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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gürsoytrak Suplhî'nin, 7468 sayılı Kamumu 
kaldırılmasına dair kanun teklifi görüşüldü ve 
kanun kabul edildi. 

Ersü VeMbı ve Çelefbi Emanullalı'm, Türk 
Standartları kuruluşu hakkındaki kanun teklifi 
göııuşüldiü re kanun kalbııl edildi." 

Küçük Sami'nin, 113 sayılı Af Kanununa ek 
kanttu teklifi görüşüldü ve kanun kaibul olundu. 

İEifcçıük Sami'nin, 'Hakimler (Kanununun 70 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi ive ibu kanuna 
seçici bir madde eklenmesi (hakkındaki kanun tek
lifi görüşüldü ve teklif ı-eddedildi. 

ıBirleşime son verildi. ,. 
Başkan Divan Kâtibi 

özdüek Fahri Karavelİoğlu Kâmil 
Dîvan (Kâtibi 

Çehbİ Emanuüah 

2. ~~ GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — 479(2 sayılı tşçi (Sigortaları Kurumu Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna iki mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/135) 
(Sosyal İşler Komisyonuna) 

Teklif 
2. — üagür Selâlhattin'm, 5957 sayılı Denİz-

altıeı ve dalgılara verilecek tazminat Kanunun
da yapılacak değişiklikler ile (bilfiil deniade gö
rev alan askerî personel ve deniz (birliklerinde 
görev alan teknik personele verilecek tazminat 
hakkında kanun teklifi (2/132) (Güvenlik ve ik
tisat komisyonlarına) 



BtBÎNCÎ OTURtr« 
Açılma laati : 14,30 

BAŞKAN — öadüek Fahri 
DtVAN KÂTtFUBBt : Karaveliogto Kâmil, Çelebi KnnmıHah 

[BAŞKAN — Oturuma açıyorum. Gündeme 
geçmeden evrvel iki takrir var okunacaktır. 

1, — Güvenlik Komisyonu Başkam Yurdakul-
er Muzafferin, 

2739 saydı Ulusal Bayram ve Genel tatiller 
hakkındaki Kanunun İkinci maddesinin tadiline, 

Dışişleri Bakanlığı teşkilat Kanununa ek 6081 
sayılı Kanunun değiştirilmesine, 

3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı teşkilât Kanu
nuna bağlı dört numaralı cetvelin değiştirilme
sine, 

Nİşan ve madalyaya ait kanun tasarılarının 
intaçları Millî Birlik Komitesince geri bırakıldı
ğından, arşive kaldırılmaları hakkındaki takriri 
(3/49) (î/37, 77, 75, 84). _ 

Yüksek Başkanlığa 
2799 sayılı Ulusal (Bayram >ve ^Genel tatiller 

hakkındaki 'Kanunun ikinci maddesinin «C» fık--
rasmuı tadiline dair, Dışişleri (Bakanlığı teşkilât 
Kanununa ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
'hakkında, 3312 sayılı (Dışişleri (Bakanlığı teşkilât 
Kanununa (bağlı (4) numaralı cetvelin değiştiril
mesi ile, Nişan ve madatya kanunu tasarıları, 
komisyonumuzca incelenip intacedildikten sonra, 
Komite gündemine intikal ettirilmiştir. 

T. C M.. B. Komitesi lOenel Kurulunda, cere
yan eden nriteakereler neticesinde, Ibir esasa bağ
lanmadan intaçları istikbale (bırakılıp komisyo
numuza gönderilen tasanlar, arşive kaldırılmak 
iteere, ilişik olarak sunulmuştur. 

19 , 11 . 1960 
Güvenlik Komisyonu Başkan V, 

Turdakuler Muzaffer 

BARKLAN — (Bilgi edinilmiştir, 

2. —• Küçük Sami'nin., Belediye sınırları dâhi-
linde at yanslari tertip ve işletme hakkının mün
hasıran belediyelere sağlanmasına dair kanun tek-
Ufini geri aldığına dair takriri ((4/4) (2/82) 

BAŞKAN — Şimdi ikinci takriri okutuyo
rum. 

19 . 11 . 1960 

Yüksek Başkanlığa 
6132 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl

masına ve belediye sınırları dâhilinde at yarış
ları tertip ve İsletme hakkının münhasıran be
lediyelere tanınmasına dair olan kanun tekjifâ-
nü geri alacağımdan, gerekli işlemin yapılması
nı rica ederim. 

Küçük Sami 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
ACUNER EKREM — Karavelioğhı arkadaşı

mızın İktisadi durumumuzu bîr defa g8wfen ge
çirmemiz yolunda evvelce vâki teklifi üzerine, 
(Bugünkü iktisadi durumumuz nedir? 1961 yı
lı bütçesinin ana prensipleri neler olmalıdır?) 
suallerinin cevabını almak ve memlebetin bugün
kü iş durumu hakkında bilgi ve mütalâalarını 
öğrenmek üzere Maliye, Ticaret, Çalışma ve Sa
nayi bakanlarını bugünkü toplantımıza çağırmış 
bulunuyoruz. Saat 15,30 da geleceklerdir. Bu se
beple gündem meseleleri üzerindeki görüşmeleri
mizin buna göre ayarlanmasını, o saate kadar bi-
tirebileceğimiz mevzuların ele alınmasını rica 
ediyorum. ._..•,. 

