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Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İcadrolarına ilâve yapılmasına dair kanun tjeklifi ve Muvakkat
Encümen mazbatası ( 2 / 3 3 5 )

Yüksek Reisliğe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşkilât Kanununa bâzı kadrolar
teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte, sunuyorum.
Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygıyla rica ederim.

ilâvesine

dair

kanun

1 . V I . 1959
Denizli Mebusu
Dr. B. Akşit

ESBABI MUCİBE
Ankara Tıp Fakültesi klinik ve enstitülerinde ihalen kadrolu ve fahrî 320 asistan çalınmaktadır.
Fahrî asistanlık 'halen kliniklerde artan yatak sayılarının ve enstitülerde çoğalan iş 'hacminin
ıcabettirdiği hizmetleri fcarşılıyabilmek ve memleketimizin muhtaç bulunduğu mütehassıs elemanı
yetiştirebilmek düşüncesiyle ve (bir 'zaruret neticesi ihdas edilmiştir. Fahrî asistanların tâbi olduk
ları nizam, kadrolu asistanların tamamen aynıdır. Sabahın erken saatlerinden itibaren !bu asistan
l a r da 'Minik ve enstitülerde 'hazır bulunmakta ve hastaların tıbbi müşahede ve tetkikleriyle lâboratuvar muayenelerini yapmakta ve profesörler tarafından kendilerine tevdi edilen araştırma ve
etüdleri .noksansız olarak ikmal edebilmek için geç vakitlere kadar klinik 've enstitülerde çalış
maktadırlar. Bu sebeple resmî ve .hususi hiçbir vazife almaları 'mümkün olmadığı 'go/bi muayenehane
de •açamamaktadırlar. Bu hususlar zaten talimatname ile tesbit edilmiş ve aynen tatbik olunmak
tadır. Kadrolu asistanlara ilâve olarak ihdas edilmiş olan 'fahrî asistanlık Tıp Fakültesi klinik ve
enstitülerinin normal mesailerini yapabilmeleri için, çalıştırılması iktiza eden asgari personele te
kabül etmektedir. Bu itibarla 'hastanelerde ve enstitülerde çalışan asistanlar bir taraftan ihtisas ya
parlarken diğer taraftan da b u müesseselerin .görülmesi zaruri hizmetlerini ifa etmektedirler. De
nebilir İki, fahrî asistanların bugün kaldırılması (halinde bu müesseselerin hizmetleri aksıyaeaktır.
Asgari üç sene devam eden asistanlık devresinde, 25 yaşını doldurmuş genç tabiplerin ücretsiz ola
rak vazife ifa etmelerinin müşkülâtı izahtan varestedir. Ayrıca, 'günden güne artmakta bulunan sağ
lık müesseselerinin mütehassıs tabip ihtiyacını karşılamanın bir zaruret haline .geldiği aşikârdır. Bu
hale göre; hem mütehassıs tabip ihtiyacını karşılamak ve hem de Ankara Tıp Fakültesi klinik ve
enstitülerinin vazifelerini aksamıadan görebilmelerini temin etmek için mevcut 260 kadroya ilâve
ten 60 kadronun daha ihdas edilmesini arz ve teklif ediyorum.

•

Muvakkat Encümen mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, «Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve yapıl
masına dair kanun teklifi» Maliye, Maarif ve
üniversite temsilcileri hazır olduğu halde encü
menimizde tetkik ve müzakere olundu :
Yapılan incelemede, temsilcilerin verdiği iza
hat ve teklif sahibinin mucip sebepleri muvafık
mütalâa olundu.
Teklif Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi için
9 neu dereceden 20 ve 10 ncu dereceden de 40
olmak üzere ceman 60 kadro ilâvesini istihdaf
eylemektedir. Tıp Fakültesinin şiddetle ihtiyaç
duyduğu bu kadrolram temininin yerinde olaca

ğı, ayrıca teklifle istenilen 60 kadroya ilâvete»10 ncu dereceye 53 aded kadro daha ilâvesi uy
gun görülmüş ve teklif buna göre tadilen kabuî
edilmiştir.
Heyeti Umumiyenin yüce tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
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DENİZLİ MEBUSU BAHA AKŞİT'İN
TEKLİFİ

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADÎLt

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ilâve yapılmasına dair kanun

kadrolarına
teklifi

Ankara

Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına1
ilâve yapılmasına dair Kanun

MADDE 1.— Ankara Üniversitesi Teşkilâat
Kanununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci madde
si aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun
itibaren mer'idir.

neşri tarihinden

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür.

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir.

Denizli Mebusu Baha Akşit'in teklifine bağlı
CETVEL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına
ilâve edilecek kadro cetveli
D.
Aded Maaş

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı
CETVEL
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