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la sunuşları 585 
1. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 

6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı üzerindeki çalışmalara, kanunun önemi 
ve tatbikatta yaratabileceği ihtilâtlar do-
layısiyle devam olunduğuna dair öner
gesi. (4/194,1/225) 585 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/674) ı585:586 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun, Ceyhan'da yapılması 
gereken ticaret borsası seçimlerinin parti
zan baskılar yüzünden uzun bir süreden 
beri yapılamadığına, bu yüzden işlerin 
geciktiğine, bu konuda tedbirler alınma
sı gereektiğine dair demeci. 586:587 

5. — Görüşülen işler : 587 
1. — însan hakları ve anahürriyet-

lerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesi-

Bayfa 
ne ilişkin 2 numaralı Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/341) (S. Sayısı : 301) „ 587 

2. — însan hakları ve anahürriyetleri-
ni korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 
29, 30 ve 34 ncü maddelerini değiştiren 
3 numaralı Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/296) (S. Sayısı : 302) 587 

3. — Ay ve diğer gök sicimleri dâhil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devletle
rin faaliyetlerini yöneten ilkeler hak
kındaki Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/353) 
(S. Sayısı : 303) 587 

4. — Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında derpiş olunan ve hukukî uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda Divanın 
yargı hakkında önceden tanımayı gerekti
ren ihtiyari kayda katılmamız hakkın-
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Scyfa 
daki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/275) (S. Sayısı : 304) 587 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Kırallığı arasında 21 Kasım 19ÖG tari
hinde Raıb&tıta akdedilmiş bulunan Kül
ttür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
'bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Duşişleri komisyonları ra
porları (1/308) S. Sayısı : 305) 587 

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan Türkiye Cumıhuriıyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Kültür Anlarjnıasmm 
•onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/192) S. Sayıısı : 308) 587:588 

7. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kınayitürk ve 9 arkadaşı ile 

'Partilerden vâki çefldlmeler dolayısiyle 
'grupların komiısyonlardaki oranlarında deği
şiklikler olduğu, ancak toplantı yılının sona er
mek üzere bulunması söbobiyle komisyonlarda 
/mevcut durumun aynen muhafazası hususunda 
>grup temsilcileri arasında görüş birliğine va
rılmış bulunulduğu bildirildi. 

Adana Milletvekili Kemal ıSarıi/brahimoğ-
lu'nun, Karam İktisadi Teşebbüsleri Karma 
[Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muş Milletvekili Kemal Ayitaş'm, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul öğretmenle
rinin haftalık ders 'saatleriyle ek ders ücretle
ri hakkındaki kanun teklifini ve 

'Cumfhuriıyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
iöztürkçine'nm, 5247 sayıli İstanbul Üniversite
si kuruluş kadroları ile bu kanuna ek 7161 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, 
Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat) fakülteleri I 
ile 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş Hekim- | 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 
41 nci maddesinin 3 noü fıkrasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, 
(2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 588 

'8. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonları raporları (1/312) (S. Sa
yısı : 232) 588:589 

9. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân kıounisyonları raporları, (1/359) 
(S. Sayısı : 288) - 589:606 

10. •— Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısı ve Millî Savu n/ma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 606:616,616:632 

ligi faikülteleri kuruluş kadro Kanununun (1) 
sayılı cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi geri aldıklarına dair önergeleri 
okunarak tekliflerin geriverildiği bildirildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Sadettim Bilgiç/e Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdom'in vd 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayanıgil'e 
İçişleri Balkanı Faruk Sükan'm vekillik etme
lerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî men
faatler aleyhine kararlar alındığı ve yolsuzluk
lar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi, okundu ve 
gelecek Çarşamba günü gündeme alınarak sı
rası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

11 ı mf»tm t • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 582 — 
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Kars Milletvekili Âd'iıl Kurtel, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının açtığı akar ya-
ıkıt satış istasyonlarının bâzılarında yerli akar 
yakıttın bulunmadığına, yabancı menşeli akar 
yaJkıt sattıklarına, bu konuda tedbirler alınma
sı gerektiğine dair demeçte bulundu. 

Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu 
üzerinde bir süre görüşüldü. Meclis araştırma
sı ve genel 'görüşmeler için ayrılan zamanın 
dolduğu, rapor üzerindeki. görüşmelere gelecek 
Çarşamıba günü devam olunacağı bildirildi. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, bir 
tutanak bandının taıhrif edildiği ve bâzı öner
gelerin kaytbedilımiş olduğu yolundaki iddialar 
üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
Millet Meclisi Başkanlığından ve 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, An
talya Tefostil FabrÜkası İşletme Şefinin, vazife 
tenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrikası İp
lik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine da
ir, Sanayi Balkanından olan sözlü sorularını ge
ri aldıklarına dair önergeleri okunarak sorula
rın geriverildiği bildirildi. 

Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, orta
okullardaki ev - işi öğretmenliğinde istihdam 
edilmek maksadiyle açılmış olan sınava giren 
kız enstitüsü mezunlarının adedine ve kaçının 
öğretmenliğe atandığına dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, İstan
bul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayri-
(meşru göstermeye kalktığı yolundaki neşriya
tın doğru olup olmadığına ve 

ıSaımsun Milletveikili Yaşar Akal'm, Sam
sun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorularına Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer, 

ıSamsun Milletvekil Yaşar Akal'm, imam 
kadrolarının dağıtımında önceden tesbit edilen 
ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen usul
den neden ayrılınmış olduğuna dair sorusuna 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nın, Erzurum'da bir Teknik Okul açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Mil
lî Eğitim Bakanı llhami Ertem ve 

ıSaımsun Milletvekili Yaşar Akar'ın, savcı 
•ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde kulla-

— 583 

nıılan otomıolbil ve jeep gibi vasıtalardan kaçı
nın ücreıtjinin ödenmemiş olduğuna dair sorusu
na da Adalet Bakanı Hasan Dinçer cevap ver
diler. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sa
karya'nın merkez ve diğer bucaklarına orta 
dereceli eğitim imkânları götürmek için orta
okul ya da sanat okulu gibi ber hangi bir eği
tim kurumu açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine, 

iSakarya'nm Sapanca ve Geyve ilçelerindeki 
Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina ya
pılması içim şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna ve 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 
Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, ya da 
kız iliköğreitaıen okulu açılmasının hangi yıl 
sağlanalbileceğine dair, Millî Eğitim Bakanın
dan, 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden yurdum 
muza bağlıyaın Dereköy, Kırklareli, Pınarhi-
sar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan turis* 
tik yolun biran önce yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtana Ba
kanından, 

Millî Eğitıiim topluluğu içinden kaç öğretme
nin, 10 Ekim 1965 milletvekili seçiminde, aday
lıklarını koyduklarına dair, Millî Eğitim Ba
kanımdan, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 
Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu saha
larında, yapılması düşünüle<n pulluk ucu fab
rikasının inşası konusunda ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair Tarım Bakanından, 

Adapazarı kapalı spor salonu yapımının ne 
'zaıman bitirilip işletmeye açılacağına dair Dev
let Bakanından, 

ıSapanca - Arifiye sahil yolunun yapılması 
konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırana Bakanlarından, 

Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin ne 
zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından, 

Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Balkanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından, 
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Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
min Suriye'nin Türkiye'den hayvan iıthalâıtını 
durdurmasının, hayvan . kaçakçılığı ile ilgisi 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 
merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin nakle
dilmiş, görevden alınmış ve kimilerin yeniden 
göreve atanmış olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Hü
kümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğittim Bakanından, 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, her 
hangi bir Millî Eğitim Müdürlünde aranılan va
sıfların neler okluğuna dair Millî Eğitim Baka
nından, 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri arasın
da kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve kaç 
vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından, 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketinin, 
Ulus Gazetesine ve Akis dergisine sattığı gaze
te kâğıdı bodcllej'ini almamış olduğunun bili
nip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından, 

Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Güney Sa
nayi şirketlerinin ithal edecekleri malların 
Gümrük ve sair vergilerinin, malların henüz 

iSözlü soru 
1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

çay üretimindeki partizan davranışlara ve bo-

ITEKLİFLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Fennî İslimyeli'-
nin, Tahinoğlu Haışin Ünıgıör'e vatani hiznıe* 

. tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

. (teklifi ('2/53ı3) (Maliye ve Plân koımisyonları-
na) 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san ve 3 arkadaşının, 521 sayılı Danıştay Ka-

gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına da
ir Başbakandan, 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter^in, te
mel görevi eğitmek ve öğretmek olan bir öğ
retmenin ve benzerlerinin Türk çocuklarını 
jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan, 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, çi
mento satışlarında karalbıorsa yaratılmasına ve 
partizanca kayırtmalara neden imkân verildiği
ne dair Ticaret ve Sanayi Bakanlarından olan 
soruları, soru sahipleri ikinci defadır Geneli 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, düştü. 

188, 190, 235, 259, 270, 272, 283, 292 ve 296 
sayılı sorular, ilgili bakanların,. 

184, 240, 242, 245, 282, 288, 294, 297 ve 298 
sayılı sorular, soru sahiplerinin Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları sebebiyle ve, 

237, 238, 239, 289 ve 290 sayılı sorular da, 
sahipleri vazifeli olduklarından, gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

15 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşirne saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

zulan çaylara dair sözlü soru önergesi, Güm
rük ve Telkel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/565)' 

nununun 168 nci maddesinin değiştirilmesine 
'dair kanun teklifi. (2/534) (İçişleri ve Plân 
komisyonlarına) • 

3. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
38 arkadaşının, İstiklâl Savaşında üstün yarar
lığı görülen ölü emekli binbaşı Nihat Ok'un 
eşi Seniye Ok'a vatani hizmet tertibinden maaş 
'bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/535) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

iSOItULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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4. — Bolu Milletvekili H. İbrahim Cop ve 
9 arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/536) (Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Muş Milletvekili Kemal Ayttaç'm, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurları Kanununa ek, sıtma eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde 
çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intı-

B AŞK AN — İsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Burada bulunan üyeler lüt
fen yüksek sesle beyanda bulunsunlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 6785 sa
yılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı üzerindeki ça
lışmalara, kanunun önemi ve tatbikatta yarata
bileceği ihtilâflar dolayısiyle devam olunduğuna 
dair önergesi (4/194,1/225) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Geçici 
Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Ali Esat Birol'un bir önergesi var, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
G785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler 

yapılması hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 25 . 11 . 1966 tarih ve 
10 ncu Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge-

bakları ve sair özlük işleri hakkındaki kanun 
teklifi. (2/537) (Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, ve Plân 'kotmisyonarına), 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

6. — 6974 sayılı Türkiye Köımür İşletmele
ri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı. (1/144) (Plân Komisyonuna) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yokla
ma muamelesi sona ermiştir. Müzakere için ge
rekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakereye baş
lıyoruz. 

SNEL KURULA SUNUŞLARI 

cici Komisyonumuz mevzuun ehemmiyetiyle mü-
tenasibolarak ve tatbikatta birçok ihtilâtlar tev-
lidettiğini nazarı itibara almak suretiyle tasarı 
üzerinde gerekli çalışmalara devam etmektedir. 

Bu itibarla, İçtüzüğün 36 ncı maddesine isti
naden durumu yüksek ıttılaınıza saygılarımla arz 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. A. E. Birol 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/674) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Önol Sakar (Manisa) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin, 119 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin veril
mesi hakkm'da tezkereyi okutuyorum. 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet've se'beplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Ferrüh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Antalya Milletvekili Hüseyin Avni Akın, 44 
gün, hastalığına binaen, 2 . 5 . 1967 tarihinden 
itibaren, 

Kars Milletvekili Osman Yeltekin, 31 gün has
talığına binaen, 7 . 5 . 1967 tarihinden itibaren, 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 15 gün has
talığına binaen, 8 . 6 . 1967 tarihinden itibaren, 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün has
talığına. binaen, 8 . 6 . 1967 tarihinden itibaren. 

Urfa Milletvekili Cemal Güven, 10 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN.— Teker teker okutup Yüce Heye
tin oyuna sunacağım. 

Antalya Milletvekili Hüseyin Avni Akın, 44 
gün, hastalığına binaen, 2 . 5 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN •— Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Osman Yeltekin, 31 gün has
talığına binaen, 7 . 5 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 15 gün has
talığına binaen, 8 . 6 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün has
talığına binaen, 8 . 6 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Cemal Güven, 10 gün ma
zeretine binaen, 5 . 6 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ceyhan'da yapılması gereken ticaret 
borsası seçimlerinin partizan baskılar yüzünden 
uzun bir süreden beri yapılamadığına, bu yüz-
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den işlerin geciktiğine, bu konuda tedbirler alın
ması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sanilbrahimoğlu, 
Ceyhan Ticaret Borsasında yapılan seçimler 
'hakkında gündem dışı lütfen 5 dakikayı geç
memek üzere kısa beyanda bulunacaksınız, is
tirham ediyorum, buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, ehemımliyetli bir nıok-
'tayı arz edeceğim. Biraz sıonra açık oylama 
var lütfen, arkadaşların dikkat nazarını celfbe-
.derim. Ona göre hareket edelim. 

KEMAL SARIİBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, ilk bakışta lokal bir 
mevzu gibi görünen fakat Anayasanın açık hü
kümlerinin iptali ve açık bir partizanlığın be-
•döha't arz cÜen örneklerinden biri olması dola-
yısiyle huzurunuza gelmiş ve huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

5590 sayılı Odalar ve Borsalar hakkındaki 
Kanunun açık hükümleri ve 13070 sayılı Tüzü
ğün yine açık hükmü gereğince Kasım ayı için
de yapılması gereken borsa seçimini meşru ida
re heyeti 21 . 11 . 1966 tarihinde yapmayı karar
laştırmış, tedbirlerini almış, seçmen kütükleri 
askıdan inmiş, seçim yapılmak üzere ilken. Ti
caret Bakanının bir emri ile bu Borsa İdare 
Kurulu hiçbir sebep gösterilmeden ve hiçbir se
bep mevcut değilken fesüıedlkniştür.. Danıştaya 
vâki müracaat üzerine bu haksız Anayasa hük
müne aykırı müdahale, tehiri icra yolıiyle dur
durulmuş. Bunun üzerine Ticaret Bakanı kur
muş bulunduğu müteşebbis heyetin yerine eski 
heyetin geçmesi ve seçimi yapması için Adalet 
Partisi iktidarı talihinde ilk hukuk devletine ya
raşır emri vermiştir. Ben bu emri verince bunu 
takdir eden bir takrirle, sözlü sorumu geri almış 
ve Adalet Partisi Ticaret Bakanının bu davra
nışını övmüştüm. Maalesef arkadaşlar Ticaret Ba
kanı mahallî ve partizan birtakım kişilerin tazyi
kine dayanamamış, bilâhara bu heyetin vazifeye 
başlamasından sonra iki müteşeribis heyet daha 
kurmuş, partizanlardan kurulu bu iki müteşeb
bis heyet de birisi seçime iki üç gün kala, diğeri 
seçıim günü istifa etmek suretiyle seçimi imkân
sız hale getirmişlerdir. Çünkü her türlü gay
rete rağmen seçimi kazanamayacaklarını anladık
ları için seçim günü istifa etmişler,, hattâ bu 
vüzden sinirler gerilmiş, karşılıklı nerede ise 
bir kaza çapında kavgalar, hâdiseler olmak isti-
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dadında iken orada bulunan Sayın Muslihittin 
Yılmaz Mete ve Mahmut Bozdoğan arkadaşları
mız müdahale etmek suretiyle güçlükle önle
mişlerdir müessif hadiseleri. O günden bu yana 
birkaç ay geçtiği halde OeyOıan Ticaret Borsası 
seçimleri yapıl'mamıstır. Mü'teşeib'biıs bir heyet 
dahi kurulmamıştır. Aylardanberi vatandaşla
rın borsaya mevdu Mlcıümle işi eni askıda kal
maktadır. 

Coyhan büyük bir ziraat kazasıdır. 7 - 8 ka
zanın da hlnterÇ'ândırır. Tüıfoiye'de 67 Vilâye
tin en azınidan 50 sinden dalha büyük İktisadi 
kapasitesi vardır. Sureti hususiye de oradaki 
partizanlar ve partizanların dayandığı politika
cılar bir gözdağı vermek ve Cenupta her şeye 
rağmen gerekirse seçimi yap tınmayız, gerekürse 
müteşebbis heyetler kurdurarak veya müteşeb
bis heyötisiz muallâkta bırakmak suretiyle bir 
kurumu size seçimle vermeyiz diye muhalefete 
gözdağı vermektedirler. Bunu açılk aç:ik söyle
mektedirler ve bunu Ticaret Bakanı, eski Ti
caret Bakanı Müftüoğlu'na, Ahmet Türkel be
yefendilere bütün çıplaklığı ile, acılığı ile an
latmış bulunmaktayım. Kendileri de bunu açık
ça bildikleri halde maalesef mahallî partizan 
tazyiklere ve mahallî partizanların dayandıkla
rı politikacıların tazlyiklerine karşı geleme
dikleri için muallâkta brrakmakitadi'rlar. Yeni 

5. — GÖRÜŞ 

1. — însan haklan ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 301) 

2. — İnsan hakları ve anahürriy etlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarımı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru (1/296) (S. Sayısı : 302) 

3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın keşif ve kullanılmasında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkoler hakkındaki Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bıdunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı : 303) 

4. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 

sezon yaklaşmıştır, bir iki ay sonra pamuk id
raki bağlıyacaktır. Yüz milyonlarca pamuğun 
tescil edildiği, hakem muamelelerinin bulundu
ğu bir borsanın seçiminin yaptırılmayışı maale
sef Hükümet için çok kötü bir partizanlık örne
ği olduğu İkadar ticaret bakanları için de çok 
büyük bir zaafın ifadesidir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıi'braıhıimoğlu vaktiniz 
dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

KEMALSARIİBRAHIMOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyoruım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mahallî 
partizanlığı dahi eline yüzüne bulaştıran, ehli
yetsiz kaymakamın olumsuz davranışlarının 
payını da ifade etmeden geçemiyeceğim. Rica 
ediyorum iktidardan; Ceyhan'a partizanlık yap
mak istiyorlarsa dalhi partizanlığı dahi doğru 
dürüst yapabilecek r/eeeriklti bir kaymakam 
versin, yeter artık. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken bu partizan davranışın Anayasanın 122 nci 
maddesinde açıkça ifadesini bulan ve Anayasa 
Maıhikemesi kararlariyle de tescil dcBleıı açık 
'hükümlerin ihlâilinin iktidara hiçbir şeylkazandı-
ramıyacağmı; çıkmaz bir yolun üzerinde bulun
duğunuzu ifade etmek Merim. Hürmetlerimle. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

PJEN İŞLER 

olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözühnesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 304) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıratlığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğunu dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/308) (S. Sayısı : 305) 

6. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/192) (S. Sayısı : 306) 
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BAŞKAN — Açık oylama muameleleri geçen 
bMe§'imde bâzı açık oylamalarda tekemmül et-
mıemiştti, Bu bakımdan müsaade ederseniz gün
demin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 nci 
numarayı teşkil eden açık oylama muamelelerini 
oy kupalarını geçdirmek suretiyle yapacağız. 

İki saat zarfında görüşülmesi gereken ka
nunlara geçiyoruz. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in 5434 sayıl* Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konuda 
bir önceki birleşimde bâzı önergeleri 1 nci mad
deyle birlikte geri istemiştiniz. Hazırlığınızı ik
mal ettiniz mi? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Komisyonu toplantıya 
davet ettik, henüz görüşemedik. 

BAŞKAN — O halde hazır değilsiniz, bu 
maddeyi geçiyoruz. 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları rapor
ları (1/312) (S. Sayısı: 232) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun daha önceki birleşimde yapılan müzakere
sinde Sayın Fethi Oelikbaş, Sayın Nuri Koda-
manoğlu ve Sayın Fahri Uğrasızoğlu konuşmuş 
bulunmaktadır. Söz sırası Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Ahmet Demiray'a gelmişti, buyu
runuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA AHMET 
DEMİRAY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 4936 sayılı Kanunun ikinci mad-* 
desi gereğince Ankara Üniversitesi Senatosu ka
rarı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile 1963 
yılı sonunda «Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yük
sek Okulu» kurulmuştur. 

Dört yılını tamamlıyarak beşinci yılına gir
miş olan, «Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu», 1967 - 1968 yılı Haziranında tahminen 
22 mezun verecektir. Halen 140 öğrencisi olan 
ıbu (Yüksek okul), bugüne kadar Tıp Fakültesi

nin verdiği beş asistan, iki memur ve üç hade
me ile idare edilmektedir. 

Memleketimizde önemli bir ihtiyacı karşılaya
cak, birçok hastaların dertlerine şifa bulacak ka
litede ferahlık verici, gurur verici bir hızla ge
lişmekte olan (Diş'Hekimliği Yüksek Okulu) nun 
kadrosuzluk yüzünden sıkıntı çektiğini görmekte, 
bu şartlar altında dahi başarılı çalışmalarını tak
dirle anmayı vazife saymaktayız. 

Güven Partisi Meclis Grupumuz çok hayırlı 
gördüğü 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nı benimsemiş ve bu Kadro kanununu memnun-, 
lukla karşılamıştır. 

Ancak halen cerrahi, tedavi, protez, ortodon
ti ve çocuk dişleri tedavisi olarak beş şube ha
linde faaliyette olan bu yüksek okula en kısa 
zamanda her şubesi için birer profesör, birer do
çent olmak üzere beş profesör ve doçent kadrosu
nun da verilmesini temenni etmekteyiz. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu kadro kanunu
na Güven Partisinin olumlu oy vereceğini arz 
ederken, kanunun memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, Güven Partisi Grupu adına Yü
ce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı... 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Madde

lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi var. İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna Ek Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinde açılan Diş Hekimliği 
Yüksek Okuluna ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa bağlı (1) sayılı 
cetvele eklenmiştir. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürüne ay
da 200 Tl. tazminat verilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen? 

— 588 — 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tazminatın 
210 lira olacağım söylemişlerdi. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, (Diş Hekim
liği Yüksek Okulu Müdürüne ayda 200 lira taz
minat verilir) kaydının bütün yüksek okullar 
müdürlerine verilmekte olan 210 lira tarzında 
değiştirilmesini talebetmekteyim. Kabul buyu-
rulursa 200 ü 210 yapalım efendim. Bir yanlış
lık olmuş. Bütün yüksek okul müdürlerine 210 
lira tazminat verilmektedir. 

BAŞKAN — Yazılı bir önerge hazırlayın der
hal. 

Bir değişiklik önergesi vardır. Okutuyorum. 
Sayın Yardımcı zatiâlinizin vermiş olduğu öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun gündeminde bulunan ve S. S. 

232 olan, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına ekli (1) sayılı cetvelin (c) memurlar 
kısmına, gerekçede belirtilen ilâveler arasında 
«1 aded 500 lira aylıklı başhademe» ile yine «1 
aded 400 lira aylıklı hademe» kadrolarının ek
lenmediği görülmüştür. 

