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1. — Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, 
ithal olunan hampetrol fiyatları, rafinerilerin 
tevsii ve petrolün tevzii konularına dair ve Pet
rol Ofisi kanununun bir an evvel çıkarılmasını 
istiyen demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebeden üç 
önerge vardır, Sayın Topaloğlu, Sayın Bahadırlı, 
Sayın Öztürkçine'niıı. Veriliş sıralarına göre söz 
veerceğim. Sayın Topaloğlu, buyurun. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, son zamanlarda halk 
efkârını Türkiye Büyük Millet İMeclisini birçok 
önemli konular işgal etmiş, bu arada ekonomik 
konular ise ikinci plânda kalmıştır. Bunların 
arasında petrol konusunda cereyan eden bâzı 
olayları burada zikretmek ve fikirlerimi açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli senatörler, bugün tatbik edilegelmek-
te olan petrol politikamız, 1954 senesinde 6826 
sayılı Kanun ile vaz'edilmiştir. Bu kanunun 2 nci 
maddesi yeraltı kaynaklarını özel teşebbüs eliyle 
süratle ve verimli bir şekilde geliştirilmesini 
tesbit eder. Daha sonra 1957 senesinde yapı
lan bir tadil ile bu kanun ithal edilen hampet-
rollerin de aynı şekilde geliştirilmesini öngören 
bir istikamette gelişmiş ve neticede rafineri
ler kurularak ithal 'ham petrolü ile çalışan bu 
fabrikalar, bu tesisler kurulmuştur. İşte bu 
tesislerin kurulmasından sonradır ki, memleketi
mize yabancı ham petrol ithal edilmeye baş

lanmıştır. Tabiî böyle bir hal karşısında ilk 
akla gelen şey bunun kaçtan ve hangi fiyattan 
ithal edileceği mevzuudur. Bu, yapılan an
laşmalarda, afişe fiyat dediğimiz, ilân edilen 
fiyat dediğimiz yabancı şirketlerin Basra kö-
fezinde tesbit ettikleri fiyat üzerinden yapıl
maktadır, anlaşmalarda böyle geçmiştir. Ancak 
her taraf kendi masraflarının korunması bakı
mından tedbirler almak durumundadır. Bunun 
için de yabancı hanı petrolün, ithal edilen ham 
petrolün fiyatlarını memleketin yararına en 
ucuz şekle sokmak bu işte çalışanların baş va
zifesi olmuştur. Değerli senatörler bu indirim 
mevzuu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nı ilk günden itibaren işgal etmiş ve ilk fiyat 
indirimi rafinerilerin faaliyete geçtiği 1962 se
nesinin bir müddet sonra anlaşmaya göre 
Caltex şirketinin, Kursaniye ham petrolünü ve-
remiyeceğini beyan etmesi üzerine husule gel
miştir. Kursaniye ham petrolü anlaşmaya göre 
afişe fiyat dediğimiz, varili 1,59 dolar üzerinden 
anlaşmaya dercedilmişti. Bunu Calteş beyan 
etmesi üzerine bunun yerine vereceği Gassalan 
ham petrolü ki, varili 1,63 idi, 4 sent bir indi
rimle Caltex'in satması o zaman müzakereden 
sonra kabul ettirildi ve memlekete 1963 senesin
de 280 bin dolarlık bir tasarruf sağlandı. Bu 
fiyat konusu üzerinde çalışmaları ve bilhassa 
müsbet vesikaları arayan Türk Petrolleri, 1963 
senesinde fiyat elde etmeye muvaffak oldu ve 
bunu alâkalı makamlara bildirdi. Bundan son-
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ra l'iyat mevzuu memleket içerisinde müzakere 
konusu olmaya başladı. Kendisi ortağıyla yap
mış olduğu 1964 senesindeki bir anlaşma ile 
°/o 10 indirimlik bir fiyatı tesbit ederek 3 ncü 
Koalisyon zamanında, diğer şirketlerin de bu 
fiyatı 1 Haziran 1964 ten itibaren tatbik etme
lerine imkân verdi ve bu suretle üç - dört mil
yon dolarlık bir tasarruf sağlandı. , Bu fiyat 
mücadelesinin yapıldığı sıralarda yabancı şir
ketler o zamanın Enerji Bakanına, Dünyanın 
hiçbir yerinde % 1 dahi bir indirim yapmadık
larını, - Hüdai ÜraPa o zaman Bakandı - ii'ade 
ediyorlardı. Sayın arkadaşlarım, bu fiyatın, 
°/c 10 nun tesbiti ve fiilen Türkiye'ye tatbiki, 
memleketimizde bu fikirde ve bu konuyu mü
dafaa eden şirketlere ilk taviz vermeye mecbur 
etmiş ve bu suretle fiyatın Dünyanın başka yer
lerinde daha ucuza satıldığını fiilen isbat et
miş olduk. Bunun üzerine Hükümet bir çok 
görüşmelere başladı ve bir faaliyet bu istika
mette gelişti. Petrol Dairesi şirketlerle müzakere 
ettiği müddetçe diğer taraftan Maliye Bakan
lığında toplantılar yapılmakta idi ve İktisadi 
Kurulun Su Komisyonunda da fiyat konusu 
müzakere edilmekte idi. Ancak Üçüncü Koalis
yon Hükümetinin düşmesine rastlıyan bu so
nuçların alındığı zamanda 4 ncü Koalisyon 
Hükümeti kuruldu ve Su Komisyonunun ha
zırlamış olduğu rapor 4 ncü Koalisyon Hükü
metine verildi. 

Bundan sonra yapılan müzakerelerde 
10 . 1 . 1965 te % 18 li'k bir indi pim yalnız At aş 
grupundan temin edilebildi. Burada şunu he
men töbarüz ettireceğim ki, bu neticenin alın
masında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın faaliyetleri, basının, gençliğin, halk efkârı
nın şirketlerin -mukavemetini yenmekte büyük 
tesirleri olmuş ve neticede bu sonuç alınmıştır. 
% 20 lik olduğu son günlerde öğrenilen bu in
dirim, dediğim gibi Mersin Rafinerisinin ortak
lan tarafından tatbik edilmektedir. Bu arada 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı boş dur
madı, daha fazla indirim sağlamak için kartel 
içi dediğimiz ve Türkiye'de faaliyette bulunan
ların dışında Amerikan şirketlerinden Oonı-
p'hany Continental Oil ile bir anlaşmaya varıldı. 
Yarım milyon ton için % 27 bir indirim, 1 mil
yon ton -için % 28 bir indirim ve o zaman bu 
şirketin idarecilerinin ifade ettiklerine göre da

ha büyük miktarlar için % 30 a kadar bir indi
rim vermeleri mümkündü. O zaman ordunun ih
tiyacına tekabül eden yarım milyon tonluk için 
bir anlaşma yapıldı ve % 25 indirim tatbike 
başlandı. 

