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Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ka
pılması ; 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması ; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarıları görüşül
dü ve tasarıların kanunlaşması kabul olundu. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

IS özlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün-

RAPOR 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/500; Cumhuriyet Senatosu 1/923) (S. Sayısı : 
1191) 

2. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/478; 
Cumhuriyet Senatosu 1/922) (S. Sayısı : 1192) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

Özel Yüksek okullar hakkında Araştırma Ko
misyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 
Kabul edilen önerge gereğince, yalnız bu konu 
görüşülmek üzere Genel Kurulun 15 Ocak 1969 
Çarşamba günü toplanmasına karar verildi. 

^14 Ocak 1969 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,07 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Lıîtfi Tokoğlu Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

lük yaşantılarına dair sözlü soru önergesi, Ada

let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/527) 

3. — 5247 sayılı İstanibul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/514; 
Cumhuriyet Senatosu 1/924) (S. Sayısı : 1193) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

4. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/532; 
Cumhuriyet Senatosu 1/925) (S. Sayısı : 1194) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 645 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca seçilen üye) 

BAŞKAN — 19 ncu birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Saad 
Hayri Ürgüplü'nün; parti liderlerinin ve aydın 
basın yazarlarının ciddî eleştirmelerinin kuşku-
yarattığrnı, Hükümet ve muhalefetin konuyu ge
rektiği üğırhğiyle ele almaları icab ettiğine dair 
demeci, 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talep
leri var, sıra ile söz vereceğim. Sayın Sııad Hayri 
Ürgüplü son olaylar ve gelişmeler üzerinde ma
ruzat ve dileklerde bulunmak üzere gündem dışı 
söz istemektedirler. Buyurun Sayın Ürgüplü, 

SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
son samanlarda sayın parti liderleriyle sözcü
lerinin demeçlerini, tebliğlerini, aydın basın 
yasarlarının ciddî eleştirmelerini dikkatle ta-
kibettikçe kuşkulara kapılmak gerekiyor. 

Son bildiriler ve üst kademedeki dikkati çe
ken temaslar da; olaylar üzerinde fikir ve di
leklerimizi samimi duygularla ileri sürüp karşı
laştırmayı zaruri kılıyor. 

Eğer yanılıyorsam ve kuşkularım yersizse, 
duyacağım sevinç sonsuz olacaktır. 

Üniversitelerimizde, öğretici ve öğrenci an
laşmazlıkları süratli bir şekilde artmakta, bu 
hava Millî Eğitimin diğer kademelerini de adım 
adım sarmaktadır. 

İşverenle işçi ilişkileri gerek Devlet, gerek 
özel sektörde genişliyerek bozulmakta; hattâ 
çatışma yollarını zorlama yönünde gelişmekte 
dir. İşgal ve tahrip yollarını tercih eden zor
lamaların gelenek haline gelmemesi için bu ko
nuya ciddiyetle el koymak zaruridir. 

Partilerarası münasebetler zıt yönlerde ge
lişmekte, müşterek yurt dâvalarımıza bir çare 
arama imkanları zayıflar görünmektedir. 

Bu kuşkuları birçok temas ve tetkiklerim 
kuvvellendirmeseydi huzurunuzu işgal ve de
ğerli arkadaşlarımı rahatsız etmezdim. 

1989 yılma bu hava irinde girdiğimizi sanı
yorum, 1069 yılı, memleketimiz için hayati özel
likler göstermektedir. Evvelâ, pek yakın gün
lerde büyük emeklerle hazırlanan, aziz yurdun 
önemli dâvalarını tahakkuk ettirecek bütçeyi 
tetkika başlıyacağız, Eğer bu çetin hava yumu
şamadan devam ederse, bütçemizin tahakkuk 
etmesi, malî dengenin bulunması, ekonomik ge
lişmenin ve fiyat istikrarının sağlanması şüp
heli olur ve çok zorlaşır. 

Hükümetimizin başarmak istediği program 
içindeki işler aksarsa, bundan yurdun zararı, 
yalnız büyük olmakla kalmaz, bu hal ayrıca iç 
ve dış borçların ödeme zorluklarını doğurur ve 
pek tabiî olarak da Sosyal ve siyasi alanlarda 
menfi etkiler yapar. 

1969 yılının diğer hayati olayı da, Meclis
ler aksine karar vermezlerse, Ekim ayında ya
pılacak seçimlerdir. Arz ettiğim hava içinde ve 
Ekime kadar durum daha da zorlaşırsa, ağır 
şartlar altında selâmetli bir seçim başarmak güç
leşebilir. 

Böyle bir hal ise Anayasamızın kurduğu ve 
korunmasını hepimize emanet ettiği demokratik 
nizamı zedeliyebilir. 

îşte bu endişelerin tesiri altında sayın ar
kadaşlarıma dikililerimi özetliyeceğim. 

Benim tecrübe ve kanaatime göre, biz mil
let olarak, birlik ve beraberlik halinde olabil
diğimiz sürece, büyük zorluk ve tehlikeleri da-
ima yenmiş bir Milletiz, 

Bu vasıflarımızı kullanma 
ğine inanıyorum. 

imanının geldi-
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Bence yapılacak işlerin başında çok ağır ik
tidar sorumluluğu taşıyan Sayın Hükümetimi
zin, muhalefetin sayın liderleriyle vakit kaybet
meden temasa geçerek birleşik dâvalar üzerine 
eğilmeleri ve aydınlık noktaları bulunca, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın başkanlıklarında top
lanarak, kendilerinin geniş tecrübe ve değerli 
telkinlerinden de faydalanarak yurt için fay
dalı sonuçlara varmalarıdır. 

Bunun yanında Anayasamızın kendisine özel 
bir değer verdiği ve cidden çok kıymetli bir mü
essesemiz olan Millî Güvenlik Kurulu ile daha 
geniş tetkikler ve temaslar yapmakta büyük 
yarar vardır. 

Ayrıca Sayın Hükümetin üniversite yetkili
leriyle ve federasyon ve sendikalarla daha ge
niş ve sıkı temas ve çalışmalardan vatanperve-
râne duygular içinde müspet sonuçlara ulaşıla
cağına inanıyorum. 

Bütün bu emeklerin her konuda, tam bir 
mutabakat vereceğini iddia tabiî doğru olmaz. 
Ama temel anlaşma elde edilince, sorumlu olan
lar büyük kuvvet kazanacakları gibi, Milletin 
çoğunluk tasvibine mazhar olacak sistemle ça
lışma ır-o idare etmek istikameti de bulunmuş 
olacaktır. 

Demokratik nizama inandığımıza ve bunu 
korumaya andiçtiğimize göre, ben Milletin reyi 
ile işbaşına gelen ve gelecek olan her hüküme
te uyarıcı tenkidlerimizle birlikte, yıkıcı olmı-
yan muhalefetin Aziz vatanımızın ve demokra
tik düzenin hayrına olacağına eminim. 

Lütufkâr alâkanıza teşekkür eder saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Tiye Sadi 
Koçaş'ın; fazla yağışlar sebebiyle husule gelen 
sel baskınları hakkında, mahallen yaptığı incele
melere dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Sadi Koçaş, İçel, Adana 
ve Hatay illerinde vukubulan sel felâketini ye
rinde incelemek üzere adı geçen illerde bir haf
ta süre bir tetkikten yeni avdet ettim. Fel§[ıet 
bölgesindeki müşahedelerimle yapılması gerek
li işler hakkında Yüce Senatoya bilgi vermek 
üzere gündem dışı konuşma istemektedir. Sayın 
Koçaş buyurun. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; içel, Adana, Hatay illerimizde vu-

kuagelen sel felâketini yerinde incelemek, yet
kililerle ve vatandaşlarla görüşerek gerçek du
rumu öğrenmek maksadiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi parlâmento heyeti halinde bu üç ilimi
zi ziyaret ettik. Heyette senatör clara|k yalnız 
ben bulundum. Bir hafta süren ziyaretimiz so
nunda gördüklerimizi, duyduklarımızı ve ka
naatlerimizi sizlere de ulaştırarak bütün arka
daşlarımızın gerçek durum hakkında bilgi sa
hibi olmalarına çalışacağım. Mâruzâtımın he
men başında bir noktayı bilhassa belirtmek is
terim. Sel dünyanın hemen her tarafında görü
len bir felâkettir. Bizim arazi yapımız akarsu-
larımızın durumu orman dağılışı ve bilhassa bu 
sularımızı kontrol altına alacak tesislerimizin 
çok kifayetsiz oluşu gibi özelliklerimiz yüzün
den hemen her yıl bir bölgede bu felâketle kar
şı karşıya kalırız. Bu yılki felâket normalin, 
alışılanın üstünde olmuştur ve tabiî her zaman
ki gibi baskın tarzında olmuştur. Zararın çok
luğu da bu yüzdendir. Ziyaretlerimiz ve temas
larımız esnasında bu gerçekleri müdrik olarak 
hareket etmeye bilhassa itina göstermek. Son 
20 yıldan beri yurdumuzda âdeta âfet haline 
gelen her bir hâdiseyi bir siyasi istirmar konusu 
yapma yoluna asla tevessül etmedik. Gerek al
dığımız direktif, gerek şahsli kanaatlerimiz ve 
gerekse heyet halindeki tutumlarımızda bu ko
nuyu bir millî felâket olarak benimsemek, bir 
millî problem olarak incelemek noktasında bir
leşmiştik. Bu balkımdain maruzatım sanırım M, 
uğradığınız felâketi sizlere Yüce Senatoya bir 
fotoğraf mâkinası hassasiyet ve sadâkati ile 
aksettirecek mahiyette olacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, ziyaret ve tetkikleri
mize Tarsus'tan başladık. Tarsus bu son felâket
ten en çok zarar gören ilçemizdir. Biz Tarsus'a 
vardığımız zaman sular büyük ölçüde çekilmiş
ti. Tehlike ortadan kalkmıştı. Ama sanınım ki, 
vatandaşın can tehlikesi dışında en mustarip 
olduğu bir zamandı. Felâket anında can kaygu-
suna düşenler canlarım kurtarmış olmanın psi
kolojik tesiri ile ve baskının verdiği tesirle bel
ki bizim gördüğümüz zamanki kadar perişan 
olmamışlardı. Suların bir tenlice unsuru olma 
durumu ortadan kalkar kalkmaz, vatandaşın uğ
radığı felâketin derecesini henüz değerlendire-
bildiği bir ortamda biz Tarsus'a girmiştik. O ha
vayı tasvire çalışmıyacağım. Evvelâ sizleri de 

— 647 — 
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üzmemek için, sonrada bu havanın, bu felâke
tin sözle ifadesi ve izahı benini kudretimin dışın
da olduğu için. 

Temaslarımıza kaymakam, belediye başkanı, 
bulabildiğimiz iktidar ve muhalefet mensubu 
siyasi parti temsilcilerini ziyaretle başladık. 

BAŞKAN — Mikrofona yanaşın biraz Sayın 
Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Onlardan aldı
ğımız resmî bilgilere dayanarak diğer ziyaret
lerimizi ve temaslarımızı yaptık. Kızılay'a git
tik. ilçe kızılay teşkilâtı takviye edilmiş, güçleri 
nisfoetmde vatandaşa el uzatmışlardır. Vatan
daş haklı olarak yardımın daha fazla olması 
arzusunda idi. Ama kabul etmek lâzımdır M, ne 
kadar yardım yapılırsa yapılsın bunu böyle bir 
havada kifayetli bulmaya insan psikolojisi mâ
nidir. Ve esasen dünyada hiçbir toplum böyle 
bir felâketin zararlarını bir anda karşılayamaz 
ve yaralarını saramazdı. Kaldı ki, bizim devlet 
olarak da millet olarak da böyle bir zamanda 
kifayetli yardım yapmak imkânımız ve teşkilâ
tından ezelden beri mahrum olduğumuz gerçe
ğini. bu defa gözlerimizle gördük. Vatandaşın 
büyük kısmının da bu gerçeği müdrik olduklarına 
şahidolduk. Bu yüzden meselâ bizlerin teselli vs 
temenniden başka hiçbir işe yaramıyan ziyareti
mize dahi büyük bir değer verdiklerini bizlerin 
şahsımızda hepinize bütün parlâmentoya teşek
kür ettiklerini gördük. Felâkete uğrıyan insan
lar oîarak maddi desdek ve yardım kadar, mâ
nevi alâkaya değer verdiklerini bizzat şahidol-
dum. Bunu ilk ziyaret ettiğimiz, Teksif İşçi Fe
derasyonunda müşahade ettik. Burada görüştü
ğümüz işçiler, işçi temsilcileri hem iş yerlerinin 
büyük hasara uğramış olması yüzünden işlerini 
uzun süre için kaybetmiş kişilerdi, hem de bü
yük kısmı evlerini, giyeceklerini, yiyeceklerini 
de kaybetmiş yani çifte felâkete uğramış insan
lardı. Buna rağmen bizden ilk istedikleri yardım 
işverene Devletin yardım elini uzatmasına ta
vassut etmemiz oldu. Bu suretle süratle işleri
ne kavuşmak ve kendi yaralarını kendilerinin 
sarmak arzusunda idiler. Bu müşahedenin bizi 
çok mütehassis ettiğini sizlere de belirtmek is
terim. Türk işçisinin olgunluğu kadar millî fe
lâketlere ortak olmak şuurunu ve işçi - işveren 
münasebetlerinde hangi olgun seviyeye ulaştı
ğımızı bu tutum en açık bir şekilde ortaya ko

yuyordu. Aynı havayı ziyaret ettiğimiz işyer
lerinde de gördük. 

Meselâ Tarsus'un en büyük fabrikalarından 
Çukurova Tekstil Fabrikasını gezdik. Zarar 
miktarını tâyin etmek her halde mümkün de
ğil. Ama fabrikanın aylarca çalışamıyacak hale 
geldiğini bütün makinalarının tamamen su ve 
çamur altında kaldığını milyonlar değerinde 
'ki mamul ve gayrimamul maddelerin tamamen 
perişan olduğunu söylersem bize ifade edilen 
40 - 50 milyonluk zarar ifadesinin pek müba
lâğalı olmadığı anlaşılır. Fabrika içinde şu 
2,70 M. ye kadar yükselmiş, fabrika sahibinin 
tam zamanında hattâ işçilerin de arzuları hilâ
fına işi paydos ettirerek fabrikayı boşalttırma
sı beş - on dakikalık bir zaman sarfı ile yüz
lerce kişinin fabrika içinde can vermesine ma
ni olmuştur. Büyük zararlarına rağmen, fabri
ka sahiplerinin bununla müteselli olduklarını 
müşahede ettik. Bir tek işçinin bütün gayret
lere rağmen kurtarılamamış oluşu bütün fabri
ka camiasının en büyük ıstırabı olmuştur. 

Görebildiğimiz diğer sanayi tesislerde za
rar bu kadar büyük olmamakla beraber aynı 
hava hâkimdi. Ondan sonra Tarsus'un mahal
lelerini gezdik. Sözlerimin başında «biz gittiği
miz zaman sular çekilmişti» demiştim. Ama 
Tarsus'un kenar mahallelerinde henüz belleri
ne kadar su içinde yürüyerek evleriyle su bas-
mıyan yerler arasında irtibat kurmaya çalışan 
ve eşyalarını çıkarıp kurutmaya çalışan vatan
daşlar vardı. Saatlerce evinin damında aç ve 
çıplak yardım bekliyen vatandaşlar su biraz 
çekilince yere inmiş, eşyalarını temizlemek ve 
kurutmakla meşguldü. 

Belediyenin bölgelere gönderebildiği ekmek 
kâfi olmamakla beraber, elden gelen yardımın 
yapılmaya çalışıldığına da bizzat şahidolduk. 
Henüz tam irtibat kurulamamış ve tam tesbit 
yapılamamış köyler vardı. Ama bir teknik ekip 
faaliyete geçmişti. Daha sonra Mersin'de gö
rüştüğümüz Adana imar Müdürünün başkan
lığında teşekkül eden bir iskân bürosunun fa
aliyete geçmiş ve jeologlardan birisini de Tar
sus'a göndermiş olduğunu gördük. Tarsus'u 
bilenlere felâketin derecesi hakkında bir fikir 
verebilmek için meselâ Tarsus'un ortasındaki 
park ve bitişiğindeki hastane duvarlarının da
hi su önünde tamamen harabolduklarını, orta-
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da duvar diye birşey kalmıyacak hale geldikle
rini ifade etmeyi kâfi görürüm. Başlangıçta bu 
seneki selin anormal ve şimdiye kadar görül
memiş derecede büyük bir felâket olduğunu 
söylemiştim. Buna rağmen, hasar miktarını 
artıran bâzı başka sebepler olduğunu da bize 
söylediler, içlerinde mühendisler de bulunan 
yetkili ve bilgili kişilerle yerinde inceleme yap
tık ve görüştük. Tarsus 1947 de de böyle bir 
felâkete mâruz kalmış. Ova ve köyler bugün
künden daha fazla su altında kaldığı halde, o 
zaman Tarsus'un içine su girmemiş. 

Yetkililer, buna Adana - Mersin anayolu
nun sebebolduğunu iddia ediyorlar. Nitekim, 
bu şekilde ilk sel 1956 da, yani yol yapıldıktan 
sonra vukubulduğu zaman, taşan su miktarı 
bugünkü kadar olmamakla beraber, ilk defa 
Tarsus'un bâzı kısımlarını su basmış. Bu husus 
Hükümete duyurulmuş ve bu yolun, yani dağ
larla deniz arasında, dağlara ve sahile paralel 
olan Adana - Mersin yolunun esas Tarsus böl
gesindeki araziye nazaran yüksek oluşu yüzün
den dağlardan buraya kadar gelen suların 
menfez ve köprülerden geçit bulamayınca, Tar
sus Ovasını ve Tarsus Kasabasını sular altında 
bırakan bir göllenmeye sebebolduğu iddia edil
miş. Hükümet tetkik ettirmiş, bunu kabul et
miş, o zaman Tarsusluların mahkemeye müra
caat teşebbüslerine de «biz bunu en kısa zaman
da telâfi edecek menfezlerini yaptıracağız» 
denmiş, fakat her zaman her felâkette olduğu 
gibi felâket geçtikten sonra bu işler yapılma
mış. Bu söylediğim 10 seneden daha gerilere 
gidiyor. Hakikaten biz de gördük ki, Tarsus 
üzerindeki Berdan köprüsü ve hele pek seyrek 
olan menfezler gelen suların Güneye geçmesi
ne ve yolla Tarsus arasında bir göllenme olma
sına engel olacak vasıfta ve miktarda değildir. 

Konuşmamın sonunda ne yapılması lâzım
dır kısmında tekrar belirteceğim, hakikaten bu 
yol durumunun ıslahı bölgenin felâketten kur
tarılması için en büyük şarttır. 

Bir de Adana - Tarsus arasında dağ etekle
rinde kuşaklama kanalı mevcuttur. Bu kanalın 
da bu defa gelen fazla miktardaki suyu taşıya-
mıyacak kadar fazla oluşu ve suları Tarsus isti
kametinde kanalize etmesi felâketin Tarsus'ta 
bu derecede büyük oluşunun ikinci büyük se
bebi olmuştur. Mahallî makamların dikkatinden 
kaçmış hususlar da var. Bölge bir sel bölgesidir. 

Yeraltı suları bol ve zemine yakındır. Buna rağ
men resmî binalar da dâhil olmak üzere bodrum 
kat inşa etmek müsaadesi nasıl verilebilmiştir? 
Durum ancak böyle bir felâketle meydana çık
mıştır. Meselâ Devlet Hastanesinin ilâç deposu 
dâhil olmak üzere birçok tesisleri bodrumda 
imiş. Hepsi perişan hale gelmiş. En basit bir in
şaat kaidesi olan ve sel bölgeleri dışmdâ dahi 
uygulanan su basmanın seviyesinde bir temelin 
üzerine inşaat yapmaya kimse önem vermemiş. 
Yerle aynı seviyede yapılan bir inşaatın en ba
sit bir selde su altında kalacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Tarsus'un duru
mu. Köylerde durum daha da acı. Büyük tesis 
olmamakla beraber, hâlâ ada şeklinde su orta
sında kalan ve kayıkla yardım gönderilmeye ça
lışılan köyler ve münferit tip tesisler var. Bun
lardan bir kısmının yerlerinin nakli için etüt
lere teknik heyetlerce başlanılmış durumda. Yı
kılan büyük ve küçük hasar gören evlere ait 
kaymakamlık ve sonra vilâyetçe verilen resmî 
rakamlar bir hayli kabarık. Ama henüz tesbit 
bitmediği için miktarları daha da artacak kor-
kusundayız. Bu yüzden ve fazla zamanınızı al
mamak için rakam vermiyeceğim. Anck, Sayın 
Hükümete ve Yüce Meclislere sunacağımız ra
porda bu rakamları da takdim edeceğiz. 

İkinci gün Mersin, Erdemli ve Silifke'ye git
tik. Yine evvelâ resmî makamları ve sonra sel 
bölgelerini ziyaret ettik. Mersin'in içinde hasar 
Tarsus'a nazaran daha azdı. Bâzı kenar mahal
leler aynı şekilde su altında kalmış ve biz gitti
ğimiz zaman vatandaşlarımız kurtarabildikleri 
eşyalarını kurutmakla ve temizlemekle meşgul
dü. Anadolu'yu hepimiz biliriz. Herkes kışlık yi
yeceğini sonbahardan hazırlar. Teessürle belirt
mek isterim ki, sel bölgesinde vatandaşın bütün 
kışlık yiyeceği kullanılamıyacak hale gelmiştir. 
Ekmek yardımı Mersin'de de imkân nisbetinde 
yapılmakla beraber, elbette ki, ilk günlerin im
kânsızlığı yüzünden kâfi değildir. Yıkılan köp
rü ve taşan sular yüzünden subay ve astsubay 
lojmanlarının temelleri dahi görülmiyecek şekil
de yıkılmış ve sular altında kalmıştı. Bugün o 
lojmanların yerleri bir dere yatağıdır ve üze
rinden sel halinde su akmaktadır. Onların he
men yanında üç - dört katlı iki apartman ta
mamen yıkılmış vaziyettedir. Fakat Mersin'in 
asıl felâketi Narenciye bahçelerinde görülüyor. 
Çok iyi hatırladığım bir zamanların yemyeşil 
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bahçelerinden bir kısmı şimdi ağaçsız, çakıl ve 
kum dolu bir dere yatağı halinde idi. Vilâyette 
kurulan iskân bürosunun duruma hâkim oldu
ğunu memnuniyetle gördük. Vali bölgede dolaş
tığı için muavininden bilgi aldık. Bir kısım ku
tup çadırı ve baraka biz gittiğimiz zaman Mer
sin'e ulaşmıştı. Kızılayın ve belediyelerin yar
dımlarına ilâveten Hükümet de ilk gün İçel Vi
lâyeti emrine 150 bin lira yardım yapmıştır. Ev
leri yıkılanlara ve nakledileceklere Âfetler Ka
nunu esaslarına göre faizsiz ve uzun vadeli kre
di verileceği bunun hazırlıklarının başladığı ha
berini resmî makamlardan memnuniyetle aldık. 
İçel'de o ana kadar vilâyetçe tesbit edilebilen 
rakamlara göre sadece tarım alanındaki zarar 
miktarının 209 milyon lira olduğu bize söylendi. 
Erdemli'de büyük bir tahribat yoktu. Sadece 
birkaç köyde kayma başlamış ve bu köylerin 
nakli için tetkiklere geçilmişti. Ama Erdemli ci
varındaki dere yataklarını da diğer felâket böl
gelerinde olduğu gibi büyük ölçüde mil ve ça- 2 
murla dolmuş gördük. İkinci bir sel bu kaza 
merkezini de bir felâketle karşı karşıya bıraka
bilir. 

Silifke benim çocukluğumdan beri bildiğim 
sellere alışık bir kasabadır. Ama bu defaki sel 
orada da anormal tahribat yapmış. Nehir kena
rında yıkılan, çatlayan binalar bir hayli ka
labalık, bütün yolları çamur kaplamış, bahçe
ler büyük ölçüde su altında ve harabolmuş du
rumda, birkaç yüz senelik birkaç köyde heye
lan başlamış. Bu köylerin nakli için de etütler 
başlamış ve bir zaruret olduğu bize resmî ma
kamlar tarafından ifade edildi. 

Silifke'liler nehir menbama yakın diğer ka
salardan seli daha evvel telefonla, telgrafla ha
ber aldıkları için baskına uşramamışlar, bu yüz
den bir can kaybı olmamış. Ancak bütün kasa
ba halkının endişesi bir gün gece yatarken bas
kına uğrayıp su altında kalmak korkusudur. 

Mersin'in batı ilçeleriyle irtibatını sağlı-
yan anayol üzerindeki köprülerde de büyük ha
sar var. Bunlar ordunun da yardımıyla ve pa
nel köprülerle ulaşmaya açılmış olmakla bera
ber Silifke'den sonra gerek bundan evvelki sel
de yıkılan Mut köprüsü bu defa da Anamur'la 
Silifke arasındaki bâzı köprülerdeki hasarlar 
yüzünden ulaştırma ancak aksak olarak ya,pı-

labiliyordu. Narenciye mevsiminde bu ulaştırma 
zorluğu da gölgenin bir şanssızlığı olarak göze 
çarpıyordu. 

Mütaakıp ziyaretlerimizi İskenderun'a yap
tık. Şehre girmeden evvel Sarıseki köyü bölge
sinde de aynı ağır hasara şahit olduk. Narenciye 
bahçeleri birer sel yatağı halinde idi. Köy daha 
evvel de bu felâkete uğradığı için yarısı geçen 
yıllarda nakledilmiş ve Deniz Kuvvetlerimizin 
inşa hususunda gösterdikleri büyük yardımdan 
dolayı, denizciler köyü ismi altında yeni ve za
rara uğramıyan bir köy kurulmuştur. Köyün 
gerii kalan kısmının da nakli için gerekli hazır
lıklara ve etütlere başlandığını Hatay Valisi bi
zi sevindiren bir haber olarak bildirdiler. 

iskenderun'un içinde de büyük hasar var. 
3 500 kadar ev su altında kalmıştır. Bu evlerin 
büyük kısmı tıpkı Tarsus'taki gibi su basması 
olmayan yapılardır. Zarar bu yüzden büyük 
olmuştur. Bilhassa şehrin içindeki kanalın uzun 
zamandan beri taranmamış oluşu, üstü kapalı 
bir kanalın da tıkanması felâketi büyütmüştür. 

Amik ovasında 180 - 200 bin dönüm kadar 
arazinin su altında kaldığını teessürle gördük. 
Tabiî, bunun hepsi ekili arazi değil. Bunu bil
hassa belirtmek isterim. Bize verilen bilgilere 
«•öre tahminen yüzde 20 civarında arazi ekili 
imiş, bunların zarar miktarı ancak suların çe
kilmesinden sonra kesin olarak tesbit edilebile
cek. 