Bu kadroların (1) sayılı cetvelin (c) me
murlar kısmına eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — Sayın Başkanım, önergenin 
teknik yönden bu maddenin şümulü içinde mü
talâa edilmesine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Maliye temsilcisi bu önergenin 
teknik yönden bu maddenin şümulü içinde müta
lâa edilmesi mümkün değildir diyor. Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Hükümet
ten gelen kadrolarda komisyonlarda indirilen 
veya artırılan hiçbir husus yoktur. O itibarla ih
tiyaç böyleymiş, Hükümet böyle teklif etmiş ve 
aynen kabul edilmiş. Bu itibarla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

210 liraya çıkarılmasını derpiş eden önerge 
geldi mi? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BÂ-
YAR (Sakarya) — Hazırlıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ankara Üniversitesi ku

ruluş kadroları hakkındaki kanun tasarısının bi
rinci maddesindeki okul müdürüne verilecek 
tazminatın «210» lira olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sözcü 
Sakarya 

Nuri Bay ar 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
önerge komisyon tarafından verilmiş bulundu
ğu cihetle filnal kabulü tazammun etmektedir. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu de
ğişik şekliyle kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
oyunu izhar sadedinde söz istiyen? Yok. Kanu
nun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kanunun tümü Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

9. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/359) (S. Sayısı : 288) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gündemin ikinci maddesine geçeceğimiz bir sıra-

(1) 288 S- Sayılı oasmayazı ve içindeki rapor 
tutanağın sonuna eklidir. 
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da Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından veril
miş bulunan bir önerge vardır, üniversite kuru
luş kadrolariyle ilgisi olması yönünden Hacette
pe Üniversitesi kurulması hakkındaki Kanunun 
bu kanunu takiben görüşülmesini öngörmekte
dir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisin müzakeresinden geçmiş olan 

tasan Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait bir kanun tasarısıdır. Bunu takiben, görüşü
lecek olan ve gündemin birinci maddesinde yer 
alan kanun teklifi yine üniversite kuruluş kad
roları hakkındadır. Gündemin 8 nci maddesin
de yer almış bulunan Hacettepe Üniversitesi ku
rulması hakkındaki kanun tasarısı da, kuruluş 
kadrolarını içine almakta olduğundan ve yukar
da sözü geçen kanunların arka arkaya görüşül
mesinde fayda gördüğümden, birinci görüşmesi 
yapılacak işler arasındaki 8 nci maddedeki tasa
rının 2 nci maddeye alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

'BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi dolayısiyle üniversite kuruluşlariyle ilgisi 
olması bakımından hemen onu takiben Hacette
pe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun ta
sarısının müzakeresine geçiyoruz. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı buradalar. Komisyon1? Burada. 
Raporu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Raporu okutmuş bulunmakta
yım. Daha önce söz sırasına isimlerini yazdırmış 
arkadaşlarımı okuyorum; Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu, Sayın Yaşar AkaL A, P. Grupu adı
na Sayın Recai Ergüder, C. II. P. Grupu adına 
Sayın tsmail Çataloğlu, Sayın Ahmet Üstün, Sa
yın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Fahri Uğrasızoğ-
lu, Sayın Reşit Ülker, Sayın ihsan Ataöv. 

'Tekrar okuyorum, şimdi ilk söz A. P. Grupu 
adına daha önce istediği için Sayın Recai Ergü-
der'in. Sayın Recai Ergüdor'den sonra Sayın Ça
taloğlu konuşacak, onu takiben Sayın Kemal Sa-
rıibrahimoğlu, sonra Yaşar Akal, sonra Ahmet 
Üstün, Nuri Kodamanoğlu, Fahri Uğrasızoğlu, 
Reşit Ülker ve İhsan Ataöv. 

Buyurun, Sayın Recai Ergüder. 
A. P. GRUPU ADINA RECAİ ERGÜDER 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hacettepe Üniversitesinin kurulması hak
kındaki kanam tasarısı dolayısiyle A. P. nin 
görüşlerini burada arz etmek isterim. 

Hemen şuna işaret edeyim ki, bugün bura
da halledeceğimiz problem memleket bilim ve 
eğitim alanında öylesine faydalı bir iştir ki, 
bunun tahakkuku partimiz için rbüyük bir haz 
kaynağı olacaktır. Şahsan bu haz duyuşumuzun 
ikinci bir sebebi de, Bütçe Komisyonunda 1967 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi konuşulur
ken iılcıri derecede 'gelişmiş olan bu müessesenin 
artık ıbir üniversite niteliği taşıdığını ve ken
disime bu hakkın verilişini istemem olmuştur. 
Bugün Iburaıda bu hakkın tahakkuk etmek üze
re olduğunu görmem beni ayrıca huaura ve 
hazza kavuşturmıuştur. 

Hacettepe kısa bir zaman evvel Tıp Fakül
tesine bağlı bir klinik olarak teessüs etmiş, 
gerek kuruluşundaki hususiyet ve gerekse ça
lışmasındaki farklılık dolayısiyle çok kısa bir 
zamanda tekâmül etmiş ve memleket bünyesin
de kendisini tanıtmış ve benimsetmiştir. Nite
kim, bu semereli çalışmaları dolayısiyle yine 
çok kısa bir zamanda Ankara Üniversitesi 
bünyesi içinde bir fakülte hüviyetini kazanmış
tır. Fakülte hüviyetini kazandıktan sonra ça
lışmaları daha da verimli lolmuş ve hakikaten 
memlekette değil, dünya çapında örnek bir bi
lim ve eğitim müessesesi olarak ortaya çıkmış
tır. Müessesenin çalışmaları o kadar verimli 
olmuştur ki hepimizin gözü önünde çok kısa bir 
zamanda muhteşem bir bilim âbidesi, bir eği
tim âbidesi .ortaya çıkmıştır. Hacettepe Tıp Fa
kültesi olarak memlekette eğitim alanında yep
yeni ve modern bir sistem getirmiştir. Bu öy
lesine bir sistemdir ki, şimdiye kadar bizim 
memleketimizde tatbik edilmemiştir. Çalışmala
rını çok yakından tetkik ettiğim bu müessese
de bu söylediğim görüş yalnız şahsıma ait 
değildir. Memleketimizde bu işle uğraşan bir
çok arkadaşlar da bunu te&bit ve takdir etmiş
lerdir. Ayrıca, dış âlemde de Hacettepenin 
çalışmaları süratle takdir edilmiş ve müessese 
dış âlemde de kendisini kısa bir zamanda tanıt
mıştır. 

Hacettepe Tıp Fakültesinin Üniversite olması 
için gerekçede iki zorunluluk ileri sürülmüştür. 
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Bunlardan asıl mühim olanı ikincisidir. Bura
da der ki, eğitim ve çalışma prensipleri bakı
mından Ankara Üniversitesinden farklı yönleri 
olmasıdır. Hakikaten Hacettepe Tıp Fakültesi 
Ankara Üniversitesi içinde lonon çalışmalarıyla 
bağdaşaımıyacak şekilde çok ileri bir görüşle 
ve tamamen 'moıdern bonsepsiyonlara uygun 
olarak bir çalışma göstermektedir. Bu sebep
ledir ki, bu müessese eğer bir üniversite nite
liğini kazanırsa çalışmaları mutlaka daha çok 
verimli olacaktır. 

Geçen sene İngiltere'de esasen mütekâmil olan 
İngiliz tıp eğitimini daha da artırmak gayesi ile 
bir Kraliyet Komisyonu kurulmuştur. İngiltere'
deki muhtelif tıp fakültelerinin dekanları, tıp 
eğitimini memleketlerinde tekâmül ettirmek için 
yaptıkları araştırmalarda Hacettepe'yi de ihmal 
etmemişlerdir. Onlardan buraya gelen bir heyet 
Hacettepe Tıp Fakültesinin eğitim sistemini tet
kik etmiş, bakınız orada verdikleri raporda bu eği
tim müessesesi hakkında ne diyorlar : 

İngilizlerin tıp havadislerini veren Medicol 
Ncws adlı bir gazeteleri vardır. Memleketimizi 
ziyarete gelen bu Kraliyet Komisyonu Başkanı 
Sir YVilliams diyor ki; «Hacettepe Tıp Fakülte
sinde bizim gördüklerimiz ingiltere'de tatbikini 
düşündüğümüz usullerdir. Hacettepe bizden evvel 
bu usulleri tatbik etmiştir, biz bu usulleri kendi 
memleketimize orada gördükten sonra tatbik et
memiz çok büyük fayda getirecektir.» 

Yine aynı heyetin üyelerinden Glasgov/ Üni
versitesi Dekanı öharles Fleming: «Orada gördük
lerimi bir nezaket eseri olarak burada yazmıyo
rum, bir ilim adamı olarak nezaket yapmaya da 
ihtiyacım yoktur, benim Hacettepe Tıp Fakülte
sinde gördüklerim inanılmıyacak derecede muvaf
fakiyet veren neticeler olmuştur.» diyor. Bunun 
gibi 15 - 17 Aralık 1966 tarihlerinde Laydın'da, 
yani Holânda'da toplanan Holânda Üniversite
si Eğitim Kurulu ki, bunda meclis üyeleri de bu
lunuyor, Hacettepe Tıp Fakültesinin çalışmala
rının kendileri için örnek olabileceğini ileri sür
müşler ve kendi müesseseleri için bundan istifade 
Bağlıyacaklarını yazmışlardır kendi gazetelerinde. 
Merkezi Kopenhang'da bulunan Dünya Sağlık 
Teşkilâtı, Avrupa bölgesi yöneticilerince tertiple
nen Tıp Eğitim Teknik Komitesi 13 Nisan 1967 
tarihinde toplanarak Hacettepe'de uygulanan eği
tim entegrasyon sisteminin Avrupa'nın başka yer
lerinde de kullanılmasını tavsiye etmiştir. 

Arkadaşlar, bunlar bu müessesenin semereli ve 
bilimli çalışmalarının memleket sınırlarının dışına 
da çıktığını gösteren çok kıymetli vesikalardır. 

Son zamanlarda. İranlılar İran'da yeni bir üni
versite kurma cihetine gitmişler ve Amerikan Se
fareti delaletiyle kuracakları İran'daki tıp fakül
tesinin Hacettepe örneğinde kurulması için ta
vassutta bulunmasını istemişlerdir. 

Hacettepe bugün dünyada mevcut en modern 
ve mütekâmil üniversiteler ayarında bir çalış
ma yapmaktadır. Gerek tesisleri, gerek çalışma 
sistemi ile hakikaten dosta ve düşmana karşı «Bi
zim de mütekâmil bir Üniversitemiz vardır,» di
yecek durumdayız. Kaldı ki, demin okuduğum 
kısaca gözden geçirdiğimiz pasajlar da dünya 
çapında bu bilim müessesesinin kıymet kazandı
ğını göstermektedir. 

Hacettepe Tıp Fakültesi olarak çalışırken çok 
kısa zamanda kendisini bir taraftan organize 
ederken, bir taraftan da memlekette daha önceden 
kurulmuş üniversitelerimizin yapamadığı işleri 
yapmış; uzun zamandan beri açılamıyan Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesini, kendi kadrosundan 
65 kişiyi oraya devamlı surette göndermek ve tav
zif etmek sureti ile bu Üniversitenin de faaliyeti
ni temin etmek gibi bir başarı göstermiştir. Mu
hakkak ki, üniversite niteliğini kazandıktan sonra 
birtakım kayıtlardan kurtulacak ve çok daha ve
rimli bir netice vermek imkânını kazanacaktır. 

Hacettepe'nin gösterdiği bu tekâmül ve çalış
ma şekli memleketimiz şartlarına göre çok mühim 
bir başarıdır. Bu başarıyı temin eden arkadaş
larıma bu kürsüden teşekkür etmeyi bir vazife bi
lirim. Bugün vereceğiniz oylarla bu müessesenin 
bir Üniversite niteliğini, hüviyetini kazanması 
muhakaktır ki, bu müessesenin verimini daha da 
artıracak, daha rahat gelişmesini, çalışmasını sağ-
lıyacaktır. Şimdiye kadar alışageldiğimiz sistem
lerden çok değişik ve mütekâmil şekilde çalışan 
bu müessesenin üniversite niteliğini ve hakkını 
kazanması için grupumuz memleket yararına ba
şarılı bir çalışmayı desteklemenin zeVkiyle Hükü
met kararına uyacaktır. Vereceğiniz müspet ka
rar bir müessesenin yeniden kuruluşu kararı de
ğildir. Bu karar esasen kurulmuş, hedefi olan 
seviyeye ulaşmış bir müessesenin süratle gelişme
sini ve tekemmülünü sağlıyacak bir karardır. Ya
ni iktisabettiği hakkı teslim etmek kararıdır, eski 
tâbirle bir ihkakı haktır. Memleketin daha mice-
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lerine muhtaç olduğu bu gibi müesseselerin ço
ğalmasını tenıennni ederek, sözlerimi fazla uzat
madan, bütün arkadaşlarımın müspet oy kullan
masını rica edeceğim. 

Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, C. H. P. Mec
lis G-rupu adına, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATA
LOĞLU (İçel) — Sayın Başkanım, sayın millet
vekilleri; 

Hacettepe Üniversitesinin kurulması ve ba
ğımsız bir kuruluş olarak teşkilâtlanması gerekti
ği hususunda C. H. P. nin görüşlerim açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hacettepe ilk defa 
1957 - 1958 yıllarında bir Çocuk Sağlığı Enstitü
sü ve Çocuk Hastanesi olarak kurulmuş, bilâhara 
birkaç sene içinde geliştirilmiş, dinamik bir öğ
retim kadrosunu hazırlamış ve bağımsız bir Üni
versite, daha doğrusu bu Üniversitenin birçok 
'bilim dallarını ihtiva eden bir kuruluş haline 
•gelmiştir. Bugün Hacettepe'de tıpdan başka 
ıdiş hekimliği, çeşitli bilimleri ve bir fen fakül
tesinin bütün kolları dahil olmak üzere bir üni
versite niteliğinde öğretim, eğitim ve araştır
ma yapılmaktadır. Hacettepe Tıp Fakültesi 
Üniversite tarihimizde ilk defa olarak sinesin
den 60 öğretim üyesini ve yardımcısını bir 
hamlede Erzurum'a göndererek Atatürk Üni
versitesinin Tıp Fakültesini kurmak şerefini 
tekevvün ettirmiştir. Bu şeref Türk Milleti ile 
Hacettepe'ye raci 'olmak üzere birlikte yaşa
yacaktır. Hacettepe'yi enstitüsü olarak kuran 
ve yönetimini deruhte eden Sayın Profesör 
Doıktor İhsan Doğramacı'dır. Bu çok müıtevazi 
ve o nis'böfcte de dinamik olan zat, yardımcıla
rına aşıladığı ilim ve bilim sevgisiyle, insanlı
ğa olan hizmet aşkı ile Hacettepe'yi bugün bü
tün Türk Milletinin sevdiği bir bilim yuvası 
haline getirmiştir. Hacettepe yurdumuz için
de lâyık olduğu mevkie yükselmiş ve bu duru
munu yurt dışına da duyurmuştur. 

Yurdumuzu ziyaret eden bir İngiliz doktor
lar grupuna riyaset eden Sir Williams bakınız 
Hacettepe için ne söylüyor? «İngiltere'ide tesi
sine çalıştığımız eğitim sistemi bugün Hacet
tepe Tıp Fakültesinde tatbik edilmektedir. Öğ
retim üyelerine ilk önce insanlığı sevmesini, 

ondan sonra bütün kabiliyetleri ile onlara hiz
met etmelerini öğretiyorlar. Yeni kurulan bir 
fakültede kısa zamanda elde edilen terakki bi
zi çok yakından alâkadar etmiştir.» 

Aynı gruptan diğer bir İngiliz Doktoru 
Glasgon Üniversitesi dekanı Doktor Charles 
Fleming; «umumiyetle dış memleketleri ziya
rette, ziyaretçiler nezaketen bâzı övgülerde 
bulunurlar», demiştir. «Fakat bir ilim adamı 
olarak ben kendimi buna mecbur etmiyorum. 
Hacettepe'de eğitim sisteminin pek faydalı ol
duğuna inanıyorum. Orada yapılan işlerin ina-
nılmıyacak derecede muvaffak olduğuna bizzat 
şahit olduk.» 

Hollanda Devletini temsil eden yüksek mev
kide bir zat da şöyle demiştir: «Biz size Plân
lama için Tiniborigen'i gönderiyoruz. Tıp eğiti
minde bir reform yapmak arzusundayız, acaba 
siz de bize Hacettepe Tıp Fakültesinden bâzı 
mütehassıslar gönderebilir misiniz?» demiştir. 
Ne tekim, tıp eğitiminde yapmak istedikleri re
form için İngiltere'den ve Amerika'dan birer 
tıp otoritesi ile birlikte yurdumuzdan İhsan 
Doğramacı'yı da çağırmışlardır. 

Sayın Milletvekilleri, tasarının birinei mad
desini tetkik edecek olursak, yeni kurulacak 
Hacettepe Üniversitesinin merkezi Ankara ol
mak üzere bir tabir geçer. Bunun açık anlamı 
bu üniversitenin yurdun çeşitli bölgelerinde bi
rer üniversite nüvesini teşkil edecek yüksek 
okulların kurulması müjdesidir. Hacettepe 
Samsun'dan, Ankara dahili güneye doğru bir 
çizgi çizecek olursanız bunların doğusunda bu
lunan vilâyetlerde fakültelerini, yüksek okulla
rını açmak kararındadır. Sayın milletvekilleri, 
bunların sorumluluğu doğrudan doğruya Ha
cettepe'ye raci olacaktır. Hacettepe bu yüksek 
okulları, bu fakülteleri organize edecek, bun
lara öğretim üyeleri yetiştirecek, bunlara öğre
tim malzemesi yollayacak bir üniversite nite
liğinde olacaktır. Bilâhara bu fakülteler ve 
yüksek okullar o vilâyetlerde geleceğin üniver
site nüvesini teşkil edeceklerdir. Hacettepe 
inanıyoruz ki, gelecekte Türkiye'nin büyük 
bir ilim ve bilim merkezi olacak bir üniversi
tenin niteliğini taşıyacaktır. C. II. P. Grupu bu 
üniversitenin kuruluşuna bütün varlığı ile ta
raftardır. Grupumuz bu kuruluşun öncülü
ğünü yapan Sayın İhsan Doğramacı'ya ve ya-
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km mesai arkadaşı Dekan Doktor D;oğan Ka
ran'a ve müessesenin bütün personeline üstün 
başarılar diler ve saygılarını sunar. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın milletvekilleri, 
halen müzakere konusu olan tasarı memleke
timizin ilmî gelişmesinde özelliği olan ve diğer 
yüksek ilim kurumlarına örnek teşkil edebi
lecek bir mesaiye mazisinde sahip bulunan 
bir fakültenin üniveriste haline getirilmesi ta-
tarısıdır. Hacettepe Tıp Fakültesi, Sağlık Bi
limleri Fakültesi bir öğretim, araştırma ve eği
tim kurumunun vasfında bulunması lâzım-
gelen organik bir gelişmenin sonucunda bugün 
üniversite haline getirilmek istenmektedir. 
Üniversiteler, fakülteler içinde bulundukları 
muhitin, toplumun şartlarına, toplumun so
runlarına çözüm yolu bulmak maksadiyle 
kurulmuş olan araştırma, eğitim ve öğretim 
müesseseleridir. İşte Hacettepe bu zihniyetle 
küçük bir kuruluştan bilâhara fakülte haline 
gelmiş, onu takiben de bugün huzurunuza 
getirilen tasariyle üniversite haline getiril
mek istenilen bir kuruluştur. 

Esbabı mucibe lâyihasında görüldüğü veç
hile Hacettepe Üniversitesi bugüne kadar ya
kın mazideki çalışmalarına sadık kalarak bun
dan sonra üniversite haline geldikten sonra 
daha geniş imkânlarla yeni bir çalışma me
todu içerisinde memleketin ilim hayatına hamle 
vermek maksadını gözetmektedir. Bundan 
evvelki devrede bulunan arkadaşlar hâtırlıya-
caklardır; çeşitli bölgelerde vatandaşlarımızın 
gün begün öğrenime karşı ihtiyaçlarını, şevk
lerini müspet bir şekilde cevaplamak maksa
diyle kurularak istenen üniversiteler teklif 
veya tasarıları huzurunuza geldiğinde, buna 
mâni olan başlıca faktörün yetişmiş öğretim 
üyelerinin mevcut bulunmaması keyfiyetinin 
teşkil ettiğini arkadaşlarım hâtırlıyacaklardır. 
Gerçekten üniversitelerin bir vazifesi de Tür-
ikye gibi okumak istiyen nüfusuna, umumi nü
fusuna nisbetle oldukça mahdudolan üniver
siteye sahip ülkelerde öğrencilerinin yetişmesi, 
çeşitli konularda araştırma yapmalarında yeni 
yeni kurulacak öğretim müesseselerine kifayetli 

elemanlar yetiştirmek üniversitelerin başlıca 
konusu olmak lâzımgelir. 

işte daha fakülte halinde iken Hacetepe Tıp 
Fakültesi memleketin muhtaoolduğu Erzurum'
da Atatürk Üniversitesinin öğretim üyesi ihti
yacına cevap vermek maksadiyle mahdut im
kânları içerisinde bir yol arayıp bulmaya gay
ret etmiştir. Bu çalışmalar bütün üniversite 
hayatımızda sorumluluk taşıyan idarecilerin ör
nek telâkki edilebileceği, Türkiye'nin muhtaeol
duğu müspet çalışmalardır. Bu fakültenin 
daha geniş imkânlarla bir üniversite haline 
getirilmesi, o kanaatteyiz ki Güven Parftisi 
Meclis Grupu olarak, memleketin şurada bura
da mahalli şartlarına göre, şiddetli ihtiyacını 
duyduğumuz yüksek okullar, üniversiteye ve
ya fakülteler teşkil edilmesinde müspet bir rol 
oynayacaiktır. Bilhassa Amerika Birleşik Dev
letlerinin üniversite hayatını ineeliyen arka
daşlarım tesbit etmişlerdir ki, üniversite haya
tını lâboratuvar olarak aldığı için, Türkiye'
nin çeşitli bölgelerinin kalkınması için çeşitli 
imkânlarını ilmî yollardan değerlendirmek, bu 
çalışmaları yapabilecek kifayetli elemanlara 
muhtaçtır. İşte metıodu çahşmalarmda belirt
miş olan bu fakülte üniversite haline gelmek 
suretiyle kanunun kendisine verdiği imkândan 
faydalanarak yerine göre yüksek «kul yerine 
göre enstitü, yerine göre fakülteler açmak su
retiyle o şartların, io muhitin şartlarının en 
müsait olarak gelişmesine imkân veren yerler
de o imkânlar içerisinde âzami netice alabil
menin kuruluşlarını meydana getirme imkânı
na sahibolacaıktır. İşte bilhassa bu yönü ile 
Güven Partisi bu üniversitenin kurulmasına 
samimiyetle taraftar bulunmaktadır. Bunun 
yönetimi, idaresi oldukça geçmiş bir maziye sa-
hibolan -ve tatıbikatıta yer yer aksaklıkları gö
rülen Üniversiteler Kanununun bâzı hükümle
rini tadil etmek suretiyle yürüteceğine dair ka
nun tasarısında maddeler yer almıştır. Bu fa
kültede çalışmış <olan arkadaşların, biLhassa 
mukayeseli metottan faydalanmak suretiyle 
çalışmalarını mümkün olduğu ıkadar müsmir 
hale getirebilmek maksadiyle tesbit edilmiş 
olan bu hükümler elbette olumlu hükümler 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Biz Gü
ven Partisi olarak memleketin bugüne kadar 
alıştığımız klâsik metotlar dışında ve memle
ketimizin şiddetle muihtaoolduğu bir çalışma 
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tarzına sahip çıkmış böyle bir kurulusun daha 
geniş imkânlarla çalışması yolunu açacak ulan 
ve bu imkânları daJha geniş ölçüde teçhiz ede
cek olan bu kuruluğa taraftanız. Ve gözümü 
bitirirken şu noktayı da belirtmek isterim ki, 
Türkiye'deki ilmî müesseseler geniş ölçüde bu 
'tarzda çalışmalariyle Milletlerarası müessese
lerin bu yoldaki yardımlarından faydalanmak 
imkânına ve dost memleketlerin bu çeşit çalış
malara yaptıkları yardımlardan faydalanmak 
imkânlarına sahip bulunmaktadır. Meselâ 
ÜNESCO'nun az gelişmiş memleketlerdeki bu 
tarz yapılacak çalışmalar için özel olarak gay
retler sarfettiği malûm bulunmaktadır. Bugü
ne kaıdarki çalışmaları ile bu vadide de başa
rılı hizmetler ifa etmiş olan bu müessesenin 
üniversite haline geldikten sonra çalışmaları
nın daha verimli olacağı kanaati ile tasarıya 
prensip olarak ve kalb huzuru içinde müspet 
oy kullanacağımızı Güven Partisi Meclis Grupu 
olarak belirtmeyi vazife bilmekteyim. Bugüne 
'kadar bu müesseseyi, kuruluşundan bu nokta
ya geitirmiş olan değerli ilim adamlarını da bu 
vesile ile memlekete mühim bir hizmet mües
sesesi kazandırdıklarından ve bunun yanında 
yeni bir çalışma metodu getirdiklerinden do
layı da ayrıca tebrik ve takdir etmek isterim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Mustafa Akalın. 

