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Başkanlığına

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . II . 1946 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu-arzederim
Başbakan
• •
Ş. Saraçoğlu

Gerekçi
Ankara'da Tıp Fakültesinin kurulması' hakkındaki 4761 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile Yapı
ve Kurma İşleri için' (2 800 000) liraya kadar gelecek" yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi
Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş ve fakat bu binaların yaptırılmasına lüzumlu ödenek ve Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine konulmakta bulunmuştur.
Her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş plan bu haktan Bayındırlık Bakanlığının fay
dalanması ve gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi mümkün görülmemekte ise de 1946
yılı bütçe tasarısına bu iş için (2 800 000) liralık bir ödenek konmuş olması ve bu öedeneğin de
önümüzdeki yıl içinde harcanmasını gerektiren tedbirlerin alınmış bulunması dolayısiyle bu madde
nin tatbik kabiliyeti kalmamış ve bu suretle kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Ancak; 1945 yılın
da verilen ve 1946.yılında da verilecek olan bu ödeneklerle Fakülte binalarmm tamamlanmasınaiınkân görülememektedir.
p]sasen Tıp Fakültesi: Fakülte binası, Fakülte hastanesi bulaşıcı hastalıklar ve poliklinik yapılariyle bu binalara lüzumlu atelye ve santral binalarını ihtiva etmektedir. Halen'Ankara'da öğ
retime başlanmış olması gözönünde tutularak bunlardan yalnız Fakülte binalarının ön plâna alın
ması zaruri görülmüş, proje ve keşifler de buna göre düzenlenmiştir. İleride diğer yapı ve tesis
lerin de yaptırılması ayrıca düşünülecektir. Bundan başka, Ankara Tıp- Fakültesinin F. K; B.
sınıfı dolayısiyle bir bakımdan temelini teşkil eden ve daha doğrusu bu' binanın her cihetle bölün
mez bir parçası olan «Ankara Fen Fakültesi» binasının da bu kanun çerçevesi içine alınarak birlikte
yapılması zaruri görülmüştü?.
Yapılan hesaplara göre bu yapılardan Fakülte binasının 1946 yılı bütçesine konan ödenek de
hesaba katılmak suretiyle 12,5 ve Fen Fakültesinin de 5 milyon liraya mal olabileceği anlaşılmakta
ve işin ivedili oluşu gözönünde tutularak bu yapıların üç yıl içinde bitirilmesi teknik bakımdan
mümkün görülmektedir.
Ancak, ödenek bakımından Hazineye fazla bir külfet yükletilmemesi için gelecek yıllara geçi-

ci yüklenmelere girişme yetkisinin ihtiyaç durumuna göre uzatılmasını mümkün kılacak surette ta
sarıya hüküm konmuş ve bir taraftan da Maliyece bono çıkarılması suretiyle ödeme imkânlarının
kolaylaştırılması düşünülmüştür.
Bundan ötürü yıllık ödeme t u t a n 3,5 milyon lirayı geçmemek ve her yıl bütçesine konacak
ödenekle karşılanmak üzere 15 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmem
için Bayındırlık Bakanlığına ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmağa da
Maliye Bakanlığına yetki veren ilişik kanun tasarısı düzenlenmigtir.
Diğer taraftan, hükmü yürürlükten kaldırılmış olan 3228,sayılı kanuna dayanılarak Fransız Mi
marı Jean Walterle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca vaktiyle bağıtlanmış olan sözleşme ge
reğince bu binalara lüzumlu olan projeler adı geçen mimara hazırlattırılmaktadır.
Kanunlaştırılması teklif edilen bu tasarıya göre bu sözleşme tatbikatının da Bakanlığımıza inti
kal etmesi tabiî bulunduğundan bundan doğacak giderlerin bu 15,4 milyon liralık ödenekten sağlan
ması düşünülmüş ve tasarıya (her türlü giderler) kaydiyle gerekli hüküm konulmuştur.
Bütün ayrıntılariyle hazırlanmış olan plân ve projelerin arasız olarak düzenle uygulanması ve
işlerin bir elden idaresi bakımından büyük faydalar sağlıyacak olan bu tasarının kanunlaştırılması
lüzumlu görülmüştür.