Değerli arkadaşlarım, kısa zaman içinde bü
tün bunların teferruatına girip, münakaşasını 
yapmak istemiyorum. Ancak kısaca hulâsa et
tiğim bu durum karşısında bugün memleketi
mizde fiilen üç, türlü fiyat üzerinden hampetrol 
ithal edilmektedir. Birinci, İpraş rafinerisi, 
Caltex Anlaşmasına göre % 10 hık -indirim. 
İkincisi, At aş Grupunun Petrol Dairesi Reisinin 
son beyanatına göre % indirimli hampetrol. 
Bir de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
% 27 indirimi. Petrol Kanununda bir piyasa fi
yatından bahseder. Piyasa tesis ettikten sonra 
bunların birleştirilmesi ve memleketin lehine en 
ucuz olanının tatbik edilmesi lâzımıgclir kanaa
tindeyim. Petrol Kanununun 13 ncü maddesi 
hükümetlere memleketin lehine olarak en ucuz 
fiyat üzerinde fiyat tesbitini ve bunu şirketlere 
kabul ettirme imkânını vermiştir. Bu hususu 
demin bahsettiğim Su Komisyonu raporu da ay
nı şekilde tavsiye eder. Binaenaleyh Hüküme
timizden beklediğimiz husus bugün % 27 indi
rimi bütün diğer şirketlere teşmil edip ve mem
lekete bir hesaba göre 135 - 140 milyon liralık 
bir tasarrufun sağlanmasını temin etmektir. 

İkinci konu, kısaca değineceğim, son zaman
larda yine bahis konusudur, rafinerilere veri
len tevsi müsaadeleridir. Memleketimizde de
min bahsettiğim gibi 6326 numaralı Kanunun 
tadilinden sonra, rafineri kurma imkânı orta
ya çıktı. Daha evvel kurulmuş Batman Rafine
risi vardı. 1962 de Ipraş ve Ataş rafinerileri 
faaliyete geçti. Bunların kuruluş ikapasiteleri 
şöyledir: Bugün müesses kapasite At as Rafi
nerisinin 3 milyon 200 bin ton, İpraş Rafineri
sinin 1 milyon ton, Batman Rafinerisinin 750 
bin tondur. Bu rafinerilerin kuruluşu 1957 ta
dilinden sonra yabancı şirketlerin bir araya gel
mesiyle Mersin Rafinerisine müracaatla başlar. 
1958 senesinde Ataş, Mobil bir araya geldi, 
Mobil Shell, British ve Caltex şirketleri Mersin 
rafinerisini kurmaya karar verdiler. Bu arada 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da İstan
bul ınıntakasında bir rafineri kurmak istiyor
du. Petrol Ofisin yalnız Türkiye Petrollerinin 
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luahnı satması karşısında, Caltex bu gruptan 
ayrıklı ve İstanbul bir rafinerisine ortak ol
du. Bugün faaliyette bulunan İpraş Rafinerisi
nin % 51 i Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının, c/c 49 u da Caltex'indir. Bu rafinerilerin 
tevsii mevzuu iki safha üzerinde cereyan eder. 
1965 senesi memleketimizin ihtiyacının artma-
siy.e beraber, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı artık rafineri kurmanın, millî müesse
selerimize e mümkün olduğunu ve bunun men
faatlerini millî olarak memlekete sağlamak açı
sından bir rafineni kurmak üzere, İzmir'de 3 
milyon ton kapasiteli bir rafineri kurmak üzere 
Petrol Dairesine müracaat etti. Tarihi 4 Ağus
tos 1965 tir. 

Bundan bir müddet evvel de Ataş Grupu 
tevsi için müracaat yapmıştı. Petrol Kanununun 
verdiği imkânlara dayanarak, memleketin millî 
açıdan menfaatlerini haleldar edeceği gerek
çesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ataş'm bu tevsii müracaatına itiraz etti. Ataş 
grupu da Türkiye Petrollerinin rafineri kur
masına itiraz etti. Bu arada İpraş Rafinerisi 
de kendi menfaatinin haleldar olacağını ileri 
sürerek Ataş'm tevziine itiraz etmiş 'bulunuyor
du. Ortada iki mevzu varrdi; biri yeni rafi
neri kurulması, bir de tevsii mevzuu. Petrol 
Kanununa göre Bakanlık bunlar için ayrı bi
rer komiser seçti, bu komiserlerin raporları 
her ikisinin de yapılmasını, yani rafineri ku
rulması ve tevzii istikametinde gelmişti. Bakan 
da bu istikamette karar verdi. 

Değerli arkadaşlarım, biraz sonra size ra
kamlarla bu kararların hatalı olduğunu göste
receğim. Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının, yine yeni Petrol Kanununun 
25 ve 26 ııcı maddelerine göre, Bakanın kara
rma dahi itiraz etmeye hakkı vardır. Çünkü 
Petrol Kanunu bu kuruluşları ayrı ayrı özel 
seiktör vasfında birer teşekkül kabul etmiştir. 
Nitekim, böyle bir hâdise 1962 - 1963 yılında da 
cereyan etmiş ve Devlet Şûrasından iptal etti
rilmiştir. Şimdi, demin bahsettiğim müesses ka
pasiteler ne durumdadır : 

Bunları gözden geçireceğim. Evvelâ tevsi-
deıı sonra Batman aynen kalmıştır, 750 bin 
ton. Ataş 4,5 milyon tona varacak. 2,5 mil
yon ton İpraş Rafinerisi olacalk. İzmir Rafine
risi de üç milyon ton. Topladığımız zaman 10 

milyon 750 bin tonluk bir müesses kapasite 
Türkiye'de en geç 7969 da teessüs etmiş olacak. 
Şimdi, 1969 senesinde memleket ihtiyacına ba-
'kacak olursak, memleket ihtiyacı yedi milyon 
ton ham petrol civarındadır. 

