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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Togküât ve Memurin Kanunu
na ek kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komis
yonları raporları (.1/382)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/2327
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığın*

:
26. IV. 1952

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak adı geçen
Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15. IV . 195^2 tarihinde Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A, Mttnderes

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısının
gerekçesi
Türkiye 'deki hekim sayısı beş, on sene öncesine göre epeyce artmış olmakla beraber, mütehas
sıs olsun olmasın tabiplerin birçoğu bâzı mıntakalardaki vazifeleri ya hiç kabul etmemekte, yahut
kabul edip.vazifeleri başına gittikten kısa bir zaman sonra muhtelif çarelere baş vurarak başka
yerlere nakillerini istemektedirler. Halbuki Bakanlığımız gerek koruyucu gerekse tedavi edici
tababet bakımından bilhassa bu gibi yerlerde, halk sağlığı için yeni yeni teşkilât yapmak, sağlık
müesseseleri kurmak mecburiyetindedir. Hal böyle olduğuna göre bu mmtakalara geniş sayıda he
kim teksif etmek icabedecektir. Leyli Tıp Talebe Yurdunun mecburi hizmet tahmil ettiği tabipler,
nihayet birkaç yıl sonra mecburi hizmetlerini bitirmiş olacaklarından Bakanlığın elinde bulunan
bu tek imkân da ortadan kalkacak, ve Devletin maddi ve mânevi birçok fedakârlık mukabilinde
kurduğu organlar ve açtığı müesseseler işlememeye mahkûm bir hale gelecektir. Memleketin
malî istitaatı, vaziyeti bu yerlerdeki vazifeleri daha cazip bir hale getirmeye imkân vermediği
gibi tabiplik de serbest hayatta daima Devlet kapısındafcinden daha geniş bir yaşama imkânı ve
ren bir meslek olduğundan hekimleri, kendilerine muhtaç olduğuan» yerlere göndermek için eli
mizde bunların memleket duygularına hitap etmekten başka hiçbir paremiz yoktur. Kaldı ki Ba
kanlık teşkilâtına girmek istemiyen tabiplerin bilhassa iktisadi teşei&üUerde daha geniş maddi
şartlarla iş bulmaları da her zamajv mümkündür. Bu sebeple kanun tasarımızı hazırlamış bulunu
yoruz.
Tasarının birinci maddesi, hazırlanan tasarının müstakil bir tasarı halinde olmayıp 3017 sayılı
Bakanlık Teşkilât ve Memurin Kanununa bâzı yeni hükümlerin eklendiğini göstermektedir.
İkinci maddede Bakanlık teşkilâtında hizmet almak istiyen Türk vatandaşı tabiplerin tahsil
menşelerine bakılmaksızın, mahrumiyet bölgelerinde kendilerine gösterilecek yerterde iki sene
müddetle hizmet etmek mecburiyetini derpiş etmektedir. Bakanlığımız memleket fakültelerinde
okuyanların Devletçe bir yardım görmeden kendi paralariyle tahsil yaptıklaruu ve bu bakımdan
yabancı memleketlerde okuyanlardan farklı olmadıklarına göre memlekfffiölmeti bakımından

iki zümre arasında-ikincisinin''lehine farklı bir muamele yapmamayı daha doğru mülâhaza et
miştir.
Üçüncü madde ikinci madde hükümlerinin, ihtisasları dâhilinde bir vazife verilnv,k kaydiyle
mütehassıslara da teşmili halindedir.
Dördüncü maddede bu mmtakalârda hizmet meuburiyetinin kadın tabiplere de şâmil olacağını,
ancak bunlara i'iziyolojik hususiyetleri sebebiyle, sabit hizm'etler verileceği hakkındadır.
Beşinci madde mecburi hizmetlerini ifa etmiyenlere bütün resmî dairelerle İktisadi Devlet
Teşekküllerinde bir vazife verilemiyeceğini âmirdir. Gerekçenin baş tarafında arzedildiği gibi
teşkilâtımızda hizmet almıyanların daha geniş maddi imkânlar temin eden İktisadi Devlet Te
şekküllerine kaymalarını önlemek için taknin edilmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
Esas No. 1/382
Karar No. 14

