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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (H) 
bendindeki «on seneye kadar» deyiminin yal
nız tapulu taşınmazlar yönünden iptal edildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

A. P. Grup Başkanvekili Orhan Ersn'in, Ge
nel Kurul çalışmalarına 13 . 2 . 1970 gününden 
23 . 2 . 1970 Pazartesi gününe kadar ara ve
rilmesine dair önergesi kabul olundu ve 

23 . 2 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,05 te son 
verildi. 
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let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) 
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BİRİNCİ OTURUM 
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BAŞKAN — Başkanvekili İsrail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 17 Şu
bat 1970 tarihinden itibaren Van ilinde devam 
etmekte olan yer sarsıntısı, hakkında demeci ve 
îmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Van Milletvekili Sayın Salih 
Yıldız 17 Şubat 1070 tarihinden itibaren Van 
ilinde devam etmekte olan yer sarsıntım ve bu
nun doğurttuğu sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinde 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Salih Yıldız. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

17 Şubat 1970-tarihinden beri, aşağı yukarı 
bir hafta oluyor, Vanada muhtelif fasılalarla 
ve muhtelif şiddetlerle deprem devam etmek
tedir. 

İlk deprem 17 Şubat sabahı saat 09,5 te çok 
şiddetli şekillide hissedilmiş ve bir çok hasarlara 
yol açmıştır. Depremi mÜtaJalkıp mahallîmden 
verilen resmî bilgiye göre; hasarın derinlik
lerine inilememiş, can ve mal kaybı olmadığı 
için bu deprem, hüsnüniyetle bir nevi küçüm
senmiştir. Halbuki deprem hâlâ devam etmek
tedir. 

Aldığımız kesin bilgilere göre, ilk depremin 
hasarları meydandadır. Lise binası tamamen 
dturulamıyacak hale gelmiş ve bu yüzden tedri
sat başka bir binada yapılmak üzere tahliye 
eJdilmıiştir. Hastane binasında ve diğer bâzı res
mi binalarda da küçümsenemiyecek ölçüde bü
yük hasarlar var'dır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

Asıl bunların dışında hasar görmiyen ev he
men hemen yok gibidir, % 80 civarında hasar 
görmüştür. Evlerimizin çoğu maalesef toprak ev
lerdir. Mevsim kış, vatandaş yıkılmak üzere ol
duğunu kesinlikle tesbit ettiği evinde dahi kal
mak mecburiyetindedir. Başka bir yerde kal
masına ve hayatını idame ettirmesine, mevsim 
itibariyle, imkân yoktur. 

Bu bakımdan ne gibi tedbirler alınmalıdır? 
Bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Hasar fennî şekilde ve en kısa zamanda tes-
bit edilmeli, oturulamıyacak duruma gelen ev
ler teslbit edildikten sonra vatandaşlar bu teh
likeden mâsun kalabilecek imkânlara kavuştu
rulmanı, ezcümle ilk fırsatta büyük ölçüde çadır 
ve battaniye, gönderilmelidir. 

Aksi takdirde, Van, misalini daha evvel gör
müştür. 1945 yılında başlıyan deprem 1 seneden 
fasla devam etmiş ve bu arada birçok evler yı
kılmış, vatandaş - yaz ve kıs dahil - 1 senesi
ni çadırlarda geçirmiştir. 

Bu arz ettiğim tedbirler alınmazsa, Van'lı 
hemşehrilerimin yıkılmak üzere edan ve bü
yük hasar gören evlerde oturmak, yatmak mec
buriyetinde olduklarına göre, bile bile büyük 
bir faciayı beklemek durumuna düşeriz. Bu iti
barla sayın Hükümetten, vakit geçirmeden bu 
haJsarlan teslbit etmesini ve büyük bir facia ile 
karşı karşıya kalmmaması için gereken tedbir
leri ilk fırsatta almaşım istirham ediyorum. Bu 
mâruzâtım gündem dışı bir konuşmanın sınır
ları içinde olduğundan da'ha f azla derinliklerine 
irmek imkânı olmadığı için hakikaten müteessi-
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rim ve teessürüm de devam etmektedir. Bu iti
barla sayın Hükümetten bu meseleye çok âoil 
o'arak el koymasını tekrar istifham ediyorum. 

Teşekkür ©derim. (G. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanı Sayın 
Hayrettin Nakilboğlu, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

MaaGesef 17 Şubat tarilhinden beri Van ilimiz
de, merkezinin Erciş olduğu tahmin ve tesbit 
edilen, zelzele devam etmektedir. Çok şükür 
şimdiye kadar can ve mal kaybı olmamıştır, ama 
bâzı binalarda hasar vardır. 

Hükümet olarak, zelzeleyi öğrendiğimiz an
dan itibaren, icabeden tedbirlere tevessül ettik. 
Bu arada, âcil yardım fonundan gerekli para vi
lâyet emrine gönderilmiş, ihtiyaç bulunan 300 
çadır vilâyetin emrine girmiştir. Ayrıca, bilhas
sa moral bakımından istenen 500 fazla çadır - ki, 
bunu halk, evimin bir tarafına kurup zelzels baş
ladığı zaman oraya geçmek istemektedir - yola 
çıkarılmıştır, şu anda oraya vâsıl olmaktadır. 

Bu arada zelzeleyi tetkik ve hasarı tesbit ba
kımından da yine buradan bir mütahassıs he
yet gitmiştir. Mütahassıs heyetin raporunu he
nüz allamadığım için, Yüksek Heyetinize du
rum hakkında tafsilâtlı bilgi arz edemiyorum. 
Bugünlerde alacağım rapora göre, Yüksek He
yetinize gerekli malumatı arz edeceğimi ve aynı 
zamanda orada icabeden tedbirlerin de alınmak
ta olduğunu tekrar arz ederim. 

2. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m; hazırlanmakta olan Personel Kanunu tasa
rısının biran önce kanunlaştırılması gerektiğine 
dair demeci ve Devlet Bakanı Refct Sezgin'in 
cevabı. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın 
Mustafa Kaftan, hazırlanmakta olan Personel 
kanun tasarısiyle ilgili gündem dışı söz iste
miştir. Buyurun efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; son iki hafta
nın kamu oyunu 'en çok ilgilendiren konusu, 
hiç şüphesiz 1970 malî yılı Bütçesinin oylaması 
sırasında meydana gelen durum sonunda ikinci 
Demirel Hükümetinin istifası, tekrar Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından Adalet Partisi Ge-
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nel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'm Hükü
meti kurmakla görevlendirilmiş olmasıdır. 

Olay, birçok benzerleri gibi, Türk demok
ratik rejiminin normal sayılması icabeden gö-
rüntülerindendir. Bugün için Türkiye 'de si
yasi bir bunalım vardır, elbette demokratik 
yöntemlerle tedbirleri alınacak, çıkış yolları 
bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ne var ki, mem
leketimizdeki Hükümet bunalımı, oturmamış, 
oynak ve hassas bir halde bulunan ekonomimi
zi derhal etkisi altına almıştır. Basının ve res
mî kişilerin belirttikleri gibi, son birkaç yıl 
içinde muntazam bir tempo ile artan fiyat ar
tışları karşısında bir kere daha Türk parasının 
alım gücü belirli şekilde düşmüştür. Söyleme
ye lüzum yoktur ki, bu fiyat artışlarından en 
çok zarar gören, doğrudan doğruya gelirleri 
sınırlı bulunan memur ve hizmetlilerle işçi va
tandaşlarımız olmaktadır. Maaş ve ücretlerin 
bir sistem içerisinde süratle ekonomimizin de
ğişen şartlarına uygun hale getirileceği husu
sunda, Başbakan da dâhil, yetkili kişilerin 
vaitlerine rağmen bugüne kadar olumlu sonu
ca varılamamıştır. 

işfn önemini nazarı itibara alan yetkili O. 
H. P. milletvekilleri tarafından, uzun bir ça
lışma ürünü olarak, Yüce Meclise mükemmel 
bir Personel kanun tasarısı sevk edilmiştir. 
Buna rağmen son politik gelişmeler sebebiyle 
memur ve hizmetliler, maaş ve ödenekleriyle 
ilgili çalışmaların unutulduğu konusunda ümit
sizliğe düşmektedirler. Geçirdiğimiz bayram 
tatilinde yer yer üzerinde ısrarla durulan ko
nu bu olmuştur. 

Hepimizin bildiği gibi, son günlerde hâd 
safhaya ulaşan, nihayet Başkentte memurların 
gösteri yürüyüşleriyle belirli hale gelen dire
nişler, Başbakanın beyanlariyle bir müddet du
rulmuş idi. Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde 
okuduğumuz sayın Maliye Bakanının beyanın
da, bu konuda belirli bir zaman ve katsayı ifa
de edilmediği gibi, tasarının henüz Bakanlar 
Kuruluna bile gelmediği belirtilmektedir. Hal
buki Yüce Meclise gelmiş, memurları her yö
nüyle tatmin edecek, C. H. P. milletvekilleri 
tarafından hazırlanmış, bir tasarı da vardır. 

önemle işaret etmek isterik ki, hâdisenin 
gecikmeye tahammülü yoktur. Hükümet buna-
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lımı sebebiyle bozulan piyasa, hızlanan fi
yat artışları, personel reformu ve bununla il
gili maaş ve ücret ayarlamaları politik huzur
suzluğun yanısıra, sosyal huzursuzluklar ge
tirmek istidadındadır. . 

Muhterem arkadaşlarım, memurların için
de bulundukları koşulları burada tekrar etmek 
yersiz olacaktır. Bu, hepimiz tarafından, hepi
niz tarafından gayet iyi şekilde bilinmektedir. 
Ancak, İktidar Partisi içinde başlıyan ve (bir 
Hükümet bunalımına yol açan gelişmeler me
murların maaşları, idari ve sosyal dertleriyle 
ilgili tedbirleri unutma, unutturma ve gecik
tirme vesilesi sayılmamalıdır. Bu vatandaşla
rımız halen görev başında bulunan Hüküme
tin bu konuda eylemlerini beklemektedirler. 
Toplumun büyük bir yekûn tutan hu kesimin
de sağlanacak olan .güven ve huzur, şu günler
de ihtiyacını duyduğumuz iç politik güven ve 
huzurun işareti olacaktır. 

Bugünkü gazetelerden öğrendiğimize göre, 
Personel Kanunu çalışmaları, ilgili kuruluş
lar tarafından, nedense gizli tutulmakta, ma
hiyeti hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. 
Bunların kanun hakkındaki görüş ve düşünce
lerini almak, mütalâalarını sormak, bu konu
da Türkiye'de en kuvvetli kuruluş olan PER-
SEN'in düşüncelerinden istifade etmek sure
tiyle, Bakanlar Kurulundaki tasarının Mec
lise sevk edilmeden evvel gerekli istişarenin 
yapılmasını, Personel Kanunu mevzuunda bi
raz çabukluk gösterilmesini Hükümetten bek
lemek hakkımızdır. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet 
Sezgin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Hükümet programımızda Personel Ka
nunu ile ilgili bulunan görüş ve taahhütleri
miz, seçim beyannamemize uygun olarak, yüze 
huzurunuzda bu programın müzakeresi sırasın
da açıklıkla ortaya konulmuş idi. Bu istikamet
te Personel Kanununu hazırlamak ve süratle 
Yüce Meclislere takdim etmek, en kısa sürede 
ve 1 Mart tarihinde tatbik edilmek üzere, yü
ce huzurunuza getirileceği muhtelif vesilelerle 
ifade edilmiş idi. En son, Maliye Bakanlığında 
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yapılan çalışmaların süratle ikmâl edilerek 20 
Şubat tarihine kadar kanun tasarısının Bakan
lar Kuruluna getirilmesi hususu kararlaştırıl
mıştı. 

Hal böyle olmakla beraber, bilindiği üzere, 
1970 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı Bütçe ve Plân 
Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda müza
kere ve kabul edildikten ve huzurunuzda tümü 
görüşüldükten sonra maddelerine geçileceği sı
rada, 224 ret oyuna karşılık, 214 oy izhar edil
miş, yani siyasi iktidarın karşısında bulunan tüm 
muhalefetin de ret oyları ile bir netice hâsıl 
olmuş, bunun bütün veçhesinin Hükümet ve si
yasi iktidarın organlarında muhasebesi yapıla
rak Hükümet istifa etmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Bu husus yüce malûmunuzdur. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Adalet 
Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel 
yeni Hükümeti kurmaya memur edilmiş bulun
maktadır. 

Hemen şunu beyan etmek gerekir ki, kuru
lacak yeni Hükümetin programı, istifaya mec
bur bırakılan Hükümetin programının, genel 
hatları itibariyle, aynı olacaktır. Bu suretle 
Personel Kanununa ait bulunan eski Hükümet 
programı ile siyasi iktidarın seçim beyanname
sinde taahhüdetmiş bulunduğu personel refor
mu aynı şekilde yeni Hükümet programına it
hal edileceği ve en kısa zamanda bunun kanun
laştırılması için siyasi iktidar olarak gerekli 
dikkati, hassasiyeti ve alâkayı göstermek sure
tiyle, feragat ve faziletle çalışan memurları
mızın durumlarını terfih etmek bakımından, ge
reğinin. yapılması yoluna gidileceği tabiîdir. 

Şimdi, asıl bir noktaya temas etmek istiyo
rum. Personel reformuyla alâkalı taahhütleri
miz ve çalışmalarımız bu mecrada ve bu suret
le açıklanmış iken, Bütçe Kanununun maddele
rine geçileceği sırada, Hükümeti istifaya icbar 
eden bir davranışın içerisinde bulunanların, 
Adalet Partisinin iç meselesini bahis mev
zuu etmek suretiyle, Personel Kanununun ge
ciktirildiğinden bahsederek bir şikâyette bulun
muş olmalarını haklı telâkki etmediğimizi be
yan etmek isterim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

3. — Çekilmesi kabul olunan mevcut Bakan
lar Kurulunun, yenisi teşkil olununcaya kadar, 
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göreve devam edeceğine ve yeni Bakanlar Ku
rulunun teşkiline yine Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve İsparta Milletvekili Süleyman De-
mirel'in memur edildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/197) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunun istifa et
tiğine ve yeni Hükümeti kurmaya Adalet Par
tisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in memur edildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 14 Şubat 1970 gün ve 
1/1 - 1662 sayılı yazısı. 

1970 malî yılı Bütçesinin, Millet Meclisin
deki müzakeresinde hâsıl olan durum dolayı-
siyle Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi ya
zı ile bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle; mevcut Bakanlar Kurulu
nun, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam 
etmesinin rica olunduğunu ve yeni Bakanlar 
Kurulunun teşkiline, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 102 nci maddesi gereğince, Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel'in memur edildiği, bilgilerine 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — 1234 sayılı Kanunun tekrar görüşülme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/198) 

BAŞKAN — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanmış 
olan 1234 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince yeniden görüşülmesi Cum
hurbaşkanınca istenilmektedir. 

Bu konudaki tezkereyi ve gerekçesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 Şubat 1970 tarihli ve 489 - 1787 

sayılı yazı karşılığıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka

bul olunduğu bildirilen 1234 numaralı kanunu, 
ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uy
gun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyo
rum. 

23 . 2 . 1970 O : 1 

i Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin ye 
niden düzenlenmesi ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi için hazırlanmış olan 1234 sayılı ilişik 
Kanununun; Anayasa Mahkemesinin bu konu
daki, yasama organını da bağlayıcı iptal karar
lan ile bu kararlardan T. C. Resmî Gazetenin 
18 Nisan 1968 tarihli ve 12878 sayılı nüshasın
da yayınlanmış bulunan gerekçesi karşısında, 
Anayasanın 137 noi maddesinde öngörülen te
minatı, mezkûr gerekçede belirtilen mazurla
rı tamamen gidermiş bir şekilde sağlayıcı ve 
Anayasanın 8 nci, 152 nci maddelerine uyul-
duğunu kuşkusuz bir surette gösterir mahiyet
te olmadığına kanaat getirdim. 

Bu sebeple; Anayasayı saymak ve savunmak 
görevimin icabını yerine getirmek üzere, Ana
yasaya aykırı olmaktan başka Anayasanın ih
lâli gibi ağır bir durum tevldedebileceği anla
şılan 1234 sayılı Kanunun bir daha görüşülerek 
Anayasaya göre tedvin edilmesi lüzumunu 
önemle arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Ata Topaloğlu, Sah günlerinin, söz
lü sorulann görüşülmesi için bir toplantı günü 
olarak tesbiti hakkındaki önergenizi, işleme 
koymadan önce, Başkanlık Divanına arz ede
ceğim. Meclisimizin teamülü, Meclis çahşmala-
riyle ilgili bu gibi önergelerin, siyasi parti 
gruplarının da görüşü alınarak Divanda bir 
karara bağlanıp bilâhara Meclis Umumi Heye
tine getirilmesi merkezindedir. Bu itibarla öner
genizi muameleye koymuyorum. 

5. — Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'-
ın, (2/29, 30, 178) esas numaralı kanun teklif
lerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmelerine 
dair önergesi. (2/29, 30, 187) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanı Sa-
I karya Milletvekili Sayın Nuri Bayar'm, iki ka-
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nun teklifinin bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında önergesi var
dır. önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin 1 nci görüşmesi 
yapılacak işlerin 9 ncu maddesindeki 2/30, 
2/187 ve sayısı 44 ve 12 nci maddesindeki 2/29 
ve sayısı 67 kanun tekliflerinin bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Efendim, önergede sözü geçen 
kanun teklifleri şunlardır: 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Bur
dur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memur-

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve me
murları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 nci 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılma
sına dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 
8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sa
yılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (2/30, 2/187) (S. 
Sayısı :• 44) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin ve Komisyo
nun (lütfen yerlerini almalarını rica ederim. 

EfenJdim, sözü geçen kanun teklifleriyle il-
gMi komisyon raporu bastırılmış ve üyelere da-

(1) 44 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

lan Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 nci 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 
sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifleriyle, 

Samsun Milletvekili ilyas Kılıç ve 13 arka
daşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun teklifidir. 

Önerge üzerinde bir mütalâa? Yok. önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ğıtıhnıştır; buna rağmen okunması hususunda 
bir arzu var mı? Yok. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Ahmet Şen
er söz istiyor. Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
gerek C. H. P. li milletvekilleriyle ve gerekse 
diğer paritilere mensup arkadaşlarımla müştere
ken vermiş bulunduğumuz kanun teklifleri ko
misyonlarda tevhiden görüşülmüş ve kanunun 
bir an evvel çıkması için bütün arkadaşlar gay
ret sarf etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklifin bir an 
evvel kanunlaşması şu bakımdan gereklidir : 
1967 - 1968 ve 1968 - 1969 ders yularında sağ
lık kolejlerinden mezun olan talebeler halen 
bir göreve atanmamış durumdadırlar. Bunlar 
7 - 8 yüz kişilik bir yekûn teşkil etmektedir ve 
gündüzlü olarak okumuş talebelerdir. 

Takdir edersiniz ki, bir ailenin bir çocuğu 
bir okulda hükümet tarafından masraf yapıl
mak suretiyle okutulmuş ve mezun olmuş, fa
kat kadro olmadığı için, iMiyada binaen, iş ve-
rilemeanekteidir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Ayrıca burslu olarak okumuş olan öğrenci
ler, 2919 sayılı Kanuna göre tâyin edildikleri 
hailde onların da (Mülk hakları verilmemekte
dir. Tâyin ediliyorlar, fakat kadrosuzluk yüzün
den sadece maaş alıyorlar, fakat hizmetleri ile
ride terfilerine sayılmıyacaktır. 

Böyle bir çelişki karşısında bir taraftan sos
yalizasyon gereğince Doğu vilâyetlerimizde, Ka
radeniz bölgesinde ve iç AnadodJunun muhtelif 
yerlerinde sağlık ocakları ve sağlık evleri ya
pılmış, hasItaneHer açılmış, bir taraftan da kad
rosuzluk yüzünden doktor tâyin edilememekte, 
ebe tâyin ©dilememek!te, sağlık memuru veya il
gili memurlar tâyin edilememektedir. 

33 milyon nüfusumuzun sağlığı ve yaşama-
siyle yakından ilgili olan bu bakanlığa bu kad
roların verilmesinde zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, iskelede çalışan bir 
işçiden Çankayaida oturan Reisicumhura; her 
hangi bir fabrikada çalışan bir işçiden hüküme
tin başında bulunan Başbakana kadar, herke
sin sağlık hizmetlerine ihtiyacı vardır. Bu ka
dar önemli bir bakanlığın kısır bir şekildeki 
teşkilât kanununun aynen muhafaza etmesi, 
kadro verilmemesi düşünülemez. Her ne suretle 
olursa olsun, başka yerden tasarruf edip bu 
bakanlkğa mutlaka icabeden kadroların veril
mesi lâzım geldiğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'da 531 ki
şiye Gümüşane'de 24 bin kişiye bir doktor düş
mektedir. Buna karşılık Sağlık Bakanlığının 
kadro yetersizliği sebebiyle ihtiyaç olan yerle
re doktor ve yardımcı sağlık personeli gönde-
rilemiemektedir. O halde, tasarruf zihniyetiyle 
de olsa bu kadroları vermemek doğru olımıya-
caktır. 

Göreceksiniz ki teklifin öngördüğü kadro
lar asıl ihtiyacın yarısı, hattâ dörtte üçü bile 
değildir, iki üç sene sonra Sağlık Bakanlığı 
kaldro talebiyle huzurlarınıza geldiği zaman 
kenldilerini kınamayınız; çünkü memleketin nü
fusu gün geçtikçe artmakta ve buna muvazi 
olarak kadroların genişletilmesi icabetmektedir. 

Gerek sağlık komisyonunda, gerekse Plân 
Komisyonunda, arkadaşlarımla birlikte verdi
ğim bu kanun tekliflerinin görüşmelerini taki-
betltim. Komisyonlara mensup arkadaşlarımız 
teklifin gerektiği şekilde mükemmel olarak hu
zurunuza gelmesini sağlamışlar ve bu kadrola

rın verilmesinde zoruret görmüşlerdir, ama bu 
kadroların kâfi olmaidığını bir kere daha ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra ge
rek Sağlık Bakanlığına ve gerekse diğer ba
kanlıklara kadrolar verilmesine dair teklifler 
huzurlarınıza gelecektir. Yukarda arz ettiğim 
sebeplerden dolayı bu kadroları vermekten çe-
kinmiye'Iim. 

Sağlık Bakanlığında çalışan elemanliarın ter
fi zamanı gelmiş, üç sene bekliyor, elli veya yüz 
lira zam verilecektir; kadro olmaldığı için dok
tor terfi edemiyor, sağlık memuru terfi ödemi
yor, şoförü terfi edemiyor. Üstelik iyi tezkiye 
alıyor, yine terfi edemiyor. Bu kadroları ver
meye mecburuz. 

Bir milyon lira sarf ederek Türkiye'nin her 
hangi bir yerinde bir hastane veya sağlık oca
ğı yapmışsınız; Sayın Bakan ve teşkilâta men
sup sayın arkadaşlarım da biliyorlar, bu cüm
leyi yadırgamasınlar, bâzı yerlerdeki sağlık te
sisleri kilitlidir. Ben, bu bir kabahattir demi
yorum, eğer kabahat ise bu, T. B. M. Meclisi
nindir; biz kadro vermediğimiz için oralara tâ
yin yapılamamıştır. Bir milyon liralık yatırım 
yapacaksınız, 50 liralık bir kadro veremediği
niz için kapısına kilit vuracaksınız. Tasarruf 
yapacağım diye bunlara sebebiyet Vermek doğ
ru değildir. 

Gayet rahat ve objektif olarak söylüyorum; 
bu durumlar ilgililere de intikal ettirilmiş veya 
kendileri de bizzat görmüşlerdir, sağlık tesisle
ri j ipten mahrum, yoldan mahrum, suyu yok, 
1 milyon liralık yatırım yapılmış ve halen ka
palı halde. 1 kâtip kadrosiyle açık bulunduru
lan tesislerimiz vardır. 

Hakikaten iyi niyetle büyük yatırımlar ya
pılmıştır, elbette ki teşkilâta müteşekkirim, 
ama kadrosuzluk yüzünden tesis çalışamıyor. 
Bir taraftan okul açmışsınız, eleman mezun et
mişsiniz, kadrosuzluk yüzünden ona vazife ve
remiyorsunuz. Bir taraftan terfi ettireceksiniz, 
ettiremiyorsunuü, iyi elemandır diye tezkiyo 
vermişsiniz, huzur içinde çalışacağı şartları 
sağlıyamıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Onun için 
istirham ediyorum; bu kadrolarım verilmesini 
esirgemiyelim. Komisyonlar lehinde oldukları
nı belirtmişlerdir; imkânlar nişbetinde plân ve 
programa uygun şekilde tasarıyı düzenlemiş-
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lerdir. Sizlerin de aynı şekilde tasvibedeceğini-
ze inanıyorum. Bu konuda reyim müspettir. 
Kabulünüzü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar 

kadaşlarım, bendeniz de kanun teklifi üzerinde 
kısaca görüşlerimi arz edeceğim. 

Trabzon Milletvekili arkadaşımızın ve di
ğer arkadaşlarımızın; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı teşkilâtı ve memurları 
ilgilendiren ve kadroları muhtevi olan kanun
da bir değişiklik yapılmasına dair tekliflerinin 
buraya getirilmesi münasebetiyle bendeniz de 
ısağlık hizmetleriyle ilgili bir iki noktaya te
mas etmek için söz aldım. 

Büyük Millet Meclisine gelmiş olup da kad
rolar hakkında söz alan arkadaşların hiçbir 
zaman kadroların tamamen aleyhinde konuş
tuklarına şahidolmadım. 

Meselâ kanun tasarılarının, kadrolar iste
nirken geleceğin ihtiyaçlarını dikkate almak 
suretiyle hazırlanmış olması esastır. Memleke
timizde her nedense sadece Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât Kanunu i!e ilgili 
tadil tasarısı değii, bütün teşkilâta aidolan ka
nun tasarıları böyle zaman zaman buraya ge
tirilmektedir. Halbuki, teşkilâtın bünyesinde 
mevcudolan plânlama teşkilâtı var, büyük 
plânlamanın dışında her teşkilâtın bünyesin
de de bir plânlama dairesi var. Bunların, 
2000 yalına göre, ya da 10 - 15 sene sonraki ih
tiyaçlara göre kadrolarını hazırlamak suretiy
le buraya getirmeleri icabeder. Fakat maliye
nin katıldığı bir konu olarak ele alındığı için 
kanun taşanları, bir tarafta fuzuli yatırım
lar yapılırken diğer yandan bir vatandaşın 
terfiini nağlamak ya da yeniden atamaya im
kân verecek bir kadronun getirilmesi üzerin
de hassasiyetle durulur. Bu bakımdan biz, bu 
kanun teklifinin tamamen lehindeyiz. Esasın
da, bu dahi kifayetsizdir. Geleceğin ihtiyaçları
nı dikkate almak suretiyle sağlam bünyeye, 
sağlam kafaya sahibolabilmek için, sağlık 
hizmetlerinin çok iyi bir şekilde görülmesini 
temin edecek sağlık servisinde vazife alacak 
insanların gereği kadar tatmin edilmesini te
min bakımından bol kadronun getirilmesi 
lâzımdıi'. 
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Tasarruf edilecek hususlar ayrıdır, insan
dan insana verilecek kadrodan tasarruf et
mek mümkün değildir. Hepinizin bildiği gi
bi, beş on seneden beri terfi edemiyen bâzı 
müstahdemler vardır. Bunlar, bir makinanm 
civataları gibidir. Sadece doktora kadro ver
mek kâfi değildir. Doktora verildiği gibi, onun 
yanında vazife alacak, ona hizmet edecek olan 
hemşireye, ebeye ve sağlık memuru ile müs
tahdemlere de terfi imkânları verecek kadro
ların getirilmesi ve bunların çıkarılmasından 
sonra, eşit imkânlara göre yerlerine tevzii ge-
rekL\ 

Esasında, Sağlık Bakanlığının mesuliyetini 
taşıyan muhterem arkadaşımızın burada yap
mış olduğu konuşmalarda, kısa zaman sonra 
zaten Türkiye'nin tüm sosyalizasyona gideceği
ni ve her tarafa sağlık hizmetlerinin götürü
leceğini beyan ettiklerine göre, buna göre kad
ro kanunlarının buraya getirilmiş olması ge
rekil'. 