KARAVELIÖĞLU KAMÎL — Mevzu bakan
lara bugün bildirildi. Eğer mevzu üzerinde ha
zırlanmaları için kâfi zaman bırakılmadığın* ka-
ani olursanız, ısrarım yoktur, bir gün sonraya bı
rakabiliniz. Ancak göstereceğimiz mevzular ba
kanların her gün içinde bulundukları hususlara 
taallûk ettiğinden, bugünkü durum hakkındaki 
görüşlerini, işsizlik durumu ve 1961 bütçesinin 
prensiplerini özah edebilirler, yoksa Hükümet 
programı mevznubahis değildir. 

AKSOYOĞLU REFET — Hükümet progra
mının görüşülmesi zamanının geldiğine de işaret 
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ütmek isterim. Bugünkü görüşmenin Hükümet 
programiyle birlikte yapılması daha uygun olur, 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Ei'eııdiim, Hükümet programı
nın görüşülebilmesi için Komitenin bir karar ver
mesi gerekir. Biz, bakanları Hükümetin görüşü
nü anlamak için davet ediyoruz, Yoksa, Hükü
met programını görüşmek için değil. 

Şimdi; saat 15,30 da bakanlar gelinceye kadar, 
elimizdeki kanunu görüşelim ve zaman kalırsa te
ferruata gireriz efendim. 

Gündemin 1 nci maddesine geçiyoruz şimdi. 

3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolum 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanım tasarı
sı ve Sosyal l§ler ve îkti&at komisyonları rapor
ları (i/103) (i). 

Bu tasarının Sözcüsü Sami Küçük'tür. Bu
yurunuz Sami Bey. 

KÜÇÜK SAMİ — Muhterem arkadaşlar, da
ha evvel de, Ankara Üniversitesine bağlı bir Ec
zacılık Fakültesi açılması teklif edilmişti. Aynı 
Kamanda, izmir'de do, îzmir Üniversitesine bağ
lı bar Eczacılık Fakültesi açılması için bir kanım 
teklifi yapılmıştı. 

Bundan evvel her iki teklifi müştereken ko
nuşacağız denmiş ve her iki kanunun görüşülme
sine karar verilmişti. 
1 Şimdi, kanunun gerekçesi lıakkmda maruza

tımı arz edeoeğim : Türkiye'de yalnız İstanbul'da 
bir Eczacı Okulu vardır : Buradan her sene 40 -
50 kişi mezun olmaktadır. Halen Türkiye'de ec
zacıya ihtiyaç oldukça fazladır. İlâç sanayiimiz in
kişafa başlamıştır, bundan sonra da inkişaf ede
cektir. Bu, birçok eczacıya ihtiyaç hissettirmek
tedir.. Halen mıevcut mezunların adedi bugünkü 
ihtiyacı karşılamadığına göre bundan sonra da 
karşılamıyacağı aşikardır." Bu itibarla gerek An
kara'da gerekse izmir'de, birer Eczacı Fakültesi
nin açılması zarureti duyulmaktadır. 

Kanun, malûmunuz olduğu üzere, Eczacı fa
külteleri vo. okuluna iştirak edecek talebelerin bi
rinci sınıfı F. K, ,B. de eski tabiriyle P. d N. 
denilen sınıfta okumaktadırlar. Bu sebeple bu yıl 
açılacak faluilteler bu sene bütçesine malî bir kül-

(1) 12i S. Sayılı basmayazı zaptın souunda-
•iır. 
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fet tahmil etmeden açılmış olacaklardır. Yalnız 
bu fakülteler için yemi bir kadroya ihtiyaç var
dır. Bu da ikinci tasımdaki cetvellerde gösteril
miştir. Ankara Üniversitesi haldandaki teklif 
Hükümetten gelmiş ve î*'mir Üniversitesindeki 
kısım ise arkadaşımız Suphi fKîvsoytrak tarafın
dan teklif olunmuştur. 

Mâruzâtını bu kadardır. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Efendim, ec
zacılığa paralel olarak, dişçi de yetiştirmek 
mütalâa edilmiş midir acaba bu üniversitelerde? 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bugün için mün
hasıran eczacılık üzerinde durulmuştur. 

KAKAVELÎOÖLU KÂMİL —"Efendim, diş
çilik de eczacılığa paralel olstrak mütalâa edi-
lirse her hakle iyi olur. 

KÜÇÜK SAMI — Kf endim. Komite lüzum 
görürse, bu husus da etüt edilir. . 

BAŞKAN' — Efendim, söz istiyeıı. NO m sor-
mrtk ist iyen var im? 

Kanunun tümünü oylarımıza koyacağım efen
dini, 

KÜÇÜK. -SAMİ — İttendim, müsaade buyu
rursanız, kamınım tüımîmi t>ir defa okuyalım. 

BAŞKAN — Peki, okunsun efendim. 
(Kanunun tümü okundu.) 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Ankara'da w 

İzmir'de birer Eczacılık Paküitesi açılması 
teklif edilmiş bulunuyor. Ve daha evvel, bun 
ların ikisinin beraber görüşülmesi <!e mütalâa 
edilmişti. 

