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Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesine ; 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hak
kında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
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olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri Araş
tırma Komisyonu raporunu görüşmek üzere Ge
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te toplanmasına dair önerge okundu ve kabul 
olundu. 

6 Mayıs 1969 Salı günü saat' 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Lûtfi Tokoğlu Sadık Artukmaç 
Kâtip Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Zerin Tüzün Âdil Ünlü 
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GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuaal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın; Yargıtay 
Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninde mey
dana gelen olaylar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talep
leri vardır. Sayam Ahmet Yıldız, Rahmetli Yar
gıtay Başkanımız İmran öktem'in ceneza töre
nindeki gerici saldırganlığı hakkında gündem 
dışı konuşmak üzere söz verilmesini istemek
tedir. Sayın Yıldız buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
beni bu kürsüye çıkaran çirkin olaydan her 
arkadaşın da derin bir üzüntü duyduğunu bi
liyorum. 3 Mayıs günü Cumhuriyet tarihinin 
en utanç verici gericilik ayaklanmasına ta
nık olduk. 42 yıl ulusuna şerefle hizmet ede
rek bütün kademelerden başarı ile geçmek 
suretiyle Türkiye Cumhuriyetinin başyargıcı 
olma mutluluğuna ulaşmış, inanmış bir dev
rimci olan Yargıtay Başkanının cenaze nama
zına yapılan hayasızca saldırı Türklüğe ve 
Müslümanlığa yakışmıyan büyük bir ayıboîarak 
tarihe geçecektir. 

Bu saldırıyı kışkırtan ve alkışlıyan gazete
lerin merhum Başkanın bir uyarısını da, beya
nını da kasden değiıtirerek yazmaları büyük 
bir baım ahlâksızlığıdır. Bu eski Yunan bil
gininin olduğunu söylediği sözü Yargıtay Baş
kanının kendisine, kendi inkâr etmiş şekilde 
mal etmekten utanmadılar. Bu türden sözler 
eski Türklerce tanınmış, Türklerce söylenmiş
tir. Tasavvufta Tanrının yüceliğini kavrama an
lamına söylenmiş bu sözü Tanrı inkârı şek
linde söylemek düpedüz bir bühtandır. 

Bu çılgınca saldırmanın asıl nedeni o de
ğildir. Merhum Başkanın Atatürk'ün edemcini 
yalanlama küçüklüğüne düşenleri rahatsız ede
cek şekilde bu demeci okuması ve nurculuk 
gibi bir dinsel sapıklığın mahiyetini ortaya 

koyması olduğunu biliyoruz. Devlet felsefe
mize karşı olanlar onun koruyucularına her 
zaman aynı şiddetle saldıra gelmişlerdir.. Dü
şün ve inançlarını eyleme çevirmesini bilen 
gerçek devrimci öktem de bu tip saldırıya uğ-
rıyanların ne ilki ve ne de sonuncusudur. Dev
rimci bunları göze alan insandır. 'Bunu he
nüz anlıyamıyanlara imran öktem musalla 
taşında ayağa kalkarak son uyarmasını yap
mıştır. ölümsüzlüğü bununla bir kat daha 
gerçekleşmiştir. Gerçekte olayın meydana gel
mesi hayırlı olmuştur. Şimdiye değin yapılan 
uyarmaların etkilemediği iyi niyetli insanla
rın durumu anlamış olmaları gerekir artık. 
Sağlığında inançlı uyarmalarının uyandırama-
dığı ve üstlerindeki ölü toprağını ata
madığı kimselerin de artık uyanmış 
olmalarını sağlıyabildi ise en büyük hiz
meti yapmıştır ratmetli Öktem. Eski Yu
nan bilgininin sözlerini de bir Türk düş
manından uydurma bir dinsel lider türetip 
onun Peygamberlik iddia eden beynlarma kut
sallık veren insanlara söylenmiştir. Gerçekten 
söyliyecek çok daha gıyabi hakikatler olduğu
nu fakat şimdilik bu kadarını söylemeye izin al
dığını, vahiy geldiğini yani, risalelerinin 
Kuranı olduğunu, gökten indiğini, kitaplariyle 
İkinci Dünya Savaşma girmeyişimizi sağlıya-
rak Peygemberimizden üstün mucizeler ya
rattığını, geleciğinin Kuranda yazılı olduğunu, 
Nur Süresinin, Nurcular için olduğunu ki
taplarında yayan bir kimsenin arkasından bi
lerek gidenlerin Müslüman sayılamıyacağmı, 
devrimci, haysiyetli gazetelerde ve hattâ din 
ticaretini yapan organlarda bile yazdım ve 
aksini iddia edenleri tartışmaya çağırdım, ya
naşmadılar. imran öktem de bu sapıklığa de
ğindiği için saldırıya uğradı. Yoksa o da inan
mış, gerçek bir Müslümandı. Din tüccarlığı 
yapmazdı. O nutkundaki şu sözlere bakın : 
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«Esasen biz hukukçular için samimî ve iman 
sahibi bir insan makbul ve muteberdir.» diyor 
Sayın öktem. Ama aynı zamanda « meczup
lar ve din bezirganları hüsrana uğrayacak
tır» diyor, işte bu sonuncusu kızdırıyor. Ger
çek Türke ve namuslu Müslümana yaraşan nice 
güzel sözleri söyliyen yüce yargıcın hatarası 
önnüde saygı ile eğilmeyi bir borç bilirim. 

En yüksek yargıcımıza yöneltilen alçak ve 
ahlâksız saldırılar hiçbir uygar ülkede rast-
lanamıyacak türdendir. Saldırılar hâlâ da dur
madı. Kim kime saldırıyor arkadaşlar? Türk 
Ulusunu sömürme tutkusu içinde din ticareti 
yapan, yabancı komisyonculuğu yapan, gerçek 
bir Müslüman Türk sayılamaz. Bunlar saldırı
yor. Bu ahlâksız girişe Türk ulusunun gerçek 
evlâtları daha ne kadar seyirci kalacaktır? Bu 
böyle sürüp gidemez arkadaşlar. 

Devlet ve Hükümet Başkanlarının, cenaze 
töreninde bulunmamasını da çok yadırgadım. 
Ulusal egemenliğin yargı ile ilgili yönünü tem
sil eden organın Başkanına, yürütme organının 
gereken saygıyı göstermemesi yakışıksız olmuş
tur. Bu tutumun gerici görûhuna verilmiş bir 
taviz olduğunu biliyorum. Çirkin başkaldırma 
karşısında Devletin Başının susmuş olmasını 
ve hattâ hâlâ susmakta devam etmiş olmasını 
büsbütün hatalı bulmaktayım. Atatürk'ün yü
ce koltuğuna oturanlar onun kurduğu Devlete 
yönelen saldın karşısında hepimizden önce ha
rekete geçmelidirler. 

Bir senatör olarak Sayın Başkanımızın be
yanında da törene gidişine öşür bulma çaba
sını görmekten üzüntülüyüm. Gerçekten Sayın 
Başkan aynen : «Ben de olaylara kenardan da 
olsa tanık oldum. Olaya nereden bakarsanız, 
bakın üzüntülü olmuştur.» dedikten sonra, «in
sanların kişilikleri ve düşünüşleri ne olursa ol
sun ona muhakkakki son görevi yapmak gere
kir. Nitekim «dikkat buyurun,» bizler de böy
le bir duygu ile cenaze törenine gitmiştik.» Ya
ni, âdet yerini bulsun diye gettik demek isteme
sini çok yadırgadım. Gericilere işte görüyorsu
nuz biz bu törene katıldığımız için bizi yerme
yin, biz de sizinle aynı zihniyetteyiz anlamın
daki konuşmayı Cumhurbaşkanını temsilen 
orada bulunduğunu radyonun söyliyeceği Sayın 
Başkana asla bu beyanı yakıştıramadım. 
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Hükümet beyanları ise bir suçlunun telâşın
dan başka bir anlam taşımaz. Sayın Başbakan 
görevini yapmıştır, diyor herkes. Görev yapıl
mış orada, gözlerimizin önünde. Sonra, bu ter
tibi karşı taraf yaptı, karşı taraf aldırdı onları, 
cenazeye saldırdı. Devlet ve Hülkümet yetkili
leri emniyet görevlileri ve siyasal parti temsil
cilerinin gözleri önünde yapılan bu pervasızca 
başkaldırma 31 Marttan da, Kubilây olayından 
da çok daha çirkindir. 

Belirttiğimiz kişilerin katıldıkları bir cena
ze törenine saldırmaya yeltenenler bu cesareti 
nereden alıyorlardı? Lâik Türkiye Cumhuriye
tinin Başkentinde bir cenaze namazını bir avuç 
gerici kaba kuvvet saldırısından koruyamıya-
caik ölçüde devletimiz acze düşürülmüştür. Ha-
cıbayram Camiinde kılınması kararlaştırılan 
cenaze namazını, gerici saldırısından korkma 
sonucu devlet haysiyetini kara kuvvete çiğne
terek Maltepe Camiine nakletmekle verilen 
müthiş taviz saldırganları cesaretlendirmiştir. 
Bu cesaretledir ki, görevli zabıta kuvvetlerine 
ve hattâ üniformalı inzibat subaylarına da sal
dırmışlar ve bir generali tabancasını çekmek 
zorunda bırakmışlardır. Bütün bu azgınlıklara 
hükümet üyeleri hareketsiz seyirci kalmışlardır. 

Devlet yok, hükümet yok şeklindeki yüzle
rine karşı bağıranlara da giilümsiyen bir aldır
mazlıkla bakan bakanlar, Atatürk Cumhuriye
tinin hükümet üyeleriydiler. Bu hükümet, bu 
tutumu ile Atatürk Cumhuriyetini yönetme ni
teliğini yitirmiştir. Devletin haysiyetini çiğne-
tenler bir gün bile koltuklarında oturmamalıy
dılar. Buna iktidar partisi herkesten önce fır
sat vermemeliydi. De Gaulle örneği karşısında 
bizimkilerin aldırmazlığına büyük üzüntü ve 
hattâ kaygı ile bakmaktayım. Hem devleti bu 
hale düşüreceksin, hem de hâlâ onun yönetim 
rolünde ısrar edeceksin... Olmaz böyle şey. Hü
kümeti Devletin haysiyetini kurtarmak için der
hal çekilmelidir. Bu ölçüde aldırmazlığa T. B. 
M. M. seyirci kalamaz. Hükümet olma niteliği
ni yitirmiş bir ekibi devlet yönetiminde tutma
nın sorumluluğu büyüktür. Hele en yüce yargı 
organlarının yürütmeyi ve yönetimi oy birli
ğiyle mahkûm eden kararları, yetkilileri pro
testoları ve yapacakları bildirilen protesto yü
rüyüşleri bile bu sorumluluğu anlatamıyorsa 
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Anayasa düzenimize sahip çıkacak herkesin 
kendi görevini yaması daha fazla geciMirilmi-
yecek bir ivedilik kazanmıştır demektir. 

En üst yargı organlarının ve bilim adamları
nın umut verici beyanlarını takdirle karşılar, 
kendilerini saygı ile selâmlarım. 

Bu utanç verici başka^rma şu gerçeği bir 
kez daha doğrulamıştır M, Cumhuriyet tarihin- , 
de hiçbir dönemde gerici kaba kuvvet bu ölçü
de Hükümetçe korunmamıştır. Tertibin ve cena
zeye saldırının gerçek Müslümanlıkla hiçbir il
gisi yoktur. Bu politika oyunlarına alet olmıyan 
hiçbir gerçek Müslüman inanç özgürlüğüne kar
şı olmadığı gibi, musalla taşma saldırma çılgın
lığını da göstermez. Yüce dinîmizin âlet edi
lerek düzenlenen oyunlar, iktidarın gerçeği gö
rebilen herkesin /yüvenini yitirdiğini görmesi
nin telâşı içinde bir komünist öncüsünü halka 
gösterirken, öbür yandan da din ticaretini ala
bildiğine hız vermiştir. 

Bu alanda kullanılan kimselerin Müslüman
lığın gerekleriyle bağdaşır bir halleri de yok
tur. Gerçekten tefeci, vurguncu, vergi kaçakçı
sı Hristiyanla birlik olup Müslüman Türk'ü so
yan komisyoncu ve zorbalıkla Devlet toprakla
rına konan ağa takımının savunucusu olan ve bu 
dengesizliklere karşı hiç ses çıkarmıyanlar ger
çek Müslüman sayılmazlar. Bu gibilerin dinci 
görünmesine ancak din tüccarlığı denebilir. 

ISayın arkadaşlarım; iç ve dış sömürücülerin 
emrine sokulan Yüce Dînimizin adına oynanan 
oyunlar dehşet yaratan bir durum meydana getir
miş bulunmaktadır, bugün. Durumu belirtebil
mek için oynanan oyunun iç ve dış aktörleri de 
kısaoa gözlerinizin önüne getirmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, bir Türklük düşmanının İs
lâmlıktan tehlikeli bir sapma niteliğinde kurdu
ğu nurculuğun Almanya'daki enstitüsünü komü
nistlerin desteklediğine, Hizbüt - ültahrir Baş
kanına batılı emperyalistlerin Beyrut'da 2 mil
yon lira verdiğine, asıl ve onursal üyeleri arasın-
da iktidar ileri gelenleriyle üst kademe devlet 
hizmetlerin bulunduğu Rabitatül - Âlemül - is
lâm derneğine, Arabistan'ı emen Amerikan şir
ketinin 500 milyon lira verdiğine ve bir yaban
cı kapitalist hristiyan devlet başkanının onur
sal başkanı bulunduğu dinsel örgüte iktidar ile
ri gelenlerinin üye olduklarına ilişkin belgeli 

ve süreli yayınları hep okuduk. Bunları yalan-
lıyan inandırıcı bir beyan da görmedik. 

Demek ki, komünistinden kapitalistine değin 
büyük emperyalistler Müslümanlığı desteklemeye 
karar vermişler ve kurdukları örgütlere de bi
zim iktidar ileri gelenlerini ve Devlet memurları
mızı üye almışlardır. 

Kurtuluş Savaşı başlarında Anadolu'ndan 
' Londra'ya rapor yazan İngiliz albayı ve diplo

matının öğütlediği politika uygulanır. Ve o za
manın kara ruhlu yayınlarının örnekleriyle 
olaylarına tanık oluyoruz. Konya'dan o zaman 
Londra'ya, Atatürk'e karşı «bizi kurtarın» baş
vurması olmuştu. Bolu Mutasarrıfının da şeyini 
biliyorsunuz. Sadece bu halin bugün meydana 
çıkması herşeyi anlatmaya yeter. 

Din perdesi altında kurulup yabancı emper
yalistlerin emrinde çalışan örgütler plânlı ola
rak devleti işgal etmektedirler, işin esasını bil-
miyenler, oyuncularda iyi niyet olduğu kanısı
na kapılabilirler. Gerçekten İslâm Birliğine 
500 milyon lira yıllık harçlık verenler bu birliğin 
baş düşmanı diye ilân ettiği İsrail'i de bütün 
güçleriyle desteklemekte ve müslüman Arapları 
kahreden silâhları onlara bolca vermektedirler. 

Bir tarafı rüşvetle kandırıp uyuturken, karşı 
tarafı da bütün güçleriyle destekliyenler, aynı 
oyunu bizimkilerle de oynamaktadırlar. Bizim 
gerici güruhu da Müslüman Arab'a saldıran 
İsrail'i vermemede ve batı emperyalistlerini gü-
cendimemede çok dikkatlidir. Aleyhte bir ya
yın okumazsınız bu gerici güruhunda. Bu oyun
da. Bu oyunda dinimize hizmet diye saf insanla-
ramıza yutturulmaktadır. Diyanet işleri örgütü 
bu fesatlıklara alet edilmektedir, gerçek din 
adamları da bu acıklı durumdan yakınıyorlar. 

Sayın özgüneş'in araştırma önergesi kabul 
edilirse daha nice gerçekler meydana çıkacak
tır. Kaç yıldır bu kürsüden araştırma önergeleri 
veriyoruz genel görüşme önergeleri veriyoruz 
bu konuda. Fakat hepsinde de Sayın 
Başbakanı bu Devlete saldıranları koruyucu ro
lünde görmekten üzüntü duyuyoruz. 

Bizi Ruslarla pazarlık konusu yapmaktan 
başka bir iyiliğini görmediğimiz, memleketi için 
büyük olan jKennedy'e meıv^ûtt' ^okuyanları, 
Türklüğe 42 yıl üstün hizmetler yapmış İmran 
öktem'in cenazesine saldırmış görmek, Türklük 
ve Müslümanlık için ne büyük bir ayıptır. 
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31 Mart tertipleri uzun süredir plânlanıp uy
gulanma denemeleri yapılırken hükümeti uyar
malarımızın hiçbir etkisini göremediğimiz gibi, 
tersine saldırılara hedef olduk. Aslında iktidar 
büyük bir kadrosu ile bu oyunların içinde görü
lüyor. Geri kalan kısmı da sesini, üzüntüyle be
lirteyim ki, çıkarmaz haldedir. Son yıllarda az
gınlaşan bütün gerici ve kaba kuvvet saldırıla
rında iktidar partisine mensup kimselerin 
önplânda bulundukları görülmektedir. Bir 
gerici ayaklanması kaba kuvvet saldırısı gös
teremezsiniz ki, plânlama ve saldırısında ön
plânda iktidar partisi üyeleri bulunmasın, araş
tırma önergesinde belgelerini de sunacağım. 
Maltepe Camnnde cemaatin içindeki ve dışar-
daki saldırganlarla Adalet Partili parlömanter-
lerin olay Öncesi fiskoslarına tanık olanlar bu
nun en yeni örneğini orada gördüler, hep bera
ber. Sandığa ve bencil çıkarlarına tapanlar, 
yüce dinimizin reddettiği tertiplerini desdekle-
msk üzere saf Müslümanları da kandırmakta
dırlar. Siyonist, mason ve kapitalist emperya
lizmin emrindeki bu Müslümanlık tüccarların
dan saf Müslüman Türkü kurtarmalıyız. 

Saym arkadaşlarım; iktidar bugünkü Dev
let düzenimize düşmanlığını açıkça ifade eden
lerle işbirliği halinde görülmektedir. Anayasa
ya karşı olanlar, Atatürk'e düşman olanlar, 
teokratik Devlet istiyenler, padişahın hainliği
ni ilân eden birinci Büyük Millet Meclisi ve 
onun Başkanı için, Atatürk için, padişaha hain 
diyen hainler vardır diyenlerin parti kimlikle
rine bakınız. Onların ellerindeki gazetelere ve 
bu paçavralara Devlet Hazinesinden reklâm pa
ralarını yağdıran bakanlara bakınız hangi par
tidendir? Türkiye Cumhuriyeti bugünkü kadar 
sahipsiz kalmamıştır. Bu sahipsizlikten Devle
timiz biran önce kurtarılmalıdır. Durum be
lirttiğim gibi 31 Mart ve Kubilây olayından 
daha üzüntü vericidir. O zaman kaba, gerici 
saldırıları bu ölçüde pervasız değildiler. Ata
türk'ün Türk gençliğine haber verdiği ve hazır 
bulunmasını öğütlediği durum bütün belirtileri 
ile gelişmiş bulunmaktadır. Bunda devrimcile
rin umursamazlıktan ve belki düzelir umuduna 
kapılmaktan doğan günahları da vardır. Fakat 
böyle yalancı umutlara ve tehlikeli aldırmaz
lıklara sapmış devrimci kalmadığını umarım. 

Bugünkü durum çok ciddidir, Herkes Ata
türk bugün yaşasaydı nasıl hareket ederdi so

rusuna vicdanında bulacağı karşılığa göre ha
reket etmelidir. Gerçek ölçüyü Ata'dan alma
lıyız. Atatürkçülüğe inanan ve yeni Anayasa
dan yana olan bütün devrimci kişi ve kuruluş
larla başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak 
üzere, tüm Devlet kurumlarına ödevlerini ha
tırlatmakla görevimi yaptığım inancındayım. 
Bu inançla Yüce Kurulunuzu saygı ile selâm
larım. (Alkışlar.) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Daha var. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı mevzuda mı? 

BAŞKAN — Bir dakika; Sayın Bakan yazı
nız şöyledir. Son olarak gündem dışı Hükümet 
adına söz rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Bu konuda başka var 
mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. Her halde olma
saydı derhal sizi davet ederdim. 

2. —• Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Yar
gıtay Başkanı hnran Öktem'in cenaze törenin
de meydana gelen olaylar hakkında demeci. 

BAŞKAN — «Hükümetin tutumu güvenlik 
kuvvetlerinin davranışı, kanunların çiğnenmesi 
ve vicdan hürriyetinin ayaklar altına alınması
na müncer Yargıtay Başkanı Aziz öktem'in 
cenaze törenindeki olaylar hakkında Yüce Se
natonun dikkatine arz edeceğim hususlar ile, 
acilen alınmasını istiyeceğim tedbirler için ya
rınki oturumda gündem dışı söz rica ediyorum. 
Saygılarımla.» Artvin Senatörü Saym Fehmi 
Alpaslan'ın Bursa'dan çektiği bu gündem dışı 
telgraf talebi üzerine Saym Alpaslan buyu
run. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Yüksek Yar
gıtay Birinci Başkanı merhum imran öktem'
in ölümü ile gözlerimizin önüne serilen çok acı, 
çok ağır, mahcubiyet verici ve haylice pek dü
şündürücü vaziyet hakkında, serinkanlılığınıza 
dokunmıyacak şekilde, bâzı maruzatta bulun
mak ve Yüce Senatonun dikkatine arz edeceğim 
hususların tedbirini istirham etmek üzere gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. 
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İnsanlar ölür. ölünün arkasından şahıslar, 
yakınlıklarına göre, kendi iş duygularına göre 
teessürlerinin derecesini tâyin ed.erler ve 
mukaddes dinimizin icaplarına uygun olarak da 
kendilerine düşen vazifeleri yerine getirirler. 
Bendeniz bir hukukçu olarak kendi meslek bü
yüğümüze olan saygımızı ifade etmiş olmak ve 
gönülden bağlı bulunduğumuz hür demokratik 
rejimin yalnız seçilen insanlardan kurulu parlâ
mentolarda değil, aynı zamanda-ve parlâmento 
kadar diğer müesseselerde de teminatını bulması 
lüzumuna inandığım için bu müesseselerden biri 
ve başta geleni olan Yüksek Yargıtaya karşı 
duyduğum saygının icabı olarak, cenaze törenine 
katıldım. Namazın Hacıbayram camiinde kılmı-
lacağı söylenmişti. Oraya gittim, baktım bir ha
reket yok. Değiştirmişler Maltepe camiine nak
letmişler, dediler. Atladık bir otomobile birkaç 
arkadaş, trafik sıkıntısı içinde maalesef ilk saf
halarında bulunamadım ve cenazenin kaldırıl
ması safhasında iştirak ettim. Şunu gördüm : 
Arkadaşlar, bir insan yakın veya uzak dost ola
rak, kendisine verilen değer nisbetinde lüzumlu 
bilhassa bir yüce müessesenin başındaki insan 
olarak ölünün arkasından üzüntü duyar. Orada 
gördüğüm arkadaşlardan hemen hiçbirisini bu 
üzüntü ile başbaşa göremedim. Ve dehşetli acı 
duydum. Onlar, hepsi hâdiselerin üzüntüsü içe
risinde adetâ İmran Öktem'in vefatından müte
vellit üzüntüyü bir tarafa bırakmışlar; ne olu
yor; bu nasıl iştir, Devlet nerede, Hükümet ne
rede diye bunun endişesi içerisinde çalkalanı
yorlardı. 

Aziz arkadaşlar, şahsan demokratik rejime 
olan inançlarımı muhafaza etmekle beraber, yıl
lar yılı bu memleketi devamlı surette huzursuz
luğa sevk eden aşırı hareketlerin tedbirine zama
nında ve yeterli derecede el koymıyan Hüküme
tin, bu hâdisede de evvelâ mânevi inançlar üze-. 
rine olan baskı hareketlerini ve bu baskı hare
ketleri ile meydana gelen suçları adetâ başıboş 
bıraktığını ve sade vatandaşın yegâne ümit kay
nağı olan Devletine karşı bir ümitsizliğe düşme
sine yol açtığını esefle memleketin en münevver 
ağızlarından ve en sade vatandaşından o gün 
dinledim. 

Merhumun söylediği bir sözden ötürü kendi
sine karşı cephe alanlar bulunabilir. Bâzı ahval
de iyi yetişmemiş, müslümanlığın icaplarını iyi 

kavrıyamamış oldukları için mânevi inançlarına 
olan bağlılıkları ile menfi tezahürler verme ça
basına düşmüş olan kimseler olabilir. Bunlar bir 
cemiyetin behemehal yıkıldık, yandık diye &0 se
ne evvel cereyan etmiş bulunan hâdisesine Tür
kiye'yi bağlamak için sebep teşkil etmez. Ama 
bu gibi insanlar tecavüzi harekete kalkarlar ve 
suç işlemeye başlarlarsa, burada Devletin kendi
sini göstermemesi zarfların en büyüğüdür, aczle-
rin en büyüğüdür. Ve asıl olan hâdise değil, ola
caklara zemin hazırlama bakımından böyle bir 
Hükümeti ciddî surette sorumluluğa tabi tutmak 
her şeyden evvel parlâmentoların da vazifesi 
icabıdır, kanaatindeyim. îktidar, kendi hüküme
tini bu mevzuda muhalefetten daha evvel sıkıya 
almalı ve bırakın şunu bunu, demokrasiye olan 
inançlarımızı zedeleyici vaziyetleri önlemek için 
gerekli tedbirleri - arkadaşlarımızın bu tedbir
leri düşünüp almasına akıllarının yetip de arta
cağına inanmıyorum - alması lâzımdır. 

Bir hâdiseyi daha bundan evvel cereyan et
miş olan hâdiselerin zinciri içerisinde vukubu-
lan bir hâdiseyi, bundan sonra daha yeni hâdise
lerin vukuuna kadar götürmemek için, naçiz ka
naatim odur ki, her şeyden evvel millî mesuliyeti 
hisseden hükümetin kendi bünyesinde bâzı hare
ketlere girişmesi lâzımgelir. 

Arkadaşlar, burada birkaç gün evvel bir ka
nun görüşüldü. Toplum Zabıtası Kadro Kanunu. 
Çıktık buraya Devletin kuvvetli olması için mil
let seve seve bu kadroyu verir diye şahsan uzun 
müdafaasını yaptım. Gelen, sağdan gelen, hassa
ten solden gelen bir sürü karıştırıcı hâdiseler 
karşısında Devlet kuvvetlerine ihtiyaç vardır, 
dedim. Ben bunu söyledim. O günkü hâdiseler 
içerisinde zabıta kuvvetlerinin, Devletin güven
lik kuvveti olan zabıta kuvvetlerinin kendisine 
düşeni yapmadığını, yapamadığını görünce ha
kikaten zabıta kuvvetlerine olan itimatsızlığım
dan değil, ama bu fırsatı kendilerine vermiyen 
zihniyet karşısında ciddî üzüntü duydum, hattâ 
biraz da mahcubiyet duydum. 

Merhumun cenazesi Hacıbayram camiinde 
kılınacak. Efendim orada birkaç kişi çıkmış, 
- mümkündür adamın düşüncesi bu - merhumun 
söylediği bir söz vardır; «tanrıları insanlar yarat
tı» şeklinde. Detayına inmeden, meseleleri iyice 
anlamadan onu başka türlü anlama alan dinî 
inançları da çok kendilerini tesiri altına alınış 
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kimseler, bir tefsire tabi tutarak bunun namazı 
kılınmaz gibi lâf ederler. Ve bunun namazını 
kıldırmıyacağız diye bir hava da eser. Bu artık 
herkesin malûmu. Arkadaşlar sizin Hükümeti
niz iktidar partisi olarak, bizim Hükümetimiz, 
Cumhuriyetin Hükümeti. Bu gibi hâdise karşı
sında behemaihal namazı Hacıbayram Camiinde 
kıldırmak idi. (Bravo, sesleri) 

Eğer Devlet var ise, Devletin gücünü bütün 
şer kuvvetleri tepelerinde hissetmek mevkiinde 
olacaklarsa, Türkiye'de demokrasiyi yaşatacak-
sak, bunu yapmalıyız. Bunu yapmalı idi. Bunu 
yapmamakla birinci za'fını, birinci aczini gös
termiş oldu. Merhumun hanımefendisine telefon
la, aman hanımefendi hâdise çıkacak, siz bilir
siniz, bu namaz H^cıbayram'da kılınmasın, Mal
tepe Camiinde kılınsın diye ricası olma yerine, 
belki birkaç kişi mütecaviz çıkacaktı, ama Dev
letin gücü, kuvveti bu gibi mütecavizleri berta
raf etmeye müsaittir, inanarak söylüyorum, bu 
gibi mütecavizler bertaraf edilirse sureti kati-
yede rey mülâhazasına müessir bir vaziyet ol
mayacaktı. Siyasi partiler rey düşünebilirler. 
Ama olmıyacaktı, olmazdı. Olsa da ne olurdu? 
Olmıyacaktı ve Devleti bu kuvvet içerisinde gör
mek isterdim. Bu kuvveti gösteremediği için bu
rada yüksek huzurunuzda şu partinin mensubu, 
bu kürsüde konuşan bir senatör . olarak değil, 
sade iyi düşünen bir Türk vatandaşı olarak de
rin bir üzüntü içerisinde bulunduğumu hassaten 
belirtmek isterim. 

Geliyor Maltepe Camiine, koro halinde da
kikalarca küfürler, hakaretler yağıyor. Ve vic
dan hürriyeti dediğimiz, Anayasanın teminatı 
altındaki bir vazifeyi eda etmek fırsatını bir 
kütle vermiyor. Görevlisi kaçınıyor, bir başka 
görevli bulunuyor, kaçırılıyor. Bir başkası çıkı
yor. Onun yapmaması için elden gelen gayret 
•sarf ediliyor. Suç işleniyor ve suç işlenmekte de
vam ediyor. Ve bu suç orada Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanının, Devlet Bakanı -
herkesin dilinde Başbakan Yardımcısı olarak ta
nınan Devlet Bakanı - nm gözü önünde ve da
hası var, Türk hukuk hayatında birşeyler bek
lenebilecek Adalet Bakanının gözleri önünde ce
reyan ediyor, Ankara'da Devleti temsil mevki
inde olan valinin gözü önünde cereyan ediyor ve 
müsaadenizle yüksek huzurunuzda şimdi tebliğ
ler alıyorlar, kararlar alıyorlar, ama bu Cum
huriyet Savcısının dagözüniün önünde cereyan 

ediyor. Vekili yapmazsa, valisi yapmazsa, su
çun olduğu yerde suç olmuştur başlamış ve de
vam etmiştir, Cumhuriyet Savcısının - ben de 
savcılık yaptım - derhal harekete geçmek sure
tiyle zabıtaya, maiyetine girmiş olan zabıtaya 
emir vermesi lâzım idi. O da yapmıyor, o da şi
kâyetçi. Ama yapmıyor. Ne oluyor? 

Ondan sonra arkadaşlar hepimizin bildiği ce
naze alınır, ebedî istirahatgâhına götürülür, ken
disine hayatındaki hizmetlerinden ve saireden 
bahseden iyi sözler söylenmek suretiyle maka
mına tevdi edilir ve orada-herkes duasını yapıp 
ayrılır. Hayır böyle olmuyor. Bu sefer taJbiatiy-
le mesele taşıyor, karşılıklı konuşmalar cereyan 
ediyor, Zafer Âbidesinin orada - kanaatimce o 
da lüzumsuzdu - bir merasim, bir politik konuş
ma mevzuu olmamalıdır bir cenaze töreni - bir 
genç arkadaş çıktı konuşma yaptı. Karşısından 
hâlâ hangi kafada olduğu bilinmiyen adam mu
kabelede bulundu, ters söz söyledi. Ama orada 
gördüm ben polis, hepsi hepsi on tane polis cop
larını çektikleri gibi yürüdüler ve darmadağı
nık ettiler. Demek ki, Devlet kuvveti Maltepe 
Camiinde de isteseydi bu işi yapabilirdi. Orada 
yapmadı, isteseydi rahatlıkla yapabilecekti. Ora
da hemen bir anda, bir hamlede dağıtıverdiler. 

Ne oluyor arkadaşlar? Bugün merhum öldü, 
ebedî istirahatgâhına tevdi edildi. Hâdiselerin 
tepkileri devam ediyor ve Türkiye'de demokra
tik rejimi za'fa uğratmak için ne lazımsa on
ların yapıldığının tesiri altında hepimiz ezili
yoruz. iktidarında olan arkadaşlarımız da ezili
yor, muhalefetinde olan arkadaşlar da eziliyor. 
Nereye gidiyor bu iş diye hiç olmazsa kendi 
kendimize bir sual sorma mevkiine geliyoruz. 
Bu, ölüm hâdisesinde cereyan eden anormal bir 
vaziyetten doğuyor. Bu hâdise yalnız, bugü
nün hâdisesi değil; dün de böyle oldu. Dün de 
tahrikler yapıldı, yine Hükümeti orada yeter
siz ve zayıf bulduk maalesef. Kızıl Bayrak çe
kildi, kızıl paçavra çekildi kuleye. Onun kar
şısında da bir şey yok. Bu hâdiseler böyle gi
der. Müessselere karşı saygı duyulmaz, insan
lara karşı saygı duyulmaz, suç işlenir, suçu 
işlemeyi önleyici tedbir alınmiaz. Suç işlenir, 
suç işliyenleri yakalayıp o anda bertaraf etme
nin gücü gösterilmezse sade vatandaşta Devlete 
karşı olan güven tamamiyle sarsılır. Bu güven 
eğer Yüksek Yargıtayın hâkim ve savcıları, 
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A nkar abdaki bütün hâkimler savcılar. Türkiye'
deki bütün hâkimler, savcılar ve avukatlar ta
rafından sarsıntıya uğramış olarak ele alınırsa 
arkadaşlar, bundan cemiyetimizin büyük zarar 
göreceğinden şüphe etmeyin. Canım ne çıkar 
falan demiyelim. Ne çıkar demiydim, çünkü 
ne çıkar denildiği zamanlar uzun zaman geçme
miştir, biliniyor, bunun altından çok şeyler 
çıkmıştır. Bir gün kara cüppeliler denilmiştir, 
ama kara cüppeliler meselesinden sonra memle-
tin başına biribir tane mesele daha gelmiştir. 
Bugün bu olur, yarın bunun ardından başka 
şeyler gelebilir. Hele gelsin de o zaman görür
ler filân. Arkadaşlar 20 tane adamı dağıtma
ya muktedir olmazsa bir Devlet, «yeni hâdise
leri, gelecekleri behemahal bertaraf ederim» 
sözünü söylediği zaman buna inanacak adamı 
da Türkiye'de bulmak kolay kolay mümkün ol
maz. O itibarla za'fıyla, acziyle meselelere 
âdeta çanak tutun ve yeni yeni meseleleri ya
ratma mevkiinde bulunan hele hele yeniden ya
ratılma arzusunda olunan meselelere asla tedbir 
alabileceği ümidini Vermiyen Hükümet hakkın
da, başta A. P. iktidarı olmak üzere, parti gö
rüşlerini de bir tarafa bırakmak suretiyle, top-
yefkûn parlömanterler olarak tedbir düşünmeye 
mecburuz kanaatindeyim. Müesseseleri yaşa-
tacaksak ve müesseselerle yaşıyacak olan de
mokrasiyi yaşatacak isek, bu tedbiri esirgemi-
yeceksiniz, Bundan belki birkaç Bakan arkada
şımız koltuktan mahrum kalır, ama Türkiye 
kazanır. Ve bundan sonra gelen Bakan da, bu
günkü bakanların yaptığı gibisini yapamaz ar
kadaşlarını. Ben Bakan olacağım, orada gözü
mün önünde rezalet cereyan edecek bakacağım, 
güleceğim. Hayret ediyorum, hayret ediyorum 
ve acı bir hâdiseyle karşı karşıya bulunduğu
muz inancını taşıyorum. O itibarla bilhassa 
yeni hâdiseleri bertaraf etmek için müstacel 
tedbir olarak parlâmentolar siyasi kanaatlerin
den uzaklaşmış. Parlâmentolar mensupuları sı
fatımızla bu Hükümeti en azından biz becere
medik, becerenler bu işin başına gelsin diye 
bir yola ikna etmenin ve ikna olmuyorlarsa, 
hususiyle iktidar partisinin gücünü kullanmak 
suretiyle bu neticeyi tevlidetmesinin lüzumunu 
inançla, demokrasiye inanan bir adam olarak 
ve memleketin yüksek menfaatlerinin de, her 
görüşün ötesinde olduğuna inanarak yüksek 

huzurunuzda arz ediyorum. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

3. — Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, Yargı
tay Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninde 
meydana gelen olaylar hakkında Tabiî Üye Ah
met Yıldız ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 
demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; merhum Yargıtay Başkanının cenaze 
töreni sebebiyle cereyan etmiş olan müessif hâ
diseleri, sayın sözcü arkadaşlarımız, gündem 
dışı yaptıkları konuşmada bir yönü ile dile ge
tirmiş bulunuyorlar. 

Ancak, derhal ifade etmeliyim ki, hâdise 
münferit bir olaydan ibaret değildir, bir olay
lar zinciridir. Bir yönü ile değil, her yönü ile 
müessiftir. Bunu beyan etmek suretiyle hâdise
yi objektif sadâkati içerisinde huzurlarınızda 
teşrih edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım sayın sözcülerin id
dia ve ithamlarına cevap arz etmeden önce, hâ
disenin nasıl başlayıp nasıl sona erdiğini bura
da tesbit etmekte fayda vardır. Hâdisenin can
lı şahitleri buradadır. O şahitler arasında ben 
de mevcudum. Eğer birbirimizin hatalı nokta
ları olursa tashih imkânı her zaman mevcuttur. 
Bu itibarla tarih ve millet önünde bu mesele
nin cereyan şeklini olduğu gibi tesbit etmek, 
zabıtlara aksettirmek ve umumi efkâra mal et
mek faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ şunu söyli-
yeyim; ne şekilde itham yapılırsa yapılsın; ya
zılır, söylenir bu siyasi hayatımızda Hükümet 
ve Devlet adamlarının, iktidar olmanın kade
ridir; A. P. iktidarı ve Hükümeti bu meselede 
taraf değildir. Taraf alınamaz. Taraf olarak 
mütalâa ettiğiniz zaman ve taraf gibi iddia ve 
isnatlara muhatap kıldığınız zaman dâva bâ
tıl olur, gerçeklere uygun olmaz. Biz hâdise
lerin dışında ve üstünde, kanun tatbikçisi ola
rak, kanundan taraflı olarak objektif mesele
leri görmüş ve mümkün olan tedbirleri en iyi 
şekilde almanın yolunda bulunmuşuzdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hâdisenin 
başlangıç noktası, Maltepe Camiinin avlusu. 
Buraya kadarki safhayı, zamanınızı almak için, 
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izah etmek istemiyorum. Merhumun na'aşının 
alınması, Yargıtaym önünden eller üstünde 
geçmesi, sonra Maltepe Camiine götürülmesi. 

Sayın arkadaşlarımız bu, Hacıbayram'da 
namaz kılınacak iken, cenaze HacıTbayram'dan 
kaldırılması daha evvelce düşünüldüğüne göre 
tieien Maltepe Camiine nakledildi şeklinde bir 
beyanları sebk etti ve bu arada Sayın G-üven 
ParîM Sözcüsü bunu bir za'ıf alâmeti gibi gös
terdi. 

Muhterem arkadaşlar; tedbir alırsınız zaıf, 
tedbir almazsınız zaıf. 