•M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA
LIN (Afyon . Karahisar) — Sayın Başkan, 
muihterem milletvekilleri; bilinen b;r şeyi tek
rar anz etmek malûmu ilâm olur ve bunun za
man almaktan başıka bir faydası yoktur. Bu 
itibarla biz Hacettepe Tıp Fakültesi olarak bi
linen ve etrafında bir çok kuruluşları olan ve 
bugüne /kadar faaliyetlerine göre esasen bir 
vahdet teşkil etmiş bulunan bu müesseselerin 
Hacetitepe Üniversitesi adı altında birleştiril-' 
nıiş olmasını M. P. Grupu olarak memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Bunun faydaları, ne zamandanlberi memle
kete nasıl yararlı hizmetler gördüğü hüsuısunda 
bilgi salhibi olan yetkili parlâmento üyeleri ge
niş izahat verdiler. Bunları tekrar edecek de
ğiliz. Ancak Millî Eğitim Komisyonu raporun
da da temas edildiği üzere biz M. P. olarak 
Türkiye'de açılacak olan üniversite ve bu üni

versitelere 'bağlı fakültelerin daftıa ziyade bü
yük şehirlerde değil, memleketin muhtelif böl
gelerine dağıtılması gerektiği inancına sahibiz. 

Filhakika Millî Eğitim Komisyonu raporun
da öyle diyor; yalnız demekle iktifa ediyor: 
«Açılacak fakültelerin büyük şehirlerde teksi
finden ziyade yurdun çeşitli .bölgelerine dağı
tılmasının so'syal ve kültürel faydaları göz 
önünde tutularak Ibunıdan sonra gereğinin bu 
(suretle yapılmasınnı Komisyonumuzun bir te
mennisi olarak gerekçeye ilâve edilmesi karar 
altına alınmıştır». Bu, gerçekten iyi düşünül
müş bir fikir. Yurdun mu/hıtelif yerlerinden za
man zaman Ankara'ya akın eden ve kendi böl
gelerinde su veya bu isim altında fakültelerin 
ve üniversitelerin açılmasını istiyen heyetlerin 
.geldiklerini, taldblerini sık sık görmüş bulunu
yoruz. Şimdi, s5ze başlarken arz ettiğimiz gibi 
Hacet/tepe Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Hacettepe yüksek öğrenim kurum
lanılın iböyle »bir isim altında ibirleştirilmesi 
zaten var olan ve fakat Ankara Üniversitesine 
bağlı olmasından başka, hali hazır durumuna 
göre bir ayrılık gtözcitmiyen bu müesseselerin 
/bir isim altında toplanmış olmasından başka, 
bugün kanuni olarak Yüksek Heyetinizin vere
ceği karar neticesi bu özerk bir müessese ha
line gelmekten başka ıbir netice taşımıyacaktır. 
Ancak bu üniversiteye' TDağlı olarak demin ar
kadaşlarımın da temas ettiği gibi -açılacak yük
sek okul veya fakültelerin 'belki bu isim altında 
bu üniversitenin vesayeti, Jhimayelü, ismi altın
da faaliyet göstermesi mümkün olsun. Buna bir 
diyeceğimiz yok. Ancak bu açılacak yüksek 
»okul veya fakültelerin şu Millî Eğitim Komis
yonunun temas ettiği espriye sadık kalınarak 
yurdun muhtelif bölgelerinde açılması keyfi
yetinin daima göz 'önünde bulundurulmasını 
hassaten üniversite senatosunun nazardan uzak 
tutmamasını burada kaydetmek ve istirham et
mek lüzumunu duymuş bulunuyoruz. 

Filhakika yıllardan beri faaliyet gösteren 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin 
ilk kurulduğu andan bu zamana kadar yeni 
bir anlayış ve yeni metotlarla Türkiye'ye ken
di bünyesindeki fakülte ve yüksek okullarda 
yeni 'bir anlayış 'getirdiğine cümlemiz şahidol-
muş bulunmaktayız. Bu, idarecilerinin ileri gö
rüşlülüklerinden ve o müessesenin temeli atıl
dığı zaman öyle bir ruhla çalışmaya başladığın-
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dan ileri gelmiş olsa gerektir. Gerçekten temiz 
Ibir müessese, iftihar edilecek, Türk Millertinin 
iftihar edeceği müesseselerden birisidir. Yalnız 
(bunun ismini korken Parlâmentoda hayırlı bir 
dua olarak kulağına şıınıt fısıldamamız yerinde 
olur, 'kanaatindeyim. (Bingime .kadar <bu methini 
yaptığımız binası ile, insanlariy]e, malzemesi ile 
güzel, bakımlı temiz olan bu müessesede çalı
şan elemanların, daıha evvel Yüksek Heyette 
temas ettiğim üzere, oraya tedavi için gelen 
insanlara kendi temizliği, kendi nezaıhatiyle uy
gun tabiatta yani o muıhîte yakışır kibar ve ne
zaketli nmanielenin yapılmasını dilerim. Bun
dan sonra artık üniversite bmini alacak, zaten 
bugüne kadar hemen hemen üniversiteye bağlı 
olmakla beraber muhtar olarak kendi kendini 
idare eder bir tavır takınmış bulunan bu Ha
cettepe müessesesinin, ki şimdi bu andan iti
baren bu Yüce Meclisten ve Senatodan geçtik
ten ve bu ismi aldıktan sonra daha müstakil 
hareket edecek olan bu müessesenin kendi bün
yesindeki insanlara, vatandaşlara daha kibar, 
daha nazik daha insanca muamele yapmasını 
tavsiye etmelerini ve ismini şimdi koyarken 
memlekete hayırlı bir müessese olarak devam 
etmesini ve bu yaldan ayrıLmama'smı temenni 
eder Türk Milletine hayırlı olmasını, faydalı ol
masını niyaz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —- Türkiye fcşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurunuz. 

TİP GRUPU ADINA TARIK ZIYA EKİN-
CI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Her yıl liseyi bitiren on binlerce gencimi
zin yüksek tahsil yapma arzusunu izhar etme
si ve 'girecek fakülte ve yüksek okul bulama
yışı sebebiyle içinde bulunduklara ıstırabı sey
rederken Türkiye'de yeni bir üniversite açıl
ması talep ve tekliflerini memnuniyetle karşı
lamamak mümkün değildir. Bu itibarla Hacet
tepe Tıp Fakültesinin bir üniversite haline ge
tirilmesi teklifi bu açıdan değerlendirildiği za
man, Türkiye'de yeni bir üniversite açılması, 
Türkiye'nin yeni bir üniversiteye kavuşması 
meselesi ile karşı karşıya olmamız bakımından 
şayanı temenni bir mesele olarak kabul etmek 
gerekir. Ama, Türkiye'nin yapısı ve Türkiye'
nin çeşitli bölgelerinde üniversiteye olan ihti
yaç göz önüne alındığı zaman Ankara gibi ge

lişmiş, mükemmel çeşitli fakülteleri bulunan 
ve daha çok genişletilmesi ve her bakımdan 
teçhiz edilerek yeni metodlarla dilendiği tarz
da bir yönetime kavuşturulması imkânı olan 
bir üniversitesi olan bir ilde yeni bir üniversi
te açılmasına şahsan gönlümüz razı olmuyor. 
Bugün Diyarbakır'da, bugün Adana'da, bugün 
Edirne'de, Eskişehir'de devamlı surette üniver
site açılması talepleri vardır ve bu illerimizde 
üniversite açılması için her yıl bakanlıklara, 
Başbakanlığa bu illere mensup heyetler gelip 
gitmekte ve kendi illerinde üniversitelerin açıl
masını ısrarla talebetmektedirler. Hal böyle 
iken, memleketin 10 binlerce genci çeşitli im
kânlarla büyük şehirlerimize, üniversitelerin 
bulunduğu büyük merkezlere gelmeye sahip 
değilken, Ankara gibi iki üniversitesi olan bir 
ilimize yeni bir üniversitenin açılması, Dev
let bütçesine üniversitenin yönetimi ve çeşit
li fakülteleriyle ilgili büyük külfetlerin tah
mil edilmesi kanaatimce yerinde ve isabetli bir 
hareket değildir. 

Kanun tasarısının gerekçesine baktığımız 
zaman iki noktada durulmakta ve iki esaslı 'ge
rekçe gösterilmektedir. Bunlardan birisi: An
kara Üniversitesinin eğitim ve yönetimini ak
satacak kadar genişlemiş olması, İkincisi de; 
Hacettepe Üniversitesinin eğitim ve çalışma 
prensipleri bakımından Ankara Üniversitesin
den farklı yönlerinin olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
benden evvelki grup sözcüleri Hacettepe Tıp 
Fakültesine büyük övgülerde bulundular, b u l 
lara aynen katılırım, Gerçekten memleketimi
ze tıp sahasında yenilikler getirmiş olması, tıp 
sahasında pek cok memleketlerde gıpta ile kar
şılanacak hamleler yapmış olması hepimizin if
tihar edeceği bir şeydir. Fakat başarılı bir ça
lışma yapmış, başarılı bir yöntem tutulmuş her 
fakülte bir üniversite olmak arzusu ile ortaya 
çıkacak olursa yarın Ankara Üniversitesinin 
çeşitli fakülteleri bu iddia ile birer üniversite 
olmak arzusu ile ortaya çıkarlarsa o zaman An* 
kara'da 20 - 30 üniversite kurmak zarureti or
taya çıkacaktır. Türkiye'de bugün bir hattâ 
birkaç üniversite kurulması zarureti vardı r. 
Buna bütün yüreğimizle inanıyoruz; ama bu 
üniversitelerin açılmasının yeri bugün için An
kara ve İstanbul değil, diğer illerimizdir. Üni-
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ver siteden mahram olan geri kalmış bölgeler
dir ve üniversitenin ışık getireceği, üniversi
telerimizin kalkındırması lâzımgelen bölgele-
rimizdir. Bu itibarla biz Hacette Tıp Fakültesi
nin eğer burada izah edildiği tarzda takibetmiş 
olduğu idari sisteminin ve yönetiminin çok ba
şarılı olduğu kabul ediliyorsa, bu yöntemin ve 
bu idare sisteminin diğer üniversitelerde uy
gulanmasını ve diğer üniversitelerin de aynı 
yoldan tekemmül ettirilmesini ve geliştirilme
sini temenni ederiz. Ankara Üniversitesine, bu
gün Tsurulması düşünülen Hacettepe Üniversi
tesinin idare tarzı ne ise aynı idare ile 
idare edilmesi şartları hazırlanabilir. Ha
cettepe Tıp Fakültesini üniversite haline ge
tirmek istiyen değerli bilim adamlarımız An
kara Üniversitesinin başına getirmek suretiyle 
Ankara Üniversitesine bu yönden bir gelişme 
vermek ve bu yönde âlem, bu yönde bir hız ver
mek suretiyle onu daha mükemmel bir üniversi
te haline getirmek suretiyle gayretlerini tek
sif edebilirler. Yine bu gayretlerini Anadolu'
nun başka yerinde bugün Hacettepe Tıp Fakül
tesini bir üniversite haline getirmek yolunda
ki temennilerini Anadolu'nun başka yerinde 
bir üniversite açılması için ortaya koymalıdır
lar ve orada açılacak üniversiteyi bu metod-
la, bu yöntem ile geliştirmek, dünyada örnek 
bir üniversite haline getirmek suretiyle kullana
bilirler. Bu itibarla benim istirhamım: artık 
huzurunuza gelmiş, bütün grupların memnu
niyetle karşılamış olduğu bu Hacettepe Üni
versitesi meselesinde komisyon teklifini geri 
alsın, Bu üniversitenin memleketin ihtiyacı ve 
bölgelerin içinde bulundukları zaruretler göz 
önüne alınmak suretiyle başka bir yerinde 
açılmasına karar verilsin. Ve bu yöntemle, bu 
idare sistemiyle Ankara Üniversitesi geliştiri
lerek arzu edilen yönde mükemmel bir üniver
site haline getirilsin. Benim temennim budur. 
Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar övgüden 
sonra ve vaktin de âdemi müsaadesi muvace
hesinde bu müesseseye en büyük faydanın çok 
az konuşma, hattâ söz almamakla yapılacağına 
inandığım için mehma emken kısa kesip, ben
den sonra 'konuşacak arkadaşlara da telhisen 

konuşmalarını tavsiye ederek sözlerime son ve
receğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu müesseseyi, 
Hacettepe müessesesini bir iki bakımdan bil
hassa şayanı takdir buldum. Biz adam olmayız, 
biz böyle geldik, böyle gideriz, bizde adam 
yok 'gibi hani kötü bir aşağılık kompleksinin 
her sahada bol bol gördüğümüz tezahürlerini 
yenen ve bunun böyle olmadığını ispat eden 
son derece olumlu, fikir, kafa, düşünüş itiba
riyle Avrupa dediğimiz, Atatürkçülük dedi
ğimiz, ortanın solu dediğimiz dinamik bir ha
yat anlayışını ve felsefesini burada tatbik edi
lir görmüş olmakla iftihar ettik. (Soldan, «Ha-
cettepenin ortanın solu ile ne ilgisi var» sesi) 
evet, ortanın solu dinamik bir hayat tarzıdır. 
Her türlü hayatın aşağılık duygularından kur
tulmuş, her türlü halkı aldatmak metodlarma 
iltifat etmlyen babayiğit Atatürkçü bir zihni
yetin ifadesidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komik olu
yorsun... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sen anlamazsın bunu, aklın ermez çarıklı.. 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi üzerin
de görüşüyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—• Beyefendi, komik oluyorsun diyen arkada
sın, bütün grupu ile ve iktidariyle ne hale düş
tüğünü her gün burada görmekteyiz. Aynaya 
baksın aynaya.. 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşmaya lüzum 
yok Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARTIBRAHIMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, ben hakikaten bu 
şekilde konuşmak istemem, fakat... 

BAŞKAN — Mevzu münhasıran Hacettepe 
Üniversitesinin kurulması hakkındaki bir mev
zuudur. Lütfen konuşurken müdahaleye vesi
le verecek konuşma yapmayın ve her müda
haleye de cevap vermeyin Sayın Sarıibrahim
oğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Hacettepe Üniversitesi kurulması bahis ko
nusu edilirken mutlaka İngiliz âliminin fikri
ni söylemeye lüzum yok. Bir ingiliz âlimi, her 
hangi bir yabancı veya yerli kadar nefsine gü
veni olan ve verdiği hükümlerin bir değer taşıdı
ğına inanan insanlar olarak, Türk Milletinin tem-
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silcisi olarak burada cesaretle fikirlerimizi ifa
de etmek durumundayız. Onun için benim fi
kirlerim bu. Canı istiyen beğenir, istemiyen 
gelir, cevap verir, cevabını alır. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten dinamik 
bir ruh burada mevcut. Daha kapıdan içeri 
adımını attığı andan itibaren müstahdeminden 
dekanına ve rektörüne kadar adeta sarıyor 
insanı. Hastalığı üzerine, mikrobun üzerine cel
lâtlar gibi gidiyorlar. İnsan biliyor ki emni
yet içinde, emniyetli ellerde. İşte Türkiye'de 
bütün müesseseler vatandaşa bu emniyeti tel
kin edebilirlerse, o zaman Türkiye kurtulur 
arkadaşlar. Hattâ acıdır söylemesi, biraz evvel 
konuşan arkadaşlara hitabediyorum, Meclisi
miz daima bunlardan örnek almak durumun
dadır. (Soldan «sen al, sen» sesleri) 

Ben aldım, benim bütün siyasi hayatım ve 
mücadelelerin bu dersi aldığımın bir ifadesi
dir. 

BAŞKAN — Buna ne lüzum var Sayın Sa-
rıibrahimoğlu1? Bunların konuyla alâkası yok. 
Sen almadın, ben aldım... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Sayın Reis, lütfen siz müdahale edenlere mü
dahale edin. 

BAŞKAN — Müdahale edenlere de ediyo
rum. Siz de mesele açıyorsunuz. Yani bir müda
hale olsun ki onun hakkında birtakım beyanda 
bulunayım istiyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ben konuşuyorum, konuşmamı selâmetle ya
pabilmem için 'gerekli ortamı hazırlamak sizin 
vazifeniz. 

BAŞKAN — Siz de o ortam içinde konuş
maya mecbursunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ben de o ortam içinde konuşuyorum. Ama 
yarası olan gocunur. (Soldan gürültüler), 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar müdaha
le etmeyin, ne oluyoruz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, hakikaten biraz evvel 
arkadaşımın birisi dedi ki, her başarılı fakülte 
üniversite olmak isterse bunun altında çıkılmaz. 
Hani o gün? Hâlâ üniversitelerimiz bırakınız 
Darülfünunu, medrese zihniyetinden kurtula
mamışken ve maalesef arkadaşlarım, benim ho
calarım var, hâlâ İsviçre'de nasılsa yaptığı dok

torasında anlaşılması mümkün olmıyan kitap
larını okurlar, ezberliyememiş dâhi.. Evet, adı
nı dâhi söyliyebilirim, ayıp olur. O halde arka
daşlar, dinamik,, genç, enerjik, aslan gibi in
sanlar bir fakülteyi bütün bir milletin takdiri
ne mazhar olacak bir seviyeye çıkarmışlardır. 
Biz bunu bir üniversite olarak Türk Milletine 
bir eser olarak hediye edeceğiz. Bütün fakül
telerinde aynı ruhu getireceğiz, diyorlar. Seve 
seve bu hakkı vermek zorunda ve durumunda
yız. Ve fazladan da yardımcı olmak durumun
dayız, bütün cemiyet ve bütün millet. Çünkü 
bizde âdettir, başarılı her müessese ve onun ba
şındakiler daima çelmelenir. Benim temennim 
Tıp Fakültesinde bilhassa müspet ilimlerde 
rahat çalışmak ve her türlü çelmelerden uzak 
kalabilmek çok daha mümkündür, kolaydır. 
Temennim odur ki, diğer sosyal ilimler fakül
teleri, enstitüleri açıldığında da bu cemiyetin ve 
alelûmum insanlık âlemini teşrih mânasına ya
tıracak ve memleket ve dünya için hayırlı ah
kâmlar çıkaracak olan ve çıkarmasını temenni 
ettiğimiz ilim adamlarımızın istiklâli fikri ile, 
cesaretle aynen bu tıp fakültesindeki büyük 
gayret ve dinamik ruhla bu görevi yerine ge
tirsinler, o zaman hakikaten isimleri; müstah
deminden rektörüne kadar, Türk ilim tarihinde 
altın harflerle yazılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir serzenişte bu
lunmaktan kendimi alamakmaktayım. 

11 . 5 . 1967 tarihinde bu tasarı sevk edilmiş
tir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, iftihar ediyo
ruz. Yalnız bendenizin Âdana'da üniversite ku
rulması için yapmış bulunduğum teklif bun
dan epeyce eskidir. Millî Eğitim Komisyonun
da muhalif muvafık kendilerini, hepsini tak
dirle, minnetle andığım üyelerinin ittifakiyle 
kabul edilmiş, Bütçe Plân Komisyonuna sevk edil
miş, raportörü de müspet rapor vermiş olduğu hal
de komisyon gündemine dahi alınmamıştır. 
Rica ediyorum, nasıl ki, bu, şu kanun tasarısı
nın mevzuu olan fakülte üniversite olmaya hak 
kazanmıştır, adeta çocuk doğmuş, biz isim ba
bası olmak durumundayız; Âdana'da da bü
tün şartlar mevcuttur, geciktirilmesi isimsiz bir 
evlâdın ortalıkta gezdirilmesi mânasını taşı
maktadır. İktidardan ve sayın Bütçe - Plân Ko
misyonu sözcüsü arkadaşımdan arkadaşlarına 
bu serzenişimi ve talebimi duyurmasınıda is
tirham ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lâtife 
olarak söylüyorum kısa konuşacağınızı vaadet-
tiniz, en uzun konuşmayı yaptınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Canımın istediği gibi konuşurum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelımiş'tıir 
okutuyorum. 

ÎHASAN ATAÖV (Antalya) — Aleyihlinde söz 
îstlyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu ay'dnılıanmııştıır. Müzakerenin .kifayeti

ni arz ve teklif ederiz. 
Bolu Adıyaman 

Halil1 İbra'tii'm Öop Ali Turanlı 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, yeterliğin oylanma

sını arz ve talelb ederim. 
Ankara 

Kemal Bağcıioğlu 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Söz isî'iyoiruim efenldlim. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız? Yeterlik 
önergelerini oya koyacağım bir sırada söz iste
diniz. Oylama sıracında söz Veremiyeeeğıilm. Ye-
»tieırlik önergesi relddediUir&e o zaman söz verece
ğim. Yeterlik önergesi gelmiştir dediğim zaman 
sıöz işteşleydiniz sö'z verelb'ilMim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Ama Sayın Başkan sarmaldınız 

BAŞKAN — Sormaya mecbur değilim Söz 
daima talebetmeMe verilir. Buyurun Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, yeterlik öuergeısinli 
Işletmiyeceğimiz konuların en başında yeni bir 
Im'flvoırtoiitenin kuruJuş kanununun müzakeresi 
gelir. Yeterlik önergesini bu konuda kullanırsak 
ve şimdiye kadar konuşan arkadaşların beyan
ları üzerinde kanun teklifinin maddelerine ge
çersek o zaman bir grupun bu üniversiteyi An
kara'da kurmamak şeklindeki talebenin karşı
sında fikir serdetimiş olmak imkânından mah
ram oluruz. Eğer yeterlik önergesi beımıen ka
imi edilirse diğer bir grupa mensup arkadaşımı
zın Hacettepe ilim müessesesini ortanın solunda 
bir müessese olarak ilân etm'esîne cevap vere
memiş oluruz. Halbuki Hacettepe Sağlık Bilim
leri Tıp Fakültemi bu kanunla Hacettepe Üni

versitesi ortanın solunda d!eğil, ilmin yolunda' 
'bir müessesedir. Bunu anlatmak için ellmiztie 
deliller vardır. Bu delilleri verme imkânını da 
büze bağışlayınız. Zira şayet kifayet önergesi 
kabul ödil'mıezse beyanlarımız arasında bâzı şey
ler olacak ve bu Yüce Meclisi aydınlatacak, za
bıtlara geçecektir. Kifayet olmadığı takdirde 
söz sıramız geîirs<e Türkiye'de bültlün fakültele
rin ekserisinlin sokak nümayişleri dolayıısiyle bâ
zı aşın cereyanlara kenidi'sini kaptıran, bildiri
lerinin altında Hacettepe Fakültesinin imzası
nı görmemek suretiyle bu müessesenin nasıl ilim 
yolunda olduğunu hem zabıtlara göç/inmek hem 
'd'e Türk efkârıma bir defa dalha takdir duygu
larımızla ifade e/tmek inıfcâniını bulacağız. 

Şayet kifayet kabul dd'ilmezse Batı dünya
sının yardıımlariyle m'eyldana gelmiş olan, Dev
letimizin ve milletimfizln büyük fddakârlıfclar'iy-
le örnek bir müessese haline gelen Hacettepe 
Ünilvar'siteisliinin nasıl sola değil, Sağa ve ilme 
dayalı olarak çalıştığını ispat etmek 'imkânını 
Uyulacağız. Delililerimiz vardır, Şayet lütfeder
isiniz, takriri reddederseniz Sayın Bakan'a ko
nuşma imkânını verirsiniz, bize konuşıma im
kânı verirsiniz, o zaman bir illim müessesesini 
'burada nasıl ve ne sekilide istismar edilmek is
tendiğinin Cevabını alırsınız. 