BAŞKAN' — Kanunun tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı i Yok. Ka
nunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeye geçiyoııız, 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 49Jİ6 sayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesine dayanılarak Anka
ra üniversitesinde açılacak olan Eczacılık Fa
kültesine bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (t) 
sayılı cetvele eklenmiştir, 

BAŞKAN" — Madde hakkında <H istiva» 
arkadaşımız var mı?? 
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KAK AMAN, SUPHİ — Efendim. buradan 

çınladığımıza göre öğretim üyesi 40 kişiden iba
rettir ve bunların maaş tutarı 46 000 Uradır. 
Şimdi 86 kişilik bir kadrodur. Ve bu 86 ki
şilik kadroya, 40 kişi yetiştirmek için aşağı -
yukarı 1,5 milyon liralık bir para ödemek icab-
ediyor. Bu kadro çok gibi geliyor bendenize. 
40 kişi için 86 kişilik bir kadro ?.. 

ikincisi de, bu maddeye bir virgül koymak 
lâzımdır. Dördüncü .satırın başında «Eczacı
lık Fakültesine» dedikten sonra {,). konmazsa 
iltibas oluyor, fakülteye bağlı cetvel mânası 
anlaşılıyor ki olmaz. 

Benim asıl üzerinde durduğum nokta öğre
tim üyelerinin çokluğudur. 

KÜÇÜK SAMİ — Nihayet bir fakülte ku
ruyoruz, gerekli, kadro verilecektir. 

'KARAMAN SUPHİ — Bu kadroyla 1 500 
kişi okutsak kabul... 

OÜIÎSUYTIÎAK SUPHİ — ;J sayılı .cetvele 
giren lor İm sene uygula mıııyacafctır. 2 neisi 
ek görevlere aittir. Ancak 1 sayılı cetvel İm 
yıl uygulanacaktır. Üniversitelere tahsis edi
len kadrolar mevcutları göz Önünde tutularak 
tanzim edilmiştir. Eğer neden böyledir diye 
arkadaşlarımızın derinliğine bir bilgiye ihti
yaçları varsa, alâkalıları davet edelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu kadrolar doğ
rudan doğruya Ankara- Üniversitesi Senatosu 
fcaraf]>nda:n: -verüHiaştir. Ve ondama etüt edilmiş 
'bulunuyor. Faka*, taıurak (beraber, Suphi Be
yin. dedikleri gibi, dtaiha fazla açıklama için De
kanı datvet edebiliri». efendim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, 1 numaralı 
cetvelden Ibagka 1*961 do 3 numaralı cetvel de tat
bik edilecektir. 

'KARAMAN SUPHİ — Bfendhn, evet *ra se
ne -taıtibüik edilecek olanı iknaım. -a®.- Fakat önÜTmiz-
dolri yıl 86 kişi. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, gelecek yıl K. 
TC. B. ıgeçımiş oluıyor ve atsıl tedrisa* başlıyor. 

KABAVELİOĞUT KÂMİL — Kfendim, ta
sarı, İMisat • Komisyonundan da geçti. Ye kadro-
kır üniversite feüfcesiyle .Icıyasflia-nldı ve hiçibir 
itiraz görmedi. Öünkü-Mv fakülte kurulmakta
dır. Ve bu fakültenin de lâborMuvaılüi'! v. B. 
olacaktır. öğreniri sayısı da genişliyccek, artacak 
ve halen istanbul Eczacılık Okuîu gibi- yvkla 40 -
50 mezun vermemesi gerekiyor. Sonuç artarak, 
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ıbtt yen!i .bir fatoültedir efendim. .Kadrosunun, gp-
niş olamsı lâzımdur, tabiîdir. Bunun Önümüzde
ki yıl ibüteesi de ımaîlû'tmd'u.r. Benim temenantra., 
!bnmwn yamınidıa dişçi oklukm-a da. yer verilmesidir. 
Ç/ünM dişçiliğe Ibug&n ve yaran ihtiyaç, çoktur. 
©unlar en. a« dört senıe sonra verimli oM>ileeek-
lerdir. Binaenaleyh, şimdiden kuralmıaları 1>ir 
mrurettn*. 

O'KAN SEZAİ — Böyle bir skenjim tasarısı 
ile AnkaraVla bir Eczacı Fakân\t«sinin açılması:™ 
(bahtiyarlık ve memnuniyetle karşılarım. YalmiK, 
Senatonun ibize 'bu fakültenin. fconıtenganiîiıo. ne 
olduğunu bildirmıesi lâz-ıırKlır. İstanbul'da. fauraııf 
îoadrös<u 50 - 60 kişidir. Burada açılacak fakül
te de Iböyle olmamalıdır, Aana. 'hakikaten, ıbÖyîe 
olmıyıacafc mıdırf Bilmiyoruz. Bu sebeple evve
lâ taHeH» kontenjanını oğrenmem'iz; lâzımıdır ki, 
ibunıa göre kaç öğretim üyesine At ıyaç olduğunu 
tesbil;. edebilelim. Eğer 40 öğretim üyesi.46 ya
hut 50 talebe ye;fiştirirse bdkleııen notiee elde 
edûlenıez. 

