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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yurdakuler Muzaffer'in, Harb okulları ile 

üniversitelerin muhtelif fakülteleri ve yüksek 
okullarda Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
okutulan askerî talebelere 357 ve 4178 sayılı ka
nunlar gereğince maaş ve fevkalâde tahsisat ola
rak verilmekte olan harçlıkların artırılması ve 

Askerî ortaokul ve lise öğrencilerinin harç
lıkları hakkındaki teklifleri birleştirilerek tek 
metin halinde görüşüldü ve bâzı değişikliklerle 
kanun kabul edildi. 

Dışişleri Bakanlığı kadrosuna 14 müşavir
liğin eklenmesine dair tasarı görüşüldü ve ka
nun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Özdilek Fahri Karamelidğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Özkaya M, Şükran 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Koksal Osman 

KATİPLER : Karavelioğlu Kâmil, özkaya Mehmet Şükran 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gündemin birinci maddesindeki Af Kanu-

2. — GÖRÜŞ 

1. — Ankara Ünivrsitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 saydı Kanuna ok kanun tasa
rısı ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları ra
porları (i/ıqş) (i) 

\ 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz gerekçeyi 

okuyalım. Mütehassıs arkadaşımız gerekli iza
hatı verirler. Bu bir Hükümet teklifidir. Sos
yal ve İktisat komisyonlarından da geçmiştir. 

(1) 124 S. Saydı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

nunıı yarın konuşacağız. Bu sebeple ikinci 
maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

LEN İŞLER 

(Sosyal Komisyon gerekçesi okundu.) 
BAŞKAN — Sosyal Komisyon sözcüsü mü

tehassıs arkadaşımız kanun üzerinde izahat ve
recekler, mütaakiben arkadaşlarıma söz vere
ceğim. Buyurun'Adnan Bey. 

ADNAN BAŞER — Efendim, Sosyal Komis
yon Hükümet teklifini inceleyip aynen kabul 
etmiştir. İktisat Komisyonu da aynı suretle 
kabul etmiş, her hangi bir değişiklik yapma
mıştır. 

Tasarı 1960 yılı bütçesine büyük bir külfet 
tahmil etmemekte, önümüzdeki 3 aylık müddet 
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için portesi 15 bin liradan ibaret bulunmakta- | 
dır. Bu da ihtiyaç duyulması halinde hariç
ten getirilecek mütehassısın üç aylık ücreti ola
rak kabul edilmiştir. 

Kanunun başlığından anlaşılacağı üzere 
mevzu Ankara Üniversitesine bağlı bir Eczacı
lık Okulunun açılmasıdır. Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadrolarına ait Kanuna bağlı (L) 
işaretli cetvelde bu iş tezekkür edilmekte ve 
her yıl artacak öğretim üyesi, idare meni urla
rı bu kadrolara alınacaktır. Kuruluş dört sene
de ikmal edilecek olduğundan bu yıl bu cüzi 
masrafla bu kuruluşu yapabileceğimiz hesap
lanmaktadır. 

Diğer taraftan böyle bir fakülteye ihtiyac-
olup olmadığı hususuna gelince; Sayın Kara-
velioğlu Yüzbaşımızın rapordan şimdi okudu
ğu gibi mütalâa etmiş ve Türkiye'de bir Ecza
cılık Fakültesi bulunmaması, yalnız İstan
bul'da Tıp Fakültesine bağlı bir Eczacılık 
Okulu bulunduğundan ve bu okulun da yılda 
800 - 1 000 talip arasından ancak 50 kişi ala
bilmesi karşısında geride daha- çok sayıda kim- . 
senin buraya girmek imkânı olmamaktadır. 
Binaenaleyh, bugün mevcudolan Eczacılık Oku
lunun genişletilmesi mütalâa edildi. Fakat J 
okulun lâboratuvarı geniş olmadığı cihetle, 
müstakil bir Eczacılık Fakültesi kurulmasının 
yerinde ve çok faydalı olacağı mütalâa edildi 
ve Hükümet tasarısının aynen kabulünün daha 
uygun olacağı neticesine varıldı. 

BAŞKAN —r Efendim, soru soracak var mı? 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, bugün İs

tanbul'daki okul için bir değişiklik olacak mı 
acaba? 

ADNAN BAŞER — Hayır efendim. Orası 
için bir değişiklik yok. O okul yine eskisi gibi 
tedrisata devam edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kimya mühen

disliği ele bunun içinde midir? 
ADNAN BAŞER — Hayır, o Fen Fakül

tesi içinde yapılmaktadır. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Acaba kimya 

mühendisliği de 'buraya 'bağlansa, nasıl olur? 
ADNAN BAŞER — Fen Fakültesinin bi

rinci yani F. K. B. sınıfında tıp, eczacılık, yük
sek matamatik, kimya. Ve fizik beralber oku
maktadırlar. Bunların branşları ikinci, üçün
cü, . dördüncü sınıflarda ayrılıyor . 1 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN — Buigünkü tat