Biz, sadece kadroların verilmesini de yeterli 
görmemekteyiz. Eğer, sadece bu kadrolar veril
mekle yetinilecek ise, günün birinde bu kadro
lar muallâkta kalacaktır, kadronun verilmiş ol
ması da bir mâna ifade etmiyecektir. Esasında, 
sağlık servislerinde olduğu gibi bütün Devlet 
daireleri arasında da bir dengenin sağlanmasını 
temin edecek genel bir kadro kanununun, daha 
doğrusu personel kanununun getirilmiş olması 
gerekir, ama bu beş seneden beri getirilmemiş
tir. Şimdi de bir aksilik olması sebebiyle baş
ka yöne itilmiştir. Bizim temennimiz, kısa za
man sonra istikrarlı hükümetlerin kurulmasını 
mütaakıp, bugünkü hayat şartlarının çekilmez 
bir yük yığını olduğunu idrak eden arkadaşla
rımızın, personel kanunu ile beraber tüm me
murları tatmin edici tedbirleri almasıdır. 

Biz, bu bakımdan bu kanun tasarısının lehin
deyiz ve kanun tasarısı mutlaka kabul edilecek
tir. Yalnız, arz ettiğim gibi, kendi teşkilâtı içe
risinde, Sağlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun 
tadiline dair olan bir tasarı üzerinde görüştüğü
müz için beyan ediyorum, bütün hastanelerde 
ve muayyen bölgelerde vazife alacak olan, sağ
lık servisinde vazife alacak olan arkadaşlarımı
zın sosyal adalet ilkelerine göre tatmin edilme
si gerekir. Aksi halde bu kadrolara dahi biz gü
nün birinde adam bulamıyacağız. Bu belki de 
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muvakkat bir zaman için terfii sağlıyacak ve 
arkadaşımızın beyan ettikleri yeni mezunlara 
bir kadro vermek için bize ilk hamlede tatmin 
edici şekilde gözükürse de, bir iki sene sonra 
bunların tamamen yetersiz olacağını göreceğiz. 

Temennimiz, daha şümullü ve memleketin 
sağlık politikasını izliyecek tedbirlerin alınma
sıdır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 

söz istiyen?. 
VEFA TANIR (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Meclisimizin açılmasının hemen haftasında 

huzurunuza G. P. olarak bir Meclis araştırması 
önergesi ile, hastanelerde ve sağlık kuruluşları
mızda daha düzenli bir çalışmanın temini için 
Yüce Meclisten seçilecek bir grup milletvekili
nin bu hususta araştırma yaparak bir rapor ile 
huzurunuza gelmesi teklifinde bulunmuştuk. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu müzakere
ler Meclisimizde cereyan ederken, dikkat buyu-
rulmuş ise, hemen hemen bugünkü sağlık poli
tikamızdan dışarıda yapılan şikâyetlerin teme
linde personel yetersizliği var idi. O zaman her 
gruptan arkadaşlarımız meseleyi daha derine 
götürdü ve Türkiye'deki sağlık politikasında 
yardımcı personel, hemşire ve neticede bunların 
hepsinin başında bulunan doktorların rakamla
rını verdiler ve buna karşılık hemen yanında 
da, sağlık hizmetlerinin görülebilmesi için, 32 
milyonun imdadına yetişebilmek için Sağlık Ba
kanlığımıza lâzım olan doktorun, hemşirenin ve 
sağlık personelinin sayılarını verdiler. Bunlar 
öyle oldu ki, 28 000 doktora ihtiyaç varken 
4 000, 5 000 doktor çıktı. Batı memleketlerinde 
2,5 - 3 hastaya bir hemşire düşerken, büyük şe
hirlerimizde 200, 300, 400 yataklı hastanelerimi
zin topuna birden 10 - 12 hemşirenin hizmet et
tiği o günkü müzakerelerimizde görülmüştü. 

Aziz arkadaşlarım; çıkan netice, bugün Tür
kiye'de uygulanan sağlık politikasının muvaf
fak olabilmesi için her şeyin başında personelin 
kifayetsizliğinin giderilmesinin lâzımgeldiğidir. 
işte, bunların esasından birisini de arkadaşları
mız bu kadro kanununu getirerek gidermeye 
çalışıyorlar. 

G. P. olarak arkadaşlarımızın teklifine gö
nülden katıldığımızı bildirmek için söz aldım. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri sıra ile okutuyorum : 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve memurları Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı Teşkilât ve memurları Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 981 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanu
nunun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara Tra
hom Savaş Müdürlüğü, Kanserle Savaş Müdür
lüğü ve Ruh Sağhğı Müdürlüğü eklenmiştir. 

Trahomla savaş konusunda Trahom Savaş 
Müdürlüğü, kanserle savaş konusunda Kanser 
Savaş Müdürlüğü, ruh sağhğı konusunda Ruh 
Sağlığı Müdürlüğü, koruyucu ve tedavi edici 
hizmetleri düzenlemek hastanelerle dispanserle
rin ve rehabilitasyon kurumlarının ve bunlarla 
ilgili tesislerin çalışma programlarını uygula
mak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesini değiştiren 225 sayılı Kanunun 981 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bakanlık Encümeni, Müsteşarın 
Başkanlığı altında Müsteşar Başmuavini ve Müs
teşar muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık 
İşleri Genel Müdürü, Tedavi Kurumlan Genel 
Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatis
tik Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, Ecza
cılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü, Ve-
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rem Savaş Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler Ge
nel Müdürü, Meslekî Öğretim Genel Müdürü, 
Donatım Genel Müdürü, Nüfus Plânlaması Ge
nel Müdürü, Dış Münasebetler Dairesi Başkanı, 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanı, Ana ve Çocuk 
Sağlığı Müdürü, Trahom Savaş Müdürü, Kan
serle Savaş Müdürü, Ruh Sağlığı Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel Müdüründen kuru
ludur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 3017 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Hukuk Müşavirliği : 
Birinci Hukuk Müşavirinin Başkanlığında 

2 nci ve 3 ncü hukuk müşavirleri ile bürosun
dan kuruludur. Hukuk Müşavirliği, Bakanlık
tan verilen işler hakkında mütalâasını bildir
mek, memurların vazifesinden doğan kanun ko
vuşturmaları ve disiplin işleri ile Bakanlıkça 
yapılacak sözleşme tasarılarından lüzum görü
lenleri tetkik etmek, idari dâvalarda gerekli sa
vunmayı hazırhyarak duruşmalarında Bakan
lığı temsilen hazır bulunmak. 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Hazinece takibolunacak adlî 
dâvalarda gerekli bilgiyi sağlamak ve Bakanlık
ça lüzumlu görülen kanun, tüzük ve yönetme
liklerin hazırlanmasında yardımcı olmakla yü
kümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde, Sosyal Hizmetler Akademisi, 
eğitim enstitüleri ve diğer yüksek okullarda 
kullanılmak üzere asistan kadroları eklenmiştir. 

Bu kuruluşlarda çalışacak asistanların çalış
ma esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 4862 sayılı Kanunla kurulu Sağ
lık İşleri Genel Müdürlüğüne Etüt ve Dokü
mantasyon Şubesi eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 225 sayılı Kanunla kurulu Te
davi Kurumları Genel Müdürlüğüne, genel has
taneler, özel hastaneler, kan merkezi ve istas
yonları ile lâboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malze
me, sağlık kurumları mimarlığı, etüt ve araştır
ma ve hizmet içi eğitim şubeleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 4258 sayılı Kanunla kurulu Zat
işleri ve Muamelâtı Genel Müdürlüğüne Etüt ve 
Dokümantasyon Şubesi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 225 sayılı Kanunla kurulu Ve
rem Savaş Genel Müdürlüğüne Eğitim ve Pro
paganda şubesi, hastaneler şubesi, gezici rönt
gen verem tarama merkezi, ile Re - Test grupu, 
gezici verem tarama grupları, B. C. G. kampan
yası grupları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Köy enstitüleri mezunu köy sağ
lık memurları, sağlık memurları kadrolarına 
atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kuruluşlardaki kadrolar çıkarılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
çalışan memurlardan bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelle kadroları kaldırılanlar (Kazanılmış 
haklan saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden 
atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu 
memurların almakta oldukları aylıkların öden
mesine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı 
tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe 
başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ancak (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kanunun yayımı tarihinde (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 28 . 2 . 1971 tarihinde 
muteberdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen?.. Lehte Sayın Hayrettin Uysal bu
yurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmesi tamamlanmış bulunan ve çeşitli 
partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızın 
birleştirilmiş kanun teklifi, uzun zamandan beri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli
nin ümitle beklediği bir kanun teklifi idi. Esa
sında kadroların artınlmasım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ihtiyacı içinde bulunduğu 
bir reorganizasyonun teşkilât kanunu ile bü
yük ölçüde yerine getirilmiş bulunmasını hedef 

tutan bu kanun teklifini hazırlamış olanlara 
şahsım adına teşekkür etmek benim için bir vazi
fedir. 

Hem döktorlanmızın, hem yardımcı sağlık 
personelinin, hem de sağlık müesseselerimizde 
çalışan personelin, bir ölçüde de ve büyük bir 
ağırlığı olmak kaydiyle de Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının örgütünde yeniden bir çeşit 
düzenlemeyi gerektiren bu kanun teklifi kabul 
edilmekle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
çalışmaları daha büyük ölçüde değer kazanacak, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına mensup 
personel, bir ölçüde de mutlu olacaktır. 

Onun için, bu kanun teklifinin kabulü istika
metinde oyumu kullanmak, bunu ifade etmek 
ve bu kanun teklifini hazırlamış olan arkadaş-
lanmıza ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 
gayretlerine de teşekkür etmek için söz aldım. 
Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Efendim, teklife ekli cetvelde 
bir baskı, hatası olmuştur. Bu hususu komisyon 
adına sayın arkadaşımız ifade buyurarak dü
zeltecek ve böylece doğrusunu zapta geçirtecek
tir. 

Buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
(1) sayılı cetvelde Komisyonumuzda, müsteşar 
başmuavini kadrosu bir aded 1 750 olması lâ-
zımgelirken, bir tab hatası olarak 1 500 olarak 
geçmiştir. Bunun tashih buyurulmasını arz ve 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe ve Plân Komis
yonunun değiştirişine bağlı cetveller, sayfa 33, 
(1) sayılı cetvelde: Merkez Kuruluşu, Müsteşar 
Başmuavini (Tabip) 1 aded 1 750 yazılmış. 

Doğru basılmış rakam. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır efendim, 
1 500 lira olarak basılmış. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereye aslolan 
Bütçe - Plân Komisyonu raporu olduğu için ve 
orada doğru basılmış bulunduğundan mesele 
kalmıyor. Evvelki teklif böyle imiş. Mahaza 
ifade buyuruyorsunuz. Yani bir yanlışlık da 
varsa bunu 1 750 olarak tashih buyurdunuz. 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sa 
ym Başkan, lehinde ben de söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, lehte bir kişi konuştu, 
İçtüzüğümüz, yalnız bir leh ve bir de aleyhe im -
kân veriyor. 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sı,-
ym Başkan, son bir tadil teklifimiz vardır. Oj a 
sunmadan evvel bunun da okunmasını rica ed a-
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, tadil teklifi anctk 
maddelerin müzakeresinde olur. Maddeleıin 
müzakeresi de bitmiştir. Onun için tadil teî.li
finizin nazara alınması imkânsızdır. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Teklif 

Meclisimizce kabul edilmiştir. 
2. — Samsun Milletvekili Uy as Kılıç ve 13 

arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa 
ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/29) 
(S. Sayısı : 67) (1) 

BAŞKAN — Şimdi kabul buyurduğunuz 
önerge gereğince gündemin 12 nci sırasında bu
lunan kanun teklifi üzerindeki görüşmeye baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Teklifin tümü üzerinde Sayın ilyas Kılıç bu

yurunuz efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, fazla vaktinizi almak 
için söz almış değilim. Bir iki hususu dile ge
tirmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Birinci husus; bu teklif geçen devre kadük 
olmuştu. Bu devre ben ve bâzı arkadaşlarımın 
iştiraki ile tekrar ihya edilmiştir. 

Kanun, geçen devre Sayın Bayar arakdaşı-
mın da iştiraikyle teklif edilmişti. Bu kanunun 
bu devre iştirakçisi olmamakla beraber, çıkartıl
ması esnasında gerek Komisyonda ve gerekse 
daha sonra bize yardımcı olduğu için kendisine 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek bir kanun 
teklifi olarak huzurunuza gelmiştir. Bunun ga
yesi şu idi; yurt dışındaki doktorları memle-

(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

kete ve Sağlık Bakanlığı bünyesine celbetmek, 
yurt içindeki doktorlardan durumları müsaido-
lanları Sağlık Bakanlığı bünyesine celbetmek 
ve böylece Sağlık Bakanlığı bünyesinde dok
torları toplamak, sosyalizasyon bölgesindeki 
doktor kıtlığını ve ihtiyacını gidermek husu
sunda Sağlık Bakanlığına yardımcı olmak ve 
böylece memlekette vatandaşların sağlık yönün
den Bakanlığın kontrolü altına verilmesi ve 
tüm sosyalleşmenin tahakkuk ettiği zamanda 
Sağlık Bakanlığının bu ihtiyaca cevap verecek 
bir Bakanlık haline getirilmesini temin zumum
da verilmiş bir teklif idi. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde bir
çok hastanelerin doktorları bulunmayışından 
dolayı Ankara'ya en ufak bir hastalık için dahi 
vatandaşların hücum ederek geldiği hepinizin 
- en az benim kadar - malûmudur. Bu sıkın
tıyı telâfi edebilmek için Ankara'da birkaç tane 
hastaneye yüklenmekteyiz ve bu hastaneler de 
bu yükü çekemiyecek duruma gelmişlerdir. Bu 
kanunun çıkması halinde, memleketin mahru
miyet bölgesinde ve sosyalizasyon bölgesinde, 
istenilen doktor ihtiyacı temin edildiği takdirde, 
vatandaşlarımızın birçok sıkıntılara katlanarak, 
mahrumiyetlere katlanarak Ankara'da deva bul
mak imkânları kendi bölgelerinde sağlanmış 
olacaktır. 

Bu. kanunun bu gayeyi istihdaf edebilmesi 
için, gerek Sağlık Komisyonunda, gerek Maliye 
Komisyonunda ve gerekse Bütçe ve Plân Komis
yonunda durumu kendilerine arz etiğimiz zaman, 
bunu kabul eden ve buna reyini veren ve bugün 
buraya gelmesi için hizmeti sekbeden bütün ar
kadaşlarıma şükranlarımı arz etmek isterim. 

Muhterem arakdaşlarım; bu kanunla hesa-
bedilen sonuçlar alınacak olursa tahmin ediyo
rum ki, Sağlık Bakanlığı rahat bir nefes alacak
tır. Dışarda iyi tahsil görmüş, yetişkin, hattâ 
birçoklarının ihtisaslarını da yapmış olmaları 
muvacehesinde, memlekete döndüklerinde mev-
cudolan ve halen yürürlükte bulunan kanunla, 
askerlilkerini yaptıklarına göre, 30 lira ile 
35 lira üzerinden kendilerine asli maaş vermek 
suretiyle vazifeye davet edilmektedirler. Bu 
yüzden yurda gelememiş olmaları bu kanunla 
telâfi ediliyor. Bu arkadaşlarımız için bir in
tibak müessesesi ile kendi durumlarına en uy
gun bir şekil düşünülmüştür. Bu suretle onlar 
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da, dışarda gördüklerini ve bildiklerini kendi
lerinden yardım bekliyen vatandaşlarına bahşe
decek ve bu milletin imkânlariyle okumuş ol
maktan mütevellit borçlarını da vatandaşlarına 
ödemiş olacaklardır. 

Burada bir hak ve nasafet kaidesi de nazarı 
itibara alınarak bu teklif huzurunuza getiril
miştir. Bu teklif, çıkartılması hususunda bun
dan evvol komisyonlarda görmüş olduğu alâkayı 
Yüksek Mecliste de elbette görecektir. Sizler 
de bunu esirgemiyeceksiniz; Bu teklif memle
ket için kanaatinmizce hayırlı olacaktır. 

Sözlerimi burada bağlarken hizmeti geçmiş 
olan arkadaşlarımıza tekrar şükranlarımı arz 
etmek isterim.Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde buyu
runuz Sayın Altınbaş. 

SALİH ZEKİ ALTINBAŞ (Balıkesir) — Yü
ce Meclisin değerli üyelerini ve Bakanlığın say
gı değer temsilcilerini saygı ile selâmlarım. 

Komisyonumuzda ittifak içinde çıkan bir ka
nun teklifinin kanunlaşması için yapılan müza
kerede şahlsi ğörüşleriım, teklif sahibi arkada
şımın teklifinıe, «evet» istikametinde olacak
tır. 

Ancak, bu vesile ile Türkiye^de hekim prob
lemine bir nebzecik temas ötmek lüzumunu his
settim. Bundan sonra takibedilecek olan sağlık 
politikaismda Türk hekimlerinin yeter miktar
da ve denlgeli bir dağılım içinde sağlanması bü
yük millî bir problemimiz olarak aşikâr bir su
rette karşımızda bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dünya standartlarına 
gJöre Türkiye'de hekim miktarı kâfi değildir. 
Bu husus aşikâr bir realite. Bunun yanında den
gesiz hekim dağılışı dolayısiyle, çok ulvî bir mes
lek olan hekimlik, maalesef bâzı çevrelerce çok 
itibar ve iltifat görmesi lâzım olan bu meslek 
erbabına karşı bir hatalı ve yanlış tutum var
dır. Bunu hekimin vazifesini bihakkın yapması
nın kusurları içinde değil, imkânsızlıklardan do
ğan bir gerçek olarak kalbul etmek lâzımdır. Her 
zaman basında olsun, Parlâmentoda olsun sık 
sık dile geliyor; hastane kapısından vatandaş
lar şikâyet ederler. 

Bir hastane düşününüz, polikliniğine 70 va
tandaş müracaat ettmiştir. O poliklinikte 1 - 2 he
kim muayyen bir zaman içinde bu hastaları na
sıl tam bir tıbbi muayeneye tabi tutabilir ve na
sıl bir kati teşhis içerisinde bulunabilir? Türki

ye'deki hekim miktarı azdır, 10 bin, 11 bin he
kim var ve bu az olan hekimlerden Sağlık Ba
kanlığı bünyesinde ancak bunların 4 200 veya 
4 500 ü hizmet etmektedir. Belki son rakam 
biraz daha fazladır, neticeyi bilmiyorum. Bu ra
kamlarla bu işin b&ışarı ile yürütülmesine imkân 
yoktur. 

O bakımdan, Sağlık Bakanlığı bir çıkış yo
lu arıyor, bir tedbir arıyor. Sosyalizasyon dedi, 
fultaym dedi; fultaym tatbikatı birtakım şikâ
yetler© sebebolmuştur. içine girdiğimiz zaman 
rahatlıkla görüyoruz, bir şikâyet mevzu olmak
tadır. Fultaym tatbikatı. Sosyalizasyon mevzuu 
aynı şekilde. Çıkış yolu aranıyor, her çareye, 
her tedbire başvuruluyor. Pek iyi niyetle, pek 
başarılı hizmet görmüş Sağlık Bakanlığı ki ona 
dil uzatmak benim haddim değil, Sağlık Bakan
lığına büyük bir kusur içindedir demek haddim 
değil; fakat imkânsızlıklar içerisinde bir çıkış 
yolu arıyor. Her birisinin bakıyoruz kusurlu tat
bikatları oluyor. Sosyalizasyon, plândaki hedef
lere ulaşmaktan çok uzak. Bakıyorsunuz sosyali
zasyon bölgelerinde yapılmış olan tesisler, alt 
yapı tesisleriyle beraber olmadığı için hekim da
yandırmak imkânı yok. 

Diğer birçok kuruluşlar hekimlere, sosyali
zasyondan elde edilen imkânları daha fazlası ile 
verdikleri için, sosyalizasyon bölgelerinden he
kimler gene büyük şehirlere, veyalhut biraz daJha 
iktisaden, sosyal v. s. sebeplerle ileri olan böl
gelere bir akım halindeler. 

Bu kanun teklifinin kanunlaşması ile bir 
palyatif tedbir olarak, hiç olmazsa bir zaiman 
için, Sağlık Bakanlığına bir imkân verilecek
tir. Fakat mevzuun köklü halli için daJha büyük 
gayretler sarf etmek mecburiyetindeyiz. Vatan
daşın Türk hekimliğinden aradığını bulmasını 
sağlatmak için bu kanun teklifine, Komisyonda 
da çok müspet bir şekilde fikirlerimizi ifade et
tim, şahsan, kanunlaşması babında müspet oy 
kullanacağım. Hiç olmazsa bir parçacık olsun, 
Yüce Bakanlığın hizmetlerine inşallah faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, bu
yurun. 

ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Muh
terem Başkan ve muhterem milletvekili arka
daşlarım ; 
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Bugün müzakere edeceğimiz bu kanun, Ba
kanlığımızın personel bakımından ve bilhassa 
hekim yönünden büyük bir noksanını tamam
lamak amacını gütmektedir. Biz bu kanun üze
rinde Sağlık Komisyonunda kıymetli meslek-
daşlarımla beraber, uzun uzadıya tartışmalar 
yaptık ve fikir teatisinde bulunduk. Tümü iti
bariyle bu kanun meriyete girdiği takdirde, 
dışardan gelecek olan genç meslekdaşlarımıza 
daha iyi imkânlar sağlıyacağına kanaat getir
dik. 

Bununla beraber bu kanunun da bâzı nok
san tarafları var. ilerde belki gene hekim ar
kadaşlarımız bir araya gelerek bu noksanın 
tamamlanması için bir kanun teklifi hazırlıya-
cağız. 

Şu noktada bir noksanı var. Bundan evvel, 
15 - 20 yıl ve hattâ daha evveline varıncaya 
kadar dışarda ve içerde fahri asistanlık yapan 
birçok meslekdaşlarımız var. Bunlar ihtisasla
rını ücretsiz olarak yaptılar, büyük bir ideal
le çalıştılar. Bu arkadaşlarımız halen Devlet 
dairelerinde, yalnız Sağlık Bakanlığında değil, 
Sosyal Sigortalarda, diğer bakanlıklarda me
muriyet halinde çalışmaktadırlar. Bunların da 
haklarını bu kanunda zikri geçen, dışardan ge
lecek olan arkadaşlarımız seviyesine çıkartmak 
için yeni bir madde eklemek veya ayrıca bir 
kanun teklif etmek ihtiyacı doğmaktadır. 

Diğer yandan şunu da arz etmek isterim 
M, muhterem Sağlık Bakanımızın kadirbilirli
ğinden, ilmî değerinden asla şüphemiz yoktur; 
her zaman kendi çalışmalariyle, başarılariyle 
biz de iftihar ediyoruz. Her şeyi kanun mad
desi içine sığdırmak biraz imkânsız oluyor. Ba-
zan da Bakanın şahsi gayreti ile birçok nok
sanlar pekâlâ düzeltilebiliyor. 

Bugün gazetede okudum, Eskişehir ̂ deki bir 
maç esnasında bir sporcumuz kazaya uğruyor 
ve orada Hava Hastanesinde bulunan bir be
yin cerrahı imdadına yetişiyor ve ilk tedavisi
ni yapıyor ve belki de ameliyatına başvuracak 
durum hâsıl oluyor. 

Bizim memleketimizde yalnız hekim nok
sanı mevcut değil, bâzı branşlarda hekime pek 
ihtiyaç var. Meselâ bunlardan biri beyin cer
rahisi bölümüdür. Güzel Ankara'mızda dahi, 
Sağlık Bakanlığı emrinde bir beyin cerrahisi 
servisi henüz tam olarak kurulmuş değildir. 
Halbuki beyin cerrahisi hemen hemen her vi

lâyetimizde bir servis' açılmasını iktiza ettire
cek nitelikte önemli bir branştır, tş kazaları 
yönünden de bu böyledir. 

Ben diyorum ki, madem ki bu kadar ihti
yaç olan bir sahadır, neden acaba buna ait 
eleman bulunamıyor? Yalnız Ankara, Cebeci 
Tıp Fakültesinde bir beyin cerrahisi servisi
miz var, bir de Hacettepe'de Bir de zannedi
yorum İstanbul'da var. İzmir'de olup olmadığı
nı bilmiyorum, söylersem belM yanlış ifade et
miş olurum. Fakat, fakir hastalarımız için - ki 
bu hususta Sağlık Bakanımız fevkalâde ali
cenap davranıyorlar - bunların beyin ameliyat
ları icabettiği takdirde, fakültelerimiz döner 
sermaye ile çalıştıkları için, para bakımından, 
maddi bakımdan bâzı problemler doğmaktadır. 

İşte bunları az - çok önliyebilmek amaciyle 
bu dışardan celbedilecek arkadaşlarımız için
de, bilhassa Türkiye'de fıkdanına raslanılmak-
ta olanlara ayrıca bir özellik tanıyarak, on
ları biran evvel memlekete getirmek ve servis 
sahibi yapmak ve hattâ yalnız büyük şehirlere 
değil, Anadolunun her tarafına onların yayıl
masını temenni etmekle sözümü burada kesi
yorum. 

Hepinizi saygiyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde Sayın 
Çağlayan, buyurun efendim. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sevgili milletvekili arkadaşlarım; 

Sağlık Bakanlığının memleket çapında gör
düğü hizmetleri sizlere anlatmamıza elbetteki 
lüzum yoktur. Hepimizin doğacak çocuğumuz
dan yaşlımıza kadar bu Bakanlığın çalışma
lariyle hayatımızı düzene koyduğumuz bir re
alitedir. 

Benden evvel görüşen arkadaşlarımın bâzı 
deyimlerine, ifadelerine temas etmek üzere hu
zurlarınıza geldim. 

«Bakanlığımız mevcut şartlarda sağlık dâva
mızı yüzde yüz yürütüyor» şeklinde bir iddia 
sahibi olmamıza imkân bırakmamaktadır. Çün
kü, sağlhk dâvasının diğer dâvalar gibi basit 
teüâkki edilmesine imkân yoktur. Bu bir perso
nel dâvası bu bir para meselesi, bu bir koordi
nasyon meselesidir. Bir köye sağlık dâvasını gö
türmek, orada vatandaşı istenilen şekilde önle
yici ve tedavi edici hizmetleriyle tedavi ve mem
nun etmek hakikaten güç bir meseledir. Yol 
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ister, eğitmek ister, para ister, çok çeşitli mad
delere ihtiyaç vardır. 

Ancak, bu görüşmekte olduğumuz kanun Ba-
kanflik bünyesine birçok hekim arkadaşları top
lamak, böylece hizmeti bir kademe daha artır
mak imkânlarını düşünerek halletmek yoluna 
girdiğimiz bir mesele. Komisyonumuzda bu har
man edilmiştir arkadaşlar. Bütün inceliklerine 
kadar indik. Komisyonda bu kanun teklifi görü
şülürken incelenmedik tarafı kalmamıştır. Ara
mızda, kusurlu olan tarafı kalmamıştır, kanaati
ne ittifakla varıldıktan sonra huzurunuza geti
rilmiştir. Gelecek yılları kapsayıp kapsamıya-
cağını kestirmekte zaten şimdiden mümkün de
ğildir. Biraz evvel gör'üştüğümüz kanun da 
1070 yılı kadrosunu ancak karşılayacak şekilde 
bir kadro kanunu idi. Bu on yıl sonrası için de
ğil zaten. Bunu ancak elde etmiştik. Bu, şimdi 
ürerinde durduğumuz ve Sayın İlyas KıQıç Bey 
arkadaşımız tarafından teklif edilen kanun, hu
zurunuza gelmeden önce, kusurları, noksanları 
tamamiyle temizlenmiş, oldukça net olarak geti-
tirilmiştir. Bu bakımdan, benden evvel görüşen 
arkadaşlarımın fikirlerine bu noktada katılmı
yorum. Yani, bu kanunun daha kusurları var
dır, şeklinde bir ifade doğru değildir. Çünkü, 
kanun, önümüzdeki birçok yılları de^il, halihazır 
müşküllerimizin bir kısmını ancak cevaplandır
sın, bir kolaylık sağlasın, diye teklif edilmiştir. 
Yirmi yıldan beri çeşitli sebeplerden Bakanlığın 
dışında hizmet görmüş arkadaşı, bâzı imkânları 
sağlamak suretiyle Bakanlık bünyesine çekmek, 
büylece hizmetin gidemediği yerlere, doktor ve 
personeli ile, gelecek arkadaşları o bölgelere 
göndermek. 

Biraz evvel dinlediğimiz bir arkadaş gayet 
güzel ifade ettiler; «Sağlık ocakları iyi niyetfle 
kurulmuştur, orada yapılanlar mükemmel, ama 
hizmet edecek personel yok.» Doğrudur arkadaş
lar. Bakanlığın bu iyi niyeti karşısında oraya 
personel fabrikası kurup personel göndereme
yiz. Gitmiyen bir arkadaşı zorlamaya da imkân 
yoktur. Ancak, cazip hale sokmak suretiyle he
kim ve personeli Bakanflık emrinde çalışmaya 
amade kılıp orada çalışması imkânını sağlamak
tır. 

işte görüşmekte olduğumuz kanun tümü ile 
budur. Eksiği yoktur arkadaşlar. Üzerinde titiz
likle durulmuştur. Kabul edileceğini umar, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde Sayın 
Vefa Tanır, buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Yü
ce Parlâmentomuz bugün Türk halkının sağ
lığına ve bu sağlığa hizmet eden Türk sağlık 
camiasına büyük hizmetler yapmaktadır. 