Evvelâ; şu zaıf nedir, onu bir tesbit ede
lim. Nedir Hacıbayram'daki mesele? Nedir 
Maltepe'deki bu nakil meselesi? Evvelâ bun
ları tesbit edelim. Askerî merasim yapılıyor, 
Hükümet olarak, Cumhuriyet Hükümeti olarak 
askerî merasimi hazırlanmış, kortej tesbit edil
miş, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü 
vazifelendirilmiş, Hacıbayram'm, giden arka
daşlarımız bilirler, vaziyetini. Dar bir yoldan 
mahdut bir meydanlığa açılır ve çok kere o dar 
yel da, itişerek, kakışarak, silki şarak yürünür. 
Her cenazede görüyoruz, büyük bir kalabalığı 
almaz ve o mıntıkada emniyet tedbirlerini da.ha 
müessir şekilde almak, meselelere daha kısa 
zamanda hâkim olmak kolay değildir. Bunu 
içişleri Bakanlığı isabetle düşünmüştür. 600 
polis iş için görevlendirilmiştir. Hacıbayram'
da 600 polisin nereye sığacağını ve gelenlerle 
ne şr ikilde orada merasimde bulunacağını tesbit 
etmek güç değil, 600 polis vazifelendirilmişler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Kayseri olayı 
var. Her şeyi bir tarafa bırakalım, dar bir ka
pının içerisinde bir futbol maçmda 42 vatanda
şımız ezilerek ölmüştür. Bu da bir vakıadır, 
hepinizin gözleri önünde üzücü bir hâdisedir. 
Binaenaleyh, dar mmtakada emniyet tedbirleri
ni isabetle almak hakikaten çeşitli mahzurlar 
tevlidedebiiir düşüncesi haklı olarak Maltepe 
Camii gibi meydanı geniş, bulvarı açık her yö
nüyle kortejin rahat seyredebileceği bir yerde, 
ailesinin rıza ve muvafakatiyle, cenaze namazı
nın kılınması ve cenazenin oradan nakli hususu 
derpiş olunmuştur. Keyfiyet de Devlet radyo
ları vasıtasiyle anons edilmiş. Zannederim ar
kadaşlarım dinlemişlerdir 7,30 radyosunda bu 
durum duyurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; hiçbirimiz hem in
sanlığın icabı, hem İslâmiyetin icabı bir fikrî 

tezat içinde değiliz. Camie gelen, musalla tabı
na konan her merhumun naaşı, son hürmet vak-
fesiyle ve dinî şekilde töreni ifa edilmek sure
tiyle, namazı kılınmak suretiyle gömülür. Yal
nız tarihimizde enteresan olarak bir Abdullah 
Cevdet için böyle bir hâdise geçmiş, bir de ikin
ci olarak burada' bir nâbeca ve nahoş hâdiseyi 
nıüşahade etmiş bulunmaktayız. Hâdisenin mu
harrikleri var mıdır, yok mudur meselesi bun
lar üzerinde de duracağım ama, hepimizin göz
leri önünde camiden çıkmış olan bir grup içeri
sinde bulunan bâzı kimseler, «münkirin namazı 
kılınmaz» diye bağırmıştır. Bunu nasıl tavsif 
edeceksiniz? Buna isterseniz şöyle deyin böyle 
deyin, ne kadar sıfat bulursanız, bu harekete 
söyleyin. Fakat aslında Ceza Kanunu bunu ga
yet güzel tarif etmiş, nâşa saygısız hareketi suç 
saymış, bunun cezasını da iki seneye kadar ha
pisle tecrinı etmiş. Peki ne yapmalıydık? 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin gözleri 
önünde cemaat çıktı, birkaç kişi bağırdı «mün
kirin namazı kılınmaz» diye. Karşılıklı «yuhlar 
da» çekildi. Bir taraf «Atatürk geliyor» diye 
yürüdü, öbür taraf «yuh» dedi. Bunlar vakıa. 
Hepimizin gözleri önünde. «Atatürk geliyor» 
diye bir hamle de yapıldı. Karşı taraf da «yuh» 
diye yürüdü. Bunlar vakıa, hepimizin gözleri 
önünde cereyan etti, «Atatürk geliyor», «Ata
türk geliyor» diye bir hamle de yapıldı. Karşı 
taraf da «yuh» diye yürüdü. Bunlar elli, yüz 
kişilik topluluğun karşılıklı arasında cereyan 
eden bir hâdisedir. O sırada, orada bulunanla
rın hafızalarına müracaat ediyorum, zabıta kuv
vetleri iki, üç sıra halinde birbiri üzerine yürü
yen topluluğun arasına girdi ve camiden çıkan 
cemaati camiin duvarına doğru itti, yola doğ
ru. Bir arbede olmadı, yani sözlerimde hilafı 
hakikat bir cihet varsa sayın arkadaşlar çıkar
lar, şurası yanlıştır derler. Polisin müdahalesi 
ile mütecavizlerin bir kısmı dışarı çıkarıldıktan 
sonra bir kısmı da yakalandı. Nasıl yakalandı
ğını, bunlar hakkında ne yapıldığını arz edece
ğim. Dış yoldan dolanmak suretiyle tepeye gel
diler. Maltepe Camimin Batı tarafında tümsek 
tepenin üzerine çıkan 100 - 150 kişi kadar, onla
rın arasından da yine «yuh» diye elleri ile hare
ket yaparak bağıranlar oldu. Toplum polisinin 
bir kısmı da oraya sevk edildi. Orada bulunan
ları da toplum polisi, dağıtmak suretiyle hâdi-
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senin oradaki cereyan safhasını şu çizdiğim tab
lo içerisinde sonuçlandırdı. 

Şimdi imam meselesine geliyorum. Muhte
rem arkadaşlarım, din görevlileri tabiatiyle ca
mide vazifelerini ifa ederler. O gün vazifesini 
ifa etmiyen mazeretli imam vardır, müezzin de 
vardır. Bunlar hakkında Diyanet işlerince ge
rekli takibat yapılmıştır ve kanunî mukteza tâ
yin edilmiştir. 

Tedbir olarak ne yapıldı? Gülhane Hastane
sinden hoca getirildi, hepimizin gözleri önünde. 
Yalnız şunu ifade edeyim, her cenazede, mu-
tad telâkki ediyorum, anormal görmüyorum, 
hakikaten sevilmiş, sayılmış kişiler ebediyete 
intikal ©dince onu seven dostları, teessür için
dedir, heyecan içindedir, hattâ infial içindedir 
ve en ufak bir meselede alınganlık gösterirler. 
Orada aşırı bir heyecan hali varlı. O heyecan 
hali içerisinde biran Hükümet nerede Devlet 
nerede siz Bakan olarak ne duruyorsunuz diye 
bağırmalar oluyordu. Hattâ özür dilerim, «bu
rada kazık gibi ayakta ne dikiliyorsunuz» di
ye bir sayın senatör arkadaşımız da orada bize 
tecavüzkâr davranışta bulundu. Kendisi bura
da muhterem, arkadaşımız şimdi salondan, ay
rılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunlara karşı 
gayet soğukkanlı davrandık. Neden biliyoruz; 
üzüntülüdür, tehevvür hali vardır, orada nahoş 
bir hâdise olmuştur, tasvibetmediğimiz bir hâ
dise olmuştur, bunun karşısında birtakım he
yecanlı hareketlere biz Hükümet mesuliyeti an
layışı içerisinde gayet toleransla, tevazu ile ve 
meseleleri soğukkanlılıkla mütalâa etmek su
retiyle mukabelede bulunduk. 

Muhterem arkadaşlarım; ondan sonra, fo
toğrafları hepinize dağıtacağız, muhterem ar
kadaşlar, imam cenazenin başında sarığı ile 
vazife yapacağı sırada, gayret sahibi bir arka
daşımız namaza durmuş, gazetelerde bilâhara 
okuduk, Hıfzı Gözübüyük, adında, namazı kıl
dırıyor, imam da orada. O cemaat toplu halde 
namazını kılıyorlar, bunlara ait resimleri albüm 
halinde bütün arkadaşlarımıza vereceğiz. Ma-
mazı kılınmıştır. O sırada Ananıuhalefet Par
tisi liderinin etrafında bulunan kendi partisi
ne mensup mebus, senatör arkadaşlar, gençlik 
kollarından bâzı kimseler, biranda yine gazete
lerde görüyoruz, bir General arkadaşımızın bir 

elinde sopası, bir elinde tabancası, ismet Pa
şayı (kurtarıyorum. Okuduğumuz o, bir General 
ismet Paşayı tehlikeden kurtarmış. Ne tehli
kesi? Çok rica ediyorum orada bulunan arka
daşlara soruyorum; ne tehlikesi? ismet Paşa;-
nın Sayın C. H. P. Genel Başkanının arka
sında sekiz tane sivil polis var, Koruyucu. Bunu 
kendileri de bilir. Muhterem arkadaşlar, Cum
huriyet Hükümeti olarak, Devlet olarak askerle 
bekletiyoruz evini, gittiği yere polis ekipleri 
gidiyor, bekliyor. Daha ne tedbir alacağız? Her 
tarafında muhafaza tedbiri alınmış, hiç lüzum 
yok, ne tazyik var, ne hücum var, ne ona kar
şı bir hareket var. Efendim mizansen tablo; bir 
silâh çekilmiş, vururum yoksa, bu memleket 
sahipsiz değil... Böyle tutarsanız meseleyi, me
seleleri böyle vaz'ederseniz efkârı umumiyeye, 
gerçeklerden çok ötelere gideriz ve hakikaten 
memlekette çok arzu ettiğiniz demokratik ha
vayı lüzumsuz yere başka yönlere sevk ederiz. 
Buna hiç lüzum yok. Olduğu gibi görmek lâ
zım. Anlıyoruz ki, orada birtakım heyecanlar 
var. Fikir kulüplerinden bulunan gençler var. 
Hattâ özür dilerim, eğer Riyaset etmeseydi Se
natoyu şu anda idare eden Sayın Sim Atalay, 
Başkanımız, sayın senatör, onun da topluluk 
içerisinde, bu heyecanlı anda müteessiriz he
pimiz, eliyle «siz nasıl Hükümetsiniz, ektiğinizi 
biçiyorsunuz, işte irtica, görün» tarzında ta
mamen cenaze havası içerisinde bize müteveccih 
davranışta bulunduğunu gördüm. Yine aynı sü
kûnetle her hangi bir cevap vermeden soğuk
kanlılıkla cenazede vazifemizi ifaya devam et
tik. 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde durul
ması gereken birkaç husus var, şimdi onları 
arz edeceğim. 

Evvelâ Sayın Yıldız, Başbakanın cenazede 
bulunmaması üzücüdür, dediler. Bu hükmü 
vermeden meseleyi evvelâ anlamak lâzım. Sa
yın Başbakan saat 11,00 de Cumhurbaşkanı
mızla mutad görüşme yapmak üzere Çankaya 
köskündedir. Telefonla bana emretmişlerdir, 
benim adıma cenazede bulun, Başbakanlık Müs
teşarı bulunacak, çelengi de gönder ve ben orada 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi zabıta 
görevini ifa etmek üzere değil, protokolde, kor
tejde Sayın Başbakanımızı temsilen son vazi
feyi yapmak üzere, hürmet vasifesini yapmak 
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üzere gelmiş ve bulunmuş durumdayım. Ama, 
,mademki bir Bakan oradadır Hükümet âzası, 
zabtiye çavuşu gibi, zaptiye neferi gibi oradan 
oraya koşup, icabında araya girip tarafları ayır
mak gibi, sağa sola bağırıp çağırmak gibi bir
takım vazifeler yapmam, benden istenmiş, bek
lenmiştir. Yapmadığım için de, bugün öyle zan
nediyorum, huzurunuzda konuşan arkadaşları
mız, âdeta ithamkâr bir davranışta bulunmuş
lardır. Nerede, neyin ne şekilde yapılcağı ta
biî değişir. Aslında Hükümet âzası olarak ta
biî müşterek mesuliyet içerisinde vazifelerimiz 
var. Ama, derhal ifade etmeliyim ki, 600 po
lis, 200 sivil polis, bunlar gayet resmî şekilde 
mevcuttur, hâdise yerinde tedbir almıştır, An
kara valisi vazifeli olarak elinde telsizi ile hâ
dise yerinde bulunmaktadır. Emniyet Umum 
Müdürü vazifeli olarak bulunmaktadır, Anka
ra Emniyet Müdürü vazifeli olarak bulunmak
tadır, Ankara Savcısı vazifeli olarak bulunmak
tadır, ayrıca polis şefleri de vazifeli olarak bu
lunmaktadır ve anında, hâdise vukubulur bul
maz polis müdahalesini yapmıştır. 

Şimdi insaf ile bir meseleyi tesbit edelim 
muhterem arkadaşlar. Tabloyu çizelim. Bir grup 
çıkmış, diğerine hücum etmiş, Hattâ bâzı ga
zetelerin ifadesine göre taşlarla, sopalarla di
yor. Ne taş var, ne sopa var. Diğer grupta ona 
mukabil yuh çekerek karşı geliyor. Bunca ik
tidara muhalif gazete var, nerede yaralı, nerde 
burnu kanıyan insan, nerede bir tarafı çizilen 
insan? Hiçbir şey yok. Bu kadar gürültü, bu 
kadar itham, bu kadar lâf, ama ortada tek ya
ralanan, tek noktası çizilen kimse yok. Peki 
nasıl oldu bu? Bakarsınız tabloya, yüzlerce 
insan birbirine girmiş bir arbede oluyor, naaşa 
saldırılar olmuş, muhalefet partisi Genel Baş
kanı büyük tehlikeden kurtarılmak için derhal. 
vaziyet alınıyor, bir generalimizin silâh çek
mek suretiyle kalabalığı yarıp «Bu vatan sa
hipsiz değildir» diye bağırıp, Garb Cephesi Ko
mutanını kurtarıyor. Aksettirilen mandara bu 
arkadaşlar. Ama vakıa? Vatandaş vicdanında 
bunları soğukkanlılıkla sormaktadır ve sora
caktır. Hepinizin bunu takdir edeceğinden 
eminim. Geçsin üç gün, beş gün. Hâdiselerin te
sirinden sıyrılıp herkes kendi vicdanına kar
şı bu sualin cevabını bulmak üzere bir defa 
sorsun. Tek kişi yaralı mı arkadaşlar? Muhte

rem matbuat bulsun, bu hâdisede şu adam yara
lanmıştır, şu zata bu hakaret olmuştur. Ha
yır. Hükümet azalarına hakaret olmuştur. Arz 
edeceğim. Ama burada konuşan arkadaşlar yal
nız naaşa olan hakaret üzerinde durdu, mütees
sirim. Ama kademe kademe bakınız olayların 
sinciri ne kadar müessif neticelere kadar git
ti. 

Sayın Yıldız, Hükümetin beyan vermemesi 
üzerinde durdular. Muhterem arkadaşlarımız, 
Başbakanımızın gayet açık beyanı radyolardan 
neşredilmiştir ve Başbakanımız her yönü ile hâ
diseyi üzücü bulduğunu ve Mecliste meseleyi 
enine boyuna görüşeceklerini ifade buyurmuş
lardır. Şu anda da Millet Meclisinde bu görüş
me yapılmaktadır. Binaenaleyh, «Hâdiseler kar
şısında Hükümetin bir reaksiyonu olmamıştır.» 
demek suretiyle suç işliyenlerle bizi iştirak ka
imde göstermek yakışık almaz. Mümkün değil 
arkadaşlar. Ne yakıştırmak mümkün, ne de ya
pıştırmak mümkün. Yani, iftira etmek, itham 
etmek, bühtan etmek, zannetmeyiniz ki, muha
tabına kolay kolay yakışır ve yapışır. Yakışmaz 
ve yapışmaz. Bizim senelerden beri icraatımız 
milletin gözOeri önündedir ve herkes bilmekte
dir. Ama buna rağmen, iftiralar yapılacaktır, 
ithamlar yapılacaktır.. . Şimdi haber aldığıma 
pröre, C. H. P. si Sayın Genel Saşkanı benim; 
Vaktiyle söylemese idi, madem söyledi eh.. 
Bunu da hak etti.» tarzında konuştuğumu Mil
let Meclisinin kürsüsünden ifade ediyor. Bi
razdan gideceğim, o iftira ve yalanı da tekzibe-
deceğim, orada. Ne yapalım M, Türkiye'de baş
lıca sermaye bu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; «Hükümetin beya
nı suçlu telâşı içinde»dediler. Hayır. Biz hiç
bir zaman soğukkanlılığımızı kaybetmedik. 
Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de maalesef bir as
gari müşterektir, hepimiz kabule mecburuz; bir 
pervasızlık var. Hürriyetlerin suiistimalinden 
doğan bir bir pervasızlık var. Ama bunu yal
nız bir kişiye, beş kişiye maletmiyelim. Gelin 
hep beraber bâzı noktalar üzerinde bâzı haki
katleri tesbit ederek, bu pervasızlığın nereler
den tecelli ettiğini gözden geçirelim. Üniversi
tenin rektörü hürmete şayan insan değil mi?. 
Üniversitede dekan ve profesör hürmete şayan 
kimse değil mi?. Rektör yuhalanır, dekan ko
lundan sürülür atılır, profesöre her şey 
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söylenir; bunlar hepimizin gözleri önünde ce
reyan ediyor. Ama, infialine bakıyoruz; e, 
canım kimseden bir ses çıkmıyor, rektör deni
len insanın haysiyeti, şerefi ihmal edilecek bir 
insan değildir, müsaade ederseniz. Bunlar bu 
memlekette yapıldı. Hükümet ne yaptı? Yine 
taraf değil Hükümet o iste. Suçluyu yakaladı, 
bağımsız Türk hâkimine teslim etti. Hâkim de 
tevkif etti, hapiste yatıyorlar şimdi. 

Dönelim ondan sonra; Türk adliyesinde 
şovenler, Türk zabıtasına şovenler, bakanlara 
«yuh» çekenler, şovenler; Hükümete şovenler, 
Başbakan'a şovenler, «yuh» çekenler; vukıalar 
meydanda. Zamanınızı almak istemiyorum, bun
lar olmuştur arkadaşlar. Hergün olmaktadır. 
Bizzat o cenazenin içersinde şimdi size olanları 
anlatayım. Cenazeye protokol icabı, iyi niyet
le, samimiyetle, hürmet vazifesini ifa için gelen 
Bakan arkadaşlarınıza hakaret yapılmıştır. Bu 
bir. 

Ondan sonra ne olmuştur? ölüye hürmet-
siziliği, ölüye hakaret ve tecavüzü itham etti
ğiniz, tavsifettiğiniz ve bizim mahkemeye 
sevk ettiriniz kimseler su veya bu şekilde yap
mışlar. Evet takbih ettik hep beraber. Ama 
ondan sonra ne oldu? Ümran öktem'in, mer
hum.'un cenazesini bıraktık bir tarafa; geldik 
Kızılay'daki Atatürk Anıtının önüne, çıktı bir 
gene, ikinci Kurtuluş Savasından başladı, em
peryalizme karşı Devriş Vahdeti, Sardı Nursî 
torunlarından bahsetti, Hükümete de yuh çek
tirdi, hepimizin huzurunda. Cenaze bir tarafta 
kaldı. Bu nu muhterem nâaşa hürmet? Bunu 
da tespit edelim. Yani, ne yapmak istiyoruz, bu 
sözlerimizin hedefi ne? Ümran öktem'in nâaşı-
na yapılan sayçnsızhğı takbih mi, yoksa bu bir 
vesile ve fırsattır diyerek Hükümeti bir kere 
daha vurabilir miyiz diye, umumi efkâr önün
de kötüleminin imkânlarını aramak mı? Bunu 
tesbit etmemizde fayda var. Bu olmuştur arka
daşlar. Hepinizin huzurunda oldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, cenaze dinî 
vafize yapıldıktan sonra tam bir hürmet hissi 
içinde ebedî istirahatgâhma tevdi edilmesi ica-
bederken, yaşayanlar her zaman aksiyon, reak
siyon halinde fikrî mücadelelerini söz ve beyan 
sınırında kalmak şartı ile yapabilirler. Ama, 
bir vazife vardı hepimize düşen: Cenazeyi bir
an evvel ebedî istirahatgâhına tevdi etmek. 

Böyle olmadı bu iş. Zafer Anıtının önünde o 
nahoş hareketler, sol sloganlar, tekrar edilmek 
suretiyle alındı Hukuk Fakültesine gelindi, 
orada da bir konuşma yapıldı. Oradan da alın
dı, Cebeci'ye intikal ederken, yolda otobüsler 
durduruldu. Otobüsün içersinde para verip 
muayyen yere gidecek olan vatandaşlara; «inin 
aşağı, biz bineceğiz» dendi, Zabıta buna da mü
dahale etti. İncitmedi kimseyi. Derhal ""üç tane 
otobüs temin edildi, onlar sefere serbest bıra
kıldı ve binmek istiyen, cenazeye dâhil arka
daşlar otobüslere bindirilmek suretiyle kabre 
götürüldü. Kabrin başında da yine «Bu müca
dele, ilerici gerici mücadelesidir» tarzında ta
mamen bugünkü siyasi vasatın şeklini 
güya aksettiriyorum tarzında bir konuşma ya
pıldı. Bir hâkim tarafından siyasi mahiyette 
bir konuşma yapıldı. Yani üzücü olaylar bitmi
yor dediğim zaman, hâlâ da bitmiyor, hâlâ da 
devam ediyor. Bunlara temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın 
çelengi atıldı, mezara konmak istenmedi. Ne
den bunu burada söylemiyorsunuz? Devletin 
bası olan insanın gönderdiği çelenge ne hakkı
nız var orada hakaret ettirmeye?.. Hakaret 
edenler için burada konuşmuyorsunuz. Başba
kanın, Hükümet âzalarının çelenkleri, konul
mak istenmedi, hakaret edildi, geri çevrildi. 
Ama, zabıta orada da müdahale etti ve o vazi
feyi yerine getirtti. 

Aziz arkadaşlarını, meseleleri tek yöım ile 
değil, çok yönü ila inceliyelim. Bu esnazedsn 
siyasi istismar yolu ile nema ummak istiyenler 
vardır, maalesef. Kötü olan hâdiseleri, takbih 
ettiğimiz hâdiseleri hukukî sınırından taşırıp, 
memlekette huzursuzluk yapmak istiyenler var
dır. Bunu bilelim gayet açık şekilde. 

İrtica meselesi üzerinde çok konuştuk. Her
kesin kendisine göre bir tarif yapması müm
kün değildir. Bis şahsi ve keyfî idare devrinde 
değiliz. Türkiye'de Anayasa var kanunlar var, 
eliyoruz. Müteaddit defalar bu kürsülerden ifa
de ettim. Kanunlarımız bir çok fiilleri suç say
mış, cezalarını tâyin etmiştir. Kanunsuz suç 
kanunsuz cem olmaz. Cezayı hissimize göre, 
fikrimize göre veremeyiz. Eski Çin kanunların
da olduğu gibi, Milâttan 3000 sene evvel bir 
şahsın suçundan dolayı bir kabileyi topluca 
mahkûm etmek hali bugünkü modern hukukta 
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yoktur. Suçlu kimse, cezayı o çeker. Binaena
leyh Camiin avlusunda 15 kişi, 20 kişi, 30 ki
şi falanın naaşma, filân muhterem zatın naaşı-
na «yuh» çekti, hakaret etti, tecavüz etti diye 
Ceza Kanunumuzda bir madde var mı? Baka
rız. Türk Ceza Kanununun 178 nci maddesi var
dır. Ve bu madde gereğince, Hükümet vazife 
yapmadı, polis vazife yapmadı, Devlet var mı, 
yok mu? Şeklinde sualler soran arkadaşlarıma 
arz ediyorum. Bu madde gereğince 13 tane hâ
dise maznunu yakalandı, bağımsız Türk hâki
mine teslim edildi. 9 tanesini tevkif etti. Kim 
götürdü bunları oraya, Devlet yok da, Hükü
met yok da?.. Ne yapmamızı istiyordunuz muh
terem arkadaşlarım? Hâdiseleri önlemek için, 
fiilî hâdiseleri; tedbirinizi alırsınız. Ama lisani 
tecavüzü nasıl önleyeceksiniz? Yani, İrişinin 
ağzını tıkamak suretiyle mi? Mümkün mü bu 
Her kişinin yanına bir polis, ağzını tıkayacak
sınız, adamı konnşturmıyacaksınız? Kim yuh 
çekecek, kim başka türlü söyliyecek. Bunu bul
mak, bilmek mümkün mü? Zabıta ancak fiilî 
hareket olduğu zaman müdahalesini yapmıştır 
ve muvaffak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, zabıta görev yap
masaydı, bu hâdiseler yalnız sözden ibaret kal
mazdı, beyandan ibaret kalmazdı Söz ve beyan 
çerçevesinde kalmıştır. 5 - 10 kişi yaralanabilir-
di, ölebilirdi. Yani, zabıtanın vazife yapması, 
hedef gözetmeksizin :>ilâh atması şeklinde mi 
anlaşılıyor? Masum insanları öldürmesi şeklin
de mi anlaşılıyor? Ancak o zaman mı zabıta va
zife yaptı diyeceksiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, zabıtanın yapacağı 
vazifenin şekli ve ağırlığı fiillerin ağırlığı ile 
mütenasiptir. 5 kişi, 10 kişi yuh çekti diye za
bıta silâh istimal etmez. Sadece o topluluğu alır, 
oradan uzaklaştırır. Bunu yapmıştır. Suçlularını 
yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Adalet de 
muktaza tâyin etmiş, bunlardan 9 unu tevkif et
miştir. 

Bunun dışında ne isteniyor? Şimdi ona gele
lim : «Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz» Muhte
rem arkadaşlarım, Maltepe camimin avlusunda 
5 - 10 insanın nahoş nidasına bakıpta, «Türkiye 
sahipsiz» derseniz, evvelâ Türkiye hakkında 
inancınız yok derim. Türkiye'ye inanmıyorsu
nuz derim. Türk Devletine inanmıyorsunuz 
derim. Bizler neyiz, sizler nesiniz? Sahip de-

[ ğil misiniz? Türk Milleti Türk Devletine sa
hip değil mi? Yani, Türk Devletini, Türk Mil
letini, Maltepe Camiinin önünde bağıran, ça
ğıran sadece 5-10 kişi mi temsil ediyor öyle 
mi zannediyorsunuz? Ve oradaki bir üzücü 
hâdisenin faillerini alıp da topyekûn Türk Mil-

I letine «Siz gericisiniz», veyahut susunuz, busu-
I nuz demeye, bu tarzda mânaya gelecek dav

ranışlarında bulunmaya hakkınız var mı? Asla 
yoktur arkadaşlar. Olamaz. Türk Milleti işiyle 
gücüyle meşgul, Türk Milleti Devletinden emin, 
Devletin gücünden emin, Hükümetinden emin, 
Parlâmentonsundan emin, en nihayet kanun
ların eşit tatbik edildiğinden emin. Onun için 
kendi kendinizi sıkıntıya sokmanıza ve kendi 
bünyenize lüzumsuz huzursuzluğu indirme
nize hiçte ihtiyaç yok. 

Hükümet olmanın mesuliyeti insanı rahat
lığa götürüyor, mesuliyetsizlik rahatsızlık 
veriyor. Şimdi, rahatsız olan çevreleri söyle
yin... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hükümet olarak çok rahatsınız. Biz, sizin ka
dar rahat olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, lütfen 
müdahale etmeyin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, burada demagoji dinlemeye 
mecbur değiliz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bakın, 
Sayın Başkan, demagoji dinlemeye mecbur de
ğiliz, diyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 
DEVLET BAKANI SSYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Şimdi, hoca getirildi, namaz kıldı
rılmadı... Hoca gelmiştir. Namazı kılınmıştır. 
Bunu buraya tesbit edelim. 

ikincisi; kızıl bayrak çekenler hakkında da 
Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız, aynı şe
kilde «Hükümet zayıf davrandı» buyurdu. Bun
ların failleri de adliyeye teslim edilmiştir. 
Mahkeme serbest bırakmıştır. Mahkemeye in
tikal eden meseleleri burada görüşmek iste
miyorum. 

Sayın Yıldız'm beyanı içersinde Yargıta-
yın, Yüce Yargı Kuruluşlarının aldığı karar-

' dan bahsederek, Hükümeti sorumlu tutmaya 
mütemayil ve o kararları da bir delil gibi 

I gösterme havasını veren bir beyanı var. 
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Muhterem arkadaşlarım, herkes her kararı 
almakta serbestir. Biz, hiç kimsenin kararma 
şu veya bu şekilde karışmayız. Yargıtay, bâzı 
hâkimleri protesto yürüyüşü yapacağım der, 
kanunlara uygunsa yapar. Kanunlara uygun 
mu değil mi? Onu da mercileri tâyin eder. 
Yalnız, bir nokta var. Bu nokta üzerinde Sa
yın Yıldız'm durmasını isterdim. Bir hâdi
seye üzülüp onun infialiyle daha ağır sonuç
lar tevlidedecek birtakım olaylara girişme
nin de doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 
Madem ki, sordular, cevap arz edeyim; Ana
yasanın 139 ncu maddesine göre : «Mahkeme
ler tarafından verilen karar ve hükümlerin son 
tetkik mercii Yargıtaydır» ve onun yerine bir 
başka mahkeme yok. Anayasanın emri bu. 

Şimdi tasavvur ediniz, suçluları yakalamı
şız, mahkemeye vermişiz, 9 tutuklu. Mahke
me bunları muhakeme edecek, bir karara va
racak. Bu kararı ilgili taraflar temyiz edebi
lir. Kim tetkik edecek bu kararı? işte bu 
nokta üssrinde durmuyorsunuz. Ben her yönü 
üzücüdür dediğim zaman, bilhassa bu nokta 
üzerinde duruyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O günkü 
yürüyüşü yapan şahıslara karşı, Hükümetin 
tutumundaki za'fa göredir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul)—Yürüyüş, Hü
kümetin davranışından, zayıf davranmasına 
karşıdır. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin 
tutumu baklanda da Yargıtay yürüme yapamaz. 

Şimdi, Hükümetin tutumuna karşı da Yar
gıtay yürüme yapmaz. Şimdi bakınız, siz lütfen 
Anayasayı biraz okuyunuz. Özür dilerim ama, 
hukukçu arkadaşım... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sizin kadar 
okuyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Lütfen, okumak kâfi değil, inanmak 
da lâzım. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Yargıtayı 
siz Hükümetin tutumuna karşı yürütürseniz, 
siyasi partilerin vazifesi nedir? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Devlet ku
rumudur, siz de Devlet kurumusunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bunun aksini 
nereden düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Müsaade ederseniz ben fikirlerimi ta-
mamlıyayım da siz mukabil fiMrlerinizd söyler
siniz. 

Yargı organları, Anayasamıza göre herşeyin 
dışında ve üstünde bir kurumdur. Ben burada 
hâkimin nedir, ne değildir tarifini yapmıyaca-
ğım. Yalnız bâzı şeyleri söylemek faydalıdır. 
Muhterem arkadaşlar, bâzı meslekler his, fükir, 
düşünce bakımından hususiyet arz ederler. Bir 
misal vereceğim; Kıbrıs'ta bir doktor binJbaşıyı 
anlatacağım. Karısı çocuklariyle banyolukta 
Rumlar tarafından şehidedilrken, bu vatanper
ver, meslek aşkiyle dolu binbaşı doktorumuz, 
yaralı bir Rumu hastanede tedavi etmekteydi. 
Hislerine mağlubolmaması lâzımgelen bâzı mes
lek erbabı vardır. Bunların basında hâkimler ge
lir, doktorlar gelir. 

Binaenaleyh, bir hâkimim kardeşini öldüren 
katili, muhakeme eden hâkimlerdir. Bir hâdise
nin bizzat kendisine yapılan tecavüzü muhake
me eden hâkimlerdir. Hâkimler hiçbir zaman 
reaksiyoner olmazlar. Hâkimler meselelerin dai
ma üstünde ve dışında olurlar. 

«Hükümetin tutumuna karşı hâkim protesto 
yürüyüşü yapmalıdır, yapması doğrudur.» gibi 
hava içinde konuşursanız; o zaman, Anayasa mü
esseselerini hakikî yerinin dışına çıkarırsınız. 
Bu da işte memleketi kaosa götürür. Yani, ca
mide merhum Yargıtay Başkanının nâşma hür-
metsiz hareket eden şahısları takbih ediyoruz. 
Kademe, kademe, kademe, kademe kanunsuzluk
ları zincir halinde getiriyoruz. 

Bakınız, onun için diyorum ki; meseleleri 
soğuk kanlılıkla mütalâa etmek lâzım, mesele
leri hukukun içinde, meşruiyetin sınırı içinde 
mütalâa etmek gerekir. Hukukun dışında hisle 
meseleleri değerlendirirsek C. H. P. nin arzusu
na göre 100 kişiyi mahkûm etmek, Millî Birli
ğin arzusuna göre 10 kişiyi asmak, falanın arzu
suna göre 50 kişiyi sürmek gibi bizim elimizde 
bir hüküm yok. Biz hisse göre hüküm verme
yiz, biz hüküm veren merci değiliz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Öyle bir şey yok. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yok böyle 
bir şey. Böyle bir iddiamız yok ki. 
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BAŞKAN — Sayın Özden, rica edeyim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-

Biz failleri alırız, bağımsız Türk mahkemesine 
teslim ederiz. Binaenaleyh, hukuk ve meşruiyet 
içinde kalarak... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söylenmiyen 
şeyi ifade ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, teşbih yapıyor, siz 
böyle istiyorsunuz demedi. Lütfen. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Yaptığımız işlemlerde, aldığımız ted
birlerde tasvibedilmiyen bir husus olursa gelir 
onu söylersiniz. Dersiniz ki, hâdisenin 13 tane 
değil 15 tane faili vardır. Şu, şu şahıs da fail
dir, bunları da takibedin. Onları da takibede-
riz. 

Bunun dışında, muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'de çok misalleri var ama, madem ki, sayın 
arkadaşlarımız buradalar, ben Mareşalin cena
zesinden biraz bahsetmek istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Temcit 
pilâvı oldu. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Eskiye dö
nüyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — O cenazede bulunan bir arkadaşınız 
olarak, (gürültüler) aynı samanda C. H. P. de 
iktidarda idi o zaman, meselâ, bu cenaze tekbir
lerle kaldırıldı; bir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Eskilerden 
bahsetmeye ne lüzum var? 

BAŞKAN — Sayın Özden, rica edeyim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — İki; Beyazıt'a geldiğimiz zaman, o za
man Türkçe ezan vardı, Arapça ezan yasaktı... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Fena mı? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Ben fena demiyorum da yalnız ka
nun tatbikatı bakımından sizin iktidarın duru
munu düşünüyorum. Orada, Arapça ezan okun
du. Güzel, peki, onlara hiçbir şey olmuyor, onlar 
hiç gericilik falan değil. Çünkü C. H. P. ikti
darda idi o zaman. 

Karakurt'ta hâdise olmuştur, 19 . 1 , 1965 ta
rihinde Başbakan olarak inönü Senatoda konuş
muştur. Karakurt hâdiselerinde konuştu. O za
manki konuşmaları zabıtlarda vardır, arkadaş
larımız tetkik ederler. «Hükümet aşırı cereyan
larla, aşırı taşkınlıklarla, aşırı hareketlerle ka-
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nunun sınırları içinde mücadele eder.» Başbakan 
olarak Sayın inönü'nün söylediği bu. E... dün 
bunu istiyorsunuz, bugün bunun dışında başka 
şey mi istiyorsunuz? Kanun dışında bir müca
dele usulü yolu var mı? Onu istiyorsanız onu biz 
yapmayız. Biz daima kanım dairesinde tedbir 
alım. 

Şimdi sözlerimi hülâsa etmek istiyorum. Muh
terem arkadaşlarım, merhum Yargıtay Başka
nının cenazesinde cereyan eden hâdiseler her 
yönü ile üzücüdür. Hükümet kendisine düşen 
vazifeyi yapmıştır. Askerî merasim yapılmış
tır. imam temin edilmiştir, namazı kılınmıştır. 
Her hangi bir çatışma olmamıştır. Tek yaralanan 
insan yoktur. Bunları iddia olarak söylüyorum. 
Cenaze siyasi maksatlarla istismar edilmek is
tenmiştir. Merhumun nâsma Maltepe Camiinden 
başlayarak, kortejin yürümesi lâzımgelen güzer
gâhı değiştirilmek suretiyle, hususi politikalara, 
vasıta yapmak suretiyle, ona karşı hürmetsis 
davranışta bulunulmuştur. Gömüldükten son
ra da şimdi yeni bir hava yaratılmak istenmek
tedir. Gayet açık söylüyorum. Elimizde bildi
riler var. Bu bildirilerde merhum imran ök-
tem'in naşı bir cümle söylendikten sonra Ameri
kan emperyalizminden, toprak reformuna ka
dar, petrol ve madenlere kadar bunlar yer alı
yor. imran öktem'in cenazesi ile bunlar, petrol 
meselelerine kadar ysr alıyor. Görüyoruz ki bu 
bildirilerin muhtevası da bugün Türkiye'de Dev
let radyoları ile yapılmak ve yayılmak istenen 
propagandaları da, gayet açık olarak, müdellel 
şekilde bunları bu kürsülerde anlatacağız, Tür
kiye'yi huzursuz etmek için, Türkiye'de bir kar
deş kavgası çıkarmak için, Türkiye'yi sahipsiz 
göstermek suretiyle bâzı kendisini kurtarıcı zan
neden, bu rolde yatıp rüya ile kalkan kimseleri 
harekete geçirmek için ne varsa tahrip namına 
yapılmaktadır. Yazıktır arkadaşlar. Bu vata
nı seviyorsak bunları yapmaya hakkımız yok. 
Biraz serinkanlı olalım. Türkiye'de ceza evlerin
de 8 - 10 bin kadar katil vardır. 3 - 5 bin kadar 
hırsız vardır. Bunların hepsi suçlu olarak ya
kalanmıştır, hapishanededirler. Ama bunlar var
dır diye 34 milyonu hırsız ve katil saymanız, 
5 - 10 tane insan şöyle yaptı diye Türk Milleti
ne bühtanda bulunmanız, demokrasiye karşı 
inançsızlık göstermeniz, Türk Milletine inanç
sızlıktır, Türk Milletinin iradesine saygılı olma-
matkır. Her şeyden evvel halka dönük olmamak-
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tır. Hem halka dönük politika izliyoruz diyecek
siniz, hem de halkın inançlarına karşı, halkın 
tasvibetmediği tarzda bühtanlara onu muhatap 
kılacaksınız. Türk Milleti biliyor içinde her şey 
olduğunu, içimde diyor benim şu tarz düşünen 
de var, bu tarz düşünen de var. Ama varsın dü
şünsün, diyor. Ben millet olarak ekseriyetimle 
Atatürk yolundayım, inkilâpçı yoldayım, Ana
yasa yolundayım, demokrasiye bağlıyım. Mille
tin dediği bu. 5 ay sonra seçim var. Meydanlar
da bunları söyliyeceğiz, bunları söyliyerek rey 
istiyeceğiz. Onun üzerinde her hangi bir müna
kaşa yapılamaz. Binaenaleyh ben gayet açık 
ve kesin şekilde söylüyorum. Hükümeti yıprat
mak için merhumun aziz nâşını vesile ve vasıta 
yapmıyalrm. 

Saygılar sunarım. (Adalet Parti sıralarından 
alkışlar) 

4. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın; Dev
let Bakam Seyfi Öztürk'ün, C. H. P. Genel Baş
kanına yalan izafe ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, gönderdiği
niz tezkerede, C. H. P. Genel Başkanı ismet 
inönü'ye Bakanın iftira ve yalan izafe ettiği se
bebi ile vâki sataşmadan dolayı söz istemiş bu
lunuyorsunuz. Bu hususa münhasır olmak üze
re buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; bu ülkede yaşıyan her insaf ve izan 
sahibi kişi kendisini ölçmeden ve tartmadan, lâ
yık olmadığı mevki ve makama gelme gelene
ğinden ve o makamlardan en iyi vazife görüyo
rum zehabından kendini kurtarmadıkça, bu ül
kedeki insanların hakikaten insanlık hakların
dan emin olmalarına imkân yoktur. Bakan sı
fatı ile biraz evvel burada konuşan Bay Öztürk, 
kendisi ile hiçbir alâka ve münasebeti olmıyan 
C. H. P. Genel Başkamna yalan ve iftira izafe 
etmek suretiyle ne kadar küçük ve düşük bir 
mevkie inmekte beis görmedi. Genel Başkanım 
olarak değil, bir insan olarak, bir inhanın gıya
bında yapılan bütün yalan ve iftiralara aynı ak-
sülâmeli göstermekle, kendimi insanlık bakımın
dan görevli saydığım için bu tâbirleri ısrarla ve 
tekiden kullanıyorum. Yalan ve iftiranın izafesi, 
onu yapanın, bu izafeyi yapanın kendisi şeklin
de tecelli ve tecessüm etmiştir. Mürtetlerin dai

ma yaptıklarını, daima burada tekrar ettim, bn* 
münasebetle söyledim... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan biraz daha yu
muşak konuşmanızı rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Konuşamıyacağım Sayın 
Başkanım. Burada, bu kürsüde 0. H, P. olarak 
fevkalâde korkunç bir hâdiseyi... 

RİFAT ©ZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Konuş
sa ne olur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çok şey olur. 
Senin akim ermez. Zeytinburnu değil burası... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine lütfen, Sayın 
özden lütfen... Sayın Özden rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım 
Sayın Bakan bakanlık makamında bulunan 
kişi, ki bu makama lâyık olmadığını son olayda 
kendisine müteaddit müracaatlara rağmen, her 
halde tenezzül etmediğinden veya vazifesini 
bilmediğinden kendisini polis şefi saymaya, o 
dereceye düşmeyi tenezzül addederek gözleri 
önünde cereyan eden korkunç ve valimi, vahim 
olduğu kadar sonu belirsiz, meçhul ufuklara gö
türücü, meçjhııl akıbetlere götürücü hâdiseye 
müdahale etmemenin aczi içinde bulunan Ba
kan, burada C. H. P. olarak bu hâdise hakkında 
tek kelime konuşmamışken, mütemadiyen izle
dikleri ve beslendikleri C. H. P. mazisine yine 
dil uzattı ve pek rahmetli, pek muhterem Ma-
rasalin cenaze töreninde cereyan eden olayları, 
zihin bulandırmak ve Türkiyede hakikaten 
irtica olaylarımı, hakikaten bu kabîl olayları, 
hakikaten beslediklerini ispat etmeye delil teş
kil edecek biçimde ortaya koydu. C. H. P. za
manında Maraşalin cenazesine yapılan hareket
lerin, C. H. P. ne giydirilmesi ve bu suretle 
C. E. P. nin ahalinin, halkın gözünde böylesine 
dinsizlikle melûf bir halde göstermenin çabasına 
düştü. Hayfaki C. H. P. bu memlekette irtica 
denilen ve bu milleti bin yıldan fazla insanlık 
haysiyeti dışında tutan karanlık idareden kur
taran parti. Onu, herkesten çok daha iyi bilen, 
ne idüğünü herkesten çok daha iyi takdir eden 
bir parti, burada siyasi maksatlarla, üç beş oy 
çıkarı için onu dinsizlikle ithama kalkanların, 
gafillerin hitabı karşısında sadece teessür du-
yor. C. H. P. iyi bilinsin ki bu ülkede oy değil, 
daha ondan da büyük menfaat iktidar değil, 
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çok dalha büyük, büyük menfaatler karşısında 
inkılâpçı, yenilikçi, ilerici, Atatürkçü, halkçı 
ve devrimci görüşlerinden bir santim ayrılmıya-
cak ve gözünü budaktan sakınmaksızın olayla
rın üzerine gidecek ve gidecektir. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). Bu itibarla C. H. P. ni şu 
veya bu suretle bu memleketin en büyük dert
lerini hesaba katarak oy endişesiyle hareket 
edecek bir parti gibi görenlere tekrar ediyo
rum, 0. H. P. önce bu ülkeyi, bu ülkede yaşıyan 
insanları, o insanların saadet ve refahını bir din 
gibi, tıpkı kendi dininin icapları gibi en mukad
des ilke sayacak ve hiçbir küçük hesabın pe
şine düşmeden bu yolda azimle yüryecek, Ata
türk'e lâyık, Atatürk'ün dilediğini bu memle
kette hâkim kılacaktır, önüne çıkan her engeli 
behemehal îkahrecektir. Saygırlar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

5. — Kocaeli Üyesi Hikmet t.pnen'in; tütün 
fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle ekicilerin zarar 
ettiğine dair demeci ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nahit 31 enteşeylin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın ismen, Marmara tütün 
piyasasının üreticiyi memnun etmiyen bir du
rumda gelişmesi üzerine âcil tedbirler alınması 
için gündem dışı söz istemektedirler. Sayın İs
men buyurun. 

