı 
da gün geçtikçe artmaktadır. 

Yardımcı personelin gerek murakabesi, gerekse yetiştirilmesi, halen, her ne kadar tabipler ve 
kısmen de yardımcı sağlık personeli tarafından yapılıyorsa da, bu husus ihtiyaca cevap verecek 
bir müessiriyet arz etmemektedir. 

Zira : 
a) Tabip tarafından yapılması gereken murakabe hududu bizzat tabibin görevleri buna imkân 

yermemesi sebebiyle mahdut kalmaktadır; tabibe yardımcı sağlık personelinin devamlı ve devrî 
olarak murakabe ettirilmesi istendiği takdirde bu tabibin görevlerini yapmasından sarfınazar edi
lecek demektir. 

b) Yardımcı personelin yetiştirilmesine gelince; bu konuda da tabiplere görev verilmesi, bir 
taraftan öğreticilik vasfının apayrı bir özellik taşıması, diğer taraftan da tabip için öğretmenliğin 
talî bir hizmet addedilmesi sebebiyle öğretmenliklerinin gayrimuteber oluşu öğretimde büyük ak
saklıklar doğurmaktadır. Diğer taraftan öğretimin bilhassa tatbik kısmını yapan yardımcı sağ-
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lık personelinin bir üst kademede eğitim görmeleri gerekirken, yetiştikleri okul seviyesinde öğ
retim yapmaları, hem öğretim kalitesi, hem de halihazır mevzuat bakımından mahzur teşkil et
mektedir. 

Onbeş yıla şâmil ve birinci kısmı 1963 - 1967 yılları arasında uygulanacak olan 5 yıllık plân
da, eğitim ve öğretime verilen önem ve bu meyanda sağlık personeli eğitim ve öğretimi için der
piş edilmiş bulunan yatırımlar muvacehesinde, okulların inşasına muvazi olarak, bu okullara 
öğretmen ve bu okuldan mezun olacakların çalıştırılacakları sahada bir üst kademe de muraka
beci personelin şimdiden yetiştirilmesine başlanması kaçınılmaz bir zarurettir. Esasen eğitim uzun 
vadeli bir yatırım olduğuna göre, bu hususta kaybedilecek zamanın telâfisi gayrimümkün olacak
tır. 

Bu itibarla, yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesinde öğretmen olarak ve murakabesinde 
idareci olarak çalıştırılacak bir üst kademe personelin eğitim ve öğretimini sağlıyacak yüksek 
okulların kurulması, inkişaf etmekte olan sağlık hizmetleri karşısında, mecburi bir ihtiyaç halin
dedir. Esasen bu zaruretler sebebiyle, 1962 bütçesinde Sağlık Eğitim Enstitüsü adiyle böyle bir 
yüksek okulun malî yönü derpiş edilmiş olduğundan, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
3 ncü maddesinde bahis konusu yüksek okul faaliyete geçirilmiş ve kurs mahiyetinde olmak üze
re öğretim yapılmaya başlamıştır. Bu suretle, 1961 - 1962 öğretim yılında kursun birinci yılını 
ikmal edenler, 1962 - 1963 yılında kursun ikinci yılına devam etmektedirler. Bu durum, sağlık 
hizmetlerinin müessir bir şekilde ifası için, bir üst kademede öğretmen ve idareci sağlık personeli 
yetiştirilmesi bakımından kazanılmış bir zaman vasfını taşımaktadır. 

Yukarda açıklanan hususlar nazara alınarak, öğretmen ve idareci vasıfta yardımcı sağlık per
soneli yetiştirecek olan yüksek okulların statüleri ile mezunlarının iktisabedeceği vasıfların esas
lara bağlanması gerekmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yardımcı sağlık personeli yetiştiren orta derecedeki okul
larının üst kademesi olacak olan bu yüksek okulların kurulması, 1961 Anayasamızın, 50 nci mad
desindeki «başarı gösterenlerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını» öngören hük
müne ve eğitime yeni istikamet veren görüşlere de uygun bulunmaktadır. 