Huzurunuza çıkış sebebim, kendileri tıp da
lından olmamalarına rağmen, büyük bir boşlu
ğu kapatmak için bu kanun teklifine imza at
mış arkadaşlara ve komisyonda çalışmış arka
daşlara ve Parlâmentodaki bugünkü anlayışa 
teşekkür etmektir. 

Bundan beş, altı sene evvel hastanelerin bü
tün yükünü omuzunda taşıyan çilekeş asistan 
arkadaşlarımıza 200 liralık bir tazminat getir
diğimiz zaman, bu Meclisteki Türk Halkının 
sağlık dâvasına eğiliş başkaydı, bugün başka. 
Onun için aziz arkadaşlarım, hekim camiası 
olarak bugünkü anlayışa müteşekkiriz. 

Hâdise tamamen bir rakam olarak ortada
dır. Bugün, Türkiye Cumhuriyetinde 12 bin 
küsur hekim arkadaş vardır, Sağlık Bakanlığı
nın hizmetinde çalışan 4 bindir. Yani arka
daşlar; un var, şeker var, niye helva yapamı
yoruz hikayesiyle karşı karşıyayız. Her has
tanede doktor şikâyeti, her kazada doktor şi
kâyeti ; ama aziz arkadaşlarım, elde de 12 bin 
doktor var, bunları Sağlık Bakanlığının em
rinde çalıştırmanın yollarını arayıp bulmamı
şız. Bugün, hiç değilse mevcut 12 bin doktor 
arkadaşımızdan, bu 4 binin üzerine ilâve yapa
rak Türk halkının hizmetine sunmak... 

Yalnız aziz arkadaşlarım; burada, inşallah 
Sağlık Bakanlığı iyi uygular, güzel çalışır; 
bu arada dışarda hizmeti geçip de, sonradan 
Sağlık Bakanlığına gelen arkadaşlarımızın bir 
kısmı da bu kanunla beraber, emeklilik hak
larını istiyerek, bâzı boşalmalar da göz önünde 
tutulacaktır her halde. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 

söz istiyen, Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz bu kanun teklifi üzerin
de bir iki kelime konuşmak için söz aldım. 

Daha önce Bütçe ve Plân Komisyonunda 
Sağlık Bakanlığının Bütçesi görüşülürken, 
memleketimizin çeşitli imkânsızlıklarına rağ-
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men, milyonlara mal olan doktorlarımızın bü
yük bir kısmının, 3 - 4 bine yakın bir kısmının 
yurt dışında vazife aldıklarını ve bunların 
mutlaka Türkiye'ye dönmesi için bâzı imkân
lar sağlanmasının yerinde olacağı fikrini ifa
de etmiş bir arkadaşınız olduğum için, bu ka
nun teklifinin yerinde bir kanun teklifi olarak 
buraya getirilmiş olmasından duyduğum mem
nuniyeti ifade etmek için söz aldım. 

Teşkilâtın dışında yer almış olan doktorla
rın kadroya kavuşturulmasını temin eden, bun
dan önceki kabul etmiş olduğunuz kanun ta
sarısına hemen hemen paralel olarak hazırlan
mış ve Sağlık Bakanlığının dışındaki doktor
ları bu teşkilâtın içine girmeye ve aynı zaman
da dış memleketlerde bulunan Türk tabipleri
nin yine sağlık hizmetlerini yapabilmek için 
Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden, onlara 
imkân veren bir kanun teklifidir. Bu bakım
dan bendeniz bu kanun teklifini olumlu karşı
lıyorum. 

Esasında âmme hizmeti olarak telâkki etti
ğimiz sağlık hizmetlerinde çalışan arkadaşla
rımızın, dışarda geçen sürelerin 3/4 ünün yine 
hizmetten sayılmış olması keyfiyetini de hu
kuk anlayışı bakımından, sosyal adalet anla
yışı bakımından yerinde görüyoruz. 

Bu kanun teklifini getiren arkadaşlarımıza 
da ayrıca teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen? Buyurun Sayın Köseoğlu. 

Efendim, başka söz istiyen arkadaşımız var
sa, lütfen işaret buyursun da hepsini birden 
flesbit edelim. 

Teklifin tümü üzerinde başka söz istiyen 
var mı efendim? Yok. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanun teklifi üzerinde benden 
önce görüşen arkadaşlarımın hepsi, bu kanu
nun lüzumlu olduğuna, f aydalı olduğuna inan
mışlar ve o şekilde ifadede bulundular. Bende
miz de aynı fikre iştirak ederim. Hakikaten bu 
kanun teklifi bir boşluğu doldurur mahiyettedir. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum : Bu ka
nun teklifi, büyük çapta bel bağlanacak bir 
kanun teklifi olma mahiyetinden biraz uzakta
dır. Yani bu kanun bir boşluğu dolduruyor, 
ama bu boşluğu tam mânasiyle dolduruyor mu? 
Bu, büyük tereddüdü icabettiren bir mevzu. 
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Şunu arz edeyim ki, anagaye, dış memle
kette çalışan tabiplerimizin yurda dönmeleri 
ni sağlıyacak şekilde tavsif edilen bu kısmının 
gerçekleşeceği şüpheli. Yurt dışında çalışan 
tabipler bugün asgari Türk parası ile 6 - 7 bi
nin üzerinde para almaktadırlar. Almanya'da 
çalışan bir tabip, verilen bilgilere göre, 2 - 3 
bin Markın üzerinde bir para ile çalıştıkları 
beyan ediliyor. Amerika'da daha fazla. 

Şimdi, bu cazip iş yerlerini kanun teklifin
deki bu gayeye bırakıp da yurda gelmeleri bence 
mümkün değildir. Buna başka tedbirler aramak 
mecburiyetindeyiz. Sayın Sağlık Bakanlığı teş
kilâtından ve Hükümetten bunu beklemekte
yiz. 

Yurt dışında çalışan tabiplerin yurda gel
melerini sağlıyacak başka birtakım tedbirle
ri de bulmaları mümkün. Hattâ daha ileri gi
deyim, bu bir millî ihtiyaçtır. Bu gibi, uzun 
yıllar yurt dışında çalışanların, yurtta diplo
malarının geçmemesi şeklinde bâzı müeyyide
lere varan tedbirler de almak mümkündür. 
Çünkü, bu tedbirlerin yurt dışında çalışmaları, 
işçilerimizin yurt dışında çalışmaları gibi değil
dir. 

Bir millî ihtiyacımız var; doktora 
ihtiyacımız var* fakat onlar sırf fazla 
para aldıkları için orada kalmaktadırlar. 
İşte bunu cezai müeyyidelerle de bağlayıp, 
onların yurda dönmelerini sağlayıcı bâzı ted
birler almaları mümkündür. Yoksa, bu kanun 
teklifi sadece bir şekildir, bir şıktır, ama ke
sin olarak yurt dışında çalışan doktorları yur
da sokmayı temin edecek mahiyetten uzaktır. 
Bu, daha çok tatbikatta görülecektir. İnşal
lah benim görüşüm yanlış çıkar. 

Yurt içinde serbest olarak çalışan bâzı dok
torlarımızın işleri dolayısiyle, bâzı sosyal me
seleler dolayısiyle yeniden hizmete girmeleri
ni yahutta teşkilâta girmelerini belki sağlıya
cak mahiyettedir; fakat şuna inanıyorum ki, 
yurt dışında çalışan ve yekûnu büyük miktar
lara baliğ olan doktorlarımızı yurt içine çe
kecek mahiyette bir tedbir değildir ve buna 
bel bağlamak da doğru değildir. Hükümetin 
veya Bakanlığın başka tedbirler alması müm
kündür. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu
run. 

TUElHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 3017 sayılı Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Me
murin Kanununun bir maddesinde değişiklik 
yapılması ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında, bahsi edilen bu kanun teklifinin tümü 
üzerinde görüşmek istiyordum. Maddeler üze
rinde görüşecektim, o hakkım mahfuz. 

Ancak, Sayın Talât Köseoğlu, şüphesiz iyi 
niyetle beyan ettiler, ama yanlış anlaşılır en
dişesiyle kendilerine, müsaade ederlerse, yar
dımcı olmak için şu hususları da arz etmek is
terim : 

Arkadaşlarım, bu, yurt dışında ve yurt 
içinde çalışan tabipleri kadroya alabilmek için 
getirilmiş bir teklif. Ancak, yurt dışındaki dok
torlarımızın yurt içinde vazife görmelerini te
min etmek için, gönlümüz bunu arzu eder; 
ama Sayın Köseoğlu'nun dediği ve şüphesiz 
ifade etmek istemediği, ama yanlış anlaşıla
bileceği gibi, madde yeterli bir tedbir değildir, 
kâfi değildir, arkadaşlar. Ben o kanaatteyim ve 
kendileri de iştirak ederler ki, onları buraya 
getirecek madde değil, millî heyecan olmalı
dır. Millî heyecanı yoksa, madde onları buraya 
getiremez ve getiremiyor, arkadaşlar. 

Cumhuriyet Türkiye'sinde yetişmiş bir ta
bip, arkadaşlarım, milyonla elde edilir. Bir in
san, bir tabip 40 yaşında hakikaten verim ver
meye başlar, ama bunu bizim maddi imkânsız
lıklarımız, Türkiye'nin bugünkü yetersizliği 
kaçırmıştır, demek kâfi değil, bunun millî he
yecanı yoktur, onun için kaçmıştır, milyonu da 
bağışlamak gelmez... 

O halde, yurt dışı ve yurt içi, fazlaca mad
dî cephesini bırakalım, ama kadroyu daha ra
hatlığa kavuşturmak için, o kasıtla getirilmiş 
bir kanun teklifi bu; bunu daha maddî nimet
lerle süslesek dâhi gelmeye niyetli olmıyan, 
bizden kopmuş, bizden olmadığını artık kendi
si de kabul etmiş, yetişmişlere kucağımızı aç-
sak da getiremeyiz, arkadaşlarım. 

Bunu belirtmek için, kendilerinin de mü
saadelerini alarak, ki aynı fikirde olduğumuzu 
tahmin ederim, arz ediyorum arkadaşlarım. 

Maddeler üzerinde şüphesiz ayrıca konuşa
cağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen? Buyurun. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Söz almak niyetinde değildim; fakat ben
den evvel söz alan arkadaşımız daha ziyade bâzı 
zecrî tedbirler ve millî duygular üzerinde du
rarak, doktorların Sağlık Bakanlığında veya 
Türkiye'de vazife almaları imkânının sağlana
cağı kanaatini serdettiler. 

Elbette ki, bir ölçüde bu fikirlerin de de
ğeri vardır; ama bugün dünyanın hiçbir ye
rinde, sadece kuru millî heyecan duygula
rı ile, hekim olsun, mühendis, teknik adam ol
sun, işe onu davet etmek mümkün değildir. 

Evvel emirde bir hayat garantisi, evvel emir
de bir sosyal garanti sağlanmadığı müddetçe 
sırf kuru heyecan duyguları ile bugünün insa
nını çalıştırmak güçtür. Bir hekim olduğum için 
arkadaşlarımı savunmak mecburiyetinde de de
ğilim. Kanun teklifinin ruhu da bu kürsüden 
biraz dejenere oldu gibi geldi bana, ben bu fikre 
katılmıyorum. 

Avrupa'da, Amerika'da çalışan arkadaşları
mı beğenmiyorum, ben de tenkid ediyorum. El
bette en fazla, ama doyurucu bir seviyede Tür
kiye'de çalışmaları lâzımdır. Bunu millî vicdan 
emreder. 

Ancak, şimdi sorarım size, asli maaşı 50 lira 
olan bir doktor, dışarda bir vazife görmesin, 
onun seviyesinde bir teknik aJdam dışarda, şura
da burada iki proje çizsin; aradaki fark belli... 
Bu adamı uzun müddet siz millî heyecanla tuta
mazsınız. 20 - 25 senesini vermiştir. Binaenaleyh, 
bu durumda ister istemez Bakanlığın bâzı cazip 
tedbirler getirmesi şarttır. İşte, o cazip tedbir
lerin % 20 derecesinde gerçekleştiği en hafif bir 
teklif karşınızdadır. Ben bunu yüzde yüz ger
çekleştiriyor demiyorum. Hattâ Yakup Çağla
yan arkaidaşımm, kanun teklifinin eksiksiz oldu
ğu kanısına da katılamıyacağım, hiçbir kanun 
tam ve kâmil çıkarılır kanaatmda değilim; ama 
bugün için en &z noksanla çıkmıştır, doğrudur. 
Yoksa, yarının ihtiyaçlarını yüzde yüz karşılı-
yacak diye bir kanun teklifini buraya getirmek 
ve kehanette bulunmak güçtür. 
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Ancak, otomatik kadrolar Bakanlığın emri
ne verilir, seyyaliyet kazandırılırsa, günün ihti
yaçlarına cevap verecek, bakanlık onları takdir 
edecektir. O normal, ama biz bugünkü kanunla 
ancak aksıyan hizmetlere eleman bulma çaba-
smdayız. Bu yalnız doktor falan değil, sağlık 
hizmeti bir ekip işidir. Doktorun yardımcısı 
hemşiresidir, onun yardımcısı sağlık memuru
dur, onun yardımcısı hastabakıcısıdır, hastane
sidir,. personelidir, şoförüdür, her türlü elemanı
dır... Bunlara siz normal yaşama imkânı sağla
madığınız müddetçe, onu belki bir, iki sene ide
ali orada tutar, ama dördüncü sene; ideal be
nim neme lâzım der. Bu, insan psikolojisinin ya
rattığı bir haleti ruhiyedir. 

O bakımdan, huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür dilerim, ama mecburuz bâzı meseleleri ob
jektif ölçülerle takdir etmeye ve öyle görmeye. 
O bakımdan tekrar teşekkür ediyorum. Bu ölçü
lerle kanunu değerlendirelim ve biran önce Sağ
lık Bakanlığının hizmetine koyalım. Hep bera
ber hizmetlerimizin yürütülmesinde Sağlık Ba
kanlığımızın, gerek komisyonlar olarak, gerek 
Plân Komisyonu olarak hepimiz hizmetindeyiz, 
gayemiz de budur, rahatlıkla bunu çıkaralım. 
Birbirimizin aleyhinde birtakım psikolojik şart
lar yaratniıyalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN _ Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen... Olmadığına göre maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi sıra ile maddeleri okutuyorum. 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair Kanun 
Madde 1. — Yurt içinde veya dışında mes

leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı üc
retli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa me
muriyete intisabederek veya memuriyetten ay
rıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya 
barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memuriye
te dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında vazife alan tabip, diş tabibi, ecza
cı ve yardımcı sağlık personelinin serbest veya 
barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 3/4 ü, 

sosyalizasyon bölgelerinde çalışanların veya ça
lışacak olanların tamamı memuriyette geçmiş 
gibi sayılarak girebilecekleri derecelere atanma
ları yapılır ve bu suretle kıdeme eklenen müd
detlerin âzami on yılı 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu esasları dairesinde borçlandırı
larak emeklilik fiilî hizmet süresine ilâve olu
nur. Bu suretle borçlananların Bakanlık Teşki
lâtında beş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını 
beş yıl içinde T. C. Emekli Sandığına taksitle 
ödemeleri gerekir. İlgililerin terfi ve emeklilik 
kıdemlerine eklenecek sürelerde bilfiil meslek
leri ile iştigal etmiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — De

ğerli arkadaşlarım, bu maddede iltibasa mahal 
verebileceğini tahmin ettiğim, açıklanmak su
retiyle zapta geçmesi iktiza eden veya bir ta
dil teklifiyle, ki, Başkanlığa arz etmiş bulu
nuyorum, vuzuha kavuşturulması lâzımgelen 
bir husus var. 

1 nci maddenin onuncu satırında, Bakan
lık teşkilâtında görev alacak tabiplerden, mad
denin diğer kısmında sayılan meslek erba
bından serbest meslekte geçen hizmetlerin 3/4 
ünün, Bakanlık bünyesine geçtikleri takdirde 
terfilerine sayılacağı esas alınmış, öte yan
dan onlbirinci satırda «Sosyalizasyon bölgesin
de çalışanların veya çalışacak olanların», 
yani Bakanlığa müracaat ettiği zaman sosya
lizasyon bölgesinde çalışmayı kabul edenlerin 
de serbest meslekte geçen hizmetlerinin ta
mamı memuriyet hizmetine kabul edilecek. 

Ancak burada bir husus var arkadaşlar. 
öğrendiğime göre, meslekim tabiplik değildir, 
hukukçuyum, tabip arkadaşlarıma sordum, öğ
rendim. Öğrendiğime göre r.aJbip arkadaşlar 
sosyalizyon bölgesine tâyin edildikleri zaman 
bakanlıkla bir senelik bir anlaşma yaparlar-
mış. Bir senelik anaşmayı yapan bir tabibin 
serbest meslekteki serbest olarak çalıştığı 
sürelerin tamamı sayıldıktan sonra, bakan
lığın diğer kademelerinde bir vazife talebet-
mesi halinde diğer arkadaşlarına nazaran, 
yani 3/4 süreleri sayılan arkadaşlarına naza
ran bir avantaj kazanacakları aşikâr bir hal 
alıyor. Burada denilebilir ki, maddenin son
larına doğru bu suretle borçlananların ba-
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kanlık teşkilâtında beş yıl hizmet görmeleri 
ve borçlarını beş yıl içinde T. C. Emekli San
dığına taksitle ödemeleri gerekir. Bu görüşü
müze şu cümle ile cevap verilebilir ve deni
lir ki, sosyalizasyon bölgesinde çalışan veya 
çalışmayı kabul edenlerin beş yıl süre ile ça
lıştıkları takdirde veya çalışacaklarını taah-
hüdettikleri takdirde serbest meslekte geçen 
hizmetlerinin tamamı sayılacak, gibi bir ce
vap verilebilir mi acaba? Ben bu son cümle 
ile başta arz ettiğim hususu birbiriyle bağ
daştıramıyorum arkadaşlar. 

Bu bakımdan Başkanlığa bir tadil teklifi 
vermiş bulunuyorum. Onda da onbirinci satır
daki «Sosyalizasyon bölgelerinde çalışanla
rın veya çalışacak olanların tamamı memuri
yette geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri 
derecelere atanmaları yapılır.» Cümlesini «Sos
yalizasyon bölgelerinde en az beş yıl çalışan
ların veya çalışacak olanların» şeklinde ta
dil etmekte ve maddeyi vuzuha kavuştur
makta fayda mütalâa etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, bu
yurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arkadaş
larım, kanun teklifinin Komisyona gelen şek
linde 1 nci maddenin hem ihatası bakımından 
çok daha mahdudolduğunu hem de bilhassa 
sosyalizasyon bölgesinde çalışan tabip, diş ta
bibi eczacılara verilecek nisbet bakımından 
dar çerçevede bulunduğunu görmekteyiz. Sos
yalizasyon bölgesinde çalışacak bu tür me
murlara serbest çalıştığı müddetin 2/3 ünü 
nazarı itibara alarak kanun teklifi yapılmış, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun değiş-
tirişi, 3/4 şeklinde olmuş, Maliye Komisyonu 
da buna iştirak etmiş, nihai olarak Bütçe ve 
Plân Komisyonunun da nisbet 3/4 olarak kabul 
edilmiş. Biz, Bütçe ve Plân Komisyonunun 
1 nci maddeyi değiştirişini, diğerlerine nazaran 
teklif© aykırı olmakla beraber, diğerleri ile 
nisbet itibariyle aynı olan bu metni yazılış, 
kanun tekniği ve bilhassa ifade tarzı bakı
mından en uygun gördük. Şüphesiz Mecliste 
de müzakeresi yapılan Bütçe ve Plân Komis
yonunun değiştirişidir. Bu bakımdan serbest ve
ya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 3/4 
ünün, sosyalizasyon bölgelerinde çalışanların 
veya çalışacak olanların tamamının memuriyet-

I te geçmiş gibi sayılmaları şeklinde düzenle
nen madde - şüphesiz isabetli olmuştur. - Mad
denin aynen kabulü lehüıdeyim. 

Arkadaşlarım, ne var ki, demin umumu üze
rinde görüşürken belirttiğim üzere, memuri
yet dışı geçen müddetin 3/4 ünün sayılması, 
her ne kadar bâzı yurt içinde çalışan ser
best tabiplerin kâfi gftrmiyeceği miktar olsa 
dahi, kürsüye çıkarken bana bahis mevzuu edi
len «3/4 değil de tamamı sayılmalı» şeklindeki \ 
bir teklifi münakaşa edecek olsak, bundan bir
takım mahzurlar doğacağı kanaatindeyim. Onun 
için bu 3/4 gibi, tamamından daha az bir nisbeti 
kabul etmek gerektiği tezindeyim. Şöyle ki, o 
zaman canının istediği zaman girebilir, fakat 
bu kadronun dolması için cazip kabul edeceği
miz ve emin bir tedbir olarak nitelendireceğimiz 
şu durum, tamamı her istediği zaman, ömrü
nün istediği döneminde kadroya geçmekle müm
kün olan serbest meslek erbabı şüphesiz daha 
okuldan çıktığı, fakülteden mezun olduğu an
dan itibaren serbest meslekte çalışmaya deva
mı teşvik eder. Serbest meslekte geçireceği müd
detin tamamı, canının istediği zaman memuri
yete intisabında aynen sayılacak ise, şüphesiz 

I memuriyeti, başlangıçta hiçbir kimse kolay ko
lay kabul etmez. O halde bunun şüphesiz tama-

I mından aşağı bir nisbet olması gerekir ki, ta
mamına en yakın olan 3/4 nisbetinin kabul edil
mesi isabetli olmuştur. Böylece kabulünü say-
giyle arz ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün, buyurun. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan 

I ve muhterem Heyete hürmetlerimi arz ederim. 

I Efendim, ben huzurlarınıza, Sağlık Komis-
I yonundaki müzakereler sırasında varmış olduğu

muz kararın neticesinde düzenlenen bu metin 
I üzerinde arkadaşlarımızda doğan tereddütleri 
I izale etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Şimdi, 1 nci maddenin içersinde şu ifade var: 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtın-

I da vazife alan tabip, diş tabibi, eczacı ve yar
dımcı sağlık personelinin serbest veya barem 

I dışı hizmette geçirdikleri sürenin 3/4 ü, sosya-
I lizasyon bölgelerinde çalışanların veya çalışa-
I cak olanların tamamı memuriyette geçmiş gibi 
I sayılarak girebilecekleri derecelere atanmaları 
I yapılır.» 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yağcıoğlu 

arkadaşımızın tereddüdünde, hakikaten bu tek
lifin okunuşu, metni itibariyle bir haklılık var
dır. Bu okunuşta adeta, sosyalizasyon bölge
sinde bir sene çalışırsa, bu bir senenin hitamın
da, tamamen dışarda geçirmiş olduğu devrenin 
4/4 ünü hak olarak kazanacak gibi bir mâna 
çıkıyor, ama bu maddenin mütebaki kısmının 
okunuşunda ortaya çıkan ve bizim Komisyonda
ki müzakeresinde de üzerinde durduğumuz hu
suslarda da vardığımız netice ve kanunun met
nindeki esas karar şudur ki, beş senelik bir hiz
met görmeyi zaruri kılmaktadır kanun. Bu beş 
senelik hizmet ya sosyalizasyon bölgesinde ge
çecektir veyahut sosyalizasyon dışında geçecek
tir. Beş senelik çalışma müddeti sosyalizasyon 
dışında geçmiş ise, Sağlık Bakanlığına müraca
at etmiş olan hekimin müracaatinde, Sağlık Ba
kanlığı ile bu kanun muvacehesinde yapmış ol
duğu akdin icabı olarak 3/4 ünü Sağlık Ba
kanlığı tanıyacak, bu kanun muvacehesinde 
Emekli Sandığı tanıyacak; eğer sosyalizasyon 
bölgesinde beş sene çalışacak olursa, o zaman da 
4/4 ünü tanıyacak. 

Aslında, sosyalizasyon bölgesinde bir sene 
çalışma şeklinde Sağlık ve "Sosyal Yardım Ba
kanlığı bir mukavele yapmaktadır, ama bizim 
bu çıkartmakta olduğumuz kanun metnine gö
re, Sağlık Bakanlığına intisabeden hekim, beş 
sene çalışmayı kabul etmiş demektir. Binaena
leyh, beş senelik çalışması sırasında sosyalizas
yon bölgesinde çalışacak ise, sosyalizasyon böl
gesinde çalışmayı kabul etmiş ise, ancak o za
man geçmiş senenin 4/4 ü kabul edilecektir. 
Binaenaleyh bu, bu mânada alınmalıdır ve bu 
zabıtlara da bu mânada tescil edilecek olursa, 
kanun metninde her hangi bir değişiklik yap
maya lüzum kalmıyacaktır. Aksi takdirde ka
nun metninden sosyalizasyon bölgesini tama
men çıkartacaksınız, bu mesele hiç mevzuubahs-
olmıyacak. Ancak, Sağlık Bakanlığının bir ar
zusuna istinaden, haklı görülerek Komisyonu
muzda bu esas alınmış ve bu madde konmuş
tur. Sosyalizasyon bölgelerinde çalışmayı teşvik 
etmek düşünülmüş, sosyalizasyon bölgesinde ça
lışan arkadaşlara diğer sahada çalışacak olan
lara nazaran bir avantaj sağlanmıştır. Binaen-
leyh, bu avantajın devamı Yüce Heyetinizce ar
zu buyuruluyorsa, Yüce Heyetinizce kabul edi

liyorsa, bu madde aynen kalmalıdır. Yalnız, Sa
yın Yağcıoğlu'nun tereddüde düştüğü gibi te
reddüde düşen arkadaşlarımız varsa, bunların 
tereddüdünü izale etme babında zapta bu husu
sun izahı geçmelidir. Yok, sosyalizasyon bölge
si için bir avantaj sağlanması Yüce Heyetiniz
ce kabul edilmiyorsa, o zaman sosyalizasyon böl
gesi ibaresi tamamen buradan kaldırılabilir. 

Şimdi bendeniz bu açıklamayı arz ettikten 
sonra, sosyalizasyon bölgesinin hakkındaki bu 
avantajlı notun kalması hususundaki şahsi ka
naatimi Yüce Heyetinize arz eder, ancak bura
ya, «Sosyalizasyon bölgesinde 5 yıl çalışacak 
olanlar» tâbirinin konmalsını, kanunun daha sa-
rahatla anlaşılması bakımından lüzumuna deği
nerek huzurlarınızda teklif ederim. Yani yeni 
n'ietin, « yardımcı sağlık personelinin serbest 
veya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 
3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde 5 sene çalışa
cak olanların da tamamı memuriyette geçmiş gi
bi sayılarak...» şeklinde olacaktır. Bu tâbiri ko
yarsak bu meseledeki istifhamlar ortadan kalk
mış olur. 

Aslında, kanunun şu şekliylede istifhama lü
zum yoktur. Ancak, haklı olarak hekim olmı-
yan veya Sağlık Komisyonundaki müzakereler
de bulunmıyan arkadaşlarımız bu hususta bir 
tereddüde düşmektedirler. Bu tereddüdü orta
dan kaldırmak için ya bu şekilde değişiklik 
yapılacaktır, ki bendenizin nâçiz teklifi budur, 
yuhutta sadece Yüce Heyetiniz bunun zapta 
geçmesi sekliyle iktifa edecektir. 

Mâruzâtım budur, çok teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Bir tadil önergesi vardır, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
3017 sayılı Kanuna bir madde ile 2 geçici 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin. 