Rafinerilerin ürünler üzerinden mukayesesi
ni yapmakla daha ince hesaplara varılabilir. 
Ama, zamanınızı almamak için bunların hatla-
riyle ham petrol üzerinden bir mukayesesini ya
parsak 7 milyon tondan, 10 milyon 750 bin to
nun aradaki farkı alacak olursak 3 milyon 750 
bin ton 1969 senesinde boş bir kapasite memle
kette mevcudolacaktır. Tuhaf bir tesadüf ese
ri bu Batman Rafinerisi ile, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının yeni kuracağı İzmir Ra
finerisinin kapasitesine tekabül eder. Tabiîdir 
ki, bu rafineriler sıfırda kalmıyacak, işliye-
cektir. Ancak memleketimizde tevzi müessese
lerinin satış imkânlarını mukayese edecek olur
sak millî müessesemizin 1969 senesinde ve on
dan sonraki birkaç sene içerisindeki zor durum 
meydana çıkar. 

Memleketimizde, bildiğiniz gibi, bir Mobil, 
Schell Tevzi Şirketi var, bir de onunla birlikte 
çalışan diğer şirketler mevcuttur. Bunlar Tür
kiye'nin satış imkânlarının yüzde 70 ini karşı
larlar. Petrol Ofisin Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı ile beraber olduğu tevzi işi ise 
yüzde 30 dur. Bunu göz önüne koyacak olur
sak; 1969 da İzmir rafinerisi bittiği zaman 
Türkiye petrollerinin malûm satışındaki zor
luklar kendiliğinden meydana çılkar. İşte bu
nun içindir ki, bu Ataş Rafinerisine, hattâ 
İpraş Rafinerisine, onu da kısaca arz edeceğim, 
imkân vermek millî petrol müessesemizin men
faatine olmamıştır. Millî petrol sanayiimizin 
gelişmesini önleyici olacağını burada arz ede
bilirim. İpraş'm tevsii ayrı bir husus arz etmiş
tir. İpraş Rafinerisi, dediğim gibi, Caltex ortak
lığı, son zamanlarda Caltex ısrarla Rafinerinin 
tevsiini istemiştir. Bunun sebebi şundadır : 
Pipe - Line boru hattı bitince İpraş Rafineri
nin kapasitesi olaın bir milyon ton süratle dol
ması imkânı ortaya çıkıyor. Ve anlaşmaya gö
re Caltex artılk memleketimize petrol ithal ede-
miyecek duruma gelmektedir. Binaenaleyh 
Caltex'in menfaati tabiîdir ki„ Rafineri ge
nişlesin ve satabildiği kadar ham petrolünü sa
tabildiği müddetçe satsın. O zamanın idareci-
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leri Caltex'e karşı şunu ileri sürdüler: Dediler 
İki; petrolü dünya rekabeti fiyatından verirse
niz ve yahut başka bir şart koşmazsanız îpraş'-
ın tevsiinde, hiçbir itirazımız yok. Ancak 
Caltex'in mümessilleri görüşmelerde daha uzun 
müddet Türkiye'de kalma'k ve petrol satmak 
için mukabil tekliflerde bulundular. Bunun 
üzerine Türkiye petrollerini o zamanın başında 
bulunanlarla bu şeklin yani, tevsiin 1972 sene
sinde İpraş Rafinerisinin tamamen Türkiye Pet
rollerine aidolduğu devreyi beklemeyi faydalı 
gördü. Tevsi konusunda hulâsa olarak bunu 
söyliyebilirim. Hükümetçe süratle tedbir almak 
lâzımdır ve bu iş ile alâkalı olanların bunun 
üzerine eğilmesinde memleket menfaati vardır. 

Üçüncü konu, kısa olarak onu da arz ede
yim, son zamanlarda bâzı dedikodular kula
ğımıza gelmektedir. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, 1962 senesinde tevzi işlerine gir
miştir. Bir sanayiin esası mamullerini piya
saya arz etmektir. Ve kendi elinde ve kontro
lünde yapa/bilmektedir. Bu esas 5 yıllık plân
da ka'bul edildiği için Türkiye Petrollerinin bir 
kanunla değiştirilerek kendisinin kontrolünde 
bir petrol ofisinin, onun yönetiminde bir orga
na sahibolması öngörülmüştü. Maalesef bir
çok tesirlerle bu kanun tahakkuk etmedi. Bu
nun üzerine Yüksek Plânlama Kurulu Tür
kiye Petrollerinin tevzi işlerine girmesini daha 
süratli yatırım yapma imkânına sahibolması 
dolayısiylo kabul etti ve o günden 19G5 sonu
na kadar yüze yakın istasyon faaliyete geçi
rildi. Son zamanlarda bâzı dedikodular oldu
ğunu duyduk. Bunun üzerine Başlbakanlığm 
bir emirle bu faaliyeti durdurduğunu öğren
dik. Tcrmeımi edelim ki, bu haber doğru de
ğildir. Çünkü tam tahkikine imkân hâsıl olmadı. 
Prensip doğrudur, Türkiye petrolleri tevzi işi
ni yapmalıdır. Ancak bundaki hatalar kanaa
timce düzeltilmelidir. Yoksa tutulan istikamet 
hatalı değil, bilâkis daha çok tevzi imkânla
rını sağlamak için yatırım yapmak lâzım. Bi
raz evvel arz ettiğim gibi, Petrol Ofisi veya 
Türk mamullerini satan tevzi tesislerinin 
1969 da satışın yüzde 60 ma hâkim olmaları ge
rekir. Bu nisibeti kapatmak için geniş bir faa
liyet ve büyük yatırımları icabettirir. Binaen
aleyh, bu doğru olmamıştır. Diğer taraftan da 
Sayın Enerji Bakanının son bir beyanında Pet

rol Ofisin İktidasi Devlet Teşekkülü haline ge
tirebileceği ileri sürülmüştür. Bu da kanaatim
ce tamamen hatalı bir yoldur. Çünkü, bu şe
kilde iki başlı bir müessesenin hiçbir zaman 
bir arada çalışması imkânı olamıyacaktır. Ve 
memleketimizde mevcut rekabet şartları içe
risinde millî müessesemiz daima zararlı çıka
caktır. Temennimiz odur ki, bu Petrol Ofisi 
Kanunu biran evvel çıksın ve demin arz etti
ğim kapasite boşlukları, yani işletecek geniş 
bir tevzi imkânına Türk Milletinin millî mü
esseseleri samibolsun. 

Sayın Senatörler, kısaca arz ettiğim bu hu
susları gönül isterdi ki bir genel görüşmede 
daha geniş tartışalım. Mamafih kısa da olsa 
beni dinlediğiniz için teşekkür eder maruzatı
mı burada keserim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Hatay Üyesi Enver Bahadır lı'nın; va
tandaşlarımıza ait çoğu hudut bölgesindeki top
rakların her hangi bir bedel ödenmeden Suriye 
HükümeMnce devletleştiridiğini ve Hükümetimi
zin mukabelei bilmisil olarak aldığı kararın 
hâlâ tatbik edilmediğini ifade eden ve bu husus
ta İrişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanının açıkla
ma yapmasını isliyen demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadırlı. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Millî menfa
atlerimize taallûk eden önemli bir mevzu hak
kında Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. 