Bir tıp mensubuna, bu üniversi'tenlm Anka
ra Ua kurulmasına mulıalif bir tıp mensubuna, 
'bu üniversitesinin Atatürk Üniversitesinin Tıp 
Fakültesini nasıl bcisleldiğini ve Doğu - Anado
lu'nun büyük ihtiyacına nasıl cevap verdiğini 
ifade imkânını buluruz, 

E&er kifayeti kabul etm'eziseniz Türkiye'de 
'bir iktidarın süratte böyle müesseseler kur
mak için çalıştığını komisyonların niçin acele 
çalııştğım ve bir şahsın vermiş olduğu kanun 
teklif] erlinden neden evvel öne alındığının 
En'Ğe fırsatını bize verimiş olursunuz. Eğer ki
fayeti kabul etmezseniz, o zaman Hacettepe Üni-
versit'eslinin bilhassa son ilki yıldaki büyük ham
lelerini yani bu fakülte haline geldikten sonra
ki büyük hamlelerini ifade etme imkânını bfee 
verirsiniz. Zira müesseseler nasıl çalışır, mües
seseler hangi yolda yürür, müesseseleri bu yola 
götüren nedir, niçin bu müessesen'in Ankara'da 
ün'iVcrsi'tıe haline gelmesi de icaibeittiğinlin delil
lerini vermek imkânını buluruz. 

ıSevgıli arkadaşlarım, bu imkânı bulamazsak, 
biz tümü üzerinde, maidldeler üzerinde de beyan 
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elderiz; ama bâzı fikirlerin cevaplandırılması, 
'bâzı heyecanların, burada siöylenen bâzı seçÜm 
nutuklarının nasıl tesirsiz, kifayetsiz, cılız, so-
laik bir ifade ofllduğunu cevaplanmanın imkânını 
raasıl alsa buluruz. Biz bulmazsak Türk halkı 
Ibulur. Türik halkı bulamazsa kendi içlinldelki-
ler bulurlar. Yiarm bize 'bu imkânı onlar verir. 
Saygılarımı sun'aram (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, tekrar 
tasrih etmek işitiyorum. Görüşımelk'te ol'düğumuz 
- reaksiyonları dahi objektif yapımız beyler -
TEanuıı tasarısı Hacettepe Üniversitesinin kurul-
ıması haklkmfda kanun tasarısıdır. Demek ki, Ha
cettepe Üniverslite»! Türkiye'de kurulsun mu 
kuru'l'maısın ımı, onu görüşüyoruz. Bunalda orta
nın solu, ortanın sağı onun solu, şunun solu 
gtörüışulm'üyor. Onun için rica ediyorum. Mese
leleri (bu ölçü içinde mütalâa «delim. Sadet dışı be-
yanîarida bulünmıtyalım. Bir üniversitenin kııru-
luşunıda hâdiseleri politik mütalâalarla şuraya 
buraya saptırmryalım, istirham ederim. 

Yeterlik önergesini oyunuma sunuyorulm. Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
Malddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eldii'mişDir, 

ivedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
Kanran 

Ma'dlde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üzere 
«Hacettepe Üniversitesi» adı ile tüzelkişiliği 
haiz özıerlk bir üniversite kurulmuştur. 

(BAŞKAN — Söz isfftyenler... Buyurun Sayın 
Gürer. 

MUSLÎHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Hacettepe 
Üniversitesinin kurulması hakkındaki kanun tasa
rısının 1 nci maddesi hususunda Yüksek Mecli
sinize 'görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, madde tetkik edil
diği zaman görülecektir ki, çok iyi bir şekilde ha
kikaten merkezi Ankara'da kurulmak üzere Ha
cettepe Tıp Üniversitesi kurulmuştur, denmekte
dir. Muhterem arkadaşlarım, bu maddeye şiddet
le ihtiyaç vardı. Hacettepe Üniversitesinin, ku
rulacak olan Hacettepe Üniversitesinin fakülte 
halinde iken memleketimize yapmış olduğu hiz
metleri huzurunuzda teker teker arz edecek deği

lim. Bu hususta esasen tümü hakkında görüşen ar
kadaşlar enine boyuna görüşlerini Yüksek Mecli
sinize arz ettiler. Yalnız böyle ulvî bir müessese
nin kuruluşu anında polemiğe yol açacak husus
lardan ziyade mevzuun esası üzerinde durmak ve 
memleketimize büyük bir inşirah getirecek olan 
Hacettepe Üniversitesinin kuruluşunun Yüksek 
Meclisinizde kabul edilmesi çok yerinde olacak
tır. 1 nci maddede merkezi Ankara'da olmak üze
re bu Üniversite kurulacaktır ve tatbikatta görül
müştür ki, 1964 senesinde Erzurum'da kurulmuş 
olan Tıp Fakültesini şimdi Üniversite haline ge
lecek olan Hacettepe bu işi başarmış ve memle
ketimizde yaygın bir şekilde fakülteler sağlıyacak 
olan bu Üniversitemizin, tasarısının 1 nci mad
desi çok yerindedir ve nitekim Erzurum'da ku
rulan Tıp Fakültesine Hacettepe 60 öğretim gö
revlisi ile yardımda bulunmuş ve bu yardımını 
Anadolu'nun göbeğinde, oradaki bulunan ve tıp 
tahsili yapacak olan kişilerin yetişmesi babında 
büyük hizmet ve gayrette bulunmuştur. Şu hale 
göre 1 nci maddede merkezi Ankara'da buluna
cak olan Hacettepe Üniversitesinin bütün Tür
kiye'nin diğer yerlerinde de aynı mesaiyi göste
receğine inanıyor ve bu maddenin olduğu gibi 
kabulünde çok fayda ögrdüğümü huzurunuzda 
arz ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Maddenin aleyhinde konuşmak 

istiyen var mı? Yok. 
1 nci maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesine bağlı 

ve tüzel kişiliği haiz «Fen ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi», «Tıp Fakültesi» ve «Sağlık Bilimleri 
Fakültesi» kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi içinde fakülteler, yük
sek okul veya okullar ile enstitüler açılmasına; 
bunların birleştirilmesine veya kaldırılmasına Se
nato karar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile buna bağlı fakülte
lerin, yüksek okul, okul ve enstitülerin işleyiş, 
akademik düzen, yönetim ve denetimini ilgilen
diren hususlar Senatoca hazırlanacak yönetmelik
lerle belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, enstitü, 
okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kadro alın
masını gerektirenler için genel usullere uyulur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
tiyen? 

— 599 — 
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Buyurun Sayın Çelikbaş şahsınız adına. Mad
denin lehinde mi, aleyhinde mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, söz alan bâzı hatip arkadaşlarımız 
belirttiler, Türkiye'de üniversiteler muayyen yer
lerde temerküz etmiştir. Fakat bunun üniversi
telerin doğması ve gelişmesinden g-elon bâzı tari
hî zaruretleri vardır. Ben şimdi temenni ediyo
rum ki; 1 nci madde ile merkezi Ankara'da kuru
lan ve 2 nci madde ile üç fakültesinin kuruldu
ğu belirtilen Hacettepe Üniversitemiz artık mem
leketin ihtiyaçlarını yer yer tosbit etmek suretiy
le kurmayı düşündüğü yeni fakülteler, yüksek 
okullar ve enstitüler ve kurumları o mahallerde 
açmak suretiyle memleketin kalkınmasında elle 
tutulur, gözle görülür müspet bir çalışmanın sa
hibi olsun. Maddelerin yazılış tarzı esasen bu 
yolda bir eğitimin, öğretimin benimsendiğine işa
ret edecek mahiyettedir. Fakat buna rağmen 
lüzum hissettiğimi belirtmek istiyorum. Türkiye, 
süratle kalkınma bakımından, ekonomik hayatımız 
itibariyle amprik çalışmalar yerine, ilmî, rasyo
nel çalışmalara muhtaçtır. İlmî ve rasyonel çalış
manın müessesesi ise Üniversite ve onun kuraca
ğı, onun denetiminde bulunacak kurumlar, yük
sek okullar ye enstitüler, araştırma müesseseleri
dir. Bir misal arz edeyim; İsrail, ufacık bir mem
leket, 1948 de kuruldu, 1958 de ihracatını 170 
küsur milyon dolara çıkardı. 1966 yılında sadfece 
narenciye ihracatı 50 küsur milyon dolar arka
daşlar. Memleketimiz büyük imkânlara sahip. Do
ğu'da Erzurum, Ağrı, Kars bölgesi muazzam bir 
potansiyel var, hayvan, hayvan mahsulleri ve bu
na bağlı sanayi... Ama bütün çalışma tarzı tama
men apriktir. İşte böyle bir üniversite merkezi 
Ankara'da kuruluyor, hiç. ehemmiyeti yoktur bu
nun, normali de budur. Ve fakat burada açaca
ğı Veteriner ve Zooteknik Enstitüsü kurumu 
vesaire süratle Türkiye'nin bu bölgedeki hayvan
cılık ve mahsulâtını kalkınmanın ilmî şartlarını 
ortaya getirecektir. Yani buna ihtiyaç var. Arka
daşlar, narenciye, büyük imkânı var Türkiye'nin. 
Bütün Karadeniz, Akdeniz boyları, İzmir'den tu
tunuz, slkenderun'a kadar namütenahi imkânımız 
var. Ama çalışma tarzımız tamamen aprik. Ana
dan, babadan ne görülmüşse o usulle, yani büsbü
tün kötülemiyelim, var iyi şeyler ama, yüzde yüz 

'böyle stratejik bir çalışma yoktur. Böyle bir ça
lışma Ankara'da merkezi olacak bir üniversite
nin oralarda kurulacağı bu çeşit kurumlar okullar, 
enstitüler, ki, müesseselerin çalışma muhtevasına 
göre değişecektir, süratle memleketin kalkınması
na yardımcı olabilecektir. Bu bakımdan bâzı ar
kadaşlarımızın dediği gibi, bu üniversitenin An-. 
karada kurulması bir mahzur değildir. Eğer An
kara'da üniversiteler çok kuruluyor diye şikâ
yetimiz varsa, merkezi Ankara'da kurulmak üze
re huzurunuza gelen bir tasarı dolayısiyle değil, 
çünkü belli ki, memleketin çeşitli bölgesinde çeşit
li müesseseler kurmak maksadını gözetiyor. Diğer 
üniversitelerde bunu konuşalım. Bu üniversite 
memleketimize böyle bir kıymeti sağlıyabildiği 
takdirde emin olunuz Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal yönden kaderi süratle değişecektir arkadaş
lar. Memleketin potansiyeli var ama ilmî, araştır
ma müesseselerimiz muayyen yerlerde, muayyen 
coğrafi hudutlar içinde kalmıştır, onun ötesine 
serpintisi 'gitmektedir. Ben ümidediyorum ki 
ve gönlüm onu arzu ediyor ki, kanunun yazılışın
da o mânayı çıkarıyorum ki, Hacettepe Üniversi
temiz Türkiye'mizde birçok Batı memleketlerinin 
uyguladığı bu metotla çeşitli bölgelerimizde bu 
çeşit fakülte, yüksek okul, kurum, araştırma ensti
tüsü vesaire açacak ve Türkiye'nin süratle kal
kınmasına yardımcı olacaktır. Ancak bunun ve
rimli hale gelebilmesi Üniversiteler Kanununun 
2 nci maddesindeki hükümlerin burada da aynen 
yer almasına bağlıdır; almadığına göre acaba 
tatbik edilecek midir? Meselâ Üniversiteler Kanu-, 
nunun 2 nci maddesi, bu fakültelerin hükmi şah
siyeti haiz olacağını yazmıştır. Burada da bu var. 
Üstelik, yüksek okullarda, araştırma enstitülerin
de ve kurumlarda mütedavil sermaye imkânı da 
sağlamış. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
3 ncü maddesi fakültelerin kuracakları okul, ens
titü ve sâirelerin mütedavil sermayeye sahibolma-
sı imkânını da veriyor. Acaba burada yer alma
dığına göre Üniversiteler Kanununun 3 ncü mad
desinin bu hükümleri aynen tatbik edilecek mi? 
Eğer bunlar edilecekse, bunun belirtilmesinde 
fayda vardır. Ben fazla vaktinizi almıyacağım, 
fakat çok rica ediyorum, her ne kadar maddelerin 
sevk edilişinde ^bugüne kadar çalışma tarzında bu 
metodun benimsediğini görmüşsem de yine açıkça 
temenni etmekteyim ki, Türkiye'nin muhtacoldu-
ğu üniversiter çalışma, üniversiter kuruluş, mem
leketin şartlarına göre o bölgelerde birtakım ku-
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ruluşlarm tesis edilmesine ihtiyaç, göstermektedir. 
Hepsini bir merkezde toplamanın amelî bir fayda
sı olmamaktadır. Temennim, halen kurulacağı 
yazılı olan fakültelerin dışında kurulacak fakül
te veya kurumların, katî zaruret olmadıkça An
kara'da kurulmıyarak memleketin çeşitli bölge
lerinde kurulması suretiyle, öteki üniversitelerin 
çalışmasına da bir ışık tutmasını bu üniversitede 
görmekten ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun. 
Maddenin lehinde mi, aleyhinde mi, üzerin

de mi ? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Üzerinde. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar bir 

ilim müessesesi bulunan Hacettepe Tıp Fakül
tesinin bugün üniversite haline getirilmesi için 
kanun teklifinin 2 nci maddesi üzerinde görüş
melerde bulunuyoruz. Her ne olursa olsun, ilim 
yaparken dahi mutlaka hizmetleri, vatandaşın 
veya vaıtandaşın çocuklarının okutulması için 
ben de diğer arkadaşlarımızın ifade ettikleri 
gibi bâzı bölgelere götürmeye mecbur olduğumuz 
kanaatini taşıyorum. Hacettepe Tıp Fakültesi 
Ibugünkü kadro imkânlarına göre bunu, Atatürk 
Üniversitesinde açmış olduğu Tıp Fakültesi ile 
ispat etmiştir. Ancak muhterem arkadaşlarım, 
İstanbul gibi bir yerde 631 kişiye bir doktor 
Gümüşane veya Siirt ve o bölgelerde 24 OÖO -
25 000 kişiye bir doktor düşmektedir. Bu hu
susu nazarı itibara alarak Sayın Fethi Çelik-
baş Hocamın da ifade ettiği gibi bâzı fakül
telerin, fen fakültesinin veyahut da veteri
ner fakültesinin, ziraat fakültesinin, iktisat fa
kültelerinin bilhassa bu bölgelerde kurulma
sında bir ışık tutacaktır, muhitine. Hocası ile, 
asistanı ile, öğretmen üyeleri ile ve talebe-
siyle ve ordaki bulunan bilhassa sosyal ihti
yaçlar bakımından, ilim, bakımımdan fen bakımın
dan büyük hizmetleri olacaktır, araştırmaları yö
nünden. Bu fakülteler birer araştırma yuvası oldu
ğuna göre, mutlaka bölgelerin, 1 nci maddenin esp
risi altında temenni ederiz ki, bu fakülte
leri kurarken, diğer arkadaşlarımın da ifade 
ettiği gibi, diğer geri kalmış bölgelerde bu
lunan çocukların daha kolay okuyabilmelerini 
sağlasın. Evet bu ilim yuvasının bilhassa lâbo-
ratuvarla ilgili bulunan bu ilmî araştırmala
rın, tabiî ilmî lâboratuvarlarm bol olduğu 
malzemenin bol olduğu yerlerde yardımcı müesse
selerin bol olduğu yerlerle kurulmasında zaruret 

vardır. Fakat bâzı müesseselerin, fakültelerin veya 
kurumların başka yerlerde kurulmasında zaruret 
vardır. 1 nci maddenin son fıkrası diyor k i ; 
«Bu madde uyarınca açılacak fakülte, enstitü, 
okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kadro 
alınmasını gerektirenler için genel usullere 
uyulur.» Bu genel usulleri yarın öbür gün bu
günkü üniversitenin veya fakültenin başında 
bulunan iyi niyetli insanlara bunu iyi şekilde 
kullanabilir. Ama arzu etmiyenler de kullan-
mıyabilir. • Onun için bunun daha sarahate ka
vuşturulması hususunda sayın encümenin ne 
düşündüğünü şahsan öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessese bil
hassa verilen parayı, zaman ve personel istih
damı bakımından en iyi kullanan müessesedir. 
Muhakkak olan, hakikat olan bir tarafı budur. 
Hakikaten gerek şahsi gayretleriyle hariçten 
temin edilen yardımları, gerek bütçeden ve
rilmiş olan paralan en İyi şekilde kullanan bir 
müessesedir. Ama bu müessesenin, bilhassa oku
ma imkânını elde edemiyen, zekâ bakımından 
demiyorum, maddi bakımdan elde edemiyeu ço
cukların okuma imkânını temin etmek bakı
mından bu fakültelerin bilhassa demin ver
miş olduğum rakama istinaden Şark bölgelerin
de, geri kalmış bölgelerde, Karadeniz gibi has
talıklarla daima karşı - karşıya kalmış bir böl
gede bunların kurulmasında mutlak zaruret 
vardır. Onun için bu himmeti kendilerinin esir-
gemiyeceğini biliyorum. Bu kanunun tümüne 
de müspet oy vereceğim Bu maddenin son fık
rasının ileride nasıl kullanılacağı hakkında iza
hat verirlerse memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, maddenin le
hinde, üzerinde, aleyhinde.. 

AHMET ÇATALOĞLU ((içel) —Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş
kanım, sayın milletvekilleri; bu maddeyi ka'bul 
edersek, bize şu hususları sağlanmış olacak
tır. Bu suretle de Ahmet Şener arkadaşımızın 
endişeieri bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bugün ilim adamlarımızın pekçoğu dışarıda 
bulunmaktadır. Bir çoğu da yurt dışında vazife 
almış bulunmaktadır. Bunlar yurda dönımek 
istiyorlar. Yurda dönerlerse, bu /madde gereğin-
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ce yapacağımız yönetmelik ve son fıkrasında ye
ni ödenek ve kadrolar alınmasını gerektirecek 
yönetmelikler hazırlanma imkânı bahşedilmiş 
olacak ve bu ızevat Türkiye'ye tekrar celbedi-
lecek ve bunlar memleketimize faydalı unsur
lar olarak çalıştrılabilecektir. Bugün hakika
ten doktorlarımızın çoğu büyük şehirlerde bu
lunmaktadır. y e orada çalışmaktadırlar. An
cak, memleketimizin ekonomisi düzeltildikçe ve 
yurdun muhtelif bölgelerinde fakülteler, yük
sek okullar açıldıkça bu ihtiyacımız yavaş ya
vaş giderilecektir. Bu maddeyi kabul etmek
le ham yurt dışında bulunan bâzı ilim adaımla-
rızimi! (memleketimize celbetmek imkânını bu 
üniversiteye venmiş olacağız, hem de aynı za
manda memleketimizin muhtacolduğu yüksek 
okulların ve fakültelerin de yurdun muhtelif 
yerlerinde açılması imkânını 'bahşetmiş olaca
ğız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, mad

denin lehinde, aleyhinde üzerinde? 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Buyurun, üzerinde. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh

terem arkadaşlar, yeni hir üniversite kuruyo
ruz ve kanunun ikinci maddesiyle bu üniversi
tenin araştırıma ve çalışmalarına imkân vere
cek bir prensibi kabul ediyoruz. Kanunun tü
mü üzerindeki konuşmalar şunu gösterdi ki; 
Hacettepe Üniversitesi metot itibariyle yeni bir 
araştırma devresine girmiştir ve memlekete 
faydalı hizmetler görmüştür. 

Arkadaşlar, ben araştırıcı ve bilimsel çalış
malardan insan unsuruna değer vermek lâ'zıım-
.geldiği hususunu bu Hacettepe müessesesinin 
doğuş ve kuruluşundaki hatayı dikkat nazarını
za urz etmek için söz aldıım. Çelikbaş arkadaşı
mız hayvancılığımızın Türkiye ekonomisinde 
bilhassa Doğu bölgesindeki önemine işaret etti. 
Yerden göğe kadar hakkı var. Fakat Hacette
pe Üniversitesinin kurulması dolayısiyle Sayın 
Millî Eğitim Bakanına ve üniversitelerimizin 
bütün rektörlerine şunu ifade etmek isterim ki; 
Türkiye'de müesseselere sahip çıkan unsurlar 
bulundukça, yani insan unsuruna değer verip 
de bir üniversite kurulmasının, bir fakülte ku
rulmasının ımemleket için haiz olduğu ehetnumi-

yete inanmış ve ona sahip çıkmış unsurlar bu
lundukça, 'bugün Erzurum Üniversitesi Doğu 
hayvancılığının en büyük problemlerini halle
decek durumdadır. Fakat maalesef biz daha 
Atatürk Üniversitesi sahip çıkacak elemanları 
yetiştiremedik. Bugün şahsiyetlerini bir tara
fa bırakıyorum, fani insanlardır, fakat Hacette
pe Üniversitesi kurulursa, bu bize gösteriyor 
ki, bir dâvanın sahibi çıkarsa, o sahipler dün
yanın nereden ıgelip nereye gittiğini bilirlerse, 
çalışmalarını bilimsel bir yola ulaştırabilirler. 
memlette, üniversite hayatı çok faydalı olacak
tır. Hiçbir üniversitenin çalışmasını küçültmek 
istemiyorum, fakat yeni kurulacak araştırma 
müesseselerine bilhassa Doğramacı'nm henüz 
bu müessese bir çocuk hastalıkları enstitüsü 
halinde iken beraber çalıştığımız insan olarak 
şunu söyliyeyim; araştırıma ımetodu arkadaşla
rım insanla yapılır, zihniyet değişikliği ile ya
pılır. Bugün Atatürk Üniversitesi sözdei Nebras-
ko Üniversitesinin metotları ile çalışmaktadır. 
Bu üniversite Amerika'da yeni Ibir üniversite
dir. Bölgelerinin problemlerini alan, bilimsel 
açılardan inceler, neticeleri de bölgesine verir. 
Hattâ Nebrasko'dan ahali üniversitenin araştır
malarından, bizzat üniversitenin kurduğu mü
esseseleri de gelip görmek suretiyle istifade 
eder. Atatürk Üniversitemizde de Amerika'n 
profesörler bu nevi çalışmalar yapmışlardır. 
Fakat maalesef daha üniversiteye sahip çıkacak 
elemanları bulamadık. İstediğiniz kadar kad
ro kanunu yapın, istediğiniz kadar şartlar ha
zırlayın bir üniversiteye sahip çıkacak elema
nı bulamazsınız, mânevi şartları, insan şartları 
üzerinde duramazsanız üniversiteler gelişemez, 
arkadaşlar. Onun için bugünkü bu madde ve
silesiyle söyliyeyim ki, falan yerde araştırma 
'müessesesi açabilirsiniz. Fakat sahibini bulmak 
mecburiyetindesiniz. Onun için üniversiteleri-
ımizin çalışıma metotlarını ve ileriye doğru in
kişaflarını, yeni açılacak lâboratuvarlarını ve
ya araştırma enstitüleri meydana getirirken in
san unsuruna değer vermek mecburiyetindedir. 
Size ümit verecek ibir noktayı arz edeyim: 

Hacettepe muvaffakiyetini arkadaşlar, la
lettayin noktalara 'borçlu değil. Meselâ Bismil'
de çocuk sağlığı üzerinde araştırma açmıştır. 
Çadır kurmuştur. Muayyen yaştaki çocukların 
yaşamadığını tes'bit etmiştir; Bunun protein-
sizlikten olduğu üzerinde durmuş ve bunu 
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memleket efkârına .arz etmiştir. Bugün size ifade 
edeyim: Üniversitelerimizde bu nevi araştırma
ları yaparsa, insan unsuru bakımından teçhiz edi
lirse, Türkiye'nin meseleleri bilimsel açıdan yir
minci asrın metotlarına göre hazırlanmış olur. 
Bir de insan yetiştirirken, gelecek nesillere ışık 
tutacak zihniyetle çalışmak lâzımdır. Bugün Av
rupa eğitimi 2000 nci yılı yaşayacak insanın na
sıl yetiştirilmesi metodu ile çalışmaktadır. O 
halde Hacettepe Üniversitesinin bu kanunu ka
bul ederken, bütün üniversitelere şunu hatnla-
talım iki, hakikaten Türkiye'de üniversiteler, 
hem metot bakımından, hem de müesseselerin dâ
valarına sahip çıkmak bakımından yeniden bir 
çalışma devresine girmek mecburiyetindedir. Bu
nu sağlamazsak arkadaşlarım, bir fakültenin, 
bir üniversitenin çalışması il'e Türkiye'ye şâmil 
bir netice alamayız. Bu temennimi huzurunuzda 
ifade etmekle vazife yaptığım kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (ıSakarya) — Değerli arkadaşlarım; bu 
madde ile ilgili görüşmelere cevap arz etmekten 
çok gerek Sayın Çelikbaş'm gerekse diğer arka
daşlarımızın ifade ettikleri hususlara Komisvon 
olarak aynen yürekten katıldığımızı beyan etmek 
üzere huzurunuza çıktım. 