Maddelere ait gerekçe 

Kurulması büyük bir ihtiyacı karşılıyacak olan sağlık eğitim enstitülerinin statüsü ve mezun
larının iktisabedeceği yetkiler bakımından hazırlanan ilişik kanun tasarısının maddelerine ait ge
rekçe aşağıda açıklanmıştır. 

Birinci madde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı yüksek dereceli bir okul hüviyet-
leriyle, Sağlık Eğitim Enstitüleri kurulacağına; bu. enstitülerin en az lise dengi temel meslekî öğ
retim görmüş yardımcı sağlık personeline, hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek meslekî 
öğretim yaptırılacağına dairdir. 

İkinci madde, enstitülerin öğretim süresinin 3 yıl olduğunu ve burayı başarı ile bitirenlere 
yüksek okul diploması verileceğini belirtmektedir. 

Üçüncü madde, enstitü mezunlarının, mezun oldukları dallarda ilgili olmak üzere, yapacakları 
görevleri göstermektedir. 

Dördüncü madde, enstitünün idaresinin Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin 
mütalâası alınmak suretiyle, Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle yürütüleceğine dair
dir. 

Beşinci madde, enstitüye alınacak olanların bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolara tâyin edilerek enstitülere devam edeceklerini göstermektedir. Kadrolardaki sağlık tek
nisyeni tâbirinden, lise muadili hemşire, ebe ve sağlık memuru gibi sağlık meslek okulu mezun
ları kasdedilmiştir. 

Altıncı madde, enstitüleri bitirenlerin tabi olacakları mecburi hizmete aittir. 
Yedinci madde, enstitülere öğretmen olacakların vasıflarını göstermektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 712 ) 
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Sekizinci madde, enstitüleri bitirenlerin veya buna muadil yüksek okul mezunlarının bu ensti

tülere öğretmen veya öğretmen yardımcısı olabilmeleri için lüzumlu formalitelere aittir. 
Dokuzuncu madde, 7 nci maddedeki vasıfları haiz öğretmen bulunamaması halinde esas görev

lerinden ayrılması mümkün olmayıp okulda dere vermeleri lüzumlu görülenlerden faydalanılması 
amaciyle konmuştur. 

Onuncu madde kadrolara aittir. 
Geçici birinci madde, sağlık kolejleri mezun verinceye kadar ebe - laborant hemşire okulları, 

sağlık memurları okulları ve ebe okulları mezunlariyle köy enstitüleri mezunlarından şehir ve ka
sabalarda istihdam yetkisini kazananların 1968 yılına kadar enstitülere sınavla alınabilecekleri, 
hemşire tekâmül kursu ile bu enstitülerin kurs mahiyetindeki öğretimine devam edenler hakkın
dadır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu .5,2. İ964 

Esas No: 1/596 
Karar No: 14 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen «Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanu
nu tasarısı», Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi : 

Ancak; Hükümet tasarısının tümü ye gerekçesi üzerinde yapılan müspet müzakerelerden sonra 
metne geçilmiş ve Hükümet temsilcisinin iştirakiyle aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle tasarının bâzı 
maddeleri değiştirilerek kabul edilmiştir. 

I - Tasarının 6 ncı maddesinin 3 ncü bendinin son cümlesi olan «Ayrıca mecburi hizmetlerini bu 
maddede zikredilen mazeretler haricinde yapmıyanların Enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerinden 
indirilir.» ibaresi, umumi hukuk prensipleri muvacehesinde memuriyetin devam ettiği evvelce kabul 
edildiği cihetle sonradan geri alınması caiz olmadığından maddeden çıkarılmış ve madde aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir. 