Kızılay ve belediye yardımlarına ilâveten 
valilik elinde mevcut 7 ton fasulye ve Hükümet 
de 50 bin liralık nakdi yardımı hemen ilk gün
lerde felâkete uğrayan vatandaşlara ulaştır
mışlar. Bildiğiniz gibi bu nakdi yardımlar an
cak felâketin ilk 15 gününde yapılabilmekte
dir. 15 gün geçtikten sonra artık bu gibi yar
dımlara devam etmeye kanunen imkân yoktur. 

Daha sonra ziyaret ettiğimiz Reyhanlı, An
takya, Dörtyol, Erzin bölgelerinde önemli hasar 
yoktur. 

Son ziyaretimizi Adana'ya yaptık. Adana 
şehri ve merkez köyleri bu büyük felâketi sade
ce bir korku ile-atlatmışlardır. Seyhan barajı 
kapasitesinin üstüne çıkan sel yüzünden her 
an bir tehlike olarak görülmesine rağmen Ada
na'yi bu felâketten kurtarmıştır. Adana'da en 
büyük zarar Ceyhan ovasmdadır. Bilhassa Oey-
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han nehrinin Kadirli'ye ait kıyılarında yapılan 
şeddeler bu bölgeyi kurtarmasına mukabil Cey
han ovasmdaki hasarın artmasına sebebolmuş-
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, ziyaret ve tetkik
lerimizin özetini arz ettim. Anlattıklarım gö
rebildiklerimizin tam bir özetidir. Felâket el
bette ki benim ifadelerimden fazladır. Ama baş
ta da arz ettiğim gibi bu asırların tutumu ve 
ihmali sonunda uğradığımız bir felâkettir. Te
mennimiz odur ki bu defa olsun felâketten ders 
alabilelim, ilk anda yapılan yardımlar ilk ya
rayı sarmak maksadına matuf geçici yardımlar
dı ve yapılmıştır. Bunun daha müessir bir şe
kilde yapılabilmesi için de gayret sarf edilmek
tedir. Ama itiraf etmek gerekir ki imar ve İs
kân Bakanlığı ne kadar gayret sarf ederse etsin 
kendi gücüyle bu felâketi yenmeye muktedir 
olamıyacaktır. Köy işleri Bakanlığı da ayni 
durumdadır. Esasen bu dava bir bakanlık da
vası da değildir, olmaması da lâzımdır. 

Aslına bakarsanız bu iki bakanlıklar kadar 
diğer bakanlıkları ilgilendiren işler vardır. 
Meselâ Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ba
yındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları hattâ Ener
ji ve Tabiî Kaknaylar Bakanlığı, Sanayi Ba
kanlığı, Ticaret ve Millî Savunma Bakanlıkla-
riyle de direkt veya endirekt ilgili yönleri 
vardır. Yani bu dâvamız bir bakanlık, hattâ 
bir Hükümet meselesi olmanın çok üstünde 
bir devlet meselesidir. Halli mutlaka gereken 
bir dâva olarak biz bunu müşahede ettik. Bu 
yüzdendir ki ziyaretlerimizi bir parti heyeti 
olarak değil, bir T. B. M. M, Heyeti mâna, teş
kil ve hüviyeti içinde yapmaya çalıştık. Bu dâ
vanın tedbirlerinin de aynı hava içinde ele 
alınması ve mutlaka halledilmesi zaruretiyle 
karşı karşıyayız. Bu yüzden bu dâvayı Hükü
met halletsin demeye sağduyumuz ve gönlü
müz razı olmuyor. Elbette Hükümet karar ve 
icraat makamı olacaktır. Ama meselâ C. H. P. 
olarak bizim görüşümüz odur ki, bu dâvada 
bütün siyasi partilerin, yasama meclislerimi
zin ve bütün milletin karar, gayret ve faali
yetinde tuzu bulunması lâzımdır. 

Şimdi bu esaslar dâhilinde yerinde vardı
ğımız kanaatlere göre neler yapılması müm
kün. olduğu hakkında düşüncelerimizi çok kısa 
olarak arz ederek mâruzâtıma son vereceğim. 

Âcil yardımlara Hükümetin, mahallî idare
lerin ve Kızılaym imkânı ve baskının müsaade
si ııisbetinde başlanılmıştır. Bütün imkânlar
dan faydalanmak suretiyle mümkün olduğu nis-
bette artırılarak devamını, devlet olarak maddi 
ve mânevi destek yardımla vatandaşa güven 
verilmesini lüzumlu görüyoruz. 

Bu âcil yardımları âcil tedbirler takibet-
melidir. Bu âcil tedbirleri biz şöyle özetliyebil-
dik: Mevsim kış olduğundan vatandaşın sü
ratle bir çatı altına sokulması lâzımdır. 

Yeni sellere karşı dolan ve tıkanan dere 
ve kanal yataklarının süratle temizlenmesi za-
ruridiı1. 

Ulaştırmanın süratle normal hale getirilme
si lâzımdır. Biraz evvel de arz etmiştim, Mut 
civarındaki köprünün yıkılması yüzünden uzun 
süreden beri Silifke - Mut üzerinden Ankara'
ya gelen Devlet yolu çalışamamaktadır. Bütün 
yük Adana yoluna yüklenmişti. Bizim Ada
na'da bulunduğumuz sırada bir kayma yüzün
den Adana yolu da kısa bir süre için kapandı, 
Güneyle irtibatımız kesildi. İşin sosyal ve stra
tejik yönlerini bir kenara bırakıyorum ama 
şu mevsimde, narenciye bölgesinin yolları, 
emin yollarla Kuzeye bağlanamaması bölge için 
büyük bir felâket olur. 

Şehir içlerinde çamurlarla ev ve sokakların 
temizliği ve su tesislerindeki hasarlar belediye
lerin artık gücü dışına çıkmıştır. Günlük ha
yatın normale dönmesi için bunlara, yani be
lediyelere yardımcı olmak lâz?;üdır. Vatanda
şın geçimine esas olan büyük hasarların dük
kân ve bilhassa bahçelerdeki hasarların sürat
le tamiri ve yeniden verimli hale gelmesi için 
alınacak yardım tedbirleri çok önemli ve za
ruridir. Meselâ bunların borçlarının tecili, yeni 
kredi verilmesi gibi tedbirlere başvurulması 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar düşünül
memiş gibi bir mâna ifade etmek istemiyorum. 
Etütlere başlanmıştır. Ama biran evvel faali
yete geçmesi temennimizin esasını teşkil et
mektedir. 

Evlerini, eşyalarını kaybeden aynı zaman
da uzun süre çalışma imkânı bulunmıyan iş
çilerin sosyal sigortalara üye olmalarına rağ
men bu gibi hallerde bir garantileri olmadığı 
düşünülerek bu işe bir çare bulunulmalıdır. 

— 65: >1 — 
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Millî sanayie ve ticarete müessir, büyük 
hasara uğrıyan fabrikaların biran evvel faali
yete geçmesi için borçlarının tecili ve süratle 
kredi ve bilhassa döviz verilmesi suretiyle biran 
evvel faaliyete geçmeleri sağlanmalıdır. Bu 
hal aynı zamanda işsiz kalan işçilere yapılabi
lecek en büyük yardımdır. 

Bu konuda son olarak mahallî idarelerin 
bölgenin hususiyetine uymıyan inşaata müsaa
de etmemesi, su altında kaldığı bilinen yerle
re inşaat yaptırılmaması, bölgelere bodrum 
katı inşaatına müsaade verilmemesi, mecburi 
bir su basması seviyesi tesbiti ve uygun in
şaat şekli ve malzemesi tatbiki ve kullanılma
sı lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, son arz ettiğim bu 
tedbir dünyanın birçok yerlerinde tatbik edi
len bir tedbirdir. Meselâ Holânda'da. Çok 
su basan Holânda'da evlerin sel baskını halin
de yarısına kadar su altında kaldığı fakat sa
hiplerinin hiçbir zarara uğramadıkları bir ger
çektir. Eğer inşaatımızda bunlara dikkat eder
sek, bizim de vatandaşlarımız bu kabîl, bilhas
sa çok büyük olmıyan sellerde büyük felâket
lere mâruz kalmazlar. 

Saym senatörler, yetkililerce alınacak bun
lara benzer âcil tedbirler zaruridir. Ama iti
raf edelim ki palyatiftir. Kanaatimizce asıl 
tedbir, bu felâketlerin devamına son verecek 
ve Tanrının bize bir nimet olarak verdiği 
akar suları bir felâket vasıtası olmaktan çıka
racak tedbirleri bulup alabilmektedir. Elbette 
ki bu bir ihtisas işidir. Bir esaslı teknik etüt 
işidir. Bunlardan bir kısmının etütlerinin ya
pılmış olduğunu biliyoruz. Diğerlerinin etüt
lerinin de süratle yaptırılarak tamamının der
hal ele alınması ve süratle başarılması lâzım
dır. Bu tedbirlerin başında sel bölgelerini kap-
sıyan küçüklü ve büyüklü barajlar manzume
si gelir. En köklü tedbir budur. Seyhan bara
jının gücünün, kapasitesinin çok üstündeki 
sele rağmen bu yıl Adana'yi kurtarmış oluşu 
bu düşüncemizin en açık ispatıdır. Bu baraj
lar aynı zamanda kontrol altına alınmış suya 
muhtaç tarım bölgemizde istihsalin artmasına 
imkân verecek, dolayısiyle kalkınmamızda da 
rol oynıyacaktır. Bir kısmından elektrifikas
yon bakımından istifade edeceğimiz muhakkak
tır. Bu da barajların dağ eteklerinde kuşak
lama kanallariyle takviye ve bu kanalların da 
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denize doğru birbirine paralel kanallara bağ
lanması, mevcut kanal ve dere yataklarının 
temizlenmesi ve ıslahı, yapılması gereken di
ğer önemli işlerdendir. Yine bunlarda felâkete 
mâni olma vasıflarının yanında sulamaya ve 
dolayısiyle istihsale hadim faydalı tesisler ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
geldim. Başta da belirttiğim gibi bu işi bir ba
kanlık hattâ bir Hükümet meselesi olarak ele 
almamak lüzumuna kaaniiz. Hele işin bir ikti
dar, bir muhalefet meselesi haline sürüklen
mesine müsaade edilmemesi lâzımdır görüşün
deyiz. Bu millî bir derttir, millî bir dâvadır. 
Halli de millî bir mesele olarak ele alınmalıdır. 
Bu kolay bir iş değildir. Çünkü ucuz bir iş de
ğildir. Ve daha mühimi bu son maruzatım, 
sadece bu fellâket bölgesine de inhisar etme
mektedir. Bir Antalya, bir Ege, bir Marmara, 
Trakya ve diğer sel baskınına mâruz bölgele
rin şiddet ve önem derecelerine göre, bir plâna 
göre ele alınması ve millet olarak bütün gücü
müzle ortaya konarak tamamının mutlaka 
halledilmesi lâzımdır. Nitekim fazla zararlı ol
masa bile biz seyahatimizin sonunda Adana'-
davken Antalya'da, iki gün evvel Ege'de, dün 
Urfa'da su baskınları oldu. Zaman zaman bu 
felâkete uğramıyan bölgemiz yok denecek ka
dar azdır. Hemen bugün sabahleyin aldığım 
haberde, geçen hafta biz ayrıldıktan sonra 
Tarsus'ta yeni bir sel gelmiş. Pek zararlı ol
mamakla beraber yeni gelecek sellerin öncü
sü olarak telâkki edilebilir. Bu bakımdan biz 
Türk Milleti olarak bu güce sahibolduğumuz, 
eğer ciddiyetle ele alırsak bu dâvayı hallede
bileceğimiz görüşündeyiz. Ne lâzım bunun için? 
Kanun mu? Biz C. H. P. olarak Hükümetin 
yanındayız. Diğer siyasi partilerin de aynı gö
rüşte olacaklarından emin ve müsterihiz. Tek
nik güç mü? Türkiye'nin yetişmiş personeliyle, 
tecrübesiyle, eserleriyle bu güçte olduğu açık
tır, En önemli mesele finansman meselesidir. 
Bu hususta sıkıntı aşikârdır. Ama biz Devlet 
ve bilhassa millet olarak böyle konularda böyle 
anlarda, hattâ mucizeler yaratmış bir milletiz. 
Kaldı ki bu iş bir mucize kudretine de ihtiyaç 
göstermez. Gerekirse başka yerlerden keserek 
başka projeleri geri alarak, bu dâvanın halli 
için Plânlama Teşkilâtımız görevlendirilebilir. 
Bu işe sarf edilecek büyük para, kısa zaman-
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da kendi kendini ödiyecektir. Meselâ sadece 
bu bölgede bu sel felâketinde bu yılki zararın 
1 milyarın üstünde olduğu söyleniyor. Buna 
ileride mahsulden ve sınai istihsalden kaybede
ceğimiz miktarlar da eklenirse neler kaybetti
ğimiz açıkça ortaya çıkar. Bir Aydın ovasının 
her yıl uğradığı felâketi ve sebebolduğu maddi 
mânevi zararları bilmiyen yoktur. Ve tabiî 
bunların hepsinin üstünde her gece bir sel bas
kını tehlikesi altında huzursuz yaşıyan Türk 
Milletine sağlıyacağımız huzur ve güven bun
larının hepsinin üstünde gelmektedir. 

Sayın senatörler, Türk Milletini bağımsızlı
ğı uğrunda gösterdiği işbirliği ve mucize ya
ratma gücünü bu defa da Tanrının nimetini fe
lâket olmaktan çıkarıp, tekrar nimet haline 
getirmek hususunda işbirliğine davet ederek 
mâruzâtıma son veriyorum. Hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Elâzığ Üyesi Salim Hazer dağlı'nın, İş 
Kanunu tatbik atındaki aksaklıklar dolayısiyle 
grev ve boykotların arttığına ve diğer işletmele
re de sıçrama istidadı gösterdiğine, Çıraklık 
Kanununun hâlâ çıkarılmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı 506 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1969 
yılı başından itimaren bâzı illerde tatbikine dair 
Bakanlar Kurulu kararı, kanunun uygulanma
sında esnaf ve sanatkârlarla, çırak devresinde 
çalışanlar arasında anlaşmazlıklara ve bâzı il
lerde çalkalanmalara sebebiyet verdiğinden, 
Hükümetin dikkatini çekmek üzere gündem 
dışı 5 dakikalık söz istemektedirler. Sayın 
Hazerdağlı buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, gündem dışı bu ka
dar konuşmalardan sonra sizleri sıkmamak 
için çok az konuşacağım. Fakat konuşmaya 
mecbur olduğum için beni bağışlayınız. 

Son günlerde memleketimizde yer yer haklı 
haksız grevler, boykotlar, çalkalanmalar de
vam etmekte ve biri diğerine sıçramaktadır. 
Söz almaktaki maksadım; bâzı kanunların ve 
bunlardan biri olan 506 sayılı İş Kanununun 
uygulanması münasebetiyle yapılan uygulama
daki aksaklıklardan bâzı illerimizde çalkalan
malar olmuş, bâzı illerimize de sirayet etmek 
üzere olduğundan bunların önlenmesi için Hü
kümetin dikkatini çekmek içindir. 

Sayın senatörler, malûmunum olduğu veç
hile 506 sayılı Kanun geçici birinci maddesi Ba
kanlar Kuruluna yetki vermiştir. Esnaf vs sa
natkârların yanlarında çalışan bir tek isçi için 
dahi, Sigorta Kanunu hükümleri tatbik edil
mesi lâzımgelmektedir. Bakanlar Kurulu bunu 
yer yer tatbik etmektedir. Nitekim 1989 yılın
da da Elâzığ, Bingöl, Tunceli ve Güney illerinde 
bu kanunu tatbik için karar almıştır. Bu iller
de işyerinde çalışan tek işçi sigortaya tabi ola
caktır. Biz, ne kanun hükmüne ne de Bakanlar 
Kurulu kararma bir şey demiyoruz. Esasen biz 
patronun, işçiyi ezmesine karşı olduğumuz gibi 
ve her işçinin sigortalı olmasının taraftarı olan 
bir partiyiz. Ama bu kanunun 3 ncü maddesinin 
onbirinci maddesinin (B) fıkrasında «özel ka
nununda tarifi belirtilen çıraklar hakkında si
gorta kanunlarının uygulannııyacağı» yolunda 
hüküm vardır. Kanunun derpiş ettiği Çıraklık 
Kanunu henüz çıkarılmamıştır. Çırağın kim ol
duğu henüz tarif edilmemiştir. Bu yüzdendir ki, 
kanun uygulanırken bâzı sigorta müfettişleri 
esnaf ve sanatkârlara kendilerini yormamak 
için her esnafın çalıştırdığı 18 yaşından küçük, 
bazan orada dükkânı süpüren, temizlik yapan, 
bazan bir ocağı günde 15 - 20 dakika köriik-
liyen gibi çırakları dahi işçi kapsamına sokmuş 
bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki günsy illeri
mizde G-aziantep ilinde bâzı grevler bâzı hâdi
seler olmuş oldu. Şayanı şükrandır ki Hükü
met, Çalışma Bakanlığı 1027 sayılı genelgeyi 
teşkilâtına 'göndermiştir. Bu genelgeye sigorta 
mahallî teşkilâtımız, müfettişlerimiz dikkat et
meksizin, kendilerini yormaksızın, kendilerini 
yormamak için, esnafa kolaylık göstermek yol
larını göstermek, çıraklık mukavelesini yap
masını öğretmeksizin dükkânın önünde bekli-
yen, o dükkândan çıkan eşyayı yükliyen ha
malları dahi bilirsiniz, hamallar dahi o dükkâ
nın işçisi gibi kabul etmek, ettirmek mecburiye
tinde bıraktıkları görülmektedir. Bu yüzden 
bâzı çocuklar dükkânlarda iş öğrenmek için, so
kaktan kurtulmak için, bir iş bellemek için bek
lerlerken, dükkânlardan atılmrlar, bâzı esnaf 
dükkânlarını kapamak mecburiyetinde kalmıştır, 
çocuklar sokağa dökülmüş işyerleri durmuş bu
lunmaktadır. 

Hükümetten ve bilhassa Çalışma Bakanlı
ğından ricamız, 1027 sayılı genelgeyi hakkiyle 
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tatbik etmeleri için kendi, memurlarına, kendi 
müfettişlerine emir vermeleri ve çıraklık kanu
nu çıkıncaya kadar bu işte müsamahalı olma
malarını, kanunu hakkiyle tatbik etmelerini, 
kanunun hakkiyle tatbik edilmesi için eğilme
sini ve bu yüzden birtakım hâdiselere ve gü
ney illerindeki bu hâdiselerin diğer illere de 
sıçramamasına, grevlere, boykotlara, dükkân 
kapanmalarına, çocukların sokaklara dökülme
lerine meydan verilmemesini bilhassa istirham 
ediyorum, saygılar sunarım. (Soldan alkışlar). 

4. —• Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk; öğretmen
lerin alacağı eğitim ödeneği ve ders ücreti hak
kında çıkarılacak kanun un çab uklaştırıhnasına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın öztürk; bugünkü Birle
şimde öğretmenlerin alacağı eğitim ödeneği, 
ders ücreti hakkında çıkarılacak kanunun ça
buklaştırılması ve öğretmenlerin maddî sıkıntı
dan kurtarılması hakkında gündem dm söz is
temektedirler ve kısa olacağı da belirtilmiştir, 
Sayın Öztürk buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bu kadar gündem dışı 
konuşmadan sonra elbette ben konuşmamı ol
dukça kısaltacağım, sizlerin dikkatini önemli 
bir memleket sorunu üzerine çekeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, yüksek 
huzurunuzda bir kaç dakikalık zaman için sa
yıları 170 bine yaklaşmış olan vefakâr öğret
menlerimizin durumlarına kısaca değinmek ve 
sislerin (kıymetli alâkalarınızı ve dikkatlerinizi 
bu büyük kütlenin sorunları üzerine çekmek 
için söz almış bulunuyorum. Bugün ilkokul, 
anaokulu öğretmelileri ile eğitmenlerin sayıları 
127 587 yi bulmuştur. Ortaöğretim öğrenmeli
leri ile orta dereceli teknik ve meslek okulları 
öğretmenlerinin, İmam - hatip okulu öğretmen
lerinin ve gezici kurs öğretmenlerinin sayıları 
ise 35 731 dir. Toplamı 163 293 eder. Bu eğ i t 
menlerimizin maaşları ve ellerine geçen durum 
üzerine de dikkatinizi çekmek isterim. 700 lira 
dâhil daha fazla maaş alanların sayısı 23 791 
diğerleri ise şöyledir; 

600 lira alan 10 688, 
500 lira alan 18 001, 
450 lira alan 23 431, 
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400 - 350 lira maaş alan öğretmenlerin sayı
cı da 86 487 dir. 11 - 12 yıllık bir öğretimden 
sonra öğretmenlerin eline geçen maaş budur. 
Bugün gerçi onların aldığı parayı çok görmü
yorum, bir işçi işe alındığı günden itibaren or
talama 700 lira geçer ellerine. Bu bakımdan 
öğretmenlerin maaşlarının bugünkü ortama gö
re düzenlenmesi için Senatonun ve Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum. Bugünkü hayat 
pahalılığı karşısında bu para ile bir aileyi ge
çindirmek ve bir ruh rahatlığı içinde yarının 
umudu olan gençliği yetiştirmek, bu öğretmen
lerden beklenirken vicdanlar sızlamıyan tefe 
kişi çıkmayacaktır sanıyorum. Vatansever ve 
milliyetçi bir gençlik yetiştirilmesi, bu gençliği 
yetiştirenin sağlam bir ruh yapısına ve gönül 
huzuruna sahibolmasma bağlıdır. Sınıfta ge
çim sıkıntısını, geçim sıkıntısı kafasını işgal 
eden, clışardaki borçlarını ve evdeki aç, susuz 
yavrularını düşünen bir öğretmenin bu buna
lımdan kendisini tam olarak sıyırıp ödevini mü
kemmel yapması epeyce zor bir iştir. Hüküme
tin öğretmenlerin altı aydan beri alamadıkları 
eğitim ödenekleri, ders ücretleri, çocuk zamları, 
yolluklar, bakan tazminatı gibi bâzı paraların 
verilmesi için ek bir kanun tasarısı hazırlayıp 
ve kurumlardan geçirildiğini görüyoruz ve bun
dan dolayı hükümete teşekkür ediyoruz. Yalnız 
bunun ivedilikle yürütülmesi, Kurban Bayra
mından önce öğretmenlerin eline geçecek şekil
de kanunun çıkarılmasını istiyoruz ve yürür
lüğe konmasını istiyoruz. Gerçi bu para öğret
menleri bir yılda % 8 nispetinde maddelerin 
fİ7?/.'l::nr.d^ki artış karşısında sıkıntıdan elbet
te kurtaramayacaktır, ama yine de bir zaman 
için geçici bir ferahlık yaratacaktır. Çünkü öğ
retmenin esnafa borçlu olması, başka meslek
lerle kıyaslanmıyacak kadar mânevi, millî ve 
eğitim yönünden mahzurludur. Bu arada beni 
düşündüren bir konu da öğretmenlerin alacak
ları paralar 1968 yılı bütçesi içinde yer almış
ken altı ay önceden bitip de öğretmenlerin altı 
ay bu kadar az maaşla alacaklı kalmasıdır. Bu 
bakımdan bütçe kanunları görüşülürken bu 
maaş ve ödeneklerin üzerinde çok dikkatli du
rulmalı ve böylece az maaşlı kimselerin bu 
m? Sdur duruma düşmeleri önlenmelidir. Yüce 
Senatodan öğretmenlerin bu alacaklarının sağ
lanması yanındaki gayretleri dışında öğretmen 
lehine bir davranışın, bir çabanın da gelişmesi-
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ni rica edeceğim. Sayın Hükümetten is-3; ulu
sunun kaderinde hâkim olan öğretmenin görül
düğü gibi çclk d.z ve bir aileyi geçindirmekte 
ancak yiyecek parasına yetecek kaçlar olan ma
aşlarının düzeltilmesinin ele alınmasını, çabuk
laştırılması dileğindeyim. Çünkü eğitim öde
nekleri 1964 ten beri ders ücretleri de daha ön
ce beş lira iken 1964 te on lira olarak verilmeye 
'başlamıştır. Bugünkü şartlar içerisinde bu pa-
ranm azlığı hepinizin malûmudur. Bugün öğ
retmen mağdur ve borçludur. Eğitim ödeneği 
şehirde çalışan ilkokul öğretmenine 100 lira, 
köyde çalışanlara 150 lira olarak verilmesi he
saplanmışken kesintilerden sonra şehirlerdeki-
lerin eline 88 lira, ıköydekilerinkine de 132 lira 
gibi bir para geçmektedir. 1964 ten beri ise ha
yat pahalılığı devlet istatistiklerinden öğreni
yoruz, bâzı maddelerde % 20, bâzılarında % 35, 
nisbetinde artmıştır. Bu durumlar karşısında 
ders ücretlerini şehirlerdeki öğretmenlerden 
bâzılarının da tam olarak alamadıkları dikkate 
alınınca öğretmenlerin bugünkü içinde bulun
duğu bunalımdan kurtarılması hepimizin ulu
sal bir görevi haline gelmiştir. Orta dereceli 
okullardaki öğretmenlerimiz 15 - 18 saatlik 
maaş karşılığı ders okutmakta, onun dışmdaki-
ni de ücretli olarak okutmaktadır. Bugün bil
hassa büyük şehirlerdeki öğretmenler maaşları 
karşılığı okuttukları dersin dışında ücretli ders 
bulamamaktadırlar. Böylece de öğretmenler 
arasında ders ücreti bakımından bir adaletsiz
lik doğmuştur... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Gün
dem dışı böyle taleplerde bulunulur mu (Güven 
Partisi sıralarından bu bir kanun mevzuudur, 
kanun tasarısı hazırla getir sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çünkü 
öğretmen sayısı bu ücretli derslerin paylaşıl
masında fazlalık olduğunu ortaya çıkarmıştır 
ve öğretmenler de yalnız maaşları ile yetinmek 
zorunda kalmışlardır, öğretmen 24 saati dolu 
ve 24 saat süre içinde görevli olarak kabul edil
mektedir, yönetmeliklerde. Bu durum karşısın
da öğretmenler için bir tazminat şekli düşünül
mesi gerekmektedir. Bu tazminat şekli maaşla
rının % 50 si, % 70 i nisbetinde olabileceği gibi 
başka şekiller de düşünülebilir... Bu bakım
dan.... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, haklı olarak sa
yın üyeler konuşmanıza itiraz ediyorlar. Gün
dem dışı olarak istediğiniz hususları aştınız, 
maarifle ilgili geniş bir sahaya girdiniz. Rica 
edeceğim itiraz eden arkadaşlarımız haklıdır. 
Gündem dışı talebettiğiniz hususların içinde ka
larak kısa konuşmanızı yapın... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, 
Sayın Başkan bitiyor zaten. Verdiğim durum
da da yalnız öğretmenlerin maddi durumu da 
vardır ortada o bakımdan dışarıya da çıkma
mış sanıyorum kendimi. 

