Sıra NQ 139
Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşire
lere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları
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B.M.M. Yüksek Reisliğine
Askerî hastanelerde bulunan hastabakıcılarla Hemşirelere bir nefer tayini verilmesi hakkında
Millî Müdafaa vekâletince yapılan ve icra Vekilleri Heyetinin 20/2/1929 tarihli içtimaında
Yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası; esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur efendim.
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Esbabı mucibe
Medenî memleketlerde olduğu gibi memleketimizde dahi hasta bakıcılık ilmî bir meslektir.
Hastaların müdavatı tıbbiye derecesinde mühim olan hususatının tamamen temini yetişmiş
hasta bakıcıların mevcudiyetile kaimdir. Askerî hidematı sıhhiyede dahi bu meslek erbabına
hazarda ve seferde ihtiyacı şedit vardır. Askerî hastanelerde ücreti maktua ile istihdam
kılınan hasta bakıcı hemşirelerin hastağâna karşı gösterdikleri şefkat ve himayelerinden büyük
istifadeler görülmektedir. Bu istifadelerin temdidi ve bu mesleğe rağbetin celbi için menfaat
temini ve terfihleri zarurî görülmektedir. Sıhhiye vekâleti celilesi hemşire ve hasta bakıcılara
daha dolgun maaş vermekle beraber hastanelerce iaşelerini temin etmiş mektepten mezun
hemşirelere memur vaziyeti vererek istikbal temin eylediğinden yetişmiş hemşireler ciheti
mülkiye emrinde vazifeyi tercih etmektedirler. Askerî hastaneler için de rağbet celbi ve talip
adedinin tezyidi için istihdam kılınan hemşire ve hasta bakıcılara maktuan verilen ücretten maada
merbut teklifi kanunî veçhile bir nefer tayini vaz'ı kazan suretile iaşe veya aynen bedelen itası
hususu arz ve istirham olunur efendim.
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M. M. Encümeni mazbatası
YÜKSEK REİSLİĞE
Encümenimize havale buyurulan Bş.V. Celilenin 28/11/929 tarih ve ğ| ş numaralı tezkeresine
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metbut ( hasta bakıcılara bir nefer tayini verilmesi ) hakkında kanun lâyihası ve esbabı mucibe
mazbatası tetkik ve müzakere olundu .
Hesapsız tecrübelerle anlaşılmıştır ki son harplerde orduların muhtelif hastalıklar yüzünden
verdiği zayiat, münhasıran silâh tesirile vukua gelen zayiattan bir koç misil fazladır . Hazarda
yegâne zayiat sebebi hastalıktan başka bir şey değildir. Binaenaleyh askerin sıhhatini korumak
ve hassatan hastalananları sağlatmak ordunun hem maddî hem de manevî ve ruhî kuvvetini
korumak ve arttırmak için ilk ve en mühim bir çaredir. Bu itibarla hastaların tedavisinde eyi
tesir ve faydaleri aşikâr olan hemşire ve hastabakıcıların askerî hastahanelerimize rağbetini
artıracak tetbirlerin lüzum ve faidelerine kanaat getiren encümenimiz bu baptaki kanun lâyiha
sının aynen kabulüne ve yalnız ismine bir ( askerî ) sözünün ilâvesine karar verilmiştir . Arzolunur efendim .
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Bütçe encümeni mazbatası
RİYASETİ CpLİLEYE
Askerî hastanelerde ücreti maktua ile müstahdem hemşirelerle hastabakıcılara bir nefer tayini
verilmesine dair olup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi olunan
kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
Bu bapta gerek hükümetin esbabı mucibesinde gerek Millî Müdafaa encümeni mazbatasında
izah olunan sebepler, dolayisile askerî hastanelerde müstahdem hemşirelerle hastabakıcılara bir
nefer tayini verilmesi keyfiyeti encümenimizce de şayanı kabul görülmüştür.
Esasen Bu hastanelerde elyevm müstahdem hemşire ve hastabakıcıların adedi (60) dan ibaret
olmasına göre bunlara aynen veya bedelen verilecek tayinin senevî tesiri ( 7 200 ) liradan
ibaret bulunmaktadır. Ancak hükümetin teklifinde verilecek nefer tayininin aynenmi, bedelenrai
olacağı zikredilmediği cihetle bu yüzden atiyen müşkilat tevellüdüne mahal bırakmamak üzere
lâyihada aynen veya bedelen kaydının derci ve tayin miktarının askerî tayinat ve yem kanunu
muvakkatinin birinci maddesinde muharrer nefer tayini olduğunun tasrihi faydalı görülmüş
ve bu tadilat dairesinde tanzim kılınan lâyihanın Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir.
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Hükûmetin teklifi

Millî Müdafaa encümeninin tadili

Hasta bakıcılara bir nefer tayini verilmesi
hakkında kanun lâyihası

Askerî hastanelerdeki hasta bakıcılara bir
nefer tayini verilmesi hakkında kanun layihası

1 — Askerî hastanelerinde ücreti maktua
ile müstahdem Hemşireler ile hasta bakıcılara
bir nefer tayini verilir .

MADDE 1 — Aynen

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Aynen

3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî
Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.

MADDE 3 — Aynen
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Bütçe encümeninin tadili
Askerî hastanelerde maktu ücret ile istih
dam olunan hemşireler ile hasta bakıcılara bir
nefer tayini verilmesine dair kanun layihası
BİRİNCİ MADDE — Askerî hastaneler
de maktu ücretle istihdam olunan Hemşireler
ile hasta bakıcılara 12 eylul 1330 tarihli
askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatinin
birinci maddesinde muharrer nefer tayiniaynen veya bedelen verilir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun
192Q tarihinden muteberdir.

1 nisan

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Müdafaai Milliye ve Maliye vekil
leri memurdur.