bikat nedir? 
ADNAN BAŞER — Yalnız ilâç kısmm'da 

ihtisas sahibi olacak kimseleri yetiştiriyor. Ma-
lûmuâliniz, 'bir eczacı kimyacı olmadığı gibi 
bir kimyacı da eczacı değildir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Belki yanlış bi
liyorum, tasrihi için sormak isterim : Bunlar 
3 - 4 sömestr okuduktan sonra kimyacı sını
fına geçiyorlar. Yani benim, anladığım mâna
da ise, o zaman eczacı ile kimyageri birlikte 
mütalâa etmek, aynı fakültede kimya mü
hendisini de yetiştirmek mümkün olur ki, ta
sarruf noktasından da faydalıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
teklif Hükümetten gelmiş, Sosyal Ve. İktisat 
komisyonlarında incelenerek Hükümet teklifi 
aynen kabul edilmiştir. Komisyonlarımız bu
nu kadro ve malî cihetten 'tetkik ettiği için bu 
yolda tevcih edeceğiniz suallere arkadaşımız 
cevap verebilirler. Eğer Selâhattin Bey ar
kadaşımızı sadece bu konudan cevaplandır
mak kâfi gelirse ben de iştirak ederim. Bu
nu burada cevaplandıralım. Yoksa kanunu 
sevk eden vekâlet mümessilinin celfoedilerek 
Ecza Fakültesi içinde kimya mühendisliği tah
sili yapılması hususunun da temin edilip edi-
lemiyeceği konusunun kendilerinden öğrenil
mesi yerinde olur. Ben öyle tahmin ediyo
rum ki, tümünün müzakeresini bitirip mad
delere geçtiğimiz zaman belki arkadaşımızı 
tatmin edecek cevap da kendiliğinden veril
miş olur. Ben şahsan eczacılık ile kimya mü
hendisliğinin birleşebileceğini sanmıyorum. Ay
rı bir branştır, ayrı bir fakülte olarak An
kara Üniversitesine ilâvesi lâzımdır.. İstan
bul'daki okul faaliyetine devam edecek, mem
leket ihtiyacı dolayısiyle burada ayrı bir fa
külte açılacaktır. Her sene mütaakıp sınıflar 
açılarak memleket ihtiyacını karşılryabilmek 
için ileride buna eklemek zorunluğunu duya
caktır. Bu bakımdan böyle bir tasarıya lüzum 
görülmüştür kanaatindeyim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim: 
soru hususunda daha iyi tatmin olmak bakı
mından Sağlık 'Bakanlığı mümessilini da
vet edebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, tutar bakımından 
ben de 10 - 15 gün evvel hesap yaptım; Tür-
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kiye'de, hemen, en aşağı 2 500 eczacıya İhti
yaç. var. Halbuki bugün için mevcudolan okul 
yılda ancak 50 öğrenci alıyor. Bu durumda, Tür
kiye'de eczacıya ne kadar büyük ölçüde ihti
yaç olduğu meydandadır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Tür
kiye'de eczacılara olan ihtiyacı karşılıyabil-
mek için 'büyük ölçüde .zaruret duyulduğun
dan bu şekilde bir adım atılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim; şimdi, gelecek tem
silcinin açıklamasına kadar tasarının diğer 
kısımlarının müzakere edilip edilmemesi husu
sunu oylarınıza koyacağım. Devamı kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi madde madde okuya
lım, mütehassıs gelinceye kadar (bu şekilde 
devam edelim. 

KARAVELÎÖĞLU KÂMİL ^_ Eczacılar, 
kimya mühendisi olmak için ilave tahsil görü
yorlar. Kimya müJheiidisleri de eczacılık ya- I 
pamazlar. Mutlaka bu ikisi arasında bir fark I 
olsa gerektir. Memleketin 'eczacıya ihtiyacı I 
malûm. Bu eczacı fakültesi açılırken, memle
ket ihtiyacı göz önünde tutularak İzmir'de 
de bir Eczacı Okulu veya fakültesi aelılırsa 
c'ok iyi olacaktır. Bunlar birbirlerine çok 'bağ
lıdırlar. Tasarıyı geciktirmek doğru olmaz 
kanaatindeyim. Bir an evvel bu fakültenin 
kuruluşunun ilân 'edilmesi lüzumludur. 

BAŞKAN — Böyle yapalım, 'bunu burada 
.bırakalım, arkadaşlarımız gelişin, izah etsinler, on
dan sonra bü tasarı üzerinde konuşalım. 

Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiyesi Ka
nununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/128) 

BAŞKAN — Arkadaşımıız, tasarılar ta;b ve. 
(teksir edilmediğinden, şifaJhen heyetinize izahat 
vereceklerdir. Buyurun... 

MALÎYE MÜŞAVİRİ ADNAN TAŞER — 
Efendim tasarının ilk maddesi (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli ve 1960 yılma ait masraf ve-yatırım mas
rafları arasında yapılacak aktarmaları- gö^ter
mektedir. Tasan HüMimeltiten gelmiş ve üzerinde 
ayrıca bir değişiklik yapılmamıştır. Bu selbeple 
de Maliye Bakanlığından ayrıca bir mütehassıs 
çağırıp dinlemeye lüzum göralmeınistir. Bende-
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niz gerekçe ve fasıllar üzerinde izahat arz edeyim. 

Kanunun birinci maddeisinde zikredilen (A/l ) 
işaretli cetvel tenzilât yapılacak ve başka falsıl-
lara aktarılacak olanları göstermektedir. Burada 
ilk olarak İçişleri Bakanlığının 210 ncıı temsil 
tahsisatı faslında 2 7-12 200 lira bu hizmete kâfi 
gelmediği için, bu fasla 1(5 bin lira ödenek ilâve
sini istemektedir. Komitece kabul edilen 50 sayılı 
Kanuna göre, 2 milyon 247 bin liralık tahsisattan 
250 bin lirası mevkuf tutulmuştur. Şimdi, İçişleri 
Bakanlığı bu mevkuf tutulan tutardan 15 bin li
rayı geri istemektedir. 

Yine, İçişleri Bakanlığı bütçesinin, BÖ? iiöî 
faslının, 40 numarasın d âk i, 150 000 liralık yaban
cı memleketler harcırahından, 50 sayılı Kanunla, 
15 bin lira indirilmektedir. 

Sonra, vilâyet, kaza, nahiye ve köyler aracın
da hudut anlasmaizlilklari.ni önlemek için diye mev
cudolan fasılda 1960 yılına, ait 1:00 bin lira ödenek 
var. 50 sayılı Kanunda bu hususta hidbir tutar 
derpiş edilmemişti]', 

Şimdilik mevcut tahsisatın kâfi geîmiyeceği * 
anlaşılmıştır. 10 000 liralık bir "iİâve isteııırielv-
tedir. Bu da İçişleri Vekâleti bütçesinden hakil 
suretiyle 451 - 20 ne i fasıldan, yani «yayın mas
rafları ile bayka her çeşit masraflar» kısmından 
temin edilecektir. Keza jandarma bütçesinden de 
200 000 liralık tenzilât ve 200 000 liralık ilâve yâ-
pılmaktadıL\ Jandarma ısulhaylarmm yerlerinin' 
değiştirilmesi seibeibiyle mevcut miktarın kâfi geî
miyeceği anlaşılmış ve 200 000 liralık bir ödenek 
ilâvesi teklif edilmiştir. Bu da 411 ne i fasıl (Gü
ney hududundaki engellemelerin bir kısminin er
telenmesi ile) ve 476 ncı fasıl yani «kurs masraf
ları» ndan 200 000 liralık indirme yapılmak su
retiyle teinin edilmektedir. Yani bir fasıldan di
ğer bir fasla aktarma vardır. 