Hükümetin en kısa zamanda öğretmenlerin 
maaşlarının düzenlenmesi bakımından bir çaba 
içine girmesi bu çıkmaza ve günden güne öğ-
ratmeni ezen gençliğin, gençliğin yetişmesini ak
satan duruma çare bulunması şarttır. Türkiye.-
nin geleceği bakımından olduğu kadar, bugünkü 
arzu edilen huzurun sağlanmasında da öğret
menlere uzatılacak bu el çok etkili olacaktır. 
Çünkü, çocuk yaşantısını öğretmenin şahsında gö
rür ve onun psikolojisi ve sosyal davranışlarının 
devamı olarak kabul eder. Hele ilkokullarda bu 
etki çok daha geçerlidir. Bunun içindir ki, hu
zurlu, kendine güvenli, maddi sıkıntıdan sıyrıl
mış, normal bir ruh yapısı içinde olan öğret
menlerin yetiştirdikleri gençlik de sağlam ruhlu, 
milliyetçi ve daha çok memleket sever olur. 
Bu çok önemli ve millî görevi Hükümetin ak
satmaması, Türk ulusunun geleceği için olum
lu buluyorum. İktidar ve muhalefet olarak bu 
önemli konu üzerinde birleşmemizi bir dilek ola
rak sunuyorum. 

Saygılar sunarım, dinlediğiniz için teşekkür
ler. 

5. — Bursa Üyesi Saffet UraVın; pancar eki
mine konan tahdidin yerinde olduğuna, ancak 
bunun büyük ekicilere tatbik edilmesi gerektiği
ne dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ural, pancar ekimi tah
didi ile ilgili olarak dileklerde bulunmak ve Hü
kümeti ikaz etmek üzere gündem dışı kısa bir 
konuşma istemektedirler. Sayın Ural buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kısa konuşacağım de
yip, uzun konuşmıyacağım, cidden kısa konuşa
cağım. 
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Geçen hafta Bursa bölgesinde yapmış oldu
ğum bir gezide, bilhassa dört senede bir ancak 
bir tarlaya pancar ekilebiliyor, 1965 te o tar
laya pancar ekene, 1969 da pancar ekime mü
saadesi veriliyor ve zaten imkânı da öyle. An
cak, tahdide gidilirken bâzı hatalar doğabil-
mektedir. Hükümeti uyarmak istiyorum. Mese
lâ; genellikle her yıl biraz pancar eken bir 
köylü, bir vatandaş; 1965 yılında ekememişse, 
1969 yılında da ekmesine imkân verilmemek
tedir. Eğer ekmişse, ekime bir tahdit konmuş
tur. Türkiye'de şeker stokları artmış, ihracat 
fiyatları maliyetin çok altında bulunduğuna 
göre, Hükümetin böyle bir tahdit yoluna gitme
sini normal karşılıyorum. Ancak, pancar çok 
yerde bir aile ziraatidir. 8 - 10 dönüm pancar 

ekerek ailesinin geçimini sağlıyan vatandaşları
mız büyük rakamlara baliğ olmaktadır. Şimdi 
yapılacak tahditde meselâ yediyüz, sekizyüz dö
nüm ekenler de vardır. Onlara % 20 bir tahdit 
konduğu takdirde büyük bir tesir icra etmiye-
cektir. Çünkü, onların tarlaları geniştir, ekim 
imkânları fazladır, çeşitli diğer mahsûllerden 
ekebilirler. Ama, 8 dönüm, 10 dönüm, 6 dönüm 
pancar eken bir vatandaşa tahdit konması, 
doğrudan doğruya ailesinin açlıkla karşı karşı
ya bırakılmasına müncer olmaktadır. Bu bakım
dan sayın Hükümetten 10 dönüm ve 10 dönüm
den aşağı pancar ekenlere konmakta olan tah
didi kaldırmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum. 

1. — 657 sayılı Kanunun 237 ve 238 nci 
maddelerini erteliyen 1029 sayılı 1968 Bütçe Ka
nununun 35 nci maddesinin iptaline ve iptal 
kararının 28 Şubat 1969 gününde yürürlüğe gir
mesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. (3/741) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 
ve 238 nci maddelerini erteliyen 1029 sayılı 
1968 yılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesinin 
iptali hakkında Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Genel Başkanı tarafından açılan dâva üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

1029 sayılı Bütçe Kanunun 35 nci maddesi
nin, Anayasanın 64 ve 92 nci maddelerine ve 
126 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son hük
müne aykırı olduğundan itpaline ve iptal kara
rının 28 . 2 . 1969 gününde yürürlüğe girmesine 
7 . 1 . 1969 gününde 1968/24 - 1969/4 sayı ile 
karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkan 
Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Manisa Vyesi Ruhi Tunakan'ın, Tarım 

Komisyonu Başkanlığına seçildiğine dair, adı 
geçen komisyon başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzun 9 . 1 . 1969 tarihli toplan
tısında yapılan komisyon başkanı seçimine 
(10) sayın üye katılmış ve yapılan oylama so
nucunda (10) oy ile Başkanlığa Manisa Sena
törü Sayın Ruhi Tunakan seçilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 

Tarım Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü Abbas Ciîâra 

Gümüşane 

Başkan Bilgilerinize sunulur. 

3. — Kontenjan Grupu Başkanlığına Cemal 
Madanoğlu, Genel Sekreterliğe Âdil Vnlü, Yö
netim Kurulu, üyeliklerine Zerin T üzün ve Va-
hap Güvene'in seçildiklerine dair adı geçen grup 
başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
9 . 1 . 1969 Perşembe günü saat 14,00 de 

Grupumuz Cemal Madanoğlu'nun Başkanlığın
da toplanmıştır. 

Toplantıya katılan sayın üyelerin ittifakiyle 
Grup Başkanlığına Sayın Cemal Madanoğlu, 
Genel Sekreterliğe Sayın Âdil Ünlü, Yönetim 
Kurulu üyeliklerine de Sayın Zerin Tüzün ile 
Sayın Vahap Güvenç seçilmişlerdir. 
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içtüzüğün 15 nci maddesi uyarınca keyfiyet 
bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Grup Başkanı 
Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonu Başkanlığına Afyon Karahisar Üyesi 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sözcülüğüne Konya Üye
si Fakih Özlen ve Kâtipliğine de Tabiî Üye Hay
dar Tunçkanat'ın seçildiklerine dair adı geçen 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuz, (11) üyenin iştirakiyle 
9.5.1969 günü toplanarak, Başkanlık Divanını 
aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Afyon 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Başkan 
Sözcü 
Kâtip 
BAŞKAN 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Fakih Özlen 
Haydar Tunçkanat 

— Bilgilerinize sunulur. 

5. — Tarım Komisyonunda Fahri Korutürk'-
ün istif asiyle açılan üyeliğe Tayfur Sökmen'in 
aday gösterildiğine dair Kontenjan Grupu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tayfur Sökmen'in mezkûr 
Komisyona seçimi. 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Senatör Fahri Korutürk'ün istifası ile boşa
lan Tarım Komisyonu üyeliğine, Senatör Tay
fur Sökmen aday olarak gösterilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Grup Başkanı 
Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Tarım Komisyonunda açılan bir 
üyeliğe Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Grupu ta
rafından Sayın Tayfur Sökmen aday olarak 
gösterilmektedir. İçtüzük gereğince seçim yapıl
ması gerekmektedir. Ancak, yer bir, aday bir 
olduğu için Yüksek Heyetinizden bunun işari 
oyla yapılmasını istiyeceğim. îşari oyla yapılma
sını kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tarım Komisyonundaki açık yere Sayın Tay
fur Sökmenin secimi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin önergeler var
dır, sıra ile okutuyorum. 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meulisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/500; Cumhuriyet Senatosu 1/923) (S. Sayısı : 
1191) (1) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 

(1) 1191 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Tasarının, önemine binaen gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere tak-
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü geçen tasarı basılmış, sa
yın üyelere dağıtılmış; ancak gündemde mev
cut değildir ve basılmasını takibeden 48 saat de 
geçmiş değildir. Gündeme alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler..., Kabul edilmiştir. 
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Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Bakan yerini alsın. 
Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Ankara üniver
sitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı, Komisyonumu
zun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde, 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ankara Üniversitesine bağlı Tıp, 
Veteriner, Ziraat ve Eczacılık fakültelerinde ve 
bu fakültelere bağlı yüksek okullarda F. K. B. 
sınıflarında ek görev alan ve dışarıda özel 
veya resmî her hangi bir işi bulunmıyan üni
versite mensubu öğretim üyelerinin üniversite 
tazminatının kesilmemesini ve bu ek görevler
den aldıkları paralar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün uygulan
mamasını öngörmektedir. 

Fen bilimleri kollarında öğretim yapan An
kara Üniversitesi Tıp, Veteriner, Ziraat ve Ec
zacılık fakültelerinin ve bâzı yüksek okulların 
F. E. B. öğretimi, Fen Fakültesi tarafından 
yürütülmekte ve sözü edilen fakültelerin git
tikçe artan ihtiyaçları karşısında, Fen Fa
kültesi bu ihtiyacı karşılıyamıyacak duruma 
geldiğinden, bu fakültelere daha fazla öğrenci 
almak imkânı kalmamıştır. 

Bu ders yılından itibaren fakültere daha 
fazla öğrenci alabilmek için, F. K. B. öğreti
minin, her fakültenin kendi bünyesinde yer 
almasının düşünüldüğü, tasarının gerekçesin
de ifade edilerek, bu takdirde, F. K. B. öğreti
minin fakültelerin kendi özelliklerine göre 
daha faydalı bir şekilde düzenlenebileceği, 
ayrıca, memleket kalkınmasında başlıca ih-
tiyacolan temel bilimler öğretimini ihtiva eden 
Fen Fakültesinin de büyük bir yükten kur
tularak gelişmesini sağlıyabileceği; ancak, bu 
iş için ihdas edilecek kadrolara daimî eleman 
bulmaktaki güçlük sebebiyle, bu görevlerin 
mevcut öğretim üyelerinden istifade edilmek 

suretiyle ifası zarureti karşısında, görev ala
cak öğretim üyelerinin üniversite tazminatla
rına halel gelmemesini temin edecek bir hük
mün tesisi maksadiyle tasarının hazırlandığı 
belirtilmektedir. 

Böyle bir hükmün F. K. B. öğretimi yapan 
fakülte ve bunlara bağlı yüksek okullara teş
mili ile, öğretimin kendi bükmelerinde daha 
tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilmesini ve 
bu suretle daha fasla öğrenci alınmasını Bağ
lıyacak olan tasarı Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1. 2 ve 
3 ncü maddeler, Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 
Kâtip 

Balıkesir 
C. İnkaya 

Cumhurbaşkanınca S, Ü. 
R. Üııer 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 
Trabzon 

Ö. L. Kocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihofflu 

Tabiî Üye 
S, Karaman 

istanbul 
H. Berkol 
Trabzon 

A. S. Ağanoğlu 
Uşak 

M, F. Atayurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önergede ivedilik hususu da mevcut bu
lunmaktadır. ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Ankara üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — Ankara üniversitesine bağlı 
Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacılık fakültele
rinde ve bu fakültelere bağlı yüksek okul
larda F. K. B. sınflarında ek görev alan 
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ve dışarıda özel veya resmî her hangi bir 
işi bulunmıyan üniversite mensubu öğre
tim üyelerinin üniversite tazminatına halel 
gelmez ve bu ek görevlerden aldıkları paralar 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde liparinde söz istiyen 
payın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul cdilm'ştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte görüşmek istiyen? Yok. Tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 52Î7 sayılı istanbul Vniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 478; Cum
huriyet Senatosu 1/922) (S. Sayısı : 1192) (1) 

BAŞKAN — ikinci bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Tasarının, önemine binaen Gelen Kâğıtlara 
Ek'ten gündeme alınarak, gündemdeki diğer iş-

(1) 1192 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
n undadır. 

lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısı ba
sılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak 
aradan 48 saat geçmemiş ve gündeme alınma
mıştır. Gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet? Yerinde. Komisyon 
raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı istanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı, komisyonumuzca 10 Ocak 1969 
tarihli 25 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, istanbul Üniversitesine bağlı ola
rak kurulan Kimya Fakültesine, gerekli öğre
tim üyesi, öğretim yardımcısı ve memur kad
rolarının verilmesini öngörmektedir. 

Kimya, devamlı bir gelişme göstererek, gü
nümüzde büyük bir önem kazanmış ve kimya
nın memleket ekonomisindeki yerini takdir 
eden ülkeler, bu alanda lüzumlu elemanları ye
tiştiren müesseselere gereken önemi vermişler 
ve bu müesseseleri hem sayıca artırmak, hem 
de modern hale getirmek için her türlü imkâ
nı sağlamaktan geri kalmamışlardır. 

Memleketimiz ekonomisinin yapısını da mo
dern endüstriyel kalıplara göre değiştirmek ve 
tesbit edilen hedeflere ulaşmak, her şeyden 
önce, - diğer alanlarda olduğu gibi - kimya ala
nında da vasıflı elemana sahibolmak ve bunu 
Bağlıyacak eğitim müesseselerine önem ver
mekle mümkün olacağı cihetle, uzun yıllar tek 
kurum olarak değerli elemanlar yetiştiren 
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«Kimya Enstitüsü» ve daha sonra kurulan 
«Kimya Yüksek Okulu» nun, birçok bakımdan 
bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kal
ması sebebiyle, «Kimya Fakültesi» haline geti
rilmesi, bir zaruret olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Tasarının gerekçesinde, her yıl kimya ala
nında yüksek öğrenim yapmak istiyenlerden 
çoğunun kontenjan azlığı sebebiyle bu eğitim
den mahrum kaldıkları ve binlerce aday arasın
dan ancak kimya mühendisliği, kimyagerlik ve 
kimya lisansı dallarına toplam olarak 100 öğ
renci alınaibildiği belirliler ek, yeni kurulan 
Kimya Fakültesine tanınacak imkânlarla, da
ha fazla gence kimya yüksek öğrenimi yapmak 
imkânının sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Arz edilen hususlar muvacehesinde, Kimya 
Fakültesine gerekli öğretim üyesi, öğretim yar
dımcısı ve memur kadrolarının verilmesini ön
gören tasarı, komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Tasarının 1 nci, geçici 1 nci geçici 2 nci, 
geçici 3 ncü, geçici 4 ncü, 2 nci ve 3 ncü mad
deleri, ilişik cetvellerle birlikte komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Kâtip 

Balıkesir 
C. inkaya 

Cumhurbaşkanınca S.-Ü. 
R. Üner 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Tabiî üye 
S. Karaman 

İstanbul 
H. Berkol 

Trabzon 
A. Ş. Ağan oğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
i. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.., Kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik hususu da mevcut idi. 
ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. İve
dilik hususunu kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 4933 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde açılan Kimya Fakültesine ait ili
şik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — istanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Kimya lisansı ile Kimya Yüksek 
Okulu mezunları bu kanun yürrülüğe girdik
ten sonra Kimya Fakültesi mezunlarına tanı
nacak haklardan faydalanacakları gibi, Kim
ya Fakültesi mezunları da bu Üniversitenin 
Kimya lisansı ve Kimya Yüksek Okulu mezun
larına özel kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
tanınan haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — istanbul Üniversitesi 
Kimya Fakültesi ile bu fakülteye bağlı kurum
larda görevli öğretini üyeleri ve öğretim yar
dımcıları yeniden tâyine lüzum olmaksızın ye
ni kadrolara geçerler ve aylaklarını bu kadro
larda almaya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanuna bağlı (3) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar 1968 malî yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edonlpr... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öğretim kadrosu bulunan 1968 malî yılında 
kullanılanlar. Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

I îer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 4. — istanbul üniversitesi 

Kimya Fakültesinde ek görevle çalıştırılacak 
Üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile bu 

- fakülte öğretim üye ve yardımcılarının alacak
ları ek görevler dolayısiyle Üniversite tazminat
larına halel gelmez ve bu görevler için yapılan 
ödemeler hakkında 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ka
nun tasarısının tümü üzerinde leh ve aleyhte 
söz istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadrolun Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/514; 
Cumhuriyet Senatosu 1/924) (S. Sayısı : 1193) 
(D 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Tasarının, önemine binaen Gelen Kâğıtlara 
ekten gündeme alınarak, gündemdeki diğer iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

(1) 1193 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuldadır. 
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BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısı ba
sılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak, 
aradan 48 saat geçmemiş ve gündeme alınma
mıştır. Gelen kâğıtlara ekden gündeme alın
ması istenmektedir. Gündeme alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir., Gündemde bulunan di
ğer idlerden önce görüşülmesi hususunu oyları
mda, arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
rdyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon rapo
runu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
irari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı komisyonumuzun 10 Ocak 1969 
tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Hükümet tem-
3ilc;lcri de hasır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

î - Tasarı, İstanbul üniversitesi Tıp Fakül
tesine bağlı olan Diş Hekimliği Okulunun, fa
külte haline getirilmesi dolayısiyle, ihtiyacı 
bulunan öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve 
memur kadrolarının verilmesini öngörmekte
dir. 

Diş Hekimliği Okulu, İstanbul Tıp Fakülte
sine bağlı olarak 1909 yılında öğretime başla
mış, zamanla diğer alanlarda olduğu gibi, diş 
hekimliği alanında meydana gelen gelişmelere 
•o-araîel olarak okulun öğretim ve eğitiminde 
lüzumlu görülen değişiklikler yapılmıştır. Bu 
suretle gelişmiş bulunan diş hekimliği okulu
nun fakülte olarak öğretime devam etmesinin 
daha yararlı olacağı tesbit edildiğinden, 4936 
sayılı Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi 
uyarınca gerekli formalite tamamlanmıştır. 

Diş hekimliği okulunun fakülte haline geti
rilmesi; bilimsel araştırmaların artırılmasını, 
öğretim ve eğitim alanlarına daha çok ilerle
meler kaydedilmesini sağlıyacak, ayrıca öğre
tim. üyelerinin ve yardımcılarının sayılarında 
meydana gelecek artış, daha fazla öğrencinin 
yetiştirilmesini ve yurdumuzun muhtelif yerle
rinde açılacak diş hakimliği, fakülte ve okul
larına öğretim, üye ve yardımcılarının teminini 
irdrâîi. dâhiline sokacaktır. 
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Diş hekimliği fakültesinin verimli bir çalış
ma yapabilmesi için zaruri bulunan öğretim 
üyesi, öğretim yardımcısı ve idari personel kad
rolarının istihsalini öngören tasarı komisyonu
muzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiş
tir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, ge
çici, 1, geçici 2, geçici 3, 3 ve 4 ncü maddeler, 
ilişik cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Ebrulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

istanbul 
H. Berkol 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
M. F. Atavurt 

Balıkesir 
C. inkaya 

CumhurbaşkanıiLca S.-Ü. 
R. üner 
Manisa 

O. Kfira-csmanoğlu 
Trabzon 

ö. L. Hocaoğlu 
Yozgat 

t. Yeşilyurt 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler,.. Kabul 
edilmiştir, önergede ivedilik hususu da bulun
maktadır. İvedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — istanbul Üniversitesi Rektörlü
ğüne bağlı olarak 4938 sayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesi uyarınca açılmış bulu
nan Diş hekimliği Fakültesine ait (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5247 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye? Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, Diş Hekim

liği Okulu 1909 tarihinde kurulduğu zamanda, 
çene cerrahisi tamamen bundan ayrı ve umu
mi cerrahi meyanında mütalâa edilmekte idi. 
Ama, şimdi bu bir fakülte olunca, bunun çene 
cerrahisi, umumi cerrahi kısmından ayrılmış, 
bir nevi diş cerrahisi şeklinde, çene cerrahisi 
şeklinde iki kısma ayrılmıştır. Bu itibarla, bu
rada diş ve çene hekimliği fakültesi isminde, 
değişmesinde büyük bir fayda olacaktır. Çün
kü yarın, bu profesörlerin yetkileri ne olacak
tır. Çene cerrahisi olan kısım diş fakültesine 
ırJ. aittir, yoksa umumi cerrahiye mi aidolacak-
tır. O zaman her önüne gelen bir çene işini ala
caktır. Halbuki fiilen istanbul üniversitesi, 

| Diş Hekimliği Fakültesinde çene cerrahisi de 
i olduğuna göre, ismine uygun olarak tedvini ge-
| "ekmektedir. Bu hususta bir önerge de verdim. 
| Bu kanunun geri gitmesini icabettiren bir du

rumu yoktur. Çünkü esasa müessir bir husus 
I değildir. Tavzih bakımından yerinde olacak-
j tır, kanaatindeyim, önergeyi lütfedin hiç ol-
İ massa teknik, ilme uygun olarak da ismi lâyık 

ckl'vğıı veçhile tedvini gerekmektedir. Teşek-
î k'^r P^er'm 
1 BAŞKAN — Sayın Melen, 
| FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
; istanbul'daki Dişçi Okulunun bir fakülte hali-
j ne getirilmesi prensibi ile şüphesiz mutabıkım. 
\ Ve yerinde bir karar olmuştur. Konuşmaları-
; mm yanlış anlaşılmaması için peşinen arz et-
I mek istiyorum. Yalnız, okul halinden, okul fa-
; külte haline getirilince, hiç şüphesiz bir geniş-
i leme olacaktır. Hem tahmin ederim alacağı öğ-
; renc-i sayısı artacaktır. Hem de hizmetler ge-
'• nifliyecektir. Fakat istenen kadrolarla ilga 
İ edilen kadrolar arasında çok açık bir nisbetsiz-
| lik gördüm. Bu sebeple bilgi rica etmek üze-
| re söz aldım. Faraza 6 profesör mevcutken, 27 
\ profesör istenij^or. 8 yerine 27. Demek ki, fa-
| külte haline gelmekle beş altı misli genişliye-
İ çektir. Acaba hakikaten hizmet bu kadar 
; genişliyecek mi. 4 doçente karsı 22; 24 memu-
\ ra karşı 137 kişilik büyük bir kadro isteniyor. 
; Mevcut fakülte kadroları ile mütenazır mı-
i dır, nedir bu durum. Yoksa, işte, bir fakülte 
! teşkili münasebetiyle istanbul Üniversitesi beş 
I on sene idare edecek ölçüde bir kadro mu isti-
1 yor ve hepsini kullanabilecek mi? Bunlar 
| hakkında bilgi verilirse aydınlanmış oluruz. 
i Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Melen'in sorduğu hu
suslar hakkında Komisyon veya Hükümet bil
gi verecekler mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bura
dan cevap verebilir miyim? 

BAŞKAN — İsterseniz buradan, isterseniz 
yerinizden isterseniz buradan, nasıl arzu eder
seniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Ferid Me
len'in işaret ettiği hususu komisyonda da ar
kadaşlarımız ileri sürmüşlerdi ve ilgililerin 
verdiği cevaplarda komisyonda tatminkâr bul
duk. Mesele şudur 

1909 yılında tedrisata başlıyan bu okul Tıp 
Fakültesinin vesayeti altında ve gelişme imkâ
nına bir türlü mazhar olamamıştır. Tıp Fakül
tesi kendi kadrosundaki profesörlerle bunu ida
re etmeye, yöneltmeye çalışmıştır ve bu bakım
dan da inkişaf arzu edildiği seviyede gelmemiş
tir. Şimdi ise müstakil bir fakülte haline geti
rilmekte ve bu bakımdan kadrolar konmuş ve 
bu kadrolar hiç şüphesiz profesör buldukça 
yerine inha edilecektir ve fakültenin ileriki 
inkişafları bu çerçeve içinde düşünülerek kon
muştur. Mesele budur arz ederim. 

BAŞKAN — Memurlar için de vardı Sa
yın Melen'in bir sorusu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devpmla) — Efen
dim tabiî olarak bir inkişaf meselesi esas ka
bul edildiğine göre, hiç şüphesiz bu inkişaf 
fakülte halindeki gelişme ve raporda belirtil
diği talebe adedinde yıldan yıla artış olacağı 
düşünülerek konmuş, ileride bir kanun, ek ka
nun daha gelmemesi göz önünde bulundurul
muştur, arz ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) —• Bu anda 0 profe
sörü mü vardır, Dişçi Okulunun? İlga ettikleri 
6, bu anda 6 profesörü mü vardır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Anlıyarna-
dım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Melen sorunuzu Komis
yon sözcüsü anlıyamamış tekrarlayın lütfen. 
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FEBİD EIELE23" (Van) — Dişçi okulunda 

kadroları ilga edilen 6 profesör var. Bu anda 6 
profesörü mü var, daha fazla mıdır? Bir kısmı
nı Tıp Fakültesi alıkoyuyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂH KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
03IÎAI7 SALİEOĞLu (Devaaüa) — Efendim 
T.ıp Fakültesi, profesörleriyle bu görevi yürüt
mektedir. En kanım yürürlüğe girdiği takdirde 
hiç şüphesiz fakülte kendi profesörleriyle bu 
işi yürütecektir, o bakımdan konulmuştur. 

BÂŞKA2T — Başka söz istiyen?. Yok. Bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
B'i§ Hakimliği Fakültesinin diş va çene he

kimliği fakültesi olarak kabulünü saygıyla arz 
ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkcine 

BALKAN — Sayın öztürkcine önergeniz 
sarih dağildir. Başlıkta şüphesiz diş hekimliği 
diye bir şey yoktur. Madde içerisinde mevcut
tur. Halbuki önergenizde 1 nci maddenin şu şu 
kelimelerinden sonra şunlar eklenmesi şeklin
de sarih bir hususun bulunması lâzımgelirken 
bir blkıece şeklinde olmuştur, her halde acele
den oldu. Bu bakımdan önergenizin ya düzel
tilmesi, yahut işleme konmaması lâzımdır. 

BİFÂ.T Ü Z T J E K Ç İ I T E (İstanbul) — Düsel-
tsyim efendim. 

BAŞKAN — Yani, 1 nai maddenin şu şekil
de olmasını istiyorsunuz: «Uyarınca açılmış bu
lunan diş hekimliği ve çene cerrahisi fakültesi
ne ait 1 ve 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 5247 
sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere ek-
bmnişbba şeklinde dü^cltib-ionııi istiyorsunuz, 

RİFAT ÖZTÜBKOKIE (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Haddenin bu şekli almasını is

tiyor Sayın öztürkcine, önergesinde almamakla 
beraber. Komisyon? Katılmıyor. Hükümet?.. 
Katılmıyor. Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Sayın öatürkçinebıin önergesinin dikkate alı
nıp alınmamasıın oylarınıza arz edeceğim, dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Kabul edilmemiştir. 

Okunan maddeyi cetvelleriyle beraber oyla
nmışa arz ediyorum. Kabul edneler.. Etmiyen-
lor.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 5247 ve 7131 sayılı kanunlara 
bağlı (1) ve 5247 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
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~- | 4. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuru-
s S lus kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 

| Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-
\ riyet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân ko

misyonları raporları. (M. Meclisi 1/532; C. Se
natosu 1/925) (S. Sayısı : 1194) (1) 

BAŞKAN — Gündem ile ilgili önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş 

kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, tabedi
lerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının, önemine binaen Gelen Kâğıtlara 
Ek'ten gündeme alınarak, gündemdeki diğer iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısı ba
sılmış, sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak ara
dan 48 saat geçmemiş ve gündeme alınmamıştır. 
Gelen Kâğıtlara eli: kâğıttan gündeme alınması 
istenmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon raporunu okutuyorum. 

seçim surece \ L Tı r ı n * » 
da biter. 