ÖZGÜR SELÂ'HATTİN — Zaten- gerekçede 
iflaıh edilmiş... Ecaacı Okulu Tıp Fatkü'ttesine 'bağ
lıdır. Senede 40 - 50 talebe ancak yetiştiriyor ve 
memlekette ilâç samyiimin genişlemesi' dolayısiy-
le duyulacak: eczacı -Hhtiytfcım karşılamak üzere 
ıböyle -bir fakülte -İhdas olunuyor. Senelerin, tec
rübesi olarak biliyoruz 'ki, iisdciKten mezun, olan
lar ilk defa eczacı1 ve dişçi «kullanım müracaat 
ediyor, kontenjan; az olduğu için, oralara gire
meyince lba$na okuMara., fakültelere :baişvu'ru-yor. 
Fakülrt elerin iaeılmasiyle (birçok talebenin, ihtiya
cıma cevap vermiş otacağız. Bu sUrestle de ,arta-
eaık m.emleket iıhüyaeiyle birlilkrte togüokti sıkın
tımızı gidermiş olacağız. 

fttİRSOYTRAK SUPHİ — Efendim bu toir 
ibtİyaiÇta.n doğduğu aşikârdır. Şimdiye kadar ken
dilerine iimfcânt verilmediğiı için. üniversiteler !hvı 
üakiil'teleri kuramıaımıslardır. Ankara Üniversi
tesi iki yılldır bunun peşinîdedir. Faka't İkaıııinu-
•nu bir türlü Meclisten •cıkaramam-ıştir. Bize de 
iki, üç ay evvel iratikaî. etti. Fakat bugüne kadar 
gündeme alamadık. Univeısiıtclerde tedrisat 'baş
lamıştır. Butgün ıhemen açaoağjniıa smıf da ^- K-
B. dir. Ve a.nea!k gelecek yıllarda aradaki !boş]n-
ğu ddldurmıak imlkâiM'bulunıacatetır. 

Bİdindiği giîbi, tıbbın sosyalize edilmesi de fe-
naartimce'.bunum arkasından, geleceüctir. BîzT An-
ıfoara Üniversitesine >bağîı 'bir eeaacıluk fakültesi 
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kün mertebe ihtiyaca cevap vermiştir. Eğer bi
zi tazyik eden şu veya bu ilıtiyaçsa bu hususta 
tam bir bilgiye sahi'bolmakta bizim için, ka
rar verecek insanlar olarak, yine bir ihtiyaçtır. 
Arkadaşlarımız kanun sözcüleri olarak izahat 
verdiler. Fakat, Sağlık Bakanı ve hattâ Tıp Fa
kültesi Dekanı da buraya gelip açıklamada bu
lunmadıkça tam olarak tatmin edilmiş olamı-
yaçağımız kanaatindeyim. Acaba iki yerde bir
den fakülteye ihtiyaç var mı, yok mu ve bu 
hususta kanaatlerimiz tam olarak tebellür etmi
yor gibi (geliyor bendenize. Ben de bir ihtiya
ca, zarurete inanıyorum. Fakat, acaba hakika
ten kısa zamanda, bu kadar büyük bir ihtiyaç 
var mı? Ve bu ihtiyaç yalnız Ankara'da açıla
cak olan fakülte ile karşılanamaz mı acaba? 
Bu soruları tam olarak burada cevaplandır
maya şimdi şu anda imkân yok bence. Onun 
için, Sağlık Bakanının ve Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanının buraya gelerek açık
lama yapmaları gerekiyor bendenizce. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, bence de, 
Yıldız arkadaşımızın dediği gibi, Sağlık Baka
nının ve Fakülte Dekanının buraya gelip, açık
lamada bulunmaları gerekiyor. İstanbul Eczacı
lık Okulunun bu tempo ile 35 yılda 1 700 
kişi mezun edebileceği anlaşılabilir. Bugünkü 
Türkiye'nin kaza ve vilâyetlerinde 2 500 ec
zacıya ihtiyaç vardır. Aradaki boşluğun bü
yüklüğünü görüyorsunuz, istanbul Eczacılık 
Okulu dışındaki bir fakülte, bir yılda 500 kişi 
verirse bîr müddet sonra bu ihtiyaçlar karşı
lanabilir, Talebe miktarı ile öğretim kadrosu 
olarak burada gördüğümüz 78, memurları ile 
birlikte 80 - 90 kişilik kadronun karşılanması 
lâzımdır. Eğer öğrenci miktarı ile bu kadroyu 
bağdaştırabilirsek mesele yok... 
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lagtlmıastttı da yeter gömrâyerek, Ege Üniversite
sine 'bag% ibir ecaacıüt f<afciifîfcesi oçılmasuu da 
uygun g&rdüik ve yerinde mütalâ'a ettik. Bu ba-
fenmdan, (arkadaşlarımız, fbu ücanuna müspet 6y 
ikullammakla ımemiıefcerte çok ihlaıyrafa bir İg yapımış 
alaea&fbaraüa muıtafflain olsunlar. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ben. de bîr 
iki kelime ile kanaatimi sunmak isterim. Halen 
İstanbul'da bulunan Eczacf Okulu, senede 40 -
50 kişi mezun eder. Şimdiye kadar 67 vilâyetin, 
400 kazanın da 150 sinin ihtiyacını sağlamış 
bulunmaktadır. Şimdi, Ankara'da ve İzmir'de-
iki tane Eczacılık Fakültesi açıyoruz. İstanbul'
daki Eczacılık Okulu da devam edecektir... Bu 
geniş kadro fazladır; iki fakülte kurulması uy
gun değildir. Bunlardan yalnız bir tanesi bile 
mevcut ihtiyaçlarımızı 5 -10 senede karşılamaya 
kâfi gelir kanaatindeyim. Eğer bir okulun ya
nında iki tane de fakülte açarsak, eczacı enf
lâsyonu başlıyor gibi bir kanaat hâsıl olabilir. 