Vatandaşlarımızın Suriye'de» ve çoğu hudutla
rımıza bitişik pasavan bölgesinde bulunan top
raklarımın zirai reform adiyle her hangi bir be
del ve tazminat ödenilmeden Suriye Hükümetince 
dcvlctleştirildiği bilinen bir keyfiyettir. Hükü
metçe bıı konuda yapılan devamlı teşebbüslerden 
olumlu bir sonuç alınamadığından mukabelei bil
misil olarak Suriye tebaalı şahısların yurdumuzda 
bulunan menkul ve garimenkul mallarına pren
sip itibariyle el konulmasına ve bunların tasfiye 
edilerek bedellerinin Suriye'de zarar gören vatan
daşlarımıza dağıtılacağına dair Dışişleri Bakanı 
tarafındau bir ay kadar önce basma bir açıklama 
yapılmış idi. Bu açıklama ilgili vatandaşlarımız 
ncxdinde büyük bir memnuniyet uyandırmakla 
beraber umumi ei'kârca da gayet isabetli ve ye
rinde bir karar olarak karşılanmış bulunmakta-
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dır. Ancak aradan bir ayı mütecaviz bir zaman 
geçtiği halde bahis konusu mallar üzerinde hiçbir 
icraata girişilmemiş olması ilgili vatandaşlarımı
zın zihinlerinde endişeler uyanmasına sebcbolmak-
tadır. Bu konuda dolaşan söylentilere göre Su
riye tebaalı kimseler kararın tatbikimi eki gecikme
den faydalanarak birtakım teşebbüslere girişmiş
lerdir. Bu cümleden olarak menkul mallarını ka
çırdıkları ve gayrimenkulleri üzerinde de birta
kım muvazaalı yollardan kararı engelliyecek şart
lar tesisine uğraştıkları söylenmektedir. Bu şahıs
ların bu kanunsuz hareketlerle de yetinmiyerek 
aslen Türk ırkından oldukları iddiasiyle bir kur
tuluş yolu olarak telâkki ettikleri Türk vatandaş
lığına girme teşebbüsünde bulundukları rivayet 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşlarımızın Su
riye'de bulunan malları ellerinden alınmakla 
yetinilmemiş Reform Kanununun neşir tarihi olan 
1958 yılından bu yana geçen yıllar için kendile
rinden intifa hakkı namiyle ayrıca büyük meb
lağlar talebedilmektedir. Buna karşılık yurdu
muzda toprakları bulunan Suriye'li şahıslar es
kisi gibi büyük bir müsamaha ve serbesti.içeri
sinde mallarına tesahubetmekte, yurdumuzda 
istihsal ettikleri mahsûlleri ziyadesiyle Suriye'ye 
naklederek gerek fiyat gerekse aradaki para 
farkından büyük menfaatler temin etmek
tedirler. Bu hali gören vatandaşlarımız 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/507) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife- ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Simav 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 

haklı olarak sızlanmaktadırlar. Bilhassa seçim 
bölgem olan Hatay'da Suriye'li kimselerin mah
sûllerini yıllarca usulsüz olarak dışarıya çıkar
maları memleketin iktisadi ve mali hayatına bü
yük zarar vermiş olduğunu arz ve ifade etmek 
isterim. İşte bu sebeplerden dolayı Hükümetin 
tatbik sahasına, koyacağı söz konusu kararlar 
bütün bu yolsuzlukların sona ereceğini ve mağ
dur vatandaşlarımızın da ferahlığa kavuşacak
larını ümidediyorum. 

Zarar gören vatandaşlarımızın hemen hepsi 
çiftçidirler. Bunların çiftçilikten başka bir işte 
muvaffak olacakları şüpheli bulunduğundan tas
fiye işinin sonunda verilecek tazminat yerine 
kendilerine zarar gördükleri nisbette de olmasa 
bir miktar toprak verilmesi suretiyle geçinmele
rinin sağlanması daha pratik ve yerinde bir ted
bir olacağı kanaatindeyim. Görüştüğüm bu va
tandaşlar bu arzularının Hükümetten gerçekleş
tirileceğini ummaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda gerek 
İçişleri ve gerekse Dışişleri bakanları biran önce 
bizi aydınlatırlarsa hem mağdur olarak bek-
liyeıı vatandaşları hem de Yüce Heyetinizi tat
min edecekleri kanaatindeyim. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine gündem dışı 
söz talebini geri almıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısını görüş
mek üzere ilgili komisyonlardan seçilecek üye
lerin iştirakiyle bir geçici komisyon teşkilini 
istiyen Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
önergesi. 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Millet Mecli-
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sinden Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarının taşıdığı öneme ve müstaceliyetine 
binaen havale edildiği Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından seçilecek beşer üyeden ku
rulu bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Millî Eğitim Pıakanı 
Uşak 

Orhan Dengiz 

Not : BIL tasarının Millet Meclisindeki görüş
me süresi. (9) gündür. 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
Mi Mî Eğitim, Plân ve Bütçe komisyonlarından 
seçilecek beşer kişiden kurulu bir Ceçici Komis
yonda, görüşülmesini isti yen önergeyi oylarını/a 
arz ediyorum. Kabul, edenler... Etmiyerıler... Ka
bul edilmiştir. 

/. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun •tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/240; Cumhuriyet Senatosu 2/195) (S. Sayısı : 
817) (1) 

BAŞKAN — (Umdemle ilgili iki önerge var
dır. Birisi Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Erdoğan Adalı'mn, diğeri Millî Eğitim Bakanı
nı ndır. Yalnız Millî Eğitim Bakanı gündemde 
olduğunu zannederek vermiştir. Halbuki gün
demde değildir. (Umdeme alınması istenilmek
tedir. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları baklan
daki 5239 saydı Kanuna ek kanun teklifi tabe
dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Kanunun önemine ve ehemmiyetine binaen gün
demde mevcut bütün işlerden önce görüşülmesini 
temin için 

(lelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısı bası
larak sayın üyelere; dağıtılmış bulunmaktadır. 
Ancak aradan 24 saat geçmemiş ve bu sebeple 
gündeme alınmamıştır. Okunan önergede gelen 
kâğıtlardan gündeme alınması istenmektedir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

C umdeme a 

(1) 817 
n undadır. 