21 . V . 1952

Yüksek Başkanlığa
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak
adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 15 . I V . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 28.IV.1952
tarihinde havale buyurulmuş ve Komisyonumu
zun 12 . V . 1952 tarihli oturumunda müzake
resine başlanmıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mem
leketin muayyen bölgelerine tabip, mütehassıs
tabip, diş tabibi ve eczacı tâyininde mâruz bu
lunduğu büyük müşkülât Komisyonumuzca ta
mamen varit görülmüştür. Bununla beraber
âmme hizmetinin en ağır şartlarda ifasiyle
mükellef bulunan tıp mesleki mensuplarının bu
hususi durumlarına ilâveten bir de diğer mes
leklerde bulunmıyan mecburiyetlerin tahmiline
gidilebilmesi için bâzı imkânların sağlanmasın
da zaruret olduğu müşahede edilmiştir. Bu ba
kımdan mecburi hizmet cterühde edeceklere asis
tanlıklara tâyininde muayyen formalitelerin
hudutları içinde bir rüçhan hakkı tanınması
ve ayrıca mecburi hizmetin ifası sırasında ma
aşlarının yüzde 50 si kadar tazminat verilmesi
uygun görülmüştsr.
Ancak bu suretledir ki meslek mensuplarının
vatan hizmetinde âzami randımanla çalışabilme
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leri temin edilebilecek ve müsait bölgelerde ha
yatlarını serbest kazançlariyle temini imkânı
bulunanların yanıbaşmda mecburiyet tekeffül
edeceklerim kısmen tatminleri de imkân dâhi
line girebilecektir. Başka suretle kanunun tat
bikatında verimli olması kabil olamıyaeağı kasnaatine varılmıştır. Tasarı yalnız mecburiyeti
tabiplere tahmili teemmül ettiği halde komis
yonumuzda diş tabipleri ve eczacıların da bu
mecburiyetlere katılmaları zaruri görülmüştür.
Bu bakımdan kamun tasarısı maddelerinde ge
rekli tadiller icra etmek yemi fıkralar ve mad
deler ilâve etmek suretiyle komisyonumuzca
tadilen büyük 'ekseriyetle kabul edildi.
Komisyonumuzca kabul edilen % 50 tazminat
hasebiyle Bütçe Komisyonunla havalesi rica•siyle saygı ile Yüksek Başkanlığa arzolunur.
Sağlık ve Sosyal Y.
Komisyonu Başkanı
Sözcü
Ankara
Kocaeli
'T. V. Öz
H. Türkand
ÎÜtfp
Bilecik
Antalya
T. Oran
Fatin Dalaman
İmzada bulunamadı
Antalya
Aydın .
Tasarının esasına muhalifim
C. Ülkü
B. Ona/
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Çankırı
K. Çığman

Çankırı
C. Otman

Çoruh
(6 ncı maddenin son fıkrasındaki tazminatın
zamanla tahdidine taraftarım.)
A. R. Sağlar
Gazianteb
içel
Samih İnal
Bu tasarıya muhalifim
îmzada bulunamadı A. Koksal

istanbul
A. V. Bayhr

Kars
Muhalifim
E. Oktay
Kütahya
t. Ş. özgen

Kony#' '
8. 8. Wwrşak
Ordu
Bu tasarıya muhalifim
Z. M, Sezer
v
• Sivas ;v
N^ Ağaoıkoğlu

Kayseri
A.R. Kihçkale
Niğde
H; Ülkü
•Sinob :•:.:
MuhaMm
.4. Ş.Şavh
Sivas
^ B. Taner

