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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Ankarada bir Tıp Fakültesi tesisi hakkındaki 3228 sayılı kanuna ek olarak Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibcsile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr, R, Saydam

Ankara Tıb fakültesi teşkilât kanununun tanzimi işinin tecili hakkında mucib sebebler lâyihası
Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hakkında 23 - VI -1937 tarihinde neşrolunan 3228 sayılı kanunun
dördüncü maddesi, Ankara tıb fakültesi teşkilât kanununun 1939 bütçe yılı sonuna kadar Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verilmiş olması lüzumunu amir bulunmaktadır.
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin, yukarıca arzolunan 3228 sayılı kanunun birinci maddesine
tevfikan, 1938 yılından itibaren bütçesine koyduğu tahsisat ile işbu fakülte ve müştemilâtının tesisi
esbabına tevessül olunmuş, tesisat sahasına isabet eden 179 parça bina ve arsaların istimlâk muamele
leri kamilen intaç, edildiği gibi fakülte ve kliniklerile talebe yurdu ve bilûmum müştemilâtının proje
ve plânları da hazırlattınlmıştır.
Fakülte müştemilâtından doğum ve nisaiye kli.niği binasının inşasına dahi başlanmış ise de ahvali
hazıra icabı inşaat malzemesinin 'mühim bir kısmının tedarikinde müşkülât bulunması, ve binnetice,
yapılacak ilânlara rağmen, memleketimizde ve Avrupamn muhtelif merkezlerinde bulunan ve bu ka
bil müesseseler inşasında ihtisas sahibi olan mütea! Mdlerin böyle sürekli ve teferruatlı işlere girişmele
rine imkân kalmaması gibi muhtelif âmiller dolayısile asıl fakülte ve müştemilâtına aid büyük inşaat
grupunun eksiltme ve ihalesi, vaziyette salâh husulüne intizaren, zarurî olarak gayri muayyen bir
müddetle tehir edilmiştir.
înşaat ve tesisat malzemesi zaruret altında ve gayri muayyen müddetle teahhura uğradığına na
zaran teşkilât kanunuun da, ileride emsali teşekküllerde vukuu melhuz tebeddül ve inkişaf esaslarına
göre daha mütekâmil bir şekilde tanzim olunabilmesi için, 3228 numaralı kanunun 4 ncü maddesinde
tayin olunan 1939 tarihinin 1942 bütçe yılma tecil ve tehiri muvafık olacağından bu kanunun 4 neti
maddesinin ilişik olarak sunulan şekilde tadiline lüzum görülmüştür.
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Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Ankarada bit- tıb fakültesi tesisi hakkındaki
15 haziran* 1937 tarih ve 3228 numaralı kanuna
ek olarak Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince hazırlanıl) Başvekâletin 8 - I I -1940 tarih
ve 6/561 sayılı tezkeresile gönderilen ve Encü
menimize havale buyuruları kanun lâyihası mu
cib sebeblerle birlikte Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletinin salahiyetli memuru hazır bu
lunduğu halde ınütalea ve tedkik olundu :
3228 numaralı kanunun 4 ncü maddesi An
kara Tıb fakültesi teşkilât kanununun 1939 büt
çe yılı sonuna kadar Biiyük Millet Meclisine
verilmiş olmasını âmir bulunmakta ise de Hükü
metin mucib sebebler lâyihasında görüldüğü
üzere kanunun birinci maddesine tevfikan Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletince 1938 yılın
dan itibaren bütçesine konulan tahsisatla fakülte
ve müştemilâtının tesisi esbabına tevessül olun
masına ve tesisat sahasındaki istimlâk muamele
lerinin neticelendirilmesine klinikler ile talebe
yurdu ve bilûmum müştemilâtının proje ve plân
larının ihzarile beraber doğum ve nisaiye klinik
leri binalarına aid inşaata da başlattırılmış bu
lunmasına rağmen ahvali hazıra dolayısile inşaat
malzemesinin mühim bir kısmının tedarikinde
müşkilâtla karşılaşılması, memleketimizde ve Avrupanın muhtelif merkezlerinde bulunan ve
bu kabil sıhhî müesseseler inşasında ihtisas sa
hibi olan müteahhidlerin bu nevi sürekli ve te-