'Gerçekten birinci maddesi ile merkezi Anka
ra'da olmak kaydının konulmuş olması sırf bu 
hizmetin bu üniversiteye bağlı fakültelerin Anka
ra'da temerküz etmesine mâni olmak ve bu ilmî 
ıhizmeti memleketin mütaaddit yerlerine yaymak 
gayretine matuf olarak konmuştur. O itibarla 
değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri hususla
ra katılmaktayız ve ummaktayız ki, hattâ de
ğerli profesör ve bilim kurulu başkanı ve dekan
dan şimdi aldığım bir malûmatı da iletmek is
tiyorum, değerli arkadaşlarıma, bu yöneticiler 
üniversiteyi kurmakla görevli kişiler, kurulması 
mutasavver diğer bütün fakültelerin, yurdun 
mulhtelif bölgelerine ait olacağı hususunu bana 
bildirdiler. Yüksek Heyetinizi müsterih kılmak 
için bu hususu da arza beni ' mezun kıldılar. 
Saygılanmla arz ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim 

efendim. 

(BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İkinci madde üzerinde başka söz istiyenl. 

Yoktur. 
İkinci maddeyi... 
ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Söz is

tiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde aleyhinde, üzerinde? 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Değer

li milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz Hacet
tepe Tıp Fakültesinin kuruluşuna ait olan kanun 
tasarısı haikkındaki fikirlerimi arz etmek isterim. 

«Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
arkadaşlar âdeta Hacettepe Tıp Fakültesini bir 
Millî Eğitim Bakanlığı çerçevesi içerisinde mü
talâa ettiler. Hakikaten memleketin içerisinde bir 
araştırma enstitüsünün ve buna benzer birçok 
faaliyetlerin kurulması doğru bir şeydir. Yalnız 
buıçün Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversite
si bağlı Tıp Fakültesine Hacettepe'den gönderil
miş olan 65 tane öğretim görevlisi arkadaşların 
ekseriyetinin asistan olduklarını ve bunların Ha
cettepe Fakültesine bağlı kadrolarda çalıştıkları 
malumlarınızdır. Simdi, bu üniversitede çalışmış 
olan arkadaşlar Türkiye'nin diğer illerine de ile
ride bir araştırma enstitüsü yahut yüksek okul 
gibi bir takım kuruluşlar kurulduğu zaman bu 
fTÖn'is çerçevesi içerisinde hikmet götürecek! erse, 
bendeniz bu ikinci maddenin aleyhindeyim. 
(C H. P. sırasından, «üzrinde konuşacaktın* 
sesleri) Bâzı hususlarda beyefendiler. 

Şimdi, Fetlhi Çelikbaş arkadaşımızın da bu
yurdukları gibi Doğu Anadolu'da bir hayvancı
lık problemi vardır. Bunu müteaddit defalar, 
müteaddit görüşler altında o ilin, o beldenin 
milletvekili olarak, Hükümetimize ve bütün hay
vancılık mevzuu ile ilgili olan bakanlıklara du
yurduk. Şimdi Hacettepe Üniversitesinin kurulu
şunu getirmiş olan Sayın Profesör Doğramacı 
bevefendide'n sormak istiyorum acaba ku
ruluşları içerisinde Doğu' Anadolu'da1 ku
racakları bu gibi araşturmiatya yer verile
cek midir? Yoksa, bunun dışında yalhi'z ka
nunun esprisine uygun olarak iki satırlık bir 
cümleden ibaret olan bu kuruluşlar ve bugün 
Erzurum'da tatbik edilen, asistanlarla idare 
edilmekte olan bu fakülteyi memleketin diğer 
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yerlerine de ıgiötürülecekse, bendeniz maalesef 
aleyhindeyim. Muhterem arkadaşlar, Doğu ille
rinde İşçi Partisi Sözcüsü Sayın Tarık Ziya 
Ekinci arkadaşımızın da söylediği ıgibi; Sayın 
ıSarıibralhimoğlu'nun söylediği gibi, uzun zaman
dan beri birtakım fakültelerin, üniversitelerin 
kurulması, bu Yüce Mecliste görüşüldü ve dile 
getirildi, izah edildi. Sayın Hacettepe Tıp Fa
kültesi kurucuları bu maddeyi, özellikle Doğu 
Anadolu illerinde bu kurumların kurulacağı 
keyfiyetini belirtmiş olsalardı biz de hakikaten 
geri kalmış beldelerimizde bu fakültenin hizmet
lerini de göreceğiz diye o beldenin halk ve mil
letvekilleri olarak sevinç içinde olacaktık. 

Muhterem arkadaşlar, eğer komisyon bu ikin
ci maddeyi alıp, öncelik tâbirini kullanmak sure
tiyle, Doğu Anadolu illerine bu hizmetleri önce
likle kuracağız, tâbirini koyarsa bu kanunun 
ikinci maddesinin esprisine uygun hareket etmiş 
olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
buyurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, söz 
istememin sebebi mevzuun biraz dağılmış oldu
ğundandır. Biz Hacettepe Üniversitesini kuru
yoruz. Yoksa Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, 
muhtelif üniversiteler kurulması ayrı bir mese
ledir. Millî Eğitim Bakanlığı ve husustaki hazır
lığını bitirmiştir. Türkiye'de açılacak üniversi
teler hakkındaki bu taslağı iligili bakanlıklara 
sunmuştur. Binaenaleyh, burada konuşulan 
mevzu Hacettepe Üniversitelinin kurulmasıdır. 
Ama memnuniyetle arz etmek mecburiyetinde
yiz ki, bugün üniversitelerimiz kendi imkânları 
içinde muhtelif yerlerde birtakım fakülteler aç
mak suretiyle kendi imkânlarını yurdun her 
tarafına serpiştirmeye çalışmaktadırlar. Me
selâ burada bugün üniversite haline gelmiş 
olan, gelecek olan, Hacettepe Tıp Fakültesi,, 
Erzurum Tıp Fakültesini beslemiştir, orada 

bir fakülte açmış, bu fakülteleri öğretim üye
leri de, arkadaşımızın belirttiği gibi, asistan
lar delildir, profesörlerdir, öğretim üyeleridir 
ve öğretim görevlileridir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Kaç 
tanesi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — 35 tanesi. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
çok rica ederim, bu şekilde laubali müzakereye 
müsaade edemem. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — 35 tanesi profesör, doçent ve 
öğretim görevlisidir. 30 tanesi de asistandır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan kanu
nun gayesini aşmıyalım. Bugün organik olarak 
teşekkül etmiş ve bütün varlığını orta yere ko
yarak çok kıymetli çalışmaları ile bir fakül-
telikten çıkarak üniversite durumuna, gelmiş 
olan Hacettepe'nin üniversite olarak teşekkü
lünü temin etmektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, buyuru
nuz efendim. 

BEHİCE HATKO ((BORAN) (Urfa) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hacettepe 
Üniversitesinin kurulmasına mütaallik bu ka
nunun ikinci maddesi bâzı noktalardan bizde 
endişe uyandırmaktadır. Kuruluşuna katılan üç 
fakülte vardır ve ayrıca üniversite senatosu
na kendi takdimine bağlı olarak yük
sek okul veya okullar kurma salâhiyeti 
verilmiştir. Şimdi Hükümet tasarısına bak
tığımız zaman - 'ki, o tadil edilmiş Plân 
Komisyonunda - kuruluşa katılan her üç 
fakülte altında istisnasız h.ep yüksek okullar 
açılması derpiş edilmiştir, her üçünde de hiç 
istisnasız. Şimdi bu tadil edilmiş maddede bu 
kadar sarih olarak yüksek okullar açılacağı 
söylenmiyor. Bu Senatonun takdirine bırakı
lıyor. Ama olaki, üniversite senatosu da faraza 
Hükümetin bu tasarısını benimser ve her fa
külteye bağlı olarak sadece yüksek okullar 
açar, açtığı takdirde ne olur? Şu olur; Ha
cettepe Üniversitesinin Senatosu diğer üniver
sitelerimizin senatosundan farklı olarak demok
ratik karakterinden bir hayli kaybetmiş olur. 
Çünkü üniversitenin senatosunun nasıl teşek
kül edeceğine dair maddeye baktığımız zaman 
görüyoruz ki, senato rektör ve eski rektör ve 
dekanlardan ve her fakülteden seçilecek tem-1 

silcilerden teşekkül edecektir. Bir de yüksek 
okulların müdürlerinden teşekkül edecektir. 
Müdürler ise, tâyinle gelen zâtlardır. Ben ka
nun maddelerinde müdürleri kimin tâyin ede
ceği hususunda bir sarahat görmedim, senato 
mu rektörlük mü, Eğitim Bakanlığı mı; bir 
sarahat yok. Senatonun yüksek okulların ve 
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fakültelerin yönetimine dair yönetmelikler ha-
zırlıyacağı söyleniyor, ama müdürlerin tâyi
nine ait sarahat yok, fakat her halde tâyinde 
olacaklardır. O zaman tâyinle gelmiş insan
lardan müteşekkil bir senato ortaya çıkmış 
olacaktır. Halbuki Üniversiteler Kanununun, 
üniversitelerin senatosunun teşekkülüne müta-
allik 10 ncu maddesine baktığımız zaman görü 
rüz ki, o maddede, yalnız fakülteler kendi iç
lerinden seçimle temsilci göndererek kalmazlar 
ama diğer üniversiteler de yüksek okullar da 
yine o yüksek okulların profesör ve doçentleri 
arasından seçilmiş temsilciler tarafından se
natoda temsil edilir. Aradaki fark büyük
tür. Üniversiteler Kanununun 10' ncu madde
sine göre senato tamamen oraya dâhil olan 
teşekküllerden ve yüksek okullardan seçimle 
gelmiş temsilcilerden teşekkül eder. Halbuki 
Hacettepe'nin Senatosu tâyin edilmiş yüksek 
okulların müdürlerinden meydana gelebile
cektir. 

Yine konuşmamın başında belirttiğim gibi, 
şayet hükümet tasarısına uymak suretiyle 
Hacettepe Üniversitesi Senatosu her fakül
teye bağlı olarak münhasıran yüksek okul 
açılmasını derpiş ederse, bu sefer senato büyük 
çoğunluğuyla tâyin edilmiş kişilerden mey
dana gelecektir. Yani üniversite demokratik 
esalar üzerine oturmuş olmıyacaktır. Tâyin 
edilmiş kimseler vasıtasiyle üst idare kademe
lerinde olanlar tarafından emirle tepeden idare 
edilir vaziyette olacaktır. Onun için bu mad
denin değiştirilmesi yahut bu maddeye bel
ki, girmez, fakat senatonun teşekkülüne aido-
lan madde geldiği zaman yüksek okul müdürle
rinin senatoda yüksek okulları temsil keyfi
yeti değiştirilmeli ve yüksek okullarda da o 
okulların doçent ve profesörleri arasından 
seçilecek temsilciler o okulları senatoda temsil 
etmelidir. 

BAŞKAN — O madde üzerinde bu görüş
meyi yapsaydınız daha muvafık olurdu Sayın 
Boran. 

Sayın Soyer. 
Buyurun. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, Yüksek Meclis mesut bir hâdisenin 
müzakeresini yapmaJktadır. Memleketimizde 
yeni bir üniversite, yeni bir sisıtemle vatan sat-
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hma yayılarak tesislerini memleketin geri kal
mış bölgelerine doğru tevsi ederek, uzatarak 
hayırlı ellerini oralara kadar götürerek mem
leket çocuklarının yükselmesi uğrunda çalış-
na'k üzere Yüksek Meclisin huzuruna gelmiş 
bulunmaktadır. Elbette bunu büyük bir mem
nuniyetle karşılara aklığımız tabiîdir. B'enim bu 
ikinci maddenin kabulü esnasında iki temen
nim vardı. Birisi; başka diyarlarda da olduğu 
gibi ve ikinci maddede hakikaten bir sarahat 
verildiği gibi, memleketin muhtelif şehirlerine 
ilim müesseselerinin götürülmesi idi. Bunun 
olacağını Komisyon Başkanının zapta geçmiş 
olan ifadeleriyle öğrenmiş ve tescil etmiş bu
lunmaktayız. Hakikaten Cumhuriyetin kurul
masından 45 sene sonra, ancak 44 - 45 sene son
radır ki, daha evvel muhtelif medreseler şek
linde ama skolâstik ilim, şu, bu ayrı, fakat o 
zamanın ilmini muhtelif şehirlere yaymak usu
lü mevcut idi. Biz buna 45 sene sonra yeniden 
giriyoruz. Bu bakımdan ben şahsan bahtiyarım. 
Belki günün birinde benim fakir memleketime 
de bir ilim müessesesi düşer diye düşünüyo
rum. 

İkinci temennim şu sevgili arkadaşlarım; 
ben bunu bilhassa yöneticilere Yüce Meclisi ve 
Sayın Bakana hitaben söylemek istiyorum. Al
man mucizesi oldu. Gittiğimiz zaman ibir hikâ
ye dinledim, affınıza mağruren aynen naklede
yim. Krup Fabrikası Umum Müdürü sahibine 
gelmiş mahvolduk demiş. Niçin? Çünkü, Rus
lar Harib ganimeti olarak bütün fabrikaları
mızı demonte edip alıp götüreceklermiş. Adam 
düşünmüş, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi 
de alıp götürecekler mi? demiş. Hayır. O halde 
korkmayın yeniden kurarız demiş ve Ruslar 
fabrikaları alıp götürdükten sonra herkese elin
de işe yarar ne gilbi alet varsa evinde, alsın 
fabrika sahasına gelsin diye ilân etmişler ve bu
günkü dünyanın en verimli, en modern falbrika^ 
lan olan Alman fabrikaları ancak bu teknis
yenlerin, bu mühendislerin, bu ilim adamları
nın, fen adamlarının sayesinde • kurulmuş bu
lunmaktadır. Bugünkü Alman mucizesinin te
meli budur. Şimdi bu hikâyeyi arz ettikten son
ra ben muhterem yöneticilerden sosyal ilimler
den ziyade memlekette -bir yüksek ta/hsil enf
lâsyonu yaratmaktan ziyade fen dalma, sanat 
esaslarına yönelmeleri hususunda temennide bu-
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lunacağım. Eğer (bu ricamı ıkabul öderler ve be-
ni gerek Komisyon adına veya Sayın Bakan 
•olarak bilhassa memleketin ihtiyacı olan bu 
teknik ve fen dallarına yöneleceklerine dair 
tatmin edecek olurlarsa, kendimi bugün dün
yanın en bahtiyar insanlardan- biri sayacağım 
ve memlekete vazifesini yapmış insanlar içinde 
olacağım kanaatini taşıyacağım. Hürmetlerim
le «sözlerime son veriyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde yeter
lik önertgesi gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
2 nıci madde hakkındaki müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
(Ayidın 

Ziya Ö.ztürk 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci madde üzerinde bir değişiklik öner
gemi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasın

dan sonra aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

2. 'Madde : 2 nci fıkranın 2 nci bendi : 
Yeni açılacak fakülte veya yüksek okullar 

Ankara dışındaki il veya ilçelerde açılabilir. 
BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAYAR (Sakarya) — Böyle bir rijit hükme 
katılmaya taraftar değiliz. Bu iformül esasen ibu 
maksadı kapsıyacak mahiyettedir. O itibarla 
önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

İkinci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesi Senato
su, Rektörün başkanlığında öğrenim görevi 
başında bulunan önceki rektörden, dekanlar
dan, her fakülte profesörler kurullarının kendi 
üyeleri arasımdan üç yıl için seçeceği ikişer 

profesörden ve rektörlüğe bağlı her yüksek 
Okulun müdüründen kurulur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde Söz is-
tilyen var mı? 

NAZMİ ÖZOĞUL (EdİTne) — Askerî Perso
nel Kanununa geçilmesi için kabul edilen saat 
dolmufştur. 

BAŞKAN — Rica .ederim Sayın Özoğul, saat 
önlümde. Ne yaptığımızın farkındayız. İkaza 
lüzum yoktur, gömüyoruz, takibediyanuz, tesbit 
ediyoruz. Bizi siz idare edecek değilsiniz, sizi 
biz idare edeceğiz. Şaşırıyoruz yâni. 

Üçünıcü madde üzerinde sıöz iıstiiyenierin 
isimlerini yazacağım. : 

Sayın Çelikbaş, Sayın Gap, Saynı Solmaz-. 
er, söz sırasına kaydolunmuştur. 

-Meclisçe teısbit edilen saat gelmiş bulun
maktadır. Bu sebeple kanunun müzakeresini 
kesiyorum. 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı:156) 

'BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun daha ömıceki birlerimde de ya
pılan müzakerelerinde bütün maddeleri .görü
şülmüş, bâzı geri alınan maddeler ile ilâvesi dü
şünülen bâzı geçici maddeler üzerinde müzake
reyi bırakmış duruımdaydık. 

Simidi, ilâvesi düşünüleın bâzı ıgeçıiıci mad
deler üzerinde müzakereye başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, usuılî müzakerede 
bir noktayı tesbit için bir hususu beyan etme
ye mecburum. Şu ana kadar Riyasete, ilâvesi 
düşünülen geçici maddeler hakkında önergeler 
gelmiş bulunmaktadır. (Müsaade ederseniz bun
dan böyle ilâvesi düşünülen bir başika geçici 
madde ilâvesi teklifini kabul etmüyelkn. 

Bu hususu Yüce Heyetinizin oyuna sunuyo
rum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir usutl itti
haz ediliyor. İlerde heır hangi bir kanun tek
lifinde emısal olacaktır. 

BAŞKAN — Hayır, bu kanuna mahsus ol
mak üzere Sayın Şener^ 

Şimdi elimde Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa ilâvesi düşünülen geçici mad
deleri muhtevi önergeler mevcuttur. Bunları 
ta'kyidedelim diyorum. Geçici madde ilâvesi-
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uıi düşünen arkadaşlarımız varsa önergelerini 
versinler, bunu hudutlandıralım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bir hususu ri-
«a edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Yarını saat 

daha müsaade edin, yarım, saat sonra bitsin. 

BAŞKAN — O halde namıütenahi devam et
sin, o mümkün değil. Meclis kararlaştırır bunu. 
Ben bir usul meselesi ortaya atlıyorum. 

Geçici madde ilâvesini ihtiva eden önerge
leri okutuyorum. Hepisin! okutacağımı. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, ko
misyon kendisi bizzat bâzı .geçici maddeleri 
bizim teMifLerilmiz üzerine getirmeyi ifade et
tiler. Biz de onun için hazırlamadık. Sırası 
geldiğinde komisyonu hekliyeceğiz, .geçici mad
de teklif edip etmediğine bakacağız. Eğer et
memişse hemen derhal geçici madde teklif ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Ben işi kolaylaştırmak için bir 
usulî teklifte bulunmuştum, şimdi .bundan rü-
cu ettim. 

İlâvesi düşünlülen 'bütün geçici madde tek
liflerini okutuyorum. îstiyen ,arlkadaş istediği 
zaman teklifte bulunalbilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki geçici maddenin, geçici 

madde 17 olarak eklenmesini arz ve ıteHitf ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkamı 
(İsmail Sanıgöz 

.Söızleşm'eli personel 
GEÇİCİ MADDE 17. — Haırh Tarihi Dairesi 

ve askerî müzelerde ıgeçici hizmetli iölarak is
tihdam edilmekte olan personel hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü mad
desinin (B) bendinde gösterilen şartlar aran
maz. Bunların sözleşmeli iölarak istihdamlarına 
devam olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz edeceğim sebepler muvacehesinde Askerî 

Personel kanun tasarısının aşağıda yazılı geçici 
madednin eklenmesini tensiplerine arz ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

1. '27 Mayıs 1960 tarih 6 numaralı Millî Bir
lik Komitesi kararından istifade ile nasıpları 
30 Ağustosa götürülerek 6 aydan (6 ay dâhil) 
az kıdem verilen subayların nasıpları, bir önceki 
30 Ağustosa götürülür. 

2. Bu nasıp düzelmesinden maaş ve diğer öz
lük farkı verilmez. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin, Silâhlı Kuvvetler Per

sonel Kanununa geçici madde olarak ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

/Samsun Samsun 
Osman Şahinoğlu tlyas Kılıç 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Geçici Madde : 
Yedeksüb aylığı ikmalden sonra 1455 sayılı 

Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca hizmete aske
rî memur olmak maksadiyle sınavla alınıp, bilâ-
hara 6801 sayılı Kanunla subay sınıfına nakledi
lenlerin ordudaki kıdemleri, 1Û76 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesine göre alınıp 6801 sayılı 
Kanunla muvazzafa nakledilen emsalleri yedek 
subaylar gibi, orduya ilk girişlerinde hesabedi-
lir. Bunların ordudaki sınıflan, körmüş olduk
ları temel kurslara göre tesbit ve tâyin olunur. 
Haklarında yukarda zikredilen 6801 sayılı Ka
nunla muvazzafa nakledilen yedek subaylara uy
gulanan işlemler uygulanır. 

Ancak bu kıdem ilerletmesi bir yıldan fazla 
olamıyacağı gibi, bundan dolayı maaş farkı da 
ödenmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısına aşağıdaki geçici 17 nci maddenin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karaihisar 
'Mustafa Akalın1 . 

Geçici madde 17. — 28 .5 .1960 tarihli Millî 
Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği ta
rihte fakülte ve yüksek okullarda öğrenci olan
ların kıdem ve rütbeleri bu karardan istifade 
eden harb okulu mezunu emsalleriyle aynı hiza
ya, getirilir. Kıdem ve rütbelerin düzeltilmesi ile 
geçen yıllara ait maaş farkı verilemez. 
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Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun ta

sarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim : 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

'Geçici madde — 1076 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesine göre Silâhlı Kuvvetlere intisabeden 
ve halen vazife gören subayların, yedek subay
lıktaki teğmenlik süresi, bir üst rütbeye terfi et
mek 'için teğmenlikte bekleme süresinden sayılır 
ve nasıpları buna göre düzeltilir. 

Ancak bunların terfii, liseyi aynı yıl bitirmiş 
harb okulu mezunu subayların terfiinden sonra 
yapılır. 

'GEREKÇE 
1. Subay Terfi Kanununa göre teğmenlikte 

bekleme süresi, asteğmenlikte altı ay, teğmenlik
te 3,5 sene olmak üzere 4 senedir. 

2. 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine 
göre hizmete alınan yedek subaylardan bir kısmı 
4 ay, bir kısmı 6 ay; 36 ncı dönemden sonra ise 
bir sene fiilî hizmet yapmışlardır. 36 ncı dönem 
ve onu takibeden dönemlerden mezun olup sivil 
hayata atılanlar, üç sene sonra üsteğmenliğe ter
fi ettikleri halde, orduya intisabedenler 3,5 sene 
sonra üsteğmenliğe terfi ettirilmişlerdir. Böylece 
asteğmen ve teğmenlikte bekleme süreleri 4,6 se
ne olmuştur. 6 ay bilfiil yapmış oldukları hiz
metin teğmenlik bekleme süresinden sayılması, 
bir adaletsizliğin önlenmesini ve haksızlığın te
lâfi edilmesini sağlıyacaktır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Evvelce Senato Geçici Komisyonunca «Aske

rî mühendislerin nasıp düzeltilmesi» başlığını ta
şıyan 18 nci madde olarak kabul edilen aşağı
daki metnin geçici 17 nci madde olarllk kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

'Trabzon 
Hamdi Orhon 

Askerî mühendislerin nasıp düzeltilmesi 
Geçici madde 17. — Mülga 1455 sayılı Aske

rî Memurlar Kanununun 5 nci maddesi gereğin
ce askerî mühendis yetiştirilmek üzere yabancı 
memleektlere gönderilen askerî lise mezunu ta
lebelerden harb ve sair sebepler dolayısiyle tah
sili için zamanında gönderilmemiş olan ve tah
sili normal süre içinde muvaffakiyetle bitiren 
yüksek mühendislerden halen orduda bulunan

ların, bulundukları rütbe nasıpları, tahsile za
manında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp ta
rihlerine uydurulur. Ancak, bunlardan her. ne 
sebeple olursa olsun kendi takdirleri ile tahsilini 
zamanında bitiremiyen'lerin fazla tahsil yaptığı 
süre kıdemlerinden indirilir. Keza, aynı durum
da olup da harb okulu mezunu emsallerine göre 
yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olan
ların nasıpları emsali harb okulu mezunu su
bayların yüzbaşılık bekleme süresine göre dü
zeltilir. Yukarda belirtilen iki halden birden is
tifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir 
sebepten dolayı nasıp tashihi yapılır. 