Bütçe Komisyonu raporu
T. BM. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. i/382
Karat No. 112
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Yüksek Başkanlığa
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakalığı teşkilât ve Memurin Kanununa ek olarak adı
geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kuru' lunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başba
kanlığın 26 . IV . 1952 tarihli ve 71/2327 sayılı
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Sağlık ve
Sosyal Yardım Komisyonu raporu ile birlikte
komisyonumuza havale olunmakla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakam ve Maliye Bakanlığı temsil
cisi hazır olduklaH halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, her ne kadar coğrafi, iktisadi, içtimai
ve idari sebepler dolayısiyle hekim tâyini müm
kün olmıyan mahallerdeki halk sağlığını koru
mak ve tıbbi ihtiyaçlarına cevap vermek maksadiyle Devlet sağlık teşkilâtlarında aylıklı vazi
fe alacakların evvel emirde bu mahallerde iki sene
müddetle mecburi hizmete tâbi tutulmalarını te
min maksadiyle hazırlanmış ise de; tasarı metni
nin bu maksadı vuzuhla ifade etmediği görül
müş ; bunun üzerine alâkalı maddeler bu mak
sada göre komisyonumuz tarafından yeniden
tanzim edilmiştir.
Bakanlıktan vazife talep eden hekimlerin yu
karda arzolunan mahallere tâyini usulünde kur'a
çekmek suretiyle tâyinlerinin yapılması muade
leti temin bakımından komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür.
Bakanlar Kurulunca tesbit alnacak bu ma
hallerde münhal bulunmadığı takdirde vazife ta

lep eden tabip, diş> tabibi ve eczacıların (müte
hassıs tabipler dâhil) diğer mahallerdeki münhallere bu bölgelere münhal vukuunda derhal
nakil edilmek kaydile: tâyin yetkisini ve Bakan
lık teşkiâtmda hiç açık bir yer buulunmadığı
halde de diğer Dievlet sağlık müesseselerinde yukardaki kayıt ile vazife almak imkânmı komis
yonumuz bir hükümle kabul etmiştir.
Bakanlıktan vazife talebinde bulunup da tâ
yinleri yapılamıyanlardan, mecburi hizmetin kal
dırılması' hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım
Komisyonunca tesbit olunan iki senelik müddet
komisyonumuzca bir seneye indirilmiştir.
Bu esaslar dâhilinde komisyonumuzca yeni
den hazırlanan tasarı öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Burduı
Yapılan tâdille, tasarı, belediyelere ik
tisadi Devlet Teşekküllerine ve hattâ bâzı ano
nim şirketlere de teşmil edilmiştir ki, bu hü
küm mezkûr idarelerin kanunlarınca haiz ol
dukları muhtariyeti ihlâl etmektedir.
F. Çelikbaş
Bu Rapor Sözcüsü
Giresun
M. Şener
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Kâtip
Sivas
H. îmre

A
Afyon JL
A. Veziroğlu
Bolu

/. Oüleı

Bilecik

7. fotin
Burs»
K. Ytima»
lzmiı
B.BÜgrn
Konya
fi. Birand
Malatya
lf. 8, EH

Diyarbakır
M. Ekinci
İzmir
9
T. Oürerk
Konya
ncü ve 4 ncü maddeye
muhalifini
M. Â. Vlgen
Mardin
Ordu
71. Erten
3 ncü maddeye muhalifim
fi. Aksoy
Trabzon
Van
S. F. K<ûayaoğl<u
Muhalifim

P.

JMM.

Bu kanun Hükümet tarafından yapılan
teklif Sağlık Bakanlığında bir vazife almak
için müracaat eden doktorların iki sene müd
detle mecburi hizmette çalıştırılmaları maksadiyle hazırlanmış iken komisyonda müzakeresi
sırasında özel ve katma bütçeli daireler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait müesseseler ve İşçi
Sigortalarında çalışacaklara da teşmil edilmiş
tir.
1. Bu kabil yerlerde her türlü hizmet
lerde çalışacak kimseler için böyle bir mü
kellefiyet olmadığı halde sadece doktorları bu
mecburiyete tâbi tutmak haksızlıktır.