S. Sayılı basrnayazı tutanağın so-

.ın m ası Hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yine bir önce okunan önergede sözü gecen 
tasarının gündemde bulunan diğer bütün iş
lerden önce görüşülmesi talebi de bulunmak
tadır. Ancak şunlar görüşülen işlerin içe
risinde bulunduğu müddetçe, sunuşların görü
şülmesinden sonra ancak bir önerge ile diğer iş
lerin önüne geçebilir. Fakat Yüce Heyetiniz 
birkaç defa Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi için sunuş
ları da geri bırakmış ve böylelikle yalnız bu 
hususta bir gelenek tesis etmiş bulunduğu ci
hetle Başkanlık bu geleneğe uyarak önergeyi 
oylarınıza arz ediyor. 

Diğer bütün işlerden önce sözü geçen ka
mun tasarısının öne alam ması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunu 
okutuyorum. 

Hükümet ve komisyon yerini alsın. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

23 . 7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 

1.17 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek işari oy ile 'kabul edilen, Ankara. 
Üniveristesi kuruluş kadroları hn.kkmda.ki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi Millet Mec
lisi Başkanlığının 25 Temmuz 1966 tarihli ve 
1362/6127 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyo
numuzun 29 Temmuz 1966 tarihli Biri esi-
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miride Hükümet temsilcileri de hazır buluın-
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Eğitim Fakültesi için 5239 sa-
yılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
yeni 136 kadro eklenmesini öngörülmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 2 nci maddesine göre An
kara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bu
lunan Eğitim Fakültesinin fiilî kadro du
rumunun arzu edilen öğretimi yapmaya ye
tersiz olduğu ileri sürülmektedir. 

Eğitimle ilgili çeşitli problemlerin bilimsel 
metotlarla akademik seviyede araştırılmasını ve 
toplumumuz için en isabetli hal suretinin bulun
masını sağlıyacak bilim adamları yetiştirmek, 
orta dereceli okullara öğretmen yetiştiren ku
rumlara meslek dersleri öğretiminde bulunacak 
öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirecek, bu okul
ların rehberlik, okul psikologu ve idarecilik 
alanlarına eleman hazırlamak, ihtisas öğretimin
de bulunmak üzere tesis olunan Eğitim Fakül
tesinin, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için 
muhtacolduğu kadro ile takviyesi Komisyonu
muzca da gerekli görülmekle teklif benimsenmiş
tir. 

- Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 
ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

- Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 
Kâtip 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Çorum 
A. Çetin 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Rize 

M. Agun 
BAŞKAN — Tümü 

Yok?. 

Sözcü 
İstanbul 

0. Grümüşoğlu 
Aydın 
1. C. Ege 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Ordu 
Ş. Koksal 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 
üzerinde söz isti 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik husu
su da talebedimekte idi. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın

daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
MADDE 1. — Ankara Üniversitesinde 4936 

sayılı Kanunun ikinci madedsl uyarınca açı
lan Eğitim Fakültesinin kuruluş kadrolarına 
ait bağlı (1.) sayılı cetvel 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunundaki 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi1 oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik 2 sayılı cetvelde göste
rilen Eğitim Fakültesi ek görev tazminatı kad
rosu 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvel ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar 1966 bütçe yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Eğitim Fakültesine ek gö
revle tâtyin edilen ve hariçte resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan Üniversite öğretim üyele
rinin almakta oldukları Üniversite tazminat
larına halel gelmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 5. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve. aleyhte söz 
ist iyen? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü* 
kabul edilmiştir. 

Değişiklik olmadığı için tasarı kanunlaşmıştır 

SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine bir asıl 
üye seçimi ile, Yüksek Hâkimler Kuruluna iki 
asıl üye seçimi gündemin birimci ve ikinci 
maddelerini işgal etmektedir. Bu seçimlere ait 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
(.Umdemin 2 ve 3 neü maddelerindeki Ana

yasa Mahkemesine asıl üye seçimi ile Yük
sek Hakimler Kuruluna iki asil üye seçiminin 
birlikte ve ayrı ayrı sepetlere atılmak suretiyle 
yapılmasını arz ve teklif ederiz 

Yozgat Eskişehir 
İsmail Yeşilyurt Ömer Ucuzal 
BAŞKAN — İki seçimin bir arada fakat 

ayrı kutulara atılmak suretiyle yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. Bu şekilde ya
pılacaktır. 

Anayasa Mahkemesine üye seçiminin 35 nei, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin de 
1G ncı turudur. 

BAŞKAN — Ovları tasnif için ad çekiyo
ruz 

Sayın Ersü?. 
Sayın Bora?. 

(Yok sesleri) 
(Burada sesleri) 

Sayın Cenap Aksu?.. (Yok sesleri) 
Sayın Isıtan!. (Yok sesleri) 
Sayın Ulusman?.. (Yok sesleri) 
Sayın Baltan?.. (Yok sesleri) 
Sayın DikeçTigil?.. (Burada sesleri) 
Saym Dinckli?.. (Yok sesleri) 
Sayın Kavak?.. (Yok sesleri) 
Sayın Birand?.. (Yok sesleri) 
Sayın Koçaş?.. (Yok sesleri) 
Sayam Arıkan?.. (Burada sesleri) 
Say m Bora, Sayın Dikeçligil. Sayın Arı

kan.. Bu tasnif heyeti Anayasa Mahkemesi se
çimi içindir. 

Oyların toplanmasına Muslihittin Yılmaz Me
te'den başlıyoruz. Zarf kâğıt dağıtılacak. 

işin çabuk neticelenmesi için, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilecek üye için de ayrı 
bir tasnif heyeti .seçiyoruz : 

Sayın Türkmen?.. (Yok sesleri) 
Sayın Kınaytürk?,. (Yok sesleri) 
Sayın Tüzün?.. (Yok sesleri) 
Sayın Hasan Oran?.. (Yok sesleri) 
Sayın Âdemoğlu?.. (Burada) 
Sayuı Yeşilyurt?.. (Burada) 
Say m Erdinç?.. (Bakan) 
Sayın Zcren?.. (Yok sesleriy 
Sayın Âdil Ünlü?.. (Divan Üyesi) 
Sayın Kumrulu?.. (Burada) 
İkinci tasnif heyeti : Yeşilyurl, Kumrulu, 

Ademoğlu; 
(Muslihittin Yılmaz Mete'den başlanarak 

oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanın ıyan say m üye!. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 

için yapılan seçimin sonucunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa, 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için ya

pılan seçime (55) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları .almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Develi 
Üye ' Üye 
Ordu Adana 

Zeki Kumrulu Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Üye 

Yozgat 
ismail Yeşilyurt 

.1. Fevzi Muhip Alperen 17 
2. M. Lebib Divanhoğhı 26 
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8. Şenai Olgaç 9 
4. Nasır Saydam 1 
5. Boş 2 