Bayındırlık Komisyonu raporu
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Yüksek Başkanlığa
Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkmda Hükümetçe hazırlanıp 28 . II . 1946
gün ve 6/593 sayı ile Yüksek Başkanlığa sunu
lan kanun tasarısı Bayındırlık Bakanlığının yet
kili daire başkanının da huzuru ile Komisyonu
muzda görüşüldü.
Hükümet gerekçesinde de belirtildiği gibi ya
pımı önplâna alınması zaruri görülen her iki fa
külte binasının biran evvel yapılabilmesi ve bü
tün bu işlerin bir elden idaresinin sağlıyacağı
faydalar bakımından bu kanun tasarısı Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür.
Projelerin hazırlanması ve ödevlendirilecek
uzmanlarla yapımm denetleme kuruluna verile
cek ücretler ve sair bütün giderlerin de maliyet
hesaplarına eklenmesi gerekli olduğundan bu
noktanın sağlanması bakımından bu giderlerin
de aynı ödeneklerden ödenmesi lâzımgeldiğinden
maddeye bu yolda bir hüküm eklenmiştir. Ay

rıca yapımın büyük Önemi, özelliği ve geçici bir
iş olması gibi birçok noktalar gözönünde tutu
larak bu yapımda çalıştırılacak teknik elemanla
rın Barem Kanunu hükümlerine tâbi tutulma
ması büyük faydalar sağlamakla beraber zaruri
de görüldüğünden bu nokta hakkında da madde
ye bir hüküm eklenmesi uygun ve yerinde gö- *
rülmüştür. Tasarının diğer maddeleri aynen ka
bul olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan
Eskişehir
/. Arukan
Afyon K.
M. Gönenç
Erzincan
A. S. llter
Niğde
H. Mengi
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Sözcü
Kâtip
Kayseri
Ankara
M. Taner
R. Börekçi
Ankara
Edirne
A. Bay tın
E. Demirel
İsparta
Malatya
K. Aydar M. Ş. Özpazarbaşı
Urfa
Zonguldak
R. Soyer
Dr. R. Barkın

— 3 Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/553
Karar No. 74

24.IV. 1946

Yüksek Başkanlığa
yetkisi veren kanunlarda ayrıca böyle sarahat
Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri apmın için ge
konmamasına rağmen tatbikatta yetkinin de
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi haknetleme ve proje işlerine de şümulü hususunda
kmda Baındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve
her hangi bir tereddüt hâsıl olmadığından Ko
Başbakanlığın 28 Şubat 1946 tarih ve 6/593 sa
misyonumuzca adı geçen fıkra maddeden çıka
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun
rılmıştır.
tasarısı Bayındırlık Komisyonu raporiyle bir
Yine Bayındırlık Komisyonu, birjhci mad
likte Komisyonumuza tevdi buyurulmakla Ba
deye «Bu yapımlarda çalıştırılacak teknik ela
yındırlık Bakanı Sırrı Day ve Maliye Bakanlığı
. adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ve manlara* verilecek aylık ve ücretleri barem hü
kümlerinden istisna eden bir hüküm ilâve et
Millî Eğitim Bakanlığı adma Yüksek öğretim
miştir.
Her ne kadar bu türlü önemli yapılarda
Genel Müdürü hazır oldukları halde okundu ve
çalışacak ve denetleme görevini yapacak ehli
incelendi.
yetli teknpk elamanlar için uygun bir ücret mik
Esaslı bir Millî Eğitim ihtiyacını karşılamak
tar ve usulünün kabulü her ne kadar zaruri ise
üzere kanunları gereğince Ankara'da açılmış
de meselenin yüklenme yetkisine taallûk eden
bulunan her iki fakültenin gerekli, bina ve te
özel
bir kanuna hüküm koymak suretiyle değil,
sislerle teçhizi tabiî ve zaruri olduğu cihetle ta
benzeri işlere şamil bir surette esaslara bağlan
sarı, Bayındırlık Komisyonu gibi, Komisyonu
ması ve bu itibarla Hükümetçe kül olarak ayrıca
muzca da esas itibariyle uygun görülerek şim
ele alınması daha doğru olacağı düşüncesiyle bu
diye kadar verilen ödenek ve tasarının derpiş
hüküm de maddeden çıkarılmıştır. Hükümet ta
ettiği yetki ile ne gibi bina ve tesislerin yapıla
sarısının, Bayındırlık Komisyonunca aynan ka
bileceği üzerinde durulmuştur. Alman izahlara
bul olunan geçicpi birinci maddesinde aktarma
göre Ankara Tıp Fakültesi iç'.n 4761 sayılı ka
miktarı olarak 4 300 000 lira belirtmiş ise de
nunla 1945 bütçe devresi için verilen 600 bin li
1946 yılı içinde yapılabilecek işler için 3 000 000
radan 597 bin lira harcanmak suretiyle Fakülte
liranın yeteceği Hükümet temsilcileri tarafın
Anatomi binasının bir kısmı yapılmıştır. Tasa
dan ifade olunduğu cihetle Hükümetle muta
rının geçici birinci maddesiyle bu işe tahsis olu
bık
olarak birinci geçici maddedeki rakam üç
nan ödenek ve tasarıdaki yüklenme yetkisi ile
milyon liraya indirilmiştir.
hastane hariç, Tıp Fakültesi binalarının geri
Kanun tasarısı Kamutayın onayına sunulmak
kalan kısmının ve Ankara Fen Fakültesi bir kı
üzere Yüksek Başkanlığa takdim olunur.
sım bina ve tesislerinin yapılabileceği Hükümet
temsilcileri tarafından ifade edilmiştir. Şu hale
Başkan
Başkan V.
Sözcü
nazaran Fen Fakültesi bina ve tesislerinin ta
Tokad
Edirne
Rize
H. N. Keşmir M. N. Gündüzalp T. B. Balta
mamlanması için ve gerekirse hastane için iler
de ayrıca ödeneğe lüzum hâsıl olacaktır.
Kâtip
İstanbul
ydın
Çanakkale
Bayındırlık Komisyonunca tasarının birinci
R.
Alpman
8. T. Arsal
F.
öymen
maddesine yüklenme yetkisinin proje ve denet
Diyarbakır
Giüresun
Giresun
leme işlerine de şamil olduğuna dair bir frkra
R. Bekit
M. Akkaya
A. Sayar
ilâve olunmuşsa da maddedeki «Yapımı içâln»
İzmir
İstanbul
İsparta
kaydı yapım ile ilgili her türlü giderlere ve bi
M. Birsel
M. Karaağaç /. H. Ülkmen
naenaleyh proje ve kontrol işlerine de şamil ol
Manisa
Mardin
Kütahya
duğundan ve nitekim geçici maddede bütçe for
H.
Pekcan
F.
Kurdoğlu
R.
Erten
mülü olarak da «Ankara Tıp ve Fen Fakülte
Samsun
Tokad
Zonguldak
leri her türlü giderler;:!» yazılı bulunduğundan
M. A. Yörüker R. A. Sevengü
E. Erişirgil
ve şimdiye kadar bu türlü işlerde yüklenme
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Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı

MAD.DE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık öde
me tutarı 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere
(15) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere «girişmeğe Bayındırlık Bakanı ve
faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere
bono çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık
ödeme tutarı 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere
(15) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişmeğe Bayındırlık Bakanı ve
faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere
bono Çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu yapımlarla ilgili projelerin hazırlanması
ve bu işte çalıştırılacak uzmanlarla yapımın de
netleme kurulu ücretleii ve her türlü giderler bu
ödenekten ödenir.
Bu yapımlarda çalıştırılacak teknik kişilerin
maaş ve ücretleri Barem Kanunu hükümlerine
tâbi değildir.

MADDE 2. — Bjriııcj madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Genel Bütçe Ka
nunlarına bağlı «A» işaretli cetvelin Bayındırlık
Bakanlığı kısımlarındaki özel bölümlere konula
cak ödeneklerden ödenir.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. -*- 1946 yılı Genel
Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin Ba
yındırlık Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı
ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı
onarma giderleri) bölümünün 8 nci (Millî Eği
tim Bakanlığı) maddesinden 4 300 000 lira indi
rilerek aynı kısımda (Ankara Tıp1 ve Fen Fa
külteleri yapımına ait her çeşit giderler) adiyle
yeniden açılan 612 nci bölüme olağanüstü ödenek
olarak konulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

birinci

GEÇİCİ MADDE 2. —
nununa bağlı «E» cetveline
ile açılan 612 nci (Ankara
telerinin, yapımına ait her
mü eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

ikinci

1946 yılı Bütçe Ka
geçici birinci madde
Tıp ve Fen Fakül
çeşit giderler) bölü

MADDE 3. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayım

tarihinde

MADDE 3. —r Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı
MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık öde
me t u t a n 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere (15)
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere gicişmeğe Bayındırlık Bakanı ve faiz
leriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono
çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle.

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık
Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı ve imar
işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri) bölümünün 8 nci (Millî Eğitim Bakan
lığı) maddesinden 3 000 000 lira indirilerek ay
nı kısımda (Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımına ilişkin her türlü giderler) adiyle yeniden
açılana 612 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak konulmuştur.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (F^ cetveline, 612 nci (Ankara Tıp
ve Fen Fakültelerinin yapımına ilişkin her türlü
giderler) bölümü eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun
yürürlüğe grer.

yayımı tarihinde
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Ba. K.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
yındırlık ve Maliye Bakanları yerine getirir.
13 . II . 1946

MADDE 4. —: Hükümetin dördüncü maddesi
aynen, kabul edilmiştir.

Başbakan
Adalet Bakanı
Ş. Saraçoğlu
R. Türel
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. R. Artunkal
Hilmi Uran
Dışişleri Bakan V.
Maliye Bakanı
İV. E. Sümer
N. E. Sümer
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Sırrı Bay
Yücel
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Fuad Sirmen
Dr. S. Konuk
Gümrük ve Tekel Bakan V.
Tarım Bakanı
R. Kardeniz
Ş. R. Hatipoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
A. F. Cebe>s,oy
R. Karadeniz
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak
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B. K.
MADDE 4. — Bu kanunu Bayındrılık ve Ma
liye Bakanları yürütür.

«•»
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