2. Doktorluk serbest meslek sahasına
giren hizmetlerdendir. Bâzı yerlere gidecek
doktor bulunmıyorsa bunlar için cazip şart
lar sağlanmak yoluna gitmek, zorla sürgün
mahiyetinde mükellefiyet koymaktan daha
iyi neticeler verir.
3. Tatbikatta birçok güçlükler doğura
cak ve doktorluk meslekine olan hevesi aza
lacaktır.
4. Belediyeler, İktisadi Devlet Teşek
külleri hattâ bâzı anonim şirketleri ve kanu
nun şümulüne giren diğer müesseselerin dok
tor bulmak hususunda uğrıyacağı güçlükler
den sarfınazar bu kanım, bu daire ve mües
seselere kanunlarla tanılan muhtariyeti bal
talamaktadır.
5. Bu kanun Hükümetçe «Sağlık Bakan
lığı Teşkilât Kanununa ek kanun tasarısı»
şeklinde Büyük Millet Meclisine sunulduğu
için yalnız Sağlık ve Bütçe komisyonlarında
görüşülmüştür. Halbuki Bütçe Komisyonun
da kanuna verilen şümul dolayısiyle beledi
yeleri İktisadi Devlet Teşekküllerini, Devlet
Demiryolları ve Hava yollarını, Denizcilik
Bankası, İşçi Sigortalarını da içine almıştır.
Bu itibarla İçtüzük mucibince tasarının Sağ
lık ve Bütçe komisyonlarından maada İçiş
leri, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma
ve Çalışma komisyonlarında da görüşülmesi
lâzımdır.
*
Bu itibarla kanunun heyeti umumiyesine
muhalifim.
İstanbul Milletvekili
A. H. Başar
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı

MADDE 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir,

MADDE 2. — Türkiye üniversiteleri tıp fakülteleriyle yabancı memleketler tıp fakültesin
den diploma alıp Sağlık Bakanlığında bir tabip
vazifesi almak istiyen Türk vatandaşı tabipler,
uzaklıklarına veya sıhhi, idari ve iktisadi sebep
lerden dolayı hususi vaziyette bulundukları için
Bakanlar Kurulunca tâyin ve tefrik olunacak
yerlerden bakanlıkça gösterilecek bir mahalde iki
sene hizmet etmeye mecburdurlar.

MADDE 2. — Türkiye Üniversiteleri Tıp Fa
külteleriyle Diş tababeti ve Eczacı Okulu ve Fa
kültelerinden yabancı memleketlerin aynı fa
kültelerinden veya okullarından diploma alıp
Sağlık Bakanlığında bir vazife almak istiyen
Türk vatandaşı tabib, diş tabibi ve eczacılar
uzaklıklarına veya sıhhi ve idari ve iktisadi .se
beplerden dolayı hususi vaziyette bulundukları
için Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerler
umumi kur'a meyanına ithal edilir. Kur'aya
dâhil bulunacak bu yerlede iki sene müddetle
hizmet edilmesi mecburidir.
Bakanlar Kurulunca tesbit edilen mahaller
de münhal vazife bulunmadığı takdiıde mecbu
riyet hizmetleri iki sene baki kalmak partiyle
doktor, eczacı ve diş tabibleri diğer hususi ka
nunlarda mâni hüküm yoksa serbest olarak her
yerde çalışmaya yetkilidirler.
Mecburi hizmet yapanlara Bakanlık', asis
tanlık nizamname hükümleri içinde müsavi
şartlar halinde rüçhan hakkı tanınır.
Fiilî askerlik hizmetlerini ikmal eden tabib
diş tabibi ve eczacılardan asistanlığa müracaat
edip de imtihanı kazanmış olanların işbu mecbu
ri hizmetleri ihtisaslarını' ikmallerine kadar tehir
olunur. Sırası gelenler mecburi hizmetlerine baş
larlar. Ve sıraları geldiğinde davet edilirler. Bakı-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ

I

Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında
vaitfeye
alınma şartlan hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli
dairelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve
.sermayesinin 't anlamı veya yarıdan fazlası Dev- t
lete ait olan müesseselerde ve işçi Sigortaların
da vazife alacak Türk vatandaşı tabip, diş ta
bibi ve eczacılar (mütehassıslar dâhil); coğ
rafi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle husu
si vaziyette görülüp Bakanlar Kurulunca tespit
olunan mahallerde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından verilecek vazifelerde iki
yıl müddetle fiilen hizmet etmeye mecburdurlar.
Bunların tâyin mahalleri kur'a ile tes'bit
olunur.
Bu suretle tâyin olundukları mahallerde j
•mecburi hizmetlerini tamamlamıyanlara birinci i
fıkrada yazılı daire, müessese ve teşekküllerce
vazife verilmez.
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sağlık
personelinin Bakanlar Kurulunca tesbit oluna
cak yerlerde meslekî durumlarına uygun bir |
vazife bulunmadığı takdirde, Bakanlık bu gi
bileri kur'a ile diğer bir mahalle tâyine yetki
lidir.
Mecburi hizmet bölgelerinde inhitâl edecek
vazifelere meslekî durumlarına ve tâyin sırala...rina. göre evvelâ bunlar, naklen tâyin olunur.
Verilen vazifeyi kabulden imtina edenler
hakkında birinci maddenin son fıkrası hükmü
uygulanır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında meslekî durumlarına uygun bir vazife buUmmamasından dolayı tâyin icra olunamıyanların. Bakanlıkça tâyin edilecekleri vazifeye ica
betleri şartiyle birinci maddede yazılı diğer teşekküllerde vazife almalarına müsaade edilir.
Bunlardan, Bakanlıkça tâyin edildikleri vazi
felere icabet etmiyenlerin görevlerine, mensup
oldukları daire ve müesseselerce son verilir.

I
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Müracatları tarihinden itibaren bir yıl zar
fında Bakanlıkça tâyinleri yapılamıyanların, |
mecburi hizmet mükellefiyetleri sakıt olur.
|

( R Sastofc-.-Sa?)
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S. ve S. Y. K.
ye mecburi hizmetleri ihtisaslarının sonuna talik
olunur.

MADDE 3. — İkinci madde hükmü tababet
uzmanlık şubelerinden birinde ihtisas yaparak
mütehassıs unvanı alan tabipler hakkında da uy
gulanır. Ancak bunlara ihtisas şubelerine gdre
memuriyet verilir.

MADDE 3. — İkinci madde hükmü tababet
uzmanlık şubelerinden birinde ihtisas yaparak
nıütehassıs unvanını alan tabibler diş tabibleri
ve eczacılar hakkında da uygulanır.

MADDE 4. — Kach» tabipler mecburi his
metlerini sabit vazifelerde görürler.

MADDK 4. -— Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu hizmeti ifa etmiyenler ge
nel muvazene, katma bütçe, özel idare, belediyeler
ve İktisadi Devlet Teşekküllerince idare edilen
bütün sağlık müesseseleriyle sağlık teşkilâtında
tıbbi bir vazifeye tâyin edilemezler.

MADDE 5. — Bu hizmeti ifa etmiyenierle,
Genel Muvazene, katma bütçe, özel idare, bele
diyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İşçi Si
gortaları tarafından idare edilen bütün sağ
lık müesseselerine sağlık teşkilâtında tıbbi bir
vazifeye tâyin edilemezler.
MADDE 6. — Sıhhi idari, ve iktisadi sebep
lerden dolayı hususi vaziyette bulundukları için
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak yerlerde
mecburi hizmet deruhte edenlere maaşlarım»
% 50 si nispetinde tazminat verilir. Bu tazmi
nat fiilî hizmete münhasırdır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tekli
fi üzerine mecburi hizmet bölgelerinde kalmayı
kabul edenlerin tazminatı devam eder.

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 7. —- Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunun yürütülmesine
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memurdur.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğîu
Devlet Bakam
Adalet Bakam

MADDE 8.
Bu kanunun yürütülmesine
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları
memurdur.

Millî Savunma Bakam
H. Köymen
Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Kğitim Bakanı
T. îleri
Eko. ve Ticaret Bakam
Muhlis Ete
G. ve Tekel Bakanı
S. Ytrcah
Ulaştırma Bakam
fl, Kurtb$l(

İçişleri Bakam
Maliye Bakam
H. Polatkan
Bayındırlık Bakam
K. Zeyünoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Üstündaft
Tarım Bakanı
N. ökmen
Çalışma Bakam ve
İşletmeler Bakam V.
.N. ötsan
i(,S.:*fcaW ~:.$3T)
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MADDE 3. — Kadın tabipler, mecburi hiz
metlerini sabit vazifelerde görürler.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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