Bu şekilde hâsıl olan nasıplarma göre rütbe
lerinde terfi sürelerini dolduranlar diğer şartları 
haiz iseler derhal terfi ettirilirler. 

Bu şekildeki nasıp düzeltilmesinden dolayı 
maaş fakı ödenmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda gösterilen hükmün geçici bir madde 

olarak tedvinini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Rifat Baykal 

Geçici madde. — Bu kanunun 14 ncü mad
desinin 2 nci bendi 30 Ağustos 1966 tarihine ka
dar 30 yaşını doldurmamış aynı nitelikte astsu
baylar hakkında da uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısına aşağıdaki geçici mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Geçici madde : 
21 Aralık 1963 ve sonraki günlerde Kıbrıs'ta 

görev alan Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
subay, askerî memur ve astsubaylardan diğer terfi 
şartlarına sahibolanlarm rütbelerine ait en az 
bekleme sürelerinden bir yıl indirilir. Bunlardan 
en az bekleme sürelerine bir yıldan daha az za
manı kalanların nasıpları bir önceki 30 Ağus
tos tarihine görtürülerek terfileri derhal yapı
lır. 

Yukarıda belirtilen bekleme süresini azaltma
nın son bulacağı tarih, Genelkurmay Başkanının 
göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanının 
uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulunca ka-

• rarlaştırılır. 
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Yüksek Başkanlığına 
Arz edeceğim sebepler muvacehesinde Askerî 

Personel kanun tasarısına aşağıda yazılı geçici 
maddenin eklenmesini tensiplerine arz ederim. 

1. 28 Mayıs 1960 tarih 6 numaralı Millî Bir
lik Komitesi kararından istifade ile nasıplan 
30 Ağustos'a götürülerek 6 aydan (6 ay dâhil) az 
kıdem verilen subayların nasıplan bir önceki 
30 Ağustos'a götürülür. 

2. Bu nasıp düzelmesinden maaş ve diğer 
özlük farkı verilmez. 

Samsun Giresun 
llyas Kılıç M. Kemal Çilesiz 

Yüksek Riyasete 
Aşağıdaki fıkranın görüşülmekte olan Askerî 

Personel Kanununa geçici madde olarak eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici madde : 
Yedek subay hizmetini ikmalden sonra 

1455 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
Silâhlı Kuvvetlere alınarak bilâhara 1956 yılında 
6801 sayılı Kanunla muvazzaf subaylığa geçirilen 
yedek subayların, giriş kurslarında geçen 1 yıllık 
süreleri kıdemlerinden sayılır. 

Samsun 
Osman Şahinoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önerge
lerin büyük bir kısmı şu anda gelmiş bulunmak
tadır. Bir kısmı daha önce verilenler var, ama 
5 - 6 tanesi şu anda verilmiş bulunmaktadır. Ko
misyon bunların hiçbirisine ıttıla kesbetmemiştir, 
bir tetkik imkânı bulamamıştır. Bu sebeple mü
saade ederseniz, bu önergeler burada komisyon 
tarafından evvelâ tetkik edilsin, onu takiben be
nimseyip benimsenmediği hususu daha vazıh bir 
surette meydana çıkarılmış olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Müsaade edermisiniz; .Ko
misyonumuzun ilâvesini istediği bâzı geçici mad
delerde, arkadaşlarımızın verdikleri takrirler 
yeralmıştır. Eğer Komisyonumuzun ilâvesini is
tediği bütün geçici maddeler Umumi Heyetin ıttı
laına sunulursa orada mevcut olduğunu gördük
lerini geri alabilirler, kalanları da biz Komisyon 
olarak geri alırız. Bu suretle tanzim imkânını 
daha uygun mütalâa ediyoruz. 

BAŞKAN— Şimdi, bu verilmiş bulunan ge
çici madde ilâvesini öngören önergelerin hemen 
müzakeresine geçilmesini arzu ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bizim verdiğimiz 
daha başka önergeler de vardır. 17 den sonra 
18, 19, 20 nci geçici maddelere taallûk eden öner
geler. Onlar okunursa, arkadaşlarımızın verdiği 
bir kısım önergeler; geçici madde metinlerine geçi
rildi, arkadaşlar önergelerini belki geri almak lü
zumunu hissedeceklerdir. O itibarla evvelâ onlar 
okunsun. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyon bu 
önergelerin birbirine uymaması halinde tevhidi 
nasıl yapacaktır? Okunup hemen geçilecekse? 

BAŞKAN — Komisyon tarafından Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ilâvesi öngö
rülen önergeleri okutacağım ve onun müzakere
sini burada yaptıracağım. Onu takiben diğer ar
kadaşlarımın da buna muvazi olarak vermiş bu
lundukları ilâvesi istenen madde hakkındaki öner
gelerini okutacağım. 

Şimdi Geçici Komisyon tarafından Askerî Per
sonel kanun tasarısına geçici madde olarak ilâvesi 
düşünülen 17 nci maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki geçici maddenin, geçici 

madde 17 olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

Sözleşmeli personel 
Geçici madde 17. — Harb Tarihi Dairesi ve 

Askerî müzelerde geçici hizmetli olarak istihdam 
edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 
bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların 
sözleşmeli olarak istihdamlarına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 17 nci madde olarak bu 
okunan metnin ilâvesini Komisyon öngörmekte
dir. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verildiği cihetle değişik
lik önergesi mahiyetini arz eden işbu önerge fil-
hal kabulü de tazammun etmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple, geçici 17 nci madde olarak metne ilâve
sini oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Geçici 18 nci madde olarak Türk Silâhlı Kuv
vetler Personel kanunu tasarısına ilâve edilmesi 
hususunda Komisyon tarafından verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya, 'aşağıdaki malddenin geçici 18 nci 

ımadlde olarak eklemesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Kota'isyon [Başkanı 
İsmail iSarugöz 

Nasıp düzeltmeleri 
GEÇİCİ MADDE 18 .— Nasıp düzeltmeleri : 
a)' Mülga 1455 sayılı Askerî Memurlar Ka

nununun 5 nci .mladdesi gereğince asikerî mühen
dis yetiştirilmek üzere yalbamcı memleketlere' 
gönderilen asikerî lise mezunu öğrencilerden; 
Jrarlb ve sair sebeplerle diolayıdiyle öğren'imi için 
zamıanınıda gönderilememis, olan öğrenimi nıor-
mal süre içiride bitiren yüksek mlü'hıenid'islerdeın 
"hailen Silâhlı Kuvvetlerde görevli olanların, bu-
lun/du!kları rü'tlbe nasıpları öğrenilme zamanımda 
'gönderilen emsalleririin rütbe nasıp tarihlerine 
uydurulur. Ancak, bunlardan her ne sebeple 
olursa olsun İçendi taksirleri ile öğneri'mlerinıi 
zamanında bitlrmiyenlerin fazla öğrenim yaptı
ğı sür'e kıdemlerinden indirilir Keza aynı du
rumda olup da Ha^b okulu mezunu emsallerine 
gfire yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış 
olanların nasıpları, emsalli harb okulu mezunu 
sdbayların yüzbaşılık bekleme süresine göre 
düzeltilir. Yukarda. belirtilen iki halde birden 
îstlifade etmek: durumunda bulananların yalnız 
bir selbep'ten d'oilayı nasıp düzeltime]eri yapılır. 

>b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Ka
nunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmen
liği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli sulbayların nasıpları, üsteğ-
m'enılÜkte üç yıldan fazıla belkleidiMerıi süre ka
dar ilerletilir. 

Bu subayların emsali olup da üğrenİtm süre
leri ve diğer kanuni kıdemler sejbeib'iyle üsteğ
menliği üç yıl ve daha az yapmış Olan halen 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli sulbayların nasıpları 
da yufkardaki fıkra esaslarına göre emlsallerli'nıin 
faydalandıkları süre kadar ilerletilir. 

Gerek bu fıkralaı ve gerekse 25 . 5 . 1966 gün 
Ve '613 sayılı Kanun gereğince nlasıpları düzel
tilen 'general ve amirallerin terfi ve terfühlcr'imdeJ 

'düzeltilen nasıpları diklkate alınmaz. Bunlaınn 
'terfi ve terfihleri rütbelerine malhsus en az bek-
lem'e sülerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde 
diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şar'tiyi e 
yapılır. 

c) iSil'âhlı Kuvvetler hesabına harfe okulu 
İle fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yap
makta İken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitl-
remiyerek muamele memuru ye'tişltiiriten ve 1455' 
sayılı Kanun gereğince aSteğmenlükte bir yıl 
fazîa bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre/ 
ısu'b'aylığa geçirilen ve halen Silâhlı Kuvvetlerde 
.görevli olanların son rütlbe nasıpları bir evvelki 
30 Ağustosa götürülür. 

(d)' 28 Mayıs 1960 tarJihli Millî Birlik Kolmfi-
'tesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte falkülte 
veya yüksek dkül'kım üçüncü ve idalha yukarı sı
nıflarında öğrenci olmaları dolayılsliyle bu ka
ramdan istifade edemiyerek harb otkuhı emsal
lerinden hır yıl geri kalmış üniversli'te veya yülk
sek okul mezunu subaylardan halen Silâhlı Kuv
vetlerde görevli olanların son rütibe nasıpları 
ibir yıl ileriye götüıülür. 

e) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subay
lardan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nak
ledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 10 ncu maddesi (f) fık
rasından istifade etmemiş olanların nasıpları 
bu kanunun 19 ve 36/e maddeleri hükümleri 
uygulanarak düzeltillir ve mütaakıp terfileri 
32/a ve 33/a maddelerine göre yürütülür. 

f) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 
sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu 
maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade 
•etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilot
lardan bir yıl geç terfi edenlerin son rütbe na
sıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür. 

g) 1455 sayılı Kanuna tâbi askerî ımemur 
iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subay
lığı geçirilenlerden, halen Silâhlı Kuvvetlerde 
subay olarak 'görevli bulunanların 1455 sayılı 
Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 ncü 
maddesi uyarınca askerî aneımur yetiştirilmek 
üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemle
rine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bi
tirmiş harbokulu mezunu emsallerini geçemez. 
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h) Harbokulu mezunu olup da Silâhlı Kuv
vetlerin kontrolörlük hizmetlerinde görevlendi
rilen, siyasal bilgiler fakültesi, iktisat fakültesi, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi îdari İlimler 
Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misini bitirip halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
olan subaylara bir yıl kıdem verilir. 

i) (b) bendinin 3 ncü fıkrası haricoknak 
üzere yukardaki bendler gereğince yapılacak 
nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait 
bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartları 
da haiz oldukları takdirde derhal terfi ettirir
ler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate 
alınır. 

j) Yukardaki bendler gereğince yapılacak 
nasıp düzeltmesinden ötürü maaş farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa geçici madde olarak eklenmesi 
teklif ediliiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir 
noktayı belirtmeyi faydalı telâkki ediyorum. 
Bu geçici madde teklifleri halen matbu dağıtıl
mış bulunan Askerî Personel Kanununda mev
cut değildir. Bir kanunun görüşülebilımesi için 
evvelemirle -o tasarı veya teklifin bastırılıp üye
lere dağıtılması gerekmektedir. Bundan mak
sat da üyeler tarafından daha önce teklif ve
ya tasarının hususiyetleri, maddeleri bilinsin 
ve ona göre değişiklik istenen hususlar varsa, 
üyelerin irade beyanlarına göre sefak olunsun. 
Şimdi ise, uzun bir madde değişikliği ile karşı 
karşıyayrz. Arkadaşlarımızın bu ileri sürülen 
teklifi derinliğine tetkik etmesi tahlil etmesi 
imkânı yok. Riyaset olara'k bu imkânı sağla
maya mecburuz. Şimdi bu vaziyet karşısında 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
matbu şeklinde mevcut bulunmıyan ve geçici 
madde olarak ilâvesi düşünülen maddelerin 
şeklinin üyelere dağıtılmış olması gerekmekte
dir. Evvelâ bunu tanzim edeceğiz. Üyeler, Ko
misyon tarafından deşişiklik ilâvesi istenen mad
delere bilgi sahibi olacaklar, onu takiben ar
kadaşlarımız tarafından geçici madde olarak 
ilâvesi düşünülen bâzı maddeler mevcut ise, de
min okuttuğum bu önergeler de ayrı ayrı Yü
ce Meclis huzurunda değerlendirilecektir. On
ların basılmasına lüzum yok. Bu şekil dairesinde 
usulî muameleyi yürütmeye medburuz. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Şimdiye kadar, Meclisimiz
de hiçjbir kanun tasarısı veya teklifinin görü
şünde gerek sayın üyelerin ve gerekse komis
yonun sevk ettiği geçici maddeler hakkında böy
le bir usule başvurulmamıştır. Nitekim Komis
yonumuzun geçici madde sevk etmediğini ka
bul edersek arkadaşlarımızın bir çok teklifleri 
var, bunları görüşmek pekâla mümkündür. 
Kaldı kiı Komisyonumuzun sevk ettiği şu oku
nan geçici 18 nci maddede az evvel arkadaşlar 
tarafından Riyasete verilmiş bulunan g«çicı 
madde tekliflerinin bir çoğu yer almıştır.. Lüt
federseniz Umumi Heyetin tensibini almak su
retiyle bunları görüşelim ve geri bırakılmasın. 

BAŞKAN — Gayet tabiîı şu anda bu Mec
lisi yürüten bir kişi olarak muhatabı kaldığım 
bir vaka karşısında usulî bir beyanda bulun
dum Usulî beyanım Meclisçe tartışılacak, ve 
bir hükme varılacak. Bu bakımdan ben bir sa
kınca ortaya çıkmasın diye, ani karşılaştığım 
bir hâdise karşısında Yüoe Meclise 'beyanda bu
lundum. Bu mesele tartışılacak, usulî nöktai 
nazar olarak Meclis hangi şekilde karar verirse 
ona ıttıba edeceğim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Önerge üzerinde 

tatbik edilen usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kılıç, Sayın 

İrfan Solmazer Güven Partisi Grupu adına söz 
istemektedir. 

Buyurun Sayın Solmazer. 
Sayın Solmazer, takibedeceğiniz usulü lüt

fen beyan buyurunuz. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İRFAN 

SOMAZER (Tokat) — Evet. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısının 
müzakeresini hemen hemen şu Mecliste gördü
ğüm kişiler dikkatlice takibeden, devam eden 
arkadaşlarımızdır. Çok iyi hatırlıyacaklardır ki, 
değerli komisyon çok zaman bir maddeyi tüm 
olarak değiştirdiği halde Sayın Başkanlık böy-
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le bir lüzumu dikkate almamıştır. Ve biraz ev
vel Sayın Komisyon Başkanının ifade ettiği şe
kilde bir yönetiş tarzı göstermiştir. Şimdi 18 nci 
madde olarak teklif edilen ımaddenin çok uzun 
olması haklı olarak Sayın Başkanımızın endi
şeye sevk etti. 

Halbuki bu kanun üzerinde dikkatlerini top
lamış olan bütün arkadaşların lüzum gördüğü 
geçici maddelerin hepsini içine alan bir geçici 
madde ile Sayın Komisyon huzurumuza çıktı. 
Böyle bir ertelemeyi ya.pmasak, bu geçici mad
deyi teklif eden arkadaşlarımızın hepsinin lü
zum gördüğü ve temin ediyorum sizi, 938 yıl
dan beri bir çok yitirilmiş haklar daha bu sefer 
Komisyon tarafından dikkate alınmış ve geti
rilmiş, çok yerinde bir teklif, uzun olması se
bebiyle Başkanlığı endişeye sevk etti ve haklı 
^olarak endişeye .sevk etti. Şimdi hen gayet dik-
datlice dinledim. Sayın Hamdi Orlfron, Sayın îl-
yas Kılıç, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz.. Vel
hasıl burada geçici madde lüzumuna inanan ve 
bu teklifte bulunan arkadaşlarımızın bütün tek
liflerini içine alan bir geçici maddedir. Bu 
Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununu artık se
ferberlik kadar uzadı; bitirilmesi için Baş
kanlığın ve sayın arkadaşlarımızın himmet gös
termesini arz ederim ve görüşmelerin bu şekil
de devamını teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar; 2 defa Silâihlı Kuvvetler Personel 
kanunu tasarısı görüşülürken talihsizlik keli
mesini kullandım. Sayın Başkan kendisine göre, 
bir müdahalede bulunmuştur ve kendi görüşle
rine göre haklıdırlar. Fakat biz de usuli bakım
dan görüşlerimizi Yüksek Heyete arz edeceğiz 
ve bunun ortası bulunacaktır. Muhterem, ar
kadaşlar, veto edilen kanunun aşağı - yukarı 
elli maddesi hariç, diğer .bütün maddeleri tadi
lâta uğramıştır. Bu önergelerin hiç birisi üye
lerin hiç birisine, Sayın Başkanın beyan buyur
dukları şekilde ne dağıtılmıştır ne de bilgileri
ne arz edilmiştir. Bu hususta daha evvel arka
daşlarımız böyle olmasını istemişlerdir, Sayın 
Akalın ama Yüksek Heyet ve Komisyon buna 
lüzum olmadığını bu değişikliklerin çoğunun 
Senatodan geldiğini, Senatoyla hemfikir ola
bilmek için bu şekilde hazırlanmış olduğunu 

ve arkadaşların karsıdan dinlemek suretiyle 
fikirlerine muhalif olanlarını tekrar çıkıp bu
raya arz etmek ve dolayısiyle Yüksek Heyetin 
tasvibine iktiran etmek suretiyle maddeler bu 
günedek geçmiştir ve bu şekilde geçişte de Sa
yın Başkanımız Meclise Başkanlık etmişlerdir. 
O zaman hiç bir fikir beyan etmiyen Sayın Baş
kanın bu maddeyi uzun görmek suretiyle mad
denin bütün önergelerle birlikte komisyona ha
valesini, komisyonun bunları yeni baştan te
zekkür etmesini, bunların üyelere teker teker 
dağıtılmak maksadiyle matbaaya götürülüp 
matbu evrak haline getirilmesini artık uzamış 
vaziyette (bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanununun, bir nevi çıkarılmaması için 
özür diliyerek »oyluyorum Sayın Başkanın sa
mimiyetine sığınarak... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, bir noktayı unut
mayınız. Bunlar geçici maddelerdir. Geçici mad
delere ilâve ediyoruz. Eskiye benzemeız. Metin
de hiç yok. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanım, siz söylediniz biz dinledik. Şimdi 
lütfediniz biz sıöyliyelim, siz dinleyiniz, Yük
sek Heyet bir hakem olarak karar versin. Bi
naenaleyh Sayın Başkanın bu düşüncesinden, 
bundan evvelki tatbikata uymak bakımından, 
fikrini değiştirmesi lâzımgelir, bir. İkincisi; ar
kadaşlar, ben de okunan önergeleri, bir önerge 
sahibi olarak, dinledim. Hakikaten bugün bir 
takım hakların şu veya bu yoldan hüsnüniyete 
makrun olarak kayibedilmiş olduğu (bir ca
miada Komisyon lütfetmişler, mesai sarf et
mişler, bizim zamanımda verdiğimiz önergeleri 
birer birer etüt etmişler ve hemen hemen diye
bilirim ki, noksansız, taleplerimizi, haklı istek
lerimizi, önergelerle belli ettiğimiz arzuları bir 
madde halinde, uzun olmakla beraber, dile ge
tirmiş ve tedvin etmişlerdir. Bunun yeni baş
tan Komisyona havale edilmesi kanunun çık
ması için, önümüze çünkü Plân Kanunu geli
yor, işi aksatacaktır, îSaym Başkanımız lütfet
sinler Komisyon ve Heyeti Umumiyenin bu 
talebine uysunlar, 'tedvin edilmiş olan madde 
hepimizin, 'önerge sahiplerinin hepsinin öner
gelerinde dile getirdiği fikirlerin, isteklerin, 
hakların mecmuu halindedir. Ben şahsan bu 
maddenin fbu haliyle 'çıkmasına taraftarım. 
Başkanımız bu hususta ibize yardımcı olsun, 
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aksi halde Heyeti Umumiyeden yardım talebe-
diyoiTuz. Bu ikanun ibiraz fazla uzadı. Lütfedil
sin birlikte Ibu kanunun ıçıkması için Usul bakı
mından Sayın Başkanın ileri ısürrnüş olduğu bu 
teklifi reddetmek mecburiyetinde Ibiızi bırak
madan Sayın Başkan ıgeri alsınlar. Komisyonun 
arzusuna uymak suretiyle, ki komisyon hepimi
ze niyabeten iş gıörâüğıüne >göre, bunu daha 
etraflıca (tetkik etmiş ve Ibir (madde haline ge
tirerek (buraya yazmıştır. Buna hepimiz yardım
cı olalım. 

(Saygılar (sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlı/oğlu, ne hakkın
da? 

İSMAİL YILANLIOĞLU (Tokat) — Sizin 
teklifiniz hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, teklifin lehinde ve 
aleyhimde ikişer kişinin konuşması imkân dâhi
linde bırakılmıştır. Lehinde, aleyhinde iki şekil
de ısöz verilebilir, (bu metinde mevcut (bulunmı-
yan ve ilâvesi düşünülen <bâzı ıgeçici maddeler 
üyeler tarafından Ibilinmediği cihetle, müızake-
resi salimen yapılamaz endişesi içinde Ibir teklif 
ileri sürdüm. Bu teklifin lehimde mi aleyhimde 
mi söz işitiyorsunuz ? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Başka
nın teklifinin aleyhinde konuşan arkadaşımı
zın ileri sürdüğü cevabı- mucibeler, tabiî ken
dilerine göre, doğrudur ama şu Meclise gelen 
her kanunun acele çıkması lâzımdır. Her ka
nunu bekliyen insanlar vardır. Hiçbir zaman, 
hiçbir arkadaş Meclise gelen bir kanunu gecik-
tirtmek için şu veya bu şekilde baltalama yap
sın; buna şahsan şahit de olmadım, bunu ger
çeğe de uygun hülmam. 

Şimdi, Sayın Başkanın teklifi 'doğru mu
dur, değil midir? Burada elimizdeki İçtüzüğe 
göre hareket etmekliğimiz lâzımdır. İçtüzüğe 
aykırı hareket ederse çıkıp tabiî Başkanlığı da 
tenkid ederiz, müdahale ederiz. Evvelâ şu nok
tayı belirteyim: Arkadaşlammi'z tadil önerge
leriyle madde teklifini ıbirlbirine karıştırıyor
lar. Kanun müzakere edilirken komisyon, mil
letvekilleri hattâ Hükümet, değiştirge önerge
leri verehilir. Bunların bastırılıp datğı'tılması-

na lüzum yoktur ve şimdiye kadar takibetmek
te olduğumuz müzakere de bu kanunda böyle 
cereyan etmiştir. Yalnız şimdi bir kanun teklifi 
vardır, geçici madde teklifi vardır. Değiştirige 
önergesi değildir. İçtüzüğe göre, böyle bir ka
nun teklifi karşısında geçici madde teklif edi
yoruz, kanun maddesi teklif •ediyoruz. İçtü
zük ne diyor? Evvelâ onu okuyalım: 

«Madde 101. — Hilâfına Heyeti Umumiye-
nin karan olmadıkça hiçbir kanun lâyihası ve
ya teklifi bastırılıp âızaya dağıldıktan en az 
kırksekiz saat geçmeden müzakere edilemez» 

Zannederim Sayın Başkanlıik da bu madde
yi tatbik etmek için bunu söylediler. Şimdi hi
lâfına böyle bir karar yok. Olmayınca, bu da 
geçici madde teklifidir. Bastırılıp dağıtılması, 
hakikaten oy verecek üyelerin mutaali olması 
için, lâzımdır. Bu bakımdan bu madde gereğin
ce hareket edilmesi uygun olacaktır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Işıgüzar ne hakkında 
efendim?. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bendeniz de 
lehindeyian efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahkar) — 
Sayın Başkan ben de daha evvel söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Akalın, unut
muşum, özür dilerim, bir hata yaptık, tashih 
etmek, tamir letmek medburiyetindeykn. 