Yüksek Başkanlığa. 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelikleri için 

yapılan secime (55) üye katılmış ve neti
cede ilişik listede adları yazılı zevat hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Ar:!: olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Aslan Bora Hüsnü Dikeclisril 

Üye 
Rahmi Arıkan 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Erzurum, Üyesi 
Osman, Alihocagil'in mahsur kalan bâzı köylere 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Sabit 
Osman Avcı'nm cevabı (7/277) 

13 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üvesi 
Osman Alihocagil 

1. Tortum kazasının Cevizli, Kirazlı, Sapaca. 
ve Alitmçanak köyleri Tortum gölünün doğu - ku
zeyinde maıhsur kalmış vaziyettedirler. Ayrıca 
Tortum çayı da bu köylerin kaza ve diğer köyler
le irtibatına müsaade etmemektedir. Tortum \ın 
en kalabalık köyleri olan bu köyleri Tortum şo
sesine bağlıyacak bir 'köprünün yapılması için. 
yapılan müracaat nazara alınmış ve Erzurum 
Köy Yol kırı Şefliğince bir basit kroki ve etüt 
yapılmış ve Tortum çayı üzerinde yapılabilecek 
bir köprünün tahminen 600 bin liraya çıkabilece
ği hesabolunmuş ve Karayolları faaliyetine gir
diğinden dosyası Karayolları Genel Müdürlüğüne 
gönderilmişti. Ahiren köy yollarının Köy İşleri 
Bakanlığına devri sebebiyle bu dasva da Köv 
İsi eri Bakanlığına devredilmiştir. Şimdi çok za-

2 . 8 . 1966 O : 1 

1. Mesut Alpbaz 1 
2. Ahmet Salih Cebi 10 
3. Lûtfi Erdemli* 46 
4. Mehmet Kaya 25 
5. Sebati Yalçın 28 
6. Boş 2 

BAŞKAN — Görülüyor ki, yeter sayı mev
cut değildir. Bu sebeple 4 Ağustos 1966 Per
şembe günü saat 15 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.05 

ruıi olan bu köprünün yapılması için etüde de-
vaım ve önümüzdeki yıl programına alınıp alın
ın ıvac.ağı, 

2. Yine Tortum'un Pehlivanlı, Bağlarbaşı, 
Dikmen, Aşağıkatıklı ve Yııkarıkatıklı köylerini 
Tortum şosesine bağlıyan ve Tortum çayı üzerin
de bulanan tarihî Kireçli köprü adı ile mâruf bir 
köprü vardır. Bu köprünün ortası dik ve dardır 
aynı zamanda eskimiştir. Bu yolda motorlu va-
'sı'ta gidip gelişi fazladır. Bu köprünün resimleri 
de çekilmiş ve dosyasına konulmuştur. Ya yeni
den bir köprü yapıl ması veya bu köprüdün başla
rının doldurularak düz hale getirilmesi için Ka
rayolları çalışmaya başlıyaeağı sırada bunun dos
yam da Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 
Bu köprü hakkında da ne yapılacağı? 

T.C. 
•Köy İşleri Bakanlığı 1.8.1966 

Sayı : 1228/11797 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Erzu
rum Üyesi Sayın Osman Alihocagil'
in önergesi. 

T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına 

İliği : 14.7.1966 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/277-6592/1968 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senaıtosu Erzurum Üyesi Sayın 
Osman Alihocagil'in; mahsur kalan bâzı köylere 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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dair, Baikaı ılığını taraf nidan yazılı olarak cevap-
latıdırılma'sını istediği İlgideki yazılarına ekli so
ru önergesine verilen cevabın ilişikte sunulduğu
nu saygı ile arz ederdim. 

'Sabit Osman Avcı 
Köy isleri Bakanı 

Mahsur kalan bâzı köylere dair Cuımlmri-
yet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Osman Ali-
hocagil tarafından verilen yazılı »oru önergesi
nin cevabıdır. 

1. Erzurum ili Tortum ilçesine bağlı Ce
vizli. Kirazlı ve Altınçanak köylerinin faydala-
lacakları köprü ile, 

2. Tortum ilçesine bağlı Pe'hlivanlı, Dikme 
ve Aşağıkatıkh köylerini Tortum şosesine bağ-
hyan köprünün, teklifleri Bakanlığımıza inti
kal etmiştir. 

Bu her iki köprü isteği ve Tortum çayı üze
rindeki Kireçli köprü adı ile mâruf köprü, ma
hallinde tetkik edilecektir. 1966 bütçe yılı 
programı bir yıl evvelki isteklere göre tanzim 
edilmiş olduğundan İni köprülerin bu yıl tet
kikinden sonra bütçe imkânları müsaidolduğu 
takdirde gelecek yıl veya daha ilcriki yıllar 
icra programlarına alınması ımümkün olabile
cektir. 

Bu tetkik sırasında Tortum çayı üzerinde 
fonluna n tarihî Kireçli köprüsü adı ile mâruf 
'köprüden istifade edilip edilmiyeceği de tesfoit 
•edilecek ve projeleri buna göre hazırlanacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen'in, 1966 yılı Bütçesinin Millî Eğitim Ba
kanlığı hışmına dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/280) 

15 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Van Üyesi 

Ferid Melen 

1. 1966 yılı bütçesinin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmının 22.811 ııci maddesine ilköğretim 
kurumlarının yardım, donatım ve büyük ona

rım giderleri için konulmuş olan ödenek, iller 
arasında hangi esas ve ölçülere göre dağıtılmış
tır? 

2. Bu tertipten Van iline; ayrılan, ödenek 
miktarı nedir? 

C. 
30 . 7 .1960 Millî Eğitim. Bakanlığı 

Özel : 1110 
Konu : Van Senatörü Ferid Me
len'in yazılı soru önergesi hak
kında. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 19 Temmuz 1966 gün ve 6611/2022 -
7/280 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Sayın Fe

rid Melen'in, 1966 yılı bütçesinin Millî Eğitim 
Bakanlığı ilköğretim kurumları kısmına konul
muş ödeneğe dair yazılı soru önergesi cevabının 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Sayın Ferid 
Melen'in yazılı soru önergesine ait cevap 

notudur. 