«Sosyalizasyon bölgelerinde çalışanların ve
ya çalışacak olanların tamamı» cümlesinin, 

«Sosyalizasyon bölgesinde en az 5 yıl çalı
şanların veya çalışacak olanların tamamı» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim (bu önergeye? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — önerge
mi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Aygün'ü dinledik. Netice 
itibariyle konuşmalarının sonunda benim tek
li lime kısmen yanaşmış oldular. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin son kısmın
da bulunan «Bu suretle borçlananların Bakanlık 
Teşkilâtında 5 yıl 'hizmet görmeleri ve borçla
nın 5 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına tak
sitle ödemeleri gerekir.» cümlesindeki «Bakan
lık teşkilâtında» tâbiri mühimdir. Biz, sosyali
zasyon bölgesinde çalışanlarla çalışmayı kabul 
edecek olan taıbib, eczacı, diş tabibi gibi mes
lek erbabına bir hak tanınması, mesleklerini ser
best olarak icra ettikleri sürenin tamamının 
memuriyette geçmiş gibi kabul edilmesine taraf
tarız. Ancak, bugün Bakanlıkla bir senelik bir 
mukavele akdettikten sonra sosyalizasyon böl-
gf sinde bir sene çalışıp bilâhara Bakanlık teş
kilâtında kalmak kayıt ve sortiyle başka bir gö
rev kaibul eden bir tabibin, serbest olarak ça
lıştığı sürenin tamamı memuriyette geçmiş gibi 
kabul edilecek ve dolayısiyle 3/4 süresi sayılan 
arkadaşlarına nazaran bir sene sosyalizasyon 
bölgesinde çalışmakla bir avantaj kazanmış ola
cak ki, bunun kanun tekniği bakımından bir 
adaletsizliğe yol açacağı kanaatindeyim. Bu ba
kımdan tadil teklifimin uygun olduğu kanaatin
deyim. Ancak, öğrendiğime göre Bakanlık, üç 
seneden fazla bir mukavele yapamryormuş. Ben 
teklifimde «en az 5 sene» derken, biraz evvel 
okuduğum cümlede, Emekli Sandığına olan borç
lanma ve Emekli Sandığı ile ilişkisinin 5 sene 
içerisinde ödenme durumunu nazarı itibara al
mak suretiyle 5 senelik bir süreyi teklif etmiş
tim. Bu 5 senelik sürenin 3 seneye indirilmesi 
veya 5 sene olarak kabulü, Yüksek Heyetinizin 
takdirlerine taallûk eder. Eğer Bakanlıkça 5 
sene olarak bir mukavele yapmak imkânı mev
cut değilse, 3 seneden fazla bir mukavele yap-
nı.'t imkânı m'svcüt görülemezse, bundan böyle 
de, ıbu kanunun kabulünden sonra da görüle-
mezse, o takdirde 3 sene ile tahdidedilebilir ama, 
arz ettiğim cümlenin bu şekilde vuzuha ka
vuşturulmasında kanaatimce fayda vardır. Za

bıtlara geçmesi her ne kadar işi halleder ise de, 
bu, ilerde Bakanlıkla, vazife kabul edecek olan 
tabipler veya kişiler arasında dâva konusu ola
bilir veya çatışmalara, sürtüşmelere sebebiyet 
verebilir. Bu bakımdan bu teklifimin 5 sene ola
rak, veya Bakanlığın mukavele yapma süresi üç 
seneden fazlaya çıkanJlaimaZsa üç sene olarak 
değiştirilmek suretiyle kabulünü teklif ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Tbir tadil önergesi da
ha gelmiştir, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Yûsuf Ziya Yağcı'nm önergesindeki 

«5 yıl» in «en az 3 yıl» olarak, değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılar. 

Samsun 
ilyas Kılıç 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — önergem üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ilyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Ben önergeyi hazırlarken Sayın Yusuf Ziya 
Yağcı arkadaşım benim arz etmek istediğim hu
susları dile getirmiş oldular. Ben âdeta tekrar 
eder mahiyette kalacağım için özür dilerim. 

Sayın arkadaşımın önergesindeki 5 yıllık 
müddet görünüşte doğrudur, fakat tatbikatta 
müşkülâtla karşılaşılacaktır. Sağlık Bakanlığı
nın sosyalizasyon bölgesinde hizmet alanlarla 
yapmış olduğu mukavelenin tavanı üç yıl ile 
tahdidedilmiş olduğundan, buradaki müddetin 
üç yıla indirilmesinde tekrıik zaruret vardır, ge
rek tatbikatçılar bakımından gerekse kanunun 
aihenği, bakımından. Umarım ki, Bakanlık ve 
komisyon bu üç yıla iltifat edecektir ve bunun 
üç yıl kaibul edilmesi de tatbikatçılara kolay
lık sağlıyacak ve bir yanlışlığa da meydan ver
memiş olacaktır. Mevcut tatbikata ayak uydur
ması ve çelişmelere meydan vermemesi öngörül
düğünden teklif imin kabul edilmelini arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen?. Sayın Şemsettin Sönmez, buyurunuz. 

ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Muh
terem Başkan ve mulhterem Milletvekili arkadaş
larım ; 

Biraz evvel Saym Sağlık Komisyonu Başka
nımız Dr. Oğuz Aygüh Arkadaşımızın buyurdu-
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ğu şekilde bu madde gayet sarih olmakla bera
ber, Ibu 5 yıl, bir yıl meselesi hakikaten ilerde pü
rüzler 'doğurabilir. Bu bakımdan bunu ffeopyekûn 
3 yıl şeklinde kabul ödersek, meseleyi kökünden 
halletmiş oluruz. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim?. Buyurun efendim. 

BAHA MÜDEBRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Burada kanunda iki mühim esa3 vardır. Bi
risi, Bakanlıkta hiç çalışmamıştır, dışarıda 5 -10 
sene çalışmıştır, sonra Bakanlığa intisaJbefcmiş-
tir. Bu kanuna göre bunun dışarıdaki geçen 
müddetinin 3/4 ünün sayılabihnesi için 5 sene 
çalışması lâzım. 

Bir de şöyle bir durum vardır: Bir ardakaş, 
bir doktor, yahut eczacı, diş tabibi tasavvur 
edin, 10 sene Bakanlıkta çalışmıştır, sonra 5 - 6 
sene fasıla vermiştir, tekrar girmiştir. Burada 
bu arkadaş da tekrar 5 sene çalıştıktan sonra 
mı dışarıda geçirdiği müddetin 3/4 ü sayılacak
tır? Eskiden çalıştığına göre, tekrar da vazife 
aldığına göre dışardaki geçen müddetin 3/4 
ünün burada sayılması mı icabeder?. Burada 
tam bir vuzuh yok. Onun için bu şeklin de iza
hını ben şahsan istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen?. Yok. 

Şimdi sayın komisyondan soruyorum: iki 
tane önerge var. Bir tanesi Sayın Yağcı'nın öner
gesi; «En az 5 yıl çalışanların» diyor; bir de 
Sayın llyas Kılıç'in önergesi var, «5 yılın en 
az 3 yıla indirilmek suretiyle Sayın Yusuf Ziya 
Yağcı'nın önergesi kabul edilsin.» diyor. 

Komisyon bu önergelerden her hangir biri
sine katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
«Sosyalizasyon bölgelerinde en az 3 yıl çalışan
ların veya çalışacak olanların tamamı» şeklin
deki önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Şu halde Sayın 
Yağcı Arkadaşımız... Sayın Yağcı Arkadaşımız 
burada mı?. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Gittiler efendim. 
Ben kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Siz kabul ediyorsunuz efendim; 
onunki ,«5 yıl» Beklinde idi de onu soracaktım. 

I Şu halde Sayın Komisyonun katılması ile 
Sayın Yusuf Ziya Yağcı'nm önergesi şu şekli 
alıyor : 

«^Sosyalizasyon bölgesinde en az beş yıl ça
lışanların veya çalışacak olanların tamamı.,.» 
Bu mudur, efendim Komisyonun katıldığı?... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — En az üç yıl ça
lışacakların... 

BAŞKAN — «Sosyalizasyon bölgesinde en az 
üç yıl çalışanların veya çalışacak olanların ta
mamı.» şeklinde. Bu önergeye Komisyon katılı
yor. Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir . 

Şimdi okunan 1 nci maddeyi, kabul buyur
duğunuz bu önerge ile birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
BAHA MÜDERR4SOĞLU (Konya) — Bir 

I de son şekli okur musunuz 
BAŞKAN — Kabul edildikten sonra okun

maz efendim burada. 
I Geçici madde 1. — Kanunun yayımı tarihin

den itibaren iki yıl içinde yazılı olarak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat eden
ler bu kanundan istifade edebilirler. 

Ancak, seçimle alınan görev sebebi ile birin-
I ci fıkrada yazılı zaman içinde müracaat edeme

miş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 
altı ay içinde yazılı müracaat ettikleri takdirde 

I birinci maddeden istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen .. 
Sayın Asutay, buyurunuz. 

RURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yım Başkan, sayın miletvekilleri; 

Kanunlarda bir eşitlik olması gerekir. Bun-
I dan evvel Yüce Meclisimizde kabul edilmiş bu

lunan 1186 sayılı Kanunda bir borçlanma sis
temi var. Sosyal Sigortalar Kuruımutolda hizmet 
görmüş, her hangi bir suretle işyerinden ayrıl
mış olan arkadaşlar için 1186 sayılı Kanun 10 

I yıl müddet ile o arkadaşlarımızın borçlanması
nı kabul ediyor. 

Geçenlerde Yüce Meclisimizce kabul edilen 
tüm çalışanları memnun eden 228 sayılı Kanun, 
Yüce Mecliste bugüne kadar muhtelif değişik-

I tiklerle daima müddet üzerinde tadilâta uğra-
J mış. ilk defa bu müddet 6 ay denmiş, bir müd-

195 — 
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ûeit sonra yeniden müzakere edilmiş, teklif edil
miş Wir 6 ay daha uzatılmış ve yine bir sene da
ha uzatılmış ve en son olarak 228 sayılı Kanun 
da, müddete bağlı olmaksızın borçlanma mesele
sini tesbit etmiş. 

Simidi bu gdtirmiş olduğumuz âdil kanun, 
hizmeti em'eklililk müdldetiniden saydırmak üzere 
doktor arkadaştllarımıza bâzı mükellefiyetler 
tahmil ©diyor ve bunun için de diyor ki; «Siz 
sosyalizasyon merkezinde - Yüce Mecliste ta
dil edilldiği şekilde - 3 sene çalışacaksınız veya 
çalışmayı kabul edeceksiniz, sonra Emekli San
dığı dışında geçen hizmetler için biz sizi borç-
laridıracağız...» Bunun için de bir müddet koy
muşuz; «iki serie içinde» demişiz. O halde bu 
kanunun hayatiyeti iki seneliktir. Hem dış 
memleketlerden doktor arkadaşlarımıza, istik-
fccJHerini garantiye alabilmeleri işin bir çağrıda 
bulunuyoruz; hususi hizmette bulunan arkadaş
ların istikbâlini teminat altında bulundurmak 
üzerce kendilerine bir imkân tanıyoruz, hem de 
bunu iki sene ile bağlıyoruz. Bence bu iki sene
lik müddet çok az. Hiç olmazsa Meclisin bir teş
rii devresi içine sığan dört sene içinde bunu de-
ğeriemdirmıeliyiz. Belki dört sene bile az ama, 
hiç olmazsa Meclisin bir faaliyet devresi içine 
giren bir dört sene ile bunu kalbul etmüş olalım. 
Nitekim Kanunun ikinci maddesinde, hâlâ Sağ
lık ve Sosyal Yaradım Bakanlığında hizmet gö
renler için «iki senelik müddet içinde müracaat 
'ederlerse bu geçmiş haklardan istifade eder» 
diyor. Nitekim Sağlik ve Soısyal Yardım Bakan
lığımın şu veya bu ünitesinde hizmıet gören kişi 
bu kanun çıktığı zaman derhal mutitafli olabilir; 
bir gazetede okur, veya arkadaşları vasıtasiy-
le kendisine yardımı ve hizmet edebilecek bu 
Kanundan haberdar olabilir, ama yurt dışında 
veya yurdun siair bir köşlesinlde, sair bir kaza
sında bulunan, eline Resmî Gazete ğeçemiyen, 
sair gazeteleri de okumak imkânı bulamıyan 
arkadaşlarımız bu imkânı kaybederler. Onun 
için, eğer Yüce Meclisimiz uygun bulunsa ikhr-
ca maddede yer almış bulunan iki yılık müd
detin bir Meclis teşrii devresine, faaliyet devre
sine eşit olmak, dolayısiyle de 1186 sayılı Ka
nuna hiç olmazsa birlaz daha yaklaşık bulunmak 
'suretiyle müddetin dört yıl olarak tashihen ka
bulümü arz ve rica öderim. Bunun için de Yüce 
Divana bir takrir arz ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kıüıç, buyurunuz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç bir dakika efen
dim. Komisyon adına söz istenmiştir. Buyuru
nuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş-
kan, muhteremi arkadaşlarım, geiç'ici birinci mad
dede kabul edilmiş ottlan iki yıllık müddet, mem
leketimizin doktora olan ihtiyacı dolayısiyle 
bilhassa serbest olarak çjaîışan doktorlarımızı 
süratle Bakanlık teşkilâtına çekebilmek içindir. 
Hakika/ten bugün memleketimizin doktora bü
yük bir ihtiyacı var. Bu bakımdan daha önce 
kalbul edilmiş oüıan altı aylık müddet iki yıla 
çıkaınlmıştır. Binaenaleyh ilki yıl gibi bir müd
det içerisinde duymıyacak her hangi bir tabibi 
tasavvur etmek mümkün değildir. Bu bakım
dan iki yıl hakikaten uzun bir müddettir ve bu 
iki yılın verilmesindeki aımlaç ve bütün ımeıslek-
daşlara, doktor meslekine mensubolam doktorla
ra bu zaman zarfında Bakanlık teşkilâtına dö-
nefo'ilmeflermi sağlamıak içindir. Bunu uzattığı
nız müddetçe, bu ihtiyaç da uzayıp gidecektir. 
Vakti müsait bulanlar müracaatta gecikecek
lerdir. Dolayısiyle de memleketin doktora olan 
ihtiyacı uzayıp gidecektir. Bu bakımdan iki yıl 
müddetin uzaJtılmaması hususunda yardımları
nızı rica ediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurunuz, 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

komisyon sözcüsü arkadaşımızın ifade dtlfcikleri 
hususları arz edecektim. Bu bakundan vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Geçici birinci madde üzerinde başka söz is-

tiyen vaır mı?.. Yok. Verilen tadil önergesini 
okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3017 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin ge

çici 1 nci maddesinde yer alan 2 yıl içinde 
müracaat zorunluğunun 4 yıla çıkarılmasını arz| 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye komis
yon katılıyor mu 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — Kanunun yayımından ön

ce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâ
tında görev almış olanlar da kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren (2) yıl içinde 
yazıla olarak müracaat ettikleri takdirde bi
rinci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

Teklifin tümü üzerinde ve lehte Sayın llyas 
Kılıç, buyurunuz efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatiâliniz lehte miydi 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel arkadaşınıza gör
düm efendim, ona söz verdim. İçtüzük gere-* 
ğince bir kişiye söz verebiliyoruz. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, üç yıldan beri büyük 
bir çaba sarf etmek üzere çıkarılmasına çalış
mış bulunduğumuz bu teklif umarız ki, Yük
sek Heyetinizin tasviplerine mazhar olmak su
retiyle Sağlık Bakanlığının istemiş olduğu ra
hatlığı getirecektir. Burada biraz evvel arka
daşlarımızın beyan buyurmuş oldukları gibi, 
her şeyi madde ile değil biraz da diğer mânevi 
değerlere kıymet vermek suretiyle vazife al

mak istiyen arkadaşlarımıza kapılar açıktır. 
Bekliyoruz ve ümidediyoruz ki, yurt dışında 
bu milletin imkânlariyle okumuş ve ihtisas
larını biraz daha ileriye götürmüş, fakat mev
zuatın imkânsızlıkları dolayısiyle memlekete 
dönüp kendi vatandaşlarına bilgilerini ulaş-
tıramıyacalk durumda olan doktor arkadaşları
mız, kendileriyle temas ettiğimiz zaman ver
miş oldukları sözlere sadık kalarak, memle
kete hizmet etmek için kendilerine verilmiş; 
olan bu tavizden de istifade ederek yurt sat
hında vatandaşlarımızın yardımına hizmetine 
ve sağlık hizmetlerimize koşacaklar ve gele
ceklerdir. 

Bu kanunun bu duygu ve düşüncelerle mem
leketimize, Bakanlığımıza hayırlı olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Tek
lifin tümünün aleyhinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde buyurun 
efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Kanun, heyeti umumiyesi itibariyle hayır
lı bir kanundur. İnşallah neticeleri memleketi
miz için iyi olur. 

Yalnız, yurt dışında çalışan arkadaşları bu 
kürsüde konuşan hatip arkadaşlar büyük bir 
itham altında bıraktılar. Sanki dışarıda çalı
şan bütün doktor arkadaşlarımız sırf para için 
dışarı gitmişlerdir ve Türkiye'de kendilerine 
(kâfi gelebilecek miktarda parayı kazanama
dıkları için dışarı gitmişlerdir. Bu yanlış bir 
düşüncedir. İdari hiyerarşi içinde doktorun 
çektiği çile çok büyüktür. Kazalarda, vilâyet
lerde bir çok mevularda doktorlara verilen 
kıymet, gördürülen hizmetler yönünden, tah
sil bakımından kendilerinden çok geride olan
ların alt mevkilerinde çalıştıkları bir realite
dir. Ben bunu ezbere de söylemiyorum. Benim 
eşim doktordur, yakînen çektiklerini biliyorum. 

ikincisi, partizanca yapılan terfi ve tâyin
ler vardır. 

üçüncüsü, ihtisas yapmak için çeşitli güç
lükler çeker bu, arkadaşlarımız bu yönden ve 
Türkiye'de yükselmek imkânı bulamadıkları 
için dışarda çalışmak hevesinde veya mecburi
yetinde kalmışlardır. Gönül arzu ederdi ki, bu 
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gelen kanun, bunları ihata edecek mahiyette ol
sun ve gönül rahatlığı ile bu kanuna oy vere
lim, ama bu olmamıştır. 

Dışarda çalışan arkadaşları büyük bir töh
met altında bırakmamak için bu konuşmayı 
yapmak mecburiyetini duydum, zaruretini duy
dum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sayın Sağlık Bakanı buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

Bugün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nı ilgilendiren iki önemli kanun teklifi tasvip
lerinize mazhar olmuştur. Bu, Bakanlığıma ye
ni bir güc katmıştır. Bu itibarla Yüce Meclise 
Bakanlığım adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Asırların ihmaline uğramış hizmetlerden bi

risi de sağlık hizmetleridir, ama bu hizmetler, 
bilhassa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
kurulduğu ilk günden itibaren, yani hemen he
men elli yıla yakın bir zamandan beri bu Ba
kanlığın gösterdiği büyük gayret, büyük bir ça
lışma neticesi olarak ıslah devresi içine girmiş 
ve birçok sahalarda da başarılı sonuçlara eri
şilmiştir. 

Bugün, modern tıbbın bir icabı olarak gerek 
koruyucu sağlık hizmetlerinde, gerekse tedavi 
hizmetlerinde memleketimizde de büyük bir ge
lişme vardır. Bu gelişmede şüphesiz en önemli 
unsur personeldir. Bakanlığımızın personel po
litikası, yeterli ve dengeli bir şekilde yurdumu
zun ihtiyaç gösterdiği her sahaya, her köşeye 
bu personeli tevzi edebilmektir, ama şunu hu
zurlarınızda bilhassa belirtmek isterim ki, maa
lesef bunun büyük imkânsızlığı içerisindeyiz, 
Bu imkânsızlıkların en başında geleni de per
sonelimizin yeter miktarda olamayışıdır. Bu
nun için tıp fakültelerimizi genişletiyoruz, ço
ğaltıyoruz. Bu sene, 1968 - 1969 senesi içerisin
de biz tıp fakültelerimizden 900 e yakın bir 
miktarda hekim mezun ettik. Bu rekor seviye-
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I sindedir. Keza 1969 - 1970 senesi içerisinde de 
tıp fakültelerimize 1 200 ün üzerinde öğrenci 
alınmıştır. Yeni açılmış tıp fakültelerimizin ve 
mevcutlarımızın gelişmesi neticesi olarak bu 
rakam önümüzdeki üç ilâ beş sene arasında 
2 500 rakamına ulaşacak ve böylece mezun et
tiğimiz hekim sayısı bizi tatmin edecek bir se
viyeye ulaşacaktır. 

Yardımcı sağlık personelinin durumu ise 
şöyledir: Bundan onbeş sene evvel, her sene an
cak 150 kadar yardımcı sağlık personeli mezun 
ediyorduk. Arkadaşlarım, bu sene bu rakam 
1 900 ün üstüne çıkmıştır ve bu sene yardımcı 
sağlık personeli okullarına almış olduğumuz 
öğrenci sayısı ise 3 000 in üzerindedir. Şu halde 
yine önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu ra
kam da 2 500 ün, 3 000 nin üzerini aşan bir 
mezun seviyesine yükselecektir. 

Binaenaleyh, hekim ve yardımcı sağlık per
soneli bakımından o kadar kötümser olmaya 
lüzum yoktur. Ancak, biz personelimizin şart
larını düzeltmeye ve yeniden Bakanlık teşkilâ
tına girecek olan personele daha cazip şartlar 
getirmeye mecburuz. İşte bugün huzurunuzdan 

I yüksek tasviplerinizle geçmiş olan bu kanun, 
bir nebze de olsa bu şartları bir parça vasıflı 
ve seviyeli bir hale getirmektedir. 

Ben huzurlarınızda, Bakanlığıma, Bakanlığı
mın çalışmalarına göstermiş olduğunuz bu te
veccühe karşı tekrar teşekkürlerimi arz ediyo
rum ve kanunun memleketimiz için hayırlı ol
masını yürekten diliyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — G-ündem gereğince şimdi sırada 
bulunan araştırma önergelerinin görüşülmesine 
geçmemiz lâzım. Ancak geri kalan çalışma sü
resi içinde bunun bir tanesini dahi bitirmemiz 
mümkün olmadığı gibi, bayram tatilinden yeni 
çıktığımız için evvelce kayıtlarını yaptırmış 
olan bâzı grup sözcülerinin de hazırlıklarını ta-
ımamlayaraadıkları hakkında Başkanlığa mü
racaatlar vâki olmuştur. O itibarla, 25 Şubat 
1970 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 18,02 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. __ Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Ak al'un, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirttiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnn, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
dena getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
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Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. ı 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) I 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ' 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) | 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, I 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesii için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık t 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak | 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Miaietvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Snrt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 



14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Kumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. _ Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 

tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'm, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 



37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asirJtlanmLı^mn ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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I masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. —• Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

i 54. —- İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım üâçlarma dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha-
I zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
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aiıraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanu?.-
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
r^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ııer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. î. Müessesesin deki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet. Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ölddrülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nm, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözılü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklajr Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması haklkmda ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 



85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, ! 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^ dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
©dilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 1 
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! 97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-

I nmdan sözlü sorusu (6/111) 



108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz (Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

2. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi

ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiye! Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve dligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 



tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

5. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

6. — 654 sayılı Toplum zabit ası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

7. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'dem olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniıköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan -olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal1 Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tamhi : 7 . 2 . 1970) 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve me
murları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 8 

arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sa
yılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (2/30, 2/187) (S. 
Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

11. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 , 1970) 

12. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 13 
arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa 
ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/29) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 .1970) 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Burdur Milletvekili Nadir 
Yavuzkan'ın, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 saydı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 
saydı Kanuna bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair ve Ankara Milletvekili 
Oğuz Ay gün ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları 

raporları (2 /30 , 2 /187) 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmeline dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı cetveller
de, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna bağlı kadro cet

vellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/30) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen-
meşine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerle, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddecinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde 'değişiklik yapılmasına 'dair kanun teklifiyle gerekçesd ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. Saygılarımızla. 3 , 11 . J 969 

Trabzon Milletvekili Burdur Milletvekili 
Ahmet Şener Nadir Yavuzkan 

Sağlık ve Sosyal Yar'dını Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerle, 3017 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna bağ

lı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun teklif inin gerekçesi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı gündüzlü sağlık kolejlerinden 1967 - 1968 ve 
1968 - 1969 ders yılında mezun olan sağlık memurlarımın kadrosuzluk sebebiyle tâyinlerinin ya
pılamadığı, batta kadro kanunu çıkarılmadığı takdirde 1969 - 1970 yılında ımezun olacakların da 
tâyinlerinin yanılamıyacağı acı bir gerçektir. 

Hattâ, aynı Bakanlığa ait yatılı sağlık kolejlerinden mezun olanlar ise 'mecburu hizmete yü
kümlü bulunduklarından kadrosuzluk sebebiyle tâyinleri 2919 sayılı Kanuna göre stajiyer namzet 
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olarak yapılmış .olup bunlardan namzetlik mü'ddetini 'dolduranların ('6 ay - 2 sene) ise kadrosuz
luk sebebiyle asaletleri taısklik eıdilmediğinlclen memur sınıfına kabulü mümkün 'Oİamaimakta ve per
sonel mağdur duruma düşürülmektedir. 

Ayrıca, lilki senelden beri fcaklrosuizlıuik yüzünden terfi edem iyen sağlık memurları adedi süratle 
artmaktadır. 

'Sağlık memurları, 'ortaokuldan ısionra 3 - 4 yıl tabsil görerek yetişmekte olup balen kaidrio ma
aşları en son 800 olup 1 250 lira maaştan yukarı çıkamamaktadırlar. Halbuki bütün meısilek okul
larından mezun olanlar için böyle bir tahdit yoktur. Meselâ, ortaıokuMan sonra aynı tahsilli gören 
Öğretmenler, Orlman ve Ziraat Teknisyenleri baromin üst 'derec'cderüne kadar [muntazaman terfi 
etmelktodirler. İşte, ısağb'k memurlarının da haklarının iadesi için kakleımeli olarak 45 aded 950 
liralık (kaldno teklif od'il m işitir. Bu suretle 35 - 40 yıl: hizmet eden sağlık m omurları biç olmazsa 
bu ka'drol ardan 1 500 liraya terfi ile emekliliğini .sağlamış olacaktır. 

Diğer taraftan kadrosuzlulk sebebiyle terfi edem iyen sağlık meımuıdarınnı ıda zamanında ter
filerin! sağlamak üzere yeni ımezun sağlık 'memurları, için alınacak kadroların bir kısmı yüksek 
'kadit) olarak teklif e'dilmiş ve bunlar'dan boşalan kalr,darın yeni mezunlara verilmesi sağlanmış 
olacalktır. M • ' [ 

'Kademeli olarak (1), (2) ve (3) sayılı cetvellerde teklif edilen sağlık memuru kadro adedi 
ccm'aıı 2 801 dir. Bu kadroların, 2 301 adedi kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 
Bunun yerine (4) sayılı cetvelde gösterilen 1 301 aded muhtelif kadro kaldırılacaktır. Geriye ka
lan muhtelif 1 000 aded kadro ise 1907 - 1968 ve 1968 - 1969 yılında mezun olanlar ile halen nam
zetlik müddetini doldurmuş olup kadrosuzluktan memur sınıfına geçirilerniyen sağlık memurları 
içindir. (2) ve (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ise 1969 - 1970 yılında mezun olacaklar ile 
müddeti dolduğu halde asaleti tasdik edilemiyenler içindir. 

Köy sağlık memurları kadrolarının kaldırılış sebebi : 
Köy sağlık memurlarının yetiştiği köy enstitüleri sağlık kolunun, köy enstitülerinin öğretmen 

okulu haline getirilmesi dolayısiyle 6888 sayılı Kanunla kaldırıldığı sebebiyle köy enstitüleri 
sağlık kolundan köy sağlık memuru yetiştirilmesine son verilmiştir. 

3017 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı Kanunun 6753 sa
yılı Kanunla değişik 4 neü maddesinin 2 nci fıkrasında «'Meslekte bilfiil 6 sene çalışmış ve iyi 
sicil almış köy sağlık memurlarından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin tensibedeceği mü
esseselerde '6 ay müddetle bir tekâmül devresi geçirerek yapılacak imtihanda muvaffak olanlar 
şehir ve kasabalarda istihdam olunurlar.» denilmektedir. 

Esasen bu kanunun çıkarılmasından gaye sağlık memurları ile köy sağlık memurları arasında
ki tefrikin kaldırılması ve bu personelin diğer sağlık memurları gibi şehir ve kasabalarda istih
dam edilmesidir. Bu kanun gereğince köy sağlık memurlarının hemen hepsi 6753 sayılı Kanun 
gereğince kurs görerek şehir ve kasabalarda istihdam hakkını almışlardır. 

Hazırladığımız bu kanun teklifinde kaldırılacak köy sağlık memurları kadroları karşılığında 
sağlık memurları kadrolarına ilâvesi cihetine gidilmiştir. Bu suretle kanunun verdiği yetkilerle 
halen hizmet bakımından bir farkı olmıyan sağlık memurluğu hizmeti birleştirilmiş olacaktır. 