Bir de Hariciye Vekâleti bütçesinden yapıla
cak aktarma var. 459 ncu fasılda «dış memleket
lerdeki Türk kültür varlığını korumak ve tanıt
mak masrafları» vardır. Aynı zamanda bu fasıl
da Batı - Trakya'da görevli öğretmenlerin maaş
larının artırılması için konulmuş tahsisat mevcut
tur. Bunların maaşlarına zam yapıldığı için bu 
tahsisat kâfi gelmediği anlaşılmış bu fasla 187 bin 
liralık aktarma yapılması teklif olunmuştur. Bu 
miktar aşağıda göreceğiniz veçhile Bayındırlık 
bütçesinden yapılacak tenzillerle karşılanacaktır. 
Yani Hariciye bütçesinden bir tenzilât mevcut de
ğildir, zam yapılmaktadır., 

http://anlasmaizlilklari.ni
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Ticaret Vekâleti bütçesinin 458 neü faslının 

20 nci maddesinde mevcut 150 bin lira kongre ve 
konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas-

' rafları olup halen tamamen harcanmış bulundu
ğundan önümüzdeki GATT Konferansına iştirak 
zarureti sdbeibiyle yıl sonuna kadar bu fasla, 110 

*ibin lira ilâvesi derpiş edilmiştir. Bu ilâve de aşa
ğıda arz edilecek tenzilât ile karşılanacaktır. 

Bir de Tarım Bakanlığı 424 neü faslın 30 nen 
maddesine ilâvemiz var. Bir milyon tutarındaki 
bu ilâve bu hayvan tazlninaltı faslına yapılması
nın sebebi, son günlerde ait vdbası d'olaynsiyle itlaf 
olunacak hasta hayvanlar karşılığı olarak tahsis 
olunan 1 000 000 liralık tahsisat sarf edilmiş oldu
ğundan (1) milyon lira dalha ödenek istenmiştir. 
Mümkün olursa ve ilerde yine istenejbilir. Tam ih
tiyaç belli değildir. Bu meblâğ «iyi hayvan yetiş
tirenlere verilecek mükâfat» tan 200 bin ve «kim
yevi madde ve ilâçlar ödeneği» nden de 800 bin 
lira ayrılmak suretiyle 1 milyon lira tamamlan
maktadır. 

1 sayılı cetvel cari .masraflar içindir. 
Açıklamam burada son buluyor, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, soru soracak olan ar

kadaşlarımız varsa sorsunlar. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Burada Ticaret 

Vekâletinin 150 000 liralık bir harcırah meselesi 
var. Vaktiyle 40 000 liralık bir ilâve istenmektey
di; şimdi ise bu miktar 110 000 liraya çıkarılmış, 
yani 70 000 lira daha fada istteniyor. Bunun se
bebi nedir? 

ADNAN BAŞ ER — Esbabı mueiıbede «millet
lerarası münasebetler» den bahsedilmektedir. Bu
nun için konan 150 000 lira kâfi gelmemiş, hepsi 
tamamen harcanmış olduğundan GA'TT Konfe
ransına iştirak edecek kimselere harcırah verile-
ımiyecek duruma gelinmiştir. Bunun telâfisi için 
bu miktar ilâve kâfi görülmektedir. Bu cari bir 
masraftır, Bakanlar Kurulu da bunu kabul etmiş 
bulunuyor. 

Esasen bu her sene bütçesinde olabilir. Aşırı 
ve fevkalâde bir şey değildir, önceden derpiş 
edilemiyen dış münasebetler olabilir, dış konfe
ranslar olabilir. Bunlar Önceden düşünülemez ve 
bütçede karşılığı derpiş olunamaz. Şimdiye ka
dar teamül bu yolda yürümüş ve ihtiyaç duyul
dukça aktarmalarla bu tahsisat verilegelmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Anlıyamadığım 
bir şey var. Bu, Tarım Bakanlığı bütçesinin şu 
faslına ilâve edilen bir milyon lira, yine Tarım 
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î Bakanlığı bütçesinin kimyevi madde ve ilâç 
I faslından 800 bin lira ile karşılanıyor. Halbuki 
l hepimiz biliyoruz, köylü ilâç sıkıntısı içindedir. 
I Bu nasıl oluyor, böyle. 

ADNAN BAŞER — Efendim biz o fasıldan 
I bu miktarı buraya naklediyoruz. 800 bin lira-
I nm sene sonuna kadar sarf edilmiyeceği hesap-
I lanmış bulunmaktadır. Bu sebeple oradan alı-
I yor ve at vebası mücadele masrafına ekliyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu beni pek tat-
I min etmedi. 

ADN^ST BAŞER — (A/2) işaretli cetvele 
I gelince; bu yatırım masrafından yapılacak ak-
I tarmalardır. îlki Emniyet Bütçesinin 701 nci 
I faslından yapılan aktarmadır. Bu fasılda «ona-
I rım ve küçük yapılar» için 1 500 000 lira mev-
I cuttur. Polis Koleji ilâvei inşaatı Bayındırlık 
I Bakanlığı tarafından yapıldığından 350 bin lira 
I bu fasıldan indirilerek ileride görüleceği üzere 
I Bayındırlık bütçesine aktarılmıştır. Yani bu hiz-
I m eti Bayındırlık Bakanlığının yapması karar-
I laştırıldığı için böyle yapılmış. Ve sonra Maliy 
I Bakanlığı bütçesinden 750 bin lira ayrılmış 743 
I neü fasılda bu «yatırımlar için Ankara Üniver-
I sitesine verilecek» meblâğı ihtiva etmektedir. 
I Ve bütçesi 4 milyon 218 bin lira olmakta. Bu 
I ödenek Ankara Üniversitesine yeter olmadığı 
I içindir bu. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 
I ayrı bir kanun konusu değil midir? 