Devlet Bütçesinin 22.000/22.811 bölüm ve 
maddesinde yer alan ilkokul yapım ve donatım 
ödeneğinin illere dağıtımında : 

1. Şehir ve kasabalarda okuma çağında 
bulunup da okuldan mahrum olan çocukların 
sayısına göre derslik ihtiyacı; 

2. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörüldüğü üzere, nüfusu 250 den çok okulsuz 
köylerin sayısı; 

3. Okul binaları yıkılmış veya harabolmuş 
köylerle cami, köy odası, köy evi gibi yetersiz 
geçici binalarda öğretim yapan köylerin sayısı 
dikkate alınmaktadır. 

Öte yandan, dağınık yerleşme yerlerinin çok 
bulunduğu (nüfusu 250 den az olan yerler) 
Doğu ve Güney - Doğu illerimizin her birinde 3 
er yatılı bölge okulu yapılması plânlanmış, bun
lardan bir kısmı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, bölgelere göre okul maliyetleri dik
kate alınarak Doğu ve Güneydoğu illerine ders
lik başına, diğer illere nazaran, daha fazla öde
ri ek hesaplanmaktadir. 
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1966 akçalı yılında ortalama olarak Doğu ve 
Güneydoğu illerine derslik başına, 57 - 59 bin, 
diğer illere 50 - 53 bin lira ayrılmıştır. 

Mahallî gelirlerin yetersizliği sebebiyle yatı
rım hizmetlerini gerçekleştiremiyen küçük il
lere, bu arada Doğu ve Güneydoğu illerine, ya
tırımların aksamaması için ayrıca yardım yapıl
maktadır. 

Bu duruma göre, Van ili ile ilgili not aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Şehir ve kasabalarda 
1972 yılına kadar 40 öğrenciye bir 
derslik hesabiyle derslik ihtiyacı 
Mevcut derslik sayısı 
Yapılması gereken derslik sayısı 

Köylerde 
250 den çok nüfuslu okulsuz köy 
derslik ihtiyacı 
Harap okullu köylerde derslik ihti
yacı 
Geçici binalı köylerde derslik ihti
yacı 
Derslik ihtiyacı toplamı 
1965 programı ile yapılan 

220 
118 
102 

106 

6 

— 
112 

33 

'Köylerde yaptırılması gereken ders
lik sayısı 

Yapılması gereken derslik sayısı : 
Şehit* 
Köy 

Toplam 

79 

102 
79 

181 

1966 programına alınan derslik sa
yısı 36 
Programa alman dersliğin genel ih
tiyaç oranı % 19,8 
Gönderilen ödenek 2 080 000 

NOT' : 1. Ödenek dağıtımında şehir ve ka
sabalarla köylerde yapılacak okullar için, ders
lik başına, ortalama olarak Van'a 58 000 lira 
gönderilmiştir. 

2. Dağınık yerleşme alanlarının çok oldu
ğu, Van ilinde 2 yatılı bölge okulu yaptırılmış 
olup, 3 neüsünün de yapımı programa alınmış
tır. 

3. Yukardaki cetvelde gösterilen 2 080 000 
lira dışında Van iline yine 22.000/22.811 bölüm 
ve maddesindeki ilkokul yapım ve donatım öde
neğinden, çeşitli ihtiyaçların karşılanması için 
ayrıca 315 045 lira gönderilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

98 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 8 . 1966 Salı 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksa!'in, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üvesi 
Fethi. Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/307) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antaflya Üyesi 
Mehmet Pırıltı 'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'in, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, İstanbul boğazındaki ka
zalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yap(lıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ipar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair îmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 
maçına dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haberine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 



18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul şehrinin beledi ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/387) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan köylere dair imar ve iskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/388) 

23.— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'ın, özel öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu nizamnamesinin tadiline dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncii 
maddesi sonıma iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 

(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 3.1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di-
'ekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
3 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-
nisyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da-
»itina tarihi : 3 . 3 .1966] (Maliye Bakanlığı iîe 
'lgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[P<Hf vmp >Tİhi : 6 . 7 . 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yona raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1 9 6 6 ] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaleli ılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1 9 6 6 ] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz-



lığının kaldırılması hakkında Basbakanhk tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangiî.'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağiayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ^ e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komkyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 0. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması baklanda Basbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7.6.1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapora (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6,7.1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı-

3 — 
rılması hakkında Basbakanhk tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 7 .1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
rapoıu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
rnişonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tellin Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Çymhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S, Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Eifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz-



lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı • 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

4 — 
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Uönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /240; Cumhuriyet Senatosu 2/195) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 101) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say t : 1362/6127 

CHIMHIMÜYKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fer ruh Bozbeyli 

Mili ot Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 20 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 101) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senato su 
Millî Eğitim Komisyonu 28 . 7 . 1966 

Esas No. : 2/195 
Karar No. : i6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet M'ceüsıimn 22 . 7 . 1!)()(> tarihli 117 nci Biri esimimle öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
İsari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 52!>9 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi, ilgili Ba;kanh;k temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Kanun teklifinin gerekçesinde tai'siicn izabı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benim
senmiş, Millet Meclisi den el Kurulunca kabul edilen metin ile bağlı cetveller aynen kabul edil
miştir. 

817 



(.incelik ve ivedilik. kararını da muhtevi İm Umarak, Bi'dec ve Plân Komisyonuna tevil 
'buyurııl m ak üzeri' Yüksek Başkanlığa saygiylc sunulur. 

Başkan Sözcü C. Bşik. S. üye Tabiî (iye 
İzmir Ankara N. Zerin 'T üz ün Salâbattin Özgür 

Cahit Okurer Turgut Cebe 
Çankırı İzmir İzmir İzmir 

Hazım. Dağlı İzzet Biraııd Nevzat Özerdendi O. 1 mi.fi Bozca.! ><•• 
İmzada bulunamadı 

Kasta mas m 
Mehmet Camlıca 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve ~Plân Komisyonu 2o . 7 . 19(>(l 

Esas No.: 2/195 
Karar No.: 26 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Tonumuz 1966 tarihli 117 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işari oy ile ka'bul edilen, Ankara Üniversitesi, kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 25 Temmuz 1966 tarihli ve 1362/6127 sayıh 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 29 Temmuz 1966 
tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I -Teklif, Eğitim Fakültesi için 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarına yeni 
136 kadro eklenmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesine göre Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Eğitim Fakültesinin fiilî kndro durumunun arzu 
edilen öğretimi yapmaya yetersiz olduğu ileri sürülmektedir. 