ferrüatiı işleri deruhde edememeleri gibi muh
telif sebeb ve âmiller tesirile asıl fakülte ve müş
temilâtını teşkil edecek büyük ve esaslı inşaatın,
grublara eksiltme suretile ihalesinin imkân
sız bir şekle girdiği anlaşılmış \ e bu halin
vaziyetle salah husulüne intizarı zaruri kılınış
bulunmasına nazaran adı geçen kanunun 4 ncü
maddesinde yazılı Teşkilât kanununun da ileri
de mümasil müessese ve teşekküllerde vukuu
melhuz tebeddül ve inkişaf esaslarına göre daha
mütekâmil bir tarzda hazırlanabilmesi için ta
yin edilmiş bulunan 1939 tarihinin 1942 bütçe
yılı sonuna kadar tecilinin muvafık olacağı rııüttefikan kabul edilmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunuldu.
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M. M.
Kâ.
Ağrı
(üresini
IOdirne
Dr, II. Kural Dr. II. V. Hömyunk J)r. F. Me.miL
Kocaeli
Tekirdağ
Kastamonu
Dr. F. Sorağmaıı
N. Trak
M. İL Salhtfı
Antalya
Bursa
Burdur
Dr. M. Soykan
Dr. II. Güran Dr. U. Yeşilyıırd
Aydın
Kayseri
Denizli
Dr. Ş. Şener
Salih Turgay Dr. II. Bcrkmav
Manisa
A. Tümer

Bilecik
Dr. M, Suner

Ankara
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Bütçe encümeni mazbatası
T, B. M, M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 16
Em No, 1/316
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j'üksek Reisliğe
Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkındaki
3228 sayılı kanuna ek olarak Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin
8.-. XI -1940 tarih ve 6/561 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve iç
timaî muavenet encümeni mazbatasile birlikte
Encümenimize tevdi Duyurulmakla Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâleti namına İçtimaî muave
net dairesi reisi ile Sicil ve memurlar muamelât
müdürü ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde
okundu ve konuşuldu :
Yukarıda adı geçen 3228 sayılı kanunun dör
düncü maddesi 1939 malî yılı sonuna kadar An
kara Tıb fakültesi teşkilât kanununun Meclise
scvked ilmesini âmir olub fakülte inşaatının 1941
senesi nihayetine kadar ikmal edileceği kanaafile vazedilmiş olan bu hükmün dünya ahvalinin
husule getirdiği gayri müsaid şartlar dolayısile
tatbik ve icra edilemediği ve asıl fakülte ve müş
temilâtına aid büyük inşaatın vaziyette salâh hu
sulüne intizaren zarurî olarak gayri muayyen bir
müddetle tehir edildiği şifahen alman izahat
tan ve mucib sebebler lâyihası münderecatmdan
anlaşılmıştır.
Encümenimizce yapılan müzakerede Hükümet
tarafından dermeyan edilen zaruret kabul ve tas
dik edilmekle beraber inşaatın gayri muayyen bir
zamana talik edilmiş olmasına nazaran muayyen
bir tarih için mecburiyet tahmil edilmesi nefseleınre muvafık görülmemiştir.
Müzakere esnasında bahis mevzuu dördüncü

madde ile inşaatın hitamından muayyen bir
müddet evvel tedris heyetinin yetiştirilmesi .gi
bi mühim ve lüzumlu bir gayenin istihdaf edil
diği mütaleası öne sürülerek bu hükmün idame
edilmesinin faydalı olacağı ifade edilmiş ise de
Büyük-Meclisin ve Hükümetin gayet hassas bu
lundukları-bu meselede fakülte inşaatına başlan
dıktan ve münasib zamanın hululünden sonra
ınatlub olan Teşkilât kanununun her zaman tek
lif ve tedvin edilebileceği tabiî bulunmuş olmak
la yukarıda arzedildiği üzere mahalli tereddüd görülen bir emrin kanunlaştırılmasını: mu
vafık görmeyen encümenimiz 3228 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinin ilgasını kararlaştırmıştır.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilinek üzere
Yüksek Reisliğe sunuldu.
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FTÜRÜMETÎN TEKLlFÎ

J SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞTİRİŞI

Ankarada bir T ıh Fakültesi I, esişi hakkındaki
.'122$ numaralı kanana ek kanun lâyihası

Ankarada bir T ıh Fakültesi tesisi hakkındaki 15
haziran 1937 tarih ve 3228 numaralı kanunun
\
i ncü maddesini tadil eden kanun lâyihası

MADDE 1 - Ankara Tıb Fakültesinin teş
kilât kanunu 1942 bütçe yılı sonuna kadar Tür
kiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olacaktır.

MADDE 1 — Ankarada bir Tıb Fakültesi
tesisi hakkındaki 15 haziran 1937 tarih ve 3228
numaralı kanunun 4 ncü maddesi aşağıda yazılı
şekilde tadil edilmiştir :
Ankara Tıb Fakültesinin teşkilât kanunu
1942 bütçe yılı sonuna kadar Türkiye Büyük
Millet Meclisine verilmiş olacaktır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun yürütülmesine
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3 - II - 1940
B§. V,
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MADDE 3 — Bu kanunun yürütülmesine
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN

DEĞİŞTİRÎSÎ

Ankarada bir Tıb Fakültesi tesisi
hakkındaki
3228 sayılı hmu-nda değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası
MADDE I — Ankarada* bir Tıb Fakültesi
tesisi hakkındaki 3228 sayılı kanunun dördüncü
maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynen.
MADDE 3 — Aynen.
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