ADNAN BAŞER — Hayır efendim, kabul 
I ederseniz, bu tutar Ankara Üniversitesine veril-
I miş olacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu ka-
I nun tasarısı önümüzde olmadığı için, özgür ar-
I kadaşımız gibi ben de tatmin olmuş değilim. 
I Bilmiyorum diğer arkadaşlarımız tatmin olmuş-
I 1ar mıdır? Bu bakımdan bu hususu dikkate alıp, 

gereği için bir oylama yapsak. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, Dev
let Reisi, bu kanun hemen çıksın diye teklif ya-

I pıyorlar. 
MADANOĞLU CEMAL — Evet efendim, 

Hükümet Reisi bendenize de bu hususta teklif
te bulundular. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, ace
le olduğu için böyle hareket etmek zorunda kal
dık. Arzu edilirse tasarıdan bastırmak mümkün-

1 dür, hemen bastırılır. 

— 5 — 



B : 37 17. 
Kemal Beyin de biraz evvel izah ettiği gibi 

bu şekilde yapılacak bir aktarmanın hiçbir 
mahzuru yoktur. Kendi bütçesi içinde bir fasıl
dan diğer bir fasla aktarma yapılmaktadır, ih
tiyaçlar karşısında ve bütçe muvazenesi içinde 
böyle hareket etmek hususunda endişeye mahal 
yoktur. Hesap kitap kendilerine aittir. Burada 
bir mesuliyet de mevzuubahis değildir. Yalnız, 
süratle ele alınması gereken bir husustur. 

BAŞKAN — Metni okuyalım. (Tasarının 
okunmasına devam edildi.) 

ADNAN BAŞER — Efendim, burada 741-13 
ncü fasla 1 672 000 lira ilâve istenmektedir. 
Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsislerine ait 
6805 sayılı Kanuna göre İstatistik Umum Mü
dürlüğü binasının ikmali için 2 milyon lira kon
muş fakat inşaat bitirilememiş ve devam etmek
te bulunmuştur. Havaların müsait gitmesi do-
layısiyle devam edeceği de anlaşılmakta oldu
ğundan bu iş için 3 milyon liralık ilâve tahsisat 
talebedilmektedir. Bu miktar ile bugüne kadar 
fazladan yapılmış yani bu sene programından 
fazla yapılmış işlerin tahakkuk eden istihkak
ları ile bundan sonra yapılacak işler tutarı bu 
miktarla karşılanacaktır. Bu da Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinden yapılacak tasarrufla kar
şılanacaktır. 741 nci faslın 18 nci maddesindeki 
350 bin lira yukarda arz ettiğim gibi Polis Ko
leji ilâvei inşaatının Bayındırlık Bakanlığına 
devredilmiş olması dolayısiyle oradan nakledi
len miktarı göstermektedir. 

741 nci faslm 21 nci maddesindeki okul in
şaatı karşılığı 21 milyon, hastane inşaatı karşı
lığı 29 milyon lira tamamen bitmiş, mevsimin 
müsait gitmesinden dolayı inşaata devam edil
miş olduğundan okul inşaatı faslına 6 milyon 
113 bin ye hastane inşaatı maddesine 3 100 000 
lira ilâvesi zarureti hissedilmiştir. Bu ilâve tah
sisat, 745 nci fasıldaki, Doğu, Karadeniz, ve Ege 
üniversiteleri inşaat faslını teşkil eden 17 mil
yondan vâki 800 bin liralık tasarrufla, Anka
ra Cebeci Hastanesi ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesi inşaatından mümkün görülen tasarruflarla 
761 nci fasılda, Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
ne ek olarak, 7026 sayılı Kanunla 2 milyon 500 
bin lira ödenek verilmiş ve bundan 500 bin lira
nın harcanmıyacağı anlaşılmış bulunuyor. Ve 
böylece okul ve hastane yapılması için, tasarruf 
edilecek olan tutarın kullanılması teklif edilmek
tedir, 
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Yine, aynı faslın 40 nci numarasında, DDY is

tikşaf etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk vo 
diğer masraflar için 15 milyon liradan 2 milyon 
lira tenzille 13 milyon lira kalıyor ki şimdi 2 mil
yon lira daha teklif edilmekle kalan miktar 11 
milyon liraya düşmektedir. 
milyon liraya düşmektedir. Sonra 41 nci maddesi 
de demiryolları tarafından ithal olunacak mad
delerin prim veya kur farkları için konan para
dan 3 500 000 liralık tahsisatın tasarrufu müm
kün görüldüğünden bu miktarların 741 nci fas-
hr 21 ve 24 ncü maddelerinde kullanılmak üze
re buraya aktarılması istenmektedir. 

783 ncü faslın 40 neı maddesinden de 
3 400 000 liralık bir tasarruf yapılacaktır. Liman 
yapım masrafları için konulmuş olan 25 000 000 
liralık tahsisatın 6 100 000 lirası 50 sayılı Ka
nunla mevkuf tutulmuştu. Okul ve hastane ya
pılması için bir miktar daha aktarılması teklif 
olunmaktadır. 

Sonra gene 783 ncü faslın 41 nci maddesinde 
limanlar için ihtiyar edilecek masraflardan 1961 
yıl1 içinde ödenemiyeceği tahmin edilen 500 000 
liralık tahsisatın da bu fasla aktarılması isten
mektedir. 

Böylece aktarılan ilâveler tutarı 14 235 000 
lira ve tenzilât tutarı da gene 14 235 000 lira ola
rak tesbit edilmektedir, ki her ikisi de aynı mik
tardır. 