Eğer sayın üyelerin sayısı Genel Kurulda 
biraz daha azalır ise veyahut bu azalma devam 
ederse birleşime üzülerek son verme mecburi
yetinde kalacağımı ifade etmek isterim. 

Buyurun Sayın ismen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Marmara tütün piyasa
sının açılışından hemen bir gün sonra tütün eki
cilerinin çok aleyhine yürümesi üzerine aldığı
mız şikâyet mektupları ve mahallinde yaptı
ğımız incelemelerden ötürü Hükümeti uyarma 
gayesiyle konuşmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, 7 Nisan 1969 günü Marmara 
tütün piyasası Sayın Tekel Bakanı tarafından 
açılmıştır ve hatırlanacağı üzere, Sayın Bakan 
o günlerde ve önceleri de Ege Tütün piyasası
nı da açarken olduğu gibi tütün yetiştiricilerine 
teminat veren beyanlarda bulunmuş ve aceleye 
getirip tütünlerinizi ucuza kaptırmayınız, Hü
kümetin, yetiştiricilerin emeklerinin değerini 
alabilmeleri için tedbirler aldığını beyan et
mişti ve bu gazetelerde yayınlandı. Nitekim o 

mahallin gazetelerinden bir tanesinde aynen: 
«Gümrük ve Tekel Bakanı Nihat Menteşe dün 
ilçemizde tütün piyasasını kontrol etti. Fiyatla
rın düşürülmiyeceğini açıklıyan Bakan ekiciye 
bâzı kolaylıklar tanınacağını da söyledi.» Filân, 
uzuyor gidiyor. Piyasanın hemen açılışından 
sonra, Kocaeli köylerinden, tütüncülerden al
dığım mektuplar, şikâyetler üzerine mahallinde 
incelemeler yaptım ve Kocaeli körfez bölgesi, 
Gölcük, Karamürsel üreticileriyle dertleştik. 
Yol boyunda, Hendek, Düzce'de üreticilerle de 
görüştüm. Tarlalarda gece gündüz demeden 
çalışan bu güçlü insanlarımızın alım - satım za
manı dertli, bezgin, şikâyetleri halktan yana 
bir insanı kahrından öldürüyor. 

Sayın senatörler, tütün yetiştiriciliği özel 
hüner istiyen bir tarım koludur ve yılın 12 ayı 
değil, 15 ay, hattâ 18 ay üreticiyi uğraştırır. 
Yani, bugün Marmara bölgesinde Şubat ayların
da başlıyan ekim faaliyetleri bu aylara kadar 
sürekli çalışmalar, kırım, kurutma, denkleme, 
ilaçlama ve nihayet piyasaya arz etme, filân 
derken Nisan - Mayıs aylarını da geçer. Türki
ye ekonomisinde birinci sırada yer alan tütünün 
ağır şartlarda üretimini başaran, ipelk gibi pırıl, 
pırıl yapraklar yetiştiren çiftçilerimizin yüzle
rinin güldüğü de hiç görülmemiştir. Bütün ik
tidarlar zamanında tütüncü emeğinin karşılığı
nı almak şöyle dursun daima aç kalmıştır. 7 Ni
sanda 15,5 liraya açılan piyasa hemen o günden 
sonra düşmüş ve 4 liraya kadar inmiştir. Belki 
bugün 1,5 liraya bile satılmaktadır, bilmiyoruz. 
Bunlar geçen yıllarda daima olagelen şeylerdir 
ve daima şikâyet edilen şeylerdir. Bu çiftçiler 
nasıl şikâyet etmesin, kimden, nasıl dert yan
masın ve kimden medet umsun? 

Sayın Balkan piyasayı açarken millete inan
dırıcı teminat vermiştir. Sanki bütün geçmiş 
yılların üzüntüleri bu sene artık yoluna gire
cek gibi bir hava içerisine bürünerek konuşma
lar, devam ediyor. Fakat bir türlü iş olmu
yor. iyi tütüne iyi para ödeme, herkesi sevin
diriyor. Fakat arkasından hiçbir netice alın
mıyor. Aynı tarlalardan bir kısım tütün 10 li
raya satılırken, hemen yanındaki komşu tarla, 
bakıyorsunuz, 6 liraya düşüyor hattâ, hattâ 
6 liradan da aşağıya düşüyor. Çünkü tüccarın 
elinde kalan bu alım - satım meseleleri, tüccarın 
insafına kalmış durumda, nepinizin malûmu 
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ve tüccar ucuza alabilmek için elinden geldiği 
katlar zulüm ediyor, işte en iyi tütünlerine ıs
karta, diyor. Ben Tanın Bakanlığında çalıştı
ğım sıralarda benim kontrolümden geçmiş tütün 
tarlasından tütüncü tütününü 3 liraya satmıştı, 
ki fevkalâde güzel yetiştirilmiş tütünlerdi. Ve 
bunu araştırdığınızda bakıyorsunuz tüccar ge
liyor basikı yapıyor. Eğer şunlan, şunlan bana 
1,5 liradan, 2 liradan, 1 liradan verirsen şunla-
n da 6 liradan, 8 liradan alınm diyor. Tabiî 
tütün ekicisinin, tüccarlann olduğu gibi depo
lan olmadığı için saklama imkânlan, muhafaza 
imkânlan bulunmadığı için biran evvel elinden 
çıkarmak istiyor ve böyle çaresiz kaptmyor, gi
diyor malını. Halbuki bu yıl sayın Bakan te
minat verdi, aman saikın oraya buraya kaptır
mayın, biz bunları çok iyi düşündük dedi, ga
zeteler yayınladı, kendisi söyledi. E.. Peki ar
kasından gelen bu durum hiç nazan itibara 
alınmadı, böylece geldi geçti sanki ve bugün 
için Marmara piyasası korkunç derecede zayıf
tır ve halk şikâyetçidir, ağlamaktadır. 

Sayın senatörler, size bir hesap vermek isti
yorum bu arada. Bilenleriniz vardır, ama bil 
miyenleriniz de vardır ve en küçük bir hesabı 
vermek istiyorum, en az olarak tutulmuş bir he
sabı. Bir dekar tütün tarlasına ekilecek fide; 
40 liradır, toprak işlemesi üç defa; 60 liradır, 
fide dikmek için 3 kadın çalışır; 22,5 liradır, 
Büsee havalisinde yaptığım hesaplar- ve sulama 
için de bir erkek; 25 lira alır, kazma, çapa iki 
defa, iki kadın 30 lira. 10 defa ilâç işçiliği 25 
lira; 4 defa yaprak kırına 60 lira, icar bedeli 
de oralarda bâzı tarlalarda çok ucuz olduğu 
için en ucuzunu seçerek 40 lira koyarsak ve 
bu tarladan 50 kilogram tütün çıkıyor kuru ve 
demetlemesi için de 125 lira alıyorlar ve nakliye
si için 15 lira. Hepsi beraber 542,5 lira bir 
masraf yapılıyor. Tütünün 8 liradan kilosunu 
r?,t2a eline 50 kilodan 400 lira geçer. Şu küçük 
hesap, ki bunun gibi birçok hesaplar var def
terimde ve en asgari olarak tutulmuş bir he
saptır. Bu durumda yaptığı masraflan karşıla
ma imkânı bile olmıyan bir köylüyü bu kadar 
da âciz, bu kadar da kendi halinde, ne hali var
sa görsün gibi bırakmak doğrusu hiçbir insafa 
sığmıyor. Bu hesabı ben 150 kişilik tütün yetiş
tiricilerinin ortasında hepsinin tasvibiyle yap
tım, en küçük bir hata yoktur o bölge için. Bu 
hs~ap yine aynca bütün tütün ekicilerinin hesa-
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bmı bize yansıtmaktadır. Peki böyle olunca 
neden tütün piyasaları açılırken, baş fiyatlar
dan aşağıya doğru iniliyor da asıl taban fiyat 
konulmuyor Yıllar boyu bunlar burada ko
nuşuluyor bu kürsülerde ve uyaniıyor, hiç de
ğilse taban fiyat konulsun ve bu zavallı ekicile
rin emeklerinin değeri karşılansın. 

Bir yandan yetiştirdiği bu bitkiden milyon-
lan kazanan adamlar, beri yandan da bu yetiş
tiriciler seksen yamalı ceketli ve üzgün bakış-
larlyle size dert yanıyor. Buna bir mutlaka en 
azından olsun, azıcık bir mal çaresi bulmak lâ
zımdır. Hiç değilse bunların karınlarını doyu
racak kadar bir miktar paranın ellerine geçmesi 
için lûtfedilmesi lâzımdır. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Eksper
ler ahlâksızlık mı yapıyor, yanlış hesap mı ve
riyorlar. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Ba
kan özel olarak konuşuruz, mümkün değil sim
di özel konuşmak. (A. P. sıralanndan Bakan 
değil sesleri) Eksperler ahlâksızlık mı yapıyor 
dJys bir lâf atıp da bunun cevabını ben sise 
şimdi vermek istemem. Çünkü ahlaksızlık ya
pıyorlar diyemem. Ama durum ortadadır, siz 
takdir edersiniz ne yaptıkların!, ne yapıldığını 
daha doğrusu, Eksperleri kanştırmayın, bura
da benim anlatmak istediğim sayın iktidarca 
tutumu ve 18 ay, bırakınız 15 ay devamlı olarak 
çalışan ekicilerin karınlarını doyuramaması me-
vîlesi ve yetiştirdikleri ürünlerden 100 kişinin 
milyonlara sahibolma meselesini anlatmak isti
yorum. Bu kadar ciddî ve önemli ve halkın en 
önemli, hiç değilse üç milyon insanın geçim 
kavgasını bu şekilde müstehzi karşılamak, bil
miyorum ne dereceye kadar ciddiyete sığar. 

Hükümetin, sayın yetkililerini ve özellikle 
Tekel Bakanlığını uyarmak istiyorum. Hükü-
mat Anayasamızın kendisine görev olarak tanı
dığı hükümleri yerine getirmesi için uyarmak, 
istiyorum. Ve Hükümet bu sayın halkımızı ve 
Anayasanın kendisine verdiği görevi bir tarafa 
istmemeli diyorum, halkımızı kendi başının 
çaresine bakmak için terk etmemeli diyorum. 
Ve bunlar birer gerçek olduğu için siz de bunla
rı çok iyi bildiğiniz için görüşülmesini bile fu
zuli buluyorsunuz. Oysa ki, bence bunlar tam 
yerine oturtuluncayakadar görüşülmelidir. Dert 
bitmeden şikâyet bitmesine hiçbir surette imkân 
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yoktur, - her'kesin kabul etmesi lâzımdır. Ama 
ne var ki, bütün bu uyarmalar bu konuşmalar 
Adalet Partisi iktidarını idrak ettiğimiz dört 
yıllık tütün piyasalarının büyük törenlerle, bü
yük vaidlerle ve teminatlarla açmış. Fakat he
men arkasından üretici ezilmiş, alıcılar zengin
leşmiş Hükümet de susmuştur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tekel Bakanı, gündem 
dışı buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Manisa Milletvekili) — Sayın Baş 
kan, sayın senatörler; gündem dışı söz alan ve 
Marmara tütün piyasası hakkında şikâyetlerde 
bulunan Sayın Senatör Hikmet ismen'e cevap 
arz edeceğim. 

Bu sene Türkiye'de 161 milyon kilo tütün 
üretilmiş, bulunmaktadır. Bunun 105 milyon 
kilosu Ege bölgesinde, diğer geri kalan kısmı 
da Marmara, Karadeniz dizi, Karadeniz demet 
ve Doğu bölgelerinde bulunmaktadır. Tütün 
hakikaten meşakkatli, yetiştirilmesi çok zor olan 
bir aile ziraatidir. Elimizde geçen senelerden 
kalan 125 milyon kilo tütün olmasına rağmen, 
Hükümetimiz bu şartlan nazarı itibara alarak, 
tütün piyasasını titizlikle takibetmiş bulunmak
tadır. Ege bölgesinde bu piyasa tarafımızdan 
adım adım, Karadeniz bölgesinde, Marmara 
bölgesinde ve birkaç gün evvel de Trabzon böl
gesinde yine titizlikle takibedilmiş bulunmak
tadır. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir çiftçimi-
ziîi mağdur olmamasına dikkat edilmiştir, gay
ret gösterilmiştir. Sayın arkadaşımız, mektup
lar aldığından bahsettiler, ben devamlı şekil
de, münferit hâdiseler üzerinde bile titizlikle 
durmaktayım, icabettiği zaman vazifelileri 
mahalline tekrar tekrar göndermekteyim. 

Arkadaşımızdan böyle bir şikâyet vaki ol
madı. Acaba merak ediyorum, geçen gün Tor
balı'da Sayın Reisicumhura yine bir vatanda
şımız demişler ki, tütün piyasasından şikâyet 
ediyorum, ben mağdur oldum. Derhal Sayın 
Reisicumhur not almasını emretmişler vazifeli
lerine, not edilmiş. Biz titizlikle durduğumuz 
için bu misali veriyorum, derhal tahkik ettik. 
Hem resmen, hem de mahallen arkadaşlarımız
dan araştırdık. Bu kişinin tütünü olmadığı ve 
maalesef T. i. P. ne kayıtlı olduğunu öğrenmiş 
bulunmaktayız. 

Şimdi, acaba sormak isterim, bu şikâyetler 
bir maksada matuf mudur, yoksa hakikaten bu 
şikâyetler çiftçiden mi gelmektedir? Zira adım 
adım takibetmekteyiz, titizlikle üzerinde dur
maktayız. Şimdi başlangıçta hangi randımana 
hangi fiyatı vermişsek, bu devam etmektedir. 
Sonuna kadar devam edecektir. Arkadaşımız 
diyor ki, baş fiyatlardan aşağı düşmesin gibi 
bir söz sarf etti. 

Sayın arkadaşlarım, bu da takibettiğimiz 
tütün politikasına aykırı bir keyfiyet olmuştur. 
Zira iyi tütün yetiştirene baş fiyatı vereceksi
niz elbette. Bunun dışında daha az vasıflı, da
ha as randımanlı elbette daha düşük fiyatı 
vereceksiniz. Taki biz fiyat istikrarını temin 
etmiş olalım, öyle ki, sormak gerekir. Şimdi 
beş randımanlı, beş randıman tütün yetiştiren 
bir çiftçiye aynı fiyatı veriniz. Ondan sonra 
70 randımanda tütün yetiştiren bir tütün ekici
sine aynı fiyatla mahsulünü değerlendiriniz. 
Böyle bir şey katiyen varidolamaz. Esasen 
tütün politikasına da aykırı bir tutum olur. 
Çiftçinin de mağduriyetine sebebolur. Şöyle 
ki, o takdirde ne yapar sayın arkadaşlarım? Tü
tün kır arazide yetişir, taban arazide yetişmez, 
sulak arazide yetişmez. O zaman daha fazla 
mahsûl elde edebilmek için, daha çok para 
alabilmek için tütün ekicisi tarlayı sular, bol 
mahsûl yetiştirir. O takdirde kötü tütün elde 
edersiniz ve sizin tütünlerinize de dışta hiç kim
se talip çıkmaz. Biz o bakımdan başlangıçtan 
beri ifade ettik. Biz tütün ekicisini koruyaca
ğız. Sadece bu sene için değil, gelecek sene
ler için de düşünmekteyiz bunu. Ben her za
man, her tarafa gittiğim zaman seslenmekte
yim. Demekteyim ki, gelecek seneler için 
katiyen sulak araziye, taban araziye tütün dik
meyin. Sadece bu seneyi düşünmüyoruz, bu 
saneyi geçiştirmiyeceğiz. Tütünün istikbalini 
düşünmek mecburiyetindeyiz dedik ve sayın ar
kadaşlarım, tütünü ticari bir metağ olarak da 
telâkki etmedik. Tütünü bir sosyal problem 
olarak da telâkki etmekteyiz. Nitekim arka
daşımızın mevsubahsettiği Marmara bölgesinde 
hakikaten bu sene, geçen seneki çok kötü hava 
şartlarında kötü tütün elde edilmiştir. Tüccar 
piyasaya girmemektedir. Elimde rakamlar, 
arkadaşım arzu ederse rakamları da okuyayım. 
Rakamları vereyim. Tütün tüccarı piyasaya 
girmemektedir. Neden girmemektedir? Kötü 
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bir tütün elde edilmiştir. Müstahsil bunu bil
mektedir. Müstahsilin yüzüne karşı da bunu 
ifade etmekteyiz. Ama bütün buna rağmen 
bunu bir sosyal problem olarak telâkki etmek
teyiz ve sizi mağdur etmiyeceğiz. Alın terinizi 
değerlendireceğiz. 

Aynı tarlanın yanındaki bir tarla daha az 
fiyat bulmaktadır gibi arkadaşımız bir iddiada 
bulunmaktadırlar. Bu yetiştirilme tarzında da 
elbette, Ziraat Vekâletinde çalıştığına göre 
elbette, mahsulü etkiliyecektir. Birisi sular, 
diğeri sulamaz. O takdirde yanındaki tarlanın 
kalitesi düşer diğeri daha az mahsul elde eder, 
ama iyi kaliteli tütün yetiştirir. Şimdi sayın 
arkadaşlarım, Devlet, Hükümet bunu bir tica
ri metağ olarak kabul etmemekte; arz ettiğim 
üzere, bütün imkânlarını kullanmak suretiyle 
ekiciyi desteklemektedir. Başlangıçtaki belli 
fiyat hangi randımana, hangi fiyat verilmişse 
sonuna kadar bu devam etmektedir ve bu fiyat 
istikrarını teşkil etmektedir ve çiftçi için de bir 
teminat olmaktadır. Biz hiçbir surette çiftçi 
ne hali varsa görsün şeklinde, arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, bir davranışın içine girmedik. 
Hassasiyetle çiftçinin mağdur olmaması için 
gayret sarf etmekteyiz. Esasen sureti katiyede 
tüccara bırakmamaktayız. Hattâ şunu ifade 
edeyim. Piyasa açılmadan evvel ilk defa bu 
sene bütün tüccarlarının isimleri ilân edilmiş
tir. Bunun dışındaki kimselere tütün satmayı
nız diye defaatle söyledik, defaatle neşriyat 
yaptık. Fakat buna rağmen tüccar olmıyan 
bâzı kimselerle çiftçinin bağlantı yaptığını gör
dük ve derhal talimat verdik. Tütünleriniz alı

nacaktır. Yeterki mukavelenizi feshediniz de
dik ve bunda devam etmekteyiz sayın arkadaş
lar. 

Ben müsaadenizle sözlerimi uzatmıyacağım. 
Arkadaşlarım, senatör arkadaşlarım her biri tü
tün piyasasında piyasayı yakından izlemişlerdir. 
Esasen beraber gittiğimizde hiçbir parti farkı 
gözetmeksizin senatör ve milletvekili arkadaşla
rımızı piyasayı birlikte takibetmemizi ve eğer 
hatalar varsa bizi ikazda bulunmalarını defaat
le söyledik. Hattâ mektupla, davetle iktifa et
medik. Piyasayı izlerken de arkadaşlarımıza 
Bakanlığım tarafından temin edilmiş arabalar
da seyahat etmelerini ve ioabederse hatalar var
sa bizi ikaz etmelerini bilhassa istirham ettik. 
Şimdi durum bu iken ve müstahsil derneklerin
den çeşitli teşekkür mektupları almama rağmen, 
hattâ dün Hendekliler vardı, Karamürselliler 
vardı, burada. Teşekkürlerini söylediler. Hal 
böyle iken kalkıp da hâdiseleri ters göstermek, 
her ümide samimiyetle kabili telif bir hareket 
olmasa gerektir. Hepinizi saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar) 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
ma bir görüşme konusu değildir, Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Soru açmı
yorum. Ters göstermek diye bir bühtanda bu
lundular. Benim böyle bir gayrisamimî tutu
mum yoktur. 

BAŞKAN — Rica edeyim, Sayın ismen, ri
ca edeyim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Ahmet Orhan Akça'ya izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/777) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Başkanlık tezkeresi vardır, oku-

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Orhan 
Ahmet Akca'nın hastalığına binaen 13.4.1969 
tarihinden itibaren 28 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 28 . 4 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensuplerine arz olunur. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeye sözü edilen müd
det izin verilmesi hususunda oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/779) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin veldllik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
hanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakam Seyfi 
Öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/782) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı thsan Sabri Çağlayangii'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

•i. — 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Ka
nunla değişik 55 nci maddesinin, sulh mahkeme
lerinden verilen hüküm ve kararların katiliğine 
dair olan son fıkrası hükmünün iptal edildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/783) 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 

değişik 55 nci maddesinin son fıkrasının iptali 
hakkında Mardin Sulh Ceza Mahkemesince 
açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 

1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla de
ğişik 55 nci maddesinin sulh mahkemelerinden 
verilen hüküm ve kararların katiliğine dair 
olan son fıkrası hükmünün Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline 29 . 4 ,. 1969 gününde 
1968/61 - 1969/23 sayı ile karar verilmiştir. 

j Bilgilerini rica ederim. 
Lütfi Ömer Baş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Güven Partisi Başkanveküliğinin, Tür
kiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par
lâmento Komisyonu Üyeliğinden istifa eden 
Ferid Melen'in yerine Erzincan Senatörü Feh
mi Baysoy'un aday olarak gösterildiğine dair 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğinden is
tifa eden Van Senatörü Ferid Melen'in yerine 
Erzincan Senatörü Fehmi Baysoy aday olarak 
seçilmiştir. Gereğine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

G. P. T. B. M. M. Grupu 
Başkan V. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Bilgile
rinize sunulmakla Sayın Baysoy'un sözü edilen 
yere seçildiği tesbit edilir. 

6. — C. H. P. Grup Başkanveküliğinin, Di
lekçe Karma Komisyonunda açık bulunan üye
liğe İçel Üyesi Lütfi Bilgen'in aday olarak gös
terildiğine dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
ilgi : 5 . 4 , . 1969 tarih ve 9738/3910 sayılı 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeleri yazılarına cevap
t ır : 

Dilekçe Karma Komisyonundan istifa eden 
Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Muslihittin 
Yılmaz Mete'den boşalan üyeliğe, Cumhuriyet 
Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen aday olarak 
gösterilmiştir. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 

Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
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BAŞKAN — Bir saym üye komisyondan çe
kilmiş, yerine diğer bir aday gösterilmiştir. 

İçtüzük hükümlerine göre komisyon üyelik 
seçimleri açık oyla yapılır. Ancak aday bir, se
çilmesi istenilen yer bir ve kontenjan istenilen 
yer de bir olduğu cihetle seçimin işari oyla ya-

5. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Senato
su 1/994) (S. Sayısı : 1255) (1) 

BAŞICAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 1255 sıra sayılı Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri kanun tasa
rısının önemine binaen gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 

gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü edilen kanun tasarısının son komisyon 
gerekçesi daha önce dağıtılmış, sayın üyelerin 
bilgilerine sunulmuş bulunmaktadır. Bu sebeple 
raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Raporun okunmasını istiyenler.,. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeler?.. 
Tesbit edebildiğimiz kadar söz alanları oku

yayım. Eğer başka üyeler var ise kaydederiz. 
Grupları adına Sayın Gündoğan, Sayın Karave-
lioğlu. Şahısları adına Sayın öztürkçine, Sayın 
Ertuğ, Sayın Işıklar, Sayın İnkaya, Sayın Kı-
ııaytürk, Sayuı Atmaca, Sayın Kutlar, Sayın 
Dikeçligil. 

(1) 1255 S. Saydı hasmayası tutanağın 
mnıdadır. 
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| pılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Sösü edilen komisyona aday olarak gös-

| terilen Saym Bilgen'in seçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

] yenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER 

I Görüşmelere başlamadan önce, işbu kanun 
tasarısının görüşme süresi ve bundan sonra gö
rüşme müddetleri dolmak üzere olan ve bu haf
ta bitirilmesi zaruri bâzı kanun taşanları bu
lunduğu cihetle, bu kanun tasarlısına münhasır 
olmak ve grupların haklarına her hangi bir şe
kilde ilişkisi bulunmamak üzere, şahıslar adına 
konuşmaların 10 ar dakika ile sınırlandırılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gündoğan C.H.P. Grupu adına buyu-
• run. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, diyebilirim ki, beş yıldan beri bulun
duğum Parlâmentonun Senato kanadında en zi
yade memnuniyet, hattâ haz duyduğum bir ka
nun tasarısı üzerinde görüşmeye başlamanın 
müstesna zevki içindeyim. 

Çok önem verdiğim bir oluşuma, bugünkü 
imkânlar dâhilinde, eksiklikleri ile, fazlalıkları 
ile günâhı ve sevabı tatbikat sonunda anlaşıl
ması mümkün olacak şekilde bir kanun ile dü
zen verilmeye kalkınması, hakikaten, sahibi kim 
olursa olsun, övülmeye lâyık bir hareketi yap
mış kişidir, topluluktur veya kişilerdir. Velhasıl 
neresinden bakarsanız bakınız insana hakikaten 
huzur verici bir kanun tasarısı ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Denecektir ki, bu kanun tasarı
sından evvel bu memlekette bu kanun tasarısı
nın kapsamı içinde bulunan Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri faaliyetleri yok mu 
idi? Yeni mi icadediliyor? Türkiye'de ilk defa mı 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık meslekleri ih
das ediliyor? Hayır, hayır. Şüphesiz ki, pek eski 
bir geleneği olan bir sanatın bu ülkede daba 
İmparatorluk döneminde, önemle ele alındığı 
bir vakıadır. Tarihî gerçektir. Mühendishane-i 
Berri-i Hümâyûn veya Bahri-i Hümâyûn. Bun
lar daha İmparatorluk döneminde bu dalda ye
tişecek kişilere imkân hazırlıyan irfan müesse-
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seleri olarak sayısız hizmetler görmüştür. Ama, 
şimdi bu kanun tasarısı bu hizmetleri bilhassa 
kuruluş ve teşkilât yönünden düzenleyici rol oy
naması itibariyle tekrar ediyorum, hakikaten 
övülmeye lâyık bir harekettir. Ve bu hareketin 
övülmeye lâyık oluşu aslında içinde bulunduğu
muz ülke gerçeklerinin şevki ve icrasına bağ
lıdır. Temeli ülke gerçeklerimizin bu kanun 
kapsamına giren sanatın ve bu dalda yetişecek 
kimselerin çok önemli roller oynayacağı men-
şeinden gelir önemi. 

Arkadaşlarım, dünyada iki önemli olay var, 
son iki asır içinde cereyan etmiş. Bu iki önemli 
olaydan birisi, tohumları ve temelleri orta 
zamandan başlıyarak ve fakat nihayet tamamen 
belirgin hale geldiği zaman süresi 18 nci asır 
olan sanayi devrimidir. Bir tarih hâdisesi olarak, 
Batı Avrupa'da biraz evvel arz ettiğim sanayi 
devrimi başlamış ve tâ bundan 25 sene evveline 
kadar bu devrim o ülkelerde kendi süreçleri 
içinde oluşagelmiştir. Ve bu sebeple o ülkeler, 
kendi dışındaki bütün dünya ülkelerinden 
ileride bir medeniyete imkân ve yaşama olanak
larına kavuşmuşlardır. Hangi ülke sanayi 
devrimini basarmışsa o ülke bugün dünyada 
hem en müreffeh insanların yaşadığı ülke ol
muş, hangi ülke bu sanayi devrimini başarama
mış ise o ülke insanları da mutsuzluk içinde 
kıvranıp durmaktadır. 

Ülkemiz bu panavi devrilin* m.aal^pf P ' ^ -
memis olmanın ıstırabım bâlâ cekm<kt?dir. Ül
kemizin bu saravi devrimin« girememiş bire.ası
nın sebsıtfermi burada uzun uzun a.nlat?n?ıya ha
cet görmüyorum. Ama belirtmek isterim ki. ül
kemizde sanayi devriminin olamayışının başlıca 
sebebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özel
likle bir tesadüf Tanzimat sırasında, Osmanlı 
imparatorluğunu yöneten Veziri Âzam Büyük 
Mustafa Pasa tarafından İngilizlerle yapılan bir 
ticaret andlaşması sebebolmuştur. O ticaret and
laşması sebebiyledir ki, Türkiye, yani o dönemde 
Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimine girme 
olanaklarından mahrum edilmiştir. Ve bir ya
bancı ülkenin, sonra sırasiyle diğer yabancı ül
kelerin hegemonyası altına girmiş, pazarı olmuş 
ve bu yüzden bütün yerli sanayi tohumlan daha 
yeşermeden mahvolmuş ve o ülkelerin sanayi 
mamûüerinin pazarı olmak kadersizliğine, baht
sızlığına bu yüzden düşmüştür. 

İşte Birinci Cihan Harbini mütaakıp Yeni 
Türkiye Cumhuriyeti kurulur kurulmaz, sanayi 
devriminin önemi çok büyük tecrübeler sonun
da anlaşılmış ve C. H. P. o dönemin yöneticisi 
olarak sanayi devrimi için o zamanlarda geliş
memiş başka ülkelerin yapamıyacağı kadar mü
kemmellikte, düşünemediği kadar üstün bir eko
nomi politikası izlemek suretiyle bu memlekette 
sanayi devrimini başlatmaya tevessül etmiştir ve 
hakikaten hatırı sayılır bir devrimci gidişle sa
nayie memleketi malik kılmaya çalışmıştır. Bu 
C. H. P. nin devrimciliğinin ve ülke sorunları 
ile çok yakından ilgisinin tarihte inkâr kabul et
mez en mükemmel misalidir. Ama, nasıl Osmanlı 
döneminde 1838 lerde İngiliz - Osmanlı ticaret 
andlaşması yüzünden sanayi devrimi kısır bir 
clöngeye girmiş ve ülkede başlamakta olan sana
yileşme hareketi mahvüperişan olmuşsa, bu ka
dar yıl sonra, 130 yıl sonra Türkiye'de sanayi 
devrimi yine böyle bir tehlikeyle karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Bugün Türkiye'de o günkü şartlara benzer 
bir bağımlılığın, çok hırslı bir şekilde Türkiye 
sanayiini öldürmek üzere canına kasdettiği mü
şahede edilmektedir. Büyük bir üzüntüyle sey
rediyoruz ve müşahede ediyoruz ki, Türkiye'de 
yeniden 1838 döneminde olduğu gibi, dış ülke
lerin ağır baskısı ve bağımlı kılma hareketleri 
büyük mikyasta revaçtadır ve Türk ekonomisi, 
özellikle sanayii bu baskının, bu bağımlılığın ze
bunu haline gelmek üzeredir. Nereye bakarsa
nız bakınız sanayi dallarında yabancı hâkimiye
ti büyük önem taşımaktadır. 

Bunu hiçbir siyasi mülâhaza gütmeksizin arz 
ediyorum ve diyorum ki; tarih, bize verdiği 
derslerle gelecekte ne yapacağımızı göstermiştir. 
Aynı sürece, aynı bağımlılık sürecine girmemek 
sanayileşmenin zorunlu şartıdır. 

îşte, bu kanunla, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin idaresi düzenlenir de, 
oradan çok muhtacolduğumuz yetişmiş insan gü
cü elde etmek olanakları mümkün olursa, o tak
dirde pek umuyorum ki, bu teknik adamlar, bu 
dalda yetişmiş kişiler bu bağımlılıktan Türkiye'
yi kurtarmak için savaşa atılacaklardır. Kanunu 
övmenin baş sebeplerinden birisi budur. 

Pek muhtemeldir ki, o insanlar bizden çok 
daha dirayetle ve isabetle, biraz evvel arz etti
ğim, bağımlılık zincirini kırmak için kendilerini 
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bu memleketi bağımlı kıllan ülkelerin yetişmiş 
adamları seviyesine eriştirecekler ve bağımlılığı 
kıracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun aynı zaman
da sanayi devrimindeki bağımlılığı kıracak in
san gücünü yetiştirici bir vasıta olduğu kadar, 
pek ihtimal veriyorum, dünyada sanayi devrimi 
yanında, onun kadar önemli ve 25 seneden beri 
süregelen, şimdi en güzel safhasında bulunan 
teknolojik üstünlük, teknolojik devrim olanağı
nı da getirecektir. Teknolojik devrimi sınai dev
riminin ikinci aşaması olarak kabul etmek lâ
zım. 

Bugün teknolojik üstünlüğe sahibolan ülke
ler sanayi devrimini yapmış diğer ülkelerden da
ha kuvvetli ve kudretli gözüküyorlar. Hattâ bir 
anlamda teknolojik üstünlüğe sahibolan ülke
ler, sanayi devrimini tarih içinde başarmış olan 
ülkelere hâkim olma yolundadırlar. Teknolojik 
üstünlük, teknoloji devrimi bugün klâsik sanayi 
devriminin üzerinde, ondan beslenen, fakat on
dan çok daha önemli bir hal almış bulunmakta
dır. 

Teknolojik üstünlük o kadar önemlidir ki, 
Amerika Birleşik Devletleri bugün Batı - Avru
pa ülkelerinde bayağı hâkimiyet kurmanın ola
naklarını elde etmiştir, sırf teknolojik üstünlü
ğü elinde bulundurduğu için. 

Teknolojik üstünlük derken, hiç şüphesiz en 
modern makina, alet ve edevatı kasdettiğim ka
dar, o makina, alet ve edevattan en çok verimi 
alabilecek yetişmiş insan gücüne sahibolmayı da 
kapsar. îşte bu kanun teknolojik üstünlüğün 
vazgeçilmez şartı olan yetişmiş insan gücünü 
mümkün kılacak bir hazırlık, bir çalışma ortamı 
getirecek ümidiyle benim övgüme, şahsi övgüme 
lâyık olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, teknolojik üstünlüğün 
ne kadar önemli olduğuna iki misal vererek söz
lerimi bağlıyacağım. 

Teknolojik üstünlüğün önemini gösteren bi
rinci misalimiz, Birleşik Amerika teknolojisiyle 
Batı - Avrupa teknolojisi arasındaki farklılık şu 
olayı doğurmuştur : Birleşik Amerika'nın tek
nolojik üstünlüğünü gören Batı Avrupa ülke
leri hâkimiyet altına, bağımlılık altına düşme
mek için Ortak Pazar dediğimiz, bizim de üye 
olmaya çalıştığımız, fakat umarım çok zarar 
göreceğimiz bir teşekkülü kurmuşlardır. 

Bu Ortak Pazar, sanıldığı gibi, sadece bir 
gümrük duvarları kaldırılması ameliyesi, bâzı 
emtianın bu Pazara üye olan ülkeler arasında 
serbestçe alınıp satılması gibi bir maksatla ku
rulmuş değildir. Ortak Pazarın gerçek kuruluş 
sebebi Batı Avrupa teknolojisinin Birleşik Ame
rika ülkesi teknolojisinden düşük oluşundandır. 
Batı Avrupa Ülkeleri Birleşik Amerika Ülkesi 
teknolojisinin seviyesine kendi gücü ile çıka-
mıyacağını anlayınca, bilhassa araştırma faali
yetlerine yeteri kadar yatırım yapmaya imkân 
bulamayınca birleşmeyi öngörmüştür. Aslında 
Ortak Pazarla Birleşik Amerika arasında temel
de bir çelişki vardır. Çünkü Birleşik Amerika'
nın Batı Avrupa'ya bu teknolojik üstünlük yü
zünden hâkim olmasını kırmanın başka çaresini 
bulamıyan Batı Avrupa ülkeleri bu Ortak Pa
zarı icadetmişlerdir. İşte bu teknolojik üstünlü
ğe vereceğim bir misal. 

Bir başka misal vereceğim; bunu yetkili bir 
kişiden dinledim, öyle olması da muhtemeldir. 
Sovyet Rusya ile Romanya arasında devam ede-
gelen çekişmelerin nedenlerini araanışımdır; bir 
bilimsel meselenin sebeplerini öğrenmek için ça-
lışmışımdır. Bir Romanya yetkilisi bana; biz 
Sovyet Rusya1dan kurtulmak istiyoruz. Çünkü, 
Sovyet Rusya'nın bize teknoloji olarak verdiği 
şeyler o kadar eskidi ki, artık onların verdik
leri makina, âlet ve edevat veyahut üretim 
usulleriyle biz diğer ülkelerle yarışacak duru
ma gelenıiyoruz ve bu yüzden de işte teknolojik 
bağımsızlığa elden geldiği kadar kaçmak isti
yoruz, dedi bana bir yetkili. Çok sakin olarak 
söyledi, misaller verdi. 

Bunun bir tanesi kapitalist ülkede, biraz ev
vel djrz ettiğim misal: Ortak Pazar - Amerika 
ilişkisi. Bir tarafta da sosyalist ülkelerde, Ro
manya - Sovyet Rusya ilişkisi. 

Sanım o ki, teknolojik üstünlüğü daha belir
gin olan Çekoslovakya'nın Rusya'ya karşı dav
ranışı da, tahmin ederim ki, yine bu sınai gerek
ten, icaptan doğmaktadır. 

Her nereden bakılırsa bakılsın, teknolojik 
üstünlük, teknolojik devrim artık sanayiin vaz
geçilmez şartı olmuştur. İşte, bu kanunla, Tür
kiye'de yetişmiş insang,ücünü elde etmek ve 
Türkiye'de teknolojik üstünlüğü de kapsamak 
şartiyle sınai devrimini kısa zamanda başarmak 
mümkün olacaksa ve bu kanun buna yardım 
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edecekse tekrar tekrar övgüye lâyıktır; tekrar 
tekrar gereklidir. 

Sanım o ki, bu kanun hiç değilse kapsamı 
itibariyle Türkiye'nin kurtuluş yollarından bi
rini açmış olacaktır. Kanundan ziyade kapsa
mı bakımından söylüyorum. Onun için burayı 
t ark etmeden bir istirhamda bulnacağım. Bu 
kanunu, devlet mühendislerini ve mimarlarını 
yetiştirecek akademilerin yöneticilerine, hoca
larına hep beraber saygiyle hediye ediyoruz. 
Ama kendilerinden de en modern bilgilerle mü
cehhez, yetişmiş adamı yetiştirmeyi hak olarak 
istiyoruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karavelioğlu. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarım muhtelif vesilelerle çıkmasını işaret 
ettiğim, çıkması için gayret sarf ettiğim bir 
kanunun, bir tasarının gündemimize müzakere 
için gelmiş olmasının huturunu duyuyorum. 
Bu huzurun delillerini de size kısaca, özlü bir 
çerçeve içinde intikal ettirmek isterim. 

Arkadaşlarım bu kamın, bir okul kanunu de
ğildir. Bir yüksek okulun kanunu değildir, bir 
öğretim sistemimin kanunudur, öyle bir öğretim 
sistemi ki, Millî Eğitimimizin, kalkınmamızın 
ve bilhassa teknik insangücü plânlamamızın ek
sikliklerini karşılayacak ibr sistem kanunudur. 
Büyük bir iddiada bulunmuş olmak istemem, 
ama son senelerde alman isaibetli tedbirlerin 
biri budur. Buna büyük bir tedbir de diyebili
riz. Geç kalmış olmanın nıaazeretini hemen unu
tuyoruz. Şunun için arkadaşlarım, 1963 ten beri 
bu memlekete her aklı eren münevver, her vazi
feli millî eğitimci Millî Eğitimin ağırlık mer
kezinin teknik ve meslekî öğretime acilen kay
mış olması lâzımgeldiğine inanır, savunur. Ak
sini kimse savunmaz. Fakat tedbirler bazan im
kânsızlıklardan, bir ölçüde ele bilimsizlikten 
tersine giderdi. Bugün sanıyorum ki, bu yanlış 
tedbirleri istikametine getirmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım insangücü plânlamasına muh
telif vesilelerle ben dokunurum. Kanaatimce 
millî öğretimi denetlemek istiyen bir arkadaş, 
bir senatör, evvelâ insangücü plânlamasına hâ
kim olmalıdır. Sanırım ki, Millî Eğitim Bakan
lığının bütün görevlilerinin ilk malzemesi, ilk 
tsmeli de budur. Çünkü Millî Eğitimi, asgari 

bir zaman içerisinde plânm hedeflerine oturt
mak zorundadırlar. Bugün bizim plânımız bü
yük ihtiyaçlar içindedir. Fakat Millî Eğitimi
miz bu ihtiyaçları hedefine yöneltecek imkân
lardan mahrumdur. Onun için derim ki, Millî 
Eğitimin bütün görevlilerinin ilk malzemesi in
sangücü plânlaması olmalıdır. İnsangücü plân
lamasına o kadar hakim olmalıdırlar ki, her 
gün Millî Eğitim müesseselerini insangücü plân
lamasını isteklerine oturtacak şekilde tasarruf
ta bulunmalıdırlar. 