BASK An - Maa ^ „ ı^Je - z 
Yok. Mad ıc c^l" i ^a r z cc *-
edenler... E m 13 *deı Zs ' ' 

Madde l — isr 1 ı 1 y ' "• 
riirlüğe gh e 

BAŞKAM — Ifî" id i7v -^^ uZ 

Yek. Mads »1 o\" *• s 

edenler.., '. +r-m\-> ip- 2* L t 
Madde 4 — r " , "b 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

Yok. Maddeyi oylarını.;!?, arz ediyorum. 
edenler... Etmiyenler.,. Ka^bul edilmiştir 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, 
aleyhte söz istiy&n? Yok. Tümünü oylaı 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
edilmiştir. 

ısayen? 

ien 

labul 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu 
Bileşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 
mrihli 25 nci Birleşiminde ilgili Hükümet tem-
^İGİbri de hazır bulundukları halde tetkik 
vo müzakere olundu. 

I - Tasarı, istanbul üniversitesinde kuru-
lan teîetme Fakültesine, gerekli öğretim üyesi, 
öğretim yardımcısı ve memur kadroları ile; 

(1) 1194 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
eladır. 
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üniversite yönetim hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Rektörlüğe lüzumlu memur kadroları
nın verilmesini öngörmektedir. 

Memleketimizde sanayi ve ticaret hayatının 
gelişmesinin yarattığı ihtiyaçları ve talebi göz 
önüne alan istanbul Üniversitesi, bir işletme 
Fakültesi kurulmasını zaruri görmüş ve kuru
lan fakülte öğretime başlamıştır. 

Günümüzde, maliyet ve yönetim muhasebe
leri, satış organizasyonu, pazarlama ve pazar
lama araştırmaları, beşerî münasebetler, işlet
melerin organizasyonu gibi konularda teknik 
ve teorik bilgilerle mücehhez ve modern islet-
nociliğin çeşitli problemlerini çözebilmek ye
teneğine sahip elemanların yetiştirilmesine şid
detle ihtiyaç bulunmaktadır. Halbuki, istan
bul Üniversitesi iktisat Fakültesinde, Ankara 
üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ve 
iktisadi ve Ticari ilimler akademilerinde bu 
konular, programların yüzde 25 - 30 unu teşkil 
etmektedir. Bu itibarla, programında bu konu
lara yüzde 80 - 90 oranında yer verecek bir 
isletme Fakültesinin kurulması, yukarda belir
tilen konularda ihtisaslaşmış elemanlara olan 
ihtiyaç dolayısiyle bir zaruret haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, her yıl öğrenci sayısının 
fazlalaşması ve yeni fakülte ve yüksek okulla
rın kurulması sebebiyle iş hacmi artmış ve yö
netim kadroları yetersiz hale gelmiş, kadro
suzluktan yeni elemanların istihdamı ve mev
cut personelin terfilerinin sağlanması müm
kün olamamıştır. Söz konusu kadro tıkanıklı
ğını ve yetersizliğini kısmen olsun gidermek 
amaciyle, 5247 sayılı Kanuna ek 7161 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve 582 sayılı. Kanuna bağrı. 
(6) sayılı cetvellerin «Yönetim işleri» başlıklı 
kısımlarında bulunan kadrolardan, tasarıya 
bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
çıkarılmış ve yerine (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

işletme Fakültesine ve üniversite Rektörlü
ğüne gerekli kadroların verilmesini öngören ta
sarı komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 
geçici 1, geçici 2, geçici 3, 4 ve 5 nci maddeler 
ilişik cetvellerle birlikte komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

ÎIÎ - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Sakarya 

Y. Köker O. Salihoğlu 
Kâtip 

Balıkesir Tabiî Üye 
C. İnkayp, S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. istanbul 
R. Üner H. Berkol 
Manisa Trabzon 

O. Karaosmanoğlu A. Ş. Ağanoğlu 
Trabzon Uşak 

Ö. L. Hocaoğlu M. F. Atayurt 
Yozgat 

i. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bir işletme Fakültesi
nin kurulnraş olmasını seviçle karşılıyorum. 
Bu sebeple istanbul üniversitesini bu kararın
da dolayı tebrik etmek isterim. Hakikaten üni
versitelerimiz son zamanlarda yeni fakülteler 
ağmakta geniş bir gayret içinde bulunuyorlar. 
Yalnız ben bunu yeterli görmüyorum, hattâ 
biraz mahzurlu görüyorum şahsan. Çünkü, 
üniversitelerin fakülte açma kararları sonun
da bütün fakültelerin belli bir iki şehirde top
lanması neticesi doğuyor. Halbuki fakültele
rimizin, üniversitelerimizin daha yararlı olabil
meleri, bilhassa muhitlerine daha yararlı ola
bilmeleri için artık yurda dağılmaları zamanı 
rrelmiştiı. Bunu başka vesilelerle de ifade et
tim, Millî Eğitim Bakanlığı bilhassa buna ait 
bir de kanun getirecekti ve bu yetkinin aslın
da Hükümete aiolması lâzımdır. Bu yetkiyi bü
yük üniversite muhtariyeti içinde mütalâa et
me!": benes güçtür. Bu nihayet bir ilim muhta
riyeti olur, ama yeni fakülte kurma, yeni üni-
vevsHe açma kararı bir politik karar olmak 
lâzımdır, icra organının kararı ile yapılmak 
lazımdır. Bu sebeple Hükümetin bu çok geç kal
kış olan kanunu getirmesi lâzımdır. Ve bu ka
nun gelmiş olsa idi belki bu fakültelerin bir 
kısmını başka şehirlerde açmak bugün müm-
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kün olacaktı. Ama bütün fakülteleri İstanbul'a 
veya Ankara'ya toplamanın .mahzurları da do
ğuyor, bunu yakinen görüyoruz. Bu vesile ile 
bir diğer nokta hakkında Sayın Hükümetten 
bilgi rica ediyorum. İşletme Fakültesi kadar 
bugün akademi şeklinde çalışmakta olan istan
bul, Ankara, Eskişehir ve Adana'da İktisadi 
İlimler ve Ticaret akademileri mevcuttur. Bu
gün bunların akademi halinde idare ©dilmesi 
bir fakülte kadar verimli olmalarını sanıyorum 
ki, mümkün kılmamaktadır. Bunların da ge
niş talebe kadroları var. Sanıyorum ki, yal
nız Ankara'da heşbine yakın öğrenci vardır 
aikademide. Ama, fakülte haline gelmemiş ol
ması, bilhassa tedris kadrosunun kuvvetlenme
mesi gibi bir netice ile karşı karşıya getiriyor. 
Sanıyorum ki, Hükümet vait de etmiştir, öğ
renci hareketleri sırasında bunları kısa zaman
da birer fakülte haline getirecektir ve getiril
mesi lâzımdır. Getirilmemesi için de bir ciddî 
sebep de sanıyorum ki, mevcut değildir. Bu 
vesile ile Hükümetten bu mevzu hakkında da 
bilgi vermelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, istanbul üniversitesinin bir 
işletmecilik Fakültesi açmasını memnunlukla 
karşıladığımı arz etmek istiyorum. Filhakika 
işletmecilik Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu 
bir branş olarak kabul ediyor ve böyle bir yo
la gidildiği için de memnunluk duymamız ge
rekiyor. Şimdi bu hususta mecburen Sayın 
Melen'in bir görüşüne değinmem gerekiyor. 
Fakülte açma yetkisi hükümetlerin değildir, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile üniversite
lere verilmiştir ve üniversiteler fakülte açabi
lir. Nitekim bunun misallerini diğer üniver
sitelerimiz vermişlerdir. Meselâ Ankara Tıp 
Fakültesi Diyarbakır'da bir Tıp Fakültesi, yi
ne Hacettepe üniversitesinin muhtelif şehirler
de ; meselâ Erzurum'da bir Tıp Fakültesi, Trab
zon'da, Kayseri'de bir Tıp Fakültesi açmak üze
re olduğunu duyuyoruz. Bu demektir ki, üni-
versitelrin bilhassa öğretim kadrosu bakımın
dan ellerindeki imkânlarla Türkiye'nin diğer 
şehirlerine uzanması ve orada yeni fakültele
rin, müstakbel üniversitelere mihrak teşkil 
edecek olan yeni fakülteleri açması demektir. 

Hükümetlerin veya Devletin fakülte açması 
kanunlarla veya Hüikümetiıı teklifi ile yapılma
sı hususuna gelince; bu elbette teşrii, yasama 

| fonksiyonunu haiz olan Meclisin hakkıdır, Hü
kümet de getirebilir. Ama, böyle bir kanun 
şevki ile, bir kaç maddelik kanun şevki ile han
gi üniversitenin hangi imkânlarını nereden ne
reye nakledebileceğimizi teknik olarak, Par
lâmento olarak tâyin etmek mümkün değildir, 
hattâ Hükümetin yetkisi dışındadır. Çünkü. 
üniversiteler muhtardır, üniversitelere dışar
dan müdahale ile, kanun yolu ile ille şurada 
bir fakülte açacaksınız diye bir üniversiteye 
bir yüklemede bulunmak, oranın teknik im
kânlarını bilip bilmeme bakımından mümkün 
olamıyacağı için, yine bu yolda üniversiteleri
mizin teşvik edilmesi; ama buyurduğunuz gibi. 
Sayın Melen'in buyurdukları gibi bu fakülte
nin meselâ İstanbul'da değil de yine aynı üni
versite tarafından Edirne'de veya yurdun baş
ka bir yerinde açılmış olması temenni edilirdi. 

Ayrıca, ticaret akademilerinin fakülte ol
ması hıi3U3U da yine aynı şekilde münakaşa 
edilebilir. Fakülte olabilmek için mutlaka bir 
üniversiteye bağlı olmak veya fakülte kurula
bilecek hale gelmek, ancak işte o zaman aka
demilerin kanunlarla yeterli öğretim üyesi kay
dı ile akademik formasyonu haiz yeterli öğretim 
üyesi bulunması kaydiyle mümkün olabilir. 
Bı\ hususlara değinmek ihtiyacında olduğum 
için vaktinizi aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, yeni bir fakül
tenin açılmış olmasından dolayı biz de huzuru
nuzda memnuniyetimizi ifade etmekten haz du
yuyorum. Hakikaten ilim müesseselerinin açıl
ması bugünün teknik ilmin ihtısaslaşan kolla
rına göre cemiyetin ihtiyaç duyduğu elemanla
rın yetiştirilmesi hakikaten lâzım. Fakat İkinci 

| Beş Yıllık Plân var. İkinci Beş Yıllık Plânda 
nerelerde nasıl üniversitelerin açılacağı, kuru
lacağı belirtilmiş. Temenni edilmiş, karargir 
olmuş. Yüksek meclislerden geçmiş. Fakat bu 
plânda derpiş edilen yerler de, ki zannediyorum 
ki, yedidir, beş veya yedi zannımca, bunlar 
arasında Anadolunun muhtelif yerlerine serpiş
tirilmiş, merkezî durumda vilâyetler var. Bura
larda üniversiteler açılacak. Arkadaşım evet 
üniversiteler açılması lâzım. Ama üniversite 
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para ile açılır. Şimdi imkânlarımızı İstanbul'
da, Ankara'da ve bu gibi yerlerde plânın dışın
da ve plânın hedeflerine uymıyan bir şekilde 
dağıtırsak bu defa plânın gerektirdiği işleri 
yapmak gecikir veyahut da yerine getirilmez. 
Bu bakımdan bu şekilde fakültelerin yerlerinin 
üniversite içersinde çarçabuk açıhvermesi, hat
tâ raporda diyor ki, «açılmış, faaliyete başla
mıştır.» istim sonradan gelsin hesabı kanun ge
liyor. Şimdi bu da olmaması lâzım. Bu kanun
suz bir tasarruf oluyor bugüne kadar yapılan. 
Muhtariyet ama muhtariyet 'kanundan önce ha
reket etmeyi her halde gerektirmez. Bu cihete 
de temas etmeyi uygun buldum. 

Şimdi arkadaşlarım, buna benler Türkiye'de 
bir çok müesseseler var. Bunların geliştirilmesi 
lâzım. Benden önce konuşan sayın arkadaşımın 

' işaret ettiği gibi bunları İstanbul'da ve merke
zî yerlerde topladığınız zaman, bu defa, diğer 
müesseseleri başka yerde açmak imkânları güç
leşmektedir. Bu sebeplerle bendeniz bu getiri
len tasarıyı beğenmediğimi huzurunuzda ifade 
etmek isterim ve böyle emrivakilerle plânda ön
görülen hedeflere gidişi bunların sekteye uğra
tacağı kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dilkeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, bendeniz defalarca bu kürsüden üniversi
telerimizin bundan sonra fakülte açtıkları va
kit civar şehirleri düşünmesini ileri sürmüş
tüm. Buna yeni üniversiteler önderlik yaptı. 
Bunu memnuniyetle kabul ederiz. Fafcat en es
ki üniversitemiz vardır, İstanbul Üniversitesi. 
İstanbul Üniversitesi cidden "".sığını başka tara
fa yaymak itsiyecek önderlik yapacak maale
sef bu olmuyor. Meselâ geçen yıldı galiba, Ve
teriner Fakültesi İstanbul'da açtı, yine. Halbu
ki Edirne, hudut, serhat şehrimiz, binaları da 
var, filânı da var. Bunu oraya açacaktı. Yine 
tekrar karşımıza çıkıyor. İşletme fakültesi. O 
da İstanbul'da. İsatnbul yükünü almış, hacmini 
plmış. Doluyor taşıyor. Öğrencilerin bureda ta
mamen yetişmesine de imkân var mı, ben pek 
bilmiyorum. Yetişebilir ama (küçük kasabalar
da, küçük şehirlerde çok daha iyi yetişebilir. 
Ve büyük şehirlere biz akını durdurmuş olu
ruz. Bunu sayın hocalarımız, sayın profesörleri
miz düşünmeli. Bunu yapmıyorlar. Diğer taraf
tan halkta şöyle bir istifham var, Hoca olarak 

söylüyorum, diyorlar ki, üniversite profesörle
ri hakikaten istanbul'dan ayrılmak istemiyor
lar. İlim adamlarımızı, diğer fakülteleri başka 
vilâyetlerde açtığımız zaman oraya göndermek 
imkânını da buluruz. İstanbul'dan biraz çıkar
lar Meselâ Trabzon Üniversitesine gönder
mek için gayet zorluk çekiliyor. Hiç ol
mazsa İstanbul Üniversitesi Marmara böl
gesini Trakya bölgesini (kucaklıyacaktı. Bu
nu Edirne'ye kuracaktı. Büyük binalar 
da var. Bendeniz gördüm. Maarif Vekili 
oralı olduğu için söylemiyorum. Yazıjk, üzülü
yorum. Paytaht olmuş, hudut kasabası, pırıl 
pırıl binaları filân filân var. İstanbul Üniver
sitesi hiç kimseye söylemeden, ben, burada hare
kete geçeceğim, fakültelerimi burada kuraca
ğım diyeceği halde, Ziraat Fakültesi gibi hiç 
bir türlü harekete girmiyor. Maarif Vekâleti
nin değil, arkadaşlar bu kabahat Parlâmento
nun bence. Böyle kanunlar geldiği vakit komis
yonlarda reddeceğiz. Diyeceğiz kiı siz Anado7 
lunun başka şehirlerine açıyorsanız bunu kabul 
edeceğiz, yoksa kabul etmiyeceğiz. Biz bunu 
yapmamız lâzım. Ne gelirse kaJbul ettiğimiz tak
dirde emin olunuz İstanbul Üniversitesi bizim 
diğer vilâyetlerimizde fakülte açmıyacaktır, 
buna yanaşmıyacaktır, gözükmüyor. Yeni fa
kültelere bu hususta teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim, can ve gönülden. Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Diyarbakır'a açmış. Yeni kurul
du, daha Hacettepe söz verdi. İlk modern tıp 
üniversitesi Kayseri'de açılmıştır. Söz verdi bu
rada açacağım dedi, 14 Martta temelini atıyor, 
Kayseri'de. Yeni üniversite. Üniversite böyle 
olacak. Bir yerde yığmıyacaksınız. 

Millî Eğitim Bakanlığını da suçlamaya hak
kımız yok, Özel okullar babında. Eğer bizim 
üniversitelerimiz şimdiye kadar Anadolunun 
muhtelif kasabalarında fakültelerini açmış ol-
mydı bir, üniversitelerin nüvesini atacaklardı, 
ilk nüvesini. O yavaş yavaş gelişip üniversiteye 
doğru gidecekti. 

2. Bütün Anadolu'nun kasabalarında yani 
vilâyetlerinde üniversitelerini fakültelerini 
kursaydı gençler buraya akın etmiyecekti. 
ve özel okullara da meydan kalmıyacaktı. 
Neden kalmıyacaktı? ilim adamları bilhassa 
maarifin dimağı olan üniversiteler bunu dü
şünmeli. Bize getirmemeli, gelmemeli. O ba-
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kımdan samimiyetle söylüyorum ki, bu hare
ketlerini istanbul üniversitesi gibi eski üni
versite mensuplarına ben şahsan yakıştıramıyo
rum. Ve cidden kınıyorum. Yeni üniversiteler
den ilham alarak, önce söylediğim gibi, Edir
ne'den başlayıp, Marmara bölgesini içine alıp 
fakültelerini yaymak mecburiyetindedir. Ar
kadaşlar, Trakya hayvancılık muhiti, hiç gitmi-
yelim diye İstanbul biraz önce arz ettiğim 
gibi Veteriner Fakültesi. Bunu insanın kafası 
almıyor doğrusu. 

Şimdi Sayın Melen, fikirlerine hürmet ede
rim. Haklı, fakat Maarif Bakanlığı değil. 
Maarif Bakanlığına geliyor Emrivakilere Maa
rif Bakanlığı la dayatabilir, ama kanunu ya
pan biziz. Bu kanunu, bu gibi kanunlar, bil
hassa bundan sonra, hattâ şimdi bile emrivaki 
yapmasınlar, şimdi bile, böyle yeni fakülte
ler açıldığı zaman, açılacağı zaman istanbul'
da, Ankara'da olduğu vakit kabul etmeme
liyiz. Yarın bunu Erzurum Üniversitesi açtığı 
vakit o da diğer yakın vilâyetlere fakülte
lerini dağıtmalı. Reddetmeliyiz. Reddettiğimiz 
takdirde üniversite heyeti mutlaka diğer vi
lâyetlerde fakültelerini açmak yoluna gider. 
Bu da bizim elimizde. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir sayın se
natör arkadaşımız bunun istanbul'da değilde, 
Hacettepe'nin yaptığı gibi, Anadolu'nun diğer 
vilâyetlerinde açılmasıdır, dendi. Hacettepe 
Kayseri'de bir Tıp Fakültesi açmamıştır, şube
sini açmıştır. Şimdi istanbul üniversitesinin 
açmış olduğu bu İşletme Fakültesi İstanbul'da 
kurulacak. Gerektiği takdirde bunun şubesi 
her hangi bir yerde açılabilir. Şimdi, ben daha 
da ileriye gidiyorum, Sayın İstanbul üniver
sitesi Senatosundan en kısa bir zamanda bir 
Eğitim Fakültesinin kanununu da getirsin. Her 
ne kadar Sayın Millî Eğitim Bakanımız kar
şıdan elle hayır diye işaret etmiş ise de, eği
tim bu memleketin temel problemlerinden bi
rini halledecektir. 

Yalnız, verilen kadrolara karşı değilim. Bu 
yeni kurulan fakültede 76 öğretim üyesi ve 
65 te asistan mevcuttur. İstanbul Fen Fakülte
sinde 1948 senesinden sonra Atom ve Çe
kirdek Fiziği, Jeofizik, Tatbikî Jeofizik, Teo
rik Fizik, Radyo Biyoloji, Minoroloji, Tatbikî 

Jeoloji ve iki Zooloji kürsüleri kurulmuştur. 
Aynı üniversite senatosundan da bu kurulan 
kürsülerde bu üniversitenin hakiki profesör
lerinin yetişmesi için gerekli kadrolarını da 
en âcil bir zamanda beklemek de bir istanbul 
senatörü olarak en tabiî hakkımdır. Teşekkür 
ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sırada ya
zılımıyım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî yazdık. Sırada Sa
yın Ağanoğlu, Sayın Kutlar, Sayın özden, Sa
yın Kürümoğlu var. Söz alış sırasına göre kay
dediliyor. 

Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu konu etrafında 
iki anafikir çarpışmaktadır. Birisi; üniversite 
muhtardır, böyle hazırlamış, böyle kabul et
mek gerekir, üniversite muhtardır, doğrudur. 
Ve bu lüzumu görmüş, esbabını tezekkür etmiş, 
yeni bir işletme fakültesi kurmak istemiştir. 
Buna bir diyeceğimiz yok ama, Türkiye'nin 
şartlarını, kalkınmakta olduğunu ve plânlı bir 
devrede bulunduğumuz gerçeğini de hiç olmaz
sa üniversitenin de nazara alması lâzımgelir. 
Yani üniversite muhtariyeti hiçbir suretle bu 
kalkınma esas ve hedeflerine aykırı bir fikri 
telkin etmez ve tervicetmez. Asıl hastalık şura
dadır arkadaşlar; üniversite öğretim üyeleri bel
li bir bölgenin dışına çıkmak istememektedir
ler. Erzurum üniversitesinde çektiğimiz sıkıntı, 
Diyarbakır üniversitesinde çektiğimiz sıkıntının 
temel sebebi budur. Şimdi her sene üniversite
ler fakülteleri, fakülteler şubeleri kendisinden 
ayıracak, tecezzi edecek, yeni yeni kuruluşlar ha
line gelecek. Ve yeni yetişen öğretim üyeleri de 
orada kendilerine iş imkânı bulacaklardır. Peki 
kalkınma ve bölgesel denge nasıl sağlanacak? 
Bölgeler arasındaki bu farklılık, bu uçurum na
sıl giderilecek? Bütün yurt sathında ilmi yay
mak, okuma imkânlarını çoğaltmak sadece ilko
kulu götürmekle mümkün olur mu? Sadece or
taokul ve liseler açmakla mümkün olur mu? Üni
versitelerimiz bu noktadan hareket etmelidirler. 
Üniversite muhtariyetini bu esasa göre kullan
malıdırlar. Yalnız şimdi ödenek istiyorlar. Bel
ki verilecek. Cevap? «Efendim bu kuruluş ka
nunu değil, ödenek kanunudur.» ödenek kanu
nu vesilesiyle hiç olmazsa Parlâmentonun bu gö-
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rüşünü, bu noktai nazarını üniversiteler bundan 
sonraki kararlarında nazara almalıdırlar. Aksi 
takdirde üniversiteler bir dar çerçeve içinde bir 
araya gelecekler, memleketin gerçekleri bir ta
rafta kalacak, yurdun kalkınması bir tarafta ka
lacak, yine aykırılıklar, yine bölgelerarası den
gesizlikler olacak, hattâ olacak değil, uçurum 
haline gelecek, çok artacak. Bu vesileyle bu ka
nun nasıl çıkar bilmiyorum. Ben şahsan bu ka
nuna müspet oy vermiyeceğim, bundan sonraki 
hareketleri, bundan sonraki kararları hiç olmaz
sa bu plânlı kalkınma devrinin anlayışına ka-
nalize edebilmek için. üniversiteden gelen arka
daşlarımla, ve sayın dekanla da konuştum bu 
meseleyi; daha evvel aynı şeyleri kendilerine de 
söyledim. Yani dert hepimizce beraber mütalâa 
edilmeli, üniversitesi de Parlâmentosu da, parti
leri de bu meselede artık birleşmelidirler. Üni
versiteli hoca muhteremdir, değerlidir ve ilmine 
de itibar ediyoruz, imkânlar nisbetinde de bir 
şeyler temin olunmuştur. Ama, onlar da biraz 
şu memleketin artık Doğusunu, Batısını, Orta -
Anadolu'nun bu fakir bölgelerini de düşünsün
ler. Hep bir duvar içinde kalmak hevesinden 
ayrılsınlar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa-
ym Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; ilim 
büyük merkezlerde gelişir. Ücra bir köyde bir 
âlimin yetiştiği vâki değildir, ilim sosyal bir 
muhit ister, materyal, imkânlar ister. Bu itibar
la, en büyük şehrimiz İstanbul'da en büyük üni
versitemizin gelişmesi ve bu üniversiteden im
kânların yurt sathına yayılması gayet tabiîdir. 
İstanbul Üniversitemiz bu yıl 515 nci kuruluş 
yılım kutladı. Bu en eski ilim ocağımızın bü
yük gelişmesi Cumhuriyet devrinde vâki oldu. 
Yalnız memleketimizin ihtiyaçlarına göre bu en 
eski ilim ocağımızın fakültelerini geliştirmesi 
maalesef yavaş olmuştur. Türkiye 1923 ten be
ri bir iktisadi kalkınma gayreti içerisindedir. 
istanbul üniversitesinde iktisat Fakültesi ancak 
1936 da kurulabilmiştir. 1936 dan sonra Türki
ye'de işletme dersi, bir ders olarak, bir kürsü 
olarak iktisat Fakültesine girebilmiştir. Ama bu 
çağ işletmecilik çağıdır. Okul da bir işletmedir, 
hastane de bir işletmedir, bir ticarethane de iş
letmedir. Bunu biz yeni anlıyoruz, yeni öğreni
yoruz. Hattâ Üniversitemizin, bugün 30 000 i 

aşkın öğrencisi olan istanbul Üniversitemizin bir 
İşletme Fakültesi kurmakta gecikmiş olmasını 
tenkid etmek durumundayız, iktisat Fakültesi 
1936 da kuruluyor. Bu Fakülte içinde bir İşlet
me Enstitüsü ancak ve o da yabancıların telkini 
ile yardımları ile 1953 te kurulabiliyor. Ve 1955 
ten bu tarafa bir işletme Enstitüsünün muay
yen bir sahada çalışmalarım görüyoruz. Nihayet 
imkânları gelişmiş olarak bir öğretim kadrosu
nu yetiştirmiş olarak bugün de bir Fakülte ha
line geliyor, istanbul üniversitesinde bir yeni 
fakültenin kurulması bir ihtiyaca cevap verir. 
Ve haklı olarak yurdumuzun her tarafında da 
bu kabil çalışmaların olmasını isteriz. Ama bir 
yerde kurulacak, gelişecek, eleman yetiştirecek, 
onlardan faydalanarak diğer şehirlerimize yeni 
imkânlar getireceğiz. Eğer istanbul'da bir Tıp 
Fakültesi olmasaydı, Cumhuriyetten evvel An
kara'da bir üniversite ve bir Tıp Fakültesi ku
rulabilir miydi? Eğer Ankara Üniversitesi şu 
son 15 - 20 sene içerisinde gelişip yeteri kadar 
hekim yetiştirmeseydi, bugün Erzurum Üniver
sitesinde bir Tıp Fakültesi kurulabilir miydi? 
Bu itibarla İstanbul Üniversitesinde gecikmiş 
olarak kurulan bir Fakülteyi biran evvel geliş-
tirebilirsek kısa bir zaman sonra 3 - 5 sene içe
risinde Diyarbakır Üniversitesinde bir işletme 
Fakültesi, Erzurum Üniversitesinde bir işletme 
Fakültesi kurmak imkânlarına kavuşacağız. 
Biz küçük bir İşletme Enstitüsünden fay
dalanarak Erzurum Üniversitesinde işlet
me dersi verecek öğretim üyesi sağlı
yorduk. Bir sömestr için gidiyordu, oradaki 
gençlere işletme konusunda ders veriyordu. Bu 
itibarla memleketimizin her tarafında yeni ihti
yaçlara göre, yeni müesseseler kurabilmek için 
büyük merkezlerde noksanları tamamlamaya ve 
oralarda bugün mevcudolan imkânları derleyip 
toparlayıp fakülteler halinde yeni kadroları ye
tiştirmeye mecburuz. Bir fakülte bugün kurula
caktır. Bunun vereceğimiz kadroları hemen 
doldurması mümkün değildir. Sıra bekliyen do
çentlerden birkaçı profesör olacak, sıra bekliyen 
asistanlar doçent kadrolarına geçecektir. Birkaç 
sene sonra bunlardan birkaç tanesini Ankara'ya 
veya Erzurum'a göndermek imkânımız hâsıl ola
caktır. Bu itibarla bir kısım arkadaşlarımızın 
niçin yurdun başka yerlerinde kurmuyoruz ten-
kidlerine bu şekilde bir cevap vermek mümkün
dür. Yok eleman. Bugün Türkiye'de işletme sa-
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hasında ihtisası olan profesör parmakla sayıla
cak kadar azdır, yetiştirmemişizdir. Bunun ye
tişmesi için bir yerde başlamak lâzım. Bu baş
langıcı bugün hiçbir imkânı olmıyan Erzurum'
da başlıyamayız. Ama İstanbul Üniversitesinde 
birtakım imkânlar toparlanmıştır, orada başlaya
biliriz. İki sene, üç sene sonra da Erzurum'a 
intikal ettirebiliriz. 

istanbul üniversitesinde İsletme Fakültesinin 
aşılmasına imkân sağlayan, biraz evvel arz etti
ğim gibi, iktisat Fakültesinin mevcudiyeti, bu 
Fakülte içerisinde bir işletme kürsüsünün mev
cudiyeti, daha sonra bir İşletme Enstitüsünün 
kurulmuş olmasıdır. Geçmiş seneler içerisinde 
bu imkânlar bugün bir işletme fakültesini ku
rabilecek bir kadroyu yetiştirmiştir. Bu kadro
ların fakülte halinde çalışmaya bağlayınca da
ha yeni imkânlarla kuvvetlenecek, birtakım ye
ni elemanlar yetiştirecektir, önümüzdeki üç, beş 
sene içerisinde diğer üniversitelerimize de yeni 
fakülteler kurma imkânlarını bu suretle sağla
mış olacağız. 