İkinci maddede yalnız maddeye ekli formül 
değiştirilmektedir. O formülde (Kıbrıs'a gönde
rilecek Askerî Birliğin ihtiyacı için alınacak 60 
kişilik bir aded otobüs) denmektedir. Nihayet 
bu bir bütçe formülüdür; böyle denilmiş olma
sına rağmen Kıbrıs yollarının darlığı nazara alı
narak daha küçük otobüslerin alınması gerek
miş. bu sebeple bu formül (Kıbrıs'a gönderilen 
Askerî Birliğin ihtiyacı için alınacak 3 aded 20 
şer kişilik otobüs) olarak değiştirilmiştir. Bir 
bütçe emri olduğu için şimdi bu yola gidirice 
Bütçe Kanunundaki bu formülün değiştirilme
si bir kanuni icap olarak bu madde ile derpiş 
edilmiştir. Kanunun ikinci maddesinde ayrıca 
yapılan bir değişiklik daha mevcuttur. O da ay
nı mahiyettedir. Dahiliye Vekâletinin kamyonet 
ihtiyacını karşılamak için 50 aded Jeep alınmak 
üzere 1 milyon 600 bin lira tahsisat konulmuş 
fakat sonradan bu miktar 2 milyona iblâğ edil
diği halde yine formülde aded 50 olarak kalmış
tır. Halbuki aradaki fark için bu miktarın da 68 e 
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çıkarılması zaruri olmuş ve aded 50 den 68 e 
çıkarıldığı bu madde içinde belirtilmiştir. 

Kanun üzerindeki izahatım bundan ibarettir. 
ERSÜ VEHBÎ — Şimdiye kadar Hükümete 

verdiğimiz direktif Millî Eğitim, sosyal dâvalar 
için bütçenin birçok yerlerinden kısıntılar yap
mak suretiyle, bugüne kadar üzerinde ısrarla 
durduğumuz kültür dâvası, okul dâvası, hastane 
dâvasına ayrılmış bulunmaktadır. Bu politikada 
tamamen intibak halindeyiz. Kabulünü arz ede
rim, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyenl.. 
Yok. 

Şimdi, 2 teklif var. Birisi, bugün tasarının 
konuşulması hakkında, diğeri ise, konuşulmama
sı hakkındadır. Şimdi bu hususu oylarınıza ko* 
yacağım. 

Tasarının bugün konuşulmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde açıklamaları dinlediniz. 
Soru sormak istiyen var mı efendim? 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, Kıbrıs için 
60 kişilik 1 otobüs yerine yirmişer kişilik 3 oto
büs, biraz garip geldi bana, 

ADNAN BAŞER — Efendim, ödenek ayni. 
Fakat, zaruret yüzünden 1 otobüs yerine küçük 
3 otobüs alınması söz konusudur. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru soracak 
var mı? 

KARAMAN SUPHİ — Efendim; bu durum
da bu işte bir para artacak gibi geliyor bende
nize. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, se
ne sonudur; mevcut teamüllere göre ihtiyaçları 
bu şekilde aktarma kanunlariyle karşılamak 
bir mecburiyettir. Bunu bir murakabe vesilesi 
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I addederek bakanlardan sormayı ben de tercih 

ederim. Böylece Hükümeti murakabe etmiş olu
ruz. İktisat Komisyonu üyesi olarak biz de an
cak Selâhattin Bey kadar bu mevzuun içine gi-

L rebildik. Bir defaya mahsus olmak üzere bunun 
şimdi kanunlaştırılması iyi olur. 

BAŞKAN — Yolların onarımına ait bir mad
de var mı Adnan Bey? 

ADNAN BAŞER — Yalnız demiryolu kavu-
ş aklan hakkında bir kayıt var. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Elimizdeki ka
nunların hiçolmazsa sözcü ve alâkalı bakanın 
bulunması ile kabulü cihetine gitmek isabetli 
olur. Bundan sonra da aynı usule riayet edi
lir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar aynı şeyi komisyon
larda yapabilirlerse çok daha iyi olur kanaatin
deyim. 

Bu, çok istediğimiz bir prensip. Fakat bir 
aktarma kuiıunu için bütün alâkalı umum mü-, 

i dür ve vekilleri buraya çağırmak çok zordur. 
I Esasen bu vekiller de işin tekniğine cevap ver-
j meye kâfi gelmez. Meselâ bir Eczacılık Fakül

tesi için, bir aktarma kanunu için bu prensibin 
tatbiki çok güçtür. Arkadaşlarıma arz ederim. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakerele
rin kifayeti ile maddeler.? geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
I bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei ümu-
I miye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 

cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (14 235 000) liralık aktarma 

I yapılmıştır. 
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(1) SAYILI CETVEL 

F. M. Tahsisatın nevi Tenzil Zam 

(A/l) 

İçişleri Bakanlığı 

210 Temsil tahsisatı 15 000 
307 Harcırahlar 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 15 000 
91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasmia mevcut hudut ve 

arazi ihtilâflarını mahallinde tetkik ve halletmeye memur he
yetler harcırahı 10 000 

Fasıl yekûnu 25 000 
451 Yayın masrafları 

20 Başka her çeşit masraflar 10 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 200 000 

411 Harb malzemeleri ve teçhizatı 150 000 
476 Kurs masrafları 50 000 

Dışişleri Bakanlığı 

459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını korıima ve tanıt
ma masrafları 187 000 

Ticaret Bakanlığı 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 110 000 

Tarım Bakanlığı 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, Hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları lâboratuvarlar kurma ve idare işleri umu
mi masrafları 

30 Hayvan tazminatı 1 000 000 
r , y p> •••• • 

427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâ
fatı 200 000 ' 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
20 Veteriner işleri 800 000 

(A/l) yekûnu 1 225 000 1 522 000 

— 8 — 
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Tahsisatın nev'i 
O : 1 

Tenzil Zam 

(A/2) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Maliye Bakanlığı 

743 Yatırımlar için Ankara Üniversitesine 

Bayındırlık Bakanlığı 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
13 6805 sayılı Kanun gereğince İstatistik Genel Müdürlüğü bi

nası inşaatı her türlü masrafları 
18 Emniyet Umum Müdürlüğü 
21 Maarif Vekâleti 
24 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

745 6373, 6594 ve 6595 sayın kanunlar gereğince kurulacak üni
versitelerin bilûmum inşaat ve tesisat masrafları 