Şimdi size kısaca birkaç bilgi vereceğim. 
Uzun uzun tartışmanın faydasına inanıyorum, 
ama zamanı değil. İkinci Beş Yıllık Plân, 
tablo - 74 : İnsangücü talebi; 1967 - 1972 ara
sındaki insangücü talebini size özet olarak kı
saca vereceğim. 

Mühendisler : Bu mühendislere her türlü 
mühendis dâhil. 1967 de 25 000 ihtiyacımız var. 
1968 de 27 000 e, 1969 da 30 000 e yani içinde 
bulunduğumuz sene içinde her türlü mühendis 
yetiştiren okullarımız, 30 000 mühendis mezun 
etmelidirler. Millî Eğitimin kaynakları müesse
se kaynakları bize bunu hazırlamalıdır. Hal
buki biz bu imkândan çok mahrumuz. 

Bakınız açıklara : Tablo - 81. İnsangücü 
açıkları, teknik insangücü açıkları : 1967 de 
8 000 açık vermişiz. 1963 de 10 000 açık vermi
şle. Şayet plânın istediği mühendis yetiştirilmiş-
sa bu kadar anık vermişiz, yetigtirilmemişse 
arıklar elbette daha fazla. 1389 da 11 000 mü
hendis açığımız olacak, Daha fazla gitmiyorum, 
üamanı değil kanaatindeyim. 

îşts arkadaşlar eğitimimizin ağırlık merke
zi, teknik ve meslekî öğretime dönmelidir. Bu
na itiraz eden olmadığını ifade etmiştim. Beş 
yıllık plân insangücü açıkları ortada ve ikin
ci Beş Yıllık Plânın 3 ncü senesinde 11 000 tür
lü mühendise ihtiyacımız olacak. 11 000 açık 
olacak. 

Arkadaşlar kanaatimce bu açıkları felâfi et
menin yolu şu kanunim içerisinden geçer. Onun 
için bu kanuna önem veriyoruz. Onun için bu 
kanunu bir müessese kanunu olarak değil, bir 
tek müessesenin îkanunu olarak değil, bir sis
temin kanunu olarak gördüğüm için, gerçekte-
d.e öyledir, onun için bu kanunu selâmlıyorum, 
onun için üzerinde duruyorum, Onun için geç 
kalmış olmasına da hiç önem atfetmiyorum. 
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Bir konu daha var, beni huzura sevk eden, 
arkadaşlar bugün yüksek öğretim seviyesindeki 
huzursuzlukların türlü nedenleri vardır. Bun
larda birleşiriz veya birleşmeyiz. Fakat neden
lerden başlıca biri, bunlara sahip çıkmamış olu-
şumuzdur. Devlet Başkanından devletin son 
görevlisine kadar hepimiz, bir şeyler yapmak 
lâzım gelir olduğu kanaatindeyiz. Kepimiz tür
lü vesilelerle bunu ifade ederiz. Sayın Cumhur
başkanı, ben tetkik ettim; geçen senski konuş
malarından en az dört tanesinde bu konuya 
parmak basmıştır. Hükümet de vadetmiştir. 
B&rvekil beyanat vermiştir. Sayın Millî Eğitim 
Bakanı türlü beyanatlar veı mistir. Fakat bugü
ne kadar üniversite reformu mevzuunda hükü
mete düşen sorumluluklardan hiç birini yerine 
getirememiştir, getirmemiştir. Bunun sonuncu
su, son ümit bağlananı bugün Plân ve Bütçe 
Komisyonunda yatmaktadır. 

Arkadaşlar şu noktaya gelmek istiyorum. Bu 
kanun çıkmadan evvel Yıldız Yüksek Mühendis
lik Okulu türlü huzuruszuluklarm içindeydi, 
Bu huzursuzlukları bu kanun tamamen tasfiye 
edecsktir. Artık Yıldız Mühendislik CImlunda 
veya benzeri okullarda millî eğitime dönük, 
okulun içine dönük bir huzursuzluk olmıyacak-
tır. Buna inanıyorum, belki rejime dönük ola
bilir, sisteme dönük olabilir, yani iktidarı tat
minkâr bulmayabilirler, türlü politikayı tenki-
dedebilirler. Fakat artık bu tip okullarda, 
okulun iç bünyesine dönük bir huzursuzluk, 
bundan dolayı Millî Eğitim Bakanlığına dönük 
bir huzursuzluk olmıyacaktır. Bundan bir ders 
çıkarmaya mecburuz, üniversite reformuna sa
hip çıkmaya mecburuz. 

Başka bir konuya daha gelmek istiyorum. 
Arkadaşlar bu kanun kıdemli olması hasebiy
le, büyük tarihî sorumluluğu içerisinde, Yıldız 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bir so
rumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, ben
zeri okulların hâmisi olmak durumudur. Ben
zeri okullara öğretim üyesi yetiştirmek duru
mudur. Benzeri okullara önderlik etmek, eği
tim üslüğü yapmak sorumluluğudur. Bu şe
refli bir sorumluluktur ve bu özlenecek bir so
rumluluktur, samimiyetle arz ediyorum, muh
telif vesilelerle Yıldız Mühendislik ve Mimar
lık Akademisini ziyaret ettim. Bu okul, bu so
rumluluğa lâyıktır, bu sorumluluğu taşıyacak 

i durumdadır, özel okullar vesilesiyle yaptığım 
konuşmalarda intihalarımı arkadaşlarıma arz 
etmiştim. Devlet okulu haysiyeti var, okul di
siplini sorumluluğu var, okul verimliliği var. 

Bu noktaya bir başka zaviyeden daha işaret 
etmek zorundayım. 

Arkadaşlar, bugün yüksek öğretimimizde 
büyük açıklar var. Bu açıkların kapanma yolu 
yüksek teknik öğretimidir. Bunu geçen defa 
da bir iki cümle ile savunmuştum, üniversite 
değildir arkadaşlar. Bizimf muhtaç olduğumuz 
öğretim, öncelikle muhtaç olduğumuz öğretim 
bugün üniversite değildir. Fakülte açmak, tür
lü fakülteler açmak, hattâ çeşitli vilâyetlerde 
üniversiteler nüvesini kurmak, bu vaitlerde bu
lunmak bugün gerçekçi bir hal tarzı değildir. 
Gerçekçi olmaya mecburuz, önümüzde canlı hâ
diseler var; 10 sene evvel Trabzon Teknik üni
versitesinin Kanunu çıkmış, Millî Eğitim Ba
kanlığının bu sene veya seçen sene en çok uğ
raştığı üniversite Trabzon Teknik üniversite
sine öğretim heyeti sağlamak için gayret sarf 
etmek olmuştur, bunu hepimiz görmüşüzdür. 
Arkadaşlar, üniversite kurmak, bina kurmak 
olmadığını Ankara'daki ünivevrsitelerden de 
gördük. 

j üniversitelerle iftihar ediyorum. Ankara'da 
iki tane üniversite süratle gelişmişlerdir, başa
rılarını belki idarecilerine borçluyuz. Ama ek
sikleri kapanamamıştır. Çünkü bu üniversitele
rin kuruluşu tabiî cluş neticesi olmamıştır. Bi
raz da zorlama olmuştur, hızlı olmuştur, üni
versiteyi biz evvoîâ mekân şartları olarak dü
şünmüşüzdür. Zaman tazyiklerini karşılamak 
için düşünmüşüzdür. Bundan evvel her konuda 
olduğu gibi, insan unsuru, zihnî unsur önemli-

ı dir. Bunu sağlamadığımız için bugün belki An-
[ kara'daki iki büyük üniversite, iki çok büyük 

yükü üzerine alan üniversite bâzı problemlerle 
kamkarşıya gelmiştir. Şunu demek istiyorum 

I ki; bugün bizim problemimiz üniversite kurmak 
| değildir. Yüksek Öğretim müessesesi kurmaktır. 

Bu da öncelikle elbette Yüksek Teknik Öğretim 
I müessesesi kurmaktır. İşte bu kanunun bir bü-
| yük önemi de budur. Bu mekanizmayı Millî Eği

tim Bakanlığının eline vermiştir. Bu imkânı 
Millî Eğitim Bakanlığının emrine vermiştir. Ar
tık Millî Eğitim Bakanlığı her yerde bir yük-

I sek teknik mühendislik ve mimarlık okulu ku-
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rarken, akademisi kurarken kanun çıkarmak zo
runda değildir. Bir tek şey yapacaktır; öğretim 
kadrosu bulacaktır, kendi içerisinden bulacak
tır veya meclislerden istiyecektir. Bir öğretim 
heyeti kuracaktır. Lâboratuvarı bulacaktır, bi
nayı bulacaktır, bunlar elbette bulunacaktır, 
ama bunların bulunması kolay şeylerdir. Kana
atimce Mecliste çeşitli vilâyetlerin üniversite 
kurma kanunları vardır, bu tazyik olmaya de-
vamedecektir; hem Bakanlık için, hem de ikti
dar partileri için. Bu tazyiki karşılamanın yol
ları da bu kanunları çıkarmak değildir arka
daşlar. Bu tazyiki karşılamanın yolları, mem
lekete gerçekçi olarak hizmet edecek olan Yük
sek Öğretim müesseseleri kurmaktır. Bunlar da 
Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 
kurmakla olacaktır. Bu kuruluşlar kolaydır. 
Yetkili arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanı ve 
görevli arkadaşları bu kolaylıkları benden da
ha iyi bilirler. Meselâ Konya'ya bir Üniversite 
kurmaktan daha kolay Konya'ya bir Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisi kurmaktır. 
Eskişehir'e de öyledir. Kayseri'ye de öyledir. 
Niçin bunların üzerinde duruyorum; arkadaş
lar, bu gibi Anadolu vilâyetlerinde el sanatları 
gelişmiştir, sanayi kurulmuştur. Bu sanayim 
25 senelik, 30 senelik mazisi vardır. Ben mühen
dis değilim, belki mühendis olan arkadaşlarımın 
ilgisini çekmem, ama şunu düşünüyorum; bir 
Eskişehir'de, bir Kayseri'de, bir Ankara'da ; bir 
Gaziantep'te üç beş tane Devlet fabrikası var
dır, muhiti ile beraber bunlar her an lâboratu-
varları üzerine alabilecek durumdadırlar, her an 
öğretim üyesi sağlıyabilecek durumdadırlar, 

her an tatbikat imkânları vardır ve piyasası ar
tık bunların mühendis istiyor, sanatkâr istemi
yor. Eskişehir'de bir mühendislik akademisi, 
Konya'da bir mühendislik akademisi, Kayseri'
de bir mühendislik akademisi olursa Ankara'nın 
ve İstanbul'un ve Erzurum'da, bilmiyorum ar
kadaşım ne diyor, Erzurum'da benim şartlarıma 
uygundur, ben bâzı kıstaslarla konuşuyorum, 
benim sırf afâkı değil konuşmalarım, bâzı kıs
taslarla konuşuyorum, bu kıstaslar muvacehe
sinde yüksek öğretim ihtiyacı karşılanacaktır. 
Sanayiin gelişme ihtiyaçlarına imkân verilmiş 
olacaktır, kuruluş kolaylıkları olacaktır, üni
versite pahalıdır, üniversite külfetlidir, üniver
site az verimlidir. Arkadaşlarını, lütfen sözleri
me dikkat edin; yüksek öğretim lâzımdır. Biz 

daha araştırıcı ihtiyacımızdan evvel uygula
macıya ihtiyacımız var arkadaşlar, pratisyene 
ihtiyacımız var. Yüksek mühendise ihtiyacımız 
yok, bir ölçüde ihtiyacımız var; onda bir ölçü
de ihtiyacımız varmış. Evvelâ mühendise ihti
yacımız var. 

Arkadaşlar Türkiye Bilimsel Araştırma Ku
rulu var. Araştırmaları organize edecek,, Türki
ye'de her türlü araştırmaları yaptıracak. Bir 
türlü ayağa kalkamiyor arkadaşlar. Bilirsiniz 
bilini ödülleri dağıtılıyor, hep dışardaki buluş
lara, dışarda yapılmış araştırmalara tahsis edi
liyor. Bu bir şey ifade ediyor; Türkiye'de, asgari 
bilimsel araştırma başlamamıştır. O halde naza-

ı riyatçıdan evvel uygulamacıya ihtiyacımız var. 
Uygulamacının istediği okul bu okuldur, onun 

| için bu okulu memnuniyetle karşılıyorum. 

] Bir tek konuyu daha ortaya koyarak sözle
rimi bağlıyacağım. Söz vermiştim, kısa ko-

I nuşacağım diye. Yüksek öğretimde tersine 
i dönen bir pramit var. öğretimimizin en zayıf 

tarafı teknik ve meslekî öğretimdir, bunu her
kes bilir. Süratle ağırlık merkezini değiştir-

İ mek zorundayız. Bırakalım lâf ebesi yetiştir-
j meyi, lâf adamı yetiştirmeyi. Biraz verimli 
I adam yetiştirelim. Yüksek öğretimimizin za'fı 
i da en başta şapka olarak bir üniversite kapa-
j sitesi var, büyük bir kapasite. Bunun altmda 

praraitte boşluk var, bir incelik var. Ev
velâ yüksek öğretim, sonra üniversite. Yüksek 
öğretimin kapasitesi kanaatimce üniversitenin 
on misli olmalıdır, ortalama.- Dünya stan-

I dartları böyle arkadaşlar, bunlar tecrübe ile, 
\ akılla geçirilmiş yollardır. Biz üniversite, üni-
j versite. Altında teknik öğretim yok. Altında 

teknisyen yok. Sanat okulu var, arkasın-
i dan üniversite. Arası boş arkadaşlar, benim 
I gördüğüm kadarı ile. On misli bir yüksek öğ-
| retim kapasitesi yaratmak zorundayız ki, yeni 
I teknik üniversitelere, yeni mühendislik fa-
j kültelerine ihtiyacımız olsun. Bu meseleyi tet-
( kike, size benimsetmeye dilimin döndüğü kadar 
i aktarmaya devam edeceğim. Bunun için önü-
| müzdeki fırsatları kullanacağım. Bu vesile 
I ile bu kadar konuşmayı yeterli buluyorum. 
I Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya A. ? . Grupu 
1 adına. 
| CEHALETTİN İNKAYA A. P. SENATO 
İ GRUPU ADINA (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
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muhterem arkadaşlarım; benden evvel konu
şan Sayın Karavelioğlu'nun fikirlerine iştirak 
etmemeye imkân yok. 

Bu iştirakimi böylece ifade ettikten sonra; 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Fikret Gün-
doğan'm konuşmasının bir iki hususuna deği
nerek asıl konuşma mevzuuna geçeceğim. 

Sayın Fikret Gündoğan; Türkiye sanayii 
gün geçtikçe hızla bağımlı hale gelmektedir, 
buyurdular ve bu kanun ile temin edilecek 
okullardan çıkan mühendisler bu bağımlılık 
çemberini kıracaklar, bu savaşa katılacaklar
dır, buyurdular. Ben bir mühendis olarak 
hemen şunu ifade edeyim ki; Saym Fikret Gün
doğan bilime, ilme inanan bir insan olmasına 
rağmen kendi inançlarını, inançları istikame
tinde gelecek nesilleri sevk etmek için bura
da bir gaipten haber verme gibi, falcılık gibi 
bir hareketin, bir fiilin içine düşmüştür. Ken
disinin bilim anlayışı ile, bu gelecekten ha
ber verme anlayışını bağdaştıramadığımızı ifa
de etmek isterim. 

Yine Sayın Fikret Gündoğan konuşmaların
da bu bağımlılığın Türkiye'ye yabancı serma
yenin gelmesine bağladılar. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 nci Asır dünya
sında milletler arasında birçok alış - verişler 
olmaktadır. Bu arada yabancı sermayeler muh
telif milletler arasında gelip gitmekte, yabancı 
fikirler, ilimler, teknolojiler milletler arasında 
bir alış - verişe sahne olmaktadır. Bu itibarla, 
geri kalmışlıktan kurtulma çabaları içerisinde 
bulunan Türkiye'mizin yabancı sermayeden 
iîtifad-3 etmesi kadar tabiî bir husus olamaz. 
Yabancı sermayeyi sadece bir kapital olarak 
düşünmemek gerekir. Yabancı sermaye, yetin
miş personel dışarıdan getirdiği gibi, memleket 
içinde de personelin yetişmesini sağlar, tek-
nelojik imkânlar, teknelojik buluşları geti
rir ve bir memleketin kalkınmasında büyük 
çapta etkili olur. Türkiye'de kapital, yetiş
miş insan ve teknelojik imkânlarımız gayet 
azdıır. Bu itibarla yabancı sermaye, Türkiye'ye 
kanunların himayesinde ve kanunlar sınırı 
içersinde gelecektir. Yabancı sermayeyi ge
tirmek başka, yabancı sermayeyi memleket ya
rarına kullanmak başka şeydir. Adalet Par
tisi iktidarı kendisine güvenen bir iktidar ola
rak, ehliyetli ve liyakatli bir iktidar olarak ya
bancı sermayeden kormamakta ve bunu Türk 

Milletinin kalkınması istikametinde kullanmak 
üzere mevcut kanunlar, mer'i kanunlar muva
cehesinde, davet etmektedir. 

Bu hussuları böylece tesbit ettikten sonra, 
görüşmekte bulunduğumuz Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri kanun tasarısı hak
kındaki görüşlerimizi arz etmek isterim. 

Saym Başkan, sayın senatörler; şu anda gö
rüşmekte bulunduğumuz Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri kanun tasarısı halen mev
cut ve ileride kurulacak olan yüksek dereceli 
teknik okulann eğitim ve öğretim görevlerini 
daha etkili ve daha geniş kapasite ile yapabil
melerini temin nedeni ile ve günümüzün şart
larına daha uygun bir teşkilâtlanmayı gerçek
leştirebilmek için getirilmiş bulunmaktadır. 

Bugün memleketimiz geri kalmışlıktan hızla 
kurtulma ve gelişmiş memleketler topluluğu 
içinde yerini alma çabası içinde bulunmakta
dır. Garp memleketlerinin yüz yıllar önce bilim 
ve teknik yolu ile ulaştığı bu hedefe varabilme
miz ancak geleneksel tarım ekonomisinden kısa 
zamanda kurtularak; her alanda teknolojik iler
leme ve süratli sanayileşme ile mümkün olacak
tır. Teknolojik ilerleme ve süratli sanayileşme 
ise, teknik insan gücü ile son derece ilgilidir. 
Bugün gelişmiş Avrupa ile, çok gelişmiş Ameri
ka arasındaki teknolojik ve yönetim uçurumu
nun sebeplerini yetişmiş, teknik bilim adamı ve 
mühendis adedine bağlamak, kanaatimizce, isa
betli ve yerinde bir teşhis olmaktadır. Gerçek
te kalkınmanın en önemli unsuru teknik insan 
gücüdür. 

Sayın senatörler, asrımızda milletlerin gücü 
sahibolduklar. maddi kaynaklarda değil, bu kay
nakları sosyal ve ekonomik kalkınma yönünde 
kişileri mutlu îalacak şekilde kullanabilen tek
nik bilim adamı ve mühendis adedi ile ölçül
mektedir. Bugünün endüstri yarışında bilgi hac
minin korkunç derecede büyümesi ve gelişmesi 
yanı sıra, bu yeni bilgilerin endüstriye uygulan
ması ancak teknik elemanlarla kabil olabilmek
tedir. Yakın gelecekte kompitallerîe idare edi
lecek olan dünyamızda teknik insan gücü daha 
çok önem kazanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 nci asır dünya
sının en ileri memleketlerinden biri olan Ame
rika'da her yıl £eçen yıla nazaran % 10 daha 
çok bilim adamı, mühendis yetişmektedir. Kal-
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kınma içinde stratejik önemi olan teknik insan 
gücünün sayıca üstünlüğü, ileriliğin, gelişmişli
ğin bir sebebi olarak mütalâa edilmelidir. Mem
leketimizde teknik insan gücünün sayıca yeter
sizliği yanında, sektörler arasında dengesiz da
ğılımı mühendislerden yeter verimlilikte fay
dalanmayı önlemektedir. 1966 yılında kamu 

„ sektöründe teknik işlerde çalışan her 1 000 kişi
den 9 u mühendis, 16 sı teknisyendir. Bu ora
nın her 1 000 kişide 12 si mühendis, ve 23 ü tek
nisyen olması lâzımdır. İkinci Beş Yıllık Pan
da öngörülen kalkınma hedeflerini gerçekleştir
mek için, 1968 - 1972 döneminde mühendis ve 
teknisyen sayılarında önemli artış gerekmekte
dir. 1969 yılında 30 500 mühendise ihtiyaç var
ken, 19 200 mühendis mevcudolup, açık 11 300 
dür. önümüzdeki yıllarda eğitim ve öğretim ar
zını artırıcı tedbirer alınmadığı takdirde, 1972 
yılında mühendislerde 16 200 kişilik bir insan 
gücü açığı olacaktır. 1982 de ise, bu açık 55 800 e 
ulaşacaktır. Bu durumun ve tutumun ise, eko
nomik kalkınmamızı ters yönde önemli şekilde 
etkiliyeceği aşikârdır. Bu itibarla, teknik ele
man yetiştiren yüksek dereceli okullarımızın 
adedini artırmaya ve öğretim ve eğitim yönün
den bunları daha güçlü kılmaya yararlı olaca
ğına inandığımız bu kanun tasarısını gayet olum
lu karşıladığımızı Â. P. grupu adına ifade etmek 
isterim. Bu suretle mühendislik öğretimi ya
pan yüksek dereceli okullarımızdan; İstanbul 
Teknik Okulu, İstanbul Akşam Teknik Okulu 
ile, 7475 sayılı Kanunla açılmalarına karar veri
len izmir ve Elâzığ teknik okullarının, 165 sa
yılı Kanunla açılması öngörülen Zonguldak Tek
nik Okulunun yeni bir statüye kavuşturulmala
rını ve ileride açılmaları zaruri olan diğer yük
sek dereceli teknik okulların faaliyete geçmele
rini sağlamak, sözü edilen okullara öğretim üye
si temin etmek öngörülen sosyal ve iktisadi kal
kınma hedeflerine ulaşmak bakımından gerek
li olan teknik insan gücü ihtiyacını karşılamak 
imkânını sağlamak amacı ile hazulanmıs olan 
bu kanun tasarısının Yüce Senato'da kabul edi
lerek kanunlaşmasını Türk Milletinin sanayi 
kalkınmasında büyük faydaları olacağı inancını 
bir kere daha A. P. Grupu adına ifade ederken, 
bu kanunun Türk mühendis ve mimarlık cami
asına ve ilgililere hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

I Bu arada sırası gelmişken, seçim bölgemle 
ilgili ufak bir mâruzâtı da ilgililere arz etmek 
isterim. Bunun grup adına yapılan konuşmanın 
dışında mütalâa edilmesini istirham edeceğim. 
Seçim bölgem olan Balıkesir'de yüksek teknik 
okulu kurulması için yine Bakanlıkla yapılan 
temaslara muvazi istikamette bir arsa satmaîm-
mış ve Bakanlık adına tapusu çıkarılmış ve Ba
kanlığa teslim edilmiştir. Bu itibarla, yakın ge
lecekte bu Balıkesir Yüksek Teknik Okulunun 
da gerçekleşmesini ilgililerden temenni ederken, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; yüksek hu
zurlarınızda bulunan tasarı 5 . 10 .1966 tarihinde 
Yüce Senatoya tarafımdan verildi. Hükümetimi
zin bu teklifi benimseyip, daha olgun bir hale 
getirmesinden 'dolayı, 'teklif ısahübi olarak te
şekkür etmeyi bir borç 'bilmekteyim. Bu tasarı 
Millet Meclisine maalesef geri gideceği için, bu
nun da sebebi: Millet Meclisinin G-eçici Komis
yonu tasarıda mevcut 10 ncu madde bulunma
sına rağmen, bu 10 ncu madde yokmuş gibi, 
yeni bir 10 ncu madde kabul ediyor ve tasarı
daki 10 ncu maddeyi de geçici 11 nci madde 
olarak kabul ediyor. Bu nedenledir ki, Millet 
Meclisi de bunu aynı şekilde kabul ettiği için 
bu bir maddi hata değil, maalesef gerçek bir 
hatadır ve bu yüzden maalesef büyük bir has
sasiyetle çabuk çıkması hususunda arzu edilen 
bütün emeklerimiz, bu yalnış kabulden dolayı 
Millet Meclisine geri gitmek zorunda olacaktır. 

Bu itibarla (bendeniz, bâzı maddelerde tasa
rıdaki ye teklifimizdeki ışığı esas almak sure
tiyle kanunun daha olumlu, daha işler bir va
ziyete gelmesi için ve bâzı yeni yeni açılacak 
akademilere öğretim üyelerinin gönderilebil-
rnesi için bâzı önergaler verdim. Eğer, bu öner
geler kabul edildiği takdirde, >o zaman Anado-
ludaki mevcut akademilere ve yeni açılacak 
akademilere gerektiğinde öğretim üyesi bulma 
imkânını elde etmiş olacağız. Bunu önerge sı
rasında arz edeceğim. Şimdilik müsadenizle ta
sarının getirdiği yeniliklerden kısaca bahset
mek istiyorum: 

1 ncisi, ilmî muhtariyet. Bunun nedeni üze
rinde durmuyorum. Öğretim üye ve yardımcıla-

I rina akademik unvanı verilmek suretiyle üni-
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versite profesörlerine ve doçentlere tanınan 
hak ve hukuk tanınacaktır. Bu yerindedir. Zira 
bir asistan, asistan tazminatı alıyor; öğret
men olduğu zaman da, bunun asistanlıkta aldı
ğı tazminat kesildiği için daha düşük maaş alı
yor. Yani öğretmen asistan olduktan sonra da
ha düşük bir maaş alıyordu, ama akademi 
olunca, bunlara verilen akademik unvanlar ile 
bu bozuk düsen de bu suretle giderilmiş ola
caktır. 

Yalnız mühim bir hususu da arz etmeden ge-
çemiyeceğim. Geçen hafta yüksek tasvipleriniz
le kabul buyurulan Güzel Sanatlar Akademisi 
Kanunu ile bu tasarı arasındaki bir fark da 
1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 ncu 
fıkrasında Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi profesör, öğretim üyeleri ve yardım
cılarına seferberlik anında tecil imkânı mevcut
tur. Bizim teklif ve tasarımızda da bu vardır, 
ama Güzel Sanatlar Akademisinde yoktur. O za
man, bir seferberlik anında akademinin biri 
vazifeye devam edocek, öbür öğretim üyeleri de 
askere alınacak, yani bu akademi kapanacak
tır. Bunun için de daha yumuşak ifade ile bir 
önerge verdik ve orada dedik ki: «Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri yerine, Dev
let Akademilerinin öğretim üyesi ve yardımcı
ları.» şeklinde tadil olunacak olursa o saman 
bu, Güzel Sanatlar Akademisini de içine ala
cak bir durum olduğa için, bir seferberlik anın
da bu akademinin kapanma imkânı da ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Bir de tasanda geçici 13 ncü madde mev
cuttur. Bu 13 ncü madde Millet Meclisinde 
kaldırılmıştır. Bu geçici 13 ncü madde de ye
rindedir. Nasıl olsa bu Millet Meclisine gide
ceğine göre, bu geçici 13 ncü maddenin yeni 
metinde geçici 14 ncü madde olarak kabulü 
anında, bu da büyük bir yarayı ve büyük bir 
boşluğu gidermiş olacaktır. 

Bu tasarının akademiye ve akademi camia
sına, Milîî Eğitim Bakanlığı ve camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını niyaz ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, huzurunuza gelmiş olan ka
nun tasarısı çok büyük bir problemimizi çö-
zünıüyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu kanu-

ı nun boşluğunun sıkıntısını çekmiş bir bölge
nin temsilcisi olarak ifade etmek istiyeceğim. 
Biliyorsunuz Elâzığ'da 50 milyon liraya yakın 
bir ödenek sarfedilerek kurulan teknik oku
lumuza senelerden beri öğretim üyesi bulmak 
gibi büyük bir sıkıntı çekiyorduk. 

Bu okulun temeli atıldığı ilk günlerde Yü
ce Meclislere bir kanun teklifi yaparak öğ
retim üyesi problemini halletmek için muka-

j vcleli öğretim üyesi kullanma sistemini getir-
i mek istemiştik. Bu teklif her ne kadar perso-
| nel dairesinin «Anayasaya aykırıdır» mülâha-
İ zasiyle karşılaşmış ise de, Millet Meclisinin he-
] yeti umumiyesine kadar gelmiş, fakat kadük 
İ olacak 2 nci devreve kalmıştır. Sonra tekrar 
| canlandırdığımız teklifimiz, Hükümet tasarısı 
I ile birleşerek bugünkü halini almış bulunmak

tadır. 
Bu tasarı ne getiriyor? Bu tasarı ögretim 

i üvesi yoklu-o-ıma çare bulmaktır. Birinci getir-
I diçi unsur bu. 
{ 2 nci unsur : Öğretim üyelerinin yetişme-
j terini, formasyonlarını akademik seviyeye, üni-
| vorsiteler eğitim seviyeline çıkarmaktadır. Çün-
J kû. aynen üniversiteler formasyonu kanun 
| gerekince bu okullarda da aramaktayım. 
I 3 ncü unsur : Rotasyonla, yani nöbetleşe 
! hizmet sistemini getirmektedir. Bir yerde do-
I çent olan bir öğretim üyesi, profesör olabilmek 

iein başka bir bölgenin mühendislik okulunda 
| hocalık yapması gerekmektedir ki bu da artık, 
| mesela bugün Karadeniz Teknik Üniversitesin-
| de, İstanbul'dan, işte bir maaş, bir maaş daha 
t ilâve, günde 100 lira yevmiye vermek sure

ciyle cazip hale getirilmek istenen hizmet şekli 
yerine burada bir kademe yukarı öğretim üye-

I si olabilmek için mutlaka başna bir devlet mü-
| hendislik ve mimarlık akademisinde ders ver-
; oiş olmak gibi bir mecburiyeti getirmektedir. 

Binaenaleyh, diğer bâzı maddeleri bir 
tarafa bırakırsak, sadece bu 3 unsurla bu ka-

j nun çok büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
j İltifatınızı, oylarınızla desteklemenizi rica 
I eder ve Millî Eğitim Bakanlığını bu tasarıyı 

bugüne kadar bu safhaya getirmiş olmasından 
dolayı kutlarken, inşallah oylarınızla gerçekle-

İ şecek olan kanunun, teknik okullarımız, yeni 
ismi ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka-

I denlilerimiz için hayırlı olmasını dilerim. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Işıklar... Yok. Sayın Kı-

naytürk... Yok. Sayın Atmaca. Buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, mesleki teknik 
yüksek öğretimde yeni bir aşarna olarak kabul 
ettiğim bu kanunun hazırlanmasında emeği ge
çen ve bunu yüksek Meclise getiren Bakanlığa 
teşekkürle söze başlıyacağım. Gerçekte teknik 
okullar Türk teknik hayatına büyük hizmetler 
yapmış ve teknik insan gücünün Türkiye'de 
karşılanmasında emeği geçmiş, katgıda bulun
muş, gözde kültür yuvalarımızdan biridir. Bu 
bilhassa teknik okullar, orta dereceli mesleki 
teknik öğretimin mezunlarına yüksek öğrenim 
imkânı vermiş olmaları, bu imkânı sağlamış ol
maları bakımından da ayrıca orta dereceli mes
leki teknik öğrenimin gelişiminde hizmetleri 
geçmiş müesseselerdir. Bu okulların akademi 
haline getirilmesi özellikle öğretim özgürlüğü, 
özerkliği sağlama yönünde atılmış yeni bir 
adımdır ve bu müesseselerin gelişmesine daha 
çok yararlı olmasına hizmet etmesi bakımından 
kanun hakikaten iyi hazırlanmıştır. Ancak bâzı 
maddelerde endişelerimi, bu kanunu biran ev
vel çıkmasını arzuladığım için, sadece değinip 
geçeceğim, detaya inmiyeceğim. Uygulamada 
hassas davranılması gereğine değineceğim. 

Geçici 9 ncu madde, sosyal bilimler ve ya
bancı. dil okutan öğretim üyelerine ve bunlar
dan üstün başarılı olanlara akademik unvan 
vermesini bir noksanlık olarak görüyorum. Bu 
derslerin de öğreticilerine akademik unvan ve
rilmesinin yerine olacağı kanaatindeyim. 

Diğer bir endişem; geçici 4, 5, 6 ncı madde
lerin uygulanmasında çok hassas davranılması, 
ölçülerin objektif olması, okul içindeki birta
kım kırgınlık ve cekememezliklerin buna tesir 
etmemesini temenni ediyorum, etmiyeceğine 
inanıyorum. Her memleket sever eğitimci, mes
lekî teknik öğretime ağırlık verilmesini daima 
savunmuştur. Ama gelip geçen Millî Eğitim ba
kanları aynı ihtiyacı belirttiği halde uygula
mada bunun gerçekten müessir bir hale getiril
diğini görmemenin üzüntüsünü ifade etmek is
terim. Bugünkü uygulamada da yine ikinci Beş 
Yıllık Plânın teknik insangücü ihtiyacını kar
şılayacak yönde olmadığını, bunu karşılıyacak 

nitelikte bulunmadığı da bir gerçektir. Bunun 
için meslekî teknik yüksek okulların çoğaltıl
ması ve bu okulların memleketin sadece açıl
mış, olanların kadrolarını genişletmek değil, 
daha evvel konuşmacı arkadaşlarımın da belirt
tiği gibi. memleketin gelişen bölgelerinde bun
ların yeni yeni açılmasının uygun olacağını 
tahmin ediyorum. Görevli Bakan ve millî eğitim 
mensubu arkadaşlarım da arzularlar. Bu ka
nunda diğer bir üzerinde durulması gereken 
nokta, tamir, İstanbul dışındaki açılmış ve açı
lacak akademilere öğretim üyesi bulma güçlü
ğü yine kısa zamanda karşımıza çıkacaktır. 
Her ne kadar 28 nci madde, geçici görevle bu 
İzmir, İstanbul dışında görevlendirileceklere 
tatmin edici bir hak tanımakta ise de, bu ge
çici görevle gidenlerin müessir bir faydası ol
madığı Karadeniz Teknik Üniversitesi için bu 
konuda çıkan kanununun uygulanmasında da 
kısmen aksaklıklar görülmüştür. Bu bakımdan 
bu kanunun gecikmemesi için her hangi bir de
ğişiklik önergesi vermeye şimdilik lüzum gör
müyorum. Fakat ileride bunun nazarı dikkate 
alınarak devamlı öğretim üyesi bulunduracak 
şekilde, orada daimî görev yapacak değerli öğ
retim üyelerini Elâzığ ve diğer yerlerde açıla
cak müesseselere gönderebilmek için bunlara 
özel haklar tanımak yerinde olur kanaatinde
yim. Kanun genellikle memleketin ihtiyacından 
doğmuş ve buna göre hazırlanmış olması bakı
mından tekrar teşekkür ederim. 

Ancak, bir noktayı belirtmek isterim. Bilhas
sa dokumacılık sanayiinde, el sanatlarında iler
lemiş olan bölgelerde de bu konuda tekstil yük
sek okulları, akademileri açılması konusunun 
ele alınması lüzumuna değineceğim. Her ne ka
dar izmir'de hakikaten güzel bir müessese bu 
konuda açılmış ise de memleketin tekstil sana
yiinde yüksek öğrenim yapmış teknik eleman 
ihtiyacını elbette tek bir müessese karşılıya-
maz. Diğer dokuma sanayiinde ilerlemiş bölge
lerin ihtiyacının da karşılanması için bu konu
nun da ele alınmasını temenni ediyorum. 

Bu kanunun memleketimiz için, burada öğ-
fenim yapacak gençlerimiz için, Bakanlık için 
ve öğretim üyeleri için hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar., 
i. TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, kalkınan Türkiye'-
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nin büyük bir temel taşı olan Devlet Mühen- I 
dişlik ve Mimarlık Akademisi Kanunu dolayı-
siyle Hükümeti, Millî Eğitim Bakanını tebrik 
etmek benim için bir borçtur. 

Bu kanun memlekette her gün âdetleri ar
tan yüksek öğrenim yapma durumunda bulu- | 
nan lise mezunlarına yüksek tahsil yapma im
kânı vereceği gibi, memleketin muasır medeni
yete erişebilmesi bakımından lüzumlu olduğu 
teknik eleman yetiştirmek bakımından da çok 
önemlidir. 

Kıymetli vakitlerinizi almamak ve kanunun 
biran evvel çıkmasına imkân vermek için uzun 
koııuşmıyacağım. Bundan bir müddet evvel İs
tanbul Dişçilik Fakültesi hakkındaki teklifi mü
zakere yaptığımız sırada arz ettiğimizde; artık, 
yüksek okul müesseselerimizi Anadolu'ya yay
malıyız. Buna her bakımdan ihtiyaç vardır. Bu 
müesseseleri bir yerde teksif etmekte hem sos
yal, hem kültürel bakımdan mahzur görüyorum, | 
faydası olduğu kadar. Bu bakımdan senelerden I 
beri Millî Eğitim camiasından ve onun başı olan 
Bakandan istirham ettiğim Gaziantep'in bir 
yüksek okula kavuşturulmak üzere olduğumuz 
bugünün sevinç ve heyecanını duymaktayım. 
Gaziantep, Güney - Doğu Anadolu'nun sanayi, 
kültür, sağlık, ckorcmi merkezidir. İkiyüzbini 
aşan nüfusu ile bu bölgeye çok hizmet etmekte
dir. Bu hizmete orada bir Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi açılmasiyile imkân vere
ceklerinden dolayı Hükümete şükranlarımı arz | 
ederken, bu sene 1969 -1970 devresinde tedrisata 
başlanıldığı takdirde mevcut bir bina olduğunu 
da arz etmekten ayrıca bir zevk duymaktayım. 
Bu kanunun çıkmasında büyük rolleri olan Sa
yın Bakana, onun sayın teknik müsteşarına ve i 
diğer ilgililere sonsuz şükranlarımı arz ederken, 
kanunun Türk Milletine, Milî Eğitim camiasına I 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. ! 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. | 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Muhte- | 

rem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığının ge- | 
tirmiş olduğu kanunların en iyilerinden bir ta- | 
nesidir, teşekkür ederim ben de. Bunmıüa tek- j 
nik öğretim gelişecektir. Vaktiyle burada tek- ! 
nik öğretime kaydırma meselesi görüşülüyordu, j 
O zamanın Millî Eğitim Bakanı liselerden teknik | 
öğretime kayılsın diye çabalar sarf ediyordu. Biz ! 
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o zaman fikrimizi söyledik dedik ki : Teknik 
öğretime kayış böyle olmaz. Vaktaki teknik öğ
retim sahasındaki yetişen gençlere gidebileceği 
okular açarsınız, imkânları sağlarsınız, o zaman 
teknik öğretime kayma olur. Bunun dışında 
kaymayı temin edemezsiniz. Zaman geçti, haki
katen teknik öğretimde bir artış olmadı. Sebe
bine gelince; teknik öğretimde okuyan gençle
rin gideceği okullar yoktu, İstanbul'da bir tane 
vardı, Zonguldak'ta bir tane ve Elâzığ'da. Ve 
bunların da 1960 itibariyle oranına bakacak 
olursan çoklarına lise mezunları gidiyordu. 

Arkadaşlar, bizim teknik sahada samimiyetle 
söylüyorum ki, tulum giyecek, işçi ile haşır ne
şir olacak mühendislere ihtiyacımız var. Yük
sek mühendisle işçi arasındaki boşluğu doldura-
mıyoruz. Çırak, usta, kalfa; gider böyle. Bizde 
yüksek mühendis var, teknikerler vardı, onlar 
kifayet etmedi, tabiî o okullar da kapanıyor. 
Bunun arasında boşluğu dolduracak mühendis
lik okullarına ihtiyaç var. Bu kanun bunu gide
riyor. Ve bu kanun bunu giderirken memnuni
yet duyduğumuz şey, okullar gelişebilecek. Çün
kü, öğretim üyelerine üniversitedeki hocalara 
verilen haklar tanınıyor. Bu verilmemiş olsa idi 
gelişme imkânı olamazdı. Yüksek öğretim Tür
kiye'de maalesef bugüne kadar ele alınmamış, 
gelişmemiştir, yeni ele alınmıştır. Yalnız bu sa
hada değil, diğer yüksek okullar da öyle, gele
ceğini haber alıyoruz. Türkiye'de bir Yüksek 
Teknik Öğretmen Okulu var, öğretmen yetiştiri
yor. Şimdiye kadar kanunu çıkmamıştır ve bun
lar teknik tedrisata öğretmenler yetiştiriyor. 
Buradaki öğretmenlerin de kalitesi ile beraber 
daha kaliteli insanlar yetişecek. 

İkinci bir nokta; Türkiye'de orta tedrisata 
öğretmen yetiştiren Gazi Eğitim enstitüleri oldu
ğu gibi kalmıştır. Atatürk zamanında açılan 
eğitim enstitüsünün şubelerinde 3 yıllık tedri
sat vardı. Ve hocadan üniversite mensubu insan
lardı, bunlar tarafından okutulurdu, dersler. 
Meselâ, 1941 de Hamid Sadi Selen Bey, Nimet 
Kurat Bey, Şinasi Aîtundağ, tarih şubesinin ho
caları idi. Yalnız tek branş üzerine okunurdu. 
Bunu toplu tedrisata çevirdiler. Arkasından iki 
bölüm olunması kabul edildi. Ben de bulundum 
1947 de, iki bölüme bölünürse ancak bu gelişe
bilir dedik. Bilâkis terakki edeceği yerde, Aka
demi olacağı yerde öğretmenleri kalifiye, daha 
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çok kalifiye insanlar olacağı yerde gittikçe ge
riye doğru götürülmüştür. Türk maarifinin has
talığıdır, yazık olmuştur. 