Eğitimle ilgili çeşitli problemlerin bilimsel metotlarla akademik seviyede araştırılmasını ve top
lumumuz için en isabetli hal suretlerinin bulunmasını sağlıyacak bilim adamları yetiştirmek, or
ta dereceli okullara öğretmen yetiştiren kurumlara meslek dersleri öğretiminde bulunacak öğ
retim üyesi ve öğretmen yetiştirecek, bu okulların rehberlik, okul psikologu ve idarecilik, alan
larına eleman hazırlamak, ihtisas öğretiminde bulunmak üzere tesis olunan Eğitim Fakültesinin, 
bu amaçlarım gerçekleştirebilmek için muhtaeoldnğu kadro ile takviyesi Komisyonumuzca da ge
rekli görülmekle teklif benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

I I I - Tekliflin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul-
iması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip Aydın 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye /. C. Ege 
E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük 
Çorum İçel Kocaeli Ordu 

A. Çetin C. T. Okyayuz L. Tokoğlu Ş. Koksal 
Ilize Yozgat 

ili'. Agun î. Yeşilyurt 

C. Senatosu i'S. Sıvısı : Nl'7} 
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Millet Meclisinin kafou1 e t t iği 
met in 

i 
Ankara Üniversitem Kuruluş \ 

I 

kadrolun, hakkındaki 5239 saydı '< 
Kanuna, ek kanun teklifi 

M A D D E 1. — A n k a r a Üni
versi tesinde 4936 sayılı Kamı
mın: ikinci maddesi uyar ınca 
acılan Eği t im Fakül tes in in ku
ruluş, kadrolarrna. ait bağl ı ( t ) 
sayılı cetvel: 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuru luş kadro lar ı 
Kanunundaki ' (!) saydı cetvele j 
eklenmiştir . I 

MADDE 2. -•- İlişik 2 sayılı j 
cetvelde gösterilen Eğitim. Fa- i 

i 

kültesi ek görev tazminat ı kad- j 
rosu 5239 sayılı Ankara Ün i1- I 
versitesi Kuruluş, Kadro la r ı \ 
Kamımın a, bağiı (2) saydı cet- ! 

I T I • • ' ! 

vel cklcnnuşti'r. ! 
i 

MADDE 3. - - Bu kanuna \ 
bağlı (-')) sayılı cetveldeki kad- j 
rol ar 19(>(i bütçe yıl ında uygu- i 
lan ma/ . j 

MADDE 4. — Eğit im Kakül- I 
leşine ek görevle' tâyin edilen i 
ve har iç te resmî veya özel bir ; 
işi bu lunmıyan Üniversi te öğre- i 
tim. üyelei'i'nin a lmak ta olduk- : 
l a n Üniversite t azı ı Hilafların a ' 
halel gelmez. ! 

MADDt] 5. -— Eti kanun ya
yını t a r ih inde yürü r lüğe girer. 

MADDE 0. — Bu kanunu j 
Milli Eği t im ve Maliye Bakan- j 
karı y ü r ü t ü r . j 

_ 3 — 
Bütçe ve P lân Komisyonunun 

kabu l e t t iğ i met in 

Ankara- (J nirersilesi Kuruluş 
kadrolun hu-kkındaki '">239 saydı 

Kanuna ek Kanun 

MADDH I. - Millet Mecli
since kabul edilen 1 ne! mad
de aynen kabul edilmiştir. 

M.ADDti 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDK 3. - Millet Mecü-
since kabul: edilen 3 nen mad
de aynen kaimi edilmiştir. 

MADDtt A. - - Millet Mecli
since kabul edilen 4 neü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. • •• Millet. Mecli
since kabnl. edilen o nci mad
de aynen kabnl edilmiştir. 

MADDK (i. - - Millet Mecli
sine*1 kabu! edilen (> neı mad
de aynen kabul edilmiştir . 

(Metne bağlı 1, 2 ve 3 sayılı 
cetvelle!' aynen kabul edilmiş
t ir . ) 

Senatosu (8. Sayısı : 81 i 

Millî Eği t im Komisyonunun 
kabul e t t iğ i metin 

Ankara, !' niversiiesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 

Kanuna ek Konun 

MADDÎM î. - - Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kaim! edilmiştir. 

I MADDE 2. - - Millet Meclisi 
metninin 2 nci' maddesi aynen 
kaimi' edi!ıniştir. 

MADDK 3. Millet Meclisi 
j metninin 3 neü. maddesi aynen 
! kabul edilmiştir. 
| 
i 
i MADDE 4. Millet Meclisi 
| metilinin 4 neü maddesi aynen 
i kabu! edilmiştir, 

i MADDK 5. Millet Meclisi 
! 
| metninin. 5 nci maddesi aynen 
I kabul edilmiştir. 

j MADDE (i Millet Meclisi 
! metninin, (i nci maddesi aynen 
j kabul edilmi§t.ir. 

i 



- 4 
(1) Sayılı Cetvel 

Millet. Meclisi inetırinc bağlı 
( 1) .sayılı ceîvel aynen kabul 
edilnıi'Şİii'. 

(2) Sayılı Cetvel 

Millet Meelİsi nictniik: bağh 
(2) sayılı. cetvel aynen kabul 
edilmişi, ir. 

(3) Sayılı Cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(o) sayılı cetvel aynen' kabul 
edil mis t iv. 

1 
2 
o 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
0 

0 

Pııoilas'ör 
» 
» 
» 

Doçeni 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzma.1) 

> reviri ;;eşi< 

|1 ] SAYİLİ C E T V E L 

Aded Aylık 1). Oörev (H'.SK'h 

2 000 4 Oku timi n 
1 750 (> » 
1 500 5 Sekreter 
I 250 I (j Kitaplık Müdürü 
' 100 I 7 Külüplıaneci 

() 
5 
5 

15 
15 
15 
15 
2 

9İ)U 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 500 

7 Büro Şefi 
8 Öğrenci İşleri Şefi 

9 Levazım ve Ayniyat M.emi 
9 Birinci Mümeyyiz 

.10 Ambar Memuru 

.10 Öğrenci İşleri Memuru 
10 Arşiv Memuru 

Aded 

a 
'.) 
1 

1 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

Aylık 

1 250 
950 

1 100 

950 
800 

800 
700 

600 
600 
500 
500 

500 

j 2 | S A Y İ L İ OKTVTüL 

Eğitim Fakültesi 

<»ö reviri. çeş idi Aded Ücret 

Dekan 210 

V. Senatosu S. Sayısı : 817 



[31 SAYILI CETVEL 

3. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 

> * 

Doçent 
» 
> 
» 

Aded 

5 
6 
3 
3 
8 
4 
5 
5 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

7 
8 
9 

10 
3 
4 
6 
7 

10 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
Okutman 

» 
Kütüphaneci 
Arşiv Memuru 

Aded 

10 
10 
10 
10 

2 
1 
3 
2 
2 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

950 
800 
500 

C. Senatosu (S. Sayısı : 817) 