«Madde 6. — Sağlık Eğitim Enstitülerine mecburi hizmetleri tecil edilmiş olarak alınanlardan (te
cil edilmiş mecburi hizmetlerine ilâveten) ve mecburi hizmetleri bulunmıyanlardan enstitüyü başarı 
ile ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin birbuçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdürler 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükelleftirler. 
Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal etmeden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan sonra 

verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini ikmal etmeden 
ayrılanlar veya inzibati sebeplerle enstitüden veya memuriyetten ihracolunanlar enstitüde geçirdik
leri müddet zarfında kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödemeye mecbur tutulurlar.» 

2. Tasarının geçici birinci maddesi, kanun sevk edildikten bugüne kadar aradan geçen zaman 
içinde kurslarda 3 ncü devrede açılmış hattâ bitirilmiş olduğu cihetle, bu madde aynen kabul edil
diği takdirde kursa devam eden bâzı talebelerin haklarının zıyaa uğramaması için maddenin yeni
den aşağıdaki şekilde tedvin edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

«Geçici madde 1. — 1952 - 1961 yılları arasında hemşirelik tekâmül kursundan, mezun olanlar 
enstitünün 2 nci sınıfına, 1961 yılından itibaren bir devre kurs görenler enstitünün 2 nci sınıfına, 
iki devre kurs görenler 3 ncü sınıfına ve 3 devre kurs görmüş olan enstitünün 3 ncü sınıfına kay
dolunurlar. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 712 ) 
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Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs ve eğitim süresinin 1,5 misli mecburi hizmet taahhü

dünde bulunmaları şarttır. 
3 ncü devre kursu başarı ile bitirmiş olanların enstitü mezunlarının haklarından faydalanmaları 

için enstitü tarafından açılacak bitirme imtihanını da başarı ile vermeleri lâzımdır. 
Yukarıdaki yükümlülük ile ilgili hükümler, bunlar hakkında da uygulanır.» 
Tasarının diğer maddeleri ve tasarıya ekli cetvel aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altınsoy 

Ankara 
M. K. Erkovan 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Sözcü 
Tunceli 

F. Ülkü 

Antalya 
/. Ataöv 

istanbul 
R. T. Burak 

Kâtip 
Sakarya 

Y. ülusoy 

Aydın 
M. §. Koç 

Muğla 
//. Baydur 

Adana 
Söz hakkım mahfuz 

H. Aksay 
Denizli 
R. Şenel 

Sivas 
A. Altay 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu 
Esas No. : 1/596 

Karar No. : 5 
20 . 2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 2 . 1964 gün ve 1/596 numara ile (komisyonumuza Bakanlar Kurulunca havalesi kararlaş
tırılan (Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı ve gerekçesi komisyonumuz 12 . 2 . 1964 
günlü toplantısında Maliye ve Sağlık Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde müzakere ko
nusu yapılmış ve tümü üzerinde yapılan konuşmalar sonunda tasarı müspet olarak karşılanmış, 
yalnız tasarının bâzı maddeleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Şöyleki : 
Tasarının 4 ncü maddesindeki (personel heyetinin mütalâası) yerine (personel dairesinin mü

talâası) konmuştur. 
Tasarının 6 ncı maddesindeki enstitüye gireceklere ait şartlar daha sarih olarak göstermek 

maksadiyle redaksiyon değişikliği yapılmış ve talıhütlerini yapmıyanlara ait, gerek tasarıda ve ge
rekse Millî Eğitim Komisyonunun raporundaki hükümlerde vazahet kâfi görülmiyerek madde ted
vin edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesindeki (öğretmen buluıımıyan teorik ve pratik derslere) yerine (öğret
men bulunmıyan hallerde Teorik ve pratik ders vereceklere) cümlesi konmuştur. 