Bütün bunların yanında bir do diğer bir 
kadro ile dişçilik okulunun açılması nasıl kar
şılanır bilmemi.. 

ÜÜBSOYTKAK SUPHİ '— Efendim, îstan-
btıi Eezacılık Okulundan mezun olanlar, ölenle
rin yerini -karşılayabilecek durumdadırlar, bu 
bir,, ikincisi de, hakikaten gerekçede, belirtti
ğimiz gibi #50 kazada hiç eczane yoktur. Bâzı 
illerde ise ancak bir ecza dolabı mevcuttur. 
Hakkâri gibi. Bütün bu eksikleri doldurmak ve 
yarın sanayiin inkişafıyla karşılaşacağımız zor
luğa şimdiden çare bulmuş olmak için karşınıza 
böyle iki teklifle gelmiş bulunuyoruz. Bilhassa 
tıbbın sosyalleştirilmesi ele alınınca bu meslek
ten yetişmiş insanlara ihtiyacımız daha da çok 
olacaktır. 

Sonra iki ayrı fakülte kurulmaktadır. Bun
lardan birisinin kadrosunu ikiye ayırıp ona 
göre bir' kuruluşa gitmeye de imkân yoktur. 
Ankara Üniversitesi için bir teklif vâki olmuş 
ayrı bir tasan halinde huzurunuza gelmiştir. 
izmir Üniversitesi için de ayrı bir teklif var
dır. Ve her ikisi bir ihtiyacın icabıdır. 

YILDIZ AHMET — Biz bunun zaruretine 
inanıyoruz Eczacılık bakımından büyük bir sı
kıntı içinde bulunduğumuz da muhakkaktır. 
Fakat İki fakülteyi birden kurmakla işi fazla 
genişletmiş olmuyor muyuz? istanbul'da bir 
Eczacılık Okulu vardır ve senelerdir do müm-

KUYTAK FİKRET — Ankara Üniversite
si, kanun teklifini yaparken, memleketin ec
zacıya olan ihtiyacını düşünmüş ve tespit et
miş midir? Ege Üniversitesi de ayrn şekilde 
yapmışsa fazlaca bir ihtiyaç gösterilmiş midir? 
Bir fakültenin sevk ve idaresi ancak bu kadar 
fazla personelle yapılabilirse iki tane fakülteyi 
açmak zarureti olduğuna göre ayrı ayrı bu kad
royu koymak lâzımdır, öyle değil de yalnız 
memleketin ihtiyacı düşünülürse bu sefer Ege 
Üniversitesinde açılıp açılmaması cayı-teem-
ünüldür. 
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KÜÇÜK &AMI' — Efendim, gayet tabiîdir 

ki Ankara Üniversitesi bu kanun teklifini ya
parken birçok faktörleri nazarı itibara aidi. 
Bina, lâboratuvarların durumu, öğretim üyesi 
ve saireyi göz Önüne aidi ve teklifi! öyle getirdi. 
Bu muhakkak. Ankara'da açılacak bir fakülte 
§u Orta Anadolu liselerinden yetinip bu mesleke 
girecekleri aneak istiabedebileeektir. Bütün Tür
kiye'nin yarınki inkişafına göre ihtiyacını ke
sin olarak bugünden hesabetnıeye imkân yok
tur, tabiî. 'İlâç sanayiinin inkişafı, memleket 
nüfusunun artışı ve nihayet gerekçede belirtil
diği üzere balen 250 kazada eczanenin bulun
mayışı, bu iki fakültenin bugünden açılmasına 
bizleri teşvik etmektedir. Eczane açmak için 
bâzı kayıtlar vardır. Gün geçtikçe diğer şehir
lerimizdeki eczanelerin de artacağı tabiîdir. 
Avrupa'da birçok memleketlerde eczane açmak 
için her hangi 'bir kayıt mevcut değildir. Me
selâ ispanya'da gördüm bir sokakta 4 tane 
eczane açılmıştır 

KABAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 
Sami Albayım beni kanunu geciktirmekle itham 
etmezlerse, bir teklifte bulunmak istiyoram. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, biraz sonra Sağ
lık Bakanı geliyorlar. Ve bir fakülte neye gö
re kurulur, bunun için birtakım donelere ihti
yaç vardır. Bu gibi hususların hepsi tasarıya, 
gerekçeye sıkı§tırılamaz. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, şimdi eli
mizde 2 kanun tasarısı 'bulunuyor. Ve bu tasa
rılarda yer alan kadroların ikisi de aynıdır. 
Yalnız isimler değişik. Binaenaleyh, bu tasarı
ların ikisinin de beraber oya konulup, kabul 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KAMİL î - Efendim, Ba
kanın bize gerekli açıklamayı yapacağım sanı
yorum. Ve bugün için İzmir'de* de bir fakülte 
açılması zaruri bir ihtiyaç değildir. Ben de Fik
ret Beyden aldığım ilham ile, İzmir'de bir fa
külte açılacaksa bunun Dişçilik Fakültesi ol
masını yerinde bulurum. Çünkü, bir fakülte 
250 mezun verirse memleketin ihtiyacına yeter 
de artar bile... İki fakülte 500 mezun verirse bu 
bir- enflasyondur... •• , 

İlgili Bakan gelinceye kadar buna dair mü
zakereleri talik edelim; bundan sonraki mevzu
lara geçelim, 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, müsafc-

de ederseniz Eczacılar Cemiyetinin hazırlayıp 
bize gönderdikleri bâzı bilgileri Yüksek Heye-

t tinize arz edeyim. 
. ATAKLI MUCİP — Zaten Dekan gelecek, 

Bu malûmatı ondan sonra verirseniz daha. iyi 
olur. Biz o zamana kadar ikinci mevzua gece
lini... 