Bakan bu güzel kanunu getirmiştir, ele al
mıştır. Benim istirhamım, ricam : Diğer yüksek 
okulları da bu şekilde ele alması lâzımdır. Kali
fiye hocaların elinde kalifiye insanlar yetişebi
lir. Ve yüksek öğretime değerli hocaların yetiş
mesi için üniversite hocalarına, hak nasıl verili
yorsa, buradaki öğretim üyesine de verilmelidir. 
Gazi Eğitim, Bakanı tenzih ederim, Gazi Eğitim
deki o öğretmenler bugün Bakanlığın başka ka
demelerinden alınmış insanlarla doludur. E... bu
radaki hocalar Yüksek Teknik Öğretmen Oku
lundaki öğretmenler doçent ve profesörlüğe ka
dar yükselmeli ki, kalifiye öğretmenler yetiştir
sin ve onlarda sanat enstitülerinde keza öyle. 

Bir arkadaşımın fikrine ben aynen iştirak 
ederim. Öteden beri ben bunu savunurum. Üni
versite mi, yüksek okullar mı? Yüksek okullar. 
Önce yüksek okullar. Yüksek okullar gelişe, ge
lişe üniversiteleri çığ gibi meydana getirecekler
dir. Türkiye'de buna ihtiyaç var. 

Vaktiyle bir eğitimci gelmişti, İngiliz. Ben o 
zaman Millî Eğitim Müdürü idim. Sizde dedim, 
sanat enstitüsü mezunları mühendis olabiliyor 
mu? Elbette bizde olur, dedi, onun için fabrika
da işçi ile beraber çalışan, iş zevkini almış in
sanlar bizde yetişiyor. Sizde de olmasını isteriz, 
ama sizde olmaz, dedi bu. Olmaz dedi bana. Bâzı 
yerlerde öyle sanat enstitüleri vardı ki, iş sahası 
bulamıyordu, beyhude yere açılmıştır. Sen olsan 
ne yaparsın dedi bana.. Ben kapısına kilit vuru
rum dedim. 

Şimdi yüksek teknik öğretmen okulları, 
yani buradaki Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri benzeri okullar öyle yerlerde kurul
malı ki, sanayi bakımından gelişmiş olan yerler 
ve eleman bulabilecek yerlere ve sanat enstitüsü 
mezunlarının gideceği okullar olabilmeli bunlar, 
teknik elemanların. Ama yarın imtihan açtınız, 
sanat enstitüleri böyle kalırsa 3 senelik tedrisat
la, hem kültür dersleriyle, meslekî bilgiyi verir
siniz akşam sabah işin başında çalışırsa, bu genç
ler bu okullara giremez. Ve teknik öğretim o za
man yine olduğu gibi kalır. Onun için teknik öğ
retimin diğer dallarının süratle ele alınması, on
dan sonra diğer kültür dersleri bakımından da 
kuvvetli, kalifiye olarak yetiştirilmesi zaruridir. 

Bugün işçilerimizle konuşuyoruz, kendileriyle 
beraber tulumu giyerek çalışan insanlar istiyor
lar; Avrupa'da başka yerlerde olduğu gibi. Av
rupa'ya gidiyor işçilerimiz, görüyor onların mü
hendislerini, teknik elemanlarını, kendileriyle 
beraber nasıl çalıştığını ve bizde de öyle olma
sını istiyor. Nitekim teknik gelişme böyle ola
cak. Önder böyle olacak, tulumu giyecek, ona 
tam mânasiyle iş kabiliyeti ve rehber olacak. 

Biz Türkiye'de mütemadi surette mühendisi 
filân meslek okullarından değil, onları olduğu 
yerde bırakıp da liselerden yetiştirdiğimiz müd
detçe iş erbabı, işçilerimize öbürlerine örnek ola
cak teknik mühendisleri yetiştiremeyiz. Onun 
için bu okulun güzel tarafı budur. Yani meslekî 
okullar?, elbette imkânlar verecekler, bu gençler 
oraya girecekler, iş sevgisini küçük yaştan iti
baren almış kabiliyetli insanlar yetişecektir. 

Arkadaşlar, dünyanın her tarafında mucit
ler, nazariyatçılardan değildir. Nazari adamlar 
fikrini ortaya koyar, ama tatbikatçılar mucittir. 
Onlar mucit olabilir. Bizim ilerde bu okulları
mızdan yetişen tatbikatçılarımız mucit olabile
cektir. Bugün sanat enstitülerinde, diğerlerinde 
cidden gözo göriinmiyen mucitler vardır. Bu mu
citler tatbikatçıdan çıkıyor. Hiç ummadığımız 
Kayseri'de bir zat bilirim, matkabı kendisi yap
mıştır, baskülü kendisi yapmıştır, yani kendine 
has tatbikatçıdır, buluşları vardır. 

Şimdi bir mmtaka düşününüz, Mimar Sinan, 
Sinan diye bağırırız, en kabiliyetli insanları 
vardır, Türkiye'nin sanatkârları oradandır, ya
pıcıları ve bir de orada yapı sanat enstitüsü. 
vardır. Kayseri demek istiyorum. Bir de erkek 
sanat enstitüsü vardır, onun için değil. Ama 
Kayserili, demek ki, Mimar Sinan'ı yetiştiren 
Kayseri'nin bulunduğu yerde bir yüksek tek
nik, ondan sonra mimarlık akademisine raslı-
yamıyorsunuz. Gene sanat enstitüsü için de 
hakeza öyle. Türkiye'de eğer öyle, Türkiye maari
finde bir gelişme olmuş olsa idi, bu kanun vak
tiyle çıkmış olsa idi ve buna göre öğretmenler 
yetiştirilmiş olsa idi şüphesiz ki, ondan sonra 
yüksek okullar açılabilecekti. Nitekim Sayın 
Bakanın Edirne'sinde de öyle, hudut şehri olan 
'Edirne'de vaktiyle gördüğümüz okullar bom
boş. Fakat bu imkânlar verilmediği için öyle 
kalmıştır. Bunu niçin Sayın Bakan, yani Ba
kanlık erkânına bu kanunu getirmelerinden 
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dolayı da teşekkür ederim. Ama, bu kanunda 
diğer yüksek okullara da imkân tanınması lâ
zımdır. Bir yüksek islâm enstitüsündan kalifi
ye din adamlarının yetişmesini istiyoruz. Fa
kat hocaları kuvvetli olmadığı müddetçe, üni
versite mensuplarına verilen haklar verilmedi
ği müddetçe orada kuvvetli hocalar tutulmıya-
caktır, olmıyacaktır, bunun gelişimi iyi ol
mıyacaktır. 

Ben arakadaşlarım, sununla bitiriyorum söz
lerimi, İskenderun'da ilk hocalığımda İtalyan 
okulunda müdür muavinliği yaptım. Oradaki 
papazlar ders veriyordu. Oradaki bir papaz 
altı, yedi lisan biliyordu, Japonca'ya çalışıyor
du. Bunun nedir sebebi hikmeti?. Onun sebebi, 
hikmeti; onlar üniversiteden yetişmişlerdi, hem 
de kalifiye öğretmenlerden. Onun için Bakan
dan yeri gelmişken istirham ediyorum. Bu ga
yet güzel bir kanundur ve Devlet mühendislik, 
mimarlık okullarına imkân veriyor. Ama, diğer 
yüksek okullar böyle kalmamalı, diğer yüksek 
okullar da Türkiye'de derhal bir gelişme kay
detmeli, bir kanuni gelişme kaydetmeli aka
demiye dönmeli ve bu suretle iyi ellerde iyi 
insanların yetişeceğine kaaniim. 

Kanunun memleketimize Allah'tan hayırlı 
olmasın1, dilerim. Getirenlere de teşekkür ede
rim, tabiî noksan olacaktır, hu noksanlar za
manla telâfi edilecektir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; birçok arka
daşımız daha evvel kanunun gereken methini 
yaptılar, hakikaten çok faydalı, bizim için çok 
lüzumlu olan, şimdiye kadar da çıkmış olması 
icabederken nedense çıkmamış. Fakat bu şeref 
bu esnadaki celseye, bu esnadaki ilgililere aid-
olmuş olan bir kanundur. Daha ziyade de ka
naatimce Güzel Sanatlar akademileri Kanunu 
geçti geçenlerde, ona muvazi olarak, hattâ onu 
itmam eden bir kanun durumundadır, eğitim sa
hamızda. 

Sayın arkadaşlarım, zikredilmiyen ve benim 
de dikkatimi bilhassa çeken, burada ilgililer de 
bulunduğu için sayın profesörlerimizden, rek
törlerimizden, dekanlarımızdan ve Millî Eğitim 
Bakanından, ki kanunun en büyük kontrol 
yetkisi de ona verilmiştir, bir hususu bilhassa 

istirham etmek, dikkatlerine «arz etmek, temenni
mi belirtmek için huzurunuza geldim. 

İkinci maddesinde kanunun Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerinin görevini söy
lerken, prensip olarak, iki husus üzerinde duru
yor « öğretim ve araştırma yapan...» Gayet en
teresan bir maddedir bu. öğretim ve araştırma 
yapan bir madde. Türkiye'yi tamamiyle güzel
leştirmesi ve bugünkü durumdan, kurtarıp, 
dünyanın en güzel memleketi haline getirmesi 
için, icalbeden sorumluluğu ve vazifeyi veren bir 
madde olarak anlıyorum bu maddeyi. YeterM 
tatbikatı da böyle olabilsin. Arz edeyim, memle
ketimizin imarı yalnız dört duvar binalardan, 
beton yığınlarından ibaret herhangi bir husus 
değildir, şüphesiz. Bunu istemiyoruz. Vaktiyle 
17 nci asırda 16 nci asırda, hatta 18 nci iasır baş
langıçlarında Türkiye dünyanın en güzel memle
ketlerinden biri idi, bir medeniyet sahası idi, 
her şeysiyle. Ondan sonra bir modernlik diye tut
turduk, eski hayratı da yıktık, güzelleştirme
yi de bir tarafa attık. Şu oldu, bu oldu, şimdi 
güzelim İstanbul'a güzelim İzmir'e, güzelim An
kara'ya bakalım, yavaş yavaş ne hale geldiğini 
görelim. Ne güzellik yönünden, ne tabiat iklimi 
yönünden, ne şartlar yönünden, ne saeilık imkân
ları yönünden; yani ilerlemekte değiliz, gerile
mekteyiz adeta. Kimdir sorumluluk?... Sorumlu 
arıyorum, ama bir zihniyet hâkim, bugün mi
mari ve mühendislik eğitimimizde ve tatbikatın
da. Bir an evvel büyük büyük beton yığınları 
yapmak ondan sonra karşısına geçip işte sair 
menfaatin dışında, ki adeta onlarla da öğün-
mek. Bendeniz müsaadenizle bunları yani memle
ketin imarı bakımından, istikbali bakımından 
kâfi bir imar inkişafı addetmiyorum. Zannedi
yorum ki, bizim sayın mühendislerimiz de bu 
hususla uğraşan mimar profesörlerimiz de tat
bikatı yapan zevat da aynı kanaattadır. İşte bu 
akademiler bir taraftan Güzel Sanatlar Akade
misi, bir taraftan da bu şimdiki üzerinde konuş
tuğumuz Devlet Mühendislik, Mimarlık Akade
mileri aynı zamanda memlektin şu ikinci mad
desinde söylemiş olduğu prensip dâhilinde mem
leketin güzelleştirilmesiyle ve oraya millî bir 
damga vurulmasiyle hakikaten insani tarzda, 
modern tarzda yaşama şartlarını da beraber 
getirmesiyle o zihniyetiyle, o zihniyeti yarat
mak ve inkişaf ettirmekle mükellef olduğu o 
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vazifeyi verdiği kanaatindeyim. Onun için se
viniyorum. 

Temenni ederim ki gönülden istirham ederim 
M, bu hizmetle ilgili olan profesörlerimiz ki, di
ğer maddelerde kurullar da beraber gelmiştir, 
birçoklarında zikretmiştir, vazifelerini. Bu 
yalnız okutmak öğretim eğitim yönünden değil, 
bu arz ettiğim tarzda artık Türkiye'yi hakika
ten bundan evvelki devirlerde olduğu gibi dün
yanın güzel memleketleri arasında mevzu olan 
bulunmaz iklim, bulunmaz diğer şartlar, tabiî 
şartlara uygun olarak bir düzen, dünyada meş
hur bir Türk memleketi haline getirmek için lâ-
zumlgelen zihniyeti, o eğitimi vermiş olsunlar ve 
Türkiye'de bu inşaat keşmekeşliğinden diyelim 
kurtulmuş olsun. 

Eserlerimizin inşallah memleketi güzel-
leştdrme bakımından müstakbel Mimar Sinan'
lar, müstabkel dünyanın meşhur belediyecileri 
veyahut da imarcıları yanında yer alacak bir 
înkaşâf sağlasınlar. Ben bunu temenni ederim, 
kanunu yapanları, hazırlıyanları, getirenleri 
tebrik ederim. Saygılarımı, bilhassa ilgili olan, 
burada mevcudolan eğitimci, bu işte sorumlu 
olan arkadaşlarımıza iarz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önerge ivedilik hususu 
da mevcut idi, ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kanunu 

Birinci Bölüm 
Genel Hükümler 

Madde 1. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Mühendis, Mimar, Yüksek Mühen
dis ve Yüksek Mimar yetiştiren, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı, bilimsel özerkliği olan yük
sek dereceli öğretim ve araştırma kurumlarıdır. 

Mühendis ve Mimarlık bölümlerinin öğre
tim süresi en az dört yıl, tamamen denk prog
ramlarla geceleri öğretim yapan bölümlerinin 
süresi ise en az 5 yıldır. 

Yönetmeliğine göre belirli şartları yerine ge
tirmiş Mühendis ve Mimarları Yüksek Mühen- | 

diş ve Yüksek Mimar seviyesine çıkaracak olan 
bölümlerinin öğretim süresi ise en az bir yıl
dır. 

BAŞKÂ3ST — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademileri, mühendislik ve mimarlık mes
leklerinde ve bu mesleklerle ilgili konularda 
eğretim ve araştırma yapan Makina, Elektrik, 
inşaat, Mimarlık, v.b. bölümlerinden, enstitü ve 
bilimsel kuruluşlardan teşekkül eder. Bu teşek 
küllerin kurulması, kaldırılması, değiştirilmesi 
nalî yönden Maliye Bakanlığı ile mutabık ka-
lmdıktan sonra yönetim esasları doğrudan doğ
ruya Akademi Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Millî Eğitim Bakanının onamı ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var
dır. 

Yüksek Başkanlığa 

Öğretim ve eğitim kuruluşlarının belli coğ
rafi bölgelerde toplanmasının gelişme ve kal
kınmada isabetli bir unsuru olmadığı tesbit 
edilmiştir. ' 

Gelişmiş ülkelerde yüksek okullar, kurum
lar, üniversiteler ülkelerin en ücra yerlerine ka
dar dağıtılmıştır. Böylelikle eğitimin fırsat 
sşitliği sağlanmıştır. 

Yurdun birçok yerinde yüksek dereceli okul 
mevcut değildir. Tarım sanayiinin gelişmediği, 
sanayiin kurulamadığı yatırımların götürüle
mediği bölgelerde yüksek okul ve akademilerin 
kurulması kalkınmanın başlıca unsuru ve mes
nedi olacaktır. Bu sebeple yeniden açılacak 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin 
geri kalmış bölgelere götürülmesini temin için 
ikinci maddeye ekli fıkranın eklenmesini say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

«Bu teşekküllerin kurulmasında geri kal
mış bölgelere herhalde öncelik tanınır.» 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Bunun zaten dikkate 
alacağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dikkate alınacağı için katıl
mıyorlar. Komisyon?... Aynı görüşle katılmıyor-
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lar. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza ai'z ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I - Bölümlerin organları : 
Madde 3. — Bölümlerin organları şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu 
b) Bölüm profesörler kurulu 
c) Bölüm, yönetim, kurulu, 
d) Bölüm başkanı. 
Madde 4. — Bölüm genel kurulu o bölümün 

profesörleri ve doçentleriyle bir dersin öğreti
minden başlıbasma sorumlu olan eğretim gö
revlilerinden teşekkül eder. 

Bölüm genel kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen
diren konularla bölümde kürsü ve sair bilimsel 
kurumların teşkili için teklif ve temennilerde 
bulunmak, 

b) Tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazır
lamak ve bu konularda tekliflerde bulunmak, 

c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili ko
nularda mütalâa bildirmek, 

d) Bölüm başkan ve bölüm yönetim kuru
lu üyelerini ve Akademi Yönetim Kuruluna ka
tılacak bölüm temsilci üyelerini seçmek. 

Bölüm genel kurulları, bölüm başkanının 
seçimi dışında, yılda iki defa, bölüm başkar/ımr 
çağrısı ile toplanır. Bölüm başkanı, olağrı'i;^'' 
hallerde üye tamsayısının en az üçte birinin 
yazılı isteği üzerine, Genel Kurulu toplantıya 
çağırır kararlar oy çoğunluğu ile alınır. 

Başkan seçiminde kurula en yaşlı üye baş
kanlık eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is üyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
cdsnlei'... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bölüm profesörler kurulu, bö
lüm profesörleri ve doçentlerinin kendi arala 
undan seçecekleri iki doçent ve profesörü bu-
lunmıyan derslerin akademik bakımdan kıdemli 
olan doçentinden kurulur. 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şan
lardır : 

a) Bölüm profesörler ve doçentlerin tâyin 
ve terfilerine esas olacak kararları almak ve İr. 
konuda yetkililere tekliflerde bulunmak, 

b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim 
üye-lerinİH ve görevlilerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler kurulu iki ayda bir üye 
v a::, mayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını oy çoğunluğu ile alır. 

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

Madde 6. — Bölüm yönetim kurulu, görevi 
başmda bulunan başkan, öğretim görevine de
vam eden önceki başkan, bölüm kurulunun iki ( 
yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği iki 
profesör ve bir doçentten kurulur. Önceki baş
kan mevcudolmadığı takdirde yerine bir pro
fesör seçilir. 

Bölüm, yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulunun tekliflerini in
celemek ve gereğine göre yeni teklifler hazırla
mak, 

b) Bölüm başkanının getireceği işleri ince-
Hyerek karara bağlamak ve yapması gereken 
bütün islerde kendisine yardım etmek, 

c) Akademi yönetmeliklerinin bölümlerle 
UK ili hükümlerini yerine getirmek, 

d) Bölümün ve bölüme bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını yapmak. 

Bölüm yönetim kurulları, kararlarını üye 
' -"z? yi sının çoğunluğu ile alırlar. Bu kararlar, 
' •-IL': • yönetimi ile ilgili yönetmelikler hüküm-
V_i-;e göre doğrudan doğruya veya akademi 

' ' İm kurulundan geçirilmek suretiyle kesin-
leşir. 

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

Madde 7. — Bölüm başkanı, bölüm genel 
kurulunca ve üye tamsayısının en az üçte iki 
çoğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm profe
sörleri arasından salt çoğunlukla iki. yıl için 
serilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

"Bölüm başkanı, arka arkaya ancak üç defa 
seçilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesörler 

kumlu ve bölüm yönetim kurulunu toplantı-
a çağırmak, başkanlık etmek ve bu kurullar

la alman kararları gereğine göre uygulamak 
•7337a yürütmek, 
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b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yö- j 
netim, ve öğretim işlerini yürütmek. j 

Bölüm başkanı görevi başında bulunamıya- I 
cağı zamanlar içinde yönetim kurulu üyelerin- | 
den bir profesörü vekil bırakır. 

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

Madde 8. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademilerinin öğretim, eğitim ve yönetim 
işleri : 

a) Akademi genel kurulu, 
b) Akademi yönetim kurulu, 
c) Akademi başkanı. 

tarafından görülür. 

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

Madde 9. — Akademi genel kurulu, bölüm. 
genel, kurullarının üye tamsayısından teşekkül 
eder. Akademi genel kurullarının görevleri şun
lardır : 

a) Akademinin bilimsel çalışmalarını il
gilendiren konularda teklif ve temennilerde bu 
lunmak; 

b) Akademinin bütününü ve bütün bölüm
lerini ilgilendiren ve onlarca uygulanacak tü
zük ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bu
lunmak ; 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek; 

d) Akademi Başkanını seçmek. 
Akademi genel kurulu, akademi başkanı

nın yönetiminde üye tamsayısının çoğunluğu ile 
toplanır .Akademi başkanı seçimi dışında, ka
rarlarını toplantıda hazır bulunanların çoğun
luğu ile alır. Başkan seçimi için yapılacak top
lantılara kurulun en yaşlı üyesi başkanlık eder, 
Genel Kurul normal olarak her yıl bir defa 
başkanın çağrısı ile toplanır. Bunun dışında, 
mevcut bölümler sayısının en az yarısının is
lemesi veya başkanın gerekli göreceği hallerde, 
genel kurul toplantıya çağırılır. 

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

Madde 10. — Akademi yönetim kurulu, aka- I 
demi başkanı ile öğretim görevine devam eden 
önceki başkan, öğretim ve yönetim başkan yar- \ 

dımcılan ve bölüm başkanları ile'her bölüm 
genel kurulunun kendi üyeleri arasından bir 
yıl için seçeceği ikişer profesörden teşekkül 
eder. 

Akademi yönetim kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri ve 
yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerarası Kurul) kararla
rının yerine getirilmesini sağlıyacak karar vo 
tedbirleri almak; 

b) Bölümlerin hazırlıyacakları bütçe tek
liflerini de göz önünde tutarak akademi baş
kanlığınca hazırlanacak bütçe tasarısına son 
şeklini vermek, 

c) Akademi başkanının getireceği, işleri in-
celiyerek karara bağlamak, 

d) Bölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından akademi yönetim kuruluna getirilen ka • 
rarlan inceliyerek kesin karara bağlamak. 

Akademi yönetim kurulu, bölüm profesörler 
ve yönetim kurullarınca alman kararlardan uy
gun görmediklerin;, gerekçesiyle birlikte, ilgi. 
]?. kurula iade eder. Bu kurulların, akademi yö
netim kurullarınca belirtilecek süre içinde, ya
kacakları ikinci teklif üzerine kesin karan 
?.!:?.demi yönetim kurulu verir. 

Akademi yönetim kurulu akademi başkanı
nın yönetiminde üye tamsayısının üçte iki ço
ğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun 
çokluğu ile alır. 

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

Madde 11. — Akademi Başkanı, akademi ge
nel kurulu tarafından, akademinin aylıklı pro
fesörleri arasından üç yıl için salt çoğunlukla 
csciiir ve Millî Eğitim Bakanınca atanır. Süre
si dolan Akademi Başkanı bir defa daha seçile
bilir. Başkan akademiyi temsil eder. 

Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel kuruluna ve akademi yö

netim kuruluna Başkanlık etmek ve bu kurul
ların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini görmek; 

c) Akademi yönetim kurulunca uygun gö
rülen kanun tekliflerini tüzük ve yönetmelik-

3 — 
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lerle bu kurul tarafından karara bağlanan sek
liyle bütçe, kadro, tâyin, terfi, izin, disiplin vo 
ödenekle ilgili hususları Millî Eğitim Bakanı
nın onayına sunmak. 

Başkan bütün bölümler üzerinde genel de
netleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda belirti
len görev ve yetkilerin kullanılmasını ve böyle
ce akademinin yönetim, öğretim, eğitim, incele
me ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütül
mesini sağlar. Başkan işi başında bulunmadığı 
zaman bölüm başkanlarından birini vekil bı
rakıl'. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademiler-
arası Kurulu 

Madde 12. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerarası Kurul) her Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerinin Başkanı 
ve bölüm başkanları ile her akademinin genel 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl içip 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçeceği bi
rer profesörden kurulur. Bu kurula Millî Eğitim 
Bakanı veya Bakanın kurul üyeleri arasından 
seçeceği kimse Başkanlık eder. Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurul top
lantılarına Millî Eğitim Bakanının, teknik öğ
retimi idare eden Müsteşarı, Talim ve Terbiye 
.Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir üye 
tabiî üye olarak katılır. Ayrıca meslek kade
meleri arasındaki ahengin temini bakımından 
benzeri meslek formasyonunu veren kurumlar 
ile tüzel kişiliği haiz Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliğine dâhil odalardan gereği kadar 
temsilci, istişare maksadiyle toplantıya davet 
edilebilir. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerarası Kurul) yılda en az bir defa olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile uy-
gur. göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devle*, 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Başka
nının çoğunluğunun teklifi üzerine kurul, onben 
gün içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından ola
ğanüstü toplantıya çağırılır. Bu kurulun rapor
törlüğü, toplantının yapıldığı yerdeki Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin bclüın 
başkanlarından biri tarafından yapılır. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerarası Kurul) un görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik ve mimarlık mesleklerine 
ait eğretim ve araştırma metotlarının memle
ket gerçeklerine göre gelişmesine imkân vere
cek konuları inceler ve bu akademilerin çalış
malarında uygulanmak üzere gerekli kararları 
alır. 

b) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma de
receleri, ihtisas çalışmaları hakkında inceleme
ler yaparak mütalâasını Millî Eğitim Bakanlı
ğına bildirir. 

c) Yeniden açılacak veya müstakillen faali
yete devam edebilecek Devlet Mühendislik vo 
Mimarlık Akademileri hakkında mütalâasını 
bildirir ve Milli Eğitim Bakanına bu müessese
lerde ilk olarak görev alacak -öğretim üyeleri 
ve yardımcıları hakkında teklifler yapar. 

d) Muhtelif Devlet Mühendislik ve Mi-
n arlık Akademilerinin öğretim ve eğitim ça
lışmaları arasında koordinasyonu sağlıyacak 
tedbirleri inceler ve karara bağlar. 

e) Öğretim üyelerinin akademik unvanı ve 
disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacakla
rı müracaatları inceliyerek kesin karara bağ•• 
iar\ 

f) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek 
-orraîar üzerinde gerekli incelemeleri yaparak 
mütalâasını bildirir. 

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

Üçüncü Bölüm 

Öğretim üyeleri 
Madde 13. — Devlet Mühendislik ve Mimar

lık Akademilerinin profesör ve doçentleri bu 
kurumların öğretim üyesidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok'. Maddeyi, oylarınıza arz ediyorum: Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
profesörlüğü 

Madde 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörleri), (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri doçentleri) 
arasından ve bu hususta hazırlanmış olan Yö
netmelik gereğince seçilirler. Seçimde arana
cak şartlar şunlardır : 
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a) En az beş yıl eylemli veya eylemsiz ola
rak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerinde veya diğer yüksek öğretim müessesele
rinde doçentlik yapmış veya doçent unvanın], 
kazandıktan sonra en az yedi yıl bir bilim veya 
meslek işinde çalışmış bulunmak, 

b) Doçentliği süresince, yayınları ve mes
lekî çalışmaları ile bilimsel ve öğretim yetene
ğini ispatlamış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile öğ
retim yapanlardan durumları Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulunca uy-
p;un görülenler, Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi Profesörlüğüne tâyin edilebilir
ler. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Benim 
önergemdir, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörlerinin görevleri 
şunlardır : 

a) Ders okutmak, imtihanları düzenliyerek 
yapmak veya yaptırmak, 

b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmaları
nı, uygulamak, lâboratuvar ve seminerleri yö
netmek ve lâboratuvarlarda araştırma ve deney
ler yapmak ve yaptırmak, 

e) Bilimsel teknik araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüm ve akademi yönetim kurulları ta
rafından verilen işleri görmek, 

e) Doçent ve asistanların çalışmalarını yö
netmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine 
yardım etmek. 

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

Madde 16. — Aynı dersin birden fazla pro
fesörü varsa bunlardan biri Akademi Yönetim 
Kurulunca bir grup dersin ve uygulamalarının 
yönetimi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek 
profesörlerin seçimi ve görevleri özel yönet
meliğinde belirtilir. 

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

II - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Doçentliği 

Madde 17. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Doçentliği) şifalı bu ka
nunla açılan imtihanı başarmakla kazanılır. 
Doçentlik imtihanına girebilmek için adayda 
Devlet memurlarında aranan şartlardan başka 
aşağıda yazılı özellikler aranır :-

a) Öğretim görevi alacağı bilim kolu ile 
ilgili bir yüksek mühendislik veya yüksek mi
marlık diplomasına, yahut üniversite öğrenimi
ne denk olan diplomaya sahibolmak; 

b) ihtisas dalı ile ilgili bir doktora yapmış 
olmak; 

c) Doktor unvanı kazandıktan sonra en az 
üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile ilgili 
bir i?ce çalışmış olmak, 

d) Özel yönetmeliğinde belirtilen şartlara 
göre yapılacak bir yalancı bilim dili imtihanı
nı başarmak; 

e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri arası kurul
ca teşkil edilecek jüriler tarafından kabul edil
miş olmak. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 18. — Doçentlik imtihanları, yılda bir 
defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerarası kurulca teşkil edilecek 
jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun olarak 
yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet Mühen 
dişlik ve Mimarlık Akademileri Doçenti) un
vanını alırlar. Yabancı memleketlerde doçent
lik yetki ve unvanını veren imtihanlarını, ba
şarmış olanlar da ilgili bölümlerin düşünceleri 
alındıktan sonra, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerarası kurul karariyle (Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademi Doçen
ti) sayılırlar. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır.. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 

alıyorum Başkanım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen j 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul | 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Devlet Mühendislik ve Mi- ı 
marhk Akademileri doçentlerinin görevleri j 
şunlardır : 

a) Ders okutmak, j 
b) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 

ve proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel ve teknik araştırma ve yayım- j 

lar yapmaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

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

Madde 20. — Devlet Mühendislik ve Mi- | 
marlık Akademileri Profesör ve doçentlerinin ! 
münhal kadrolara tâyinleri, bölüm profesörler 
kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve akade
mi yönetim kurulunun teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılır. 

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

Madde 21. — Sözleşme ile Devlet Mühendis- I 
îik ve Mimarlık Akademilerinde görevlendi
rilecek yabancı profesörler ve yabancı uzman
la:', bölüm profesörler kurulunun teklifi ve aka
demi yönetim kurulunun kararı ve Millî Eği
tim Bakanlığının onamı ile tâyin olunurlar. 
Sözleşme sürelerinin bitmesi ile veya başka se
beplerle görevlerine son verilmesi de aynı usu
le bağlıdır. Sözleşmeli profesörler, öğretim gö
revlerinin icrası bakımından, aylıklı profesörler 
için konulmuş olan hükümlere tabidirler. An
cak bunlar, enstitü müdürlüğü ve lâboratuvar I 
şefliği dışında idari görev alamazlar ve yöne- i 
tim kurullarına giremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen I 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

III - Devlet mühendislik ve mimarlık akade
mileri öğretim yardımcıları; j 

Madde 22. — Devlet Mühendislik ve Mimar- | 
lık Akademileri eğretim yardımcıları şunlar- | 
dı,\ ! 

ş 

Öğretim görevlileri, uzmanlar, okutmanla,!" j 
ve asistanlar. | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen | 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul j 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Öğretim görevlileri doçenti 

bulunmıyan dersleri okutmak için kendi uz
manlık adlarındaki çalışma vs eserleriyle ta. 
ııınmış kimseler (öğretim görevlisi) unvanı ile 
görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, bö
lüm ve akademi yönetim kurullarının teklifi ve 
akademi başkanının inhası ile Millî Eğitim Ba-
karlığınea genel hükümlere göre tâyin olunur
la?, Bunlann görevlerine son verilmesi de ta
yinlerindeki usule bağlıdır. 

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

Madde 24. — Okutmanlar : Yabancı dil der
si eğretimi ile görevlendirilecek okutmanların 
tâyinleri bölüm ve akademi yönetim kurulları
nın teklifi ve akadami başkanının inhası üzeri- , 
ne, münhal öğretim görevlisi kadrolarından biri , 
karşılık gösterilmek suretiyle Millî Eğitim Ba
kanlığınca genel hükümlere göre yapılır. 

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

Madde 25. — Asistanlar Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademileri ihtiyaçlarına ve (Asis
tanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre seçilir
le:1. Yönetici profesörün ve ilgili yönetim kuru-
bınun teklifi ve akademi yönetim kurulunun. 
onamı ile akademi başkanı tarafından tâyin edi
lirler ve en az bir, en çok iki. yıl aday olarak 
çalışırlar. Başarısı yeter görülenlerin bağlı ol
dukları yönetici profesör veya bu görevi yapar. 
öğretim üyesinin teklifi ve akademi yönetim 
kurulu kararı ile asillikleri akademi başkanlığı 
tarafından onanır. 

Asistanlar bağlı bulundukları dersin ve bu
nunla ilgili akademik çalışmaların yürütülme-
"inde yardımcıdırlar. 

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

Madde 26. — Doktora yapmamış olan asis
tanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıya-
rak üç yıl içinde doktora yapmakla veya bir 
yeterlik imtihanını vermekle mükelleftirler. Yö
netici profesörün teklifi ile bu süre, bir defa
ya mahsus olmak üzere, bir yıl uzatılabilir. Bu- * 
nu, bu süre içinde sağlıyamıyanlarm veya Dev-
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let mühendislik ve mimarlık akademilerinde 
asistan olarak çalışmakta devamları gerekli 
g'örülmiyenlerin tayinlerindeki usule uygun ola
rak, asistanlıkla ilgileri kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

Madde 27. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri öğretim üyeleri, belli çalışma 
saatlerinde bu kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mükel
leftirler. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademile
rinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile asistan
lara aylıkları ile akademi başkanlığı, akademi 
başkan yardımcılığı, bölüm, başkanlığı, öğretim 
bürorju şefliği, lâboratuvar şefliği gibi akademi 
içinde alınan ücretli yönetim hizmetlerine ait 
ek görev tazminatından başka her ay 4936 sayılı 
üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinde yer 
alan hükümler dairesinde tazminat verilir. 

Bu ödeneklerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 
üniversite ve Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademilerinde öğretim yapacak nitelikleri haiz 
olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine gö
re bu akademilerde görev alacak olanların bu 

Jrevlerinden dolayı aylık veya ücret almala
rı esas görevlerine ait tazminatlarına halel ge
tirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hük
mü ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen bu 
akademi mensupları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üniver 
site senatosu yerine akademi yönetim kurulu, 
fakülte profesörler kurulu yerine bölüm pro
fesörler kurulu, fakülte dekanı yerine bölüm 
başkanı aynı görevleri yaparlar. Bu husus ile 
ilgili tahsisat, ilgili bütçesine konur. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 
-ğretiım üye ve yardımcılarının personel rejimi 
4936 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri esasları dai
resinde yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri profesörler ve doçentlerinden 
istiyenlev, 27 nci maddede belirtilen tazminatı 
almamak ve haftada 10 saati aşmamak şartiyle. 
mesleklerine uygun olan serbest işleri yapabi-
lirilei'. Ancak, Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri profesör ve doçentlerinin üniversi
telerle benzeri yüksek okullar ve kendi akade
milerinde; üniversite ve benzeri yüksek okul
lar profesör ve doçentlerinin de Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademilerinde haftada 10 
saati aşmamak üzere 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi esasları dâhilinde görev almaları halin
de, bu görevlerinden dolayı maaş veya ücret 
almaları, esas görevlerine ait tazminatlarına ha
lel getirmez. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademi
leri profesörler ve doçentleri, öğretim görevli' 
leri, uzmanlar ve asistanlara bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte (İstanbul, İzmir, Ankara ha
riç) yeni açılmış ve açılacak her hangi bir Dev
let mühendislik ve mimarlık akademisinde geçi
ci olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinin 
dcvamınca, her ay her türlü istihkaklarından 
ayrı olarak brüt maaşlarının % 50 ilâ % 100 zü 
nisbetinde ek ödenek verilir. Bu ödenekler hak
kında 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu öde
nekler ay sonlarında verilir. Ödenek nisbetleri, 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Memur ve hizmetliler 

Madde 29. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademilerinin her türlü öğretim ve vör».?-
tim hizmetlerini yapmak üzere gerekli baş
kan yardımcıları, memur ve hizmetliler Akade
mi Başkanlığınca seçilir ve tâyin edilir, öğre
tim ve yönetim başkan yardımcıları ile diğer 
Akademi Başkan yardımcıları profesör, doçent 
öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından se
çilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 30. — Her bölüm 'başkanının emrin
de (Bölüm Sekreteri) ile yeteri kadar memur 
bulunur. 

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

Madde 31. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri kadrolarında gösterilen baş
kan yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâboratu-
var ve atelyelerin görevli elemanları ile diğer 
memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalış
ma alanları bir yönetmelikle belirtilir. 

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

ALTINCI BÖLÜM 

Disinlin İşleri 
Madde 32. — Devlet mühendislik ve mimar

lık akademilerinde öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları ile ilgili her türlü disiplin 
işleri akademi yönetim kurulu tarafından ince
lenerek karara bağlanır. 

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

Madde 33. — öğretim üyelerinden bu ka
nunla belirtilen öğretim ve eğitim görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirmiyenlere veya 
meslek vekar ve haysiyetine yaraşmıyan ha
reketlerde bulunanlara bölüm başkanının veya 
bölüm yönetim kurulunun, teklifi üzerine 
akademi yönetim kurulunca, hareketlerinin 
ağırlığına göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen 
disiplin cezalarından verilir. 

a) Göreve dikkati çekme, 
lb) Kusur, (bildirme : Görevini veya mes

lek vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden 
dolayı kusurlu sayılması halinde, 

c) işten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği 
göreve özürsüz olarak 10 gün içinde başlamı-
yanlar, sürekli olarak 10 gün veya bir öğretim 
yılı içinde toplamı,20 gün özürsüz olarak iş 
başına gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri öğretim üyeliğinden ve öğretim yar
dımcılığından çıkarma : Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri öğretim meslekinde 

kalmaya yer bırakmıyacak kadar şeref ve hay
siyet kırıcı bir suç işledikleri hükmen kesin 
şekilde sabit olanların bu meslekten çıkarılma
sıdır. Bu gibilerin unvanlarının kaldırılması 
akademi yönetim kurulunca karar altına alı
nır. 

Yukarıda yazılı cezalar akademi yönetim 
kurulunca karar altına alnıır. Akademi başkan
lığınca yazı ile ilgiliye bildirilir ve (a) fıkra
sından gayrı cezalar sicile geçilir. 

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

Madde 34. — Akademi başkanları ve bölüm 
başkanları hakkındaki disiplin cezaları Millî 
Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

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

Madde 35. — Akademi Yönetim Kurulunca 
verilen (dikkati çekme) ve (kusur bidirme) ce
zalarına, bildirme tarihinden başlıyarak on gün 
içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. Bu 
itirazlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demilerarası Kurulda incelenir. Bu kurulun 
kararı kesin olup, buna karşı ilgililerin yetkili 
yargı mercilerine başvurma hakları saklıdır. 

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

Madde 36. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıla
rının görevleri dolayısiyle veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlardan dolayı 
«Memurin Muhakemat Kanunu» nun gerektir
diği ilk soruşturma akademi başkanını öğretim 
üyelerinden tâyin edeceği bir veya üç muhak
kik tarafından yapılır. Başkanlar hakkında ya
pılacak soruşturma muhakkiklerini Millî Eği
tim Bakanı tâyin eder. Bu hususta fezleke, Mil
lî Eğitim Bakanı tarafından Danıştaya gönde
rilir. Yargılamanın gerekliğine veya gereksizli
ğine Danıştay ilgili dairesince karar verilir. Bu 
kararlara ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel 

| Kurulunca incelenerek sonra karara bağlanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Madde 37. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları bu kanunda yazılı sebep ve hü
kümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar 
ve akademik unvanlarından yoksun edilemez
ler. Başka bir işe geçme veya çekilme yolu 
ile görevlerinden ayrılanlar akademik unvan
larını taşırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun, so

run efendim. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bu 4 - 5 

madde, cezaları bildiren faslı teşkil ediyor. 
Bunlar öğretim üyelerini kapsıyan maddeler
dir. Bu işletmeyi yani eğitimi mühim mikyas
ta aksatacak bâzı talebe hareketleri oluyor 
ve olacak da. Bunlar nereye girecek? Bunu 
sormak istiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — O ayrı yönetmelikler
le tesibit edilecektir. 

BAŞKAN — Yönetmeliklerle tesbit edile
cektir. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bu na
zarı dikkate alınıp yönetmelik tesbit edilecek 
ve eğitim sistemi garanti altına alınacak mı? 

BAŞKAN — Evet, yönetmelikle tesbit edi
lecek hususlar içerisindedir. Bu bölümle öğre
tim üyeleriyle ilgili olan hususlardır Sayın 
Aniburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Bu sis
tem garanti altına alınmış mı? 

'BAŞKAN — Bakan bunun garanti altına 
alındığını bu yönetmelikle tesbit edebileceği
ni ifade etmektedirler. 