Tasarının ve Millî Eğitim Komisyonunun değiştirilmiş geçici maddesi başındaki (1) rakamı 
fazla görülmüş ve metinden çıkarılmıştır. Bu maddede mevcut enstitü öğrencilerinin 3 ncü 
sınıfına ait hüküm üzerinde; bu sınıf öğrencileri halen ders görmekte olduklarından ve bu yıl 

bu sınıfı ikmal edeceklerinden, haklarının zıyaa uğramaması maksadiyle 'bu sınıfı bitirenler, açı
lacak bitirme imtihanlarını verdikten sonra enstitüden mezun sayılmaları uygun görülmüş ve 
Millî Eğitim Komisyonundaki redaksiyona ait cümle tekerrürü düzeltilmiştir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 712 ) 
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Diğer maddeler ve cetvel tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi Ibuyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Başkanı Sözcü" Kâtip 
İstanbul Balıkesir İzmir Eskişehir 

Z. Zer en A. t. Kırımlı M. Döşemeci 1. Cemalcılar 

Gaziantep 
M. Canbolat 

İçel 
/. Önel 

İsparta 
A. 1. Balım 

İsparta 
L. Başaran 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Pimi Komisyonu 

Esas No. : 1/596 
Karar No. : 27 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 . 5 . 1964 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş kanunu tasarısı, il
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısında, yardımcı sağlık personeli yetiştirmek ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı olmak üzere lise dengi temel meslekî öğretim görmüş yardımcı sağlık personeline eğitim 
yaptıracak ve yüksek okul muadili olacak sağlık enstitülerinin kurulması derpiş olunmaktadır. 

Tasarının sağlık hizmetlerinde memleketimize faydalı olacağına inanan Komisyonumuz müzake
reye esas olarak Sağlık Komisyonunun değiştiril irişini almıştır. 

3 ncü maddede cümlelerin yeri değiştirilerek .'edaksiyon yapılmıştır. 6 ncı maddenin son cümle
sine sarahati teminen «ve» kelimesi ilâve edilmiştir. Geçici maddedeki «görenler» kelimeleri gaye
ye daha uygun olduğundan «bitirenler» şeklind > değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler ve bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
Trabzon İzmir Ankara Çanakkale 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoglu N. Berkkan S. İnan 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
M. Gür er 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

R. Özal 

Trabzon 
A. Şener 

İzmir 
/. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
A. R. TTzuner 

İzmir 
İV. Kür sat 

Sakarya 
B. Akdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık Eğitim Esntitüleri kuruluş kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Merkze Teşkilâtına bağlı sağlık eğitim 
enstitüleri kurmaya yetkilidir. 

Bu esntitülerin görevleri şunlardır : 
a) En az lise dengi temel meslekî öğretim 

görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmet
lerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesle
kî öğretim yapmak. 

b) Her seviyede sağlık personeline, olgun
laşma kursları düzenlemek. 

MADDE 2. — Sağlık eğitim enstitülerinde 
yüksek öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi 
başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması ve
rilir. 

MADDE 3. — Bu enstitü mezunları branşla-
riyle ilgili olmak üzere sağlık personeli yetişti
ren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yapar
lar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici 
hekimlik teşkilâtında kendi meslekî hizmetle
rine ait görevlere, tahsil seviyeleri göz Önüne 
alınarak, öncelikle atanırlar. 

MADDE 4. — Sağlık eğitim enstitülerinin 
bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle 
yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet 
Personel Heyetinin mütalâası alınmak suretiyle, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırla
nan bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 5. — Enstitülere kabul olunanlar, 
bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni 
kadrolarına tâyin edilirler. Bunlar Memurin 
Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını al
maya devam ederler. 

Yabancı memleketlerde muadili sağlık tek
nisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan 
faydalanırlar. Bu hususta göz önüne alınacak 
esaslar dördüncü maddede yazılı yönetmelikte 
belirtilir. 