Gecikmiş olarak bugün ancak ele alabildiği
miz bir fakültenin biran evvel kurulmasında bü
yük fayda ve isabet vardır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurunuz. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; kalkı
nan Türkiye'de bir işletmecilik Fakültesinin ku
rulmasını takdirle karşılarım. Ancak bu Fa
külteler kurulurken Anadolu'nun, gelişen Ana
dolu'nun da ihtiyaçları düşünülmelidir. Bütün 
fakülteleri, yüksek okulları İstanbul'da toplar-
sak ekonomik, sosyal birçok mahzurlarla karşı 
karşıya geliriz ve gelmekte olduğunu her gün 
görmekteyiz. Binaenaleyh, bu yüksek okulları 
Anadolu'nun gelişen diğer köşelerine de yay
mak mecburiyetindeyiz. Bilfarz, Diyarbakır'dan, 
Gaziantep'ten, Siirt'ten, Kars'tan bir öğrencinin 
istanbul'a gitmesi o aile için büyük bir külfet 
teşkil edeceği gibi, Devlete de büyük külfetler 
tahmil etmektedir. Binaenaleyh, birçok körlen
miş kalmış zekâları memlekette faydalı bir hale 
getirebilmek için bu ilim yuvalarını Anadolu'
ya serpiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Gaziantep bugün 200 bin nüfusu aşkın, bü
yük bir hinterlandı olan büyük bir sanayi, kül
tür ve ticaret merkezidir. Burada şimdiye ka

dar bir yüksek okulun agîlma^ıası büyük bir 
noksanımızdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı iki sene evvel Ga
ziantep'te yakında kanunlaşacak Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisinden birinin açıla
cağını vaad buyurdular, halka bunu ilân etti
ler. Biz bunun daha bir emaresini görememekte
yiz. Onun için yalanda çıkarılacak olan Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kanununun 
biran evvel çıkarılmasını ve bunun Gaziantep gi
bi Anadolu'nun diğer gelişmekte olan şehirlerine 
de yayılmasını bilhassa istirham ederim. 

Bu teknik olmllann açılması bilhassa kalkı
nan Türkiye'de bir zaruret halini almıştır. Bu 
yüksek okul yuvalarını açarken başta gelen bü
yük bir görevimiz de öğretim kadrosunu yetiş
tirmektir. Millî Eğitim Bakanının bize her za
man mahsur olarak önümüze sürdüğü öğretim 
kadrosunu bulamama keyfiyetidir. Onun da ça
resi var. Bugün çok değerli yüksek tahsil öğ
rencilerinin arasından öğretim görevlisi olma du
rumunda olanlarla mukavele yapılır, bunlara da
ha geniş imkânlar verilir, Garpteki kültür mer
kezlerine gönderilir, bu şekilde bu fakültelerin 
veya yüksek okulların öğretim üyeleri de sağlan
mış olur. Garpte de bu yüksek okullar bir yer
de temerküz ettirilmiş değildir. Memleketin her 
tarafına dağıtılmış bulunmaktadır. Onun için is
tanbul'da işletmecilik Fakültesinin açılmasını 
tebrikle, takdirle karşılarken, Anadolu'nun di
ğer köşelerine de bu ilim, irfan yuvalarının açıl
ması için biran evvel gayret sarf edilmesini is
tirham ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul)—- Sayın Baş
kan, kıymetli senatör arkadaşlarım; ben bu ka
nun münasebetiyle hiç söz almıyacaktım. Ve ka
nuna da rey verecektim. Ama baktım ki, bâzı ar-
kadaşbrımız, yani bilaistisna iktidar partisi 
bunların içinde var, bâzı arkadaşlarımız mesele
nin esasına girerek kıymetli fikirler serd etti
ler. Bu fikirlere ünsiyet edemediğim için, kusu
ra bakmasınlar, bâzı kendi şahsi fikirlerimi de 
ifade etmek isterim. 

Bilhassa Saym Dikeçligil, M çok severim ken
disini bâzı fikirlerinde beraberim; bununla be
raber hoşlanmadım serd ettiği mütalâalardan. 
Niçin diyor Edirne'de yapmıyorsunuz da istan
bul'da yapıyorsunuz? Canım efendim, üniversite 
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tesis edilmiyor, bir fakülte açılıyor ve a^Imış 
bir Fakülteyi, bir seneden beri tedrisat 3/apan 
bir Fakültenin kadrosu tesbit ediliyor, kanun 
haline getiriliyor. Haklısınız, fakülteler ikmal 
edildikten ve istanbul Üniversitesi, Ankara Üni
versitesi, Trabzon üniversitesi şu, bu diğer Er
zurum'da bulunan Üniversiteler bütün kadro" a-
riyle, bütün ilmî kadrolariyle taazsuv ettikten 
sonra şube açmaya kalkar da başka şehirlere 
doğru inkişaf etmezse, ben de sizinle beraber 
olurdum. Ama dâva böyle değil. Dâvayı kıs
kançlık hisleriyle ve bölgecilik mûtalâalariyle 
halletmeye imkân olmadığını düşünüyorum, 

BAŞKAN — Sayın özden burada konuşan 
arkadaşlar kıskançlık veyahut da bölgecilik 
duygusunu ifade etmediler. 

EKEEM ÖZDEN (Devamla) — Kimseyi ve 
hieıbir üyenizi ithama hakkım yoktur. Ben ken
di mütalâamı arz ediyorum. Meselâ Saym Bakir 
Ağano?rlu gayet güzel beyanda bulundular. İlim, 
dediler, büyük merkezlerde inkişaf eder. Ha
kikaten çok doğrudur, yerinde bir mütalâadır. 
Ve bir mütarifedir bence. Münakaşaya bile lü
zum yoktur. Çünkü tarihî seyre şöyle bir dik
kat ederseniz arkadaşlar, gerek bizim tarihi
mizde ve gerekse Avrupa tarihinde bilhassa 
Rönesans devrinde bu tamamen böyledir. Yani 
ilim büyük şehirlerde inkişaf eftmiştir. 

Kendi hatıramı söyliyeyim arkadaşlar. Ben 
istanbul'da okuyordum. Erzincan'a gittim. Er
zincan'a sılaya gitmiştim. O saman Allah rah
met eylesin Salih Omurtak 7 nci Kolordu Ku
mandan vekiliydi. Ben ağladım, dedim ki, an
nemden ve babamdan ayrılmak istemiyorum, 
burada bulunayım, burada tahsilimi ikmal ede
yim. Babam dedi ki, seni Salih Paşaya götüre
ceğim, o ne derse o olacak. Hakem yaptı. Ben 
gittim Salih Paşaya arzumu söyledim. Paşa, 
hayır dedi, olmaz, ilim dedi aynen arkadaşlar 
«îlim, dedi, büyük şehirlerde daha fazla öğre
nilir küçük şehirlerden. Tatbikat safhasında, 
fiiliyat safhasında, orada gözükür. Ben «din
gili» dedi Erzincan Harbiyesinde bilemiyordum 
dedi. «Dingil» ne demektir, bunu bilemiyordum, 
İstanbul'a geldiğim zaman öğrendim dedi. Bu 
ufak hatıramı lütfettiniz dinlediniz, teşekkür 
ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Büyük 
şehirlerde diskotekler de öğreniliyor. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — O diskotek
ler de o ayrı, başka dâva. Onları da münakaşa 
edebiliriz. 

Şimdi bizim tarihimizde 500 küsur sene ev
vel istanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, 
Külliyeyi nerede yaptı arkadaşlar? Kastamonu'
da mı, Erzincan'da mı? Hayır, hayır arkadaş
lar, istanbul'da yaptı. Bu külliyeye âlimler 
nereden getirildi? Muhtelif yerlerden âlimler 
Tiflis'ten, şuradan buradan âlim getirildi, Faltih 
Külliyesi teşkil edildi. Fatih Külliyesi hususun
da büyük bir cilt var; Süheyl Beyin, orada bun
lar tafsilâtiyle yazılıdır. Bundan sonra Fatih, 
Fatih Camiinde Dolap Kütüpanesini teşkil etti 
ki bu kitapların bir kısmı Bayezit Kütüpanesin-
de, bir kısmı da Fatih Kütüpanesinde mahfuz
dur. Demek ilim oradan çıktı ve Külliye, Da
rülfünun, ondan sonra Üniversite oldu. Medre
seler oldu. Meselâ Semaniye Medresesi arka
daşlar şimdi hatırıma geleni. Ben tafsilâtiyle 
bunları okudum, ama şimdi unutmuşum. Sema
niye Medresesi de istanbul'da tesis edildi. 

Rönesans devrinde nasıl oldu? Mikel - Anj 
nereden yetişti ve Rönesans italya'nın hangi 
şehrinde teşekkül etti, inkişaf etti arkadaşlar? 
Jlica ederim, yani ben biliyorum diye benim 
böy^e bir iddiam yok. Zaten bunları en bilmi-
yen adam belki içinizde benim. Ama biraz lütfen 
tarihî tekâmülü, ilmin tekâmülünü lütfen düşü
necek olursak ve meseleye esaslı bir şekilde de
rinlisine nüfuz etmeye çalışırsak, ilmin büyük 
merkezlerden inkişaf ettiğini kabul etmek mec
buriyetinde kalırız. 

Şimdi, istanbul Üniversitesi henüz diğer bü
yük üniversitelere göre ingiltere'deki, Fransa'
deki hattâ Almanya'daki üniversitelere göre bir 
rüseym halindedir bence. Büyük bir ilim yapa
mıyor. Ve Türkiye'de ilim zaten daha emekli
yor. Şimdi bu ilmin emeklediği yerin en büyü
ğü istanbul Üniversitesidir. Siz, oranın işletme 
Fakültesi bir seneden beri çalışıyor, onu lütfen 
götürünüz Edirne'de açınız, diyorsunuz. E, Sa
yın Dikeçligil, bunda affedersiniz, ama ben özür 
diliyerek söylüyorum, mantık göremiyorum. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Ben de 
konuşacağım tabiî. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Belki sizin 
benim anlıyamadığım büyük fikirleriniz var. 
Ama ben bir türlü bunlara nüfuz edemiyorum. 
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Kıymetli arkadaşlarım dâvayı, belki bu ta
sarıya rey vermiyecek arkadaşlar bulunabilir hiç 
şüphesiz, bir kanaattir. Ama dâva bir basit dâ
va, «Edirne'de yapılmıyor da niçin orada yapı
lıyor, öteki oluyor»... Böyle bir şey değildir. Ni
hayet İstanbul Üniversitesinin bir fakültesi, te
şekkül etmiş bir fakülteye lütfedip kanuni 
bir şekil vermeye çalışıyorsunuz. Bu bir ilmî 
münakaşanın haricindedir. Üniversite teşkil et
miyoruz, Kayseri'de üniversite teşkil edelim. 
Kastamonu'da üniversite teşkil edelim, getirsin 
Millî Eğitim Bakanı bu kanunları ben muarız 
değilim bunlara. Niçin muarız olacağım. Her 
yerde bir üniversite teşkil etmeye çalışalım. Ama 
büyük merkezlerdeki üniversitelerin bu halinde 
kalmamasını, daha fazla inkişafa doğru meylet
mesini istiyelim, temenni edelim, dâvamız budur 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır. 
Sayın Orhan Kor yeterlik önergesi vermiştir. 
Sayın Kor eğer münasip görürseniz, İçtüzüğün 
61 nci maddesindeki yetkimi kullanarak, konuş
maların önemine binaen, 5 sayın üye de söz iste
miştir; bir teklifte bulunayım, 10 dakikayla gö
rüşmeleri kayıtlıyalım. Siz de önergenizi geri al
mış olun, bu konuyu görüşmüş olalım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Evet, teklifinize 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Konuşmaların 10 ar dakikayla 
kayıtlanması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Bakan söz istiyorsunuz; izin verirse
niz arkadaşlar konuşsun da ondan sonra. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Olur efendim, sonra 
görüşebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, İstanbul Üni
versitesine bağlı İşletme Fakültesinin Kadro 
Kanunu üzerinde müzakere cereyan ederken 
bâzı muhterem hatiplerin bu konuyla ilgili ve 
benim de benimsediğim noktalara temas etme
leri dolayısiyle söz almak mecburiyetinde kal
dım. 

Efendim, bu tip kanunların bu Meclisten 
geçmesini ben kıvançla karşılıyorum. Şunu ifa
de edeyim M, ister İstanbul'da, ister Ankara'

da, isterse Doğunun her hangi bir vilâyetinde 
bir fakülte tesis edilsin; bu, memleket eğitimi
ne hizmet mânasını taşıdığı için iftihar edile
cek bir hâdisedir. Fakat gerçek şudur ki, Tür
kiye haritamızı şöyle gözlerinizin önüne getirin 
ve İzmir'den Artvin'e bir çizgi çizin. Dikkat 
buyurulursa görülecektir ki, üniversitelrimiz 
bu çizginin tamamiyle Kuzeyinde kalır ve Gü
neyinde hiçbir üniversite yoktur. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Diyarbakır'da 
var? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Üni
versite değildir orası. Yeni açılan Ankara Üni
versitesine bağlı tıp fakültesidir. Üniversite 
olarak bu çizginin Kuzeyinde kaldığına göre, 
muhterem diğer bâzı üyelerimizin müşahedele-
lerine ben de katılıyorum ve diyorum ki; bu, 
üniversite ismi altındaki teşekküllerin, bu çiz
ginin altına da geçirilmesi lâzımdır.. 

Bugün, bu Mecliste uzun zamandan beri üze
rinde müzakere ve münakaşa edilen bir konu 
vardır; özel yüksek okullar konusu. Benim ka
naatimce özel yüksek okulların doğuş sebebi, iş
te üniversitelerimizin ve bu üniversitelere bağlı 
fakültelerin kifayetsiz oluşudur. 40 bin öğren
ciyi barındırmak imkânına sahibolan özel yük
sek okullar, hiç şüphe etmiyorum ki, bu zarure
tin şevkiyle kurulmuştur veya kurulmasına mü
saade edilmiştir. 40 bin öğrenciyi bugünkü ka
pasiteyle bugünkü üniversitelerimizde okutmak 
imkânına sahip değiliz. E, bu sahip olmamamızı 
şu veya bu gerekçeyle özel yüksek okul açılsın 
veya açılmasın şeklinde münakaşa mevzuu et
mek ayrı bir mesele. Ama bunu diğer bir zavi
yeden de mütalâa etmek gerekir; o da bu 40 bin 
öğrenciyi hali hazır kapasitesiyle mevcut üni
versitelerimizde okutma imkânımız var mıdır, 
yok mudur? Benim kanaatimce yoktur. 

Bâzı üye arkadaşlarımız bu kanun teklifi 
iolayısiyle aleyhte mütalâa ıserd ettiler ve dedi-
rer ki; «bunun aleyhinde oy kullanacağız». Ola
bilir. Bu bir görüştür, fikirdir. Fakat be
diin görüşümle, hiçbir suretle bir üniversitenin 
'-.uriuğu bir fakültenin kadro kanununu red
detmek için sebep gösterilemez. Çünkü bu 
fakülte evvelce tesis edilmiş yüksek okuldur 
"eya değildir veya yeniden kuruluyor. Ama 
*? zaruretin, bir ihtiyacın cevabıdır. Bu sü

etle her halükârda kurulan bir fakülte ister 
istanbul üniversitesine bağlı olsun, isterse An-
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kara üniversitesine bağlı olsun, isterse Kara
deniz Üniversitesine veya Atatürk üniversitesi
ne veya Ege üniversitesine bağlı olsun, bun
ların hepsini ben şahsan kıvançla karşılarım 
ve lehte oy kuUanırım. 

Esasen bu kanun dolayısiyle ben Senato 
Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak lehte oy 
kullandım, bu sebeple aleyhte konuşmama 
esasen imkân yok. Fakat orada dahi düşün
cem bu idi. Yani bir fakülte kuruluyorsa, bu
nu mutlaka desteklemek lâzımdır. Ben memle
ket zaviyesinden faydalı bir hareket olarak kar
şılıyorum bunu. 

Sayın Dikeçligil ve Hazer'in sözlerine ben 
de katılıyorum. Fakat karamsar olmamak lâ-
zrmgeldiği noktasında kendilerinden ayırılırım. 
Şöyle ki; geçen de bilvesile öğrendik, Hacet
tepe Üniversitesi Rektörü Kayserimde, bir Tıp 
Fakültesi kurulmasını tasavvur ettiklerini ve 
yakında buna teşebbüs edeceklerini beyan et
mişlerdi. Nitekim, şimdi Sayın Dikeçligirden 
öğreniyorum ki, bu tahakkuk etme safhasında
dır. Keza Ankara Üniversitesine bağlı olarak 
Elâzığ'da bir Ziraat Fakültesi ve Diyarbakır'da 
bir Tıp Fakültesi kurulmuş olduğu malûmu
nuzdur. Yine aldığım bilgiye göre, Diyarbakır 
Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör geçen gün 
burada idiler, kendisiyle konuştuğumuz zaman 
dediler ki; «Diyarbakır'da önümüzdeki yıllar
da beş fakülte dalha kurulacaktır ve bu Doğu'-
da kurulması mutasavver olan bir üniversite
nin nüvesini teşkil edecektir.» Bu sebeple ben 
diğer arkadaşların fikirlerine iştirak etmiyo
rum. Yapılmıyor, edilmiyor değil, bu zihni
yet, bu fikir mevcut iken Doğumda beş fakülte, 
DiyarbaJkırtöa beş fakülte daha kurulması mu
tasavver iken kurulmuyor şeklinde bir karara 
varmak mümkün değil. Ama her şeyi malî im
kânlarla, maddi imkânlarla mütalâa etmek ge
rekir. Bu bakımdan ben, geç kalınmış da oba 
bu fakültelerin açılacağına inanıyorum. 

Düğer bâzı sayın üye arkadaşlarımız ilmin 
büyük merkezlerde gelişeceği noktasına temas 
ettiler. Bâzı yönlerden kendileri ile berabe
rim. Yalnız, benim kanaatimce ilmi büyük 
şehirlere inhisar ettiren veya büyük şehirler 
inhisarına alan sebepler bugün ortada yoktur. 
Uçağa biniyor bir profesör, gidiyor Erzurum'
da dersini veriyor, dönüyor, aynı gün içeri
sinde. Bu bir fakültenin muayyen büyük şe

hirlerde veya bir üniversitenin muayyen şehir
lerde kurulmasına sebebolamaz, artık geçmiş
tir. Eğer Boğu'da bir şehirde üniversite kuru
luyor ise veya bir fakülte kuruluyor ise ve bu
nun idaresi Ankara'dan mümkün oluyor ise, 
bu, artık arz ettiğim nazariyenin ortadan kalk
tığını gösterir. Çünkü buradaki profesör, gi
dip orada ders verebiliyor. Büyük şehirlerde 
üniversitenin gelişmesinin sebebi, benim, ka
naatimce, o zamanın icaplarındandı. Çünkü 
belki İ5tanburdan Edirne'ye bir ayda veyahut 
bilemediniz asgari haddi ile bir haftada gidi
lirdi, Bir profesörü yükleyin, af buyurun bir 
nakliye vasıtasının sırtına, hadi sen Edirne'ye 
gidip ders vereceksin veya Edirne'de bir üni
versitenin nüvesini kuracaksın derseniz orada 
gelişmez. 

Bunun yanında, üniversitenin ihtiyacı olan 
eğitim araçları, eğitim malzemesi bakımından 
da aynı şekilde imkânsızlıklarla karşılaşabilir
di. Çok müşkilât arz ettiği içindir M, büyük 
nehirlerde gelişmiş vaktiyle. Ama buenin bu 
««artlar kalkmıştır. Hattâ Hakkâri^de dahi, be
nim kanaatimce, bir fakülte kurulması mümkün
dür, sebep teşkil etmez. Bu itibarla bu konuda 
*ayın arkadaşlarımın fikirlerine iştirak edemi-
vorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunları ben 
şahsan kıvançla karşılıyorum. Her halükârda 
gelecek bu tip kanunlara lehte hareket edece
ğim, lehte oy kullanacağım. Bunu peşinen de ta-
ahhüdetmek bir nevi usule ve tatbikata uygun 
düşmez, ama ben Türkiye'nin kurtuluşunu, millî 
eğitimde, yüksek öğretimde görmekteyim. Bu 
bakımdan sizin de müspet oylarınızla destekle
menizi istirham ederim, derin saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın izmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; İs
tanbul Üniversitesinin teşkil ettiği işletme Fa
kültesinin kadrosu münasebetiyle açılan müza
kere sırasında memleketimizin irfan hayatı ile 
üniversitelerimizin, fakültelerimizin gelişmesi ile 
ilgili değerli mütalâalar dinledik. Bu fakülte bir
çok arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi, geç 
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kalmış olan çok önemli bir eseri meydana geti
riyor. Bu günkü Türkiyenin teknik sahadaki 
mühendislerimiz kadar, işletme sahasında da 
çok elemana ihtiyacı var. Bugünün icaplarını 
kavramış, işletmeciliğin nereye doğru gittiğini 
öğrenmiş elemanlara ihtiyacı var. Bu itibarla 
evelemirde bu fakültenin açılmasını şükranla 
karşılamak yerinde olur ve hattâ yurdumıısun 
hududu içinde nerede fakülte açılırsa açılsın 
bunu da şükranla karşılamak yerinde olur. An
cak Üniversitelerimizin muhtariyeti derkâr, üni
versitelerimize muhtariyetin tanınması Üniver
sitelere verilen vazifenin memleket şartlarına, 
milletin ihtiyacına en uygun şekilde kullanıl
masını sağlama esasına dayanmış olsa gerektir. 
Bu itibarla sayın üniversitelerimizin bu muh
tariyete dayanarak açacakları faüriilt3leri bi
raz evvel bir çok arkadaşlarımızın isabetli ola
rak belirttikleri husuları dikkate alarak karara 
bağlamaları yerinde olur. ilim büyük merkez
lerde gelişir. Bu muhakkak. Fakat ilmin büyük 
merkezlerde gelişmesini beklersek, birçok geliş
mekte bulunan merkezlerimizin çok sıra bekle
mesi lâzımgelir. Bugün bu esası mutlak olarak 
muhafaza edersek Erzurum'da, Trabzon'da ve 
birçok yerlerde açılmakta bulunan, açılmış ve 
açılmakta bulunan üniversitelerimizi açmama
mız lâzımgelirdi. Bâzı değerli arkadaşlarımızın 
söylediği gibi, arlık Türkiye'nin şurasında, bu
rasında Üniversite açılmasına engel olan sebep
ler çok şükür ortadan kalkmıştır, ortadan kalk
makta devam etmektedir. Yol şartları, münaka
le şartları, büyük şehirlerin teşekkül etmesi, 
sosyal şartlar birçok şehirlerimizde değerli 
profesörlerimizi rahatlıkla barındıracak şekilde 
gelişmektedir. Bu itibarla memleketin ihtiyaç
larına uygun yerlerde bu fakültelerin veya Üni
versitelerin açılması karara bağlanmalıdır, bu 
şayanı temennidir. Bu meyanda meselâ bir Ve
teriner Fakültesi İstanbul'da açıldı. Gönül arzu 
ederdi ki, bu Veteriner Fakültesi Erzurum'da, 
Kars'da, yani hayvancılığımızın her suretle her 
zaman gelişmesini arzu ettiğimiz her türlü şartı 
haiz bölgelerimizde açılmış olsun. Ben vazifede 
bulunduğum sırada münakaşası başlamış bulu
nan bu fakültenin buralarda Erzurum ve civa
rında açılması hususunda oldukça gayrette bu
lundum, fakat o zamandan sonra karar verilsn 
bu fakülte İstanbul'da acildi. 

Temenni ederim ki, bu fakülte istanbul dı
şında, ondan daha evvel hayvancılığımızın bu
gün merkezi bulunan bölgelerden birisinde 
açılsın. 

Bendeniz bu vesileden istifade ederek bir 
temennide bulunmak istiyorum. Bu gibi fakül
telerin, memleketin gelişen ihtiyaçlarına ve 
dünyadaki gelişmelere göre çok vakit geçir
meden açî İmasına karar verilmesinde büyük 
faydalar vardır. 