Madde üzerinde başka söz istiyen Sayın 
Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
ıSaym Başkanlığa 

1255 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ka

nunu tasarısının müzakelerini tamamlıyabil-
memiz için Senatomuzun bugünkü birleşimine 
saat 19,00 dan sonra da devamını arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Üzerinde her halde görüşme 
yapılmıyacak ve kısa bir zamanda bitecek 
bir kanım tasarısiyle karşı karşıyayız. Bu se
beple Sayın Yücenin vermiş olduğu önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci bölüm 

Malî hükümler 
Madde 38. — Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Akademilerinde, ita âmirleri Akademi 
Başkanlarıdır. Tahakkuk memurlarını Baş
kan tâyin eder. 

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

Madde 39. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri bütçesi Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesi içinde (Devlet Mhendislik ve Mi
marlık Akademileri) başlığı altında gösterilir. 

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

Madde 40. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerine her bölüm başına yüzbiner lira he
sabiyle döner sermaye verilir. Bu döner ser
mayenin bölümler arasında dağıtılması, ge-

| rekirse birinden diğerine aktarılması ilgili bö
lümlerin teklifi üzerine Akademi Yönetim Kuru
lunca yapılır. Akademi dışı meslek çevreleriyle 

] yapılan işbirliği ve bu çevreler için yapılan araş
tırma ve inceleme çalışmalarının yürütülmesin-

j de de döner sermayeden faydalanılır. Bu ça
lışmalara katılacak personelin ücretlerinin öde
me şekli, alım, satım, sarf usulleri, diğer mua-

I meleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki işlem-
j 1er özel yönetmelikte belirtilir. (Bu yönetme-
I lik, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
j üç ay zarfında, Maliye ve Millî Eğitim bakan-
j lıklannca müştereken hazırlanır.) 

— 269 -



C Senatosu B : 56 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve 
sair ayniyatının kayıt, muhafaza ve hesap iş
lemlerinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği hüküm
leri uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay için
de döner sermayenin "bilançosu ile gelir ve gi
der belgeleri Sayıştaym incelemesi için hazır 
bulundurulur. 

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

Madde 41. — Döner sermayenin hesap yılı 
malî yılıdır ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

Döner sermayenin muhasebe alım, satım ve 
sarf usulleri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
meliğe göre yürütülür. 

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

Madde 42. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri organları tarafından yapılan 
bilimsel ve teknik araştırma ve yayınların ge
rektireceği her türlü giderler hakkında 2490 sa
yılı Kanun ve tadillerine ait hükümler uygu
lanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Aka
demi Yönetim Kurulunca belirtilir. 

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

Madde 43. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair 58 sayılı 
Kanun ile 165 sayılı Kanundaki cetvellerde 
bulunan Teknik Okullara ait ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar kaldırıl
mış ve yerlerine (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) başlığı akında ilişik (3) 
ve (4) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 
konmuştur. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok, Maddeyi oylarınıza arz 

6 . 5 . 1969 O : 1 
| ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Madde 44. — Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Akademileri öğretim heyeti bilimsel ça
lışmalar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili 
araçların seçim ve temini maksadiyle memleket 
içi ve dışında gereken inceleme gezilerini yap
mak gibi bilim ve meslek hizmetleri için Bö
lüm Profesörler Kurulunun kararı Akademi 
Yönetim Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Ba
kanlığının tasvibiyle bağlı oldukları akade
minin dışında geçici olarak görevlendirilebi-

j lirler. Bu yolda görevlendirilenler aylıklarını 
I kendi akademilerinden almakla beraber başka 

yerlere gönderilmişlerse geçici görev yolluk-
! larını, akademi hesabına gönderildikleri tak

dirde kendi akademilerinden başka daire ve 
idarelerce istenmişlerse o daire ve idarelerden 
alırlar. Akedemi hesabına memleket dışına 
gönderilmeleri halinde kendilerine verilecek 
yolluklar hakiki yol masrafları ödenmek ve 

i gündelikleri bu konudaki dış seyahatler ka-
j rarnemesine uygun olarak Akademi Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Ba-
j kanlığınca belirtilir. Çalışmalarının gerektir

diği her çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili 
i bulunduğu bütçeden ödenir. 
İ Bu hükümler bu kanunun 27 ve 28 ncl mad-
I delerinde belirtilen görevliler hakkında da 
j uygulanır.. Akademi öğretim üyesi ve yardımcı 
I üyelerinden her hangi birini üyenin kendi is

teği ve ilgili bölüm profesörler kurulunun ka-
| rar ve teklifi ile başka akademi öğretim hiz-
| metlilerinden iki yılı aşmamak şartı ve kendi 
] kadrosu ile naklederek görevlendirmeye aka

demi yönetim kurulunun mütalâası alınmak su
retiyle Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza ars 

ı ediyorum : Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
] edilmiştir. 
! Madde 45. — Yedek Subaylarla askerî me

murlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 1078 
sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 sayılı fık-

i rasmda yazılı Millî Eğitim Bakanlığı mensup
ları arasına Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim ve yardımcıları da eklen-

| mistir. 

— 270 — 



C. Senatosu B : 56 6 = 5 , 1969 O : 1 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine önergenizi I 
geri alıyor musunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın Üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 46. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyelerinin, öğretim 
yardımcılarının, okul memur ve hizmetlileri- | 
nin izinleri gerektiğinde ilgili bölümlerin de 
mütalâaları göz önünde tutularak Akademi 
başkanlıklarınca, başkanların izinleri ise Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilir. j 

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

Madde 47. — Bu kanun gereğince Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde öğ
retim görevi alacak öğretim üyelerinin seçim
lerinin ne yolda yapılacağı yönetmelikle belir
tilir. 

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

Madde 48. — Organ ve unvanlarla ilgili se
çimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamaların 
gizli veya açık oyla yapılacağı oylamayı yapan j 
kurullarca kararlaştırılır. 1 

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

Madde 49. — öğrencilerin Akademi öğretim 
ve yönetim organları ile olan ilgileri yönetme
likle belirtilir. 

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

Madde 50. — Yeni açılacak veya henüz 
gelişmemiş Devlet mühendislik ve mimarlık 
akedemilerinin yönetimleri, müstakil çalışabi
lecek hale gelinceye kadar Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından mevcut akademilerden biri- i 
ne verilir. Bu gibi akademilerin müstakil ça- j 

i lışmaya basmaları, ancak her bölümünde en az 
3 profesörün bulunması ve Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademilerarası kurulun bu husu
su kararlaştırması ve bu kararın Millî Eğitim 
bakanlığınca onanması ile olur. 

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

I Madde 51. — Devlet mühendislik ve mimarlık 
I akademilerinde yüksek mühendis ve yüksek mi-
| mar yetiştiren ihtisas bölümlerinin açılabil

mesi ancak bu akademilerin müstakil çalışmaya 
basmalarından sonra Devlet mühendislik ve 

i mimarlık akademilerarası kurulun kararı ile 
olur. 

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

Madde 52. — Bu kanunda açık hüküm bu-
lunmıyan hallerde genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Bu kanunda açık 
bulunmıyan hallerde genel hükümler uygula
nır» deniyor. Bu hükümler Üniversite Kanunu 
mu yoksa hukukun genel hükümleri midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAM! ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Hukukun genel 
hükümleridir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Madde üzerinde 
! söz istiyen rayın üye?... Yok. Maddeyi oylarmı-
1 za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 

KaJbul edilmiştir. 
Madde 53. — 3074 sayılı Kanunla kurulup 

4121 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlı
ğına devredilmiş bulunan İstanbul Teknik Oku
lu, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle (istan
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misi) olarak yeniden teşkilândırılır. 

7475 sayılı Kanunla açılmaları kararlaştı
rılan iki teknik okulu ve 9 Şubat 1963 ta
rih ve 165 sayılı Kanunla açılması kararlaştırı
lan Zonguldak Teknik Okulu, bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle, Devlet mühendislik ve 
mimarlık akademileri olarak kurulurlar. 

BAŞKAN — Madda üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-

j yorum : Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
{ edilmiştir. 
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Madde 54. — Bu kanunun öngördüğü yeni
den hasırlanacak tüzük, yönetmelik ve Aka-
demiierarası Kurul kararları Millî Eğitim Ba
kanlığınca tetkik ve tasdik edildikten sonra 
yürürlüğe girer. 

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

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik 
okullarında çalışmakta olan öğretim üye ve 
yardımcıları, personeli, tesisat ve teçhizat ile 
(Devlet mühendislik ve mimarlık akademisi) 
adı altında teşkilâtlandırılarak aralık verme
den faaliyetlerine devam ederler. 

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

Geçici Madde 2. — Bu kanun hükümlerine 
göre kabul edilen Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin ek kadro hükümleri 
uygulanmaya başlayıncaya kadar bu kanu
nun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan «Tek
nik okullar» kadrolarının uygulanmasına de
vam edilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
Teknik okullarda maaş ve ücret almak sure
tiyle çalışmakta olan kadrolu veya mukaveleli 
görevlilerin maaş, ücret ve sair özlük hakları
nın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden öden
mesine devam olunur. 

BAŞKAN* — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanun gereğince ku
rulacak akademi ve bölüm organları ile ilgili 
ilk seçimler bu kanunun eki olan kadroların 
uygulanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün ev
vel yapılır. Seçimler yapılıncaya kadar istan
bul, İzmir, Elâzığ teknik okullarındaki kurul
lar, müdür ve yardımcıları ve bölüm şefleri 
görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz- istivan? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Gsçici Madda 4. — Bu kanunun yürürlüğ-3 
girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik 
okullarında geçici madde 9 da kaydedilen ders 

gruplarının dışındaki derslerin öğretiminde bi
rinci görevle bulunanlardan bu müessesede en 
az 15 yıl müstakil ders okutan ve eserleriyle 
üstün başarısı sabit olmuş,- Devletçe veya aka
demice yapılmış yabancı dil imtihanını ba
şarı ile vermiş bulunanlardan yüksek öğrenim 
diplomasına haiz olanlar ile bu okula girme
lerinden önce üniversite doçentliği unvanını al
mış ve yedi yıl bu okullarda müstakil ders 
okutmuş olanlara (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Profesörü) unvanı verilir. 

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

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplomasını 
ve öğretmen unvanını haiz ve geçici madde 9 
da zikredilen ders gruplarının dışındaki dersle
rin öğretiminde birinci görevde bulunup ge
çici madde 4 veya madde 14 deki Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri Profesör
lüğü şartlarını haiz olmıyanlardan Devlet veya 
okulca yapılmış yabancı dil imtihanını başarı 
ile geçirmiş ve ekseriyete üstün başarısı tesbit 
edilmiş ve en az 5 yıllık süre de müstakil ders 
vermek suretiyle öğretmenlik yapmış olanlar. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Doçenti) unvanını alırlar. 

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

Geçici Madde 6. — Geçici 4 ncü ve 5 nci 
maddelerde söz konusu olan üstün başarı : Bu 
okulların her bölümündeki öğretmenler için 
Millî Eğitim Bakanı tarafından o bölümle ilgili 
profesörler arasından seçilecek dört kişilik 
bir jüri tarafından tesbit edilir. 

Bu jüri tarafından üstün başarıları tesbit 
edilememiş olan öğretmenler, üstün başarıları 
tesbit edilinceye kadar öğretim görevlisi ola
rak vazifelerine devam ederler. 

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

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul, Elâzığ, İzmir teknik 
okullarında en as 15 yıl birinci görevde öğret
menlik yapmış olan fakat bilimsel veya tek
nik bir eseri olmıyan ve durumu geçici 9 ncu 
madde hükümleri dışında kalanlar en çok üç 
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yıllık bir süre sonunda bir bilimsel veya tek
nik eser vermek ve bu sürenin bir yılında men
sup bulunduğu akademi dışındaki bir akade
mide göre yapmak şartiyle profesör unvanını 
alır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
dumu geçici 5 nci maddedeki şartlara uy
makla beraber '5 yıllık süreyi doldurmamış 
bulunan İstanbul, Elâzığ, İzmir Teknik okul
ları öğretmenleri mensup bulunduğu akade
mi dışındaki bir akedemide bir yıl görev yap
mak şartiyle, bu süreyi doldurdukları zaman 
doçent unvanını alırlar. 

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

Geçici Madde 8. — Madde 14 ve 17 hüküm-
-lerine göre asistan ve doçentlerin üst öğre
tim üyeliği derecesine geçirilmesinde İstanbul 
Teknik Okulunda veya diğer öğretim mües-
seselerindeki kıdemleri hesaba katılır. 

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

Geçici Madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul, izmir Elâzığ Teknik 
okullarında sosyal bilimler öğretimi ib görevli 
bulunan öğretmenler, öğretmen, yabancı dil 
öğretmenleri de okutman unvanı ile Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık AkademelerindB gö
revlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde therinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle yapılacak intibak neticelerine ilgi
liler, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde, Milli Eğitim Bakanlı
ğına itirazda bulunarailirlsı, Bakanlık bu iti
razları en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

KÂMİL KARAVELİOLTJ (Tabiî Üüe) — 
BütçD Komisyonunun kabul ettiği metin okun
madı, Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
okundu. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu maddeyi oku
duk, geçici 11 nci maddeyi okuyacağız Sayın 
Karavelioğlu. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun 43 ncü 
rnadesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mev
cut hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim 
kurumundaki unvanları değişmiyenlerin yeni
den tâyinine lüzum olmayıp aylıkları ve üc
retleri yeni işgal edecekleri kadrodan öden
meye devam olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından uymıyanların atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
yapılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve 
başlama kaydı aranmaz. 

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

Geçici 11 nci madde açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Geçici Madde 12.. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora 
şartı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 
yıl müddetle aranmaz, ancak bunun yerine 
özel yönetmeliğine göre yapılacak yeterlik ça
lışmasını başarmak şarttır. 

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

Madde numarası değiştği için açık oyları
nıza sunulacaktır. 

Geçici Madde 13, — Yüksek dereceli istan
bul Teknik Okulu mezunları, Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan fayda
lanacakları gibi, Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri mezunları da yüksek de
receli İstanbul Teknik Okulu mezunlarına 
özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan 
haklardan faydalanırlar. 

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

Madde değiştiği için açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Madde 55. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takibeden malî 
yıl başından itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 56. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Madadeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte söz istiyen? Yok. Tümünü açık oyları
nıza arz edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Teşekkür etmek için söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler; ilk kuruluşu 1911 yılına kadar varan 
İstanbul Teknik Yüksek Okulu ve onu takibe-
den Elâzığ ve izmir'deki Teknik Yüksek okul
larımız kalkınan ve endüstrileşen Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına uygun bir statüye yüksek tasvip
lerinizle varmış bulunmaktadır. Bundan böyle 
bu yüksek okullar artık birer akademi olarak 
ve öğretim üyeleri de akademik kariyere sahip 
birer öğretim üyesi olarak Türkiye'nin ihtiyaç
larına, daha seviyeli, daha yüksek vasıflı ele
manlar yetiştirmeye devam edeceklerdir, mesai 
saatini de geçmek suretiyle gösterdiğiniz yük
sek ilgiye teşekkür eder, sonsuz saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler bitmiş bulunmaktadır. 

2. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gö
revli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı 
tıp personeline prim verilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/1005) (S. Sa
yısı : 1264) (1) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Ergeneli, gündem
de bulunan 1264 Sıra Sayılı kanun tasarısının 
da bu birleşimde müzakeresinin yapılmasını ve 
mesainin buna göre uzatılmasını teklif etmek
tedir. 

(1) 1264 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
•n undadır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hangisi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi ile ilgili olan. 
(A. P. sıralarından «onu da çıkaralım Sayın 
Başkan» sesleri.) Bir dakika çıkarılması müm
kün ama, zannedersem üzerinde görüşmeler bir 
hayli tartışmalı olacaktır. Bu sebeple pek kısa 
bir zamanda bitmek ihtimali mevcut değildir. 
Ben. gönülden arzu ederim çıkmasını... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Önergenin lehinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yani, şimdi görüşülmesini is
tiyorsunuz, önergenin lehinde buyurun Sayın 
Karavelioğlu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, şimdi görüşülecekse beyhude zaman 
kaybetmiyelim. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz edeceğim. O ba
kımdan hakkıdır sayın üyenin lehinde ve aley
hinde konuşması. 

Sayın üye lehinde konuşmayı istiyor. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 

Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Sayın arkadaşlarım, Ege Üniversitesine döner 
sermaye tesis eden bir kanun tasarısıdır. Ben
zeri istanbul ve Ankara Tıp fakültelerinde 
vardır. Bir tartışma konusu olacağını sanma
dığım için huzurunuza geldim ve bu bilgiler 
içindeyim. Başkanın kanaati hilâfına kısa sü
receğini zannediyorum. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, önerge aleyhin
de buyurun. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, Ege Üniversitesine bağlı Tıp Fa
kültesinde döner sermayeden tazminat ve prim 
verilmesine ait kanun teklifi prensip bakımın
dan ilerideki tatbikatımıza ışık tutması lâzım
gelen bir kanun olarak üzerinde enine boyuna 
konuşmamız lâzımgelen bir kanundur. Kanun 
geldiği zaman fikirlerimizi Yüce Heyetinize arz 
etmek imkânını bulacağız. Ancak, bu kanun 
geldiği takdirde, kanunu bitirmek için de bir 
hayli zamana ihtiyacımız olduğunu arz etmek 
isterim. Ve bu zamana göre de, kanun tahmin 
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ederim ki, g*örüşmeler iki, üç saat zaman alacak
tır. Bu müzakerenin daha geniş olarak yarma, 
saat 15,00 e bırakılması için bendeniz ayrı bir 
teklifte bulunuyorum. Takdir Yüce Heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde bi
rer sayın üye konuşmuştur. Önergeyi yani, Ege 
Üniversitesi ile ilgili kanun tasarısının görüşül
mesine bu birleşimde devam edilip, bir sonuca 
bağlanması hususunu istiyen önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yeler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmelere devam edeceğiz. Bu sebeple; 
artık öncelik yani, diğer işlerden önce görüşül
mesini istiyen önergeyi okutmıyacağım. Fakat, 
ileride maddelere geçilmesi takdirinde ivedilik 
'hususu dikkate alınmak üzere bu bakımdan öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan, 1264 sıra sayılı Ege üniver
sitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri 
ile, öğretim yardımcılarına döner sermayeden 
ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim 
verilmesine dair kanun tasarısının önemine bi
naen, gündemdeki diğer islere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Baişkanı 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Komisyon raporu dağıtılmış, 

sayın üyeler tarafından okunmuş bulunmakta
dır. Komisyon raporunun okunup okunmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz^istiyen 
sayın üye? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, şahsınız adına 
mı, Grup adına mı? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Şahsım adı
na. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben de 
'söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki Sayın Atmaca. Buyurun 
Sayın Koksal. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Ege üniversitesine 
bağlı Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri 
ile, öğretim üyesi yardımcılarına döner serma
yeden tazminat ve ayrıca prim verilmesine ait 
kanun teklifini şu anda müzakere etmekteyiz. 

Bu kanun Hükümet teklifi olarak Yüce Mec
lise sevk edilmiş, Yüce Meclisin komisyonların
da kanun aynen kabul edilmek suretiyle Meeli-
ten Senatoya gelmiş bulunmaktadır. Senatomuz 
komisyonunda kanun görüşülürken, mesele üze
rinde enine boyuna müzakereler yapılmış ve ka
nunun gerekçesindeki eksiklikler Senatomuzun 
komisyen raporunda aksettiriilmiştir. Kanunun* 
gerekçesi tetkik edilirse, Ege Üniversitemizin 
Full - Time çalışması yani, tam gün çalışması 
hususunda aldığı Karar bildirilmekte ve bu ka
rarın Tıp Fakültesinde uygulanması için de, 
bu kanunun yerinde mütalâa edildiği bildiril
mektedir. Ayrıca, yeniden kurulacak 6 tıp fa
kültesinin düşünüldüğü bunun için de öğretim 
üyesi öğretim üyesi yardımcısı ve yar
dımcı sağlık personeli bakımından önemli 
sorunlarla karşılanacağı ifade edilmekte; 
hal bu iken, 1955 senesinde kurulan Ege 
Üniversitemizin Tıp Fakültesinin personel 
bakımından bugün dahi, sıkıntı içinde ol
duğu zikredilmektedir. Personel bakımından sı
kıntının asıl sebebinin de Türkiye'de özel kanun
lara ve yönetmeliklere göre, sağlık mevzuunda 
değişik barem ve ücretler sisteminin olduğu gös
terilmektedir. Bu Full - Time çalışan müessese
lerden Sosyal Sigortalar Hastanesi personeline 
Millî Savunmanın sağlık personeline, Ulaştırma 
Bakanlığının sağlık personeline ve Sağlık Ba
kanlığının da Full - Time çalışan personeline 
büyük haklar ve imkânlar tanındığı gerekçede 
ayrıca zikredilmektedir. 

Ayrıca Anayasanın ve Üniversiteler Kanu
nunun diğer fakültelere verdiği görev ve hak
lara Ege üniversitesi Tıp Fakültesinin de ısahi-
bolduğu, halen Hacettepe Tıp Fakültesinin ve 
Ankara Tıp Fakültesinin de Full - Time ça
lıştığı gerskçede belirtilmektedir ve netice ola
rak da, muhterem arkadaşlarım, bu ödenecek 
primin ve tazminatın da (genel bütçeye bir yük 
olmıyacağı beyan edilmekte, bu kanunun diğer 
emsalleri gibi çıkması istenmektedir. 

Şimdi gerekçeyi böylesine belirttikten son
ra ve Yüksek Senatonun muhtersm üyelerinin 
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huzurunda şunu açıkça belirtmeye mecburuz ki, 
Ege Üniversitemizin de, diğer üniversiteler gibi, 
bu kanununun çıkması yerinde mütalâa edilir. 
Ancak biz bir prensibi vaz'eimeye mecbur ol
duğumuz kanısındayız. 

Bendeniz, enine boyuna, yukarda Komisyon
da da meseleleri vuzuha vardırmak için bâzı 
tekliflerde bulundum. Nitekim gerekçeye Ko
misyonumuz, ayrı birşey olarak primli Full - Ti
me'm aksaklıklarını ve primli Full - Time'in 
meydana getirdiği, gerek hekimler arasındaki 
aksaklıkları, gerek sağlığın sosyal fonksiyonu 
bakımından aksaklıkları gerekçede belirtmiş ve 
bu istikamette âcil olarak bir kanunun gelmesi, 
gerekçede dercedilmiştir. Yani, şu anda Yüce 
Senatomuza gelen Ege Üniversitesi Kanununda 
geçmesini, ansak arkadan başka bir kanunla 
bu Full - Time tatbikatının bir esasa bağlan
ması gerekçede bütün berraklığı ile komisyon 
tarafından ortaya konmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu Full - Ti
me tatbikatının daha önce burada geniş bir mü
zakeresini Yüce Heyetiniz yapmış idi ve biliyor
sunuz bu müzakerede, Sağlık Bakanlığının, 
4 . 7 . 1938 Perşembe günü. 59 ncu birleşimde 
getirmiş olduğu 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mda-
desini değiştirirken olmuş idi. Yani, Full - Ti
me çalışan hastahaneierde ücret alan, tazminat 
alan hekimlerin ve aynca prim alan hekimlerin 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine tabi olma
masına ait teklif, Yüce Heyetinizde görüşülmüş 
ve bu esnada da Full - Time'm Sağlık Bakan
lığı bünyesindeki tatbikatından mütevellit ak
saklıkları aşağı - yukarı Yüce Senatonun muh
terem üyeleri de belirtmiş idi. 

Aksaklıklar, o kadar bariz bir şekilde idi ki, 
bendeniz de o zaman konuşmuştum. Sağlık hiz
metlerinin ileri milletlerde Full - Time tatbi
katının bir kaçınılmaz zaruret halinde ortaya 
konduğunu belirtmiş idim. 

Bugün bütün ileri milletlerin hepsinde sağ
lığın (sosyalizasyonunu tatbik eden İskandinav 
memleketlerinde veya ingiltere'de; 'bunun dışın
da sağlığı sosyalize olarak kabul etmiyen, âmme 
Full - Time olarak tatbik eden Avrupa ve Ame
rikan milletlerinde, sağlık hizmetleri Full - Time 
çalışmaktadır. Yani tam mesai ile çalışmaktadır. 
Ancak bu milletlerin hiç birisinde primli özel 
hasta Full - Time'nın tatbik edildiğine ait tek 
bir misal yoktur. 

6 . 5 . 1969 O : 1 
i Yukarda da ara etmiştim, o zaman da Sayın 

Sağlık Bakanından rica etmiştim: «Bize primli 
Full - Time tatbik eden bir tek memleket mi
sali verebilir mi?» demiştim. Şimdi, muhterem 
Ege Üniversitesi Rektörüme, Yüce Heyetiniz hu
zurunda, bu hususta bizi tenvir ederse, şükran 
duymak isterim ve bunu da ifade etmek isterim. 
Şu anda Ege Üniversitesinin gayet güzide, daha 
önce idarecilikte de bulunmuş 5 elamanı, 5 pro
fesörü benim bildiğim kadar Amerika'dadır ve 
Full - Time çalışmaktadır. Acaba Amerika'da 
Full - Time tatbik ederken primli Full - Time'a 
müsait bir tek misal bu arkadaşlar da göstere
bilir mi? Onlar da Full - Time çalışıyor ama, 
primli özel hasta Full - Time'ı tatbikatı yoktur. 

Bir nokta var. Falan müessese de Full - Ti
me çalışıyor, falan müessese de Full - Time ça
lışıyor diye, hazan Full - Time tatbikatının 
esprisini gölgeliyoruz. Bugün Türkiye'de ger
çek Full - Time'ı tatbik eden müesseselerimiz 
vardır. Bunları ilk defa Yüce Heyetiniz de 
1963 senesinde Hacettepe Tıp Fakültesi bizzat 
Kanununda Full - time çalışacağını dercetmiş-
tir. Ama, Hacettepe Full - time çalışırken, özel 
primli Full - time'a itibar etmemiştir. Bir nevi 
garbın âdil olarak tar-bik ettiği, hekimler için 
saman mefhumu, âmme menfaati bakımından 
çok değerli olduğundan, hekimlik tazminatı gi
bi bir formülü tatbik etmektedir. 

Bunun dışında Sosyal Sigortaların tatbik 
ettiği gerçek Full - time'dır. Millî Savunmanın 
t:.tbik ettiği gerçek Full - time'dır ve Devlet 
Demiryollarının tatbik ettiği gerçek Full - ti
me'dır ve bu primli tir Full - time'a tabi değil
dir. Aşağı yukarı ücretleri de malûmdur. Sos
yal Sigortaların anlaşmalı hekimleri, ki 1 750 
lira almaktadır ve bunun dışında bir miktar da 
barem içi hakimlerinin aldığı para 4 800 lira
dan yukarı geçmez. Full - time çalışan Hacet
tepe Üniversitesinde, en yüksek profesör 5 414 

I lira alır. Millî Savunmanın statüsü ayrıdır. On
larda da 6 bin küsur liraya varabilir. 

Ancak, Sağlık Bakanlığının ilk defa getir
diği ve Dünyanın hiçbir yerinde tatbik edilmi-
y:n primli Full - time usulü, tazminat primli 
Full - time usulü Sağlık Bakanlığının bünyesi
ni nasıl felce uğrattığını gözlerimizle görmek
teyiz. O kadar ki, primden istifade etmek için 

I kliniklerin birtakım standart olmıyan yatakla-
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ra bölünmek suretiyle ayrıldığının bir çok mi
sallerini Yüce Heyetiniz çok iyi bilmektedir ve 
dolayısıyla, Sağlık Bakanlığının bünyesinde 
primli özel Full - time tatbikatı hekimler ara
sında ödeme ve ücret alma bakımından büyüjk 
bir açıklığı yaratmıştır. Bir misal vermek iste
rim. 1988 senesinde, Ankara'da bulunan bir gü
zide hekim arkadaşımız, Full - time'dan, maaş 
tazminat dışı 63 700 lira para almıştır. İsterse 
komisyona isim vermeye hazırım. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Senede mi? Ay
da mı? 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Senede, 
1968 senesi. 

Bunu bir misal olarak veriyorum. Eğer is
terseniz 1988 senesi Full - time'dan maaş 
+2 500 lira tazminat hariç, 100 bin küsur lira 
üzerinde prim alan doktor da vardır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir klinik, bir 
hastane içinde aynı gaje< ile çalışan tam mesai 
yapması imkânı için kendisine bir ödenek ver
diğimiz muhterem hekim arkadaşlarımızın, 
bendeniz de hekimim, hskim arkadaşlarımızın 
birisi şu kadar alır, birisi bu kadar alırsa bu
nun bünyeyi nasıl sarstığını açıkça takdirinize 
sunuyorum. Bendeniz primli Full - time tat
bikatının konuşulmasında da Yüce Heyetinizde 
yine konuşmuştum. Sağlık Bakanlığının getir
miş olduğu kanun tadilâtını görüşüyorduk. 
O zaman demiştik ki, bir gün muhterem üni
versitelerimize sirayet ederse, asıl o zaman çok 
şey kaybsdeceğiz ve nitekim muhterem arka
daşlarım o zamanki kanunun müzakeresinde 
komisyon sözcüsü Sayın Saühoğlu kanunu tek
rar komisyona almıştı. Ancak komisyonda Sa
yın Bakan ve Bakanlığın mensupları Sayıştay 
ile Sağlık Bakanlığı arasında ve aynı zamanda 
Sağlık Bakanlığının bir çok başhekimleri ara
sında büyük ödemelerden dolayı 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dışında ödeme
lerden dolayı yazışmalara, bir anlaşamamazlığa, 
bir huzursuzluğa meydan verdiği için bu kanu
nu yukarıda lütfen kabul edin, bu kanunu kısa 
bir zamanda değiştireceğim, Yüce Heyetinize 
böyle geleceğim diye yukarıda söyledi. Müsaa
de ederseniz Sağlık Bakanının ve aynı zaman
da o zaman Komisyon Başkanı Sayın Lûtfi 
Tokoğlu'nun konuşmasından size küçük bir pa
sajı okumak isterim. 

Arkadaşlarım Full - time muvakkat bir tat
bikattır,, Sayın Sağlık Bakanımız konuşuyor. 
Full - time sosyalizasyon ilerledikçe, sosyali
zasyon içerisinde 'kaybolacaktır. Sosyalizasyo
nun her gittiği yerde tam mânası ile sosyalizas
yon hâkim olacaktır. Hemen şunu söyliyeyim, 
Bu sistemin aksak tarafı yok mu? ElbetteM 
var ve çok. Biz de bunları düzeltmekle meşgu
lüz. Bugün bütün doktor arkadaşlarıma sundu
ğum anketlerin cevaplarını beklemekteyim. Bu
rada diğer arkadaşların konuşmasını, zamanını
zı almak istemiyorum. Ancak hemen Sayın Ko
misyon Başkanı Lütfi Tokoğlu'nun konuşma
sına geçiyorum. 

Bu konuşmasında Sayın Tokoğlu;. «Muhte
rem Başkan, fikrin asaletine bütün gönlümüz-
ce iştirak etmekteyiz. Bu sebepten dolayı mese
le komisyonumuzda müzakere edilirken Sayın 
Bakandan aynı mahiyette olmak üzere sualler 
sorulmuştur. Sayın Bakan Full - Time tatbika
tının anketler tariki ile düzeltilmesi hususunda 
teşebbüse geçtiklerini, asistanlara. da bu tazmi
natın verilmesi hususuna taraftar olduklarını 
ve yeni bir kanun ile muhterem Büyük Millet 
Meclisi huzuruna çıkacaklarını ifade buyurdu
lar.» 

Sayın arkadaşlarım, işte ilk defa Full - Ti
me Kanunu bu şekilde çıkmıştır. Şimdi, bu ka
nun arkadan Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
si, muhterem Ege Üniversitemizin rektörü de 
burada, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi ve is
tanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kanun tek
lifi de Yüce Meclise gelmiştir, Full - Time ça
lışmak için. Ve arkadan istanbul Tıp Fakülte
sinin kanunu da hazırlanmaktadır. Ve böylece 
de diğer tıp fakültelerimiz de primli Full - Ti
me tatbikatını gayet haklı olarak istiyecektir. 
Gerekçede de dendiği gibi, imtiyazlı kanunla
ra muvazi olarak yarınki müracaat ve gerek
çede, Ege Üniversitemize muvazi olarak, istan
bul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aynı şeyi istiye-
cek, arkadan diğer fakültelerimiz de bunu isti
yecektir. Ve bu sefer muhterem arkadaşlarım 
Hacettepe de bugünkü çalıştığı primsiz Full - Ti-
meden Hacettepe de istiyecektir. Arkadan da 
Milî Savunma ve Sosyal Sigortalar da primli 
Full - Time geçmek için haklı olarak emsaller
le istiyeceklerdir. Yukarda komisyonda da bir 
teklifte bulunduk. Gerçek Full - Time'i tatbik 
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eden milletlerin usul ve sistemlerini biliyoruz. 
Buna göre acaba üç kişilik bir komisyon âdil 
bir Full - Time sistemini, üniversitelerimizin 
garpta olduğu gibi, hekimlik tazminatı olarak 
bir sistemi getiremez mi? Kanunun zamanın 
darlığı dolayısiyle hemen çıkması gerekçesi ile 
fikre yüzde yüz şeyiz ama, zaman bakımından 
tassaruf ile kanun buraya geldi. Bu bakımdan 
bendeniz kanun Meclise belki gidecek, ama 
üniversitede bulunan birçok arkadaşlarla da 
temas ederek primsiz Ful - Time'ı, yani grap 
ölçüsündeki bir Full - Time'ı madde de ufak 
bir tadilât ile çok daha faydalı, çok daha âdil 
ve Ege üniversitesi gibi bir üniversitemizin 
yanlış tatbikatı, düzeltecek en iyi bir ışığı tut
muş olacağı kanısı ile bir teklifi arz ediyorum. 
Takdir Yüce Heyetinizin. Teklif üzerinde de 
kanaatlerimi arz ederim. Zamanınızı fazla iş
gal etmemek için şimdi konuşmama son veriyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
Buyurun. Oylarını kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; müzakere edilmekte bu
lunan kanun tasarısı münasebetiyle benden ev
vel yüce huzurunuzda maruzatta bulunmuş ve 
değerli fikirler serd etmiş bulunan Sayın Kök-
sal'm bâzı tenkidlerine katılmamış bulundu
ğum cihetle huzurlarınızı kısa bir süre için iş
gal etmek durumunda kaldım. 

Muhterem senatörler; kanunlar, takdir bu-
yurulacağı veçhile, bir ihtiyacın mahsulü ola
rak her memleketin kendi bünyesine, hususi
yetlerine ve yapılmak istenilen hizmetlerin ni
teliğine dayanılmak suretiyle izhar edilir ve 
Meclislere sevk edilir. Hiçbir kanun tabiat ka
nunları gibi ezeli ve ebedî bir şekilde hüküm
ran olmazlar. Bu kanunlar doğar, yaşarlar ve 
nihayet ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra ölür
ler. Burada incelenmekte bulunan kanun tasa
rısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bir dö
ner sermaye tahsisi ve bu döner sermaye içeri
sinde de primli Full - Time ile daha başarılı 
bir hizmet yapılmasını mutazammm bir teklifi 
ihtiva etmektedir. Burada primin hizmetleri 
daha iyi tedvir ettirme bakımından teşvik 
edici bir unsur olarak ele alındığı görülmekte
dir ve kanun tasarısı devamlılığı değil, ancak 

i hini Hacettepe bütün meseleleri ihata edecek 
tarzda daha uygun bir solüsyon bulununcaya 
kadar tatbikata veçhe verecek hükümler ihti
va etmektedir. Gerçekten komisyonda bu ve 
bundan evvelki emsal kanun tasarılarının mü
zakerelerinde de aynı hususlar üzerinde durul
muş ve bizzarur ekseriyetle kabule mazhar ol
ması temennisiyle bu tasarı huzurlarınıza getiril
miştir ve aynı şekilde davranılmıştır bunda da. 

işveren bir müessese ile istihdam ettiği per
sonel ve işçiler arasında en iyi münasebetlerin 

J teessüs edebilmesi için, şüphesiz işverenin iş de-
ruhde eden üzerindeki hâkimiyeti ancak onun 
yapabileceği âzami fedakârlığın işi taahhüde-
den tarafından anlaşılması halinde verimli saf-

I halara döküldüğü bu konuda yapılan araştır-
1 malar ve verim üzerindeki ölçmeler sonunda 

anlaşılmış bulunmaktadır. Burada da emsal 
Full - Time tatbikatından farklı olarak primli 

i bir çalışma sisteminin tatbiki suretiyle tıp er
babının daha fazla vatandaş hizmetinde bulu
nabilme ve vatandaş sağlığını koruyabilmesi 
için daha iyi çalışma şartlarına ve imkânlarına 
kavuşturulması istihdaf edildiği görülmekte
dir. Diğer sistemlerde, bundan ayrılan sistem
lerde primi, yatak sayısını fazlalaştırmak su
retiyle, fazla çalışana, veyahut da ihtiyaçları 
halinde yatak sayısını çoğaltmak suretiyle bir 
nevi prim usulü uygulanmaktadır. Burada ise 
yatak tahsis edilmemekte ve sarahaten primli 

! bir Ful - Time tatbikatı suretiyle işin içinden 
çıkılmak istenmiştir. Öyle zannediyorum ki, 
her iki şekil mukayese edildiğinde primli 
Full - Time tatbikatının muhakkak surette ada-

İ leti diğerine nisbetle veyahut da hiç olmazsa 
aynı ölçülerde tatbikata intikal ettirebileceği 

I merkezindedir. 

Hakikaten diğer ülkelerde primli bir 
i Full - Time tatbikatı olup olmadığı noktası 
i üzerinde durulabilir. Ancak, başka ülkelerde 
I böyle bir tatbikat yoktur diye Türkiye şartla-
j rırıiiı dikte ettiği ve memleket zaruretlerinin 
I doğurduğu, bâzı geçici süreler için tatbikat edi-
j lebilecek kanuni bir mevzuatın tedvininden de 
| iotinabediîmemesi gerekir. Bunun içindir ki her 
I hangi bir değişiklik yapılmasının muhataralı 
j olduğunu, zannediyorum, şu anda muhataralı 
| olduğunu zannediyorum,. Çünkü Parlâmento 
! çalışmalarının son safhasına gelinilmiş bulun-

U r O 
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maktadır. Eğer bir değişiklik yapılacak olursa, 
bunun tekrar kanunlaşması ihtimali ve şansı 
çok güçleşecek ve dolayısiyle Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi önümüzdeki yıl içindeki hizmet 
ve faaliyetlerinde bâzı aksaklıklara duçar ola
bilecektir. Bu inançta olduğum içindir ki kanu
nun lehinde bulunmaktayım. Bu haliyle tas
viplerinize mazhar olduğu takdirde, ileride ha
kikaten daha uygun ve mükemmel ve memleket 
ihtiyaçlarına tevafuk edecek şeraiti haiz hü
kümler taşıyacak bir kanun tedvin edilinceye 
kadar bunun tasvibedilmesinin uygun olacağı
nı zannetmekteyim. Sırf bu maksadı izah için 
söz aldım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Vakit 

geciktiği için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz isti-
yen? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Bir noktayı, 
muhterem arkadaşımın bir noktasını eleştirmek 
istiyorum, başka söz alan olmadığına göre. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu primli Full - Time'in adaleti 
temin edeceğine ait biraz önceki hatip arkada
şım bir ifadede bulundu. Haddizatında primli 
Full - Time hastalar arasında sosyal adaleti 
bozmakta, yani parası olan özel muayeneyi ra
hatlıkla yaptırdığı, ama fakir muayene olama
dığı için itibar görmiyen bir sistem. Bu bir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yok 
beyefendi, yapmayın siz hekimsiniz. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sağlık Bakanına buradan 
sordum,« primli Full - Time tatbik eden hasta
nenin poliklinik defterinde bana resmî kayıtla
ra göre Full - Time tatbik ettikten sonra klinik 
şefleri ve şef muavinlerinin bir tane fakir 
hasta muayene ettiğine dair misal verebilir 
misiniz, dedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tatbikatı re
alist olarak lütfedelim ve ona göre hareket ede
lim. Bir defa, birincisi hastalar arasındaki sos
yal adaleti bozuyor, ikincisi, hekimler arasında 
büyük farklarla kendi bünyesini tahribediyor. 
O bakımdan zaten Full - Time 20 - 25 senedir 

Avrupa milletlerinde itibar görmiyen bir usul. 
Primli Full - Time itibar görmiyen bir usul, 
özür dilerim tekrar işgal ettiğim için. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Koksal arkada
şım bu kürsüde ifade ettiği hususları daha ön
ce de komisyonumuzdaki müzakereler esnasın
da dile getirdiler ve kanun tasarısı üzerinde 
komisyonumuzda enine, boyuna müzakere ya
pıldı. Gerek komisyondaki müzakereler esna
sında ve gerekse buradaki konuşmaları arasın
da Sayın Koksal Batıda prim usulle tatbik edi
len Full - Time olmadığını ifade ettiler, ama bi
zim haricen yapabildiğimiz tetkikata göre; ge
rek Almanya'da, gerekse Amerika'da klinik 
şeflerine tahsis edilmiş bâzı yataklar vardır, 
bu yataklara yatırılan hastalardan alınan pa
ralar münhasıran klinik şeflerine tahsis edil
mektedir. Gerçi sistemin adı primli Full - Ti
me sistemi değildir, ama onlara da bir yatak 
tahsis edildiği, bu yataklara tahsis edilen has
talardan alınan ücretlerin de o hastanın yatmış 
bulunduğu kliniğin profesörlerine ve dolayı
siyle de o hastaya hizmet gören asistanlara 
tevzi edildiği de bir hakikat olarak karşımıza 
çıkmış bulunmaktadır. 