Gevher Ncsibe Sağlık Eğitim Enstitüsünden mezun olan sağlık eğitimcisi ve sağlık istatistik
çilerinden bâzıları şef ve şef muavini olarak vazife görmektedirler. Bu bakımdan asıl kadroları
nın kendilerine tahsisi için (3) sayılı cetvelde cem'an 60 kadro teklif edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VE BURDUR MİLLETVEKİLİ NADİR YAVUZ-
KAN'IN TEKLİFİ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerle, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna bağlı 

kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerine, bu kanuna bağlı (1), (2) ve (3) sa
yılı cetvellerde derece ve memuriyet çeşidi yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 6942 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin iller kuruluşu başlığı altında yazılı 
köy sağlık memurlarına muhasses ilişik (4) sayılı cetvelde aded ve unvanları yazılı kadrolar kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kadrolar sağlık memuru unvanı ile bu kanunun birinci maddesinde yazılı (1) 
sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

MADDE 4. — Köy enstitüleri sağlık kolundan mezun köy sağlık memurlarının, sağlık memur
ları kadrolarına atanmaları yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kadroları kaldırılan köy sağlık me
murlarının (kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) sağlık memurları kadrolarına yeniden 
atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu memurların almakta oldukları aylıkların öden
mesine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 31 . 8 . 1970 tarihinde, (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar da 28 . 2 .1971 tarihinde mute
berdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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(1) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin adı Aded Aylık 

İller kuruluşu 

6 Sağlık Memuru (Şef) 
7 Sağlık Memuru 

9 
10 
11 
12 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

25 
80 
800 
500 
300 
150 
446 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

6 

(2) SAYILI CETVEL 

Sağlık Memuru (Şef) 
7 Sağlık Memuru 

12 » » 

10 
15 
200 

950 
800 
400 

(3) SAYILI CETVEL 

6 Sağlık Memuru (Şef) 10 950 
7 Sağlık Memuru 15 800 

12 » » 250 400 
6 Sağlık Eğitimcfei (Şef) 15 950 
7 Sağlık Eğitimcisi (Şef Muavini) 15 800 
6 Sağlık Istatikçisi (Şef) 15 950 
7 Sağlık Istatikçisi (Şef Muavini) 15* 800 

D. 

(4) SAYILI CETVEL 

Köy Sağlık teşkilâtı 

Memuriyetin adı Aded Aylık Kanun No: 

7 Köy Sağlık Memurları 
8 » » :» 
9 » » » 

10 » » » 
11 » » » 

40 
297 
483 
450 

800 
700 
600 
500 

6942 — 
665 — 
665 
665 

981 
981 

131 450 665 

M. Meclisi (;S. Sayısı : 44) 
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Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurlan Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 

sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3'Ö17 'sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurları Kanununun 'bâzı maddele
rini değiştiren 225 ve '981 ısayılı kanunlarda ve 4802 sayılı Kanuna foağlı (1) sayılı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 'gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını rica ederiz. Saygılarımızla. 

Ankara Milletvekili Çorum Milletvekili Gümüşane Milletvekili (Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Oğuz Aygün Yakup Çağlayan Ekrem Saatçi Ragıp Üner 

İsparta Milletvekili Sakarya Milletvekili Ankara Senatörü Ankara Milletvekili 
Ali İhsan Balım Nuri Bayar İsmail Yetiş Kemal Yılmaz 

Erzurum Senatörü Gaziantep Milletvekili 
Edip Somunoğlu M. Lûtfi Söylemez 

GEREKÇE 

'3017 sayılı Teşkilât ve Memurlar Kanununun 1 nei maddesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğını, memleketin sağlık şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimai sağlığına zarar veren âmillerle 
mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak ye üşmelerini temin etmekle görevlendirmiştir. 

Bu görevin, programlı ve plânlı foir şekilde ta hakkuk ve temadisini öngören 1'5 yıllık kalkınma 
plânında lüzumuna işaret edilen sağlık personeli yer almış, artan nüfus sayısı ile oranlı olarak 196'8 
yılında sağlık (hizmetinde, 10 258 hekim, 825 diş tabibi, '825 eczacı, 9 093 ®ağli!k memuru, 13 118 
hemşire ve efbe, 13 148 köy elbesinin mevcudolması öngörülmüştür. 

Filhakika bugüne kadar fakülte ve okullardan mezun olup, yurt alanına yayılmış bulunan ve 
bakanlığımız kuruluşlarında, İktisadi 'Devlet Teşekküllerinde, Sosyal Sigortalarda, Millî Savunana 
Bakanlığı emrinde görevli bulunanlarla serbest çalışanlar dâhil yukarda gösterilen rakamlara yak
laşık hekim ve yardımcı sağlık personelinin mevcudolduğu vilâyetlerden alman istatistik! bilgiler
den anlaşılmaktadır. 

Calibi dikkattir ki, Bakanlığımız kuruluş ve kurullarında 13 921 hekim, 111 diş talbibi, '64 eczacı, 
4 094 sağlık memuru, '2 042 hemşire, 2 ıGOO hemşire yardımcısı ve 4 691 köy ebesi görevli (bulunmak
tadır. 

Hükümetin sağlık politikasında istenilen gayeye ulaşabilmek ancak ımlüsait kadro imkânlarının 
elde edilmesi ve yetiştirilen personelin malî imkânlara kavuşturulması, farklı ibarem sisteminin uy
gulanmaması, personelin günün hayat şartlarına göre tatmin ve ihtisas sahibi elemanların terfile
rinin sağlanması için lüzumlu kadroların temin edilmesiyle mümkün olabileceği kanısındayız. 

23•'. 6 . 19Ö9 tarihinde yürürlüğe giren 3 017 sayılı Kanunla kurulu ve çeşitli sağlık hizmetle
rini içine alan genel müdürlüklerin nüfus artımı ve hizmetin 'genişleme ve gelişmesi sebebiyle yine 
genel müdürlükler ihdasını ve müdürlükler kurul imasını 'zaruri kılmıştır. 

Vatandaşın sağlık hizmetine adanmış olan bakanlığımız, 'genel müdürlüklerin (bulgünkü vazife 
ve yetkisine! kısaca temas edilerek her genel müdürlüğün if asiyle mükellef Ibulunduğu hizmetler 
hakkında ayrı ayrı bilgi vermekte fayda mülâhaza etmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü : Hıfzıssıhha Dairesi (Başkanlığı iken "kapışanıma giren ve dar 
bir nüfus sahasına hitabeden ve gelişmiş ve genişlemiş olması itibariyle sıtma, eczacılık, verem şu
beleri çeşitli kanunlarla genel müdürlük ve trahom şubesi müdürlüğü uyuşturucu maddeler ve ce
miyeti akvam şufbesi de dış münasebetler dairesi başkanlığı gibi ünitelere ayrılmıştır. 

Diğer taraftan durmadan gelişen tıp alemindeki yeniliklere ayak uydurulmak üzere Sağlık 
İşleri Genel Müdürlüğünün uhdesine yeni görevler verilmiştir. Yurdumuzda çevre sağlığı şart
larının kontrol ve ıslahı, bu meyanıda gıda kontrolünün etkili bir şekilde yapılabilmesi çevre sağ
lığı teşkilâtının kurulması ile mümkün olabilecektir. Kurulacak 'Teşkilât her ilde bir halk sağlığı 
lâboratuvarınm vücuda getirilmesini gerektirmektedir. !Sağbk hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölge
lerde çalışacalk teknik personele şiddetli ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Çevre sağlığı hizmetlerinin arz ettiği önem karşısında Dünya ıSağlık 'Teşkilâtı uzmanları ile 
hazırlanmış olan 03 - 05 projelerine istinaden çevre sağlığı şubesinin faaliyet sahası çolk genişlemiş 
ve ibu şubeye beş •bölüm 'eklenmiştir. Bu sebeple kurulan bulaşıcı hastalıklarla savaş, Frengi -
Lepra, Bütçe ve Plân, genel .koruyucu hizmetler, genel hizmetler, tıp meslekleri ve Yüksek Sağlık 
Şûrası, mahallî koruyucu teşekküller, lâboratuvarlar, (çevre sağlığı şubelerinin randımanla ça
lışmaları sağlanmak üzere merkez ve iller kuruluşlarına ilâvesi gereken kadrolar bir sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü : 
1946 yılında 4862 sayılı'Kanunla kurulan Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü unvanı ile 

faaliyette iken yeni hizmetlerle teşhis edilerek 225 F ayılı Kanunla adı Tedavi Kurumları Genel Mü
dürlüğüne çevrilmiş, kadro tevsii ve takviyesi yapılmamıştır. Bu kere hizmetin gereğine göre ge
nel hastalıklar, özel hastalıklar, kan ve lâboratuvarlar, tılbbi cihaz ve lâboratuvarlar, sıhhi mimar
lık, Etüt ve Proje ve kontrol plân, bütçe ve malî işler, etüt araştırma ve hizmet içi eğitim şubele
rinden kurulu olarak faaliyettedir. 

1946 yılında 6520 yataklı 60 aded çeşitli tedavi/kurumları mevcut iken bu gün tedavi kurum
larının adedi 503 ve hasta yatağının adedi do 34 799 a çıkarılmıştır. Tedavi Kurum kurullarının 
faaliyet sistemi ve çalışma tarzı değişmiş hasta yatağı ve hastane adedi 22 sone evveli ile kıyas-
lanamıyacak kadar artış kaydetmiş olmasına rağmen hu Genel Müdürlük merkez kuruluşunda he
men hiç denecek kadar ufak değişiklikle iktifa edilmiştir. 

1946 yılndan bu yana % 600 oranında artış kaydeden yataklı tedavi (kurumlarının merkez-
kuruluşundaki mevcut kadrolarla idaresi imkânsız hale gelmiştir. Zira yataklı tedavi kurumları
nın mevcut ve talimat hükümleri dairesinde tedviri, teftiş ve murakalbc raporlarının tetkiki, stan
dart personel kadrolarının tesbiti ikan nakil merkezleri ve lâboratuvarlarının kuruluş ve hizmet
lerinin takibi kamu ve özel sektörle bunların dışında kalan diğer teşekküllere ait yataklı teda
vi kurumlarının murakabesi, ücretlerinin tesbiti, tesislerine ait ruhsatlarının tanzimi, Genel Mü
dürlüğe bağlı »bilumum yataklı tedavi kurumlarının hariçten ithal edilen ve İstihsal Vergisinden 
muafiyeti gereken cihazların tesbiti, faturalarının tasdik ve sosyalleştirme bölgeleri hariç tedavi 
kurumları inşaatlarını takip -kontrol ve aylık yatırım programlarının tanzimi, istimlak ile büyük 
ve küçük onarımların yaptırılması bu kurumların yıllık bütçelerinin ve gerekçelerinin hazır
lanması ve bilcümle ödeneklerin tahsis ve tevzii GARE Teşkilâtının yollanan gıda maddelerinin 
dağıtılması, seminerler, kurslar, hastaneler arası ziyaretler, ilmî toplantılar ve tıp mesleklerine 
ait takip fişlerini düzenlemek gibi tedavi edici hekimlikle ilgili hizmetleri ifa etmekte görevli bu
lunan bu Genel Müdürlük ıbu görevleri mevcut kadrolarla her ıbakımdan tedvire imkân görme-
ımektedir. 

Tedavi edici hekimlik sahasında plânın öngördüğü (hedeflere varılabilmesi bu hizmetlerin hal
kın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir seviyeye ulaştırılması ancak yoğun bir çalışma ile mümkün 
olabilecektir. Bu çalışmanın organize edilmesi Genel Müdürlüğün yeniden teşkilâtlandırılması ile 
kabil olacağı kanaatine varılmış ve 22 sene evvelki kuruluşun kaldırılarak bu günkü hizmet an
layışına uygun kuruluş ve kadrolar tihtas olunmuştur. 
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Za'tişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü : 
1954 malî yılının başında 6284 sayılı Kamıma 1939 yılında alınmış olan kadrolara 12 kadro 

daha ilâve edilerek 45 kadro ile vazife gören bu genel müdürlük, halkın sağlık hizmetine tahsis 
edilen koruyucu ve tedavi edici hekimlik çerçevesi içinde hizmet gören sağlık personeli ve yar
dımcı hizmetlerde çalışanlarla birlikte bu günkü personel mevcudu 45 bin civarındadır. 

1954 yılındaki kadrolara göre artış % 100 ün üstündedir. Yetiştirme ve ikmal kaynağı bakan
lığımıza ait bulunan çeşitli sınıflara mensup sağlık personelinin özlük hakları ile ilişkin hizmetle
rin ve zata taallûk muamelâtının rasyonel bir şekilde tedviri için yeni şubelerin iıhtası zaru
reti hâsıl olmuş ve hizmeti adepte olan Zatişleri personelini .göreve bağlanmasını sağlamak ama-
ciyle 1 100 liralık üç aded Genel Müdür muavini kadrosunun kaldırılaralk 1 250 liralık 3 kadronun 
mevcuda eklemmesi, etüt ve dokümantasyon, Encümen, Plân, Bütçe ve Araştırma, koordinasyon 
şubelerinin kurulması ve lüzumlu kadroların ilâvesi teklifinde bulunulmuştur. 

Sağlık propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü : 
Kalkınma plânının öngördüğü hizmetlerden biri de her seviyedeki halkuı sağlık bilgisine sa

hip kılınmasını 'gerektirmektedir. 
Plân gereği yerine getirilmek üzere halk eğitimcisini yetiştirip sağlık hizmetine sevk etmek 

ve 67 ilde birer eğitimcinin bulundurulmasını ve merkezde de bu alanda yetişmiş tecrübeli müte
hassıslara yer verilmesini sağlamıak ve sağlık istatistiklerini ıslah ve geliştirilmesi maksadiylc Dün
ya IS'ağlık Teşkilâtı ile bakanlığımız arasında akdedilen mukavele gereğince Sağlık ve Sosyal Yar
dım müdürlükleri bünyesinde birer istatistik şubelerinin kurulması bu suretle sağlık istatistikle
rinin değerlendirilerek ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi ve itimada şayan verilerin 
alınması teanin -edilmek üzere lüzumlu kadroların teklif edilmesi cihetine gidilmiştir. 

Eczacılık ve Tıblbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü : 
6 . 2 . 1958 tarihinde yürürlüğe giren 7068 sayılı Kanunla alman kadrolar Ensektisit ve Ro-

dentisit ve diğer mücadele ilâçları ile ilgili işlemler, majinsral tarife, basın işleri, bütçe ihtira 
beratı, savunma sekreterliği, muamelâtının tedvirine kâfi gelmemektedir. 

Tıp âleminde durmadan gelişen yeni keşifler, kuruluşların veçhesini değiştirmeyi zorlamakta 
ve Ibu genel müdürlükte kuruluş sisteminde değişiklik yapılarak mevcut bulunan 5 kübeye ilâve
ten bir idari şubenin faaliyete geçebilmesine ve ayrıca 1 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 
16 kotadan itibaren bütün gayrimamul ilâçlarının fiyat kontrolünün Dış Ticaret Kararnamesi ile 
bakanlığımıza verilmiş bulunduğundan bir de ilâç ithal şubesinin vücude getirilmesine bundan baş
ka mevcut bulunan yerli ve yabancı müstahzarlar, kodeks ve uyuşturucu maddeler, eczacılık ve lâ-
boratuvarlarm kadro ilâvesiyle takviyesine lüzum görülmüştür. 

Uzun zamandan Iberi Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğünde görevli bulunup hususi
yet arz eden hizmetleri lâyikiyle tedvir ederek tecrübe sahibi olan liyakatli memurların da ter-
filerini sağlamak üzere 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış yerine 1 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü : 
Kuruluşuna aidolan 225 sayılı Kanunla çok mahdut bir kadro alınmış olduğundan 1965 Hazi

ran ayından itibaren de verem yataklı tesisleri bu genel müdürlüğe devri dolayısiyle hizmet daha 
da çok genişlemiştir. Bu bakımdan mevcut kadrolar kifayet etmemektedir. Bu durum nazarı itiba
ra alınarak teşkilât şemasına göre hazırlanan kadroların teklifi yapılmıştır. 

BCG Kampanyası Başkanlığı : 
1953 yılından beri yurt sathında büyük bir kampanya halinde tatbikine başlamış olan BCG 

aşısı faaliyetleri günden güne gelişmekte olmasına rağmen bu hizmet 225 sayılı Kanunda yer alma
mıştır. BCG kampanyası merkez teşkilâtı ve BCG kampanyası grupları gezici röntgen verem ta-
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rama merkezi ve gezici röntgen verem tarama ekipleri RE-Test ekibi, istatistik bürosu olarak 
faaliyette bulunan bu teşkilâtın kadrolarının genişletilmesi zaruridir. 

Verem Savaşı dispanserleri : 
Plân ve program gereğince verem savaşı dispanserlerinin adcdleri yıldan yıla artmakta, mev

cut tabip ve personel kadroları ihtiyacı karşılamamaktadır. Halen çalışan personelin terf ilerini 
sağlamak ve kadro ihtiyacını karşılamak maksadiyle ilâve kadrolar teklif edilmiştir. 

Göğüs hastalıkları hastaneleri : 
Mevcut göğüs hastalıkları hastaneleri ile sanatoryumlarıımızın yatak adedi yıldan yıla artmakta 

olduğundan mevcut tabip ve personel ihtiyacı ka rşılanamamakta ve verem savaşı hizmetleri lâyikı-
veçhile yürütülememektedir. Hastanelerde mevcut personelin terfileri de nazara alınarak başka teş
kilâtlara geçmemelerini sağlamak üzere ihtiyaç nisbetinde kadro teklifi yapılmıştır. 

Bölge başkanlıkları : 
Verem savaşı hizmetlerimizi bilhassa teknik ve idari yönden denetlemek maksadiyle kurulmuş 

olan Verem Savaşı Bölge başkanlıkları 225 sayılı Kanunda yer almadığından bölge başkanlıkla
rının takviyesi için bu kurula da ihtiyaç nisbetinde gerekli kadroların ilâvesi yapılmıştır. 

Bölge tüberküloz lâboratuvarları : 
Verem Savaşı dispanserleri bünyesinde açılmış bulunan bölge tüberküloz lâboratuvarlarmın 

adedleri gittikçe artmakta olduğundan verem savaşında çok önemli hizmet gören bu lâboratuvar-
lar için de takviye bakımından gerekli kadrolar teklif edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü : 
Kalkınma Plânında öngörülen 0 - 6 yaş korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmesi, 

yaşlıların himayesi, sakatların toplum hayatına intibakı ve bir iş sahibi olmaları, çalışan annele
rin çocuklarının gündüzleri bakılmalarını sağlamak amaciyle çocuk bakım yurtları, ihtiyarlık 
bakım yurtları, rehabilitasyon merkezleri ve kreş ve gündüz bakım evleri inşa ettirilerek hizmete 
açılmaktadır. 

Bu müesseselerin faaliyetlerine, gayelerine uygun bir şekilde yerine getirebilmeleri, noksan 
personel ihtiyacını karşılıyabilmeleri, yeni müesseselerin faaliyete geçirilmesi için lüzumlu personel 
kadrolarının tahsis edilmesi zarureti vardır. 1968 Kadro kanunu tasarısı ile ayrı ayrı her tip 
müessese için teklif edilen kadrolara ait gerekçeler aşağıdadır. 

Çocuk bakım yurtları : 
0 - 6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmelerinin sağlandığı 

çocuk bakım yurtları, mevcut program gereğince inşa edilmektedir. Halen faaliyette bulunan Es
kişehir Çocuk Bakım Yurdu ile Hatay Çocuk Bakım Yurdunun ayrıca inşaatları tamamlanmak üzere 
olan, Bursa, Samsun, Adana ve Yozgat Çocuk Bakım yurtlarının muhtacolduğu kadroların tekli
finde bulunulmuştur. Bunun dışında 225 ve 98İ sayılı kanunlarla almaınıyan Kayseri, Diyarba
kır, Erzurum, Sivas, izmir Karşıyaka, Kütahya ve İçel Çocuk Bakım yurtlarının ihtiyacı olan 
personel teklifi de yapılmıştır. 

İhtiyarlık Bakım yurtları : 
Yine bir program dâhilinde inşa ettirilerek hizmete giren ihtiyarlık Bakım yurtlarından biri 

olan Eskişehir ihtiyarlık Bakım Yurdu, personel kadrosu ile 981 sayılı Kanunla Konya ihtiyarlık 
Bakım Yurdunun almamıyan kadroları teklif edilmiştir. 

Kreş ve gündüz bakımevleri : 
1966 yılı programına alman istanbul Kreş ve Gündüz Bakımevi yıl sonunda tamamlanarak 

hizmete girecektir. Ankara Yenimahallcde yapılan Kreş ve Gündüz Bakımevinin benzeri olan istan
bul'daki müessese için 665 ve 981 sayılı kanunlarla alman kadrolar dikkate alınarak kadro tek
lifinde bulunulmuştur. 
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Rehabilitasyon merkezleri : 
1968 yılı programına alman istanbul Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam etmektedir. Tıbbi, 

meslekî ve idari bölümleri bulunan rehabilitasyon merkezinin ihtiyacı olan teknik ve meslekî per
soneli için kadro teklifinde bulunulmuştur. 

i l e r Sosyal Hizmet Merkezleri : 
Her türlü Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik hizmetlerini düzenlemek, korunmaya ımuhtac, 

çocuklarla sakatlar ve ihtiyaçların 'bakım, yetiştirilme ve rehabilitasyonu ve çalışma gücünden 
yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliği sağlamak görevleri verikn 'Sosyal hizmetler Genel 
Müdürlüğünün fonksiyoneli yönetimi altında ve Vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesi 
içinde kurulması öngörülen sosyal hizmet merkezlerinden Ankara, Konya, Adana, Eskişehir, Di
yarbakır, Erzurum, İstanbul ve İzmir illeri sosyal hizmet .merkezleri için kalifiye personel temi
ni amaciyile Ikadro teklifinde bulunulmuştur. 

tiler Sağlık ve Sosyal Yatfdım Müdürlükleri: 
(Sosyal Hizmetler Akademisinden 1967 - 1968 öğretim dönemlinde ımezun olacak 'burslu öğrenci

lerin 'ihtiyaç duyulan iller Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri bünyesinde Sosyal Hizımet mü
tehassısı olarak istihdamı amaciyle 30 adeıd kadro teklif edilmiştir. 

iSosyal Hizmetler Akademisi : 
1961 yılında kurulan ve yurdumuzda ilk defa Sosyal Hizmet alanında kalifiye personel yetiş

tiren ve lise üzeri 'dört yıl öğrenim veren Sosyal Hizmetler Akademisi gün geçtikçe ilerlemekte 
olan 'bir müessesedir. Öğretim üyesi ve teknik personel yönünden ihtiyaç duyulan kadrolar içiln 
telkliifte bulunulmuştur. 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü : 
Yetiştirme ve iklmal kaynakları Bakanlığımıza ait bulunan «kullardan 1967 - 1968 'ders yılında 

370 hemşire yardımcısı, 822 köy öbesi, 376 hemşiro ve dbe 424 sağlık memuru 50 çevre sağlığı tek
nisyeni, 19 lâiboratuvar teknisyeni ile 24 radyoloji lâlboratuvarı teknisyeni, ımezun olmuştur. Ay
rıca yüksek dkullardan ıda 77 personel olmak üzere ceman 2162 personel sağlık hizmetlinde görev 
alacaktır. Çalışacakları sahalarda görev almak üzere atanmaları yapılacak ibu personel için 2162 
kadronun teklifi yapılmıştır. 

Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü : 
665 sayılı Kanunla 1965 yılında müvessih kural muş bulunan Ana ve Çocuk Sağlığı Kurulu, 

Tüık anası ile çocuğunun sağlığını koruımak için plânlı ve programlı çalışmayı düzenlenmek, .gerek 
gebeliklerin devamı .müddetince ve gerekse doğumdan sonra ana ve çocuğun sağlığını takibetmek-
le yükümlüdür. 

Bu müdürlüğün li'ây ve kentlerde kurduğu is *;a!sy onlardaki ana ve çocuk sağlığı ünStelerinde-
k!i faaliyetleri geliştirmek ana ve çocuğun sağlığı devamlı 'bir şekilde takibetmek için mütehassıs 
hekim ve diğer yardımcı personelin temin edilmesline lüzum vardır. Kurulmuş ve kurulacak ana 
ve çocuk sağlığı merkezlerinde çalıştırılmak üzere 137 ve 10 mıntıkada 'vücuda getirilecek Baş
kanlıklar için istatistiki bilgileri verecek 71 memura lüzum görülmüştür. Bu ihtiyacı karşılamak 
üzere 218 kadro teklif edilmiştir. 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğü münhasıran uzun vadeli plân ve muvazii programlarının yapılması ge

rekmektedir. Genel Müdürlüğün şubelerinin muayyen bir program dâhilinde ve bütün memleket 
sathında sistemli 'bir şekilde vazife görebilmesi ve taşra teşkilâtının !her türlü çalışmalarının ih
tiyaçlarına göre bir programa bağlanması ve ayrıca ilâç, tıbbi idari ve 'benzeri ikmallerin arıza
sız 'bir şekilde yürütülmesi 'bakımından mevcut üç şube müdürlüğüne idareten plân şubesiyle 
ikmal şubesinin tesisi gerekmektedir. Keza daireler arasındaki koordinasyonu temin yönünden de 
2 şulbeye ihtiyaç vardır. 
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Henüz iki seneyi tecavüz eden kuruluşun tamamlanması vıc (memleket sathındaki çalışmaların 
aktif olarak mahallinde murakabe ve tetkiki dolayısiyle beş şube müdürünün ihdası; 

Nüfus Plânlaması 16 Bölge Başkanlığı 'ile 67 il Başkanlığı kadroları alınmıştır. Başkanlıklar 
emrinlde çalışmak üzere ve kamu 'oyunun tamamon yabancısı olduğu teşkilâtımızın çalışmalarım 
kolaylaştırmak ve halkımızın eğitimini yaparak randuımanı artırmak ve kendisini kamu oyuna 
sempati ile Ikaibul ettirmek liçin Bölgeler Grupu Başkanlığı emrinlde nüfus plânlamasının bütün 
inceliklerine vâkıf ve halkı eğitdbilecek kabiliyette 16 bölge için eğitimci müşavir kadrosunun. 

11 'Başkanları emrinde nüfus planlaması halk eğitimini 'bilfiil yapmak ve programı organize 
etmek üzere ilk nüfus plânlaması memuru kadrosunun teklif yapılmıştır. 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı : 
Kalkınma plânı 'hükümleri dairesinde genişliyen ve gelişen sosyalleştirme tatbikatını yürüt

mekle görevli bulunan Sosyalleştirme Dairesinin Mcrikez 'Teşkilâtı kadrosunun pek zayıf bulun
ması hasebiyle üç 'mütehassıs tablilb ile bir istatistikçi ve 15 memurla takviye edilmesi gerekmek
tedir. Ayrıca taşra teşkilâtında mevcut 821 sağlık »ocağına 1969 yılında halk hizmetine açılacak 
169 sağlık (ocağının katılacağı cihetle 6'6!5 sayılı Kanunla alman 327 talbiib kadrosuna ek 75 me
mur kaidrosunun lilâvesiiındeki 'zaruret dolayılsiyle 572 'kadronun teklifi yapılmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Gerek Sosyalizasyon Bölgelerine 'katılan illerin genişlemesi ve gerekse teşkilâtın sağlık hiz

metini vatandaşın ayağına kadar götürülmesd maiksadiyle geliştirilen kurum ve kurluların teftiş 
işleminde artmış ve mevcut Başmüfettiş kadrosuna 5 ve büro şefi kadrosunun da yükseltilmesi uy
gun bulunmuştur. 

Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı : 
225 ısayılı Kanunla kurulan Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı Bakanlığımız ile Bakanlığa 

bağlı kuruluşların Birleşmiş Milletler ve bağlı teşekküller ve 'hükümıctlerarası münasebet ve işlem
lerim düzenlenmesini rabaıoriden yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Dış münasebetlerle ilgili 
muamelât ve muhaberatın mühim 'bir kısmını yabancı (dille 'olması dolayısiyle dairenin lisan bilir 
kalifiye personelle takviyesine zaruret vardır. Bugünkü maaş durumu kalifiye personel teminini 
güçleştirdiğinden tâyin edilecek personele kadro maaşının aynen verilöbıilmesini temin maiksadiy
le 225 sayılı Kanunla alınmış olan ve halen meşgul bulunan 1 100 liralık kadronun 'kaldırılarak 
bir adeid 1 500 ve iki aded de '1 250 liralık iki mütercim kalinosunun teklifi yapılmıştır. 

TraJhom SaVaş Müdürlüğü : 
Memleketimlhizin bilhassa Güney-doğu illerinde üneim arz eden trahom hastalığının önlenmesi 

gayesiyle 'Tralhomla Savaşa hız verilmek lüzuma 'hissedilmiş şimdiye kadar Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bir ışulbe müdürlüğü halinde faalSiyette bulunan bu müdürlük 981 sayılı Ka
nunla müstakil hale 'getirilmiştir. Kifayetsiz bulunan kadrosunun takviyesi. için 15 kadro ilâvesi 
yapılmıştır. 