Memleketimizin bu konuda büyük ihtiyaç
larından birisi de kanaatimce orman mevzuu
dur. Türkiye'nin bir step ormanlastınlması me
selesi önemle dikkate alınacak bir meseledir. 
Bugün Orta Anadolu'nun stepleşmiş birçok böl
geleri, birçok sahaları ağaçlandırılmalıdır. Bu 
maksadı esas alan, böyle bir memleket ihtiya
cına cevap veren bir fakültenin açılmasını 
temenniye şayan görüyorum. Bu fakültenin açıl
ması. karargir olduğu takdirde bunun, mem
leketimizin, Orta Anadolu'nun en çok orman 
ihtiyaç* olduğu bir merkezde açılmasını bu 
vesile ile temenni ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli senetörler; sanayi ve ticaret ha
yatı memleketimizde gün geçtikçe gelişme gös
termektedir. Bu tasarının esasını teşkil eden 
fakülte bu gelişmenin yarattığı ihtiyaçtan 
doğmaktadır, işletmecilik, muhasebe, organizas
yon mevzuları bir uzmanlık işidir, istanbul 
Üniversitesi tarafından kurulan işletme fakül
tesi yerindedir ve memleketimizdeki büyük 
bir boşluğu doldurmaktadır. Günümüzde mali
yet, satış organizasyonu pazarlama ve pazar
lama araştırmaları beşeri münasebetler, işlet
melerin organizasyonu gibi konular çok mühim 
olup, bu konuda ihtisas sahibi elemanlara mem
leketimizin şiddetle ihtiyacı bulunmaktadır. 
Yeniden kumlan fakültenin ihtiyaç gösterdi
ği kadroları vermek yerinde ve zaruridir. 

Değerli arkadaşlarım, «Beşeri münasebetler» 
isminde bir ders vardır. Memleketimizin muh
telif vilâyetlerinde açılmış olan akşam tekni
ker okullarında, bir zamanlar bu dersi oku
tacak öğretim üyesi bulamadık ve hakikaten 
bugün bu dersi verecek öğretim üyesinin sa
yısı memleketimizde çok azdır. 
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işte biraz önce izah ettiğim gibi, bu kabîl 
mütehassıs elemanlar bu fakültede yetişecek
lerdir. «Beşeri Münasebetler» dersinin konu
su; bir işyerinde sevk ve idareyi, işletme tek
niğini kapsar. Bu bakımdan fakültenin kurul
ması tamamen yerindedir. Değerli arkadaşla
rımın bu tasarıya iltifat buyurmalarım bilhas
sa rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş. Sayın Bakan, 

Özgüneş'ten sonra- size söz vereceğim. Son söz 
sizin Sayın Dikeçligil'in. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; yeni bir fakülte açılmasına karşı kimse 
muhalefet etmiyor. Ancak, neden İstanbul'da da, 
başka taraflarda değil? Buna karşılık deni
liyor ki, «ilim ancak büyük merkezlerde geli
şir». Tarihe bakalım. Arkadaşlarım, tarihimi
ze bakarsak, Türkiye'de birbirinden tamamen 
farklı iki kültür politikasının mevcudolduğu-
nu görürüz. Bunlardan birisi çok merkezli Sel
çuk politikası, ikincisi tek merkezli Osmanlı 
politikası. 

Selçuklular bir tek merkezde ilmi toplıya-
cak yerde, işgalleri altında bulunan, hâkimi
yetleri altında bulunan o zamanki Türk yurdu
na tamamen kültürü ve ilmi dağıtmışlar ve höy
ükle, Konya'dan başka Kayseri gibi, Sivas 
gibi, Erzurum gibi, büyük kültür merkezleri 
meydana gelmiştir. Bugün bu merkezlere gi
decek olursak, adım başında Selçuk eseri gö
rürüz, Ama Osmanlı eserine raslamak pek müm
kün değildir. 

Yine denildi ki, «ilim büyük merkezlerde 
gelişir». Doğru. Ama, aksi de doğru. İlim gitti
ği merkezi büyük yapar. Kayseri medresesi bir 
zamanlar Kayseri'yi büyük yapmıştı. Fakat, 
bu medresenin kökü kurutulduktan sonra, Kay
seri yavaş yavaş büyük kültür merkezi olma 
vasfını kaybetmeye başladı. Koskoca Konya, 
bir üniversite açılmadığı için, o bütün islâm 
âlemine şamil şöhreti haiz Konya, bugün artık 
bir ilim merkezi olma vasfını kaybetmiştir. Si
vas aynı durumdadır, Erzurum aynı durum
dadır. Profesör gitmez. Gayet tabiî gitmez. 
Ankara'ya üç tane üniversite açarsanız, her 
fakülteyi istanbul'a, Ankara'da açarsanız, ay
rıca bu profesöre özel yüksek okullardan dol

gun para teminine imkân verirseniz gayet ta
biî profesör ne Trabzon'a gider, ne Kayseri'-
ye gider, ne de Erzurum'a gider. İstanbul'da 
artık üniversite, yeni fakülteler açmamalıdır. 
Ankara'da yeni üniversiteler, yeni fakülteler 
kurulmamalıdır. Bunlar isabetli olan Selçuk kül
tür politikasına göre çok merkezli bir şekilde 
dağılmalıdır. Ve o zaman ki bu ilim gittiği yeri 
büyük yapacaktır. Amerika'da profesör Erzu
rum'a kadar geliyor, ama Türkiye'den gitmi
yor. 7441 lira net para geçiyor Trabzon üniver
sitesinde bir profesörün eline, buna rağmen Trab
zon Üniversitesi öğretim üyesi bulamıyor. Ne
den? Çünkü, İstanbul ve Ankara tâa bundan çok 
daha fazlasını bulmak mümkün. 

Arkadaşlarım, sözlerimi uzatmadan bağla
mak isterim, Tarihe ballığımız zaman görürüz 
ki, tek merkezli kültür politikası hatalı bir po
litikadır. işte bugün Osmanlılardan baktığımız 
zaman, Anadolu'da pek bir eser görmediğimiz 
halde, bütün kültür merkezlerini istanbul'a tek
sif ettiğimiz halde, Selçuk politikası, çok mer
kezi Selçuk politikası bugün bir hayli eser ver
miş ve o devirde birçok şehirleri büyük mer
kez yapmıştır, ilmin gittiği yer büyüktür. İl
min gitmediği yer büyük olamam, 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Muhterem. Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; is
tanbul işletme Fakültesi bir talihsizliğe uğradı. 
Esası bir tarafa bırakılarak ilim büyük şehirde 
mi olur, yoksa diğer şehirlerde mi olur, merkez 
nerede olmalıdır, büyük şehirlerde mi üniversi
te kurulmalıdır, taşraya mı dağıtılmalıdır gibi 
bir münakaşanın mesnedi, işletme fakültesi ol
du. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
böyle bir münakaşaya ihtiyaç yoktur. Çünkü, 
böyle bir tatbikat içinde değiliz. Biz, evvelâ Hü-
ikümet olarak, üniversiteleri yurdun her tarafı
na dağıtmak kararı ve işlemi içindeyiz. Eğer bu
gün Sayın Melen'in belirttiği üzere 10 üniver
site kanunu henüz çıkmamışsa, bunun sebebi me
selenin taşıdığı büyük ehemmiyetten ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca da gerekli incelemelerin 
yapılması zaruretinden doğmuştur. Binaenaleyh, 
biz Hükümet olarak, prensibolaraik üniversite
leri yurdun her tarafına dağıtmayı kabul ediyo-
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ruz. Bu kanun çıkana kadar da bir çelişme için
de bulunmaksızın, muhtar üniversitelerin imkân
larından plâna uygun olmak şartı ile faydalan
maktayız. Onun da taitbifcatı, şu tarzda cereyan 
etmektedir : 

Muhtar üniversiteler, her hangi bir yerde 
'bir fakülte açmak isterlerse, üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesine göre Senatonun aldı
ğı karardan sonra, Millî Eğitim Bakanı olarak, 
bu kararı tasdik etmeden önce Devlet Plânlama 
Teşkilâtının mütalâasını almaktayız. Bu müta
lâaya göre insan gücü bakımından özellikleri 
ve kurulacak yerin müstakbel üniversite mer
kezi olmama uygunluğu bakiimından Devlet 
Plânlama Teşkilâtının muvafık mütalâasından 
sonra Bakanlık olarak Senatonun bu kararını 
tasdik ediyoruz. Böylece 10 üniversite kanunu 
çıkmadan istikbalde ayrı birer üniversite mer
kezi olacak yerlerde fakülteler açmak imkânını 
buluyoruz. Nitekim yüksek tasviplerinize maz-
har olan Diyarbakır Tıp Fakültesi, müstakbel 
Ziya G-öfcalp üniversStesinin bir nüvesi olarak, 
bu ayın 17 sinide Diyarbakırda hizmete açılmış 
bulunacaktır. Aynı şekilde Adana'da Ziraat Fa
kültesi hizmete başbyacaktır. Malûmunuz oldu
ğu üzere, tazminat yüzünden Millet Meclisi ile 
Senato metinleri arasında fark olması, bu açılı
şı geciktirmiş bulunmaktaJdır. 

Binaenaleyh, biz üniversiteleri yurdun her 
tarafına yaymayı premsibolıarak kabul etmiş 
bulunuyoruz. Bugün karşımızdaki hâdise nedir? 
Muhterem senatörler kabul buyururlar M, ku
rulmuş olan üniversitelerin inkişaflarını yapma
sı zaruridir, istanbul gibi 2 milyonu aşmış bir 
şehrin üniversitesinin, Türkiye'nin en büyük 
ekonomik ve endüstri şehri olan istanbul'un 
üniversitesinin bir işletme fakültesinden mah
rum olması düşünülemez. Bugün yüksek hu
zurunuza gelmiş olan bu kanun hiçbir vakit 
üniversiteleri yurda yayma prensibine karşı 
değildir. Ona aykırı bir tutumun içinde de 
değildir. Bilâkis, onu kolaylaştırıcı durumda
dır. Çünkü, istanbul Üniversitesi işletme fa
kültesini açtığı zaman da, derhal o da bâzı 
arkadaşlarımın gıpta ile bahsettikleri yeni 
üniversiteler gibi, civarındaki illere yayılmak 
kararındadır, işletme Fakültesi kurulduğu 
anda Edirne'de bir enstitü açma programını 
çalışması içine almış bulunmaktadır. Bursa'ya 

da aynı şekilde diğer fakültelerle uzanmak 
kararındadır. 

Binaenaleyh, şunu arz etmek istiyorum ki, 
bu işletme fakültesinin kuruluşu yeni bir oluş 
değildir, bir üniversitenin tabiî inkişafının bir 
sonucudur. Sayın senatörlere kesinlikle şunu arz 
etmek isterim M, hakikaten bâzı arkadaşlarımın 
belirttiği gibi, üniversitelerin bir şehirde çok 
adedde toplanmasının mahzurları görülmekte
dir. Binaenaleyh, ben ifade ediyorum ki, eğer 
bir üniversite bundan böyle bir fakülteyi, yeni 
bir fakülteyi daha o şehirde açmak isterse buna 
müspet mütalâa vermiyeceğiz. Bugün açıl
makta olan fakülte bir ikinci fakülte değil
dir. Biraz evvel muhterem arkadaşlarımın 
bahsettiği gibi, eğer istanbul Hukuk Fakültesi 
veya istanbul üniversitesi istanbul'da ikinci bir 
Hukuk Fakültesi açmak isterse, buna Millî Eği
tim Bakanı olarak muvafakat etmiyeceğimizi, bu 
karan tasdik etmiyeceğimizi yüksek huzurları
nızda belirtmek isterim. 

Binaenaleyh, buradaki durum bir üniversi
tenin normal inkişafını sağlamaktan ibarettir. 

Veteriner Fakültesinin kurulması hakkında 
kanun burada iken münakaşası yapıldığı için, 
bunun tekrar içine girerek kıymetli vakitleri
nizi almak istemiyorum. 

Sayın Melen'in iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri hakkındaki suallerine şu tarzda 
cevapta bulunmak istiyorum. 

Biz, artık millî eğitim politikamız olarak, 
mecbur olmadıkça yüksek öğretimi üniversite
ler içinde ve üniversiteler eliyle geliştirmek is
tiyoruz. Binaenaleyh, yeni iktisadi ve ticari 
ilimler akademisi açılmasına taraftar de
ğiliz ve mevcut iktisadi ve Ticari ilim
ler Akademilerinin de muhtar olan üniver
sitelerin senatolarının kararına iktiran ettik
leri zaman da üniversitelere bağlanmasına ta
raftarız. Bugün Eskişehir'de ve Adana'da açıl
mış bulunan bu akademileri de oralarda üni
versiteler kurulacağı zaman da bu üniversite
lerin bir fakültesi olarak, düşünerek yüksek 
huzurunuza kanunu bu tarzda getireceğiz. Ni
tekim, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi ile izmir Teknik Yüksek Okulunu Ege 
üniversitesi bünyesine almak istemiştir. Se
nato kararını bize göndermiştir, kararları ka
nun tasarısı haline getirmekteyiz. Yakında 
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yüksek huzurlarınıza sunacağız. Eğer, tasvip
lerinize mazhar olursa izmir İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi Ege üniversitesinin bir fa
kültesi olarak faaliyetine devam edecektir. 
Ama, İstanbul ve Ankara'daki akademilerin du
rumu hakkında tabiî, ki, evvelâ kararı alacak 
olan muhtar üniversitelerin seantolandır. On
lar tarafından bir karar gelmediği müddetçe 
bir kanun ile bu akademileri onlara bağla
mak mümkün olamıyacaktır. Ama, prensip iti
bariyle arz ediyorum ki, yüksek eğitimdeki 
politikamız üniversiteler eliyle gelişmektir ve 
üniversitelerin kabul ettiği akademileri, yük
sek okulları üniversitelere bağlamak durumu, 
tutumu içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi daha 
fazla uzatmak istemiyorum, diyorum ki, bu 
çok kıymetli mütalâalarınızdan ziyadesiyle is
tifade ettik, çalışmalarımız da bu heyecanı
mız, bu direktifleriniz bize rehber olacaktır. 
Ama, önünüzdeki tasarı bunlarla ilgili bir 
durum değildir, istanbul üniversitesinin mev-
cudolan bir enstitüsünün fakülte haline getiril
mesinden tabiî inkişafına ulaşmasından ibaret
tir. Binaenaleyh, yüksek kabullerinize maz
har olursa, istanbul Üniversitemiz kendisinin 
tahiî inkişafı neticesi olan bir fakültesine ka
vuşmuş olacaktır. İstanbul şehri de istanbul 
Üniversitesi de çok muhtacolduğu işletme fa
kültesini elde etmiş olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken bir hususu dikkatinize 
arz etmek isterim. O da şu gün, yalnızca şu 
gün beş tane yeni fakültenin kurulmasını ka
bul etmiş olacaksınız, lütfederseniz. Bundan 
sonra iki tasarı daha vardır. Böylece Hükü
met olarak resmî kuruluşlara yüksek öğretim
de ne derece ehemmiyet verdiğimizin yüksek 
öğretim meselesini halletmek için Hükümetle, 
Meclisle, Senatomuzla elbirliği ederek yeni fa
külteler, yeni kapasiteler, yeni imkânlar ya
ratmakta olduğumuza dikkatinizi biran için 
tevcih buyurmanızı rica edeceğim. Bunlardan 
iki fakülte bir tekâmülün neticesidir. Birisi 
Kimya Yüksek Okulunun fakülte haline gel
mesi; diğeri, Dişçilik Yüksek Okulunun fakülte 
haline gelmesidir. Yeni olarak kabul buyura
cağınız, o da inkişafın neticesidir ama, yeni 
bir kuruluştur, işletme iktisadıdır. Biraz son
ra da Ege Üniversitesinin tabiî inkişafının do
ğurduğu, Diş Hekimliği ve Mühendislik fa

külteleri olacaktır. Böylece sizlerin direktifleri
nize, sizlerin temayüllerinize uygun olarak Dev
let eli ile, üniversiteler yolu ile, yüksek öğre
nim ihtiyacını, problemini halletmeye çalış
maktayız. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, istanbul Senatörü arkadaşım, 
elbette istanbul Senatörü olarak, istanbul'u 
müdafaa eder. Bizim de memleketimizdir, biz 
de müdafaa ederiz. Sonra, arkadaşlarımız aka
demik münakaşaya geçtiler, istanbul'da Fatih 
Hanın Fatih Külliyesini kurduğunu söylediler. 
Bir Grek kültürüne karşı, elbette orada kül
tür doğacaktı. O başka şey. Ama Edirne'de 
ondan önce üniversiteler vardı, Bursa'da var
dı. Şu halde onunla bunu mukayese etmeye 
lüzum ve imkân yoktur. Ben defalarca söyle
diğim gibi, arkadaşım da ifade etti. Cidden 
de öyle. Selçuklar gayet güzel yerleşme plânı 
yapmışlardır. Hattâ, fakültelerin dalları da 
başka yerdedir. Van, bir üniversite şehri idi. 
Kars'ı öyle, Erzurum'u öyle, Edirne'si öyle, 
Sivas'ı öyle, Kayseri'si öyle. Ondan sonra 
Konya'sı öyle. Ama Cumhuriyet Devri de mer
keziyetçilikten kurtulamamıştır. Kendisini mıh-
lamıştır. Ondan sonra Ankara ve istanbul'a 
ve Anadolu'nun kaderini değiştirmekte adım 
atmamıştır. Biz, buraya Anadolu'nun kaderinin 
değiştirilmesini, ilim adamlarımızın cidden il
mi, memleketimizin muhtelif yerlerinde de yay
masını istiyoruz. Bir memleketin kalkınmasın
da önce ilim adamları örnek olur. Bunun dı
şında lâf edebiyatı ile biz vakit geçiriyoruz. 
Biz demiyoruz ki, şuralarda açılmasın. Biz, 
üniversitelerin fakülteleri kurulurken, istan
bul gibi yoğun bir şehir halini almış, hattâ 
arsa, yer bulamıyor. Bunu, bu fakülte işini is
tanbul'un içerisinde değil, başkalarını götür
sün Bursa'ya diyoruz, götürsün Edirne'ye gö
türsün Çanakkale'ye, götürsün Kırklareli'ne, 
Marmara bölgesine, yaysın buraya. Ve oradan, 
bunlar gelişir, ileride üniversiteler doğar. Sa
yın Bakan diyor ki; yedi tane üniversite aça
cağız. 10 tane, 20 tane açılsın. Türkiye Cum
huriyeti kurulduğundan itibaren, eğer Ankara 
Üniversitesi fakültelerinden bir kısmını Orta -
Anadolu'ya dağıtsa idi, şimdi bu fakülteler ha-
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zırdı, gelişmişti, ilim adamları oraya alışmıştı. 
Şunu kabul edelim ki; darılmasmlar, ben de 
hocayım, ilim adamlarımız maalesef büyük şe
hirlerden dışarı çıkmak istemiyor, kazancı da 
fazla. Biz bunu önlemeye gayret ediyoruz. 
Ama, bu iki sene önce ise, işletme Fakültesi 
olacakmış şimdi, işletme Fakültesi, Trakya 
bölgesine yayılırsa gençleri, oranın da iktisa
di durumunu araştırır, gelir İstanbul'da da 
tetkikatmı yapar, Bursa'da da tetkikatmı ya
par. Bugün büyük şehirlerde dört beş sene, 
altı yıl tahsilini geçiren Anadolulu genç, mah
rumiyete katlanmak istemiyor, gitmiyor Ana
dolu'ya. Eğer Anadolu'da tahsilini görecek 
olursa seve seve Anadolu'nun başka yerlerine 
gider, Anadolu'nun meselelerine eğilir, incele
mesini de bilir. Ama, biz bu gidişle klâsik üni
versitelerden bir türlü kurtulamayız. Ankara, 
istanbul? Tetkikat yok, hepsi nazariyata da
yanır. Bu nazari ilimden amelî ilme doğru 
gitmek lâzım. Meselâ Amerika'da 79 üniversi
tenin 60 ı küçük kasabada, küçük yerlerde. 
Küçük yerlerde olduğu için inkişafını bunlar 
temin etmiş. Ama bunlar da tarihin gelişme
sinden, seyrinden ibret almış, öyle olmuş. Bi
zim ecdadımız kurmuş, bu meseleye eğilmiş, 
yapmış; başkaları bizden almış. Biz bakıyo
ruz merkeziyetçilikten kurtulamıyoruz, Cumhu
riyet Devrinde de. istanbul, Ankara. Yaygın 
eğitimden bahsediyorsunuz. Beyefendiler, yay
gın eğitimin kollarını, yani iktisadi ve coğrafi 
şartlara göre, üniversitelerin fakültelerini Ana
dolu'ya yaymadığınız müddetçe, yaygın eğitim 
olmaz. Sonra, Plânlamanın hedefine göre de 
genç yetiştirilemez. Çünkü açacaksın bir fa
külteyi. Farz edelim Sakarya'ya, Sakarya'nın 
coğrafi şartları neyi icabettiriyorsa ona göre 
üniversite kuracaksın, ona göre genç yetiştire
ceksin. Edirne'de açacaksın, Edirne'nin şart
ları neyi icabettiriyorsa, orada açacaksın. Ege 
Üniversitesinin ben kuruluşunda kabul etmiyo
rum şahsan. Bana gelince; o iki fakülte izmir'
in içinde değil, birisini atalım Manisa'ya, Ay
dın'a, diğer yerlere. Böyle olduğu takdirde 
memleket kalkınır. Aksi takdirde kalkmmaz, 
yığılma olmaz. Olmaması lâzım. Benim kana
atimce Atatürk Üniversitesinin kuruluşu da bu 
gaye ile kurulmuştur. Ve şubelerini, fakültele
rini Anadolu'nun muhtelif yerlerine kuracaktı. 
Ondan sonra ve böyle Anadolu'nun kalkmma-

I sına hizmet edecekti, ilim adamları. Biz onu 
da kendimize benzettik. Üniversitenin bütün 
fakültelerini Erzurum'a yığdık, yığmakta de
vam ettik. Ben, sayın Bakandan rica ediyorum, 
Tıp Fakültesi değil, gelişiyor, gelişmekte olan, 
bu diyor üniversiteler diğer kollarını tamamlı
yor. Acaba işletmecilik ve yahut da geçen sene 
açılan Veteriner Fakültesi, Çanakkale'de veya 

ı Edirne'de açılsa idi, bu inkişafını tamamlıya-
mıyacak mıydı? Fazlasiyle tamamlıyacaktı. Ve 
aynı zamanda memleketimin kalkınmasına hiz-

J met edecekti. Anadolu'nun çocuklarının muh
telif yerlerde hizmet aşkını körükliyecekti. 

I Beyefendiler burada rahata alışmış, istanbul'-
| un eğlence yerlerine alışmış genç, üniversite 

mezunu olduktan sonra, Anadolu'nun mahru
miyetine katlanmıyor, gitmiyor. Eğitim idea-

j linden uzaklaşıyor. Eğitimden maksat, gençle
ri yetiştirip memleket hizmetine seferber et
mektir. Oranın kalkınmasına hizmet etmektir. 
Mum dibine ışık vermez, derler. Biz üniversi
telerimizin ışığını, bütün Anadolu'ya yayma
sını istiyoruz. Bu ancak, fakültelerinin muh
telif vilâyetlerimize gitmesi ile olur. Bunun 

I dışında olmaz. Sayın Bakan, sizin kuracağı
nız fakültelere, üniversitelerimiz böyle hizmet 
edebilir. Böyle etmelidir. On yerde mi açaca-

j ğız, şimdiden fakülte teklif ettikleri vakit ka
bul etmiyeceksiniz, siz diyeceksiniz ki; bunu 
Konya'da açacaksınız, Eskişehir'de açacaksınız, 
filân yerde açacaksınız. Ben misal vereyim ar-

ı kadaşlar. Trabzon'da açıldı Teknik Üniversite. 
Şuraya kanunlar getirdik, günde 100 lira yev
miye verdik, ikinci bir maaş verdik, uçak 

i parasını verdik. Gönderebildik mi, niçin gön-
deremedik? Eğer vaktiyle Teknik üniversite 
bir kolunu Trabzon'da açmış olsa idi, oraya 
intibak eden profesörler orada kalacaktı. O ba
kımdan Şakir Ağanoğlu arkadaşımın da fik
rini kabullenemiyorum. Biz Anadolu'nun çile
sini çektik, çekmekteyiz. Bu çileyi unutmıya-
cağız. Bunu ilim adamlarımızın de unutmama
sı lâzım. Tarihimizin hızından ibret dersi ala
rak, istanbul'a, Ankara'ya fakültelerini yığ
ma değil, Anadolu'nun diğer şehirlerine gön
dermelerini temenni ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö-
I rüşmeler bitmiştir. Komisyon raporunun tümü-

678 — 



C. Senatosu B : 19 14 .1 . 1989 O : 1 

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

önergede ivedilik hususu bulunmakta idi. 
ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

5247 sayılı istanbul üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca istanbul Üni
versitesinde açılan işletme Fakültesine ait ili
şik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar, 
5247 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, sayın Bakanın da işaret ettiği gibi, 
beş yeni fakülte kuruyoruz. Ayrıca, memle
kete yayılmak üzere yeni üniveriteler kurul
masını arzu ediyor ve istiyoruz. Hepimizin müş
terek arzumuz. Ama, bu arada düşüneceğimiz 
bir başka nokta daha var Milletvekili olarak. 
Bu hizmetleri ucuza maletmek. En tasarruf
lu şekilde bu hizmeti yapabilmek. Bu fakülte
ler kurulurken öteden beri dikkatimi çeken 
bir nokta var. Her üniversite teklif yapar, Millî 
Eğitim Bakanlığı bunun üzerinde ne ölçüde 
bir inceleme yapıyor, bir fikrim yok, ama 
çeşitli şekilde gelir kadrolar ve teklifler birbi
rine benziyen fakültelerin dahi. izmir'den ge
len kadroları başkadır, istanbul'dan gelirse 
başkadır, Hacettepe teklif ederse bir başka 
kadrolarla, bir başka hacımla, bir başka öl
çüyle karşı karşıya gelirsiniz. Yeniden, müte
madiyen üniversite kuracağınıza göre bunu, 
bu gelişigüzel halden çıkarmak lâzımdır. Ben
ce evvelemirde yapılacak şey, nihayet üniver
sitelerimizde ilim heyeti teşkil ederek normlar 
tesbit etmek lâzımdır. Bilhassa bir işletme fa
kültesine ait kanun konuşulurken, bunun üze
rinde durmakta büyük fayda var. Nihayet 
işletmecilik ekonomide en tasarruflu şekilde 
verim alma, netice alma demektir. Normlar 
tesbit etmek lâzımdır. Maalesef verilen norm
lar yok. Faraza, biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz bir fakültenin 16 profesörü var, şimdi 
kabul ettiğiniz fakültede 36 profesör var. 40 

doçent istiyorlar, 90 öğretim üyesi istiyorlar. 
Şimdi öğrenmek istiyorum, kaç kürsüsü olacak
tır bu üniversitenin? Bu bir işletme fakültesi
dir, muayyen dersleri vardır ve bir kürsü sayı
sı vardır ve bu kürsü sayısına göre de bizden 
kadro istemeleri lâzımdır. Acaba 36 kürsüsü 
mü olacaktır? (Ne kadar çok sesleri) 

Sonra, doçent kadroları neye göre hesabe-
dilir? Tabiî müstakbel üniversite profesörü ola
caklar istikbalde bunlar, onların yerini alacak
lar, profesörlükte açık oldukça bunları yer
leştireceğiz. 36 profesörlük kadrosu yanıbaşm-
da 40 tane doçenti korsanız bunlar 3 sene ve
ya 5 sene sonra profesör olma zamanına gele
cek, bekliyecekler bu 36 profesörün ölmesini, 
kısa zamanda. Benim bir hâtıram var, politi
kaya biraz da bu sebeple atılmışımdır. Erken 
yaşta umum müdür olmuştum, bir zaman sonra, 
bir hayli kaldık. Bilhassa bizim zamanımızda 

• öyle büyük kadrolar da, geniş kadrolar da yok
tu. Bir gün muavinim geldi bana dedi ki; «Ben 
ayrılacağım.» «Niçin?» dedim. «Burada ge
lişme imkânı yok.» O vakit şunu anladım, biz 
tıkamışız. Haklı. Demek ki bu arkadaşlar, 
bizim gitmemizi bekliyorlar, gitme imkânı da 
yoksa ölümümüzü bekliyecekler. Şimdi burada 
da öyle. Burada biraz enflâsyona gidersek, 
bu profesörlerin, bunlar bir suretle ortadan 
kalkmasını bekliyecekler ki kendilerine sıra 
gelebilsin. 