BAŞKAN — Mucip Beyin bu teklifini ka
bul eden arkadaşlar işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 

i. — Türk Ticaret Kanunun tın meriyet vf 
tatbik şekli hakkındaki 6763 sayth Konutla ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (İ/İİ2) (1) 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, esas itibariyle 
Adliye Bakanının teklif ederek Bakanlar Ku
rulundan geçen bu kanunun mahiyeti şudur ; 
Türk Ticaret Kanununa göre, bir anonim şir
ket teşekkül ettikten sonra bu aktif sermayesini 
muayyen bir süre içinde muayyen bir seviyeye 
yükseltmek zaruretindedir. Bu da kanunun 
âmir hükmüne rağmen iki yıl içinde sermayesini 
bu miktara iblâğ edememiştir. Meselâ 1958 yı
lında 1 milyon lira sermaye ile kurulan bir 
şirket iki yıl içinde hisse senetlerini satıp aktif 
sermayesini bir milyona yükseltememig ise iki 
yılın »onunda o şirket münfesih addolunmakta
dır. Bilhassa son sene içinde ve 27 Mayıstan 
sonra bâzı müesseseler doğan iktisadi durum 
muvacehesinde bu imkânı elde edememişlerdir. 
Şimdi Bakanlar Kurulundan huzurunuza gelen 
kanun bu iki yıl içinde aktif sermayelerini 
tamamlamamış olan şirketlere bir müddet da
ha müsaade etmek suretiyle bunların sermaye
lerini tamamlamak üzere faaliyetlerine imkân 
vei"mektedir. Bir misal arz edeyim, bir sigorta 
şirketi bir milyon aktif sermaye ile iki sene ev
vel kurulmuş halen 600 bin liralık bir kısmını 
ikmal etmiş bu arada Jandarma Genel Ku
mandanlığının Ödenmemiş olan halen 600 bin 
lirası var. Eğer şirket mevcudolan hisse senetle
rini bir ay içinde satamazsa 31 Aralıkta mün
fesih sayılacaktır. Eğer bir şirketin memlekete 
faydalı olmak için kurulduğuna inanıyorsak, 
bunların bir müddet içinde aktif sermayelerini 

(1) 136 S-. tfayûı basmayanı zaptın umumda
dır. 
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tamamlamalarına imkân verilmesi faydadan ha-
li olmıyseaktır. Onun için; bu kanunla, bu im
kânı1 sağlamak için verilecek müddet 1 Nisan 
:196İ e kadar uzatılıyor. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, bu kanun bir 
zarurete imkân veriyor. Eğer kabul edilmezse 
söz konusu olan şirketlerin-hepsi feshedilmiş 
nlacafklar. Bu bakımdan, bunlara bir imkânın 
verilmesi zaruretine inanıyorum. Fakat, bunlar 
şimdiye kadar bu zaruri olan ihtiyaçlarını gi- D 
derememişlerdir. Eğer, 1 Nisan 1961 e kadar 
gidereceklere e, im tasarının kanunlaşmasında 
bence hiçbir mahzur yok. 

KARAVKLİOĞLU ŞÂMİL — Efendim, ben
ce, bu hususta fazla müddet verilmesi mahzur
ludur. Çünkü böyle uzun bir zaman verilirse 
şimdiye kadar tamamladıkları bu lüzumlu ser
mayelerini biran evvel tamamlamak için kendi
lerini pek- zorlamazlar. 

"BAŞKAN— Başka konuşacak arkadaşımız 
var mı? 

KUYTAK FİKRET — Kanun tekniği bakı
mından iyi olacağına inandığım qöyle bir tek
lifte bulunuyorum : «.I Temmuz 1960 a kadar 
konulmuş olan 'müddet, son defa olmak üzere 
I.'Nisan 196.1. tarihine kadar uzatılmıştır» 

KÜÇÜK SAMİ — Bu hukuki bir-ter;m ol
maz zannederim. Sonra şöyle bir mesele var : 
?>98 binini temin etmiş, iki bin lira için bîr şir
keti feshedecek miyiz Bu, haklı bir yol olmaz 
kanaatindeyim. Binaenaleyh, burada «Son defa 
olmak üzere» kaydını 'koymak ve bundan sonra 
bu şekilde bir kanun çıkmıyacak deyip dayan
dırmak. knmm tekniğine uygun düşmez. 

İ J AŞK AN — Arkadaşlarımızdan sual sor
mak İstiyciîlsr yoksa huzurunuza gelen bu 
kanunun tümünün okunmasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Ermiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik 
şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanuna geçici bîr 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Ticaret Kanununun me
riyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmiştir. 