MADDE 6. — Sağlık eğitim enstitülerine 
mecburi hizmetleri tecil edilmiş olarak alınan
lardan (tecil edilmiş mecburi hizmetlerine ilâ
veten) ve mecburi hizmetleri bulunmıyanlar-
dan enstitüyü başarı ile ikmâl edenler enstitü-
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Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici 

Sağlık Eğitim enstütüleri kuruluş kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinsi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık Eğitim enstitülerine 
mecburi hizmetleri tecil edilmiş olarak alınan
lardan (Tecil edilmiş mecburi hizmetlerine ilâ
veten) ve mecburi hizmetleri bulunmıyanlardan 
enstitüyü basan ile ikmâl edenler enstitüde 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 

değiştirişi 

Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık Eğitim Enstitülerinin 
bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav 
usulleri, müfredat programlarının ne suretle ya
pılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık Eğitim Snstitülerine 
kendi meslekî sahalarında en az üç sene basan 
ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü basan ile 
ikmal edenler Enstitüde okudukları müddetin 1,5 
misli mecburi hizmetle yükümlüdürler. Daha 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

Sağlık eğitim enstitüleri kuruluşu kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu enstitü mezunları halk 
sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teş
kilâtında kendi meslekî hizmetlerine ait görev
lere, tahsil seviyeleri göz önüne alınarak, ön
celikle atanırlar ve branşlariyle ilgili olmak 
üzere sağlık personeli yetiştiren orta dereceli 
okullarda öğretmenlik yapabilirler. 

MADDE 4. — Sağlık Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasannın 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sağlık eğitim enstitülerine 
kendi meslekî sahalarında en az üç sene başarı 
ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü basan ile 
ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin 
bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdür-
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Teklif 

de okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi 
hizmetle yükümlüdürler. 

Bu mecbiri hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmâl etme
den ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan 
sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya 
vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini 
ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî sebep
lerle enstitüden veya memuriyetten ihracolu-
nanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında 
kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazmi
nat ödemeye mecbur tutulurlar. 

Ayrıca mecburi hizmetlerini bu madde de 
zikredilen mazeretler haricinde yapmıyanlarm 
enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerinden 
indirilir. 

MADDE 7. — Sağlılk eğitim enstitülerine 
öğretmen olacak yüksek okul mezunlarımın eği
tim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya 
ihtisas yapmış olmaları veya en ıaz üç yıl bu 
enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra 
kendi bölümlerimde yeterlik imtihanı vermiş 
olmaları şartır. 

MADDE 8. — Sağlık eğitim enstitülerine, bu 
enstitüler veya yüksek meslelk okulları [mezun
larından, öğretim yardımcısı atanabilir. 

MADDE 9. — Sağlık eğitim enstitülerinde, 
tâyin suretiyle görevlendirilecek öğretmen bu-
lunamıyan teorik ve pratik derslere saat başı 
ders ücreti veya [konferans ücreti verilir. Saat 
başı ders veya konferans ücreti yirmibeş lirayı 
geçemez. 

MADDE 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu Ikanuna bağlı cetvelde memu
riyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1952 - 1961 yılları 
arasında hemşire tekâmül kursundan mezun 
olanlar Sağlık eğitim enstitüleri 2 nci sınıfına, 
1961 yılından itibaren sağlık eğitim enstitüsü
ne girenlerden, ıbu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bir kursu basan ile bitirenler 2 nci 
sınıfına ve M devre kursu 'başarı ile bitirenler 
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okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi 
hizmetle yükümlüdürler. 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmâl etme
den ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan 
sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya 
vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini 
ikmâl etmeden ayrılanlar veya inzibati sebepler
le enstitüden veya memuriyetten ihracolunan-
lar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında ken
dilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat 
ödemeye mecbur tutulurlar. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. _ 1952 • 1961 yıllan 
arasında hemşirelik tekâmül kursundan mezun 
olanlar enstitünün 2 nci sınıfına, 1961 yılından 
itibaren bir devre kurs görenler enstitünün 
2 nci sınıfına, iki devre kurs görenler 3 ncü 
sınıfına ve 3 devre kurs görmüş olanlar enstitü-

! nün 3 ncü sınıfına kaydolunurlar, 
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Sağlık ve Sosyal Ko. 