Buyurun efendim, lehinde. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; bili
yorsunuz hu kamumun müzakeresine başladığı
mız günden hugüne kadar şu gordüğfömüz ma
lûm arkadaılarla Askerî Personel Kanununu 
izliyoruz ve (müzakerelerine şu gördüğümüz ar
kadaşlarla iştirak ediyoruz. Onun için hepiniz 
iyi hatırlıyacaksınız, demin llyas Kılıç arka
daşımız da temas etti; usul yönünden üç defa 
konuşma yaptım ve üçüncü konuşmamda artık 
'bir daha bu mevzuu ele almıyaeağmıı, bu mev
zu hakkında konuşmıyacağımı beyan etmiştim. 
Ama intakı hak kabilinden Sayın Başkanın be
nim evvelce ileri sürdüğüm fikirleri benimse
miş olması selböbiyle gene söz almak mecburi
yetinde kaldım. Ve huzurunuzda, doğruya dö
nülmüş olması bakımından, teşekkürlerimi arz 
ederim. 
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Gerçekten İçtüzüğün 101 nci maddesi mu
vacehesinde, evvelce de yakinen bildiğiniz üze
re, Büyük Millet Meclisinden geçen metinde ol-
mıyan .tekliflerin basılaraik üyelere dağıtılması
nı üç defa iıstiıiham etmiştim. Şimdi, görüyo
ruz ki, bir geçici 18 nci madde getiriliyor ve 
Ibu geçici 18 nci madde evvelce Millet Mecli
sinden geçen metinde yok. Nerede var? Bu ge
çici 18 nci madde diye .getirilen metin, Senato 
Geçici Komisyonunun kaJbul ettiği 17 yi olma
mış, 18, 19, 20, 21, 22 nci maddeleri alarak ve 
bâzı daha diğer yeni metinler ilâve etmek sure
tiyle hakikaten Geçici Komisyonda derpiş edil
miş ve bugün elimizde var onların hepsi. Demin 
arkadaşlarımızın temas ettiği gibi, benim de ge
çici madde önergem var, almış komisyon bunla
rı, diğer arkadaşların da var, onları da almış. 
Ama ne yapmış, 18 nci maddeyi a, b, c, diye sı
ralamış, meselâ benim teklif ettiğim geçici mad
deyi 18 nci maddenin (d) fıkrası olarak, zik
retmiş. Ancak ufak fark var, onu yeri gelince 
arz edeceğim. Simdi' benim sözlerimin tevidi ba
bında Yüksek Başkanlığın bu basılmalıdır, üye
ler buna muttali olmalıdır şeklindeki beyanı bu 
itibarla yerindedir. Burada geciktirme diye bir 
şey aklımıza gelmez. Ve esas olan şey kanunun 
mükemmelen çıkarılması olduğuna göre, komis
yonun bunu bir gün geri almış olması yarın ve
ya öbür gün bunu tekrar getirmiş olmasında 
ıbir mahzur mütalâa etmiyorum. Kaldı ki, Askerî 
Personel Kanununda konuşulacak diğer madde
ler var. Metinde yazılı olan maddeler. Sayın Ge
çici Komisyon hakikaten geçici maddeleri ha
zırlamış, bizim değiştirilmesini istediğimiz bâzı
larını almış. Bunların yalnız bizim şuradaki mev
cut 25 - 30 kişi değil, bütün Meclisin bilmesi ba-
ıhis mevzuu. Bunun içinde dağıtılması gereki
yor. Bu itibarla Sayın Başkanlığın mütalâası 
yerindedir. Bir arkadaşın «ıbunu bir an evvel çı
karalım, gecikiyor» gibi sözlerini ben yerinde bul
muyorum. Diğer maddeleri mütalâa ederiz, bunu 
ıgeriye iade edip usulüne uygun olarak basılıp 
dağıtılması ve kendi önergelerimizle de mukayese 
yapılması imkânının sağlanmasını istirham edi
yorum. 

ıS algılarımla, 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evve

lâ şunu peşinen, sıhhatli bir şekilde tebarüz et
tirmek lâzımgelir ki, Meclisin hangi Başkanı 
olursa olsun, herhangi bir kanunun çok süratle 

çıkarılmış olmasından büyük memnuniyet, büyük 
saadet duyar. Elbette Meclis Başkanlık Divan
larının önde gelen birinci fonksiyonu, vazifesi, 
kanun çıkarmaktır. Bundan tabiî bir şey olamaz. 
Ancak kanunlar çıkarılırken o kanunların mü
kemmel surette, tenkitten azade, iptalden müber-
ra mahiyette çıkarılması da Başkanların görevle
ri arasındadır. Bu sebeple usulî yönden birta
kım tehlikeli noktalara karşısında kalındığı za
man başkanlar kendilerini o kanunun mükemmel 
çıkarılmasını temin için teçhiz ederler. 

Şimdi, huzurunuzda ortaya atmış olduğum 
usul meselesi, bunun bir habercisi mahiyetinde
dir. Zira, geçici madde olarak ilâve edilmesi dü
şünülen bâzı maddeler movzuubaıhistir. Bu mad
deler üyeler tarafından şu ana kadar bilinmedi
ği cihetle, üzerinde müzakeresi müşkilât arz eder, 
mesele o bakımdan evvelemirde bir usulî mesele 
olsun ve onun akaıbinde Heyeti Umumiye kara-
riyle bu mesele ve hal çaresi bulunsun, dedim bu, 
kanunun mükemmel çıkabilmesi için, gediklerinin 
doldurulması ve sıhhatli bir şekilde çıkabilmesi 
için lüzumlu bir ameliye idi. Şimdi İçtüzük, 
Meclisin hilâfına karar verebileceğini derpiş et
mektedir. Demek ki, matbu tasarıda mevcutdol-
mıyan, ilâvesi düşünülen bâzı maddeler tabedi
lip üyelere dağıtılmamış olmasına rağmen, bâzı 
arkadaşlarımız buna lüzum olmadan geçici mad
de olarak ilâvesi istenen maddelerin müzakeresi
nin mümkün olabileceği iddiasında bulunmuş
lardır. Bu hususta, yeniden ilâvesi düşünülen ge
çici maddelerin tabedilip, sayın üyelere dağı
tılmasına lüzum olmaksızın müzakeresi hususu
nu oyunuza arz ediyorum, içtüzük 101. Kabul 
edenler... Ftmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyon tarafından geçici 18 nci mad
de olarak ilâvesi istenilen madde muhtevalını 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... 

MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) — 
•Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Nedir efendim 
MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) — 

'Bu mevzuda konuşacağım, 18 nci madde hakkın
da takririm var efendim. (Oylamaya geçildi, ses
leri) 

BAŞKAN — Ovlamava geçildi. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karathisar) — 

ıSaym Başkan, lütfedin bu mevzuda konuşaca
ğım. Oünlkü Ibenim verdiğim ön eriğe bu madde 
ile ilgilidir, bu huisusıta izahat vereyim. 
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BAŞKAN — Daha önce söz isteseydiniz ve
rirdim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, zaten demin de söz isteğim var
idi. 18 nci maddenin (d) fıkrası benim öner-
ıgeimle alâkalıdır. Komisyonun getirmiş olduğu 
metinle 'benim önergem arasında bir kelime 
farkı vardır. Eğer benim önengem kaibnl edilir
se madde daha mükemmel çıkacaktır. Bu hu
sustaki önergemi Komisyon kabul etsin. (Gü
rültüler) 

(BAŞKAN — Sayını arkadaşlar, müsaade bu
yurunuz biraz. Her meseleyi başkanlıktan bek
liyoruz. Bâzı ihmaller, bâzı noksan muamele* 
ler Başkanlık üzerinde ne kadar büyük tesir 
icra ediyor, onu düşünmüyoruz. Bu kürsülerde 
beyanda bulunmak kolay. Askerî Personel Ka
nunu çabucak, süratle çıksın, çıkıversln de
mek kolay ama, bu kanunun çıkmasında da 
Başkanlık Divanının âzıamii titizlik 'göstermek 
mecburiyeti vardır. Çok rica ederim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bir sözüm var eıfendim. 

©AS/KAN — Bir dakika Sayın Akalın. Şim
di Sayın Akalın, zatıâlinizin vermiş olduğu 
ilâve geçici madde teklifi hakkındaki önerge
nizi ayrıca okuyacağım. 

'MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihisar) — 
Simidi bu kabul •edilirse, benim önergemin kıy
meti kalmıyor. Çünkü buyurduğunuz giıbi, eğer 
yazılı olsa idi bu, biz de bunun hakkında de
ğiştirge önergesi verseydik, o zaman benim 
önergemi Sayın Başkanlık okutsaydı ve Komis
yon da katılıyoruz veya katılmıyoruz dedikten 
sonra oya sunulurdu ve usule uygun olurdu. 

BAŞKAN — Haklısınız, buyurunuz Sayın 
Akalın. 

MUSTAFA AKALIN '(Afyon 'Karahisar) 
— Sayın Başkan, ısaym milletvekilleri, komis
yonun hazırlayıp ıgetirdiği ıgeçici 18 nci mad
de, biraız evvel de arz ettiğim üzere, Senato 
Geçici Komisyonunun kabul 'ettiği ve fakat Mil
let Meclisinden göçen metinde olmıyan bâzı 
metinleri ihtiva ediyor. Güzel... Ben buna te
mas edecek değilim. Benim verdiğim önerge
yi • de almış sayın komisyon 18 nci maddenin 
(d) fıkrası olarak. Diyor ki, önergesinde; 
«28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi 
kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte ve

ya yüksek okulların üçüncü ve daiha yukarı; 
sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle ıbir se
nelik kıdem hakkından istifade edemiyerek, 
Harib Okulu emsallerinden ibir yıl ıgeri kalmış 
üniversite veya yüksek okul mezunu subayla
rın, nasıpları bir yıl ileriye götürülür.» Ta
mam, 'benimki de 'buna benzer. Ancak, fark şu
dur : [Benim önergede, «27 Mayıs 1960 tarihli 
Millî Birlik (Komitesinin kararının yürürlüğe 
girdiği tarihte falkülte ve yüksek (okullarda 
olanlar emsalleri Harib Okulu »mezunları »evi-' 
yesine /getirilir.» Farkımız; birisi üç seneyi, 
dört seneyi, beş seneyi, altı seneyi biir katago-
ıMe mütalâa ediyor. [Bizimkinde ise, üçüncü 
sınıf ayrı, dört senelik fakülte veya yüksek 
okullar ayrı, beş yıllık olan ayrı, altı yıllık 
olan ayrıdır. İncelik iburada. iSaym Komisyo
nun getirdiği önergede üç yıllığı, dört yıllığı, beş 
yıllığı, altı yıllığı aynı katagoride mütalâa etmiş. 
Ben diyorum ki, böyle şey olmaz. Üçü, dördü, 
beşi, altıyı diye ayrı ayrı rakamlar zikretmiye-
lim, diyelim ki, «Bunlar Harb Okulu emsalleri 
nasıpları seviyesine getirilir.» Arkasında ne diyo
ruz, aynen komisyon gibi. «Bu nasp düzeltil
mesinden dolayı maaş farkı verilemez.» Bu
nunla yapmak istediğimiz şey şu, madem ki, bir 
haksızlığı önliyeceğiz, 28 Mayıs 1960 tarihli 
Millî Birlik Komitesi tarafından çıkarılan ve 
Harib Okulu mezunlarına verilen de diğer yük
sek okullara verilmiyen Ibu 'bir yıl farkı venmek 
ve o suretle Ib'ir Ihaksızlığı önlemek. Ama itoıı 
takdirde 8-4, 5-6 sene lik yüksek okulların dal 
farklarını nazara alalım. Her sınıfa igöre Harb 
Okulu mezunları emsalleri seviyesine getirelim. 
haksızlık .ortadan kalksın. İşte incelik bu. Bir 
kelimelik bir fark var aramızda. Bunu istir
ham ediyorum Yüksek Komisyondan. Tabiî 
takdir Yüce Heyetinize bağlıdır. Aramızdaki 
fark bu. 

BAŞKAN — Açlk oylama muamelesi bit
miştir. Kupaları (kaldırıma. 

Buyurun iSayın Koımıiısyıon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar; ar-
kadaşimıizı'iT maksadı komisyonumuzun tarizim 
ettiği 18 nci maddenin (D) fıkrası hiçbir müp-
hemiyete mahal vermi'yecek şekilde vazıh ola
rak tanzim edilmiştir. Yalnız arkadaşımız mad
denin (D) fıkrasını dikkatle takibedemediği için 
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olacak iyice anlıyamamı'şlar. Biz diyoruz ki, 
«28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesinin 
karariyle fakültelerin ve yüksek okulların' 
üçüncü smaıfindan itibaren subay olmadıkları 
için bu karardan istifade edemiyenler, subay
lığa nasbedildikleri tarihten itibaren nasıpları, 
emsallerine göre, bir yıl geri götürülür.1» Arka
daşımız diyor ki, komisyon üçüncü sınıfı almış, 
diğer sınıfları almamış. Mesele böyle değil. Bu 
kanunun diğer maddelerinin müzakeresi sıra
sında da mevzu geçti. Bu subayların fakülteler
de okudukları fazla yıllar itibariyle1 harb okulu 
mezunları, emsallerime nazaran nasıpları tashih 
edilmektedir. Bu maddenin (D) fıkrasındaki 
tashihat, on lanın harb okulu emsalleriyle, ka
nunen yapılması gereken nasıp tashihlerinden 
sonra, bunları bir yıl daha geriye götürmeyi 
âmirdir. Binaenaleyh, bizim 18 nci maddenin 
(D) fıkrasındaki tesbit ettiğimiz durum, arka-

•« ' • » 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulun'an 119 ncu 
Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Buyurun S'ayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Geçici maddelerle ilgili 
olarak mülletvekiM arkadaşlarımız tarafından 
Riyasete verilmiş bulunan bütün önergelerin 
Komisyona verilmesini iıstlılhaım. ediyorum. 

BAŞKAN — Biraz önce okunmuş bulunan 
ve Askerî Personeli Kanununa geçicd madde ola-
raik ilâvesini istiyen, milletvelkili arlkadaşlanmız 
tarafından verilmiş bulunan bütıün önergeleri' 
Komisyona istiyorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Evet. 

dağımızın maksadını tamamiyle içine almakta
dır. Onun tesbit ettiği durumun dışında her 
hangi bir şey yoktur. Yalnı'z, arkadaşımız bu 
hususu yanlış anlamış bulunuyorlar. Maddeye 
iltifat buyurmanızı istirham' ederim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısına geçici 18 nci 
madde olarak ilâvesi düşünülen» ve komisyon ta
rafından teklif edilmiş bulunan metni oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu önerge, komisyon tarafından verilmiş 
bulunduğu cihetle, fi'lhal kabulü de tazammun 
.etmektedir. Bu sebeple geçici 18 nci madde ola
rak kabul edilmesini Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ge
çici 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

* — ' H ı« 

BAŞKAN — İçtüzüğün 118 nci maddesi ge
reğince havalesi mecburildir. Bütün örnekleri 
Komlisyona havale ediyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kabul edilen 
malddeler dâhil mi? 

BAŞKAN — Hayır efenldim. 18 - 17 kabul 
âdildi. Onun haricindeki. Milletvelkili arkadaşla
rımız tarafından verilmiş bulunan geçidi madde 
ilâvesini mut'azammmdır. önergeleri Kom'iisyo-
na gönderiyorulm. Lütfen Komisyon bu önerge
leri kendfeine göre değerlendirsin, daiha Sonra 
müzakeresini intiacodeceğiz. 

Şimdi muhterem ankafdaşflarıım, Tür'k Silâhlı 
Kuvvetleri Personel 'kanunu tasarısının daha 
önce Komisyona iade .edilip, Komisyonda müza
keresi intaçödildi'knen sonra Mecllisçe müzake-

İKİNCI OTURUM 

Açılma saati : 18,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğ-lu (Kars), önol Sakar (Manisa) 
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re ve intacedilecek bâzı maddeler vardı, o mad
deler Komisyon tarafından miüaakene edilmiş, 
karara 'bağ1]anmış ve 'Balkanlıca 'gönderilmiştir. 
O miaddölere 47 nci maddeden itibaren başlıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İsmail Hak
kı Yıldırım arkadaşımız 47 ndi .madde evvel 
emirde Anayasa Komisyonuna göndoriMn, Ana
yasa Kamiisyomınd'i m'iizane'ke ddlilip, bir ka
rara bağlandıktan sonra Meclisçe müzakere 
edilsin, diye bir önerge vermişti. iBu önerge mu
vacehesinde '.mesıe'le Anaiyasa Komisyonuna gön
derilmiştir. Anayasa. Komisyonunda müzakere 
edillip bir esasa bağlanmıştır. Anayasa Komis
yonunun bu hususta vermiş bulunduğu . karar"" 
okutuyorum. 

Yüke ek' Başkanlığa 
Genel Kurulda müzakeresi yapılmakta iken 

Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım 
tarafından verilen önerge üzerine Anayasa mu
vacehesinde biır kere de komisyonumuzca tezek
kür edilmesi için Genel Kurulun 15 . 5 . 1967 
tarihli 102 nci Birleşiminde karar altına alına
rak Başkanlığınızca komisyonumuza tevdi bu-
yurülan «Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının 47 nci maddesi» Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle ko
misyonumuzun 31 . 5 . 1967 tarihli 8 nci Birle
şimimde tetkik ve müzakere olundu. 

Her ne kadar Anayasanın 132 nci madde
sinde hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukla
rı hiçbir organ, makam, merci veya kişinin 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hâkimlere emir ve talimat veremiyeeeği, ge
nelge gönder emiyeceği, tavsiye ve telkinde bu-
lunamıyacağı yazılı ise de yine Anayasanın 
138 nci maddesinde askerî yargı organlarından 
bahsolummakta ve bu maddenin 5 nci fıkrasın
da «Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyi
şi, askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik 
hizmetinin gereklerine göre özel kanunla dü
zenlenir.» denilmektedir. 

Filhakika bu sebeple 26 . 10 . 1963 tari
hinde yasama organınca kabul edilmiş bulu
nan 357 sayılı Askerî hâkimler ve askarî savcı
lar Kanunu yürürlüğe .girmiş ve bu kanunun 
12 nci maddesinde yükselme esasları tesbit 
olunmuş ve askerî hâkimlerin yükselmelerinin 
bâzı esaslar dairesinde Subaylar heyetine mah
sus Terfi Kanunu lesasları dâhilimde yapılacağı 

kabul edilmiştir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu ta

sarısında ise Silâhlı Kuvvetlere mensup bil
cümle personelin tâyin, terfi ve nakilleri bir 
kanun içerisinde toplanmış ve böylece askerî 
hâkim ve yardımcılarının askerî savcı ve yar
dımcılarının yükselmeleri bahse konu 47 nci 
maddede tanzim edilmiştir. 

Bu sebeple mezkûr 47 nci madde Anayasa
ya uygundur ve her hangi bir sakınca bulun
mamaktadır. 

Komisyonumuz adı geçen 'maddenin Anaya
saya uygunluğunu 31 . 5 . 1967 tarihli 8 nci 
Birleşiminde bir çekimsere karşı üç aleyhte ve 
beş lehte oyla kabul etmiş ise de henüz rapo
ru yazılmadan son 8 . 6 . 1967 tarihli 9 ncu 
Birleşimde verilmiş bulunan Erzurum Milletve
kili İsmail Haikkı Yıldırım'ın tekriri müzakere 
takririni kabul etmek suretiyle durumu bir ke
re daha müzakere etmiş ve neticede .altı aleyh
te oya karşı komisyon başkanının iltihak et
tiği altı oy ile yukardaki gerekçeleri dikkate 
alarak yeniden Anayasaya uygunluğunu kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Genel Kurula sunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Anayasa Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Ankara • Aydın » 
Kemal Bağcıoğlu Nahit Menteşe 

Hatay Amasya 
Talât Köseoğlu Nevzat Şener 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Konya İstanbul 

Ziyaeddin tzerdem A. Şeref Lâç 
İmzada bulunamadı 

Erzurum İstanbul 
(Muhalifim) (Muhalifim 

1. Hakiki Yıldırım Coşkun Kırca 
İmzada bulunamadı 

Kars İzmir 
(Muhalifim) (Muhalifim) 

Osman Yeltekin 'Söz hakkım mahfuzdur 
Şükran Akkanı 

Aydın Erzurum 
(Muhalifim) (Muhalifim) 

Reşat özarda ıSöz hakkım mahfuzdur 
A. Mustafaoğlu 

Adıyaman! 
> (Muhalifim) 
S. Arif Emre 

— 617 — 



M. Meclisi B : 119 15 . 6 .1937 O : 2 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, As
kerî Personel Kanununum 47 nei maddesi hak
kında Anayasa Koımiısyonunonı venmiş bulundu
ğu kararı Yüce Heyetimiz huzmrumda okuttum. 
Komisyon nihai karar olarak bu maddemin Ana
yasaya aykırı (bulunmadığımı tesibit etmiş bu-
lumm aktadır. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Muhalefet şerhi varışa, lolkummasmı istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — 'Tabiî, varsa lokumaeak, Yok 
efendim. 

Şimdi), 'bu vaziyet karşısında 47 nci madde 
üzerinde sayım (üyeler tarafımdan verilmiş bu
lunan değişiklik lömıerjgeleri var, omları okutaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 

Taşanının 47 nci maddesinin (a) fıkrasının 
metinden çıkarnlımasını arz ve teklif ederim. 

. Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

Yüksek Başkanlığa 
'Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta-

sarısınıu 47 nci maddesinin (b) bendinin 2 nolu 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Askerî .savcı ve yardımcılarının meslekî si
cil notları; a,skerî yargıtay daireleri ve daireler 
kurulu ile ve askerî .adalet müfettişlerince veri
lir ve bu notların ortalaması meslekî sicil notu 
olur. 

Askerî Yargıtay, başsavcı yardımcıları ile baş
yardımcılarının meslekî ve idari sicilleri, yapıla
cak Sicil Yönetmeliğine ıgöre Askerî Yargıtay 
I I inci başkanı, Askerî Yargıtay .başsavcısı ve 
Askerî Yargıtay Başkanı tarafından verilir. Bu 
notların ortalaması yükselmelerine esas olur. 

Balıkesir 
Mesut Ozamsü 

Yüksek Başkanlığa 
47 nci maddenin (c) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

47/c. Askerî niteliklere ait sicil tam notu 
ile meslekî sicil tam notu 'birbirine, bu iki sicil 
tam notu toplamı da, diğer subaylarım sicil tam 
notuna 'eşittir. , • 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının 47 nci maddesi (f) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

(i) Askerî Yargıtay Başkanı, I I nci Başka
nı, daire bakanları ve üyeleri ile başsavcının yük
sek mahkeme hâkimleri olarak, Anayasa ile be
lirtilen hakları saklıdır.. Bunların albaylığa ka
dar (albaylık dâhil) yükselmeleri normal bek
leme sürelerinin sonunda otomatikman, general 
ve amiralliğe veya general ve amirallikte yüksel
meleri ise hizmet safhalarını Askerî Yargıtaya 
gelinceye kadar aldıkları sicillerin özetimi ek tah
sil, doktora veya lihtisaslarmı, lisan durumları 
ile eserlerini; meslekî çalışma ve araştırmalarını; 
aldıkları ceza ve takdirnameleri ıgösterir biogra-
fik 'bir muhtıra üzerinden, askerî yargıtaydaki, 
kadroya 'göre mevcut namzetler arasından Askerî 
Şûraca yapılır. Ancak Yüksek Askerî Şura gene
ralliğe yükselmeye namzet albay adedi bir veya 
2 kişi olduğu takdirde ıgerekli tefrik ve tercihi 
yapmak için namzet adedi 3 e ulaşmcava kadar 
mevcut namzetlerin yükselmelerini bekletebilir.> 

Balıkesir 
Mesut Ozamsü 

Başkanlığa 
'Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 47 nci maddesinin (f) fıkrasının, met
nin, /«takririmi izah için söz verildiğinde arz ede
ceğim gerekçe muvacehesinde», Anayasaya uy
gunluğunu temin için, aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim : 

Madde 47. — 
(f) Askerî yangıtay Başkanları, üyeleri ve 

Askerî Yargıtay Başsavcısı halklarında, yüksek 
mahkeme hâkimleri olarak sicil düzenlenmez. 
Bunların üst rütbeye yükselmeleri otomatik ola

rak yapılır. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım 

Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 47 nci maddesine aşağıda yazılı (g) 
fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 47. — 

(g) fıkrası dışında kalan hâkim subayların 
üst rütbeye yükseltilmeleri için kurulacak değer-
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lendirme kurullarına Millî Savunma Bakanlığı 
Askerî Adalet Başkanı, Askerî Adalet Teftiş 
Kurulu Başkam ve Genelkurmay Başkanlığı Adlî 
Müşaviri de katılır. 