760 7026 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesine bağlı Cebeci Hastanesine doğum, çocuk, akıl ve göğüs 
klinikleri inşası, kat ilâveleri ve ikmalleri masrafları 

761 7026 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesinin ilâve inşaatı masrafları 

776 Demiryolları yapım masrafları 
15 6181 ve 7358 sayılı kanunlar gereğince yapılacak iltisak ve 

kuşak hatları yapım masrafları 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer mas

raflar 
41 Prim veya kur farkları 

350 000 

150 000 

3 000 000 
350 000 

6 113 000 
3 100 000 

12 563 000 
^ î ••*>$* tf • ÇJ « ŞJ » ' 

300 000 

700 000 

500 000 

1 260 000 

000 000 
500 000 

Fasıl yekûnu 6 760 000 
783 Limanlar yapım masrafları 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer mas
raflar 3 400 000 

41 Prim veya kur farkları „ 500 000 

Fasıl yekûnu 3 900 000 

(A/2) yekûnu 13 010 000 32 713 000 

(A/ l ) ve (A/2) yekûnu 14 235 000 14 235 000 

— 9 — 
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BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle birlikte 

oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 

17.11.1960 0 : 1 
Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

Fasıl : 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

İçişleri Bakanlığı 
Jeep (Kaymakamlar için) 

Millî Savunma Bakanlığı 
Otobüs (Kıbrıs Birliği emrinde kullan^nak üzere) 

BAŞKAN — Maddeyi formülüyle birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler. . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL - Efendim, mü
saade buyurulursa bir teklifim olacaktır. Gün
demin 4 neü maddesi müstakil bir tasarıdır. 
Halbuki 5 nci maddesi şu çıkardığımız kanunla 
ilgilidir. Ankara Fen Fakültesinin rasat istas
yonlarına enerji naklini temin i/in tahsisat ta-
lebedilmektedir ve mukabili olan 150 bin lira 
da biraz önceki kanunun (A/2) işaretli cetvelin
de 743 neü faslında kabul edilmiş bulunmakta
dır. # 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 5 nci mad
desine geçiyoruz. 

3. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Muvaze
nei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun t aşarisi ve İk
tisat Komisyonu .raporu (1/126) 

ADNAN BAŞER — Efendim, müsaade bu
yurursanız şunu arz edeyim; 

| Maliye Bakanlığı bütçesinden, 743 neü fa
sıldan, 150 bin lira Ankara Üniversitesi için tek-

j lif edilmiştir. Ye bu teklif Bakanlar Kurulun
dan gelmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen? Yok. Ta
sarının tümünü kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka-
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 'hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe Kanununa; bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
(741) nci (Yapı işleri ve tesisler ı) faslının 20 
nci (Yapı işleri ve tesisler ) maddesine 150 000 
lira, ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 1 inci 
(Umumi Bütçeden verilecek tahsisat) faslının 
2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesine 
150 000 lira eklenmiştir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, mülhak bütçe 
olduğundan hem ödeneği, hem de masrafı ihtiva 
ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

— 10 — 
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Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. i 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakam yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN - dündenim 4 neü maddesini oku
yalım. 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yıh 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasa hakkında kanun tasarın re İktisat Ko
misyonu raporu (1/129) 

' BAŞKAN — Buyurun Adnan Bey. 
ADNAN BAŞER — Bu mevzu Karayolları 

bütçesine ait bir tekliftir, Gerekçeyi okuyorum. 
(Gerekçe oku»du.) 
Malûmuâliniz Karayolları bütçesi mülhak bir 

bütçedir. Bütçeden bir varidat talep etmemek
tedir. Kendi mevcut naklinden bu 10 000 000 
lirayı karşılıyaeağmı tahmin etmektedir. Bu se
beple geçmiş senelerden kalan nakit paradan bir 
kısmının kullanılması için müsaade istenmekte
dir. 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşacak arkadaş 
var mı? Yok. O halde kanunun tümünü oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
10 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Selâhattin Bev. 
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ÖZGÜR SELÂHATTİN — Anladığıma gö

re Karayolları Umum Müdürlüğü kendi makina 
varlığını idame ettirebilmek için 25 000 000 lira 
istiyor. Burada 3 000,000 liralık bir kısmı bir 
kenara bırakıyor. 

BAŞKAN — Tekrar okur musunuz? 
ADNAN BAŞER — Efendim, bu 10 milyon 

liranın teferruatı şöyledir : 
781 nci faslın 10 ncu maddesin
den, yollar ve köprüler yapımı 2 000 000 
781 ncd faslın 30* ncu maddesin
den makina ve vasıtalar 3 000 000 
781 nci faslın 50 nci maddesin
den, istikraz, etüd, aplikasyon 1 500 000 
781 nci faslın 70 nci maddesin
den, vilâyet ve köy yolları yapı
mı ve yapımına yardım kısmı 3 500 000 

Buradan artan parayı bu madde içinde kul
lanmak istiyor. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
söz istıiyenl. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte 
kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (B) işaretli 
cetvelin sıonunda (Geçen ve esfei yıllardan dev
reden nakit) adiyle yeniden açılan 7 nci fasla 
(10 000 000) lira konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen t . . Yok. Maddeyi 
oyunuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hüifeüml erini Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştik. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde başka madde kaim aldığından Otu
ruma ıson veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
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komisyonları raporları (1/103) 
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G E R E K Ç E 