Ancak, Sayın Köksal'ın da gayet iyi bildik
leri şekilde, memleketimizde yeni tatbik edilen 
bir sistem olan Full - Time'in elbette ki aksı-
yan tarafları olduğu gibi, iyi taraflarının ol
duğu da muhakkak bulunmaktadır. Yine bu 
noktai nazardan hareket eden komisyonumuz, 
komisyon raporunun üç kişilik bir teknik ar
kadaş grupu tarafından hazırlanmasını ve ko
misyonun beliren kanaatlerinin raporda dile 
getirilmesi hususunu kabul etmiştir. Şimdi eğer 
uygun görürseniz komisyon raporunun bir kıs
mını Yüce Senatonun ıttılana sunmak istiyo
rum. 

«Ancak, komisyonumuz bu tasarıyı aynen 
benimsemiş olmakla beraber, Tıp fakülteleri
mizde de, tıpkı Full - Time'a tabi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı eğitim hastanelerin
deki sisteme müşabir bir prim usulünün tatbi
kinin, zamanla mahzurlu neticeler tevlidedebi-
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leceği kanaatine de varmıştır. Filhakika tecrü
be ile görülmüştür ki, tazminattan maada me
saide prim uygulanması hekimler ve klinikler 
arasında haksız rekabet doğurmakta, hattâ 
prim haklarının artırılabilmesi gayesiyle mev
cut kliniklerin bölünmesi şeklinde neticelere 
dahi müncer olabilmektedir. 

Bu bakımdan, senelerden beri Meclisleri
mizde ileri sürülen temennileri de dikkat na
zarına alarak, ayrıca üniversitelerimizin de her 
vesile ile şikâyetçi bulundukları ve fakat çare
lerini bulup teklif etmekten âdeta kaçındıkla
rı, üniversiteler arasındaki farklılık ve eşitsiz
lik hususlarının süratle izalesinin zaruri oldu
ğuna komisyonumuz inanmaktadır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Kok
sal arkadaşımız Full - Time tatbikatının aksı-
yan bâzı tarafları olduğunu ifade ettiler. Bu 
demek değildir ki, tetkik etmekte bulunduğu
muz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesin
de Full - Time tatbikine ait kanunun da kötü 
tatbik edileceği mânasına gelmez. Kaldı ki, Yü
ce Senato ve Meclislerimiz 1044 sayılı Kanun 
ile Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinde gö
revli öğretim üyeleri ve yardımcılarına ve tıp 
personeline döner sermayeden ödenek ve prim 
verilmesi hakkındaki bir kanunu da kabul et
miş ve bu kanun halen Ankara Tıp Fakültesin
de tatbik edilmekte bulunmaktadır. Ege Üni
versitesi Tıp Fakültesine prim ve ödenek veril
mesini öngören tasarı Ege üniversitesi ile An
kara Tıp Fakültesi arasında bir muadeleti de 
temin edecek mahiyette bir tasarı olması iti
bariyle isabetli olarak Meclislere getirilmiş bir 
tasarı olarak mütalâa ediyoruz. Gaye, fazla ça
lışana çalıştığı miktarda daha fazla para vere
bilmek imkânını yaratmaktır. Elbette ki, çalı
şan daha fazla da para alacaktır. Sayın Kok
sal'in Ankara'da Full - Time tatbikatı yapılan 
bir hastanedeki bir doktorun bir yıl zarfında 
63 bin lira Full - Time'dan prim aldığı şeklin
deki beyanını, eğer aylara taksim edersek, o 
doktorun ayda 5 bin lira civarında prim aldı
ğını tesbit etmek mümkün olabilir ki, Sayın 
Köksal'ın çok değerli meslekdaşlarına bu mik
tarı çok görmemesini istirham ediyorum, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; geç vakitte huzurları-
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nızı işgal ettiğim için özür dilerim. Koksal ar
kadaşımın tereddüdünü, endişesini belki izale
ye faydalı olurum mülâhazası ile söz aldım. 

Sayın Koksal arkadaşımızın, samimî bir 
inançtan hareket ederek bu görüş tarzını orta
ya attığına inanıyorum, kendisine saygım son
suzdur. Ancak, katılamadığım bâzı hususları 
ben de kendime göre izah etmeye çalışacağım. 

Bu tasarının getirdiği espiri şudur: Hekim 
sokaktaki muayenehanesinde hasta kabul et
mekten bıkmıştır, istememektedir. Yani hekim 
dediğim üniversite öğretim üyesi. Bunu klinik 
içerisinde gerek lâboratuvar sahibi, gerekse kli
nik sahipleri için vakarlı bir şekilde kliniği içe
risinde yapmak istemektedir. Ve bu hizmeti ya
parken kazandığı iradın yarısını da müesseseye 
bağışlamaktadır. Şimdi bu hekimler arasında 
memnunsuzluk mu uyandırır? öyle itiraz edi
yor Sayın Koksal. Efendim, bir hekim, hizme
ti nisbetinde para alıyor, burada niçin mem
nunsuzluk olsun. 63 bin lira da alabilir, 163 
bin lira da alabilir. Nitekim misal vereyim ken
dilerine, hiçbir yerde yoktur dediler; Alman
ya'da Klinik Ober Artz denilen klinik şefleri 
30 bin, 40 bin, 50 bin mark alabilir şehrine 
göre ayda. Hususiyetleri vardır, oraya yatan 
her hastadan tam sokaktaki hasta kadar para 
alır. Zaten Almanya'da 79 bin tabib vardır. 
Hiçbir tanesi serbest hasta ile doğrudan doğ
ruya münasebette değildir, hepsi sigortalara 
bağlı hastalardan sigorta vasıtasiyle paralarını 
alırlar. ı 

Bir noktada Sayın Köksal'ın samimî inancı
na iştirak ediyorum. O da, vatandaş olarak 
hastaneye giden hasta kimisi sigortalıdır, ki
misi sigortasızdır, kimisi varlıklıdır, kimisi var
lıksızdır. Hakikaten kendi sağlık problemlerini 
halletmek için bugün Parlâmento üyeleri dahi, 
yani bir ücret ödeme durumunda olsalar, düşü
neceklerdir, malî vaziyetleri bunu icabettirir. 

Bu itibarla zaten o yolda da gidilmektedir, 
sağlık sigortası yayılması öngörülmüştür, bu 
yolda adım atılmıştır. Yani bu meselenin halli 
faslı o taraftadır. Aksi halde hekim çalıştığı 
nisbette para alması hakkıdır. Bunu kaldırdı
ğımızı kabul etmediğimizi farzedelim. Ne ya
pacak, hasta nereye gidecek? Beyler Sokağında 
izmir'de meşhur hekimlerin bulunduğu bir so
kak, orada muayenehaneye gidecek. Muayene-

280 — 
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hanede ücreti ödiyecek ve arkasından şu lâf 
çıkacak, muayenehane ile hastane arasındaki 
tünel, bilmem ne dedikodusu... Hekim 
bundan bezmiş artık, vakarlı bir mes
lek icrasını yapamadığı için rahatsız ol
maktadır, bundan kurtulmak istiyor. Bı
rakınız ki elimize Ege üniversitesinin prim 
ödeneklerinin net miktarları var, pardon An
kara Üniversitesinin. 2 490 liradır en çok mik
tarı alan. O da klinik hocası değildir, pataloji, 
anatomi pataloji hocasıdır. Bu hocalarımızı, lâ-
boratuvar hocalarımızı da bu şekilde müessese
lere bağlamak; preparat muayeneleriyle her 
halda temin ediyor, bunu. Ondan sonra gelen 
1 020, 1 017, 836, 1 119, 1 489, 353, 306 lira. El
lerine geçen para miktarları bundan ibaret. 
Böyle astronomik rakamlar falan yok. Demin 
kendilerinin beyan buyurdukları senede 63 bin 
lira alan hekim her halde çok amaliyat yapmış
tır, çok çalışmıştır, günün birçok saatini bu işe 
hasretmiştir. Sonra ben de hekimlerle sık temas
tayım, bu sebepten birbirlerini kıskanma, bir
birlerine imrenme gibi durumla karşılaşmadım. 
Belki bana raslamadı. Yani, bu tasarı müesse
selerimizi nispî bir ferahlık getirecektir, esasen 
bundan sonra üniversite Tazminat Kanunumuz 
Meclislerden geçmek üzere, eğer Devlet bütçesi 
kâfi gelirse o oradan hallolunacaktır. Binaena
leyh, bu palyatif bir tedbir olsa dahi yapılmalıdır, 
faydalıdır. Hem sıhhi hizmetlerin yürütülmesi 
bakımmdau, hem de akademik fonksiyonun ak
samaması bakımından ben bunu çok hayırlı gö
rüyorum, desteklemenizi rica ederim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

önergede ivedilik hususu da mevcut idi. 
ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kanun tasarısının mükerrer geçici 11 nci 
maddesinin çıkarılması üzerinde 110 sayın üye 
oy kullanmış. 110 müspet oy tesbit edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kanun tasarısının geçici 11 nci maddesi 
üzerinde 106 sayın üye oy kullanmış, 106 kabul 
oyu tesbit edilmiştir. 

Aynı kanun tasarısının değişen 12 nci mad
desi üzerinde 106 sayın üye oy kullanmış, 106 
kabul oyu tesbit edilmiştir. 

Aynı kanunun geçici 13 ncü maddesi üze
rinde 109 sayın üye oy kullanmış; 108 kabul 
1 çekinser oy tesbit edilmiştir. 

Aynı kanun tasarısının tümü üzerinde 108 
sayın üye oy kullanmış; 107 kabul, 1 çekinser 
oy tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğ
retim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp per

soneline prim verilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Ege Üniversitesi Tıp persone
linin 115 sayılı Kanunla değişik 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 58 nci maddesine gö
re verilmiş olan döner sermaye ile işletilen kür
sü, enstitü ve lâboratuvarları ile sadece öğre
tim ve araştırma yapan kürsü, enstitü ve lâbo-
ratuvarlarında görevli öğretim üyelerine ve 
öğretim üyesi yardımcılarına aylık ve üniver
site tazminatlarından ayrı olarak, emekliğe esas 
olan aylık tutarlarını geçmemek üzere döner 
sermaye gelirlerinden ek ödenek verilir. 

Ek ödenek alanlar hariçte serbest olarak 
meslek ve sanatlarını icra edemezler, resmî ve 
özel her hangi bir müessesede aylıklı, ücretli 
veya sözleşmeli görev alamazlar. Ancak döner 
sermaye ile işletilen kürsü, enstitü ve lâboratu-
varlar ile sadece öğretim ve araştırma yapan 
kürsü, enstitü ve lâboratuvarlarda görevli öğ
retim üyeleri kanunların kendilerine yüklediği 
görevleri yapmak üzere Fakülte Profesörler 
Kurulunun izni ile üniversite, yüksek öğretim 
ve bilimsel araştırma kurumlarında eğitim ve 
araştırma ile ilgili bir ek görev alabilirler ve 
bu ek görev karşılığı alacakları ödenek, aylık 
veya ücretleri fakülte döner sermaye hesabına 
yatırırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. önerge vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz kanunun ibaşlığmı ve 

birinci maddesinin, ve ikinci maddesinin tadili
ne ait teklifimi saygılarımla arz ederim. 

Ordu 
Şevket Koksal 
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Kanun başlığı : 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 

öğretim üyeleriyle öğretim yardımcılarına dö
ner sermayeden hekimlik tazminatı ve yardımcı 
tıp personeline prim verilmesine dair kanun ta
sarısı : 

Madde 1. — Ege Üniversitesi tıp personeli
nin 115 sayılı Kanunla değişik 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 58 nci maddesine göre ve
rilmiş olan döner sermaye ile işletilen kürsü ens
titü ve lâboratuvarlarında görevli öğretim üye
lerine ve öğretim üyesi yardımcılarına aylık ve 
üniversite tazminatlarından ayrı olarak döner 
sermaye gelirlerinden hekimlik tazminatı olarak 
ek ödenek verilir. Bu ek ödenek klinik başkanı 
profesörlere 4 500, 4 000; doçentlere kıdemlerine 
göre 3 000 ile 3 500; mütehassıslara kıdemlerine 
göre 2 000 ile 2 500; asistanlara kıdemlerine gö
re 600 iıle 1 000 * lira arasında tesbit edilir. 

Ek ödenek alanlar hariçte serbest olarak mes
lek ve sanatlarını icra edemezler, resmî ve özel 
her hangi bir müessesede aylıklı, ücret veya söz
leşmeli görev alamazlar. Ancak döner sermaye 
ile işletilen kürsü enstitü ve lâboratuvarlar ille 
sadece öğretim ve araştırma yapan kürsü, ens
titü ve lâboratuvarlarda görevli öğretim üyeleri 
kanunların kendilerine yüklediği görevleri yap
mak üzere Fakülte Profesörler Kurulunun izni 
ile üniversite, yüksek öğretim ve bilimseli araş
tırma kurumlarında eğitim ve araştırma ile ilgili 
bir ek görev alabilirler ve bu ek görev karşılığı 
alacakları ödenek, aylık veya ücretleri fakülte 
döner sermaye hesabına yatırırlar. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
nin döner sermaye ile işletilen kürsü, enstitü ve 
lâboratuvarları ile sadece öğretim ve araştırma 
yapan kürsü enstitü ve lâboratuvarlarında nor
mal mesai saatleri dışında çalışan yardımcı tıp 
personeline prim verilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Koksal. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım, getirdiğimiz tadil teklifi âdil bir 
tekliftir. Biraz önce Sayın Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker verdiğimiz bir misalden de bir he
kim .arkadaşımıza ayda 4 500 lirayı çok mu gö
rüyorsunuz, dediler. Böyle bir şeyimiz yok. îşte 
ayda 4 500 lira maaş zait üniversite tazminatı 
zait Garp'da olduğu gibi hekimlik tazminatı, 
4 500 lira hekimlik tazminatı. Getirdiğimiz usul 
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âdil bir usuldür. Burada belki miktarlar üzerin
de, rakam üzerinde hatalarımız olabilir. Bunu 
yüce komisyon düzeltir. Ama bu sistem fakülte
de hekimjler arasında tam bir birliği, beraberli
ği, Garp'da olduğu gibi, getirecektir. 

Sayın Hocam Ertuğ'da Ankara Üniversitesi
nin Full - Time tatbikatına ait tazminattan ayrı 
primlere misal verdiler. Ve tazminat dışı prim 
olarak en yüksek de 2 400 küsur lira miktarı 
Yüce Heyetinize arz ettiler. Ancak bir özel du
rum var. Özel durum şu muhterem arkadaşla
rım : Ankara Üniversitesi Full - Time Kanunu 
çıktıktan sonra kanunun bu kanunda da olduğu 
gibi, bu kanuna göre yapılacak ödemelerin şekil 
ve şartları kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Perso
nel Dairesinin uygun mütalâası alındıktan son
ra üniversitece hazırlanacak yönetmelikle belir
tilir. Kanun çıktıktan sonra üniversitenin Full -
Timeye girmesi ve bu iş biraz kanunun tatbika
tını geciktirmiştir. Elimizdeki tatbikat kısa bir 
zamana ait tatbikattır. Halbuki, daha iyi tetkik 
edilirse kanunun prim mevzuundaki neticeleri 
bu şekilde değişik olduğu meydana çıkar muh
terem arkadaşlarım. Teklifime itibar etmenizi, 
teklifimde belki rakamlar itibariyle komisyon 
değişiklik yapabilir, çok âdil olabileceğini ve 
gerçek Full - Timenin Ege Üniversitesi Tıp Fa
kültesinde yeni bir Garp sisteminde bir hizmet 
anlayışı, hekimlik tazminatı şeklinde ortaya ge
tirmekle ilerde karşılaşacağımız kanunlara kar
şı da büyük bir ışık tutacağı kanaatiyle madde 
üzerindeki bu teklifime itibar edilmesini hassa
ten rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Buradan kısa mâ
ruzâtta bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, hay hay efendim, an
cak mikrofona yaklaşınız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Koksal ar
kadaşımızın takririnde primli hekimlik tazmi
natı ek ödenek olarak verilir şeklinde bir ibare 
vardır. Ve profesörlere, doçentlere dört bin, şek
linde bâzı rakamlar da tesbit etmektedir. Dö
ner sermayede para olmazsa bu paraların Hazi
neden karşılanması icabeder. Ve çalışanla çalış-
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mıyan aynı miktarda tazminat alacaktır. Bu iti
barla bu takrire katılamıyoruz, arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal buyurunuz. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım bir tenakuza düşüyoruz. Misali oku
duk. Tazminat verilir, tazminatın dışında Sayın 
Ertuğ rakamı verdi. Prim olarak da 2 000 küsur 
lira para veriliyor. Tazminat için 1 840 küsur 
lira, 2 000 lira da prim dört bin. Bu parayı zaten 
tutuyor. Getirdiğimiz sistem daha âdildir, daha 
berraktır, muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Ertuğ'un Ankara Tıp Fakültesinin 
Yüce Heyetinize sunduğu listenin tamamen za
bıtlara geçmesini de isterim. Yarın çok daha ber
raklığa kavuşacağız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürkçine 
madde üzerindeki görüşme bitti efendim. Kimse 
söz istemedi. Yalnız önerge üzerinde söz var. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner
ge üzerinde rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; tazminat ayrı
dır, ödenek ve prim durumu ayrıdır. Buradaki 
ödenek ve prim döner sermayeden olacaktır. 
Halbuki tazminat doğrudan doğruya bütçeden 
alman bir paradır. Döner sermayede para olur
sa ödenek ve prim verilecektir, bu itibarla öner
ge fiilî duruma uygun değildir. Madde aynen 
kabulü gerekmektedir. Teşekkür ederim. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Başka
nım önergemdeki tazminatla Ibir karıştırıllma ol
du. Mevcut metinle bizim teklifimizde bir aykı
rılık yok. Prim de, tazminat da döner sermaye
den verilmektedir. Usul 'böyledir, istenen de bu
dur. Sayın Öztürkçine'lde bir yanlış ifade oldu. 

BAŞKAN — Önerge okundu, lehinde aley
hinde konuşuldu. Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp alınma

masını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi biraz evvel okunan şekliyle 
oylarınıza arz edeceğim. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
nin döner sermaye ille işletilen kürsü, enstitü ve 
lâboratuvarları ile sadece öğretim ve araştırma 
yapan 'kürsü, enstitü ve lâboratuvarlarmda nor
mal mesai saatleri dışında çalışan öğretim üye
leri öğretim üyesi yardımcıları ve yardımcı tıp 
personeline prim verilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen 
yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

«Madde 2. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
nin döner sermaye ile işletilen kürsü enstitü ve 
lâ'boratuvarları ile sadece öğretim ve araştırma 
yapan kürsü enstitü ve lâboratuvarlarmda nor
mal mesai saatleri dışında çalışan yardımcı tıp 
personeline prim verilir. 

Şevket Koksal 
Ordu. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde söz istiyor 
musunuz Saym Koksal? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Birinci mad
de üzerindeki önergemin reddedilmesi sebebiyle 
söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması
nı oylaınnıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kalbul edenler. Etmiyerüjer. Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul ed«nller. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna görle yapılacak öde
melerin şekil vie şartları, kanunun yayımı tari
hinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesinin uygun mütalâası 
alındıktan sonra üniversitece hazırlanacak yö-
netmieükte belirtilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun ve hazırlanacak yö
netmeliğe göre ödenecek ek ödenek; ve primler 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mıadesi 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen yok. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok teşekkür ederim 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Görüşülecek başka bir husus 
bulunmadığından 7 Mayıs Çarşamjba gvmji saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 

6, - DÜZELTİŞLER 

6 . 5 . 1969 tarihli 56 noı Birîesinı tutanağı so:runa ekli 1255 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltisler yapılacaktır : 

Sayfa 

6 
16 

18 

Madde 

6 
32 

36 

Satır Y ınlış 

Sondan 2 yönetinıii ie 
Baslık Yok 

Doğru 

yönetimi ile 
ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 
muhakkiklerini Millî Eğitim muhakkiklerini Millî Eğitim 
Bakan?, tarafın ian Danıştaya Bakanı tâyin eder. Bu hususta 

fezleke, Millî Eğitim Bakanı ta
rafından Danıştaya 

' 1 * ' ^ » 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısının mükerrer geçici 11 nci maddesinin 
metinden çıkarılmasına ait verilen oyların sonucu 

[Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemal ettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm-
oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

denlerj 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksolcy 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçinc 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Çambolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AbduriT. liman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Ilaklun Menteşe-oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bing 'il 

NİĞDE 
Kudret Bayann 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mccdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

StİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O "Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran üzkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün al di 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katıl mıy anlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağla yangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALTÎ 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkcrim. Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendcci 

Ahmet Demir Yüce 
C m IHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Bctil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(î .) 

[Acık üyelik] 

Eskişehir 1 

Yekûn 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısının geçici 11 nci maddesine verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye SL/ISI ; 1.83 

Oy verenler : 106 
Kabul edenler : 106 

Reddedenler : 0 
Oekinscrler : 0 

Oya katılmıyanlar : 76 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim. Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
M ust afa B oz o k1a r 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat' 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamcli Özer 

MANİSA 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Rulıi Tunakan 

MARDİN 
Abdurralıuıan Bayar 

MUĞLA 
Uya s Karaöz 
Haldun Mentcşeoğiu 

MUŞ 
İ.sa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

— 287 — 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Reıet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaf f e r Yurda kul e r 
(İ. Ü.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

TUNCELİ 
Arsian Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyun 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya kahhnıy anlar] 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürck 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmcn 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karakücük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEYŞEHIR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 1 

Yekûn 1 

*>•<* 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEI 

Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

* SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğiu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Âdil ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

288 — 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısının değişen geçici 12 nci maddesine 
verilen oyların sonucu 

{Salt çoğunluk sağlanmaktır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
"Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarhealı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenLer : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLTÎ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmajztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y, Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuınakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

289 — 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan • 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya kaUlımyanlar] 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (il. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Giücügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (1.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER. 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
II Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Suad Havri Ürgüplü; 
d.) 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısının geçici 13 ncü maddesine verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmaştır.) 

TABIÎ ÜYELER I 
Vehbi Ersü 
Suphi Cürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADTYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
A. Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 73 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Knıaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

1 EDİRNE 
Mehmet Nazif Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

— 2« 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürck 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

di — 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İı yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
3 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
• Osman Salihoğlu 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 



C. Senatosu B : 56 6 . 5 . 1969 O : 1 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lû t fi Hocaoğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kaıı 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Manaur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Reşat Zaloğiu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

UEFA 
î. Eteni Karakapıcı 
Hasan Orai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[ÇeJcinser] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Oya kat ılmıy anlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Seîâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alilıoeagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMÎR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

M AR AŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koç aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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O. Senatosu B : 56 6 . 5 . 1969 O : 1 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sanıi Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tuııçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapaıılı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edenLer : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

— 29 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

~\ T" A T" 4 m"\7" 4 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersazn 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

3 — 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Ecfet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahınan Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

[Çekinser] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Oya katılmıy anlar] 

BURSA 
İ. Sa'bri Çağl&yangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mir kelâm oğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelik] 

Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğla 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu. 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
(İ-) 

Eskişehir 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

6 . 5 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Ahmet Orhan Akça'ya izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/777) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

4. —• Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. •—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-

age And Culture Center ismi ile faaliyette 
bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Al'ihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleştik Devletleri Hükümeti arasında a'k-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 neü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyaeak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Chımhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Arakik 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis-

2 — 

yonu raporu (Millet Meclisi 1/248; Cumhuri
yet Senatosu 1/995) (S. Sayısı : 1265) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/325; Cum
huriyet Senatosu 1/998) (S. Sayısı : 1266) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar TunagüVün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni, ve-
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/996) (S. Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 4.1969) 

X 3. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Se
natosu 1/994) (S. Sayısı : 1255) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1969) 

X 4. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına da i r 



sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul lolunan [metni ve Cumhuriyet 'Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî iSavunma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet Senatosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 
[Dağıtma tarihi .• 19 . 4 .1969] 

5. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gö
revli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı 
tıp personeline prim verilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/1005) (S. Sa
yısı : 1264) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1969) 

6. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin sa
tılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eği
tim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler persone
li hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/505; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1006) (S. Sayısı : 1267) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 5 . 1969) 

7. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/583; Cumhuriyet Senatosu 1/1007) (S. Sa
yısı : 1268) (Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1969) 

8, — Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 
1/1008) (S. Sayısı : 1269) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1969) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/533; C. Senatosu 1/994) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 742) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı -.6730-42192 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 3 . 1969 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısı, dosyası ile birilikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bıı tasarı 26 . 6 . '1968 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 21 ve 24 . 3 . 1969 tarihli 67 ve £8 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 742) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 10 . 4 . 1969 

Esas No. -.1/994 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

'Tetkiki hususu Komisyonumuza 'havale edilen (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
kanunu) tasarısı, Komisyonumuzun 4 . 9 . 1969 tarihli Birleşiminde ilgili hakanlıklar temsilcileri
nin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

I - Tasarının •gerekçesnıde de ifade edildiği üzere memleketimizin, çağdaş medeniyet, seviyesine 
erişip ,ayak uydurabilmek için 'her alanda olduğu gibi (teknik yönde ide, zarureti tartışılmıyaeak 
olan ibir seferberlik halindedir. 

imar ve endüstri lalanilarındaki faaliyetlerimizin 'yürütülmesinde, ileri memleketlerdeki bilimsel 
ve teknik araştırma metotlarının en kısa zamanda teknik (çalışma şist emimizin içine tam mânasiyle 
yerleşmesi icabetmektedir. Bu itibarla, mühendislik ve mimarlık iğretimi veren yüksek dereceli 
okullarımızın, memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak nitelikte bir teşkilâtlanmaya sahilbolması, günü
müzün şartları muvacehesinde zaruridir. 

£*JO 
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Bu 'zaruret neticesinde hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 
Ancak, 
I - Dıevlet Mühendislik ive Mimarlık aikıademilerinde, üniversite tazminatlarına 'paralel Ibir t&z-

minait sisteminin (gerçekleştirilmesi; 
II - Millet Meclisi metninde öngörülen, Devlet Mühendislik ve Mimarlık ^kademlileri profesörlü

ğüne seçilecek doçentlerde aranacak şartlar meyamndia; «en az iki yıl akademilerde eğlemli ve eğ
lenişiz doçentlik yapmış olmak» hususunun da dikkate alınması ve 14 ncü maddede sözü edilen yö
netmelikte Ibu hususa yer verilmesi; 

3. Devlet Mühendûsilik ve Mimarlık laikademilerinde «'Tanı fgün >- Ful Time» çalışmayı sağlıyaeak 
kanunun öncelikle ele 'alınması ve yürürlüğe konulması; 

Komisyonumuzca (temenniye .şayan 'görülmüştür. 
II - Millet Meclisi metninin geçici 11 nci maddesinin mükerreren yazıldığı tesbit olunduğumdan 

metinden çıkartılmış; buna paralel olarak mütaakıp madde numaraları değiştirilmiş ve '12 nci mad
de redaksiyon bakımından değişiklik yapılmış, diğer maddeler Komisyonuımuzea da -aynen kabul 
edilmiştir. 

Başkan Bu raporda Sözcü Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ankara (Bolu Söz hakkım mahfuzdur. Hayri Dener 

Turgut Cebe Alâeddin Yümaztürk Kâmil Karavelioğlu imzada bulunamadı 

Elâzığ Kastamıonu Kayseri 'Kırklareli 
Celâl Ertuğ Mehmet Çamlıca Sami Turan AU Alkan 

imzada bulunamadı. imzada bulunamadı. 

Konya Sivas 
Mehmet Varışlı Hüseyin Öztürk 

imzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 4 . 1969 
Esas No. : 1/994 
Karar No. : 140 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 3 . 1969 tarihli 69 ncu B" leşiminde öncelik ve (ivedilikle ^ötrüşütonek ıaçık 
oy ile kalbuıl edilen, Devlet Mühendislik ve Mimarlık lalkademileri kanunu tasarısı, Komisyonu
muzun 10 Nisan 1969 tarihli 32 nci Biirleşüinıinlde -Millî Eğitim Bakanı 'da hazır bulunldıuğu halde 
tetkik ve (müzakere -olunldu. 

I - Tasarı, hailen mevcut yükislek dlereceli teknik iokullarm, eğitim ve öğretim görevini 'daha 
geniş 'hlir kapasirte ile yapabilmelerini temin m aks-udiyle, günümüzün şartlarına uygun 'bir teşki
lâtlanmanın .geıreeıkleştirilmiesini önglörmekt edir, 

'Türkiye, ıgelenefcsel tarım ekonomisinden çık; ak sanayileşme ve hızlı kalkınma temposuna 
ginmiştir. Meımleketlimlizı'de istenen bir büyüme İr ' inm elde edilmesi suretiyle çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşılaibilmesi, her şeyden önce gerekH .sayıda ve nitelikte insangücüııiün, kalkunma 
çabasına, gereken zamıanda katılmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak, îkincâ Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında, «eğitim arzını artırıcı tedbirler alırmaidığı takdirde, il'972 yıkıda mühendislerde 
16 00- kişilik bir insıangücü açığının ortaya ç ı k r ı ğ ı » belirtilmektedir. 

Bu balkımdan; insangücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınacak tedbirlerin anlcak uzun süre
de netice vereceği de'diikkate alınıaırak; kalkınma içinde stratejik önemi olan teknik elemanların, 
sayı ve nitelik yönünden yeterdi bir duruma gel irilim esini sağlaınıak büzere; mühendislik öğretimi 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1295) 
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veren yüksek dereceli okullarımızın, memleket şartlarının gerektirdiği hacım ve seviyede teşki
lâtlandırılması konusunun öncelikle ele alınması l>ir zaruret 'halline gellımiştlir. 

Za'manııımızdıa, mühendislik ve mimarlık öğretimi veren illeri t i r ibilim müessesesinde aşağiiaki 
özellikler mevcut bulunmaktadır: 

a) Gellş'en bir öğretim, ancak ımietotlu ve sürekli amaştırma çal;.şamaları ile paraleıl olarak yü
rütülmektedir. 

!b) Öğretim üyelerimin geliştirilmesi, öğnetirn ve araştırma .faaliyetlerinin fiilen varlığı ve sü-
rekliiliği ile sağlanmaktadır. 

•c) Teknik ve bil'imısie! problemlerin çözümlenilnesinde resmî ve özel sektörle işlblirliği yapmak 
ve istişari imünasielbetler teisis etımek zarureti 'bulunmaktadır. 

İd) Bilim ve teknikte (mieydana gelen filerilemeleıri yakından izlemek üzere, geniş çapta 'bilimsel 
yayın faaliyeti gösterilmektedir. 

e) Yalbancı 'benzer müesseseler ile bilimsel işbirliği kurmak ve araştırma çalışmalarında dış 
âılemldeki gelişme ve problemlerden faydalanmak için onlar gibi teşkilâta salhip bulunmak gerek-
•meiktedir. 

f) İş hayatının ve sanayliin idleıvaımlı değişen ve gelişen şartlarına uyabilmek ve ilerlemek im
kânlarını gelişitireibillmek için teşkilât ve müfredat değişikliklerinin 'kolaylıkla yapılmasını 'müm
kün kılacak mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu şartların ve özelliklenin gerçekleşmesi, bilimsel bakımdan kenldi kendine glelişdbilen öğre
tim Ve eğitim ımüesseselerinin ıme'vculdiyetine 'bağlı bulunduğu cihetle; 'nıeimleketimi^dıe halen mü
hendis ve mlıimar yetiştirmekte olan yüksek deroceli teknik 'okullardan Istanlbul 'Teknik Okulu ve 
İstanlbul Akşaım 'Teknik Okulu ile 7475 sayılı Kamınla açılmaları kararlaştırılan İzlmir ve Ellâzığ 
Toknik okuOlaırınm, 165 sayılı Kanunla açılması öngörülen Zonguldak Teknik Okulunun yeni bir 
statüye kavuşturulmalarını ve ileride 'aeıilmalan zaruri olan diğer yüksek dereceli tekillik okulların 
faalliyete geçmelerini temin etmek; «fözü edilen okullara öğretûm üyesi bulmaktakli güçlükleri 
gildermek; iktisadi kalkınma hedeflerine ulaşmak 'bakımından gerekli olan teknik insanlgüteü ihti
yacını karşılamak imkânını sağlamak .maiksadiyk" hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca 
uygun mütalâa cdlilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Değişiklik yapılan maddelere ilişkin gerekçeller: 
1. Millet Meclisli metninin geçici 11 nci ma.1 leşinin mükerreren yazıldığı tıes'blit olunduğundan 

metinden çıkarılmış ve 'buma paralel olarak m üt n akıp maddelerin numaraları değiştirilmiştir. 
2. Geçici 12 nci maddede. Millî Eğitii'm Kordsyonunun redaksiyon bakımından yaptığı deği

şiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve geçici 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
3. Kom'iLsyonuımuzca geçici 13 ncü madde olarak 'kaimi edilen Millet Meclisli metninin geçici 

14 ncü maddesinde yapılan değişiklikle; yüksek dereceli İstanbul Teknik Okulundan muhtelif dev
relerde mezun olanların müktesep Ulaklarının koranımasn. ve yeni duruma intibaklar sağlanmış bu
lun m aktaldır. 

4. M'illet Meclisi metninin düğer maddeleri ilişik cetvellerle birlikte Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Gen'el Kurulda önceflik ve ivedilikle görüşülmedi hususunda istemde 'bulunul
ması kararlartırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Tabiî Üye 

Y. KöJcer O. Salihoğlu C. İnhaya S. Karaman 

İstanbul Manisa Niğde Van 
H. Berhol O. Karaosmanoğlu K. Baykan F. Melen 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1255) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Mühendis, Mimar, Yüksek 
Mühendis ve Yüksek Mimar yetiştiren, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, bilimsel özerkliği olan 
yüksek dereceli öğretim ve araştırma kurumlarıdır. 

Mühendis ve Mimarlık bölümlerinin öğretim süresi en az dört yıl, tamamen denk program
larla geceleri öğretim yapan bölümlerinin süresi ise en az 5 yıldır. 

Yönetmeliğine göre belirli şartlan yerine getirmiş Mühendis ve Mimarları Yüksek Mühendis 
ve Yüksek Mimar seviyesine çıkaracak olan bölümlerinin öğretim süresi ise en az bir yıldır. 

MADDE 2. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri, mühendislik ve mimarlık mes
leklerinde VÖ bu mesleklerle ilgili konularda öğretim ve araştırma yapan Makina, Elektrik, 
inşaat, Mimarlık, v.b. bölümlerinden, enstitü ve bilimsel kuruluşlardan teşekkül eder. Bu teşek
küllerin kurulması, kaldırılması, değiştirilmesi malî yönden Maliye Bakanlığı ile mutabık ka
lındıktan sonra yönetim esasları doğrudan doğruya Akademi Yönetim Kurulunun teklifi ve 
MilH Eğitim Bakanının onamı ile yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

/ - Bölümlerin organları : 

MADDE 3. — Bölümlerin organları şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu 
b) Bölüm profesörler kurulu 
c) Bölüm yönetim kurulu, 
d) Bölüm başkanı. 
MADDE 4. — Bölüm genel kurulu o bölümün profesörleri ve doçentleriyle bir dersin öğreti

minden başlıbaşına sorumlu olan öğretim görevlilerinden teşekkül eder. 

Bölüm genel kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilendiren konularla bölümde kürsü ve sair bilimsel 

kurumların teşkili için teklif ve temennilerde bulunmak, 
b) Tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve bu konulanda tekliflerde bulunmak, 
c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konularda mütalâa bildirmek, 
d) Bölüm başkan ve bölüm yönetim kurulu üyelerini ve Akademi Yönetim Kuruluna katıla

cak bölüm temsilci üyelerini seçmek. 
Bölüm genel kurulları, bölüm başkanının seçimi dışında, yılda iki defa, bölüm başkanının 

çağrısı ile toplanır. Bölüm başkanı, olağanüstü hallerde üye tamsayısının en az üçte birinin ya
zılı isteği üzerine, Genel Kurulu toplantıya çağırır Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. 

Başkan seçiminde kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

MADDE 5. — Bölüm profesörler kurulu, bölüm profesörleri ve doçentlerinin kendi araların
dan seçecekleri iki doçent ve profesörü bulunmıyan derslerin akademik bakımdan kıdemli 
olan doçentinden kurulur. 

C. Senatosu i S. Sayıı : 1255) 
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CUMHURİYET 8ENAT0SU MİLLÎ EĞİTİM 
(KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş 

I - Bölümlerin organları 

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

MADDE 4. — Milet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel bükümler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş 

I - Bölümlerin organları v 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. AT" 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayıı : 1255) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bölüm profesörler ve doçentlerin tâyin ve terfilerine esas olacak kararları almak ve bu 

konuda yetkililere tekliflerde bulunmak, 
(b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim üyelerinin ve görevlilerinin seçimini yapmak. 
Bölüm profesörler kurulu iki ayda bir üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 

kararlarını oy çoğunluğu ile alır. 

MADDE 6. — Bölüm yönetim kurulu, görevi başında bulunan başkan, öğretim görevine devam 
eden önceki başkan, bölüm genel kurulunun iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği iki 
profesör ve bir doçentten kurulur. Önceki başk n mevcudolmadığı takdirde yerine bir profesör 
seçilir. 

Bölüm yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bölüm genel kurulunun tekliflerini incebmek ve gereğine göre yeni teklifler hazırlamak, 
b) Bölüm başkanının getireceği işleri inceli 3rek karara bağlamak ve yapması gereken bü

tün işlerde kendisine yardım etmek, 
c) Akademi yönetmeliklerinin bölümlerle ilgili hükümlerini yerine getirmek, 
d) Bölümün ve bolüme bağlı kurumların bütçe hazırlıklarını yapmak. 
Bölüm yönetim kurulları, kararlarını üye tam > ayısının çoğunluğu ile alırlar. Bu kararlar, bö

lüm yönetimii le ilgili yönetmelikler hükümlerine göre doğrudan doğruya veya akademi yönetim 
kurulundan geçirilmek suretiyle kesinleşir. 

MADDE 7. — Bölüm başkanı, bölüm genel kurulunca ve üye tamsayısının en az üçte iki ço
ğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm profesörleri arasından salt çoğunlukla iki yıl için 
seçilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

Bölüm başkanı, arka arkaya ancak üç defa seçilir. 
Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesörler kurulu ve bölüm yönetim kurulunu toplantıya 

çağırmak, başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan kararları gereğine göre uygulamak veya yü
rütmek, 

b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yönelim ve öğretim işlerini yürütmek. 
Bölüm başkanı görevi başında bulunamıyaca^ı zamanlar içinde yönetim kurulu üyelerinden 

bir profesörü vekil bırakır. 

MADDE 8. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin öğretim, eğitim ve yönetim 
işleri : 

a) Akademi genel kurulu, 
b) Akademi yönetim kurulu 
e) Akademi başkanı. 

tarafından görülür. 

MADDE 9. — Akademi genel kurulu, oöliim genel kurullarının üye tamsayısından teşek
kül eder. Akademi genel kurullarının görevleri şunlardır : 

a) Akademinin bilimsel çalışmalarım ilgilen üren konularda teklif ve temennilerde bulun
mak; 

b) Akademinin bütününü ve bütün bölümlerini ilgilendiren ve onlarca uygulanacak tüzük 
ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bulunmak; 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bildirmek; 
d) Akademi Başkanını seçmek. 
Akademi genel kurulu, akademi başkanının yönetiminde üye tamsayısının çoğunluğu ile top

lanır. Akademi başkanı seçimi dışında, kararlannı toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile 

C. Senatosu (S. Sayıı : 126ı5) 
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Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun Ikaibul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu 'S. Sayıı : 1E55) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

alır. Başkan seçimi için yapılacak toplantılara kurulun en yaşlı üyesi başkanlık eder. G-enel Kurul 
normal olarak her yıl bir defa başkanın çağrısı ile toplanır. Bunun dışında, mevcut bölümler sa
yısının en az yarısının istemesi veya başkanın gerekli göreceği hallerde, genel kurul toplantıya çağ
rılır. 

MADDE 10. — Akademi yönetim kurulu, akademi başkam ile örğetim görevine devam 
eden önceki başkan, öğretim ve yönetim başkan yardımcıları ve bölüm başkanları ile her bölüm 
genel kurulunun kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği ikişer profesörden teşekkül eder. 

Akademi yönetim kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri ve yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademilerarası Kurul) kararlarının yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
almak, 

b) Bölümlerin hazırlıyacakları bütçe tekliflerini de göz önünde tutarak akademi başkanlığın
ca hazırlanacak bütçe tasarısına son şeklini vermek, 

c) Akademi başkanının getireceği isleri inceliyerek karara bağlamak, 
d) Bölüm profesörler ve yönetim kurullarından akademi yönetim kuruluna getirilen karar

ları inceliyerek kesin karara bağlamak. 
Akademi yönetim kurulu, bölüm profesörler ve yönetim kurullarınca alınan kararlardan uygun 

görmedilkerini, gerekçesiyle birlikte, ilgili kurula iade eder. Bu kurulların, akademi yönetim ku
rullarınca belirtilecek süre içinde, yapacakları ikinci teklif üzerine kesin kararı akademi yönetim 
kurulu verir. 

Akademi yönetim kurulu akademi başkanının yönetiminde üye tamsayısının üçte iki çoğun
luğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. 

MADDE 11. — Akademi Başkanı, akademi genel kurulu tarafından, akademinin aylıklı profe
sörleri arasından üç yıl için salt çoğunlukla seçilir ve Millî Eğitim Bakanınca atanır. Süresi do
lan Akademi Başkanı bir defa daha seçilebilir. Baıkan akademiyi temsil eder. 

Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel ukruluna ve akademi yönetim kuruluna Başkanlık etmek ve bu kurulla

rın kararlarını uygulamak; 
b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü iplerini görmek; 
c) Akademi yönetim kurulunca uygun görülen kanun tekliflerini tüzük ve yönetmeliklerle 

bu kurul tarafından karara bağlanan şekliyle bütçe, kadro, tâyin, terfi, izin, disiplin ve ödenekle 
ilgili hususları Millî Eğitim Bakanımn onayına sunmak. 

Başkan bütün bölümler üzerinde genel denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda belirtilen gö
rev ve yetkilerin kullanılmasını ve böylece akademinin yönetim, öğretim, eğitim, inceleme ve araş
tırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlar. Başkan işi başında bulunmadığı zaman bölüm 
başkanlarından birini vekil bırakır. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulu 

MADDE 12. — (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurul) her Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademilerinin Başkanı ve bölüm başkanları ile her akacıeminm genel kurulunun 
kendi üyeleri arasından iki yıl için üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçeceği birer profesör
den kurulur. Bu kurula Millî Eğitim Bakanı veya Bakanın kurul üyeleri arasından seçeceği kim
se Başkanlık eder. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurul toplantılarına Millî 
Eğitim Bakanının, teknik öğretimi idare eden Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı veya 
görevlendireceği bir üye tabiî üye olarak katılır. Ayrıca meslek kademeleri arasındaki ahengin te-
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Millî Eğitim 'Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kurulu 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•Bütçe ve Plân Komisyonunun 'kabul ettiği metin 

MADDE 10, — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kurulu 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

mini bakımından benzeri meslek formasyonunu veren kurumlar ile tüzel kişiliği haiz Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine dâhil odalardan gereği kadar temsilci, istişare maksadiyle toplantıya da
vet edilebilir, 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Âkademiîerarası Kurul) yılda en az bir defa olmak üzere, 
Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile uygun göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri Başkanlarının çoğunluğunun teklifi üzerine kurul, onbeş gün içinde Millî Eği
tim Bakanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu Kurulun raportörlüğü, toplantının ya
pıldığı yerdeki Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin bölüm başkanlarından biri tara
fından yapılır. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Âkademiîerarası Kurul) un görevleri şunlardır : 
a) Mühendislik ve ve mimarlık mesleklerine ait öğretim ve araştırma metotlarının memleket 

gerçeklerine göre gelişmesine imkân verecek konuları inceler ve bu akademilerin çalışmalarında 
uygulanmak üzere gerekli kararları alır. 

b) Devlet Mühendis ve Mimarlık Akademileri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma derecele
ri, ihtisas çalışmaları hakkında incelemeler yaparak mütalâasını Millî Eğitim Bakanlığına bildi
rir. 

c) Yeniden açılacak veya müstakilen faaliyete devam edebilecek Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri hakkında mütalâasını bildirir ve Millî Eğitim Bakanına bu müesseselerde ilk 
olarak görev alacak öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında teklifler yapar. 

d) Muhtelif Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin öğretim ve eğitim çalışmaları 
arasında koordinasyonu sağhyacak tedbirleri inceler ve karara bağlar. 

e) öğretim üyelerinin akademik unvanı ve disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacakları 
müracaatları inceliyerek kesin karara bağlar. 

f) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek konular üzerinde gerekli incelemeleri yaparak mü
talâasını bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin profesör ve doçentleri bu ku
rumların öğretim, üyesidirler. 

I - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri profesörlüğü 

MADDE 14. — (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri profesörleri), (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri doçentleri) arasından ve bu hususta hazırlanmış olan Yönetmelik ge
reğince seçilirler. Seçimde aranacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli veya eylemsiz olarak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerin
de veya diğer yüksek örğetim müesseselerinde doçentlik yapmış veya doçent unvanını kazandıktan 
sonra en az yedi yıl bir bilim veya meslek işinde çalışmış bulunmak, 

b) Doçentliği süresince, yayınları ve meslekî çalışmaları ile bilimsel ve öğretim yeteneğini is
patlamış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile öğre
tim yapanlardan durumları Devlet Mühendislik ve Mimarlık Âkademiîerarası Kurulunca uygun 
görülenler, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Profesörlüğüne tâyin edilebilirler. 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1265) 



— 11 — 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/ - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
profesörlüğü 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Ve Plân Komisyonunun 'kabul ettiği metin 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Milet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

/ - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
profesörlüğü 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metim 

MADDE 15. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri profesörlerinin görevleri şunlar
dır : 

a) Ders okutmak, imtihanları düzenliyerek yapmak veya yaptırmak, 
b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmalarını, uygulamak, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek 

ve lâboratuvarlarda araştırma ve deneyler yapmak ve yaptırmak, 
c) Bilimsel teknik araştırmalar ve yayınlar yapmak ve yaptırmak, 
d) Bölüm ve akademi yönetim kurulları tarafından verilen işleri görmek, 
e) Doçent ve asistanların çalışmalarını yönetmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine yar

dım etmek. 

MADDE 16. — Aynı dersin birden fazla profesörü varsa bunlardan biri Akademi Yönetim 
Kurulunca bir grup dersin ve uygulamalarının yönetimi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek 
profesörlerin seçimi ve görevleri özel yönetmeliğinde belirtilir. 

/ / - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Doçentliği 

MADDE 17. — (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Doçentliği) sıfatı bu ka
nunla açılan imtihanı başarmakla kazanılır. Doçentlik imtihanına girebilmek için adayda Dev
let memurlarında aranan şartlardan başka aşağıda yazılı özellikler aranır : 

a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile ilgili bir yüksek mühendislik veya yüksek mi
marlık diplomasına, yahut üniversite öğrenimine denk olan diplomaya sahibolmak; 

b) ihtisas dalı ile ilgili bir doktora yapmış olmak; 
c) Doktor unvanı kazandıktan sonra en az üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile ilgili bir 

işde çalışmış olmak, 
d) Özel yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre yapılacak bir yabancı bilim dili imtihanı

nı başarmak; 
e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri arası kurulca 

teşkil edilecek jüriler tarafından kabul edilmiş olmak. 
MADDE 18. — Doçentlik imtihanları, yılda bir defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademilerarası kurulca teşkil edilecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Doçenti) 
unvanını alırlar. Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve unvanını veren imtihanlarını, başar
mış olanlar da ilgili bölümlerin düşünceleri alındıktan sonra, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerarası kurul karariyle (Devlet Mühendislik ve Mimarlılk Akademi Doçenti) sayılır
lar. 

MADDE 19. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri doçentlerinin görevleri şun
lardır : 

a) Ders okutmak, 
b) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulamave proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel ve teknik araştırma ve yayımlar yapmaktır. 

MADDE 20. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Profesör ve doçentlerinin mün
hal kadrolara tâyinleri, bölüm profesörler kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve akademi yöne
tim kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 21. — Sözleşme ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde görevlendi
rilecek yabancı profesörler ve yabancı uzmanlar, bölüm profesörler kurulunun teklifi ve akademi 
yönetim kurulunun kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onamı ile tâyin olunurlar. Sözleşme süre
lerinin bitmesi ile veya başka sebeplerle görevlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. Sözleş-
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Millî Eğitim 'Komisyonunun. Ikaıbul ettiği nıetin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Doçentliği 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

-Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Doçentliği 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

mBİi profesörler, öğretim görevlerinin icrası bakınıından, aylıklı profesörler için konulmuş olan 
hükümlere tabidirler. Ancak bunlar, enstitü müdürlüğü ve lâboratuvar şefliği dışında idari görev 
alamazlar ve yönetim, kurullarına giremezler. 

III - Devlet mühendislik ve mimarlık akademi! :ri öğretim yardımcıları; 

MADDE 22. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim yardımcıları şunlar
dır. 

öğretim görevlileri, uzmanlar, okutmanlar ve asistanlar. 

MADDE 23. — öğretim görevlileri doçenti tulunmıyan dersleri okutmak için kendi uzman
lık dallarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kimseler (öğretim görevlisi) unvanı ile görev
lendirilebilirler. öğretim görevlileri, bölüm ve akademi yönetim kurullarının teklifi ve akade
mi başkanının inhası ile Millî Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere göre tâyin olunurlar. Bun
ların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır. 

MADDE 24. — Okutmanlar : Yabancı dil dersi öğretimi ile görevlendirilecek okutmanların tâ
yinleri bölüm ve akademi yönetim kurullarının teklifi ve akademi başkanının inhası üzerine, mün
hal öğretim görevlisi kadrolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca 
genel hükümlere göre yapılır. 

MADDE 25. — Asistanlar Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri ihtiyaçlarına ve (Asis
tanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre seçilirler. Yönetici profesörün ve ilgili bölüm yönetim kuru
lunun teklifi ve akademi yönetim kurulunun onatııı ile akademi başkanı tarafından tâyin edilirler 
ve en az bir, en çok iki yıl aday olarak çalışırlar. Başarısı yeter görülenlerin bağlı oldukları yöne
tici profesör veya bu görevi yapan öğretim üyesinin teklifi ve akademi yönetim kurulu karan ile 
asillikleri akademi başkanlığı tarafından onanır. 

Asistanlar bağlı bulundukları dersin ve bununla ilgili akademik çalışmaların yürütülmesinde 
yardımcıdırlar. 

MADDE 26. — Doktora yapmamış olan asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıyarak üç 
yıl içinde doktora yapmakla veya bir yeterlik imtihanını vermekle mükelleftirler. Yönetici profe
sörün teklifi ile bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıl uzatılabilir. Bunu, bu süre içinde 
sağlıyamıyanlarm veya Devlet mühendislik ve minarlık akademilerinde asistan olarak çalışmakta 
devamları gerekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uygun olarak, asistanlıkla ilgileri kesilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri öğretim üyeleri, belli çalışma saat
lerinde bu kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere görevleri başında bulunmakla mükelleftir
ler. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel bir işi bu-
lunmıyan doçent ve profesörler ile asistanlara aylıklan ile akademi başkanlığı, akademi başkan 
yardımcılığı, bölüm başkanlığı, öğretim bürosu şefliği, lâboratuvar şefliği gibi akademi içinde alı
nan ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatından başka her ay 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunu ile ek ve tadillerinde yer alan hükümler dairesinde tazminat verilir. 

Bu ödeneklerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. Üni
versite ve Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinde öğretim yapacak nitelikleri haiz olup 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre bu akademilerde görev alacak olanların bu görevlerin
den dolayı aylık veya ücret almaları esas görevlerine ait tazminatlarına halel getirmez. 
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Millî Eğitim Komisyonunun kaibul ettiği metin I Bütçe ve Plân Komisyonunun ikafbul ettiği me'tin 

III - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Öğretim yardımcıları 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Öğretim yardımcıları 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen bu akademi 
mensupları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üniversite senatosu yerine akademi yönetim kurulu, fakül
te profesörler kurulu yerine bölüm profesörler kurulu, fakülte dekanı yerine bölüm başkanı aynı 
görevleri yapardar. Bu husus ile ilgili tahsisat, ilgili bütçesine konur. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri öğretim üye ve yardımcılarının personel rejimi 
4936 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri esasları dairesinde yürütülür. 

MADDE 28. — Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri profesörler ve doçentlerinden isti-
yenler, 27 nci maddede belirtilen tazminatı almamak ve haftada 10 saati aşmamak şartiyle, meslek
lerine uygun olan serbest işleri yapabilirler. Ancak, Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 
profesör ve doçentlerinin üniversitelerle benzeri yüksek okullar ve kendi akademilerinde; üniversite 
ve benzeri yüksek okullar prof esör ve doçentlerinin de Devlet mühendislik ve mimarlık akademile
rinde haftada 10 saati aşmamak üzere 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi esasları dâhilinde görev 
almaları halinde, bu görevlerinden dolayı maaş veya ücret almaları, esas görevlerine ait tazminat
larına halel getirmez. 

Devlet mühendislik ve .mimarlık akademileri profesörler ve doçentleri, öğretim görevlileri, uz
manlar ve asistanlara bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte (İstanbul, İzmir, Ankara hariç) yeni açıl
mış ve açılacak her hangi bir Devlet mühendislik ve mimarlık akademisinde geçici olarak görev
lendirilenler s, bu görevlerinin devamınca, her ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak brüt maaş
larının % 50 ilâ % 100 zü nisbetinde ek ödenek verilir. Bu ödenekler hakkında 28 Şubat 1958 ta
rihli ve 7244 .sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu ödenekler ay sonlarında ve
rilir. Ödenek mabetleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin her türlü öğretim ve yö
netim hizmetlerini yapmak üzere gerekli başkan yardımcıları, memur ve hizmetliler Akademi 
Başkanlığınca seçilir ve tâyin edilir, öğretim ve yönetim başkan yardımcıları ile diğer Akademi 
Başkan yardımcıları profesör, doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından seçilir. 

MADDE 30. — Her bölüm başkanının emrinde (Bölüm Sekreteri) ile yeteri kadar memur 
bulunur. 

MADDE 31. — Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kadrolarında gösterilen başkan 
yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâboratuvar ve atelyelerin görevli elemanları ile diğer memur 
ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalışma alanları bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 32. — Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinde öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları ile ilgili her türlü disiplin işleri akademi yönetim kurulu tarafından incele
nerek karara bağlanır. 

MADDE 33. — Öğretim üyelerinden bu kanunla belirtilen öğretim vs eğitim görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirmiyenlere veya mesbk vekar va haysiyetine yarasmıyan hareket
lerde bulunanlara bölüm başkanının veya akademi başkanının veya bölüm yönetim kurulu-
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Millî Eğitim Komisyonunun fcatbul ettiği metin 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞlNCt BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

• MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

nun, teklifi üzerine akademi yönetim kurulunca, hareketlerinin ağırlığına güre aşağıdaki fık
ralarda belirtilen disiplin cezalarından verilir. 

a) Göreve dikkati çekme, 
b) Kusur bildirme: görevini veya meslek vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 

kusurlu sayılması halinde, 
c) isten çekilmiş sayma: Tâyin edildiği göreve özürsüz olarak 10 gün içinde başlamıyanlar, 

sürekli olarak 10 gün veya bir öğretim yılı içinle toplamı 20 gün özürsüz olarak işi başına gel-
miyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-nileri öğretim üyeliğinden ve öğretim yardımcı
lığından çıkarma: Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim meslekinde kalmaya yer 
bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işledikleri hükmen kesin şekilde sabit olan
ların bu meslekten çıkarılmasıdır. Bu gibilerin unvanlarının kaldırılması akademi yönetim kuru
lunca karar altına alınır. 

Yukarıda yazılı cezalar akademi yönetim kurulunca karar altına alınır. Akademi başkan
lığınca yazı ile ilgiliye bildirilir ve (a) fıkrasından gayrı cezalar sicile geçilir. 

MADDE 34. — Akademi başkanları ve bölüm başkanları hakkındaki disiplin cezaları Millî 
Eğitim Bakam tarafından verilir. 

MADDE 35. — Akademi Yönetim Kurulunca verilen (dikkati çekme) ve (kusur bildirme) 
cezalarına, bildirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulda incelenir. Bu kurulun 
kararı kesin olup, buna karşı ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurma hakları saklıdır. 

MADDE 36. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları
nın görevleri dolayısiyle veya görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlardan dolayı «Memu
rin Muhakemat Kanunu» nun gerektirdiği ilk soruşturma akademi başkanını öğretim üyelerin
den tâyin edeceği bir veya üç muhakkik tarafından yapılır. Başkanlar hakkında yapılacak so
ruşturma muhakkiklerini Millî Eğitim Bakanı tarafından Danış taya gönderilir. Yargılama
nın gerekliliğine veya gereksizliğine Danıştay ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara il
gililer veya Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay genel kurulunca in
celenerek son karara bağlanır. 

MADDE 37. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları bu kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve aka
demik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka bir işe geçme veya çekilme yolu ile görevlerin
den ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

MADDE 38. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde, ita âmirleri Akademi 
Başkanlarıdır. Tahakkuk memurlarını Başkam tâyin eder. 

MADDE 39. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi içinde (Devlet Mühendislik ve Mimarl'k Akademileri) başlığı altında gösterilir. 

MADDE 40. — Bütçeye konulacak ödenekten Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
rine her bölüm başına yüz biner lira hesabiyle döner sermaye verilir. Bu döner sermayenin 
bölümler arasında dağıtılması, gerekirse birinden diğerine aktarılması ilgili bölümlerin teklifi 
ürerine Akademi Yönetim Kurulunca yapılır. Akademi dışı meslek çevreleriyle yapılan işbirliği 
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Millî Eğitim Komisyonunun ''kabul ettiği metin 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî bükümler 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1265) 



— 20 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

•ve bu çevreler için yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının yürütülmesinde de döner serma
yeden faydalanılır. 3u çalışmalara katılacak personelin ücretlerinin ödeme şekli, alım, satım, sarf 
usulleri, diğer muameleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki işlemler özel yönetmelikte belirtilir. 
(Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay zarfında, Maliye ve Millî Eğitim 
bakanlıklarınca müştereken hazırlanır.) 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve sair ayniyatının kayıt, muhafaza ve hesap işlem
lerinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay içinde döner sermayenin bilançosu ile gelir ve gider 
belgeleri Sayıştaym incelemesi için hazır bulundurulur. 

MADDE 41. — Döner sermayenin hesap yılı malî yılıdır ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu büküm 
lerine tabi değildir. 

Döner sermayenin muhasebe alım, satım ve sarf usulleri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmeliğe göre yürütülür. 

MADDE 42. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri organları tarafından ya
pılan bilimsel ve teknik araştırma ve yayınların gerektireceği her türlü giderler hakkında 2490 
sayılı Kanun ve tadillerine ait hükümler uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Akademi Yö
netim Kurulunca belirtilir. 

MADDE 43. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanun ile 
165 sayılı Kanundaki cetvellerde bulunan Teknik Okullara ait ilişik (1) ve (2) sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerlerine (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri) başlığı altında ilişik (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar konmuştur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 44. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim heyeti bilimsel çalışma
lar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili araçların seçim ve temini maksadiyle memleket içi ve 
dışında gereken inceleme gezilerini yapmak gibi bilim ve meslek hizmetleri için Bölüm Profesör
ler Kurulunun kararı Akademi Yönetim Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının tasvi-
biyle bağlı oldukları akademinin dışında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu yolda görevlen
dirilenler aylıklarını kendi akademilerinden almakla beraber başka yerlere gönderilmişlerse ge
çici görev yolluklarını, akademi hesabına gönderildikleri takdirde kendi akademilerinden başka 
daire ve idarelerce istenmişlerse o daire ve idarelerden alırlar. Akademi hesabına memleket dı
şına gönderilmeleri halinde kendilerine verilecek yolluklar hakiki yol masrafları ödenmek ve gün
delikleri bu konudaki dış seyahatler kararnamesine uygun olarak Akademi Yönetim Kurulunun 
teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilir. Çalışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve 
teknik harcamalar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Bu hükümler bu kanunun 27 ve 28 nci maddelerinde belirtilen görevliler hakkında da uygula
nır. Akademi öğretim üyesi ve yardımcı üyelerinden her hangi birini üyenin kendi isteği ve 
ilgili bölüm profesörler kurulunun karar ve teklifi ile başka akademi öğretim hizmetlilerinden iki 
yılı aşmamak şartı ve kendi kadrosu ile naklederek görevlendirmeye akademi yönetim kurulu
nun mütalâası alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 
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Millî Eğitim Komisyonunun flsaibul ettiği metin 

MADDE 41, — Millet Meclisi metninin 41 nci 
maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bü'tçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği (metin 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 45. — Yedek Subaylarla askerî memurlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 1076 
sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 sayılı fıkrasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı mensupları 
arasına Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim ve yardımcıları da eklenmiştir. 

MADDE 46. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim üyelerinin, öğretim 
yardımcılarının, okul memur ve hizmetlilerinin izinleri gerektiğinde ilgili bölümlerin de mütalâ
aları göz önünde tutularak Akademi başkanlıklarınca, başkanların izinleri ise Millî Eğitim Ba
kanlığınca verilir. 

MADDE 47. — Bu kanun gereğince Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde öğre
tim görevi alacak öğretim üyelerinin seçimlerinin ne yolda yapılacağı yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 48. — Organ ve unvanlarla ilgili seçimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamaların giz
li veya açık oyla yapılacağı oylamayı yapan kurullarca kararlaştırılır. 

MADDE 49. — Öğrencilerin Akademi Öğretim ve yönetim organları ile olan ilgileri yönet
melikle belirtilir. 

MADDE 50. — Yeni açılacak veya henüz gelişmemiş Devlet mühendislik ve mimarlık akade
milerinin yönetimleri, müstakil çalışabilecek hale gelinceye kadar Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan mevcut akademilerden birine verilir. Bu gibi akademilerin müstakil çalışmaya başlamaları, 
ancak her bölümünde en az 3 profesörün bulunması ve Devlet mühendislik ve mimarlık akade-
milerarası kurulun bu hususu kararlaştırması ve bu kararın Millî Eğitim Bakanlığmca onanması 
ile olur. 

MADDE 51. — Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinde yüksek mühendis ve yük
sek mimar yetiştiren ihtisas bölümlerinin açılabilmesi ancak bu akademilerin müstakil çalışmaya 
başlamalarından sonra Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerarası kurulun kararı ile olur. 

MADDE 52. — Bu kanunda açık hüküm bulunmıyan hallerde genel hükümler uygulanır. 

MADDE 53. — 3074 sayılı Kanunla kurulup 4121 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiş bulunan İstanbul Teknik Okulu, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle (İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

7475 sayılı Kanımla açılmaları kararlaştırılan iki teknik okulu ve 9 Şubat 1963 tarih ve 165 
sayılı Kanunla açılması kararlaştırılan Zonguldak Teknik Okulu, bu kanunun yürürlüğe girme
siyle, Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri olarak kurulurlar. 

MADDE 54. — Bu kanunun öngördüğü yeniden hazırlanacak tüzük, yönetmelik ve Akademi
lerarası Kurul kararları Millî Eğitim Bakanlığınca tetkik ve tasdik edildikten sonra yürürlüğe 
girer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik 
okullarında çalışmakta olan öğretim üye ve yardımcıları, personeli, tesisat ve teçhizat ile (Dev
let mühendislik ve mimarlık akademisi) adı altında teşkilâtlandırılarak aralık vermeden faali
yetlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre kabul edilen Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin ek kadro hükümleri uygulanmaya başlayıncaya kadar bu kanunun yayımı 
tarihinde yürürlükte bulunan «Teknik okullar» kadrolarının uygulanmasına devam edilir. 
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MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin 1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin 2 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Teknik okullarda maaş ve ücret almak suretiy
le çalışmakta olan kadrolu veya mukaveleli görevlilerin maaş, ücret ve sair özlük haklarının 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince kurulacak akademi ve bölüm organları ile ilgEi 
ilk seçimler bu kanunun «ki olan kadroların uygulanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün evvel ya
pılır. Seçimler yapılıncaya kadar İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik okullarındaki kurullar, müdür ve 
yardımcıları ve bölüm şefleri görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elazığ teknik 
okullarında geçici madde 9 da kaydedilen ders gruplarının dışındaki derslerin öğretiminde bi
rinci görevle bulunanlardan bu müessesede en az 15 yıl müstakil ders okutan ve eserleriyle üs
tün başarısı sabit olmuş, Devletçe veya akademice yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile 
vermiş bulunanlardan yüksek öğrenim diplomalına haiz olanlar ile bu okula girmelerinden önce 
üniversite doçentliği unvanını alpıış ve yedi yıl bu okullarda müstakil ders okutmuş olanlara 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Profesörü) unvanı verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diploması
nı ve öğretmen unvanını haiz ve geçici madde 9 da zikredilen ders gruplarının dışındaki ders
lerin öğretiminde birinci görevle bulunup geçici madde 4 veya madde 14 deki Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri Profesörlüğü şartlarını haiz olmıyanlardan Devlet veya okulca ya
pılmış yabancı dil imtihanını basan ile geçirmiş ve eserleriyle üstün başarısı tesbit edilmiş ve en 
az 5 yıllık süre de müstakil ders vermek suretiyle öğretmenlik yapmış olanlar. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Doçenti) unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 4 ncü ve 5 nci maddelerde söz konusu olan üstün başarı : Bu 
okulların her bölümündeki öğretmenler için Millî Eğitim Bakanı tarafından o bölümle ilgili pro
fesörler arasından seçilecek dört kişilik bir jüri tarafından tesbit edilir. 

Bu jüri tarafından üstün başarıları tesbit edilememiş olan öğretmenler, üstün başarıları tesbit 
edilinceye kadar öğretim görevlisi olarak vazifelerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul, Elâzığ, İzmir teknik 
okullarında en az 15 yıl birinci görevle öğretmenlik yapmış olan fakat bilimsel veya teknik bir 
eseri olmıyan ve durumu geçici 9 ncu madde hükümleri dışında kalanlar en çok üç yıllık bir sü
re sonunda bir bilimsel veya teknik eser vermek ve bu sürenin bir yılında mensup bulunduğu 
akademi dışındaki bir akademide görev yapmak şartiyle profesör unvanını alır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte durumu geçici 5 nci maddedeki şartlara uymakla bera
ber 5 vıllık süreyi doldurmamış bulunan istanbul, Elâzığ, izmir Teknik okulları öğretmenleri 
mensup bulunduğu akademi dışındaki bir akademide bir yıl görev yapmak şartiyle, bu süreyi 
doldurdukları zaman doçent unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Madde 14 ve 17 hükümlerine göre asistan ve doçentlerin üst öğretim 
üyeliği derecesine geçirilmelerinde İstanbul Teknik Okulunda veya diğer öğretim müesseselerin-
deki kıdemleri hesaba katılır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul, İzmir, Elâzığ Tek
nik okullarında sosyal bilimler öğretimi ile görevli bulunan öğretmenler, öğretmen, yabancı 
dil öğretmenleri de okutman unvanı ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde görev
lerine devam ederler. 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1255) 



Millî Eğitim Komisyonunun 'kabul- ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin 3 ncü geçici maddesi aynen kaibııl edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi met
ninin 4 ncü geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin 5 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi met
ninin 6 ncı geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin 7 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin 8 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin 9 ncu geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

O. Senatosu 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun fca'bul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi met
ninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi met
ninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edlmiş-
tir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

(S. Sayıı : 1255) 



— 26 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle yapılacak intibak neticelerine 
ilgililer, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığına 
itirazda bulunabilirler. Bakanlık bu itirazları en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yürürlüğe girmM^Ie yapılacak intibak "neticeleritte il
gililer, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün işinde, îMillî 'Eğitim Bakanlığına iti
razda bulunabilirler, Bakanlık bu itirazları en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun 43 ncü maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim kurumundaki unvanları degismiyenlerin yeniden 
tâyinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri yeni işgal edecekleri kadrodan ödenmiye devam 
olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki unvanlarından atanmaları bu kanunun yayımı 
tarihinden geçerli olmak üzere yapılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve baklama kaydı 
aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şartı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl müddetle aranmaz, ancak bunun yerine özel yönetmeli
ğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını başarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun gereğin e Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kurulduktan sonra, istanbul Yıldız Tek lik Okulu mezunlarının yeni hale intibak istek
leri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademüeriar&sı kurulunca hazırlanacak ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik esaslarına göre uygulamaya tabi tutulur. 

MADDE 55. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takibeden malî yıl başından itibaren uygulanır. 

MADDE 56. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1255) 



Millî Eğitim Komisyonunun feaibul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin 10 ncu geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCÎ MADDE 11. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim kuru
mundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden tâ
yinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri yeni 
işgal edecekleri kadrodan ödenmeye devam olu
nur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından uymıyanlarm atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinde geçerli olmak üzere ya
pılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve baş
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi met
ninin 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 

Millet Meclisi metnine bağlı (1), (2), (3), ve 
(4) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu 

Büitçe ve 'Plân Komisyonunun Ika'bul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim kuru
mundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden tâ
yinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri yeni 
işgal edecekleri kadrodan ödenmeye devam olu
nur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından uymıyanlarm atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ya
pılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve baş
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin geçici 13 ncü maddesi, geçici 12 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Yüksek dereceli İs
tanbul Teknik Okulu mezunları, Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan faydalana
cakları gibi, Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri mezunları da yüksek dereceli İstan
bul Teknik Okulu mezunlarına özel kanun, tü
zük ve yönetmeliklerle tanınan haklardan fay
dalanırlar. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayıı : 1255) 
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(Millet 'Meclisinin kaimi ettiği metne bağlı 
cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Halen mevcut teknik okulları kadrosu 

D. 

3 
4 
5 
6 
6 
i 

9 
10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
I 

5 
7 
s 
8 
8 
8 
9 

10 
S 

Görevin .'çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

Sekreter 
» 

Münasip 
Büro §e£i 

Kitaplık Şefi 
» » 
» » 

Kitaplık Memuru 
Muamelât iŞefi 
Kâtip 

» 
» 

Ambar (Şefi 

Sayı 
|_ 

32 
55 
83 

125 
40 
40 
80 
40 
30 
20 
30 
68 
80 
80 
80 

3 
1 
16 
İ 
8 

3 
1 
3 
1 
6 
•2 

CL2 
40 
(6 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 
700 
700 
700 
700 
600 
500 
700 

1 
! D -

8 
9 
9 
7 
8 
5 
s 

8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 

8 
9 

11 
5 
8 

Q 

9 
10 
11 

9 
10 
11 

'Görevin '-çeşidi 

Ambar (Memuru 
Ambar "Memuru 
Laborant 
Doktor 

» 
Yatı Yurdu ÎMüdürü 
l a l ı Yurdu 'Müdürü 
cısı 

i 
r 

'Yardım 

Muamelât Şefi Yardımcısı 
Memur 

» 
» 

Ambar (Depo Memuru 
» » » 
» » » 

Kâtip Hesap Memuru 
» » » 
» » » 

Yatı [Yurdu ÎMüdürü 
Yatı Turdu iMüdürü 
eısı 

Muamelât iŞefi 
Memur 

» 
» 

Ambar (Depo Memuru 
» » » 
» » » 

Yardım-

Sayı 

o o 
3 

\16 
3 
il 
4 

4 
i3 
3 
8 
8 
8 
3 
4 

1 
1 
1 
4 

4 

3 
5 
5 
5 
5 
(5 
S 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
600 
950 
800 

1 100 

700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

700 
600 
450 

1 100 

700 

700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

[2] SAYIL-: CETVEL 

Teknik okulları 
Müdür 
öğretim İşleri Müdür Yar. 
Yönetim İşleri Müdür Yar. 

4 
4 
4 

300 
200 
200 

Bölüm (Şefi 
Müclür 'Yardımcısı 
Atrivc SScfi 
öğretim Büro Şefi 

20 
12 
20 
4 

150 
200 
150 
150 
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D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(/ Crörevîin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 

(Yeni teklif) 

» 
Öğnelfciını '.Görevlisi 

» » 
» » 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı 

2 
;5 

25 
45 
60 
80 
30 
40 
80 
80 
90 
25 
SO 
>55 
€0 
55 
45 
5 

10 
15 
20 
15 
15 

Aylık 
'tüten 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1). 

5 
6 

6 
7 

5 
6 
7 

5 
7 
8 
9 

10 

8 
8 
9 

10 

8 
8 
9 

9 
7 
8 

Oörevin çeşidi 

;Sekreitier 
» 

Bölüm (Sekreteri 
» » 

Muhasip 
Büro iŞefi 

» » 

Kitaplık /Şefi 
» » 
» » 
» M:emuru 
» » 

Muamelât Şefi 
Kâltlip 

» 
» 

Ambar İŞefi 
» Memuru 
» » 

Lâboraut 
Doktor 

» 

Sayı 

3 
2 

10 
10 

6 
1 
8 

3 
1 
1 
5 
5 

5 
5 

15 
40 

5 
3 
3 

20 
3 
2 

Aylık: 
tutarı 

1 100 
950 

950 
800 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 
700 
600 
500 

700 
700 
600 
500 

700 
700 
600 

600 
950 
800 

[4] SAYILI CETVEL 

Başkıain 
Öğretim Başkan Yardımcısı 
Yönetim B aşkan / Yardımcısı 
Bölüm IBaşkanı 

5 
5 
5 

20 

400 
300 
300 
300 

Başkan Yardımcısı 
Lâboratuvar İŞefi 
Öğretim İBüro |Şefi 

15 250 
20 200 
5 200 

C. Senatosu (S. Sayıı : 1255) 
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BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Halen mevcut teknik okulları kadrosu 

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

(2) SAYILI CETVEL 

Teknik ckulları 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel rynen kabul ecli!mistir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (o) say;h cetvel ;mmen kabul edilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı ( i) sayılı cetvel ;ynen kabul edilmiştir. 

» © « 

C. Senatosu (S. öayıı : 1255) 



Toplantı : 8 1 A A ğ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Z 0 4 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/1005) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı: 836) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8422 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim verilmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunuln.ustur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1969 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde Öncelik ve İvedilikle görüşülerek kabul edü-
mistir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 836) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1005 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim, yardımcılarına döner ser-
'mayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personelinle prim verilmesine dair kanun. tasarısı, Millî Eği
tim Bakanı, üniversite rektörü ve Maliye Bakanlığı tem&ilcüeriniiıı katıldıkları birleşimde görü
şüldü. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşundan bugüne kadar, öğretim üyesi, yardiirmciisı ve yar
dımcı tıp personeli temin etmek ve meveut'ların da benizleri fakülte ve müesseselere kaymalarını 
önlemek bakımından zorluk çekmiş vç halen do çekmektedir, 
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Bunun! başlıca sebebi özel kantun ve yönetmeliklerle bir kısam ssağlık personeline s'ağlanan maddi 
imkânlar ve farklı barem sistemlerimin sonucu m eydama gelen 'eşitsizlik. 

Bu eşitsizliği gidermek ve adı geçen fakültenin yetişmiş elemanının (benzeri sağlık kuruluışlariina 
kaymasını önlemek ve dolayısiyle fakültenin müs'taJkJbel inkişafını sağlamak amacına matuf kamun 
tasarısı komisyonumuzca da benimsıenJmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle »görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
iAnikara 

Turgut Cebe 

Bu Raporda Sözcü 
Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1005 
Karar No. : 145 

Yüksek Başkanlığa 

25 . 4 . 1969 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim verilmesine dair 
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 25 Nisan 1969 tarihli 33 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - 1955 yılında kurulmuş bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurulduğu günden bu
yana öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve yardımcı tıp personeli yönlerinden çök sikıntılı 
devreler geçirmiş ve bugün de sıkıntılar fakültenin gelişmesini engelliyecek bir seviyeye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Personel sıkıntısının en önemli sebeplerinden birini, özel kanun ve yönetmeliklere göre çok 
değişik baremlere tabi çeşitli müesseselerin bulunuşu teşkil etmektedir. Bu müesseselerin sağlık 
personeli (arasında ücret bakımından mevcudolan farklar, henüz gelişme safhasında bulunan fa
külte yönünden zararlı olmakta; birçok kürsüler, diğer fakültelerin benzer kürsülerinden 
farklı olarak öğretim üyesi ve öğretim yardımcıları kadrolarını doldurmak im
kânını bulamamaktadırlar. Mevcut elemanların bir kısmı da, yüksek dereceli ücretler ve daha 
uygun şartlar sağlıyan diğer sağlık kurumlarına büyük ölçüde ayrılmakta, bu durum, fakültenin 
daimî surette yetişmiş eleman noksanı ile faaliyette bulunmak zorunda kalmasına yol açmakta
dır. 

Tıp fakültelerinde çalışan öğretim üyeleri ve yardımcıları, bir yandan üniversitenin tıp dışında 
kalan diğer fakültelerinde öğretim üyeleri ve yardımcıları gibi Anayasa ve Üniversiteler Kanunu
na göre öğretim, eğitim ve araştırma yapmakla görevlidirler; diğer yandan ise, çalışma alanları 
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dolayıâiyle memleketin sağlık hizmetlerinde tabiî olarak görevli bulunmakta ve devamlı surette 
bir âmme hizmeti olan hasta bakımı, tedavisi, hastalıklardan korunma ve bunlara bağlı birçok va
zifeleri ifa eylemektedirler. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerine ve yardımcılarına da ikinci grup
ta toplanan görevleri karşılığı olarak, benzer tıp kurumlarında ve fakültelerinde uygulanan usul
lere paralel hakların tanınması suretiyle, fakültenin çalışma ve gelişmesini önliyen önemli bir 
engelin kaldırılmasını sağlamak üzere hazırlanmış bulunan tasarı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Ancak, Komisyonumuz bu tasarıyı aynen benimsemiş olmakla beraber, Tıp fakültelerimizde de, 
tıpkı Full - Time'a tabi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eğitim hastanelerindeki sisteme müşa
bih bir prim usulünün tatbikinin, zamanla mahzurlu neticeler tevlidedebileceği kanaatine de var
mıştır. Filhakika tecrübe ile görülmüştür ki, tazminattan mâada mesaide prim uygulanması he
kimler ve klinikler arasında haksız rekabet doğurmakta, hattâ prim haklarının artırılabilmesi ga
yesiyle mevcut kliniklerin bölünmesi şeklinde neticelere dahi müncer olabilmektedir. 

Bu bakımdan, senelerden beri Meclislerimizde ileri sürülen temennileri de dikkat nazarına ala
rak, ayrıca üniversitelerimizin de her vesile ile şikâyetçi bulundukları ve fakat çarelerini bulup 
teklif etmekten âdeta kaçındıkları, üniversiteler arasındaki farklılık ve eşitsizlik hususlarının 
süratle izalesinin zaruri olduğuna Komisyonumuz inanmaktadır. 

Bu sebepler muvacehesinde, üniversitelerarası kurulun, bir an evvel Üniversiteler Kanunu -üze
rine eğilerek eksiklikleri giderici, sadece tazminat yönü ile değil, tüm meselelerini halledici, tam 
ve mükemmel bir kanun tasarısını Hükümete teklif etmesini; Hükümetin de bu teklif üzerinde 
ehemmiyet ve öncelikle durarak, öğretim üye ve yardımcıları ile yüksek tahsil gençliğinin her yö
nü ile mağduriyetini önleyici, hak ve adalet prensiplerine uygun, eşitliği ve vahdeti temin edici 
yeni bir Üniversiteler kanunu tasarısını Meclislere intikal ettirmesi hususunu Komisyonumuz 
önemle temenni etmektedir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir 

Y. Köker O. Salihoğlu Söz hakkım mahfuzdur. 
C. İnhaya 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın istanbul 
R. Üner 1. C. Ege H. Berkol 

Manisa Niğde Ordu 
O. Karaosmanoğlu K. Bay han Söz hakkım mahfuzdur. 

§. Koksal 
Uşak Yozgat 

M. F. Atayurt t. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve prim, 
yardımcı tıp personeline prim 
verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversi
tesi Tıp personelinin 115 sayılı 
Kanunla değişik 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 58 
nci maddesine göre verilmiş 
olan döner sermaye ile işletilen 
kürsü, enstitü ve laboratuvar-
ları ile sadece öğretim ve araş
tırma yapan kürsü, enstitü ve 
lâboratuvarlannda görevli öğ
retim üyelerine ve öğretim üye
si yardımcılarına aylık ve üni
versite tazminatlarından ayrı 
olarak, emekliliğe esas olan ay
lık tutarlarını geçmemek üzere 
döner sermaye gelirlerinden ek 
ödenek verilir. 

Ek ödenek alanlar hariçte 
serbest olarak meslek ve sanat
larını icra edemezler, resmî ve 
özel her hangi bir müessesede 
aylıklı, ücretli veya sözleşmeli 
görev alamazlar. Ancak döner 
sermaye ile işletilen kürsü, ens
titü ve lâboratuvarlar ile sade
ce öğretim ve araştırma ya
pan kürsü, enstitü ve lâboratu-
varlarda görevli öğretim üye
leri kanunların kendilerine 
yüklediği görevleri yapmak 
üzere Fakülte Profesörler Ku
rulunun izni ile üniversite, yük
sek öğretim ve bilimsel araştır
ma kurumlarında eğitim ve 
araştırma ile ilgili bir ek görev 
alabilirler ve bu ek görev kar
şılığı alacakları ödenek, aylık 
veya ücretleri fakülte döner 
sermaye hesabına yatırırlar. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına döner 
sermayeden ödınek ve prim, 
yardımcı tıp personeline prim 
verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edı'en 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve prim, 
yardımcı tıp personeline prim 
verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin Kabıü 
ettiği metin 

MADDE 2. — Ege Üniversi
tesi Tıp Fakültesinin döner ser
maye ile işletilen kürsü, ensti
tü ve laboratuvarlan ile sadece 
öğretim ve araştırma yapan 
kürsü, enstitü ve lâboratuvar-
larında normal mesai saatleri 
dışında çalışan öğretim üyeleri, 
öğretim üyesi yardımcıları ve 
yardımcı tıp personeline prim 
verilir. 

MADDE 3. — Bu kanuna gö
re yapılacak ödemelerin şekil 
ve şartları, kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 3 ay içinde 
Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Dairesinin uygun mü
talâası alındıktan sonra üni
versitece hazırlanacak yönet
melikte belirtilir. 

MADDE 4. — Bu kanun ve 
hazırlanacak yönetmeliğe göre 
ödenecek ek ödenek ve primler 
hakkında 7244 saydı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımını takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6, — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

C 

— 5 — 

Cumhuriyet Senatosu 
Mil'lî Eğitim Komisyonunun 

kabul! ettiği metin 
MADDE 2. — Millet Mecli

since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul ec'ilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad<j.e 
aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 