Bir diğer nokta dikkatimi çeken : Fakülte
lerin bir müstakil muhasebeleri yok. Bir üni
versite muhasebesi var. Halbuki bakıyorum, 
geniş, 15 kişilik bir muhasebe kadrosu alıyor
lar. Bir fakülte için bu bir israftır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O üni
versitenindir, rektörlüğe bağlıdır. 

FEEİD MELEN (Devamla) — Güzel. Bu 
fakültenin kurulması münasebetiyle üniversite
ye ilâve ettiğimiz kadrolar bunlar. Üniversite
ye ilâve ettiğimiz kadrolar. Yani bir fakültenin 
ilâvesi muhasebe kadrosuna 15 ilâveyi 'getiri
yor. Okuduğum metin o. 

BAŞKAN — 3 sayılı cetvelin (D) bendinde 
mevcut. 

FERÎB MELEN (Devamla) — 4 sayılı cet
velde 15 tane, muhasebe için ayrıca kadro iste
niyor. Bu, bu fakültenin kurulması dolayı siyle 
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istenen kadrodur. Bir fakültenin ilâve edilmesi, 
muhasebe kadrosunda zannediyorum şimdi 15 
memuru yoktur, muhasebe kadrosunun bir mis
li genişletilmesini gerektirmez. Bunu ayrıca, bir 
yanlışlık yoksa, yanlış anlamıyorsam bir israf 
olarak kabul ederim ve bir işletme fakültesine 
de böyle bir israfın müsebbibi olmasını yaraş-
tıramam. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen 3 ve 4 sayılı cet
vel çıkarılmış. Buyurun Sayın Komisyon söz
cüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Melen'in ileri sürdüğü nokta
lar bundan evvelki fakülte kuruluşunda olduğu 
gibi, kadrolar üzerinde olmuştur. Bu kadrolar 
yeni kurulmakta olan bu fakültenin en az 10 
yıllık perspektifi içinde düşünülmüştür. Hepi
mizin, zaman zaman tedirgin olduğumuz kadro 
kanunlarının sık sık gelmesi karşısında bu dü
şünceden ilham alarak hazırlanmıştır. Diğer 
muhasebe kadrosundaki memurlar meselesi; 
malûmuâlinizdir, bu kanun Üniversiteler Ka
nunudur. Ona ek bir madde ile getirilmiştir. 
Üniversite rektörlüğü bu vesile ile muhasebe 
kadrosunda, fakültenin değil, üniversitenin bu 
ihtiyacı da bunlar bu vesile ile buraya koymuş
tur. Aslında fakültenin muhasebesi diye bir me
sele mevzubahis değildir, arz ederim. 

REFET HENDEĞİ (Samsun) — Bir sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdi bu 
kadroların bu kadar geniş tutulmasında ileride 
bu fakültelerin veya üniversitelerin himayesin
de yeni açılacak üniversitelere öğretim üyesi 
verme hazırlığı düşüncesi var mıdır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLÜ (Devamla) — Tamamen 
düşüncenin temelini Sayın Rendeci'nin suali teş
kil etmektedir. İleride açılacak civar vilâyet-
lerdeki nüvelerde bu yetiştirilecek elemanlar 
düşünülerek konmuştur. 

BAŞKAN — Başka soru yok. Maddeyi cet-
velleriyle beraber oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — İşletme Fakültesinde mevcut ve 
kurulacak kürsü ve enstitülerdeki derslerle kür

süsü bulunmıyan dersleri okutacak öğretim üye
leri bulunmadığı takdirde, diğer fakültelerin 
öğretim üyeleri (E) cetveli kadrolarına ek gö
revle atanabilirler. Bu suretle atananlara, Üni
versiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesine 
göre de tazminat verilmeye devam olunur. Hak
larında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Melen 
buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu maddede dikkatimi 
çeken bir nokta oldu, bunu arz etmdk istiyo
rum. Maddede deniyor ki, «öğretim üyesi bu
lunmadığı takdirde diğer fakültelerin öğretim 
üyeleri (E) cetveli kadrolarına ek görevle ata
nabilirler.» Buna ne lüzum var, bilmiyorum. 36 
kadro alındığına göre, kadro boş ise bu kadro
ya ek bir şey olarak atanması mümkün iken, 
ayrıca (E) cetveli gibi odacıları, muvakkat işçi
lere mahsus olan kadroları alıp bunda profesör 
kullanılması, öğretim üyesi kullanılması biraa 
garibime gitti. Çünkü (E) cetveli bildiğiniz gi
bi muvakkat işçiler için, odacı ve saire gibi kim
seler için devlet hayatında muvakkaten kulla
nılan ve devlet kadrosuna girmemiş olan kimse
ler için ihdas edilmiş olan bir kadrodur. Bu 
kadro ile üniversite profesörü kullanılması, bil
miyorum, yeni bir şey midir? Yeni ise buna ne
den lüzum gördüler? Lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümet. Ye
rinizden de cevap verebilirsiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu şimdilik kurulmakta olan fakültenin 
işlemesini temin etmek için, meselâ Teknik Üni
versitedeki matematik hocasını burada görev
lendirmek lüzumu doğuyor. Diğer fakültelerin 
hocalarından da istifade etmek için geçici bir 
hüküm olarak fakülte kadrolarını doldurunca
ya kadar kullanılma maksadiyle konulmuştur. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — O zaman geçici madde olması 
lâzımdır. Halbuki asıl 2 nci maddedir bu. Başka 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 5247 sayılı Kanuna ek olan 7161 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve 21 . 4 . 1965 tarihli 
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ve 582 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı cetvelle
rin yönetim işleri başlıklı kısımlarında bulunan 
[kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar çıkarılmış, yerine, bağlı (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanuna bağlı (5) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar 1968 yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — İstanbul Üniversitesi İş
letme Fsikültesi ile bu fakülteye bağlı İşletme 
İktisadı Enstitüsü ve diğer kurumlarda görevli 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları yeni
den tâyine lüzum olmaksızın yeni kadrolara 
geçerler ve aylıklarını bu kadrolardan alırlar. 

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

Geçici Madde 3. — Endüstri ve üniversite iş
birliğini sağlamak için İşletme Fakültesine bağ
lı olarak kurulacak Vakıf gelirleri, teberru 
şartlarına uygun olarak sarf edilir. 

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

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde lehte Sayın Rendeci, buyu-
Tun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım tasan görüşüldü, 

Temennilerimizi, tenkidlerimizi iyi niyetlerle 
yaptık, hayırlı olsun. Bu milletin mümessilleri, 
temsilcileri, meclisleri ilim yolunda, ilim uğ
runda çalışacak olanlara kurulacak müessesele
re yardımdan, fedakârlıktan hiçbir zaman çe
kinmemiştir, çekinmiyecektir. Gönül ister ki 
hizmetler daha iyi olsun. Bütün niyetimiz o ten
kidlerimizi ve temennilerimizi o maksatlarla 
yaptık. Daha iyi olsun, daha çok olsun, memle
ket gençleri daha çok aydınlansın daha iyi ye
tişsinler. Bu maksatla bu kanunun hayırlı, uğur
lu olmasını temenni ediyorum. 

Bu arada bir de temennimi arz edeceğim, 
Saym Komisyon Başkanına biraz önce sordu
ğum bir sualde de niyetim ve temennim açık
lanmış oldu. 

Muhterem arkadaşlarım benim üniversiteyle 
sadece okumaktan, oradan mezun olmaktan baş
ka böyle yakın bir münasebetim, dostluğum ve 
sairem olmadı. Gerçi bâzı arkadaşlarım, huku
kum olan kimseler var ama, görüyoruz, oku
yoruz duyuyoruz. Meselâ yabancı memleketteki 
bir üniversite Türkiye'deki bir üniversiteyi öğ
retim üyesi bakımından bir nevi himayesi, yar
dımı altına alıyor, öğretim üyesi gönderiyor, 
ilmî yayınlarını tecrübelerini daima bir münase
bet, yani şahıslar arasındaki akrabalık ve dost
luk münasebeti gibi üniversiteler arasında da 
böyle dostluk münasebetleri var. istiyoruz ki, 
bir istanbul üniversitesi, bir istanbul Teknik 
Üniversitesi, bir Ankara Üniversitesi kendi hi
mayesinde, kendi öğretim üyeleriyle nüveyi Ana
dolu'nun muhtelif yerlerinde kursun, o suretle 
küçük fakülte veya okul şeklinde, bilahara fa
külte veya üniversite haline gelecek nüveyi ken
disi hazırlasın ve öğretim üyesi, açıldığı zaman, 
üniversite yahut da fakülte de öğretim üyesi sı
kıntısı çekilmesin. Üniversitelerimizin, fakülte
lerimizin bugün artık o hazırlık içerisinde bu
lunmaları böyle bir çalışmanın ve gayretin için
de bulumaları lâzımdır. Böyle de olduğunu 
tahmin ediyorum. Fakat bunu daha açık, çalış
malarında, bilhassa deminde konuşmamda işa
ret ettiğim gibi, plân hedeflerinde de uygun 
olarak Anadoluyu her bakımdan şenlendirecek; 
ilmi Anadolu'nun her köşesine götürecek şekil
de hazırlığın içerisine girip nüveyi hazırlama
larını temenni ederek sözlerimi bitiriyorum. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul salonunda üye sayısı azalmış, 

vakit de gecikmiş bulunduğundan 15 . 1 . 1989 
Çarşamba günü sat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

6. — SOKÜLAE VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyeni 
Zerin Tüzün'ün, İstanbul'da L. C. C. adı ile J:u-
rıdan Öğretim Kurumuna dair yazüı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertemin ce
vabı (7/496) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ekte sunduğum soruların Millî Eğitim Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

15 . 11 . 1968 
Serin Tüzün 

Kontenjan Senatörü 

Geçen öğretim yılı sonunda verilen Marat -
Sadi adlı bir temsil dolayısiyle gazetelerde is
minden bahsedilen L. C. C. (Langnage and cul-
ture ceuter) adlı bir tiyatro okulunun mahiye
ti hakkında yaptığım bâzı şahsi araştırmalar 
ve son samanlarda gazetelere intikal eden Ku-
rumun tutumu ile ilgili hususlar muvacehesin
de bı: öğretim kurumu hakkında daha etraflı 
ve kesin bilgiler edinmenin lüzumuna inanmış 
bulunmaktayım. 

Bu itibarla, aşağıdaki sorularımın yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. i^tarıbıü'da L. C. O. adı ila kurulan öğ
retim kurumu 625 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu 
maddelerinde öngörüldüğü üzere açma ve öğ
retime başlama izni almış mıdır? Almışsa bu 
izinlerin verilme tarihleri nedir? 

2, İçerisinde tiyatro ve sekreterlik gibi bir
birinden farklı mahiyette öğrenim yapılması 
dolayısiyle 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi- ! 
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no aykırı halde bulunan bu kuruma nasıl açıl
ma, müsaadesi verilmiştir? 

3. Kurumun 625 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinde öngörüldüğü üzere Bakanlık tara
fından tasdikli yönetmelik ve müfredat progra
mı var mıdır? Varsa tasdik tarihi nedir? 

4. Aynı madde uyarınca kurumun yöneti
ci, öğretmen, hizmetlilerinin sayı ve nitelikle
rini bildiren belgeler Bakanlığa gönderilmiş ve 
Bakanlıkça tasdik edilmiş midir? 

5. Kurum, ileri sınıflarını açarken 625 sayı
lı Kanunun 11 nci maddesinde öngörülen husus
ları yerine getirmiş midir? 

6. F.rnımıın, öğrencilerden alacağı yıllık 
ücret konusunda gerekli resmî muamele yapıl
mış ve ücret tesbit edilmiş midir? Edilmişse 
kurumun yıllık ücreti ne kadardır? 

7. L. C. G, adı na mânaya gelmektedir? Ku
rum yetkililerinin iddia ettikleri şekilde kuru
cuların baş harfleri ise. okulun broşürlerin-
deki L. C. C. harflerinin altona neden bu isim
ler değil de «Larguage andculture center» keli
meleri yazılmıştır? 

8. Bakanlık Kuruma gerekli açılma ve öğ-
rotime başlama, müsaadelerini vermişse, bu mü
saadeleri verirken isim konusu üzerinde dur
muş mudur? Bnrmuşsa, Türkiye'de ve Türk 
kurucular tarafından açılan bir öğretim kuru
muna yaba.ncı kelimelerin baş harflerinden mey
dana gelmiş bir ismin verilmesini nasıl uygun 
mütalâa edebilmiştir? L. G. C. harfleri iddia 
edildiği gibi kurucuların isimlerinin baş harf
leri ise, kurumun bu isimleri hiçbir yerde kul
lanmadığı Bakanlığın dikkatine çarpmamış mı
dır? 
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9. Kurumun açılış ve öğretime başlarken 
Bakanlıktan gerekli müsaadeyi almamış ise, 
istanbul'un çok merkezi bir yerinde bulunan ve 
gazetelerde çıkan reklâmları ile bizim dikkati
mizi çeken bu kurumun durumu nasıl olup Ba
kanlığın ve istanbul'daki temsilcisi Millî Eği
tim Müdürlüğü yetkililerinin dikkatini çekme
miş ve senelerce 625 sayılı Kanuna aykırı hal
de bulunan bir öğretim kurumunun yürütülme
sine imkân verilmiştir? 

10. Bakanlık tarafından durumun farkına 
varıldı ise bu konuda alınmış olan tedbirler ne
lerdir ve tarihleri nedir? 

11 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 18 . 11 . 1968 tarih ve 9370/12262-7/496 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün İstanbul'da L, C. C. adı ile kuru
lan öğretim kurumuna dair yazılı olarak cevap-
landınlmasını istediği soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Mili Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, istanbul'da LCC adı ile kurulan öğ
retim kurumuna dair 15 .11 . 1968 tarihli 

yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. — istanbul'da LCC adı ile kurulan öğ
retim kurumunun halen bale, müzik, lisan, ste
nografi, tezyini resim kursları müsaadeli ola
rak faaliyettedir. Tiyatro ve sekreterlik kurs
ları açmak için aynı kurucu tarafından yapı
lan müracaat ise işlemdedir. Bu kurslardan : 

a) Bale ve müzik kursları 625 sayılı Ka
nundan önceye aittir. Bunlara Mekâtibi Hu
susiye Talimatnamesinin 11 ve 12 nci maddeleri
ne göre 13 . 11 . 1962 gün ve 4075 sayılı yazı
mızla açma izni ve 5 . 9 . 1963 gün ve 3287 
sayılı yazımızla da öğretime başlama izni ve
rilmiştir. 

b) Lisan, stenografi ve tezyini resim kurs
larına keza Mekâtibi Hususiye Talimatnamesi
nin 11 ve 12 nci maddelerine göre 24 . 11 . 1964 
gün ve 713 sayılı yazımızla açma izni verilmiş
tir. 

c) Özel akşam tiyatro kursuna ait müra
caat 1965 yılından sonradır. Bu kursa 625 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 4.5.1966 
gün ve 1964 sayılı yazımızla açma izni veril
miştir. Yönetmelik ve programı uygun görül
mediğinden öğretime başlama izni verilmemiş
tir. Muaddel yönetmelik ve müfredat progra
mı halen Talim ve Terbiye Dairesince incelen
mektedir. 

d) Keza sekreterlik kursuna 625 sayılı özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 8 nci maddesi 
gereğince 14 . 7 . 1966 gün ve 2749 sayılı ya
zımızla açma izni verilmiştir. Yönetmelik ve 
programı Talim ve Terbiye Dairesince ince
lenmektedir. öğretime başlama izni verilme
miştir. 

2. — içerisinde tiyatro ve sekreterlik gibi 
birbirinden farklı mahiyette öğretim yapan 
kurslara binanın ayrı ayrı katlarında olmala
rı sebebiyle kurum açma izni verilmiştir. 

3. — öğretime başlama izni verilen bale ve 
müzik kursunun yönetmelik ve programı 2 Ey
lül 1963 gün ve 163 sayılı ve yine öğretime 
başlama izni verilen lisan, stenografi ve tezyi
ni resim kurslarının yönetmelik ve programı 
ise 4 Temmuz 1964 gün ve 188 sayılı Talim 
ve Terbiye Kurulu kararlariyle tasdik edilmiş
tir. • 

Akşam tiyatro kursu ile sekreterlik kursla
rına yukarda arz edildiği veçhile öğretime baş
lama izni verilmemiş olup yönetmelik ve pro
gramlarının Talim ve Terbiye Dairesinde in
celenmesi henüz bitmemiştir. 

4. — Kurumun öğretime başlama müsaade
si alan ve yukarda belirtilen kurslarının mü
dür ve öğretmenleri bakanlığımızca tasdik 
edilmiştir. Müsaadesiz çalıştırıldığı öğrenilen 
bâzı öğretmenlerin görevine son verilmesi hak
kında istanbul Valiliğine yazılmıştır. 

öğretime başlama izni verilmiyen kursların 
öğretmenlerinin tâyinlerinin yapılamıyacağı 
tabiîdir. 

5. — Adı geçen kurum okul olmadığından 
öğretime başlama izni alan bölümlerinin ileri 
sınıflarının açılması söz konusu değildir. Ku
rumun yönetmeliğinde de böyle bir kayıt yok
tur. Bu bakımdan kanunun 11 nci maddesi ile 
ilgili bir durum mevcut değildir. 
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6. — Kurumun, öğretime başlama izni veri
len bölümleri için İstanbul Valiliğinin 23.1.1967 
gün ve 111/60783 sayılı ücret onayına göre : 

Haftada 2 ders alanlar için aylık ücret 100 
Haftada 4 ders alanlar için aylık ücret 150 
Haftada 6 ders alanlar için aylık ücret 200 

Tl. sidir. 8 aylık ücretler 4 eşit taksitle alın
maktadır. 

7. — LCC harflerinin Lahguage and Cultu-
re Center kelimelerinin baş harfleri olduğu ku
rumun gazetelerdeki ilânlarından ve broşürle
rinden anlaşılmıştır. Kurumun yabancı dilden 
kelimelerin baş harflerini isim olarak kullan
ması bakanlığımızca uygun görülmiyerek ku
rucuya bu ismi değiştirmesi bildirilmiştir. Bu
nun üzerine kurucu Danıştaya müracaat ederek 
bakanlık aleyhine dâva açılmış ve yürütmenin 
durdurulması kararı almıştır. Bu karar 
5 . 7 . 1968 gün ve 1968/1350 sayılıdır. 

Bir yandan da kurucu LCC adının kuru
mun ilk kurucuları olan Lûtfi, Cahit, Cemil 
isimli üç şahsın isimlerinin baş harflerinden 
terekkübettiğini bakanlığımıza bildirmiş ve bu
nu ispat sadedinde muhtelif istanbul gazetele
rinde çıkan açıklayıcı ilânlarım da göndermiş
tir. Bakanlığımızca kurucudan bu iddiasının 
tevsiki istenmiştir. 

8. — Bakanlığımız, kurumun sekreterlik bö
lümüne öğretime başlama izni vermeden önce 
isim üzerinde durmuş LCC adının değiştiril
mesi hususunu 4 Mayıs 1968 gün ve 2685 sayılı 
yazımızla istanbul Valiliğine bildirmiştir. Bu 
tebligatımızdan sonra kurucu Danıştaya baş
vurmuş ve yukarda açıkladığımız muamele ce
reyan etmiştir. 

9. — Kurum, yukarda arz olunduğu veçhile 
aynı binada ve ayrı katlardan çeşitli kurslar
dan müteşekkil bir halde faaliyette bulundu

ğundan kurucu öğretime başlama müsaadesi 
almadığı tiyatro bölümü için de faaliyete geç
miştir. Ancak gerek bakanlığımız, gerek is
tanbul Valiliği tarafından duruma ıttıla kes-
pedilir edilmez bu faaliyete son verilmesi için 
gerekli işleme başvurulmuştur. 

10. — a) öğretime başlama izni bulunmı-
yan tiyatro, sekreterlik, mankenlik ve zerafet, 
resim, dekorasyon ve popüler müzik bölümleri
nin faaliyetine derhal son verilmesi hususu 
23 . 1 . 1968 gün ve 479 sayılı yazımızla istan
bul Valiliğine yazılmıştır: 

b) 23 . 1 . 1968 gün ve 479 sayılı yazımıza 
cevaben gelen ilköğretim Müfettişi İbrahim 
özadak'm 8 . 4 . 1968 günlü ve kurumun ku
rucusu Mesut ÜstüneTin 22 . 11 . 1968 günlü 
raporlarından tiyatro bölümünün deneme ma
hiyetinde küçük gruplar halinde devam ettiği 
anlaşılmış ve 22 . 7 . 1968 gün ve 4633 sayılı 
yazımızla da tiyatro bölümünün kapatılması, 
öğretime başlama izni almadan tecrübe mahi
yetinde dahi olsa hiçbir bölümün faaliyette bu
lundurulmaması istanbul Valiliğine bildirilmiş
tir. 

c) Tiyatro kursuna ait bakanlığımıza ya
pılan şikâyet üzerine 16 . 10 . 1968 gün ve 
6894 sayılı yazımızla tiyatro kursu hakkında
ki şikâyetin tahkiki istenmiş ve kursun faali
yeti tesbit edildiği takdirde faaliyetine son ve
rilmesi istanbul Valiliğine yazılmıştır. 

Yapılan teftiş neticesinde 7 . 11 . 1968 gün
lü ilköğretim Müfettişince verilen raporda mü
saadesiz çalışan tiyatro bölümünün faaliyetine 
22 . 7 . 1968 tarihinden itibaren son verildiği 
bildirilmiş bulunmaktadır. 

Kurumun faaliyeti yakından taMbedilmek-
tedir. izinsiz çalışmasına meydan verilmiye-
cektir. 

* • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/463) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürülükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Mil
li Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley"in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/514) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları idare
sine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/518) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Teknikerin dâvalarına 
dair Millî Eğitim ve Bayınıdırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/459) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kaysı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/521) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, Eğitim bölümlerini biti
ren öğretmenlerin hak ettikleri görevlere atan
mamaları. sebeplerine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/523) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, istanbul'da LCC, Language 
And Culture Center ismi ile faaliyette bulu
nan özel öğretim kurumuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/460) 

I I I 
ÖNCELİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — özel yüksek okullar hakkında Araş
tırma Komisyonu raporu (10/14) (Dağıtma ta
rihi : 11 .11 .1968) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Buğday, Ekmek ve diğer un
lu maddeler konusunda Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/22) 



3. — Cumhuriyet Senato, u üyeleri Zerin Tu
zun ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S. Sayısı : 902 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1968) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Dağıtma ta
rihi : 16 .12 .1968) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tibü Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasm-
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da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

6. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fehmi 
Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sa
kıp Hatunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kö
mür dağıtımı yetersizliği, köylerin yakacak 
ihtiyacı ve belli ve yeterli bir millî yakıt po-

j litikası izlenmesi konusunda Senato araştır-
| ması istiyen önergesi (10/24) 
i V 
! İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
I A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
i İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 8 I I A I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : M ü ! 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu 1/923) 

(Not : M Meclisi S. Sayısı : 744) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6194 

«CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . ,12 . 1968 tarihli 19 ncu BMeşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaimi edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları ıhakkmdaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 3 . ,1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 744) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Karar No. : 22 
Esas No. : 1/923 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun) tasarısı, ilgili üniversite ve Hükümet temsilcilerinin de katıl
dıkları komisyonumuzun 9 . 1 .1969 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Gerek temsilcilerin komisyonumuza verdiği bilgiler ve gerekse tasarının gerekçesinde izah olu
nan hususlar, komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş, Millet Meclisimin kabul ettiği metin be
nimsenmiş ve aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Kornişonuna havale edilmek üzere Yüksek: 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Tabiî Üye Tabiî Üye Cunnhurbaşkanınea S. Ü. 
T. Cebe Söz hakkım saklı K. Karavelioğlu H. Dener 

M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bitlis Bolu Kastamonu 
O. Koksal O. Kürümoğlu A. Yümaztürk M. Çamlıca 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri Kırklareli Konya Sivas 
8. Turan A. Alkan M. Varışlı H. Öztürk 

İmzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu ' 10 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/923 
Karar No. : 96 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ankara Üniversitesine bağlı Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacılık fakültelerinde ve bu 
fakültelere bağlı yüksek okullarda F. K. B. sınıflarında ek görev alan ve dışarıda özel veya 
resmî her hangi bir işi bulunmıyan üniversite mensubu öğretim üyelerinin üniversite tazmi
natının kesilmemesini ve bu ek görevlerden aldıkları paralar hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmünün uygulanmamasını öngörmektedir. 

Fen bilimleri kollarında öğretim yapan Ankara Üniversitesi Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacı
lık fakültelerinin ve bâzı yüksek okulların F. K. B. öğretimi, Fen Fakültesi tarafından yürütül
mekte ve sözü edilen fakültelerin gittikçe artan ihtiyaçları karşısında, Fen Fakültesi bu 
ihtiyacı karşılıyamıyacak duruma geldiğinden, bu fakültelere daha fazla öğrenci almak imkânı 
kalmamıştır. 

Bu ders yılından itibaren fakültelere daha fazla öğrenci alabilmek için, F. K. B. öğretiminin, 
her fakültenin kendi bünyesinde yer almasının düşünüldüğü, tasarının gerekçesinde ifade edi
lerek, bu takdirde, F. K. B. öğretiminin fakültelerin kendi özelliklerine göre daha faydalı bir 
şekilde düzenlenebileceği , ayrıca, memleket kalkınmasında başlıca ihtiyacolan temel bilimler 
öğretimini ihtiva eden Fen Fakültesinin de büyük bir yükten kurtularak gelişmesini sağlıya-
bileceği; ancak, bu iş için ihdas edilecek kadrolara daimî eleman bulmaktaki güçlük sebe
biyle, bu görevlerin mevcut öğretim üyelerinden istifade edilmek suretiyle ifası zarureti kar
şısında, görev alacak öğretim üyelerinin üniversite tazminatlarına halel gelmemesini temin ede
cek bir hükmün tesisi maksadiyle tasarının hazırlandığı belirtilmektedir. 