«Geçici madde — Bu kanunun 20 neı mad
desiyle anonim şirketlerin esas mukavelelerini -
yeni hükümlere uydurmaları için kabul ve 7178 
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ve 7400 sayılı kanunlarla 1 Temmuz 1960 tari
hine kadar temdidedilmiş olan müddet 1 Nisan 
1961 tarihine kadar uzatılmıştır.» 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Bey. 
KAKAMAN SUPHİ — Bundan evvelki ni

hai tarih l Temmuz 1%0 dır. Şimdiye kadar 4 
ay geçmiş bulunuyor. AcaJba ne muamele ya
pılmıştır, Bunun da izahını rica ediyorum. 

•KÜÇÜK SAMI ~ Efendim, teklif Bakanlar 
Kumlundan geldiği için biz daha evvelki mua
meleler üzerinde durmadık. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kanunsuz bir 
durumu da. bu suretle kanuni bale getirmiş 
oluyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz yok?,. Birinci mad
deyi teşkil eden. geçici maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REFET AKBOYOÖl'dl — Bubine kadar 
geçmiş muameleleri de ihtiva edebilmesi için 
«Bu kanun 1 Temmuz 1960 tarihînden itibaren 
yürürlüğe girer» demek lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMÎ — Bakanlar Kurulundan 
gelmiş Türk Ticaret Kanuniyle ilgili bir kanun
dur, böyle bir durum hâsıl olsaydı, ona göre 
kaleme alırdı. Kanun bize 12.10.1960 tarihinde 
geldiğine göre Bakanlar Kurulunun daha ev
velki muameleleri düşünmemiş olması hâtıra ge
tirilemez, 

KARAMAN SUPHİ — Şu şekliyle çıkarsa 
yarın bir ihtilâf zuhur edince bâzı şirketleri 
feshetmek ic ab edecek ti r. 

ÖZGÜR SEliÂHATTİN — Efendim, endişe
ye mahal yok, madde metninde «1 Temmuz 1960 
tarihine kadar temdidedilmiş olan müddet 1 
Nisan 1961 tarihine kadar uzatılmıştır» demek
le tamamım kapsamış bulunmaktadır, 

KARAVKLİOĞLU KÂMİL — Hakikaten 1 
Temmuz 1960 tarihine kadar temdidedilmiş ve 
o tarihten sonra müddeti bitmiş olacak muame
lelerin müddeti bu kanunla .1 Nisan .1961 e ka
dar temdid edilmekte olduğu şu geçici madde 
ile kanunlaştırılmaktadır, endişeye mahal yok
tur. Sdlâhatfin özgür arkadaşımız haklıdırlar. 

BAŞKAN — Başka söz ktîyen?... Yok. Mad
deyi kabul edenler,., Etmiyenler,, Kabul edil
miştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ACUNEB EKREM — Efendim, saat 15,30 da 

Bakanlar geleceğine göre, bendeniz şöyle bir soru 
listesi «yaptım; müsaadenizle okuyayım. 

1. Bugünkü iktisadi ve malî durumumuz 
hakkında kısaca bilgi verilmesi, 

2. Gelecek yıl için tahmin nre tafeliller, 
3. Olağanüstü tedbirler alınmasına Mızum 

var mıdır? Varsa, ıbunlar ne gifei tedbirler olabi
lir? 

KAHAVıEIılOÖLtJ KAMİL — Efendim, bu 
konuda, iktisatçılar tarafından hazırlanmış ve 
Bakanlar Kuruluna sorulacak sorular da vardır. 

TUNÇKANAT BAYDA» — Efendim, bun
dan sonra, Komite çalışmalarına Bakanların da 
alınmasını teklif ediyorum. Bunun büyük faydası 
olacaktır. Çünkü, Bakanlar da gerekli açıklama
ları yapacaklar ve aramızda daha yakın bir ig bu
tiği olacaktır. 

. 1960 0 : 1 
AKSOYOĞMT REFET — Efendim, gegicî 

Anayasada gerekli değişiklik yapıldığı ssamah bu 
hususu orada dikkate ala/biliriz. : 

TUNÇSKANAT HAYDA» — Efendim, bu 
önemli toir (husustur. Onun için, Anayasada de
ğişikliği beklemeye lüzum yok. Ve esasen (Bakan
lar 'burada konuşulan konularla da yakından il
gilidirler. Bu bakımdan Komite müzakerelerîndf 
anıklama yapmalarını teklif ediyorum. 

KAEtAVELtOĞİLU KAMİL.— Gönül arzu 
eder ki, alâkalı vekil buraya kendiliğinden «gelsin 
veya davet edilsin. 

ıKABAMAN SüPtHÎ — Kanun tekliflerinin 
müzakerelerinin açık olması daiha iyi ohır. 

ıBAŞKAN — Haydar arkadaşımızın, kendile
rini alâkadar eden mevzularda tekillerin gelmesi 
şeklindeki teklifi değil de, başka Ibir mevzu için . 
dahi buraya gelmek arzusunda olan bakanların 
gelmesini istiyen teklifi reylerinize anz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan sonraki müzakerelerde zabıt tutul
masına lüzum var mı? (Yok, sesleri...) O haidd 
zabıt memurları çıkabilirler... * .• ' 

Kapanma saati r 15,30 
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Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik sekli hak
kındaki 6763 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun tasarısı (1/112) 