önceden mecburi hizmetleri varsa o dahi buna 
eklenir. 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında Enstitüyü ikmal et
meden ayrılanlar veya Enstitüden mezun olduk
tan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya 
vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini ik
mal etmeden ayrılanlar veya inzibati sebeplerle 
Enstitüden veya memuriyetten ihracolunanlar 
Enstitüde geçirdikleri müddet zarfında kendile
rine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödeme
ye mecbur tutulurlar; Enstitüde geçirdikleri 
müddet de kıdemlerinden indirilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE-9. — Sağlık Eğitim enstitülerinde, 
öğretmen bulımmıyan hallerde, tâyin suretiyle 
görevlendirilecek teorik ve pratik dersi verecek
lere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti 
verilir. Saatbaşı ders veya konferans ücreti yir-
mibeş lirayı geçemez. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE — 1952 - 1961 yılları ara
sında hemşirelik tekâmül kurslarından mezun 
olanlar Enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılından 
itibaren bir devre kurs görenler Enstitünün 2 nci 
sınıfına; iki devre kurs görenler 3 ncü sınıfına 
kaydolunurlar. 

Bu şekilde Enstitüye alınmış olanların kurs 

Bütçe Plân Ko. 

ler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa 
o dahi buna eklenir. 

Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tâyin 
edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef
tirler. 

Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal et
meden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduk
tan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya 
vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini 
ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibatî sebep
lerle enstitüden veya memuriyetten ihracolu
nanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında 
kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazmi
nat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde 
geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sağlık Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1952 - 1961 yılları ara
sında hemşirelik tekâmül kurslarından mezun 
olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılın
dan itibaren bir devre kurs bitirenler enstitü
nün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 
3 ncü sınıfına kaydolunurlar. 

Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs 
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de enstitülerin 3 ncü sınıfına alınırlar. Ens
titüden mezun olduklarında bu kanundaki hak
lardan, gördükleri kurs veya eğitim süresi
nin birbuçuk misli mecburi hizmet yüklenmek 
şartiyle, faydalanırlar. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanları yürütür. 

3 .10 .1963 
Devlet Bakanı ve 

<Bşb. Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet Bakanı V. 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
1. Ş. Dura 

Siaınaıyfî Bakanı V. 
O. öztrak 

B. Ecevit 
Tu. ve 'Tanıtıma Bafaanı V. 

H. Dinçer 
imar ve iskân Bakanı V. 

R. Aybar 

Millî Eğitim Ko. 

Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs 
ve eğitim süresinin 1,5 misli mecburi hizmet 
taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

3 ncü devre kursu başarı ile bitirmiş olan
ların enstitü mezunlarının haklarından fayda
lanmaları için enstitü tarafından açılacak bitir
me imtihanını da basan ile vermeleri lâzımdır. 

Yukarıdaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya (bağlı cetvel aynen kabul edilmiş
tir.) 
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ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet 
taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

3 ncü devre tekâmül kursunu başarı ile bitir
miş olan Enstitü mezunlarının haklarından fay
dalanmaları için, Eıısttitü tarafından açılacak bi
tirme imtihanlarını da başarı ile vermeleri lâzım
dır. 

Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiş
tir.) 

Bütçe Plân Ko. 

ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet 
taahhüdünde bulunmaları şarttır. 

3 ncü devre tekâmül kursunu basan ile bi
tirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından 
faydalanmaları için, enstitü tarafından açıla
cak bitirme imtihanlarını da başarı ile verme
leri lâzımdır. 

Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 11. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya 'bağlı 
mistir.) 

cetvel aynen kaibul edil-

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

Sağlık Eğitim Enstitüleri 

D. Memuriyetin unvanı Adet Maaş 

o 

4 
5 
7 
9 

10 
9 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
öğretmen (Bölüm Başkanı) 
öğretmen 
Dahiliye Şefi 
Sekreter 
Memur 
öğretmen Yardımcısı 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 

0) 
3 
2 
1 
1 
3 
6 

20 
25 
35 
50 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 
600 
600 
500 
450 
400 
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