Böyle bir hükmün F. K. B. öğretimi yapan fakülte ve bunlara bağlı yüksek okullara teşmili 
ile, öğretimin kendi bünyelerinde daha tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilmesini ve bu suretle 
daha fazla öğrenci alınmasını sağlıyacak olan tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalaa edil
miş ve benimsenmiştir. 

C. Senatosu (Sıra Sayısı : 1191) 



I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü 
Ankara Sakarya 

Y. Kök er 0. Salihoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İstanbul 
R. Üner H. Berkol 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu M. F 

Kâtip 
Balıkesir 
C. înkaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Uşak 
.Atayurt t. 

A 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

Millet Meclisinin, kabul ettiği 
metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 sayı

lı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesine bağlı Tıp, Veteriner, 
Ziraat ve Eczacılık fakültelerin
de ve bu fakültelere bağlı yük
sek okullarda F. K. B. sınıfla
rında ek görev alan ve dışarıda 
özel veya resmî her hangi bir işi 
bulunmıyan üniversite mensuba 
öğretim üyelerinin üniversite 
tazminatına halel gelmez ve bu 
ek görevlerden aldıkları para
lar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 sayı

lı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci onadde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Millet Mecli
since kabul edilen 3 nıcü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 sayı

lı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (Sıra Sayısı : 1191) 





Toplantı : 8 ı 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : [ 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 

(M. Meclisi 1/478; C. Senatosu 1/922) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 731) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6003 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 24 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 736) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 9.1. 1969 

Esas No. : 1/922 
Karar No. : 21 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen (5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun) tasarısı, ilgili üniversite ve Hükümet temsfücilerinin de hazır bulundukları komisyonumuzun 
9 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi; 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, kimya, günümüzde geçmiş zamanla kıyaslanmı-
yacak bir ölçüde önem kazanmış, birçok ülkelerde kimya sanayii başta gelen bir sanayi kolu olmuş
tur. Kimya sanayiine verilen önemi belirtmek için Amerika, Fransa ve Almanya gibi endüstri
yel alanda gelişmiş memleketlerde mevcut mühendislerin yarıdan çoğunun kimya mühendisi ve 
kimyager olduğunu ifade etmek yeter bir ölçü olsa gerektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'nin 10 yıl sonrası için 20 bin kimyacıya ihtiyacolacağmı 
tesbit etmiştir. Bugün Işltanbul Üniversitesi bünyesinde öğretim ve eğitim yapan (Kimya Yüksek 

192 
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Okulu) bu ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktır. Kimya Yüksek Okulunun fakülte haline getiril
mesini ve gerekli kadroların verilmesini öngören Millet Meclisi metni komisyonumuzca da benim
senmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Oumhuraşkanınea S. Ü. 
0. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
8. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Söz halkkıan saklı 
M. Özgüneş 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

Konya 
M. Varışlı 

Cumhurbaşkanınca 
H. Dener 

Kastamonu 
]M. Çamlıca 

Sivas 
H. Öztürk 

Bütçe ive Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/922 
Karar No. : 97 

Yüksek Başkanlığa 

10 . 1 . 1969 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kimya Fakültesine, gerekli öğretim üye
si, öğretim yardımcısı ve memur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

Kimya, devamlı bir gelişme göstererek, günümüzde büyük bir önem kazanmış ve kimyanın 
memleket ekonomisindeki yerini takdir eden ülkeler, bu alanda lüzumlu elemanları yetiştiren mü
esseselere gereken önemi vermişler ve bu müesseseleri hem sayıca artırmak, hem de modem hale 
getirmek için her türlü imkânı sağlamaktan geri kalmamışlardır. 

Memleketimiz ekonomisinin yapısını da modern endüstriyel kalıplara göre değiştirmek ve 
tesbit edilen hedeflere ulaşmak, her şeyden önce, - diğer alanlarda olduğu gibi - kimya alanında 
da vasıflı elemana sahibolmak ve bunu sağlıyacak eğitim müesseselerine önem vermekle mümkün 
olacağı cihetle; uzun yıllar tek kurum olarak değerli elemanlar yetiştiren «Kimya Enstitüsü» ve 
daha sonra kurulan «Kimya Yüksek Okulu» nun, birçok bakımdan bugünün ihtiyaçlarını karşıla
maktan uzak kalması sebebiyle, «Kimya Fakültesi» haline getirilmesi, bir zaruret olarak ortaya çık
mış bulunmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde, her yıl kimya alanında yüksek öğrenim yapmak istiy enlerden çoğunun 
kontenjan azlığı sebebiyle bu eğitimden mahrum kaldıkları ve binlerce aday arasından ancak kim
ya mühendisliği, kimyagerlik ve kimya lisansı dallarına toplam olarak 100 öğrenci alınabildiği be
lirtilerek, yeni kurulan Kimya Fakültesine tanınacak imkânlarla, daha fazla gence kimya yüksek 
öğrenimi yapmak imkânının sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Arz edilen hususlar muvacehesinde, Kimya Fakültesine gerekli öğretim üyesi, öğretim yardımcı
sı ve memur kadrolarının verilmesini öngören tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

O. Senatosu! (S. Sayısı : 1192) 
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II - Tasarının 1 noi, geçici 1 nci, geçici 2 nci, geçici 3 ncü, geçici 4 ncü, 2 nci ve 3 ncü madde

leri, ilişik cetvellerle birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Anlkara Sakarya 

Y. Köker O. Salihoğlu 
Cum&urbaşkamnca S.Ü. İstanbul 

B. Üner H. Berkol 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnkaya 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 
Uşak Yozgat 

M. F. Atayurt t. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE i. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde acılan Kimya Fa
kültesine ait ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar 5247 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve '(2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İstan
bul Üniversitesi Fen Fakültesi-
ıKimya lisansı ile Kimya Yük
sek Okulu ımezunlan bu kanun-
yürürlüğe girdikten sonra Kim
ya (Fakültesi 'mezunlarına tanı
nacak haklardan faydalanacak
ları gibi, 'Kimya Fakültesi me
zunları da bu Üniversitenin 
Kimya lisansı ve Kimya Yüksek 
Okulu mezunlarına özel kanun, 
tüzük ve yönetmelikler ile ta
nınan haklardan faydalanırlar. 

ıGEÇİOİ MADDE 2. — İs
tanbul Üniversitesi Kimya Fa
kültesi ile bu fakülteye bağlı 
kurumlarda görevli öğretim 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

Ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen 'kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 1 aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 2 aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kaibul ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

ıMADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

iGEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

iGEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nei 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

C. Senatosu ;». Sayısı : 1192)' 
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•Millet «Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

üyeleri ve öğretim yardımcı
ları yeniden tâyine lüzum ol
maksızın yeni kadrolara geçer
ler ve aylıklarım bu kadrolar
da almaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu 
kanuna bağlı (3) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1968 ma
lî yılında kullanılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İs
tanbul Üniversitesi Kimya Fa
kültesinde ek -görevle çalıştırıla
cak Üniversite öğretim üye ve 
yardımcıları ile bu fakülte öğre
tim üye ATe yardımcılarının ala
cakları ek görevler dolaynsiyle 
Üniversite tazminatlarına halel 
ıgelmez ve ibu görevler için yapı
lan ödemeler hakkında 28 Şu-
ibat 1958 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 3 aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 4 aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(1) Sayılı cetvel 

Millet 'Meclisinin kabul et
tiği (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(2) Sayılı cetvel 

Millet Meclisinin kabul et
tiği (2) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(3) Sayılı cetvel 

'Millet Meclisinin kabul et
tiği (3) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 1192 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

'GEÇİCİ 'MADDE 3. — Mil
let Meclisi 'metninin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisi metninin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

[i] SAYILI : CETVEL 

(ihdas edilen kadrolar) 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

A) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 6 
2 » 5 
3 » 6 
4 » 9 
5 » 11 
5 Doçent 10 
6 » 13 
7 » 30 

b) Öğretim yardımcıları 
7 Asistan 30 
8 » 30 
9 » 30 

10 » 30 

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

950 
800 

800 
700 
600 
500 

D. 

4 
5 
6 
6 

5 
5 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 

Memuriyetin çeşidi 

Uzmanı 
» 
» 

Okutman 

c) Memurlar 

Fagülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Büro Şefi 
Öğrenci Büro Şefi 
Ayniyat ve Levazım Şefi 
Kitaplık Memuru 
Sekreter ve Mutemet 
Memur 
A'm'bar Memuru 

Aded 

2 
2 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
950 

1 100 
T 100 

800 
800 
700 
700 
600 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

(Görevin çeşidi 'Sayı Ücret 

Dekan 210 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

a) Öğretim üyeleri 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

D. Memuriyetin çeşidi 

b) Öğretim yardımcıları 

2 
3 
5 
7 
5 
8 

20 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Aded 

arı 

15 
15 
15 
20 

1 
1 
1 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1192) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun hmbul ettiği 
metne bağlı ctâvsUff) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine ıbağlı (1) -sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

'Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen ka'bııl edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayışı : 1192) 



Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa elf 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 

(M. Meclisi 1/514; C. Senatosu 1/924) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 745) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6526 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 10 . 6 .1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 745). 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 9 . 1 . 1969 

Esas No. : 1/924 
Karar No. : 19 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuzca havale edilen (5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun) tasarısı ilgili üniversite ve Hükümet temsilcilerinin de hazır bulun
dukları komisyonumuzun 9 . 1 . 1969 tarihli Birleşiminde incelenerek görüşüldü; 

Son yıllarda tıpta olduğu gibi, diş hekimliği alanında da ilerlemeler 'olmuş, programa ye
ni dersler konulmuş, Minik, lâiboratuvar, araştırma çalışmaları artmıştır. 

Diş hekimliği okulu, İstanbul Tıp Fakültesine bağlı olmak üzere 23 Kasım 1909 tarihinde 
açılmış, 1933 üniversite reformunda bu okulun öğretim ve eğitiminde lüzumlu değişiklikler ya
pılmış, okul, öğretim, eğitim ve araştırma bakımlarından gelişmiştir. 

Memleketimizde tıp, hukuk, ziraat fakülteleri önce yüksek okul olarak çalışmış, zamanla ge
lişmiş ve fakülte haline sokulmuştur. Gelişmiş bulunan diş hekimliği okulunun fakülte haline 
getirilmesini öngören tasan komisyonumuzca 'd?, benimsenmiş ve aynen kabul edilmiştir, 

193 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Söz hakkımı saklı 
31. Özgüneş 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur H. Dener 

K. Karavelioğlu 

Cumhuraşkaırmca S. Ü. 
O. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
S. Turan 

Bitlis 
O. Kürümoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Bolu 
A. Yümaztürk 

Konya 
M. Varışlı 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Sivas 
H. Öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/924 
Karar No. : 99 

10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsil
cileri de hazır 'bulundukları hade tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olan Diş Hekimliği Okulunun, fakülte 
haline getirilmesi dolayısiyle, ihtiyacı bulunan öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve memur kad
rolarının verilmesini öngörmektedir. 

Diş Hekimliği Okulu, İstanhul Tıp Fakültesine bağlı olarak 1909 yılında öğretime başlamış, 
zamanla diğer alanlarda olduğu gibi, diş hekimliği alanında meydana gelen gelişmelere paralel ola
rak okulun öğretim ve eğitiminde lüzumlu görülen değişiklikler yapılmıştır. Bu suretle geliş
miş 'bulunan diş hekimliği okulunun fakülte olarak öğretime devam etmesinin daha yararlı ola
cağı tesbit edildiğinden, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi uyarınca gerekli 
formalite tamamlanmıştır. 

Diş hekimliği okulunun fakülte 'haline getirilmesi; bilimsel araştırmaların artırılmasını, öğre
tim ve eğitim alanlarına daha çok ilerlemeler kaydedilmesini sağlıyacak, ayrıca öğretim üyeleri
nin ve yardımcılarının sayılarında meydana gelecek artış, daha fazla öğrencinin yetiştirilmesini 
ve yurdumuzun muhtelif yerlerinde açılacak diş hekimliği, fakülte ve okullarına öğretim üye 
ve yardımcılarının teıminini imkân dâhiline sokacaktır. 

Diş hekimliği fakültesinin verimli bir çalışma yapabilmesi için zaruri bulunan öğretim üyesi, 
öğretim yardımcısı ve idari personel kadrolarının istihsalini öngören tasarı komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmiş ve ibenimsenmişir. 

Tl - Millet Meclisince kahul edilen 1, 2, geçici, 1, geçici 2, geçici 3, 3 ve 4 ncü maddeler, 
ilişik cetvellerle -birlikte aynen kalbul edilmiştir 

ITT - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul 
ması da kararlaştırılmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1193) 



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

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Tabiî Üye 

Y. Köker O. Salihoğlu C. İnkaya S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. İstanbul Manisa Trabzon 
R. Üner H. Berkol O. Karaosmanoğlu A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon Uşak Yozgalt 
Ö. L. Hocaoğlu M. F. Atayurt î. Ye§ilyurt 

Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üni
versitesi Rektörlüğüne bağlı 
olarak 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun ikinci maddesi 
uyarınca açılmış bulunan Diş 
hekimliği Fakültesine ait (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar 5247 sayılı" Kanıma 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere eklenmiştir. 

MADDE 2. — 5247 ve 7161 
sayılı kanunlara bağlı (1) ve 
5247 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvellerin Tıp Fakültesi 
başlığı altındaki bölümlerde bu
lunan kadrolardan ilişik (3) ve 
(4) sayılı cetvelerde yazılı kad
rolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İs
tanbul Üniversitesi Diş Hekim
liği Okulu mezunları, Diş He
kimliği Fakül t esi .mezunla rın a 
tanınan ve tanınacak olan hak
lardan faydalanacakları gibi, 
Diş (Hekimliği Fakültesi mezun
ları da bu Üniversitenin Dis 
Hekimliği Okulu mezunlarına 
özel kanun, tüzük ve yönetme
liklerle tanınan haklardan fay
dalanırlar. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1193) 
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Millet 'Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yayımı tarihinde ili
şik (3) sayılı cetveldeki kadro
ları işgal edenler (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolara hiçbir 
işleme tabi olmaksızın atanmış 
sayılırlar. İzinli olanlar için işe 
başlama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Diş 
Hekimliği Fakültesi organları, 
bu kanunun yayımını takibe-
den 15 gün içinde 4936 sayf.ı 
Kanunun, 27 Ekim 1960 tarihli 
ve 115 sayılı Kanunla değiştiri
len hükümlerine göre seçilir. 
Ancak, 'Senato üyelerinin seçim 
süreleri, 'Senatonun seçim döne
mi sonunda biter. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu vürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen 2 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen 3 
ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (2) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi-
kn (3) sayılı cetvel aynen ka
bı-] edilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len '4) sayılı cetvel aynen ka-

I bul edilmiştir. 

!. Senatosu (S. Sayısı : l l î 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

[1] SAYILI CETYEL 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
'6 
7 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

Görevin çeş 

Profesör 
» 
:» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

h) 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

a) Öğreti 

Öğretim 

idi 

mı üyeleri 

Aded 

6 
4 
3 
3 
5 
6 

10 
12 

49 

yardımcıları 
6 
8 

15 
23 

5 
8 

11 

Aylık 

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

950 
800 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 

59 

D. 

5 
7 
6 
7 
9 
6 
7 
7 
7 

10 
9 
9 
9 
9 

10 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Dekan Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kitaplık Memuru 

» ,» 
Büro Şefi 
Öğrenci İğleri Şefi 
Malî işler Şefi 
Ayniyat ve Levazım Şefi 
Ayniyalt Memuru 
Tetkik Memuru 
Hesap Mermini 
İç Hknruetler Memuru 
Depo Memuru 
Memur 
Hemşire Yardımcısı 

» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 

Aylık 

1 100 
800 
950 
800 
600 
950 
800 
800 
800 
500 
600 
600 
600 
600 
500 
600 
500 
450 

137 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekan 1 210 

D. Görevin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Görevin çeşidi 

Profesör 

5 Doçent 
6 !» 

Tıp Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

150 
125 
100 
80 
70 
60 

b) Öğretim yardımcıları 

8 Asistan 
9 ,» 

10 /» 

Aded 

,r% 

1 
1 

12 

Aylık 

50 
40 
35 

24 

C. Senatosu1 (S. Sayısı : 1193) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Müdür 1 140 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (4) sayılı cetvel 
alenen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (,S. Sayısj : 1JİÎ3) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisin e kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 

(M. Meclisi 1/532; C. Senatosu 1/925) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 736) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6713 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 19G8 tariMl 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5247 sayılı istanbul Ünlversit3si Kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 16 . 2 .1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kın ulun 
18 . 12 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 731). 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 9 . 1 . 1969 

Esas No. : 1/925 
Karar No. : 20 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek Kanun) tasarısı, komisyonumuzun 9 . 1 . 1969 tarihli Birleşiminde ilgili üni-

'versite ve Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile müzakere edildi. 
Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu gibi, İstanbul Üniversitesi, memlekette sanayi ve tica

ret hayatının gelişmesinin yarattığı ihtiyaçları göz önüne alarak bir (İşletme Fakültesi) kurulması
nı zaruri görmüş ve yeni kurulan fakülte öğretime başlamıştır. 

Plân ve programların derpiş ettiği işletme ve muhasebe konularına kesif bir yer veren İşletme 
Fakültesine gerekli kadroların teminini öngören kanun tasarısı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

94 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başta 
Ankara 
T. Cebe 

Cumhur aşkanıne a S. Ü. 
O. Koksal 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

S. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Söz baklam saklı 
M. Özgüneş 

Bitlis 
O. Kürümoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

Konya 
M. Varışlı 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Dener 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Sivas 
II. Öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Pv.tec ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/925 
Karar No. : 98 

10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

--[illet Licelisinin 18 . 12 . 1968 tarihli 19 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
mam oy "e kabul edilen 524.7 sayılı İstanbul Üni versitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nei Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun du. 

I - Tadarı. İstanbul Üniversitesinde kurulan İşletme Fakültesine, gerekli öğretim üyesi, öğretim 
yardımcısı ve memur kadı oları ile: üniversite yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere Rektörlü
ğe lüzumlu memur kadrolarının verilmesini ÖL görmektedir. 

Hemleketimizde sanayi ve ticaret imyatuıaı gelişmesinin yarattığı ihtiyaçları ve talebi göz 
omum alan İstanbul Üniversitesi, bir İşletme Fa/ 'ümsi kurulmasın! zaruri görmüş ve kurulan fa-

münümüzde. maliyet ve yönetim muhasebeleri, satış organizasyonu, pazarlama ve pazarlama araş
tırmaları, beşerî müııascbeder, işletmelerin - rgaırzasyonu gibi konularda teknik ve teorik bilgilerle 
mücehhez ve modern işletmeciliğin çeşitli problemlerini çözebilmek yeteneğine sahip elemanların 
yetiştirilmesine şiddetle ihtiyaç bulunmak ta d m. Halbuki, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ve İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinde bu 
konubar, programların yüzde 25 - 30 uru teşkil ermektedir. Bu itibarla, programında bu konulara 
yüzde 80 - 90 oranında yer verecek bir İşlemıe Fakültesinin kurulması, yukarda belirtilen konu
larda ihtisaslaşmış elemanlara olan ihtiva': dolay siyle bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, her yıl öğrenci sayısının fazla ayması ve yeni fakülte ve yüksek okulların kurul
ması sebebiyle is hacmi artmış ve yönetim kadredsn. yetersiz hale gelmiş, kadrosuzluktan yeni ele
manların isuhdamı ve mevcut pe:-önelin imliler'ıım sağlanması mümkün olamamıştır. Söz konusu 
kadro tıkanıklığını ve yetersizliğini kısmen olsun gidermek amaeiyle. 5247 sayılı Kanuna ek 7161 
sayılı Kanıma bağlı (1) ve 582 sayılı Kanuna kardı (6'ı sayılı cetvellerin «Yönetim işimi» baş
lıklı kısımlarında bulunan kadrolardan, tasarıya bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıka
rılmış ve yemim ' i ) sayılı cetvelde yazdı kadrolar eklenmiştir. 

İşletme Fakültesine ve Üniversite Rektörlüğüne gerekli kadrolaım verilmesini öngören tasarı 
komievonumuzca, uvmun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

C. Senatosu. S. Sayısı : 11941 
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I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, geçici I, geçici 2, geçici 3, 4 ve 5 nci maddeler ilişik 
cetvellerle birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedi İlkle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

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

Balkan Sözcü 
Anlkara Sakarya 

Y. Köker O. Salihoğlu 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. İstanbul 
R. Üner H. Berkol 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnkaya 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Uşak Yozgait 
M. F. Atayurt 1. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Miilst Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

5247 saydı istanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadrolun Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE i. — 493 Ö sayılı 
üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca İstanbul 
Üniversitesinde açılan İşletme 
Fakültesine ait ilişik (1) ve 
(2) .sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar, 5247 sayılı Kanuna 
bağlı (D ve (2) sayı i ı cetvel
lere eklenmiştir. 

MADDE 2. — İşletme Fa
kültesinde mevcut ve kurula
cak kürsü ve enstitü]erdeki 
derslerle kürsüsü bulunmayan 
dersleri okutacak öğretim üye
leri bulunmadığı takdirde, di
ğer fakültelerin öğretim üye
leri (E) cetveli kadrolarına ek 
görevle atanabilirler. Bu su
retle atananlara, Üniversiteler 
Kanununun 27 . 10 . 1960 ta 
rihli ve 115 sayılı Kanunla de
ğişik 32 nci maddesine göre de 
tazminat verilmeye devam olu
nur. Haklarında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz. 

Cumhuriyet Senatosu BTillî 
Eğitini Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

5217 sayılı îstanbıd Üniversite
si Kuruluş Kadı oları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE i. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de avneıı kabul edilmiştir. 

Bu£ç2 ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiffi metin 

5217 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek .kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddem ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 
lisi metninin 2 nci 
nen kabul edilmişi 

Millet Mee-
maddesi ay-
ir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1194) 
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Millet Meclisinin «Kabul 
ettiği nıeıin 

MADDE 3. — 5247 sayılı 
Kanuna ek olan 7.1 Gl sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve 21.-i.19G5 
tarihli ve 582 sayılı Kanuna 
bağlı (G) sayılı cetvellerin yö
netim işleri başlıklı kısımların
da bulunan kadrolardan ilişik 
(3) sayılı cetvelde .gösterilen 
kadrolar çıkarılmış, yerine, 
bağlı (4) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

•GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanuna bağlı (5) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar 1968 yılında 
kullanılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İs
tanbul Üniversitesi İşletme Fa- j 
kültesi ile bu fakülteye bağlı \ 
İşletme İktisadı Enstitüsü ve ; 
diğer kurumlarda görevli öğ
retim üyeleri ve öğretim yar
dımcıları yeniden tâyine lüzum 
olmaksızın yeni kadrolara ge
çerler ve aylıklarını bu kadro
lardan alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — En
düstri ve üniversite işbirliğini 
sağlamak için işletme Fakülte- i 
sine bağlı olarak kurulacak Ya- j 
kır gelirleri, teberru şartlarına 
uygun olarak sarf edilir. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı taıilıinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen 1 
nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen 2 
nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let .Meclisince kabul edilen 3 
ncü geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Milet Mec
lisince kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CET YEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 11! 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — «Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi ajnıen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — .Millet Mec
lisi metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

http://21.-i.19G5
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Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

(2) SAYILI GETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (2) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(3) iSAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (3) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(4) SAYILI GETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (4) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(5) SAYILI GETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (5) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3Iillet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

Görevin çeşidi Sayı 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
> 

b) 

Asistan 
» 
» 

İşletme Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

8 
5 
4 
9 

10 
8 

10 
22 

öğretim Yardımcıları 

20 
20 
15 

Aylık 

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

950 
800 

800 
700 
600 

D. 

10 
4 
5 
6 
6 

4 

7 
8 
9 
4 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Asistan 
Uzman 

» 
» 

Okutman 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri (Yüksek 
tahsili gerektirmez) 
Büro Şefi 
Büro Memuru. 

» •» 
Kitaplık Müdürü 
Kitaplık Memuru 

» » 

Sayı 

10 
4 
5 
8 
8 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Aylık 

500 
1 250 
1 100 

950 
950 

1 250 
800 
700 
600 

1 100 
800 
700 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1194) 



D. Görevin cesidi 

7 Öğrenci Büro Şefi 
9 öğrenci Büro Memuru 

10 » » » 
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Sayı Aylık D. 

800 
600 
500 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 Ayniyat ve Levazım Şefi 
10 Ambar Memuru 

9 Sekreter ve Mutemet 

1 800 
1 500 
1 500 

T). 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

210 

[3] SAYILI CETVEL 

Yönetim işleri 
a) Rektörlük 

Genel Sekreter 
Zatıişleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
(Uzman) Kütüphaneci 
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı 
Zatisleri Müdür Yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 500 
80 
80 

800 
60 
60 

t 

10 
11 
10 
11 
12 

b) Muhasebe Müdürlüğü 

Saymanlık Müdür Yardımcısı 
Birinci Mümeyiz 
İkinci Mümeyiz 
Veznedar 
Veznedar Yardımcısı 
Veznedar Yardımcısı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

60 
35 
30 
35 

450 
25 

[4] SAYILI CETVEL 

2 
4 
4 

5 
6 
6 

Yönetim işleri 

a) Rektörlük 

Genel Sekreter 
Personel Müdürü 
Yazı İşleri ve öğrenci İşleri 
Müdürü 
İnşaat ve Muamelât Müdürü 
Personel Müdür Muavini 
Yazı İşleri ve Öğrenci İşleri 
Müdür Yardımcısı 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

750 
250 

250 
100 
950 

950 

6 

5 
6 
7 
c o 

.10 
11 
9 

10 

6 (Uzman) Kütüphaneci 1 950 

b) Muhasebe Müdürlüğü 

Muhasebe Müdür Yardımcısı 1 1 100 
Muhasebe Müdür Yardımcısı 1 950 
Servis Şefi 1 800 
Servis Şefi 1 700 
Tetkik Memuru 2 500 
Tetkik Memuru 2 450 
Veznedar 1 600 
Veznedar Yardımcısı 6 500 

[5] SAYILI CETVEL 

1 
o 
3 
4 
5 
5 
6 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

C. 

4 
3 
2 
7 
8 
5 
7 

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

950 

Senatosu 

7 

7 
8 
9 

10 

(S. S 

Doçent 

l 

Asistan 
» 
» 
» 

ayısı : 1 

b) Öğretim Yardımcıları 

12 

14 
8 
5 
2 

600 

800 
700 
600 
500 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CET YEL 

Millet Meolisi metnine bağlı (1) sarılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CET YEL 

Millet Meclisi nıetnlno bağlı (2) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine 'bağlı (3) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi nıetn'ine ''bağlı (4) .sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(.1) 'SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi n^tııine bağlı (5) eayılı cetvel 
av nen kaimi edilmbı'ir. 

»••<« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1194) 