T. C. 
Başbakanlık 13:10,1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1389/2464 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5.10.1960 tarihinde kararlaştırılan «Türk 
Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik gekli hakkındaki 6763 sayılı Kanana geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

hereğinin yapılmasını rica ederim. 
l>evlet Başkam ve Başbakan 

Org. 
. ' • . , ' • - . CVmaıf Gürsel 

GEREKÇE 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinde «Yeni kanunun meriyetinde ticaret siciline kayıtlı bulunan anonim şirketlerden esas muka
veleleri yeni kanunun yukanki maddede anılan maddelerdekinden gayrı olan âmir hükümlerine uy-
mıyanlar yeni kanunun meriyetinden itibaren iki yıl içinde esas mukavelelerini yeni hükümlere uy
durarak tescil ettirmedikleri takdirde bu müddetin geçmesiyle münfesih olurlar* denilmekte ve adı 
geçen kanunun 24, 25 ve 26 ncı maddelerinde 2(1 nei maddeye yapılan atıflarla, komandit, koope
ratif ve limitet şirketler de aynı hükme tâbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Bahis mevzuu iki yıllık İntibak müddetinin kısalığı nazara alınarak, 7178 sayılı Kanunla bu müd
det 1959 yılı sonuna kadar uzatılmış ve bu bir senelik ilâve müddete rağmen birçok şirketlerin esas 
mukavelelerinde gerekli tadilâtı tamamhyamıyacaklan anlaşıldığından 7400 sayılı Kanunla intibak 
müddeti 1.1.1960 tarihinden itibaren altı ay daha uzatmaya tâbi tutulmuştur. 

Ancak, Türk Ticaret Kanununun yeni hükümlerini anlayışta hâsrl olan tereddütler ve ticaret 
sicili teşkilâtının birçok yerlerde yeniden kurulmuş bulunması gibi sebeplerle büyük sayıda şirket
lerin, sonuncu uzatma müddeti içinde de esas mukavelelerinde gerekli tadilâtı ikmal edemedikleri 
anlaşılmış bulunmaktadır. Memleket ekonomisinde önemli rolleri bulunan şirketlerin büyük bir mik
tarını münfesih durumda bırakmanın husule getireceği mahzurlar göz önünde tutularak, kendileri
ne son bir imkân verilmek üzere işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

T .11'. 1960 

Komisyonumuza havale olunan «Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şeklî hakkındaki 
6763 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» tetkik edildi : 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayıh Kanunun 20 nci madde-
sinde anonim şirketlerin esas mukavelelerini yeni hükümlere uydurmaları İçin verdiği mühlet 7178 
ve 7400 sayılı kanunlarla 1 Temmuz 1960 tarihine kadar temdidedilmesine rağmen tatbikatta çeşitli 
iktisadi ve sosyal sebeplerle bâzı şirketlerin sermayesinin 500 000 liraya iblâğı mümkün olamamış 
v« bu şekilde sermayelerini iblâğ edemiyen muhtelif şirketlerin sayıları mevcut anonim şirketle
rin sayılarının % 15 i kadar olduğu Ticaret Bakanlığından öğrenilmiştir. Hal böyle iken kendi
lerine 1 Nisan 1961 tarihine kadar uzatma fırsatının verilmesi memleket 
ekonomik politikaya uygun görülerek bunlara hir defaya malısns olmak 
mest uygtm mütalâa olunmuştur. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz ulunur. 

iktisadi gerçeklerine ve 
mere bu mehlin veril-

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami 

Karan Muzaffer 

Esin N-jıman 

Özdağ Muzaffer 

Türke§ Alpar&lm-

Gürsaytrak Suphi 

(hffünes Mehmet 

Ytİdız Ahmet 

Kaptan Mustafa 

SoJmazer îrfan 
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Türk Ticaret Kanununun meriyet.ve tatbik 
şekli hakkındaki 6783 sayılı Kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Mm 

MADDE 1. — Türk Ticaret Kanununun me
riyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanu
na geçici .bir madde eklenmiştir. 

«Geçici madde — İBu kanunun 10 nei madde
siyle anonim şirketlerin esas mukavelelerini yeni 
hükümlere uydurmaları için kabul ve 7178 ve 
7400 sayılı kanunlarla 1 Temmuz 1960 tarihine 
kadar tcmdidcdilmig olan müddet 1 Nisan 1961 
tarihine kadar uzatılmıştır.» 

MADDE 2. 
riirlüğe girer. 

•Bıı kamın vavımı tarihinde yiı-

MADDE 3. — B u kanun hükümlerini Hakan
lar Kumlu yiiriiüiı. 

Devlet Başkanı \ 
Başbakan 
(', Gürsel 

Devlet Bakanı 
-V. Zt-ytinoğlu 

5 . 10 . KMÎO 

Devlet Bakam 
H. Murncıtoğlu 
Aılalet Bakam 

Â. Arhtt 

İ l i IH Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakam ve 
Bas. -Yay. veTurz. B.Y. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakatıt 

B. Tuncel 

Tiearet Bakanı 
.V. Baydur 

fiıim. ve Tekel Bakanı ve 
Maliye B. V. 

F. Askm 

içişleri Bakanı 
M. î. Kızıltiğltt 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Su. ve -So. Y, Bakanı 
11. Öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

riaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B Y. 

S. Vlmj 
Sanayi Bakanı Ba. 

.>'. Kocttiopçuoğlv —— 
laıar ve iskân Bakanı 

F. Yavvı 

('alışma Bakanı 
Ti. Beşerler 

Ya. ve Turz, Bakanı 
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