Hukuk müşavirliği : 
3017 sayılı Bakanlık 'Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 1 1 . 2 '. 1946 tarih ve 4862 sayılı Ka

nunun 1 ınolu cetvelinde Merkez Teşkilâtında Hukuk Müşavirliği kısmında 3 ncü derece 100 lira 
kadrolu Hukuk Müşavirliği meveudolıup, 'bilâhare 25 . 2 . 1954 tarih ve 6284 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvel ile aynı daireye 5 derece 1 100 lira kadrolu 2 hukuk müşaviri verilmişken 25 . 4 . 1963 
tarih ve 225 sayılı Kanunla 2 hukuk müşavirliği kaldırılmış bunun yerine 1 sayılı cetvel ile 4 ncü 
derece 1 250 ve 5 derece 1 100 lira kadrolu iki hukuk müşavirliği daha eklenmiş ancaik, bu ara
da 1 500, 1 250 ve 1 100 lira olan Huikük Müşavirliği kadrolarında unvan tefriki yapılmasında 
zühul edilmiştlir. > 

Halbuki bütün bakanlıklarda binden fazla olan Hukuk Müşavirliği kadroları birinci, ikinci v. s. 
•olarak ikademeleındirillmiş olup hizmetin ve hiyerarşinin icabı da bunu 'gerektirmektedir. 
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Evrak Müdürlüğü : 
23 . 6 » 1966 tarihli 4862 sayılı Kanunla 1946 yılında alınmış olan kadrolarda hizmetin tedvi

rine çalışan Evrak Müdürlüğünün iş hacmi 22 sene evveli ile (kıyas kajbul etmiyecelk derecede 
aıitış kaydetmiştir. 

1946 yılında 96210 evrak gelmiş vıe aynı sene içinde 59 300 evrak gitmiş olmasum rağmen 
1966 da gelen evrak üzierinıe yapılanı işlem 280 727, .giden evrak üzerine yapılan işlemde 212 865 i 
bulmuştur. 1946 yılındaki kadro ile bu müdürlüğün idaresine imlkân kalmamış lalman kadrolar 
kaldırılarak yenli usule göre tertiplenen unvanlan tanıyan kadroların ilâvesi istenilmiştir. 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü : 
Bu Müdürlüğe bağlı Ibirer şu'be halinde faaliyete geçirilmıek üzere Iztmir ve Erzurum'da kurul

ması öngörülen ve inşaatı ikmal edilerek halk hizmetine açılmaya amade durumıa getirilmiş bulu
nan mezkûr şubelerin standart kadrolarının temimi için yapılan teklifin kanunlaşmasını mütaakıp 
faaliyete geçecektir. 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü : 
981 sayılı Kanunla kurulu akıl ye Ruh Sağlığı Müdürlüğü Teşkilâtının vazife ve salâhiyetle

rinin memleket çapında yürütülmesi ve istikbalde açılacak tesislerin genişliği nazarı iıtübaıra alına
rak ruh sağlığı hizmetlerinin çok yönlü !bir görünüş ifadesi olup .zamanında psikiyatri, pisikoloji, 
sosyoloji, psikopataloji, ruh hastalıkları epidermiyolojisi, sağlık istatistikleri gibi mıuihıteilif metot
ların koordine .edilmesıini .gerektiren bir hizımeıt olması dolayıjsdyle bu müdürlüğün kadrolarının 
kaldırılarak G-enel Müdürlük unvana altında yeni kadroların eklenmesi 'zarureti hâsıl olmuştur. 

Buh Sağlığı Genel Müdürlüğü sağlığı koruyucu tedavi edici relhalMlibasyon ve .eğitici yönleri 
ile müşterek mütalâa etmek zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun tatbiki yönünden halkı 
bu konuda sistemli bir eğitim ve propaganda ile aydınlatmak Dünya Sağlık Teşkilâtı, ÜNlOEF 
ve benzeri uluslararası teşekküllerle millî ve mahallî ruh sağlığı ile ilgili dernekle/r, üniversiteler 
ve tıp fakülteleri ile işjbirliği yapmak ruh /sağlığı ile ilgili personeli eğitmek için eğitim merkez
leri açmak ve mevcutları ile ımüşitıerefc -çalıışma yapmakla görevlidir. 

Devletin genel sosyal yardıım hizmetlerine ait görev, diğer sağlık hizmetleri yanında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına kanunlarla verilmiş bir olay olduğu malûmdur. 

Bu olayın tahakkuk ve temadisi için Sosyal Hüzmeltı Akademisi Eğitim enstitüleri ve yüksek 
okullar vüeude getirilmiştir. 

Bu akademi ve .okullardan mezun olacakların gerek sosyal alanda ve gerekse halk sağlığı, 
çevre sağlığı alanlarındaki halk sağlığı hizmeti erini de muasır memleketlerdeki hizmetler se
viyesine yükseltmek için personelin bilgili, üstün vasıflarla mücehhez olarak yetiştirilmesine ihti
yaç vardır. 

Bu ihtiyacı da sağlamak maksadiyle bahis konusu Sosyal Hizmetler Akademisi, Eğitim enstitü
leri ve yüksek okullardan ımıeızun olacaklar arasından seçileceklerin öğretim üyesi yetiştirilmek üze
re Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tâyin edilecek süre asiste edilme
leri mıaJksaidiyle 3017 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine (Sosyal Hizmetler Akademisi, Eğitim 
Enstitüleri ve Yüksek Okullar asistanlıkları) nm yer alması teklifinde bulunulmuştur. 

'M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Teklif olunan kadrolar Kaldırılan kadrolar 

Derece 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Aded 

29 
52 

121 
121 
347 

1 090 
909 
216 
534 

1 173 
342 
424 

5 35-8 

Aylık Aylık Tultoar 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

Teklif edilen 

43 500 
65 000 

133 100 
114 950 
277 600 
763 000 
545 400 
108 000 
240 30O 
469 200 
119 700 
127 200 

3 006 950 

kadrolar 
Kaldırılan kadrolar 

Bir aylık tutar 

12 Aylık tutar 
% 35 Zam 
% 14 EmeMi Keseneği 
% 10 Avans 
% 15 Avans 

Derece 

3 
4 
5 
ö 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Adod 

2 
3 
5 
4 

41 
302 
484 
458 
139 

8 
6 
' 

1 452 

3 006 950 
847 500 

2 159 450 

25 913 400 
9 069 690 
4 897 630 

289 920 
3 452 140 

Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Aylık Tulfcar 

3 000 
3 750 
5 500 
3 800 

32 800 
211 400 
290 400 
229 000 

02 550 
3 200 
2 100 

847 500 

43 622 780 

OM. Meclisi (ıS. Sayısı : 44) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal- 19 . 1 . 1970 
Yardım, Komisyonu 

Esas No. : 2/30, 2/187 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener (ile [Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 'eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin de ğiştiirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapıllmasma dair olan kamım teklifi ile Ankara Milletvekili 
Oğuz Aygün ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Me
murları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifleri üzerinde yapılan 
toplantılarda ilgili Bakanlık temsilcileri de ha zır oldukları halde müzakere edildi : 

Her iki teklif aynı mahiyette olduğu ıgörülerek müşterek müzakeresine karar verildi, Ankara 
Milletvekilli Oğuz Aygün ve 8 arkadaşı tarafından yapılan teklif kapsamı itibariyle daha 
geniş olması göz önüne alınarak ve komisyon âzalarının teklifi ile müzakereye esas alındı. 

Birinci madde «3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun ı3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara Trahom Savaş Müdürlüğü, Kanserle Savaş Mü
dürlüğü1 ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü eklenmiştir. 

Trahomla' Savaş konusunda Trahom Savaş Müdürlüğü, Kanserle Sava§ konusunda Kanser 
SaVaş Müdürlüğü, Ruh Sağlığı konusunda Ruh Sağlığı Müdürlüğü, koruyucu ve tedavi edici 
hizmetleri düzenlemek, hastanelerle dispanserlerin ve rehabilitasyon kurumlarının ve bunlarla 
ilgili tesislerin çalışma programlarını uygulamak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir.» şek
linde kabul1 edilmiştir. 

İkinci Madde «Bakanlık Encümeni, Müsteşarın Başkanlığı altımda Müsteşar Başmuavini ve 
Müsteşar muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri Genel Müdürü, Tedavi Kurumları 
Genel Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, 
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü, Verem Savaş1 Genel Müdürü, Sosyal Hüzmetler 
Genel Müdürü, Meslekî Öğretim; Genel Müdürü, Donatım Genel Müdürü, Nüfus Plânlaması Ge
nel Müdürü, Dışı Münasebetler Dairesi Başkanı, Sosyalleştirme Dairesi Başkanı, Ana ve Çocuk 
Sağlığı Müdürü, Trahom Savaş1 Müdürü, Kanserle Savaş Müdürü, Ruh Sağlığı Müdürü ile Zatiş1-
leri ve Muamelât Genel Müdüründen kuruludur.» şeklinde kabul edilmiştir. 

Üçüncü çerçeve madde ile değiştirilen 17 nci madde : Hukuk Müşavirliği1 : 
Birinci Hukuk Müşavirinin Başkanlığında ikinci ve üçüncü hukuk müşavirleri ile bürosun

dan kuruludur. Hukuk Müşavirliği, Bakanlıktan verilen işler hakkında mütalâasını bildirmek 
memurların vazifesinden doğan kanun kovuşturmaları ve disiplin işleri ile Bakanlıkça yapı
lacak! sözleşme tasarılarından lüzum görülenleri tetkik etmek, idari dâvalarda gerekli sa
vunmayı hazırlıyarak duruşmalarında Bakanlı ğı temsilen hazır bulunmak, 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Hazinece takibolunacak adli d âvalarda gerekli bilgiyi sağlamak ve Bakanlık
ça lüzumlu görülen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında yardımcı olmakla yüküm
lüdür. » şeklinde kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde «4862 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele, Sosyal Hizmetler Akademisi, 
Eğitim enstitüleri ve diğer yüksek okullarda kullanılmak üzere asistan kadroları eklenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Bu kuruluşlarda çalışacak asistanların çalışma esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.» şekilde kabul edilmiştir. 

Beşinci madde teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde 225 sayılı Kanunla kurulu Tedavi Kuramları Grcnel Müdürlüğüne, genel has

taneler, özel hastaneler, kan merkezi ve istasyonları ile lâboraituvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme, sağ
lık 'kurumları mimarlığı, etüt ve araştırma ve hizmet içi eğitim şubeleri eklenmiştir.» şeklinde ka
bul odillmiştir. 

Yedinci madde teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde teklifte okluğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Dokuzuncu madde teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Onuncu madde teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Onbirinci madde 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 

cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir şeklinde kabul edilmiştir. 
Geçici Madde: Teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Onikinci madde, teklifte olduğu gibi aynen kaibul edilmiştir. 
Onüçüncü madde, teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Kanun teklifine bağlı (1) sayılı cetvelin merkez kuruluşu kısmında üçüncü derece Müsteşar 

Baş Muavininin aylık tu tan 1 500 liradan ikinci derece 'aylık tutarı karşılığı olan 1 750 liraya çıka
rılması uygun görülmüş ve ayrıca merkez kuruluşu kısmına altıncı derece 950 lira aylık tutarlı Dai
re Müdürlüğü kadrosu ilâve edilmiş, kanun metninde yapılan değişiklik sebebiyle merkez kuru
luşuna bağlı «Kan ve Lâboratuvarlar Şubesi» Ka.n Merkezi ve İstasyonları ile Lâboratuvarlar Şu
besi olarak değiştirilmiş ve yine madde metninde yer alan sıhhi mimarlık kelimesi «Sağlık Kurum
ları Mimarlığı» şeklinde değiştirilmesi sebebiyle cetveldeki (Sağlık Kurumlan Mimarlık, Etüt, Pro
je ve Kontrol Şubesi) olarak düzeltilmiştir. 

(2) ve (3) sayılı cetveller teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Oğuz Aygün 

SÖZJOÜ 

Çorunu 
Yakup Çağlayan 

Kâtip 
G'ümüşane 

Ekrem Saatçi 

Antalya 
Süleyman Çiloğlu 

Balıkesir 
A. İhsan Kininli 

Balıkesir 
Salih Zeki Altunbaş 

'Denizli 
İlhan Açıkahn 

Eskişehir 
M. Şemsettin Sönmez 

Graaiantop 
M. Lûtfi Söylemez 

İsparta Niğde 
Ali İhsan Balım II. Avni Kavurmactoğlu 

Trabzıon 
Cevat Küçük 

Urfa 
Mehmet Ali Göklü 
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Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 3 . 2 . 1970 
Esas No. : 2/30, 2/187 

Karar No. : 14 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan, Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 8 arka
daşının, (3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı 
maddelerimi değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 48G2 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dalir kanun teklifi) ile; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Burdur Mil
letvekili Nadir Yaivuzkan'm, aynı mahiyetteki teklifleri ve önhavaleleri gereğince Sağlık ve 'Sosyal 
Yardım Komisyonunca düzenlenen rapor 'ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

3017 sayılı Teşkilât ve Memurlar Kanununun 1 nci maddesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığını, memleketin sağlık şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimai sağlığına zarar veren âmillerle 
mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmelerini temin etmekle görevlendirmiştir. 

Gelişen nüfusumuza, değişen sosyal şaftlara ve artan günlük ihtiyaçlara oranlı olarak sağlık 
personelinin de ihtiyaca cevap verecek hale geti 'ilecek sağlık politikamızda istenilen gayeye erişe
bilmenin önkoşullarından birisi ve hattâ önemlisinin müsait kadro imkânlarının elde edilmesi, 
yetiştirilen personelin malî imkânlara kavuşturulması, farklı barem sisteminin uygulanmaması, 

• personelin çağın hayat şartlarına göre tatmini ve ihtisas sahibi elemanların terfilerinin sağlan
ması hususudur. 

Sağlık hizmetlerine eleman yetiştirmekle yükümlü, gerek eski ve gerekse tedrisata yeni açılan 
okullairdan mezun olacak bu elemanların kadro yetersizliği sonucu istihdamlarının imkânsızlaş
ması da sağlık politikamızda halli gerekli sorunlardandır. 

Hazırlanan teklifin, kısmen de olsa bu sıkıntıları bertaraf edici nitelikte olduğu öngörüsünü 
mütaaıkıp, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca teklif üzerinde yapılan değişiklikler müspet 
mütalâa edilerek görüşmelere söz konusu Komisyonun değiştirişi esas alınmış, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ııeü, 6 ncı maddeleri bu değişik 
şekilleriyle, 11 nci madde ise metih olarak yine söz konusu Komisyonun yaptığı değişiklikle ve 
fakat maddeye bağlı (1) sayılı cetvelin (Hemşireler) bölümünün de alt derecelerden tenkis sure
tiyle (20) aded (950) liralık kadro ihdası suretiyle değiştirilerek, 

5 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu maddeleriyle, geçici madde, yürürlük ve yürütme maddeleri 
bağlı cetvelleniyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Kâtip 
Sakarya Erzurum Bolu Burdur 

N. Bayar R. Danışman K. Demir N. Yavuzkan 

Elâzığ Eskişehir Hatay İçel 
Ö. F. Sanaç M. 1. Angı H. Özkan H. C. Okyayuz 

Kastamonu Manisa Mara^ Tokat 
H. Tosyah H. Okçu A. İmamoğlu 1. H. Balcı 

Trabzon Uşak Zonguldak 
A. R. Uzuner O. Dengiz K. Nedimoğlu 
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Ankara Milletvekili Oğuz Ay-
gün ve 8 arkadaşının teklifi 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren .225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal. Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve memurları Kanun unda de
ğişiklik yapılmasına dair 981 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 1. — 3017 saydı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve memurları Ka
nununun 3 neü maddesinde ya
zılı kuruluşlara Trahom Savaş 
Müdürlüğü, Kanserle Savaş 
Müdürlüğü ve "Ruh Sağlığı Mü
dürlüğü ile Sosyal ili/metler 
Akademisi, eğitim enstitüleri 
ve yüksek okullar asistanlık
ları katılmıştır. Asistanlar hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınea hazırlanacak tü
zük hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Ka
nunun 65 nci maddesini değiş
tiren 225 sayılı Kanunun 981 
sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bakanlık Encü
meni, Müsteşarın Başkanlığı 
altında Müsteşar Başmuavini 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunun değiştirişi 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal. Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 981 
saydı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 1. — 3017 saydı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve memurları Ka
nununun 3 neü maddesinde ya
zılı kuruluşlara Trahom Savaş 
Müdürlüğü, Kanserle Savaş 
Müdürlüğü ve Ruh Sağlığı Mü
dürlüğü eklenmiştir. 

Trahomla savaş konusunda 
Trahom Savaş Müdürlüğü, 
Kanserle savaş konusunda 
Kanser Savaş Müdürlüğü, Ruh 
sağlığı konusunda Ruh Sağlığı 
Müdürlüğü, koruyucu ve teda
vi edici hizmetleri düzenlemek, 
hastanelerle dispanserlerin ve 
rehabilitasyon kurumlarının ve 
bunlarla ilgili tesislerin çalış
ma programlarını uygulamak, 
yürütmek ve denetlemekle gö
revlidir. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Ka
nunun 65 nci maddesini değiş
tiren 225 sayılı Kanunun 981 
sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bakanlık Encü
meni, Müsteşarın Başkanlığı 
altında Müsteşar Başmuavini 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunun 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunun 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Teklif 

ve Müsteşar muavinleri, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Sağlık işleri 
Genel Müdürü, Tedavi Kurum
ları Genel Müdürü, Sağlık Pro
pagandası ve Tıbbî İstatistik 
Genel Müdürü, Eczacılık ve 
Müstahzarlar Genel Müdürü, 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürü, 
Meslekî öğretim Genel Müdü
rü, Donatım Genel Müdürü, 
Nüfus Plânlaması Genel Mü
dürü, Dış Münasebetler Dairesi 
Başkanı, Sosyalleştirme Daire
si Başkanı, Ana ve Çocuk Sağ
lığı Müdürü, Trahom Savaş 
Müdürü, Kanserle Savaş Mü
dürü, Ruh Sağlığı Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel 
Müdüründen kuruludur. 

MADDE 3. — 3017 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Hukuk Müşa
virliği : 

Birinci Hukuk Müşavirinin 
Başkanlığında ikinci ve üçüncü 
hukuk müşavirleri ile bürosun
dan kuruludur. Hukuk Müşa
virliği, Bakanlıktan verilen iş
ler hakkında mütalâasını bil
dirmek, memurların vazifesin
den doğan kanun kovuşturma
ları ve disiplin işleri ile Ba
kanlıkça yapılacak sözleşme 
tasarılarından lüzum görülen
leri tetkik etmek, idari dâva
larda gerekli savunmayı ha-
zırlıyarak duruşmalarında Ba
kanlığı temsilen hazır bulun
mak, 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Hazinece ta-
kibolunaeak adlî dâvalarda ge
rekli bilgiyi sağlamakla ve Ba-

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunun değiştirişi 

ve Müsteşar muavinleri, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri 
Genel Müdürü, Tedavi Kurum
ları Genel Müdürü, Sağlık Pro
pagandası ve Tıbbi İstatistik 
Genel Müdürü, Sıtma Genel 
Müdürü, Eczacılık ve Tıbbi Müs
tahzarlar Genel Müdürü, Ve
rem Savaş Genel Müdürü, Sos
yal Hizmetler Genel Müdürü, 
Meslekî öğretim Genel Müdü
rü, Donatım Genel Müdürü, 
Nüfus Plânlaması Genel Mü
dürü, Dış Münasebetler Dairesi 
Başkanı, Sosyalleştirme Daire
si Başkanı, Ana ve Çocuk Sağ
lığı Müdürü, Trahom Savaş 
Müdürü, Kanserle Savaş Mü
dürü, Ruh Sağlığı Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel 
Müdüründen kuruludur. 

MADDE 3. — 3017 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesi aşağı da-
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Hukuk Müşa
virliği : 

Birinci Hukuk Müşavirinin 
Başkanlığında 2 nci ve 3 ncü 
hukuk müşavirleri ile bürosun
dan kuruludur. Hukuk Müşa
virliği, Bakanlıktan verilen iş
ler hakkında mütalâasını bil
dirmek, memurların vazifesin
den doğan kanun kovuşturma
ları ve disiplin işleri ile Ba
kanlıkça yapılacak sözleşme 
tasarılarından lüzum görülen
leri tetkik etmek, idari dâva
larda gerekli savunmayı ha-
zırlıyarak duruşmalarında Ba
kanlığı temsilen hazır bulun
mak, 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Hazinece ta-
kibolunacak adlî dâvalarda ge
rekli bilgiyi sağlamak ve Ba-

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

MADDE 3. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunun 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (ıS. Sayısı : 44) 



Teklif 

kanlıkça lüzumlu görülen ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlanmasında yardımcı ol
makla mükelleftir. 

MADDE 4. — Ruh Sağlığı 
Müdürlüğü, ruh sağlığı konu
sunda : Koruyucu hizmetler, 
tedavi edici hizmetler ve reha
bilitasyonu düzenlemek ve 
ruh hastalıkları hastanelerinin, 
dispanserlerinin ve ilgili tesis
lerin çalışma programını uygu
lamak, yürütmek ve denetle
mekle görevlidir. 

MADDE 5. — 4862 sayılı 
Kanunla kurulu Sağlık îşleri 
Genel Müdürlüğüne Etüt ve 
Dokümantasyon Şubesi eklen
miştir. 

MADDE 6. — 225 sayılı Ka
nunla kurulu Tedavi Kurum
ları Genel Müdürlüğüne, genel 
hastaneler, özel hastaneler, kan 
ve lâboratuvarlar, tıbbi cihaz 
ve malzeme, sıhhi mimarlık 
etüt ve araştırma ve hizmet içi 
eğitim şubeleri eklenmiştir. 

MADDE 7. — 4258 sayılı 
Kanunla kurulu Zatişleri ve 
Muamelât Genel Müdürlüğüne 
Etüt ve Dokümantasyon Şu
besi eklenmiştir. 

MADDE 8. — 225 sayılı Ka
nunla kurulu Verem Savaş Genel 
Müdürlüğüne Eğitim ve Propa
ganda şubesi, hastaneler şube
si, gezici röntgen verem tara
ma merkezi, ile Re - Test gru-
pu, gezici verem tarama grup
ları, B. C. G. kampanyası grup
ları eklenmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım. 
Komisyonunun değiştirişi 

kanlıkça lüzumlu görülen ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlanmasında yardımcı ol
makla yükümlüdür. 

MADDE 4. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde, 
Sosyal Hizmetler Akademisi, 
eğitim enstitüleri ve diğer yük
sek okullarda kullanılmak üze
re asistan kadroları eklenmiş
tir. 

Bu kuruluşlarda çalışacak 
asistanların çalışma esasları 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — 225 sayılı Ka
nunla kurulu Tedavi Kurum
ları Genel Müdürlüğüne, ge
nel hastaneler, özel hastaneler, 
kan merkezi ve istasyonları ile 
lâboratuvarlar, tıbbi cihaz ve 
malzeme, sağlık kurumları mi
marlığı, etüt ve araştırma ve 
hizmet içi eğitim şubeleri ek
lenmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

MADDE 4. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunun 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 



Teklif 

MADDE 9. — Köy enstitü
leri mezunu köy sağlık memur
ları, sağlık memurları kadro
larına atanır. 

MADDE 10. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
den bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı kuruluşlardaki 
kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 11. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihte 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında çalışan memurlar
dan bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelle kadroları kaldırılanlar 
(Kazanılmış hakları saklı tu
tulmak kaydiyle) bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kad
rolara yeniden atanırlar. Yeni 
atanmalar yapılıncaya kadar 
bu memurların almakta olduk
ları aylıkların ödenmesine de
vam olunur. Yeni atanmalar 
yapıldığı tarihte geçici görev, 
izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulun-
mıyanlardan işe başlama kay
dı aranmaz. 

MADDE 12. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer 
ancak (1). sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kanunun yayımı tari
hinde (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 28 .2 .1971 tarihinde 
muteberdir. 

MADDE .13. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları 
yürütür. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

GEOÎCÎ MADDE — Geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklifin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (ıS. Sayısı : 44) 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonunun 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Teklifin 
geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklifin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 8 arkada
şının teklifine bağlı cetveller) 

D. Memiuri'yetün 'nevft 

:i) SAYILI CETVEL 

Aded. Aylık | D. Memiurlyetlin 'irev'i 

MERKEZ KURULUŞU 

2 Müsteşar (Başmuavind (Tabip) 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

4 'Genel Müdürlük Müşaviri 

Çevre sağlığı şubesi 

5 Müdür (Talbip) 
6 (Bakteriyolog (ıSu sağlığı ka

nalizasyon ve ısu kirlenmesi 
bölümü için) 

6 Talbip (Gıda kontrolü için) 
6 Talbip (Çöpler, rektör ve ke

miriciler laritiımoloğla savaş bö
lümü için) 

6 ıGıda (Mütahassısı 
6 Tabip !(Köy ve mesken sağlığı 

ve tıbbi turizm bölümü için) 
6 Tabip (Endüstri Hijyeni, ha

va kirlenmesi ve radyasyon
dan korunma bölümü için) 

7 (Sağlık (Fizikçisi 

1 1 500 

1 1 250 

1 1 100 

1 950 
1 950 

950 
950 

950 

950 
800 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

5 Genel (Müdürü (Muavini ı(Talbip) 1 1 100 

Genel hastaneler şubesi 

5 Mütehassıs (Talbip) 
S Şef 
9 Memur 

10 Memur 
11 Memur 
12 » 

özel hastaneler şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 

100 
600 
400 

Aded Aylık 

Kan ve lâboratuvarlar şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

1 1 100 
1 600 
1 400 

Tıbbi cihaz ve malzeme şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 1 
5 :» (Tabip veya eczacı) 1 
9 Şef 1 

12 Memur 1 

Sıhhi mimarlık - Etüt, proje ve 
kontrol şubesi 

4 Müdür 
10 Memur 
12 » 

1 100 
1 100 
600 
400 

1 250 
500 
400 

Etüt ve araştırma ve hizmet içi 
eğitim şubesi 

6 Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 950 
9 Şef 1 600 

10 Memur 1 500 
12 » 1 400 

Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 
kıdem şubesi 

6 Şube Müdürü 1 

Etüt ve dokümantasyon şubesi 

6 Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 
8 Şef 1 
9 Memur 1 

10 > 1 
11 » 1 

950 

950 
700 
600 
500 
450 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
eğitim ve propaganda şubesi 

6 Şube Müdürü >1 95Q 

M. Meclisi (ıS. Sayısı : 44) 
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5 

5 
6 
6 

11 

5 
7 

11 
12 

5 
6 
6 
8 

5 
11 

4 
5 

5 
5 
8 

10 
11 
13 

4 

8 
9 

îfemrûı'rıyetiin mev'ı Aded 

Re - Test Grupu 

Grup Başkanı (Tabip) 1 

B. C. G. Kampanyası grupları 

Grup Başkanı (Tabip) 1 
» » » 1 
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Aydık 

1 100 

1 100 
950 

» » (iSağ. Memuru) 1 950 
Memur 1 450 

Gezici röntgen verem tarama merkezi 

Başkan .(Tabip) 1 1 100 
Müdür 1 800 
Memur 1 450 

» 1 

Gezici röntgen verem tarama gruplar 

Grup Başkanı (Tabip) 2 
» » » 3 

Grup Başkanı (Sağlık Me.) 2 
» » Yardımcısı 

(Sağlık ımemuru) 3 

Hastaneler şubesi 

Müdür (Mütehassıs Tabip) 1 
Memur 1 

B. C. G. Kampanyası Başkanlığı 

Başkan (Tabip) 1 
Müşavir ((Mütehassıs Tabip) 1 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

Başkan Yardımcısı (Tabip) 1 
Mütehassıs (Tabip) 1 
İstatistikçi (Yüksek Okul Me.) 1 
Memur 1 

» 1 
» 1 

Teftiş Heyeti Reisliği 

Başmüfettiş 3 

Trahom Savaş Müdürlüğü 
Şef 1 
Memur 1 

400 

ı 

1 100 
950 
950 

700 

1 100 
450 

1 250 
1 100 

1 100 
1 100 

700 
500 
450 
350 

1 250 

700 
600 

t D-

7 
8 

11 

6 
5 
6 
7 

12 

'5 
6 

6 

8 

6 

8 

8 

8 

11 

3 
4 
5 
7 

11 

4 
6 

Memfuriyetin nevli A 

Evrak Müdürlüğü 

Müdür 
Evrak Şefi 
Memur (Arşiv Memuru) 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve 

Müdür Muavini (Mesleki) 
Öğretmen 

» 
» 

Memur 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

ıded 

1 
1 
1 

Aylık 

800 
700 
450 

Okulu 

1 
2 
2 
2 
1 

Müdür (Ruh ve sinir Has. Müt.) 1 
» Muavini (Tabip) 1 

Yataklı tesisler şubesi 

Şube 'Müdürü'(Ruh ve sinir 
Hastalıkları (Mütehassısı) 1 
Psikolog (Üniversite Psikoloji 
Bölümü Mezunu) 1 

950 
1 100 

950 
800 
400 

1 100 
950 

950 

700 

Koruyucu Ruh sağlığı tesisleri şubesi 

Şube Müdürü (Tabip) 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 
Rehabilitaısyon İdarecisi 
(Yüksek Okul Mezunu) 
İstatistik Uzmanı 
(Yüksek Okul (Mezunu) 

Plân ve donatım şubesi 

Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Raportör 
Memur 

İller kuruluşu 

Sağlık ve Sosyal Yar. Md. Mua. 
» » » » » » 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 

950 

700 

700 

700 

450 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
450 

1 250 
1 100 

M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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6 
7 
9 

10 
12 

5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 

3 
4 
5 
4 
5 
9 

10 
9 
8 
9 
9 
9 

8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 

11 

12 

Meanıuriyetiin nevli 

!» » » » 
» » » :» 

Sağlık İşleri Kâtibi 
» » » 
» » » 

Veteriner (Gıda Mütehassısı) 
» » 
» » 

» 
» 

Veteriner (Gıda Mütehassısı) 
;» » 

Kimyager 
:» 
» 
» 
» 

Sağlık Mühendisi 
» » 

» 

Aded 

15 
15 
20 
20 
20 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
8 
7 
5 
1 
1 

Hastaneler sağlık ve sosyal 
yardım kurumları 

Mütehassıs 
» 

Eczacı 

Diş Tabibi 
» 

Hastane Müdürü 
Ambar Memuru 
Satmalına Memuru 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Mutemedi 

25 
25 
50 
3 
7 

10 
15 
25 
20 
10 
10 
10 
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Aylık 

950 
800 
600 
500 
400 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

600 
500 
600 
700 
600 
600 
600 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri 

Eğitimci (Sağlık Koleji Mezunu) 3 
> » > » 5 
» > > » 10 
» » » » 10 
» > » > 10 

istatistik Memuru 
Ortaokul Mezunu) 
İstatistik Memuru 
Ortaokul Mezunu) 
İstatistik Memuru 
Ortaokul Mezunu) 
İstatistik Memuru 
Ortaokul Mezunu) 

(Asgari 

(Asgari 

(Asgari 

(Asgari 

2 

2 

4 

3 

700 
600 
500 
450 
400 

600 

500 

450 

400 

D. 