Yurt sağlığında hekimlerle Dirlikte eczacıların da mülhim bir mevki işgal ettikleri muhakkaktır. 
Fakat bugün için memleketimizde uç tıp fakültesine mukaibil, eczacı yetiştiren sadece bir müessese, 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bir Eczacılık Okulu mevcuttur. Bu okul âzami kapasite 
ile çalıştığı halde her selle müracaat eden lise mezunlarının onda birini kabul etmekte ve yılda an
cak 40 - 50 eczacı yetiştirebilmektedir. Bu durum karşısında memleketin eczacı ihtiyacı karşılana
madığından halen 250 den fazla kazamızda eczane bulunmadığı gibi birçok resmî ve yarıresmi sağlık 
müesseselerimizde de yeteri kadar eczacı yoktur. Buna memleketin nüfusunun artışı ve gün geçtikçe 
gelişen yerli ilâç sanayiinin eczacı ihtiyacı da eklenecek olursa konunun ehemmiyet derecesi kolayca 
anlaşılır. Yukarda da ifade edildiği gibi memleketin eczacı ihtiyacını yalnız başına istanbul Üniver
sitesi Tıp Fakültesine bağlı Eczacılık Okulunun karşıyalbilmesine maddeten imkân yoktur. Dolayı-
siyle bu hayati ihtiyacın, memleketin merkezî bir yerinde ikinci bir müessese kurmak suretiyle te
mini zarureti hâsıl olmuş ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesinin tanıdığı salâhi
yete istinaden Ankara Üniversitesi Senatosunun 28 . 1 . 1958 tarihindeki toplantısında verilen 1549 
sayılı Kararı ve Milli Eğitim Bakanının tasdiki ile Ankara Üniversitesinde bir Eczacılık Fakültesi 
kurulması tekarrür etmiştir. 

Bu fakülteni fiilen tedrisata başlıyabiimesi için öğrenim üye ve yardımcılariyle idare persone
line; bina, lâboratuvar v.s. tesisleri işletme masraflarına ihtiyaçolduğundan bu hususları temin mak-
sadiyle ilişikteki «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı» hazır
lanmıştır. 

Bu tasarının 1 - 4 ncü maddeleri fakültenin öğrenim üye ve yardımcılariyle memur, müstahdem 
kadrolarına ve 1960 malî yılında lüzumlu tahsisata ait bulunmaktadır. 

4 ve 5 nci maddeleri Eczacılık Fakültesinin kuruluş ve inkişafını kolaylaştırmak maksadiyle özel 
idare ve belediyeye ait gayrimenkullerden faydalanılmasını, Fen ve Tıp fakültelerinden bu fakülteye, 
Öğretim ve yönetim işlerine elverişli bina, lâboratuvar, eşya ve malzemenin ne suretle tahsis edilece
ğini göstermektedir. 

Geçici madde Eczacılık Fakültesi ilk profesörlerinin nasıl seçileceğini göstermektedir. 
6 - 7 nci maddeler ise yürürlüğe ait hükümleri ihtiva etmektedir. 



Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi • 27.10.1960 

Sosyal İşler Komisyonu "' u 

Esas No. 1/103 ' 
Karar No. 38 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan, «Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi incelendi. 

Gerekçede belirtildiği gibi halen memleketimizde 3 Tıp Fakültesi bulunmasına karşılık İstan
bul Tıp Fakültesine bağlı bir Eczacı Okulu bulunmaktadır. Bu okul bütün imkânlarını kullan
mak şartiyle yılda 40 - 50 eczacı yetiştirmektedir. 

Sağlık Bakanlığından alman bilgilere göre halen 250 den fazla kazada eczane bulunmamak
tadır ve birçok sağlık müesseselerinde resmî, yarı resmî müesseselerde eczacı bulunmadığı anlaşıl
maktadır. Bundan başka şimdiden millî endüstrimiz içerisinde önemli bir yer alma.ya başlıyaıı 
tıbbî ve kimyevi ecza fabrikaları ve lâbaratuvarları da çok sayıda iyi yetiştirilmiş araştırıcı, ya
ratıcı vasıfta mütehassıs eczacılara ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımlardan Ankara Üniversite
si içinde bir Eczacılık Fakültesi kurulması hakkındaki HükümeJ; tasarısını çok yerinde ve isa
betli bulmaktayız. Bu müessesenin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Eczacı Okulu şek
linde kurulmayıp yabancı memleketlerdeki emsalleri gibi bir fakülte halinde tesisini daha faydalı 
ve uygun mütalâa etmekteyiz. Bu suretle müessesemin çok daha çabuk ve normal bir şekilde ge
linmesi ve kendisinden beklenen ilmî araştırma ve üstün seviyede uzman yetiştirme ve memleke
timizdeki Tıbbi Ecza Endüstrisine öncülük etme görevlerini daha iyi ve lâyıkı ile yapabilmesi 
mümkün olaeaktır. 

Heyetimiz bu bakımdan fakültenin kuruluşuna nezaret etmek ve inkişaf plânlarını hazırlamak 
üzere bu ^mevzuda geniş ilmî salâhiyet ve tecrübelere sahip bir yabancı uzmanın da hemen getir
tilmesi ve bunun için lüzumlu ödeneğin de bütçede dikkate alınması lâzımgeldiği kanaatindedir. 
Kuruluşta uzmana verilecek bu masrafın göze alınması ilerde daha verimli sonuçlar alınmasını sağ-
lıyacaktır. 

Diğer taraftan kanun tasarısına bağlanmış olan (1) sayılı cetvelde gösterilen kadroların tamamı
na 1960 bütçe yılı içinde lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü birinci ders yılında fakülteye kabul 
edilecek öğrenciler öğrenimlerini diğer fakülte öğrencileri ile birlikte F. K. B. sınıfında yapacaklar
dır. Bu yıl içinde bir profesör - dekan için lüzumlu kadro ile yabancı profesör için lüzumlu kadro 
ve birkaç memur kadrosuna ihtiyaç vardır ki, bu da, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve diğer 
kadrolar (8) numairalı cetvele alınmıştır., 

Tasarının diğer maddeleri ise teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 
İktisat Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 
Sözcü (1) Sözcü (2) 'Sözcü (3) 

Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türkeş Alparslan Yûdı& Ahmet 
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— 3 — 
İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 2 . 11 . 1900 

tktisat Komisyonu 
Esas No. : 1/103 

Karar No. : 98 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek olarak lıazılanan ve Ba
kanlar kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 11 .10 ' . 1960 tarihli ve 
71 •• 1286/2459 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Sosyal işler Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde belirtilen lüzuma binaen Ankara Üniversitesinde bir eczacılık fakül
tesi kurulması için- gereken kadroların istihsalini, gerek Devlet ve gerek Ankara Vilâyeti özel İda
re ve Belediyesine ait gayrimenıkullerden ibu fakültenin tesisine ve çalışmasına elverişli olanların tah
sisini temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıyı bidayeten tetkik eden Sosyal işler Komisyonu tasarıya ilişik (2) ve (3) sayılı cetveller 
üzerinde değişiklik yapmak sureti\rle maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Tasarının gerekçesinde de işaret edildiği üzere memleketimizde üç tıp fakültesine mukabil eczacı 
yetiştiren tek bir müessese mevcudolduğu ve bunun da mezunlarının mahdut olmasından dolayı mem
leket ihtiyacını karşılıyamadığı cihetle Ankara Üniversitesine bağlı bir eczacılık fakültesinin tesisi 
maksadiyle sevk edilmiş bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek ınıaddeleriıı 
müzakeresine geçilmiş ve tasarı metni ile birinci maddesine merbut (1) sayılı cetvel Hükümetin tek
lifi ve ikinci ve üçüncü maddelere ilişik (2) ve (3) sayılı cetveller ise Sosyal işler Komisyonunun de-
ğiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavdioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın-
>• daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4939 «ayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesine dayanıılarak Ankara 
Üniversitesinde açılıcak olan Eczacılık Fakülte
sine bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele "Eklenmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen ek görev tazminatı kadroları Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3 İlişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1960 malî yılında kullanılamaz. 

MADDE 4. — -Millî Eğitim Bakanlığı tara
lıdan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
için lüzumlu oldukları belirtilecek Devlete ait 
gayrimerikuller, Bakanlar kurulu kararı ile mez
kûr Fakültenin tesisine veya çalışmalarına tah
sis olunur. 

Ankara vilâyeti, özel idareye ve Ankara Be
lediyesi de belediyeye ait gayrimenkullerden bu 
fakültenin tesisine veya çalışmalarına elverişli 
olanları Vilâyet Umumi Meclisi veya Şehir Mec
lisi kararı ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fa
kültesine bedelsiz olarak devre salâhiytlidir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi Fen ve 
Tıp Fakültelerinde bulunan Eczacılık Fakültesi
nin öğretim ve yönetim işlerine elverişli bina, 
lâboratuvar, eşya ve (malzemenin bu Fakültenin 
istifadesine tahsisi, ilgili şube profesörlerinin ve 
profesör kurullarının kararları ile Fen ve Tıp 
fakülteleri dekanlıklarmca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinin ilk profesörleri Üniversi
teler Kanununun 73 ncü (maddesi gereğince An
kara Üniversitesi Senatosu tarafından seçilir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 9 . 1960 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakn-
lar kurulu yürütür. 

5 . 10 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel II. Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
. N. Zeytinoğlu Â. Artus 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
F. ÖzdileJc M. î, Kızıloğlü 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas - Y. ve Turz. B. V. Maliye Bakam 

8. Sarp er 
Millî Eğitim Balkanı Bayındırlık Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
M. Bay dur R. Üner 

Güm. ve Tekel Bakanı ve 
Maliye B. V. Tarım Bakanı 

F. Aşkın O. Tosun 
Ulaştırma Bakam ve 

Bayındırlık B. V. Çalışma Bakanı 
8. TJlay R. Beşerler 

Sanayi Bakanı Ba, - Ya. ve Turz. Bakanı 
Ş, Kocaiopçu 

imar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 
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D. Memuriyetin nev'i 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Maaş 
Aded tutarı 

Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 

7 
8 
9 

10 
5 

Assitan 
» 
» 
» 

Uzman 

Öğretim yardımcıları 

ö 
5 
4 
4 
6 
6 

6 
7 
9 
11 

4 

2 000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
250 

I). 

6 
6 
7 

5 
6 
8 
9 
7 
6 
7 
8 
9 

.10 
8 
5 

Memuriyetin nev'i 

Uzman 
Okutman 

» 

Memurlar 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro Şefi 
Ayniyat ve Levazım Md. 
İdare Müdürü 
Ambar Memuru 
Memur 

» 
Öğrenci İşleri Şefi 
Doktor (Mütehassıs) 

Aded 

4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 
tutarı 

1 100 
950 
800 

1 100 
950 
700 
600 
800 
950 
800 
600 
600 
500 
700 

1 100 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Kadro unvanı Kadro ücreti 

1 Dekan 
13 Laboratuvar ve Şube Şefi 

[3] SAYILI CETVEL 

210 
140 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
.0 

Meı 

Profesör 
» 
» 

»s 
Doçent 

» 
» 
> 

Asistan 
» 
» 
» 

nuriyetin nev'i 

Öğretim üyeleri 

öğretim yardımcdan 

Aded 

2 
2 
2 
5 
5 
3 

' 3 
5 
6 

6 
7 
8 

10 

Maaş 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

,800 
700 
600 
500 

î). 

5 
6 
6 
7 

5 
6 
8 
9 
6 
7 
8 

10 
5 

Memuriyetin nev'i 

Uzman 
» 

Okutman 
» 

Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Ayniyat ve Levazım Md. 
İdare Müdürü 
Ambar Memuru 
Memur 
Doktor (Mütehassıs) 

Aded 

4 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 
tutarı 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 100 
950 
700 
600 
950 
800 
600 
500 

1 100 
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6 
Sosyal İşler Komisyonunun değiştirdiği cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Kadro unvanı Kadro ücreti 

l Dekan 
1 Profesör (Yabancı' 

210 
5 000 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

7 
8 
9 

10 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

Assitan 

Uzman 

Öğretim yardımcıları 

6 
7 
9 

11 
4 
4 

Maaş 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
Maaş 

1). 

6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Okutman 

Aded tutarı 

950 
800 

Memurlar 

6 Kitaplık Müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 » 
6 Ayniyat ve Levazım. Md. 
7 İdare Müdürü 
8 Ambar Memuru 
9 Memur 

10 » 
5 Doktor (Mütehassıs) 

İktisat Komisyonunun değiştirişine hağlı cetveller 

(1) sayılı cetvel Hükümetin teklifi veçhile 
aynen, 

(2) ve (3) sayılı cetveller ise Sosyal İşler 
Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

950 
700 
600 
950 
800 
600 
600 
500 

1 100 
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