6 

6 
10 
10 

9 
10 
12 
13 
12 

9 
11 
10 

6 
7 

10 
9 

12 

12 
12 

6 
7 

10 
10 
11 

12 
12 

6 
7 

10 
11 

Meamuriyetlin neıvıi 

İstanbul Kreş Gündüz Ba 

Müdür (Tabib veya ıSos. 
Hiz. Müt.) 
Tabip (Çocuk Hasta. Müt.) 
Memur 
Sosyal Hizmet Mütahıasısı 
Öğretmen 

» 
Memur 

» 
Sosyal Yardımcı 
Yönetim Memuru 
Depo ve Ambar Memuru 
Mesul Muhasip 

Aded 

kımevi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Eskişehir Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 
Tabib (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 
Eğitimci (Öğretmen) 
ıSosyal Hizmet Müt. 
Sosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 
Ayniyat Memuru 
Yönetim Memuru 

1 

1 
2 
1 

2 
1 
1 

Hatay Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 
Tabib (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 
Sosyal .Hizmet Mütehassısı 
Eğitimci (Öğretmen) 
Sosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Memuru 

1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

Bursa Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 
Tabip (Çocuk Hast. Müt.) 
Eğitimci 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 

1 
1 
1 

2 

Aylık 

950 
950 
500 
500 
600 
500 
400 
350 
400 
600 
450 
500 

950 

800 
500 
600 

400 
400 
400 

950 

800 
500 
500 

450 
400 
400 

950 
800 
500 

450 

M. Meclisi GS. Sayısı : 44) 
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12 
12 
10 

Memnuniyetin mıevU 
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Aded Aylık D. 

10 
11 

12 
12 

Yönetim. Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 
Sosyal Hizmet Mütehasısı 1 

Yozgat Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 1 
Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 
Eğitimci (Öğretmen) 1 
ıSosyal Yardımcı (Meslekî 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

400 
400 
500 

950 

800 
500 

450 
400 
400 

Kayseri Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Diyarbakır Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Sivas Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

İzmir - Karşıyaka Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

İçel Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Konya İhtiyarlık Bakım Yurdu 

800 

800 

800 

800 

9 Fizyoterapist 
13 Memur 
14 » 

Eskişehir İhtiyarlık Bakım Yurdu 

5 Müdür 
7 Tabip (Mütehassıs) 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 

800 

600 
350 
300 

100 
800 
500 

Memuriyetim neıvîi Aded Aylık 

13 
11 
12 
12 
14 

12 

7 
10 
11 

[) 

11 
12 

7 
10 
11 
9 
11 
12 

9 
10 
11 

10 
9 
11 

10 
10 
11 
9 
11 

Hasta Kabul Memuru 1 
Hesap Memuru 1 
Ambar ve Depo Memuru 1 
Mutemet ve Satmalma Memuru 1 
İmam (İmam - Hatip Oku
lu Mez.) 1 
Memur Q 

İstanbul İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 2 

» » » 2 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

» 1 

İzmir İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür 
Sosoyal Hizmet Mütehassısı 

» » » 
Büro Şefi 
Memur 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlükleri 

Sosyal Hizmetler Mütehassısı 10 
> » » 10 
» » » 10 

Eskişehir Sosyal Hizmetler Merkezi 

Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

Ankara ili Sosyal Hizmet Merkezi 

Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
» » > 1 
:» •» > 1 

Büro Şefi 1 
Memur 1 

Konya İli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

350 
450 
400 
400 

300 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

600 
500 
450 

500 
600 
450 

500 
500 
450 
600 
450 

500 
600 
450 
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D. Memuriyetin rmv^ Aded Aylık 

Adana tli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 
9 Büro Şefi 

11 Memur 

Meslek dersi öğretmenleri 

7 Öğretmen 
8 » 
9 » 

İdari İşler Müdürleri 

7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
» 

Hemşireler 

Hemşire 

Sağlık memurları 

6 Sağlık Memuru 
7 
8 
9 

11 
12 

Köy ebeleri 

11 Köy Ebesi 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

Hemşire yardımcıları 

11 Hemşire Yardımcısı 
12 » » 
13 » ;» 
14 » » 

35 
95 
800 
500 
150 
646 

100 
150 
250 
322 

500 
600 
450 

800 
700 
600 

800 
700 
600 
500 
450 

20 
30 
40 
50 
100 
136 

800 
700 
600 
.500 
450 
400 

950 
800 
700 
600 
450 
400 

450 
400 
350 
300 

50 450 
60 400 
70 350 
100 300 

D. Memuriyetim nev'ıi Aded Aylık 

Çevre sağlığı teknisyenleri 

10 Çevre Sağlığı 'Teknisyeni 
11 » » » 
12 » » » 

Laboraiuvar teknisyenleri 

10 Lâboratuvar 'Teknisyeni 
11 » » 
10 Kadyolaji Teknisyen Lâbora-

tuvar 
11 Radyoloji Teknisyen Lâbora

tuvar 
12 Radyoloji Teknisyen Lâbora

tuvar 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

4 Tabip 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
5 Başkan (Tabip) 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 Yönetim Memuru 

10 » » 
12 Kâtip 

Nüfus Plânlaması Bölgeler Grup Başkanlıkları 

10 
15 
25 

8 
11 

5 

8 

11 

ileri 

7 
20 
25 
30 
30 
1 
2 
3 
4 
20 
20 
31 

500 
450 
400 

500 
450 

500 

450 

400 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
400 

8 Müşavir Eğitimci 

Bölge Başkanlıkları 

12 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

11 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

13 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

16 700 

Sağlık Ocakları 

7 Tabip 
8 :» 
9 » 

25 

15 

10 

147 
150 
200 

400 

450 

350 

800 
700 
600 
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10 Memur 
11 » 
12 » 
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Aded Aylık D. 

25 
25 
25 

3 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
9 
9 
9 

11 
12 
13 

Müdür 
Bakteriyolog 
Gıda Mütehassısı 
Kimyager 
Antimoloğ 
Parazitoloğ 
Tıbbi Teknoloğ 
Büro Şefi 
Ayniyat Saymanı 
Depo ve Ambar Memuru 
Mutemet 
Dosya ve Arşiv Memuru 
Kâtip 

500 
450 
400 

Trahom Savaş Kurulları 

5 Bölge Başkanı (Tabip) 3 1 100 
10 Başkâtip 4 500 
12 Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 2 400 
13 » » » » 2 350 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü 'Erzurum Şubesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 500 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
350 

Memaır'iyetlin ırav'i Aded Aylık 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü -İzmir Şubesi 

3 Müdür 
5 Bakteriyolog 
6 Gıda Mütehassısı 
6 Kimyager 
6 Antimoloğ 
6 Parazitoloğ 
7 Tıbbi Teknoloğ 
9 Büro Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 
9 Depo memuru 

11 Mutemet 
12 Dosya ve Arşiv memuru 
13 Kâtip 

Sosyal Hizmetler Akademisi, eğitim enstitüleri 
ve diğer yüksek okulları asistanları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 500 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
350 

5 
5 
5 
5 

800 
700 
600 
600 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

İLLER KURULUŞU 

6 Sağlık Memuru 
7 » » 
8 » » 

Sağlık Eğitimcileri 

6 !Sağlık Eğitimcisi 
7 » » 

Sağlık İstatistikçileri 

6 Sağlık istatistikçisi 
7 » » 

10 
15 

250 

15 
15 

15 
15 

950 
800 
400 

950 
800 

950 
800 
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(3) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 
5 
6 

11 
11 
13 

MERKEZ KURULUŞU 

3 Müsteşar Muavini 1 1 500 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis 1 
Sıhhi Mühendis (İhtisas yeri) 1 
Mühendis 1 
Fen Memuru 1 
İkinci Mümeyyiz 1 
Kâtip 1 

1 250 
1 100 
950 
450 
450 
350 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 
Genel. Müdürlük Bürosu 

8 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

özel Sosyal Hizmetler Şubesi 

6 Mütehassıs (Taibip) 
11 İkinci Mümeyyiz 

Sıhhi ve Tıbbi Malzemeler Şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 
6 » » » 1 
9 Şef 1 

10 Birinci Mümeyyiz 1 
12 Memur 3 
13 Kâtip 1 

700 
400 
350 

1 100 
500 
450 
400 
350 

950 
450 

100 
950 
600 
500 
400 
350 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

11 
7 

9 
10 
11 

Sıhhi Mimarlık Şubesi 

4 Mütehassıs Mimar 
11 Çizi Ressamı 
13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci » 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşaviri 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

Müdür (Ruh ve Sinir Hast. 
Müt.) 
Müdür Muavini (Tabip) 
İstatistikçi (Yüksek O. Mez.) 
Memur (Asgari ortaokul Mez.) 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 

İLLER KURULUŞU 

10 Diplomasız Sağlık Memuru 5 

Köy Sağhk Memurları 

7 Köy Sağlık Memuru 

1 1 250 
1 450 
1 350 

1 700 
1 500 
1 450 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 100 
950 
700 
450 
800 
700 
700 

500 

40 
297 
483 
450 
131 

800 
700 
600 
500 
450 
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(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun değişti
ricine bağlı cetveller) 

D. Memuriyetin nev'i 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Memıurıyetlm neıvU 

MERKEZ KURULUŞU 

2 Müsteşar Başmuavini (Tabip) 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

4 'Genel Müdürlük Müşaviri 

Çevre sağlığı şubesi 

5 Müdür (Tabip) 
6 Bakteriyolog (ıSu sağlığı ka

nalizasyon ve ısu (kirlenmesi 
bölümü için) 

6 Tabip (Gıda kontrolü için) 
6 Tabip (Çöpler, rektör ve ke

miriciler antimoloğla savaş bö
lümü için) 

6 Gıda Mütahassısı 
6 Tabip (Köy ve mesken sağlığı 

ve tıbbi turizm bölümü için) 
6 Tabip (Endüstri Hijyeni, ha

va kirlenmesi ve radyasyon-

1 1 750 

1 1 250 

1 1 100 

1 950 
1 950 

1 950 
1 950 

1 950 

Aded Aylık 

5 
9 

12 

5 
9 

12 

Kan merkezi ve istasyonları ile 
lâboratuvarlar §ubesi 

Mütehassıs (Tabip) 1 
Şef 1 
Memur 1 

Tıbbi cihaz ve malzeme şubesi 

Mütehassıs (Tabip) 1 
» (Tabip veya eczacı) 1 

•Şef 1 
Memur 1 

Sağlık Kurumları mimarlığı, etüt, 
proje ve kontrol şubesi 

1 100 
600 
400 

1 100 
1 100 
600 
400 

4 Müdür 
10 Memur 
12 » 

250 
500 
400 

Etüt ve araştırma ve hizmet içi 
eğitim şubesi 

7 

5 

5 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
9 

12 

dan korunma bölümü için) 
'Sağlık Fizikçisi 

1 
1 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürü Muavini (Tabip) 

Genel hastaneler şubesi 

Mütehassıs (Tabip) 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 

» 

Özel hastaneler şubesi 

Mütehassıs (Tabip) 
Şef 
Memur 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

950 
800 

1 100 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 

1 100 
600 
400 

6 
9 

10 
12 

6 

6 
8 
9 

10 
11 

6 

Müdür (Yüksek, Okul mezunu) 
Şef 
Memur 

» 

1 
1 
1 
1 

Zatisleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 
kıdem şubesi 

Şube Müdürü 

Etüt ve dokümantasyon şube 

Müdür (Yükselt okul mezunu) 
Şef 
Memur 

» 
» 

1 

si 

1 
1 
1 
1 
1 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
eğitim ve propaganda şubesi 

Şube Müdürü 1 

950 
600 
500 
400 

950 

950 
700 
600 
500 
450 

950 
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5 

5 
6 
6 

11 

5 
7 

11 
12 

5 
6 
6 
8 

5 
11 

4 
5 

5 
'5 
8 

10 
-in 
Tl 
13 

4 

8 
9 

Mennuriyeitli'n nevvı A( 

Re - Test Grupu 

ö r ü p IBaşkanı ('Tabip) 

B. C. G. Kampanyası grupla 

Grup 'Başkanı (Tabip) 
» » » 
;» » (ıSağ. Memuru) 

Memur 

led 

1 

n 

1 
1 
1 
1 

Aylık 

1 100 

1 100 
950 
950 
450 

Gezici röntgen verem tarama merkezi 

Başkan (Tabip) 
Müdür 
Memur 

» 

1 
1 
1 
1 

1 100 
800 
450 
400 

Gezici röntgen verem tarama grupları 

Grup Başkanı (Tabip) 
» » » 

Grup Başkanı (Sağlık Me.) 
» :» Yardımcısı 

(Sağlık memuru) 

Hastaneler şubesi 

Müdür (Mütehassıs Tabip) 
Memur 

2 
3 
2 

3 

1 
1 

B. G. G. Kampanyası Başkanlığı 

Başkan (Tabip) 
Müşavir [(Mütehassıs Tabip) 

Sosyalleştirme Daire BaşkanV 

Başkan Yardımcısı (Tabip) 
Mütehassıs (Tabip) 
İstatistikçi (Yüksek 'Okul Me.) 
Memur 

» 
Teftiş Heyeti Reisliği 

Başmüfettiş 

Trahom Savaş Müdürlüğü 

§ef 
Memur 

1 
1 

\ğı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

3 

1 
1 

1 100 
950 
950 

700 

1 100 
450 

1 250 
1 100 

1 100 
1 100 

700 
500 
A ET A 

450 
350 

1 250 

700 
600 

i D-

7 
8 

11 

6 
5 
6 
7 

12 

'5 
6 

6 

8 

6 
8 

8 

8 

11 

3 
4 
5 
7 

11 

6 

Memıurİyetii'n n'evli A 

Evrak Müdürlüğü 

Müdür 
Evrak Şefi 
Memur (Arşiv Memuru) 

ded 

1 
1 
1 

Aylıik 

800 
700 
450 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 

Müdür Muavini (Mesleki) 
Öğretmen 

» 
» 

Memur 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

Müdür (Ruh ve sinir Has. Müt. 
:» Muavini (Tabip) 

Yataklı tesisler şubesi 

Şube Müdürü ((Ruh ve Sinir 
Hastalıkları (Mütehassısı) 
(Psikolog ('Üniversite Psikoloji 
'Bölümü Mezunu) 

1 
2 
2 
2 
1 

) 1 
1 

1 

1 

Koruyucu Ruh sağlığı tesisleri şubesi 

Şube Müdürü (Tabip) 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 
Rehabilitasyon İdarecisi 
(Yüksek Okul Mezunu) 
İstatistik Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) . 

Plân ve donatım şubesi 

Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci 'Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Raportör 
Memur 

Daire Müdürlüğü 

Daire Müdürü 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

950 
1 100 

950 
800 
400 

1 100 
950 

950 

700 

', 

950 

700 

700 

700 

450 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
450 

950 
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4 
'5 
6 
7 
9 

10 
12 

5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 

Memuriyetim nev' i î  

/^er kuruluşu 

Sağlık ve (Sosyal Yar. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Kâtibi 
» » » 
» » » 

MA. Mua. 
» » 
» » 
» » 

Veteriner (Gıda MJütehassısı) 
» » 
» » 

» 
» 

Veteriner (Gıda (Mütehassısı) 
» » 

'Kimyager 
» y 
» 
» 
» 

(Sağlık (Mühendisi 
» » 

» 

ıded 

10 
10 
15 
15 
20 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
8 
7 
5 
1 
1 
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Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 
400 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 

D. 

11 

12 

6 

6 
10 
10 
9 

10 
12 
13 
12 
9 

11 
10 

Memuriyetim nevft 

İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 
İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 

Adecl 

4 

3 

İstanbul Kreş Gündüz Bakımevi 

Müdür (Tabib veya ıSos. 
Hiz. Müt.) 
Tabip (Çocuk Hasta. Müt.) 
Memur 
Sosyal Hizmet Mütahıasısı 
Öğretmen 

» 
Memur 

» 
Sosyal Yardımcı 
Yönetim Memuru 
Depo ve Ambar Memuru 
Mesul Muhasip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Aylık 

450 

400 

950) 
950> 
500) 
500) 
600> 
500 
400 
350 
400 
600 
450 
500 

3 
4 
5 
4 
5 
9 

10 
9 
8 
9 
9 
9 

Hastaneler sağlık ve sosyal 
yardım kurumları 

Mütehaissıs 
» 
» 

Eczacı 
» 

Diş TalbilM 
» 

Has tane M ü d ü r ü 
A m b a r M e m u r u 
Saitınalma (Memuru 
Yönet im Memuru 
Ayniya t (Mutemedi 

25 
25 
50 
3 
7 

10 
15 
25 
20 
10 
10 
10 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

600 
500 
600 
700 
600 
600 
600 

1 
2 
1 

2 
1 
1 

800 
500 
600 

400 
400 
400 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri 

8 Eğit imci (Sağlık Koleji Mezunu) 8 
9 » » » » 

10 » » » » 
11 » » » » 
12 » » » » 
9 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 
10 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 

5 
10 
10 
10 

700 
600 
500 
450 
400 

600 

500 

Eskişehir Çocuk Bakım Yurdu 

6 Müdür 1 950 

7 Tabib (Çocuk Has ta l ık lar ı 
Müt.) 

10 Eği t imci (Öğretmen) 

9 Sosyal Hizmet .Müt. 

12 Sosyal Yardımcı (Mes. 
K u r s Görmüş Lise veya Kız 
Enst . Mez.) 

12 Ayn iya t M e m u r u 
12 Yönetim Memuru 

Hatay Çocuk Bakım Yurdu 

6 M ü d ü r 1 
7 Tabib (Çocuk Hastal ıklar ı 

Müt.) 1 
10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
10 Eği t imci (Öğretmen) 1 
11 ıSosyal Yard ımcı (Mes. 

Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst . Mez.) 2 

12 Yönetim Memuru 1 
12 Ayn iya t M e m u r u 1 

950 

800 
500 
500 

450 
400 
400 
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D. Meınıuriyatlm nev'i Aded - Aylık 

Bursa Çocuk Bakım Yurdu 

6 Müdür 1 
7 Tabip (Çocuk Hast. Müt.) 1 

10 Eğitimci 1 
11 Sosyal Yardımcı (Meslekî 

Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 

12 Yönetim Memuru 1 
12 Ayniyat Memuru 1 
10 Sosyal Hizmet Mütehasısı 1 

Yozgat Çocuk Bakım Yurdu 

6 Müdür 1 
7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 

Müt.) . 1 
10 Eğitimci (Öğretmen) 1 
11 Sosyal Yardımcı (Meslekî 

Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mcz.) 2 

12 Yönetim Memuru 1 
12 Ayniyat Memuru 1 

950 
800 
500 

450 
400 
400 
500 

950 

800 
500 

450 
400 
400 

800 

Kayseri Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
(Müt.) 1 

Diyarbakır Çocuk Bakım, Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Sivas Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

İzmir - Karşıyaka Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
(Müt.) 1 800 

İçel Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 

800 

800 

Müt.) 800 

Konya İhtiyarlık Bakım Yurdu 

9 Fizyoterapist 1 (500 

M. Meclisi 

D. 

14 

7 
10 
13 
11 
12 
12 
14 

12 

7 
10 
11 

9 
11 
12 

/ 
10 
11 
9 

11 
12 

Memaıriyetin ıv&vîi 

Memur 
» 

Eskişehir İhtiyarlık Bakım Yurdu 

Müdür 
Tabip (Mütehassıs) 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 
Hasta Kabul Memuru 
Hesap Memuru 
Ambar ve Depo Memuru 
Mutemet ve Satmalına Memuru 
İmam (İmam - Hatip Oku
lu Mez.) 
Memur 

İstanbul İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 2 

» » » 2 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

» 1 

İzmir İli Sosyal Hizmet Merkezi 

1 

Adeıl 

1 
1 

Yurdu 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

Aylık 

350 
300 

1 100 
800 
500 
350 
450 
400 
400 

300 
400 

Müdür 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 

» » » 
Büro Şefi 
Memur 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlükleri 

Ankara ili Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
10 » » » 1 
11 » » » 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

(iS. Sayısı : 44) 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

9 Sosyal Hizmetler Mütehassısı 10 600 
10 » » » 10 500 
11 » » » 10 450 

Eskişehir Sosyal Hizmetler Merkezi 

10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 500 
9 Büro Şefi 1 600 

11 Memur 1 450 

500 
500 
450 
600 
450 



D. 

10 
9 

11 

10 
9 

11 

7 
8 
9 

7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

11 
12 

11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Konya İli Sosyal Hizmet M 

Sosyal Hizmet Mütehassısı 
Büro Şefi 
Memur 

Aded 

erkezi 

1 
1 
1 

Adana İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Sosyal Hizmet Mütehassısı 
Büro Şefi 
Memur 

1 
1 
1 

Meslek dersi öğretmenleri 

Öğretmen 
» 
» 

İdari İşler Müdürleri 

Müdür 
»' 
> 
# 
» 

Hemşireler 

Hemşire 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık memurları 

Sağlık Memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Köy ebeleri 

Köy Ebesi 
:» » 
» » 
» » 

3 
5 
5 

2 
3 
4 
5 
6 

20 
30 
40 
50 

100 
136 

35 
95 

800 
500 
150 
646 

100 
150 
250 
322 

Aylık 

500 
600 
450 

500 
600 
450 

800 
700 
600 

800 
700 
600 
500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

950 
800 
700 
600 
450 
400 

450 
400 
350 
300 

sı -
D. 

11 
12 
13 
14 

10 
11 
12 

10 
11 
10 

11 

12 

4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

Nü) 

8 

12 

11 

13 

Memuriyetin adı 

Hemşire yardımcıları 

Hemşire Yardımcısı 
» > 
» :» 
» » 

Aded 

50 
60 
70 

100 

Çevre sağlığı teknisyenleri 

Çevre Sağlığı Teknisyeni 
» » » 
» » » 

10 
15 
25 

LaborĞtuvar teknisyenleri 

Lâboratuvaır Teknisyeni 
» » 

Radyolaji Teknisyen Lâbora-
tuvar 
Radyoloji Teknisyen Lâbora-
tuvar 
Radyoloji Teknisyen Lâbora-
tuvar 

8 
11 

5 

8 

1 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

Tabip 
» 
» 
» 
» 

Başkan (Tabip) 
» » 
» » 
» » 

Yönetim Memuru 
» » 

Kâtip 

çus Plânlaması Bölgeler Grup 

Müşavir Eğitimci 

Bölge Başkanlıkları 

Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 
Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 
Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

7 
20 
25 
30 
30 

1 
2 
3 
4 

20 
20 
31 

Aylık 

450 
400 
350 
300 

500 
450 
400 

500 
450 

500 

450 

400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
400 

Başkanlıkları 

16 

25 

15 

10 

700 

400 

450 

350 
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Aded Aylık I D. 

Sağlık Ocakları 

7 Tabip 
8 » 
9 » 
10 Memur 
11 » 
12 » 

147 
150 
200 
25 
25 
25 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

3 
4 
2 
2 

1 100 
500 
400 
350 

Trahom Savaş Kurulları 

5 Bölge Başkanı (Tabip) 
10 Başkâtip 
12 Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 
13 » » » » 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü Erzurum Şubesi 

3 Müdür 1 1 500 
5 Bakteriyolog 1 1 100 
6 Gıda Mütehassısı 1 950 
6 Kimyager 1 950 
6 Antimoloğ 1 950 
6 Parazitoloğ 1 950 
7 Tıbbi Teknoloğ 1 800 
9. Büro Şefi 1 600 
9 Ayniyat Saymanı 1 600 
9 Depo ve Ambar Memuru 1 600 

Memuriyetin adı Aded Aylık 

1.1 Mutemet 
12 Dosya ve Arşiv Memuru 
13 Kâtip 

1 450 
1 400 
3 350 

Refik Saydam Merkez Ihfzıssıhha 
Enstitüsü İzmir Şubesi 

3 Müdür 
5 Bakteriyolog 
f) Oıda Mütehassısı 
6 Kimyager 
6 Antimoloğ 
6 Parazitoloğ 
7 Tıbbi Teknoloğ 
9 Büro Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 
9 Depo memuru 

11 Mutemet 
12 Dosya ve Arşiv memuru 
13 Kâtip 

Sosyal Hizmetler Akademisi, eğitim enstitüleri 
ve diğer yüksek okullar asistanları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 500 
1 100 
• 950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
850 

Asistan 
» 
» 
» 

5 
5 
5 
5 

800 
700 
600 
500 

(2) SAYILI CETVEL 

Teklife bağlı l(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Teklife bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 
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Bütçe - Plân Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetveller 

D. Memuriyetim nev î 

(1) .SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Memuriyetim nevfr 

(MERKEZ KURULUŞU 

2 Müsteşar Başmuavini (Tabip) 1 1 750 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Müşaviri 1 1 250 

Çevre sağlığı şubesi 

5 Müdür (Tabip) 1 1 100 
6 Bakteriyolog (Su sağlığı ka

nalizasyon ve su (kirlenmesi 
bölümü için) 1 

6 Tabip (Gıda kontrolü için) 1 
6 Tabip (Çöpler, rektör ve ke

miriciler antiımoloğla savaş bö
lümü için) 1 

6 Gıda Mütahassısı 1 
6 Tabip (Köy ve mesken sağlığı 

ve tıbbi turizm bölümü için) 1 
6 Tabip (Endüstri Hijyeni, ha

va kirlenmesi ve radyasyon
dan korunma bölümü için) 1 

7 Sağlık Fizikçisi 1 

950 
950 

950 
950 

950 

950 
800 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

5 Genel Müdürü Muavini (Taibip) 1 1 100 

Genel hastaneler şubesi 

5 
8 
9 

10 
11 
12 

Mütehassıs (Tabip) 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 

» 

özel hastaneler şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

100 
700 
600 
500 
450 
400 

100 
600 
400 

Aded Aylık 

5 
5 
9 

12 

Kan merkezi ve istasyonları ile 
lâboratuvarlar şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

1 1 100 
1 600 
1 400 

Tıbbi cihaz ve malzeme şubesi 

Mütehassıs (Tabip) 1 1 100 
> (Tabip veya eczacı) 1 1 100 

Şef 1 600 
Memur 1 400 

Sağlık Kurumları mimarlığı, etüt, 
proje ve kontrol şubesi 

4 Müdür 
10 Memur 
12 » 

1 1 250 
1 500 
1 400 

Etüt ve araştırma ve hizmet içi 
eğitim şubesi 

6 
9 

10 
12 

Müdür (Yüksek okul mezunu) 
Şef 
Memur 

» 

1 
1 
1 
1 

950 
600 
500 
400 

Zatisleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 
kıdem şubesi 

6 Şube Müdürü 1 

Etüt ve dokümantasyon şubesi 

6 Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 
8 Şef 1 
9 Memur 1 

10 > 1 
11 ;» 1 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
eğitim ve propaganda şubesi 

6 Şube Müdürü 1 

950 

950 
700 
600 
500 
450 

950 
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Aded Aylık D. 

Re - Test Grupu 

5 ö rüp 'Başkanı (Tabip) 1 

B. C. G. Kampanyası grupları 

ö Grup Başkam (Tabip) 1 
6 » » » 1 
6 ;» » (Sağ. Memuru) 1 

11 Memur 1 

1 100 

1 100 
950 
950 
450 

Gezici röntgen verem tarama merkezi 

5 Başkan (Tabip) 
7 Müdür 

11 Memur 
12 » 

1 1 100 
1 800 
1 450 
1 400 

Gezici röntgen verem tarama grupları 

5 Grup Başkanı (Tabip) 2 1 100 
6 » » » 3 950 
6 Grup Balkanı (Sağlık Me.) 2 050 
8 » » Yardımcısı 

(Sağlık ımemuru) 3 700 

Hastaneler şubesi 

5 Müdür (Mütehassıs Tabip) 1 1 100 
11 Memutf 1 450 

B. C. G. Kampanyası Başkanlığı 

4 Başkan (Tabip) 1 1 250 
5 Müşavir (Mütehassıs Tabip) 1 1 100 

Sosyalleştirme Daire Başkanlığı 

5 Başkan Yardımcısı (Tabip) 1 
5 Mütehassıs (Tabip) 1 
8 İstatistikçi (Yüksek Okul Me.) 1 

10 Memur 1 
11 » 1 
13 » 1 

Teftiş Heyeti Reisliği 

.4 Başmüfettiş 3 

Trahom Savaş Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

1 100 
1 100 

700 
500 
450 
350 

1 250 

700 
600 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Evrak Müdürlüğü 

7 Müdür 
8 Evrak Şefi 

11 Memur (Arşiv Memuru) 

1 800 
1 700 
1 450 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 

6 Müdür Muavini (Meslekti) 
5 Öğretmen 
6 » 
7 :» 

12 Memur 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

950 
1 100 
950 
800 
400 

5 Müdür (Ruh ve sinir Has. Müt.) 1 1 100 
6 :» Muavini (Tabip) 1 950 

YatakU tesisler şubesi 

'Şube Müdürü (Ruh ve sinir 
Hastalıkları Mütehassısı) 
Psikolog (Üniversite Psikoloji 
Bölümü Mezunu) 

Koruyucu Ruh sağlığı tesisleri şubesi 

Şube Müdürü (Tabip) 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 
Rehabilitasyon İdarecisi 
(Yüksek Okul Mezunu) 
İstatistik Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 

11 Memur 

Plân ve donatım şubesi 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci Hukuk Müşaviri 
4 İkinci Hukuk Müşaviri 
5 Üçüncü Hukuk Müşaviri 
7 Raportör 

11 Memur 

Daire Müdürlüğü 

6 Daire Müdürü 

950 

700 

950 

700 

700 

700 

450 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 
1 800 
1 450 

950 
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Aded Aylık D. 

4 
•5 

6 
7 
9 

10 
12 

5 
e 
7 
8 
9 
5 
e 
7 
8 
9 
5 
6 

9 
10 
11 
12 
9 

10 

İller kuruluşu 

Sağlılk ve Sosyal Yar. Md. Mua. 

Sağlık İşleri Kâtibi 

Veteriner (Gıda Mütehassısı) 

Veteriner (Gıda Mütehassısı) 
:» » » 

Kimyager 

'Sağlık Mühendisi 

10 
10 
15 
15 
20 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
7 
5 
1 
1 

Hastaneler sağlık ve sosyal 
yardım kurumlan 

3 
4 
5 
4 
5 
9 

10 
9 
8 
9 
9 
9 

Mütehassıs 
» 
» 

Eczacı 
» 

Diş Tabibi 
» 

Hastane Müdürü 
Ambar Memuru 
Satmalma Memuru 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Mutemedi 

25 
25 
50 
3 
7 

10 
15 
25 
20 
10 
10 
10 

1 250 
1 100 
950 
800 
600 
500 
400 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
600 
500 
600 
700 
600 
600 
600 

Sağlık ve Sosyal Yardım MiidürlükUri 

8 Eğitimci (Sağlık Koleji Mezunu) 3 

» * » » 
•» » » » 
» » » » 

İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 
İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 

5 
10 
10 
10 

700 
600 
500 
450 
400 

600 

500 

Memuniyetin nev'i 

11 

6 
7 

10 
9 

12 

12 
12 

6 
7 

10 
10 
11 

12 
12 

İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 

12 İstatistik Memuru (Asgari 
Ortaokul Mezunu) 

6 
10 
10 
9 

10 
12 
13 
12 
9 

11 
10 

İstanbul Kreş Gündüz Bakımevi 

Eskişehir Çocuk Bakım Yurdu* 

Aded 

4 

3 

Aylık 

450 

400 

Müdür (Tabib veya Sos. 
Hiz. Müt.) 
Tabip (Çocuk Hasta. Müt.) 
Memur 
Sosyal Hizmet Mütahasısı 
Öğretmen 

» 
Memur 

» 
Sosyal Yardımcı 
Yönetim Memuru 
Depa ve Ambar Memuru 
Mesul Muhasip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

950 
950 
500 
500 
600 
500 
400 
350 
400 
600 
450 
500 

Müdür 
Tabib ('Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 
Eğitimci (Öğretmen) 
Sosyal Hizmet Müt. 
Sosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 
Ayniyat Memuru 
Yönetim Memuru 

1 

1 
2 
1 

2 
1 
1 

950 

800 
500 
600 

400 
400 
400 

Hatay Çacuk Bakım Yurdu 

Müdür 1 950 
Tabib (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 800 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 500 
Eğitimci (Öğretmen) 1 500 
iSosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 450 
Yönetim Memuru 1 400 
Ayniyat Memuru 1 400 
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I). 

6 
7 

10 
11 

12 
12 
10 

6 
7 

10 
11 

12 
12 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

Memuniyotin nev'i Aded 

Bursa Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 1 
Tabip (Çocuk Hast. Müt.) 1 
Eğitimci 1 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 

Yozgat Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 1 
Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 
Eğitimci (Öğretmen) 1 
Sosyal Yardımcı (Meslekî 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 
Yönetim Memuru 1 
Ayniyat Memuru 1 

Kayseri Çocuk Bakım Yurdu 

Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Diyarbakır Çocuk Bakım Yurdu 

Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Sivas Çocuk Bakım Yurdu 

Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Aylık 

950 
800 
500 

450 
400 
400 
500 

950 

800 
500 

450 
400 
400 

800 

800 

800 

İzmir - Karşıyaka Çocuk Bakım Yurdu 

Tabip (Çocuk Hastalıkları 
(Müt.) 1 

İçel Çocuk Bakım Yurdu 

Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Konya İhtiyarlık Bakım Yurdu 

Fizyoterapist 1 

800 

800 

600 

M. Meclisi 

D. 

13 
14 

5 
7 

10 
13 
11 
12 
11 
14 

12 

7 
10 
11 

9 
11 
12 

7 
10 
11 

9 
11 
12 

9 
10 
11 

10 
9 

11 

10 
10 
11 
9 

11 

(S. 1 

Mcmurıiyctin nev'i Aded Aylık 

Memur 1 
:» 1 

Eskişehir İhtiyarlık Bakım Yurdu 

Müdür 1 1 
Tabip (Mütehassıs) 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 2 
Hasta Kabul Memuru 1 
Hesap Memuru 1 
Ambar ve 'Depo Memuru 1 
Mutemet ve Satmalma Memuru 1 
İmam (İmam - Hatip Oku
lu Mez.) 1 
Memur 2 

İstanbul İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür 1 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 2 

» ;» » 2 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

» 1 

İzmir İli Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür 1 
Sosoyal Hizmet Mütehassısı 1 

» » » 2 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

» 1 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlükleri 

Sosyal Hizmetler Mütehassısı 10 
» » » 10 
» » •» 10 

Eskişehir Sosyal Hizmetler Merkezi 

Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 
Büro Şefi 1 
Memur 1 

Ankara ili Sosyal Hizmet Merkezi 

Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
» » » 1 
» » » 1 

Büro Şefi 1 
Memur - 1 
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350 
300 

100 
800 
500 
350 
450 
400 
400 

300 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

600 
500 
450 

500 
600 
450 

500 
500 
450 
600 
450 



D. 

9 
10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

11 
12 
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Aded Aylık | D. 

Konya İli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

Adana İli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 
9 Büro Şefi 

11 Memur 

Meslek dersi öğretmenleri 

öğretmen 

İdari İşler Müdürleri 

7 Müdür 
8 > 
9 > 

10 » 
11 * 

6 Hemşire 
7 Hemşire 
8 » 

Hemşireler 

Sağlık memurla/n 

Sağlık Memuru 

Köy ebeleri 

11 Köy Ebesi 
12 > » 
13 y > 
14 » » 

20 
20 
30 
40 
50 
80 
136 

35 
95 
800 
500 
150 
646 

100 
150 
250 
322 

500 
600 
450 

500 
600 
450 

800 
700 
600 

800 
700 
600 
500 
450 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

950 
800 
700 
600 
450 
400 

450 
400 
350 
300 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Hemşire yardımcıları 

11 Hemşire Yardımcısı 
12 » > 
13 » > 
14 » > 

50 
60 
70 

100 

Çevre sağlığı teknisyenleri 

10 Çevre Sağlığı Teknisyeni 10 
11 » » » 15 
12 » » » 25 

Lâboratuvar teknisyenleri 

10 Laboratuvar Teknisyeni 8 
11 » » 11 
10 Radyoloji Teknisyen Labora

tuvar 5 
11 Radyoloji Teknisyen Labora

tuvar 8 
12 Radyoloji Teknisyen Labora

tuvar 11 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

4 Tabip 
5 :» 
6 » 
7 » 
8 » 
5 Başkan (Tabip) 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 Yönetim Memuru 
10 > » 
12 Kâtip 

7 
20 
25 
30 
30 
1 
2 
3 
4 
20 
20 
31 

450 
400 
350 
300 

500 
450 
400 

500 
450 

500 

450 

400 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
400 

Nüfus Plânlaması Bölgeler Grup Başkanlıkları 

8 Müşavir Eğitimci 

Bölge Başkanlıkları 

12 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

11 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

13 Memur (Asgari Ortaokul 
Mezunu) 

16 700 

25 

15 

10 

400 

450 

350 
M. Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Sağlık Ocakları 

7 Tabip 
8 » 
9 >> 

10 Memur 
11 » 
12 » 

147 
150 
200 

25 
25 
25 

Trahom Savaş Kurulları 

5 Bölge Başkanı (Tabip) 3 
10 Başkâtip 4 
12 Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 2 
13 » » » » 2 

Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha 
Enstitüsü Erzurum Şubesi 

3 Müdür 
5 Bakteriyolog 
6 Gıda Mütehassısı 
6 Kimyager 
6 Antimoloğ 
6 Parazitoloğ 
7 Tıbbi Teknoloğ 
9 Büro Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 100 
500 
400 
350 

D. Memuriyetin nev'i Aded, Aylık 

1 500 
1 100 
950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 

9 
11 
12 
13 

Depo ve Ambar Memuru 
Mutemet 
Dosya ve Arşiv Memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
3 

600 
450 
400 
350 

Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha 
Enstitüsü İzmir Şubesi 

3 Müdür 
5 Bakteriyolog 
6 Gıda Mütehassısı 
6 Kimyager 
6 Antimoloğ 
6 Parazitoloğ 
7 Tıbbi Teknoloğ 
9 Büro Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 
9 Depo memuru 

11 Mutemet 
12 Dosya ve Arşiv memuru 
13 Kâtip 

Sosyal Hizmetler Akademisi, eğitim enstitüleri 
ve diğer yüksek okullar asistanları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o o 

1 500 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
350 

5 
5 
5 
5 

800 
700 
600 
500 

(2) ve (3) sayılı cetveller aynen kabul edil
miştir. 

\>&<t 
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Dönem : S 
Topknü : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 13 arkadaşının, 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanu
nuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları ( 2 /29 ) 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci dönemde verd'iğim 2/416 esas numaralı Kanun teklifimi İçtüzüğün 69 ncu maddesi uya
rınca yeniliyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun Sinop Sivas Ordu 
İlyas Kılıç Fikret övet M. Kemal Palaoğlu Ata Topaloğlu 

Amasya Elâzığ Tekirdağ Amasya 
Kâzım Ulusoy Hayrettin Hanağası Yılmaz Alparslan Vehbi Meşhur 

Rize Niğde Mardin Trabzon 
Sami Kumbasar Nuri Kodamanoğlu Şevki Altındağ Mehmet Arslantürk 

Saımsun Samsun 
Nihat Kale Yaşar Akdi 

10 . 1 . 1967 
MiHlet Meclisi Sayın Başkanlığına 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Melmunin Kanununa ek kanun 
teklifim gerekçesi ile 'birlikte ilişik olarak sunul muştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Samsun Milletvekili 

îlyas Kılıç 

GEREKÇE 

Bilindiği 'üzere Türkiye'de Sağlık personeli sayısı genel nüfusa oranla, ulaşılmak istenilen 
Batılı ülkeler seviyesine göre çok düşük bir durumda bulunmaktadır. Sağlık personelinin yeter
sizliğinin yanısıra, sağlık hizmetlerinin aksamasına sebebolan diğer önemli 'bir molkta da mevcut 
personelin yurt yüzeyinde dengesiz bir şekilde dağılmış bulunmasıdır. !Bu dengesizlik özellikle 
serbest 'olarak çalışan doktor, diş doktoru, eczacı ve sair gibi personel arasında daJha fazla görül
mekte ve yurdun bâzı bölgeleri bu sıkıntının acısı içinde kıvranmaktadır. 

'Sağlık personelinde görülen dengesizlik nisbeten kamu sektöründe çalışan sağlık personeli sa
yısının artırılimıasiyle giderilebilir. Bu amaçla Beş Yıllıfc Plânda «sağlılk Mzımıetlerinin sosyalizas
yonu» bir tedbir olarak öngörülmüş ve bir kaç yıUdan beri de uygulanmasına başlanmış bulunul
maktadır. Ancak sosyalizasyonun uygulandığı bölgelerde dahi, yeterli malî hükümler konulmamış 
olduğundan sağlık personeli temininde kamu sektörünün zaman zaman sıkıntı çekmekte olduğu 
görülmektedir. 
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Groreık birinci 'Beş Yıllık Kalkınma Plânında gerekse plânın uygulama 'dilimleri olan yıllık 

programlarda sağlık personelinim kendi mesleklerimde ve yurt içinde çalışmalarını sağlamak ama-
ciyle tddbirler alınması öngörülmüş ise 'de şimdiye kadar bu konuda yapılan çalışmaların yeter
siz kalmış olduğu kamu sektöründe mevcut sağlık personeli kadrolarının açıklığından anlaşılmak
tadır. 

Diğer taraftan sağlık kurumlarına saihip çeşitli kuruluşlar arasında ıda kendi personellerine 
ödedikleri maaş, tazminat, ücret, ödenek v.ıs. bakiimldan büyük farklar buluııımakta bu da; sağlık 
personelinin dağılışında dengesizlikler meydana getirmektedir. Özellikle Grenci Bütçeden maaş 
alan ve memur durumunda 'bulunan Sağlık Bakanlığına Ibağlı personel bu dengesizlikten zarar 
'görmekte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı kadrolarında, görev alma talepleri ide sayılır derecede azal
mış bulun maktadır. 

Bugün gerek yurt dışında bulunan gercksıc ynrt içinde serbest çalışmakta, olan 'bir çok doktor 
Devlet sektöründe görev almak istemekte fakat tecrübe ve 'mezuniyet seneleri dikkate alınmadan 
600 Tl. aslî maaş gibi başlangıç ımaaşı çok aız gelmekte ve bu yüzden kamu sektörüne katılmam ak-
tadırlar. 

Yukarda da belirtilen nedenlerden anlaşılacağı Üzere bu 'kanun teklifi Birinci Beş Yılbk Plân
da öngörülen 'hekimleri mesleke yöneltici ve devlet 'sıektürüne cezbedici gibi tedibini erin gerçekleş
tirilmesinde •'büyük rol oynıyaeak, gerek memleket içinde gerekse yabancı memleketlerdeki Türk 
hekimlerinin resmî görev almalarını teşvik ve temin yolunda bir temel olacaktır. 

'Tasarının 1 nei maddesi ile memuriyet dışında .geçirilmiş olan meslek yıllarının 'Sağlık ve 'Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilâtında hizmet alınmadı halinde kıymetlendirilmesi derpiş edilmiştir. 

Tasarının müteakip 2 ve 3 maddeleri yürürlüğe ait 'hükümleri ihtiva etmektedir. 
'Samsun Milletvekili 

llyas Kılıç, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 6 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

3017 sayılı Sağlık 've Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ve memurin Kanununa ek kanun tek
lifi içtüzüğün '69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan evraklar arasından, Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç ve 10 arka.da.si tarafından çıkartılarak komisyonumuza havale olunan kanun teklifi 
S . 1'2 . 1969 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanmak suretiyle teklif sahibi ve ilgili bakanlık tem
silcisi de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Türkiye'de sağlık personeli sayısının ge
nel nüfusa oranla, Batılı ülkelerle mukayese edildiği takdirde çok düşük seviyede olduğu görüle
cektir. 

Memleketimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde birinci derecede 'sorumlu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının çekmekte olduğu sağlık personeli sıkıntısının giderilmesinin mevcut buhranı 
'önemli derecede azaltacağı düşüncesi, komisyon â'zalarında hâkim olması ve söz alan muhtelif ko
misyon üyeleri ve bakanlık ilgilileri tarafından mesele teferruatı ile müzakere edilmiştir. 

Mezkûr kanun teklifinin gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kadroları dışında çalışmakta olan hekimlere sağ'lıyacağı avantajlar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından görev almayı teşvik edici mahiyette .olacaktır. Bu hususiyeti ile de mezkûr 

M. Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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'kanun teklifi adı geçen (Bakanlığın »çekmekte olduğu bekim sıkıntısına âcil hir deva olacak ma-
ihiyette görülmektedir. 

Teklif, Birinci Beş Yıllık Plânın sağlık alanındaki hedefine ulaşafbilmesini 'sağlamak amaciyle 
gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde meslekini serbest olarak sürdüren hekim ve yardımcı 
sağlık personelini yurt içine çağıran ve resmî görev almalarını temin edici nitelikte 'bulunmuştur. 
İlgililerin resmî görev dışında 'geçirdikleri süreyi ıbilfiil meslekleri ile iştigal etmiş olmaları şartına 
Ibağlıyan bir ibare ile, intibakları yapılanların', T. C. Emekli Sandığı ile olan ilişkilerini düzenliyen 
Ibir fıkra ilâve edilmek ve hizmete ayrıca ilâve edilecek süreyi tahdideden (bölüm (bu maddeye ithal 
edilmek suretiyle 'birinci madde yeniden düzenlenmiştir. 

Teklife iki geçici madde ilâvesi zarureti hâsıl olmuş ve seçimle görev almış olan meslek men
suplarından icabında mesleke initı'sa>bedecek olanların müracaat şeklini teslbit eden 'bir madde ile 
TDU kanunun neşrinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında vazife almış aynı nitelikteki 
meslek mensuplarını da Ibu haklardan faydalandırmayı öngören Ibir 2 nci geçici madde eklenmiş
tir. 

Yürütme maddesine, kanunun malî yönü nedeniyle, Maliye Bakanlığını da ithal etmek, geçici 
2 nci madde ilâve edildiğinden kanun 'başlığı da 'buna paralel olarak yeniden düzenlenmek sure
tiyle maddeler bu değişikliklerle ittifakla kaıbul edilmiştir. 

IMaliye Komisyonuna tevdi Ibuyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Denizli 
İlhan Açıkalın 

Sözcü 
Çorum 

Yakup Çağlayan 

Antalya 
Süleyman Çiloğlu 

Eskişehir Gaziantep 
M. Şemsettin Sönmez M. Lûtfi Söylemez 

Urfa 
M. Ali Göklü 

Balıkesir 
ISalih Zeki Altınbaş 
imzada hulunamadı 

Trabzon 
Cevat Küçük 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 18 

Maliye Komisyonu raporu 

13 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 13 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca' da uygun görülmüş ve teklif, 1 nci 
maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
istanbul 

N. Eroğan 

Sözcü 
Muğla 

A. Buldanlı 

Kâtip 
Hatay 

T. Köseoğlu 
Afyon K. 
K. Uysal 

M>Meclisi (S. Sayısı : 67)-
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Artvin Çankırı Çorum Diyarbakır 
A. N. Budak H. Dağlı C. Angın S. Savcı 

Erzurum tzmir 
S. Erverdi M. Daldal 

İmzada bulunamadı. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 7 . 2 . 1970 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 19 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyur ulan (Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve 13 ar
kadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa ek 
kanun teklifi) ve ön havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ile Maliye Komisyo
nunun teklif üzerine düzenledikleri rapor, ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü. 

Memleket sağlığını kalkınma plânlarımızın verdiği direktifler içinde yürütmekle yükümlü bu
lunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bu görevini yapabilmesi için yeter sayıda hekim ve 
yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Dikkat edilecek olursa bizde bu hizmete tef
rik edilmiş bulunan personelin, diğer ülkelerdekine kıyasla çok az sayıda olduğu bir gerçektir. 
Birkaç yıldan beri yurdumuzun bâzı bölgelerinde tatbik edilen sosyalizasyon ise bu eksikliği ba
riz bir şekilde ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bunun nedenleri araştırıldığında sağlık personeli
nin yurt sathında dengesiz bir tarzda yayılmış olmaları, muhtelif ücret statülerinin tatbik edil
mesi yanında serbest çalışan sağlık personelinin mevzuat yetersizliği sebebiyle görev alamamaları
nın gelmekte olduğu görülür. 

Memleket içinde ve dışında serbest çalışan hekim, diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık persone
linin plânın öngördüğü tedbirler içinde görev almalarını teşvik edici mahiyette olan kanun teklifi 
yerinde mütalâa edilmiş ve görüşmelere, bu personelin sosyal haklarını daha iyi bir şekilde te
minat altına almayı gaye edinerek teklifin 1 nci maddesini değiştirip, iki geçici madde ilâve ve 
yürütme maddesini yeniden düzenlemek suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca yapılan 
değişiklikler esas alınmış, 

Söz konusu Komisyonun değiştirişi 1 nci madde, maddeyi, vukuu muhtemel çelişmelerden ve 
bilhassa T.C. Emekli Sandığı ile olan yakın ilişkisi dolayısiyle tarafları tereddüde sevk edebilecek 
anlamlardan kurtarıp vuzuha erdirmek maksadiyle bâzı tamamlayıcı ibareler ilâve edilmek sure
tiyle, 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler de yine aynı mülâhazalarla, değiştirilerek, 
Yürürlük maddesi teklifteki şekliyle aynen, 
Yürütme maddesi ise Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca yapılan değişik şekliyle kabul 

edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Bolu 
Söz halkflom mahfuzdur. 

E. Demir 
Hatay 

H. Özkan 

îzmir 
C. Karagözoğlu 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

içel 
C. Okyayuz 

izmir 
T. Orhon 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
Söz hakkım ım'ahfuzdur. 

A. R. üzuner 

Ankara 
T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

istanbul 
0. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyak 

Sivas 
M. Timisi 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Bolu 
Söz hakîkim anjahfuzdur. 

H. î. Cop 
Eskişehir 
M. î. Angı 

izmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
/. H. Balcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS KILIÇ VE 
13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurin Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Yurt içinde veya dışında mes
leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı 
ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilik defa me
muriyete intisabederek veya memuriyetten ay

rıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek ve
ya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memu
riyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ha
inliği teşkilâtında vazife Alan tabip ve diş ta

biplerinin serbest veya barem dışı hizmette ge
çirdikleri sürenin 2/3 si memuriyette geçmiş gi
bi sayılarak girebilecekleri derecelere atanmala
rı yapılır. 

Ancak ilgililerin bu suretle geçirdikleri sü
rede bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş olmaları 
şarttır. 

SACİLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEttİŞTİRİŞİ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve 'Memurin Kanununa bir madde 
ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yurt içinde veya dışında mes
leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı 
ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa 
memuriyete intisabederek veya memuriyetten 
ayrıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek 
veya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar me
muriyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Tevdiatında vazifö alan tabip, diş tabi
bi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin ser
best veya barem dışı hizmette geçirdikleri sü
renin 3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde çalışa
cak olanların bu bölgede geçirdikleri sürenin 
de tamamı memuriyette geçmiş gibi sayılarak 
girebilecekleri derecelere atanmaları yapılır. 

Ancak, ilgililerin bu suretle geçirdikleri sü
rede bilfiil meslekleri ile iştigâl etmiş olmaları 
şarttır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu esasları dairesinde borçlan
dırılarak emekliliklerinde fiilî hizmet sürelerine 
eklenir. Bu suretle borçlananların beş yıl hiz
met görmeleri ve borçlarını taksitle beş yıl 
içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
ödemeleri şarttır. 

Ancak, emekliye esas olacak kıdem ve terfie 
ilâve edilecek müddet on yılı geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun neşri ta
rihinden itibaren iki yıl içinde yazılı olarak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat 
edenler bu kanundan istifade edebilirler. 

Ancak, secimle alınan görev sebebi ile birin
ci fıkrada yazılı zaman içinde müracaat ede
memiş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan 
sonra altı ay içinde yazılı müracaat ettikleri 
takdirde birinci maddeden istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun neşrinden 
önce, birinci maddede belirtilen şahıslardan, 
belirtildiği suretle Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtında vazife alanlar kanunun 
neşrinden itibaren iki yıl içinde yazılı ola
rak müracaat ettikleri takdirde aynı haktan is
tifade ederler. 
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j BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEŞİŞTİRİŞİ MALİYE KOMİSYONUNUN DEdİŞTİRİŞİ 

Samsun Milletvekili Jlyas Kılıç ve 13 arkadaşı
nın 3017 "sayüı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde veya dışında mes
leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı 
ücretli hizmetlerde çalışmakta iken, ilk defa 
memuriyete intisabederek veya memuriyetten 
ayrıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek 
veya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar me
muriyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında vazife alan tabip, diş ta
bibi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin ser
best veya barem dışı hizmette geçirdikleri sü
renin 3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde çalışa
cak olanların bu bölgede geçirdikleri sürenin 
de tamamı memuriyette geçmiş gibi sayılarak 
girebilecekleri derecelere atanmaları yapılır. 

Ancak, ilgililerin bu suretle geçirdikleri sü
rede bilfiil meslekleri ile iştigâl etmiş olmaları 
şarttır. 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanunu 
esasları dairesinde borçlandırılarak fiilî hizmet 
sürelerine eklenir. Bu suretle borçlananların 
beş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını taksit
le beş yıl içinde T. C. Emekli Sandığına ödeme
leri şarttır. 

Ancak, emekliliğe esas olacak kıdem ve ter-
fie ilâve edilecek müddet on yılı geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir madde ile 

iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yurt içinde veya dışında mes
leklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı üc
retli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa me
muriyete intisabederek veya memuriyetten ayrıl
dıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya 
barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memuriye
te dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında vazife alan tabip, diş tabibi, ecza
cı ve yardımcı sağlık personelinin serbest veya 
barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 3/4 ü, 
Sosyalizasyon Bölgelerinde çalışanların veya ça
lınacak olanların tamamı memuriyette geçmiş gi
bi sayılarak girebilecekleri derecelere atanmala
rı yapılır ve bu suretle kıdeme eklenen müddet
lerin âzami on yılı 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunu esasları dairesinde borçlandırıla
rak emeklilik fiilî hizmet süresine ilâve olunur. 
Bu suretle borçlananların Bakanlık Teşkilâtın
da beş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını beş yıl 
içinde T. C. Emekli Sandığına taksitle ödemele
ri gerekir. İlgililerin terfi ve emeklilik kıdemle
rine eklenecek sürelerde bilfiil meslekleri ile iş
tigal etmiş olmaları şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren iki yıl içinde yazılı olarak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat 
edenler bu kanundan istifade edebilirler. 

Ancak, seçimle alman görev sebebi ile bi
rinci fırkada yazılı zaman içinde müracaat ede
memiş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan 
sonra altı ay içinde yazılı müracaat ettikleri 
takdirde birinci maddeden istifade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yayımın
dan önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında görev almış olanlar da kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (2) yıl için
de yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde bi
rinci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 67) 



Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 13 arkadaşı
nın teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanları yürü
tür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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Maliye Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddes aynen 
kabul edlmştr. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 67) 