Erzurum 
I. Hakkı Yıldırım 

Yüksek Başkanlığa 
'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 47 nci (maddesine aşağıdaki şekilde bir 
(iG) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«G) Askerî Yargıtaydâ başkanlar ile baş
savcı ve üyeler için ıgeneral ve amiral kadrosu. 
1 aded korgeneral, koramiral, 2 aded tümgeneral, 
tümamiral, 4 aded tuğgeneral, tuğamiralden aşa
ğı olamaz.* 

•Balıkesir 
Mesut Ozansü 

Başkanlığa 
Türk İSilâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 47 nci maddesinin (e) fıkrasının vuzu
ha kavuşması için aşağıda yazılı şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 47. — 
(E) Meslekî sicil notları Anayasa ile tarif 

edilmiş hâkimlik teminatı esasları ve hâkimlik 
meslekinin diğer özellikleri ıgöz önünde tutularak 
objektif esaslarla düzenlenir. Bu esasların neler
den ibaret olduğu, kuvvet personel başkanlıkla
rında ne zaman bulundurulacağı, askerî nitelik
lerin neler olduğu, idari sicil üstlerinin kimler 
olacağı ve sicille ilgili diğer hususlar Subay Si
cil Yönetmeliğinde ıgösterilir. 

Erzurum 
1. Hakkı Yıldırım 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısının 47 nci maddesi 3 nolu bendinin (e) fık
rasına aşağıdaki übarenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

(e) Ancak yapılacak «Sicil Yönetmeliğinde 
vaz'edilecek esaslar sınıf ve meslekin özellikleri
ne uygun olur.» 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 47 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan bütün değişik

lik önergelerini Yüksek Meclisin huzurunda okut
muş bulunuyorum. Şimdi teker teker okutup oyu
nuza sunacağım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Anayasa Ko
misyonundan gelen rapora biz muhalefet etmiş
tik. Bu muhalefetimizi burada ifade etmek iste
riz. Çünkü Anayasa Komisyonunun aldığı karar, 
cidden Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın özarda, bunu daha ön
ce okuttum ve konu geçti. Yüce Meclisin bilgisi
ne sundum. Anayasa Komisyonu ekseriyetle ka
rar vermiş ve bu karar muvacehesinde Anayasa
ya aykırı olmadığını tesbit etmiş. Şimdi önerge
lere geçiyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Ak
alın'm önergesi tekrar okundu.) 

sBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün (b) 
bendi hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

OECİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in (c) bendi 
hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

^BAŞKAN — Komisyon? 
ıGEOİOl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı, öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün (f) 
fıkrası hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
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ıBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Erzurum, Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm (f) fıkrası hakkındaki önergesi tekrar 
okundu.) 

•BAŞKAN — Komisyon?.. 
•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Yüee Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'm, 47 nci maddeye (ıg) fıkrası eklenmesi 
hakkındaki önergesi tekrar »okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GECICI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye katılmıyorsunuz. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün, 
47 nci maddeye (g) fıkrası eklenmesi hakkındaki 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
'SARTGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

(Erzurum Milletvekili t. Hakkı Yıldırım'm 
(E) fıkrası hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEGtOl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün (E) 
fıkrası hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bu haliyle muhterem arkadaşlarım, verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri Yüee Heyet huzu
runda kabule şayan (görülmemiştir. Bu haliyle. 
47 nci maddeyi Askerî Personel kanun tasarısı 
metinde yazılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 47 nci madde ay
nen kabul edilmiştir; 

Muhterem arkadaşlarım, 124 ncü madde üze
rinde yapılan müzakerelerde, sonunda da sayın 
İsmail Hakkı Yıldırım tarafından verilmiş bulu
nan bir önergenin Yüce Heyet huzurunda dik
kat nazara alınmak kaydiyle kabulünden sonra 
bunu takibeden diğer değişiklik önergeleri komis
yon tarafından istenmiş ve havalesi Başkanlık
ça mecburi olduğu için Komisyona havale edil
miş bulunmakta idi. Mezkûr 124 ncü madde, bu 
defa Komisyon tarafından yeniden müzakere 
edilmiş ve bir metin yapılmıştır. Şimdi müsaade 
ederseniz, 124 ncü maddede verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini evvelâ Yüce Huzurunuzda 
okutacağım, onu takiben teker teker oyunuza su
nacağım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Evvelâ Komisyonun düzenlemiş olduğu metin 
okunacaktı. 

BAŞKAN — Komisyonun değişik metni en 
son olarak okunacak. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Evvelce verdiğimiz bir kararda zâtıâliniz yoktu 
Başkanlık Divanında. Komisyonun metninin 
okunmasına karar verilmişti. 

BAŞKAN —• Hay hay, okutalım. Komisyon 
tarafından 124 ncü maddenin düzenlenmiş şekli
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca ıgeri alınan Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının 124 ncü 
maddesi verilen önergelerin ışığı altında yeni
den incelenmiş ve hazırlanan metin aşağıya çı
karılmıştır. 

Maddenin bu değişikliğe göre kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

V - Subayların ve astsubayların atanmaları 
Madde 124. — Bakanlar Kurulu kararname

siyle yapılması öngörülen atanmalar saklı kal-
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mak kaydiyle subay ve astsubayların atanma
ları : ^ 

a) Astsubaylar ile asteğmen - albay (albay 
dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının teklifi ile veya reteen Millî 
'Savunma Bakanınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları; kuv
vet komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine veya re'-
sen Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imza-
lıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı ka
rarname ile, 

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay 
II ci Başkanı general ve amirallerin atanmaları; 
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine veya 
re'sen Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın im-
zalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı ka
rarname ile, 

d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve 
astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gere
ğince, 

Yapılır. 
(b) ve (c) bentlerinin uygulanmasında Ge

nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde 
Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gere
ken teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile is-
tiyebilir. Bu yasının bir örneği de aynı zamanda 
Millî Savunma Bakanına gönderilir. Başbakan 
yazı ile Millî Savunma Bakanına ve Genelkur
may Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararı
na uyulması zorunludur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 124 ncü 
madde, daha önce verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri muvacehesinde, bu şekilde düzenlen
miştir. Şimdi buna göre verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini ayrı ayrı okutacağım. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Yavaş 
okunsun önergeler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, bu değişiklik 
önergelerini takiben bu önergeler yine devama 
bir değişiklik yapmak mahiyetinde olduğu için 
Komisyon tarafından verilmesi münasebeti ile en 
uygun olarak bir defa daha okunacaktır. 

Başkanlığa 
' 124 ncü maddenin (d) fıkrasının, «Askerî 

hâkimlerin atanmaları özel kanunları gereğince» 

yapılır şeklinde tadilini teklif ederim. 
Erzurum 

1. Hakkı Yıldırım 
BAŞKAN —• Bu önerge daha önce Yüce Mec

lisçe dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul 
edilmiş bulunmakta idi. 

Diğerlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddenin yeni metninden, «re'sen» 

ibarelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Güven Partisi Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

ıSayın Başkanlığa 
Türk Silâklı Kuvvetleri personel kanun ta

sarısındaki, «re'sen» tâbirinin çıkarılmasını arız 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
İrfan Solmazer 

Saym Başkanlığa 
124 ncü maddenin fa) ve (b) fıkralariyle son 

bendinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasını tek
lif ediyorum kabulünü rica ederim. 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

a) Astsubaylar ile teğmen - albay (albay dâ
hil) rütibesindeki subayların atanmaları, inhası 
ve Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile Millî 
Savunma Bakanlığınca, 

b) General ve amirallerin atanmaları kuv
vet komutanlıklarının mütalâası, Genelkurmay 
Başkanlığının lüzum göstermesi, Millî Savunma 
Bakanının inhası ve Başbakanın teklifi ile Cum
hurbaşkanınca ortak kararname ile; 

Son fıkra; 

Yukardaki (a), (b) ve (c) bendlerinin uygu
lanmasında, Millî Savunma Bakanı inha işlemi
ni yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı 
gereken işlemi yapmasını Başbakandan yaziyle 
istiyebilir. Bu yazının bir örneği de aynı zaman
da Millî Savunma Bakanına gönderilir. Başba
kan kararını yazıyla Millî Savunma Bakanına ve 
Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu 
kararma uyulması zorunludur. 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddenin yeni metnindeki, «Cum

hurbaşkanının onaylıyacağı kararname» ibaresi-
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nin, «Cumhurbaşkanının ortak kararnamesi» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddenin aşağıdaki gibi düzenlen

mesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

llyas Kılıç 

(Subayların ve astsubayların atanmaları 
Madde 124. — 
ıBakanlar Kurulu kararnamesiyle yapılması 

öngörülen atanmalar saklı kalmak kaydı ile su
bay ve astsubayların atanmaları : 

a) Astsubayların atanmaları kuvvet komu
tanlıkları Personel Başkanlığınca; 

b)< Asteğmen ilâ albay (albay dâhil) rütbe-
lerindeki subayların atanmaları kuvvet .komutan
lığınca; 

e) General olacak albaylar ile generallerin 
•atanmaları, kuvvet komutanlarının lüzum gös
termesi üzerine Genelkurmay ve Millî Savunma 
Bakanının müşterek teklifi üzerine ortak karar
name ile; 

d) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay 
İkinci Başkanı general ve amirallerin atanma
ları, Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi 
üzerine, Millî 'Savunma Bakanının inhası ve Baş
bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanınca ortak ka
rarname ile; 

e) Askerî hâkimlerin atanmaları özel kanun
ları gereğince; 

f) Jandarma subay ve astsubaylarının atan
maları özel kanunları gereğince yapılır. 

IBAŞKAN — Arkadaşlarımız tarafından ve
rilmiş bulunan değişiklik önergeleri bunlar . 

Komisyon tarafından düzenlenmiş olan 124 
ncü madde şimdi okutulan şekliyle tekrar oku
tuyorum. 

ı (Geçici Komisyon yeniden düzenlediği 124 
ncü madde tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Bütün verilmiş bulunan değişik
lik önergeleri bundan ibaret. Şimdi teker teker 
okutup Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

İL YAS KILIÇ ((Samsun) — önergemiz üze
rinde konuşma imkânı var mı? 

ıBAŞKAN — Efendim, usulü müzakere yö
nünden önerge ^sahibi önergeyi verip de, Komis
yon o önergeyi şayet benimsemezse, benimseme
diğini, kabul etmediğini beyan ederse, o zaman 
üyenin çok kısa, mücmelen beyan hakkı vardır. 

'(Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm (a) fıkrası hakkındaki önergesi tekrar 
okundu. )î 

BAŞKAN — Bu önerge daha önce Meclis ta
rafından dikkat nazara alınma kaydiyle kabul 

• edilmiştir. 

Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARTGÖIZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi katılmıyorsunuz. Yüce 

Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖıZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için oya 
koymıyaeağım Sayın Solmazer. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Zaten ye
ni metinde yok, Komisyon katılmıyoruz demek
le bir garip teklifin sahibi olmıyalım. 

BAŞKAN'— Buyurun Sayın Ersoy . 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Bundan 
evvel okunan önerge reddedildi. Halbuki, daha 
evvel Sayın ismail Hakkı Yıldırım'm önergesi 
reddedilmişti. Bir tenakuz oldu. Çünkü, re'sen 
tâbirinin çıkarılmasını istihdaf eden önerge red
dedildi. Şimdi bir tenakuz var burada. 

IBAŞKAN — Hayır Efendim, «re'sen» tâbi
rinin çıkarılmış olması reddedildi. Komisyon za
ten yeni metinde getirmemiş. Komisyon şunu di
yebilirdi, yeni getirdiğimiz metinde bu düzeltme
yi yaptık, «re'sen» kelimesi zaten bahis konusu 
değil, binaenaleyh oylamaya lüzum yoktur, diye
bilirdi; demedi. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Kendileri de geri alsalardı 
olurdu. 

ıBAŞKAN — Evet efendim, olurdu; fakat siz 
de bunu Heyeti Umumiye huzurunda beyan et
leydiniz olurdu. Başkanlık bu hususta hakem ol
duğu iç.im bir şey söyliyemez. önergeyi okutuyo
rum. 

(•Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un öner-
igesi tekrar okundu.) 

BARKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

(Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rım'm (d) fıkrası hakkındaki önergesi tekrar 
okundu.) 

AHMET MUSTAFAO&LU (Erzurum) — 
ıSöz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Söz istiyemezsiniz. Takrir sahi
bi tarafından ancak söz istenebilir. 

AHMET MUSTAFAOÖLU (Erzurum) — 
Sayın Başkan, biraz evvel Anayasa Komisyonun
dan gelen tadil önergemizde söz hakkımız mah
fuzdur, dediğimiz halde söz vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir beyanda bu
lunmadım. Söz hakkınız mahfuzdur, demedim, 
yanlış hatırlıyorsunuz. 

Anayasa Komisyonunun verdiği rapor ayrı 
(bir konudur, onu görüştük, Yüoe Heyetin huzu
runa intikal ettirdik. O arada muhalefet şerhi 
var mı diye sordu arkadaşlarımız, muhalefet 
şerhi olmadığını beyan ettim. Ve yine Komisyon 
rarporu burada okunduğu sırada söz ala-bilirdiniz. 
Fakat şimdi bir değişiklik önergesi olduğu için, 
İçtüzüğün 118 nci maddesine göre Komisyon ka
tılmazsa, ömerge sahibi ancak mücmelen beyanda 
bulunmak hakkına haizdir. Siz önerge sahibi ol
madığınız için söz veremiyorum. 

Komisyon katılmıyor. 
(Değiştirme önergesini oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın öner

gesi tekrar .okundu.)I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
' MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, hatırlatma babında söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük mesâ vermiyor efen
dim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Hatırlatma babında, Sayın Kırca izah etti, «or
tak kararname» dedi, buma kararnamenin onay
lanması denmez, dedi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Coşkun Kırca bu 
görüşünü kürsüden açıkladı. Fakat bendeniz ay
nen 35 nci maddede de bu tâlbirin böyle muhafa
za edildiğini ifade ettim, takdirini Yüce Heyetin 
takdirine bıraktım. Yüce Heyet bunu öylece ka
ibul etti. Bu itibarla katılmadık. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın meseleleri çok 
iyi bilmesi lâzımdır. Dikkat nazara alınma kay
dı ile bir önerge kaibul edilirse, Komisyonun ısrar 
hakkı vardır filihal katılmıyalbilir. Ve şimdi ka
tılmadığını da beyan ediyor. Heyet hakemdir. 

Bu önergeyi Komisyon kabul etmemektedir. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Geçen gün kabul ettik, şimdi kaibul etmiyoruz. 
('Gül üşmeler) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(ıSamsun Milletvekili İlyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Ikatılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 'Kaltılmıyoruz. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Kılıç. Komis

yon Jkatıl'madığmı beyan eUtikten sionra üyenin 
ınücımelıen Ibeyan halkla vardır iki, Knmlisyon 
idaresini izhar e'tirriiştir, Heyet on'a göre IWir 'ka
rar versin. 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Muhteremi ar-
'kad'aşlarım, Kuvvet Komu'tainlı'kları Mtari ve 
malî yönden Bla'kan naımına 'taöarruflta IraTu-
nurlar. Askerlik balonundan da Geneli Kurnmy 
Başikamna izafeten 'tasarrufta 'bulunurlar. Ş'iim-
dli, orduda ısalâMyetler 've ımesuliyetler 'tefelim 
edildiği ta'kldıird'e işler daJha sağlam ve <daıha iyi 
görülür. 'Hiyerarşi ide bunu icalbcittirür. Binaen-
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alyeh, (benim teMIfimide astsubayların tâyin
lerinin Kuvvet Komu'tianlıikları Personel Baş
kanlığına bırakılması dalha iyi, daha âlhenkli 
ve daha çabuk görülmesi baJkımından dalha ülsa-
betlidir, kanaatindeyim. Asteğmenden albaya 
kadar, albay (dâhil, tâyinlerini hlyerarşl'k yön
den ve Genelkurmay Başkanının inhası ile ya
pılması, (keza uygundur. Genaral olacak albay
lar ve generallerinkinin, yine belirttiğim 
gibi, Kuvvet Komutanının lüzumu ve Genelkur
may' Başkanının inhası ve Vekilin müş'terek ka
rarnamesi ille yukarı doğru... Omdan sonrası aşa-
ğı doğru arz ettiğim şdkilde yapılmasında hiz
metlerin görülmesi, beraber ve müşterek çalışmak-
ımeclburiyetinde olan 'insanların âlhenkli çalışma
sı, müessesedeki düzenin ısağlanımiası bakımın
dan faydalıdır. Teklifimin, arkadaşlarım tara-
fınldan İltifat görmesini istirham ediyorum. 

Keza, Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât Ka
nunu ile Millî Savunma Bakanlığının teşkilât ve 
yetkileri hakkındaki 'Kanunun çikma'sından ev
vel, müştereken hazırlanmış ıo'lan Ibir protokol
de, tâyin ıs'isteıml erinin Başbakanlıkta hazırlan
mış olan protolkolde - zannediyorum 3 ncü İnönü 
Hükümeti zamanında 'ildi - Protokolde îde tâyin 
keyfiyeti bu istikamette yürütülüyordu, huna 
yakındı. Blnaenalayh, arkadaşlarımızın 'bunu 
'kabul etmesinde, ancak bunun nihayetine; Millî 
Savunma Balkanının Ikenıdi karargâhında ça
lıştıracağı arkadaş? arını seçme hakkının tanın
ması da benim anlayışıma >göre, Millî Savunma 
Bakanının en talblî hakkı olması lâzınıgellr. Bi
naenaleyh, benlim önergemin nihayetine veya 
baş tarafına; «Millî' Savunma Balkanının karar-
gâhındaki subayları seçme hakkı» da ilâve edil
mek suretiyle kalbul edilmesi, tekrar ediyorum, 
müessesenin çalışması, ahengi ve samimiyeti ba
kımından lüzumluJdar. Bunu arz etmeyi ve ıttı
laınıza ulaştırmayı faydalı mütalâa ettim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 11 yas Kılıç tarafından verilmiş 

olan değiştirge önergesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmemiştir. 

Komisyon tarafrnıdan hazırlanmış bulunan 
124 ncü maddeyi okutuyorum. 

(Komisyonun düzerilödiğa 124 ncü madde 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Değişiklik onergeisi Komisyon 
tarafından hazırlanmış hülunmaktadır. Binaen
aleyh, kabulünü tazammun etmektedir. 

Buyurun Sayın Solmazer ne istiyorsunuz 1 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sözü toaşltian istiyec'elkslniz. Şim

di Komisyon tarafından verilen bir önergedir. 
Bir defa önergeyi daha ıeıvve'1 dkuttum, 'bu ara
da, 'bütün önergeleri okuttum, o zaman söz ist'i-
yecektinliz. §imdi; Komisyon tarafından verilen 
'bir önergeye tasarruf hakkınız yolk. Bu 'bakım
dan ısöz veremiyeceğim. 

Önergeydi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kalbul edenler... Ebmlyeriler... KaJbul edilmiştir. 

Değişiklik önergeisl Komlisyon tarafından ve
rilmiş bulunduğu cihetle, filhal kabulü de 'ta
zammun etmektedir Do'layLsIyle 124 ncü mad
denin 'bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
124 ncü maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 140 ncı mad'denin ınıü-
zakereısine 'geçildiği sırada, Komisyon 'bu mad
deyi geri almıştı. Bunun üzerine yeni 'baştan 
140 ncı madde düzenlemiş ve yenliden Meclise 
getirmiş bulunuyor. Şimdi Ibu 140 ncı maddeyi 
yeni şekli ile okutuyorum. 

MilleJt Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel kanunu 'tasarısının 140 inci mad
desinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilerek 
kalbul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îsımail Sarıgöz 

III - Gösterge taibloları 
MADDE 140 — Silâhlı Kuvvetlerdeki subay, 

asteulbay, uzman çavuş ve uzman jandarma ça
vuşlarının aylıkları. rü'tibe ve o rütbedeki kade
me esasına göre 'teslbl't edilir. 

En düşük gösterge rakamı 100 ve en yük
seği 1 0O0 dir. 

Üç yılını (bitirmiş albaya 1 000 gösterge ra
kamı uygulanır General ve amirallere II 000 gös
terge rakamının uygulanmasından 'başka her 'yıl 
Bütçe Kanunu ile resbit olunacak miktarlar taz
minat olarak verilir. 

Yukardaki tavan ve taban 'rakamları ara
sında subay, astsubay, uzlman çavuş ve uzmian 
janldarma çavuşlarının rütbe ve kıdemlerine alt 
gösterge rakamları özel kanunla tesbit edilir. 
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'BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlar, 140 neı 
maldlde Komisyon tarafından geri alınmak sure
tiyle 'bu oikunan ışefkilde ıdüzenlcnmiş't'ir. Binaen
aleyh, müzafcereye 'konu teşkil edebilir. Söz fe'tÜ-
yenler?... 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Söz 
dls'tiyoram. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Akay. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, üç senelik kıdem sahibi 
bir albayın 1000 gösterge rakamının karşılığı olan 
maaşı alması gayet tabiidir. Yine gayet tabiidir 
ki, albayın üzerindeki bir derecede bulunan ge
neralin de albay maaşı üzerinden tazminat alması 
lâzımgelir. Ancak, burada ifadesinde birtakım 
mahzurlar mütalâa ettiğim şekil, bunun her sene 
Bütçe Kanununa bırakılmış olmasıdır. Bendeniz, 
Komisyondan şu hususu öğrenmek isterim; bu 
miktarın kanun metninde tesbitinde bir mahzur 
var mıdır? Bu hususu Komisyon lütfederlerse, o 
zaman daha fazla aydınlığa kavuşmuş olmak 
imkânını bulacağız. Ve mütalâalarımızdaki isa
bet de o derece artacak veya azalacaktır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Personel Kanunu
nun en mühim maddesi, tahmin ediyorum bu mad
dedir. Bu maddeye konması lâzımgelen ek çizel
geleri, bilâhara çıkacak kanuna bırakmış bulu
nuyoruz. Evvelce hazırlanmış çizelgeler vardı. 
Asteğmen 225 ten başlıyordu ve 1000 rakamına 
kadar geliyordu. Halihazırda Personel Dairesin
de, buna muvazi olarak Devlet Personed Kanunu 
çizelgeleri hazırlanmaktadır. Evvalâ, biz bu çizel
geleri bu maddeye ithal etseydik, ordu subayları 
ve astsubaylarının maaşlarında bir haksızlığa git
me ihtimalimiz olurdu. Bu hususu düşünerek bu 
maddeye ithal etmedik. Halihazırda 3 senelik 
albay 150 lira maaş almaktadır. Bu, Personel 
Kanununda 1000 göstergesine eşidolarak bulun
maktadır. Albaydan, üst kademede bulunan Tuğ
general, (Tugay kumandanı), tümgeneral, (Tü
men kumandanı),. Korgeneral (Kolordu kuman
danı), Orgeneral (Ordu veya Kara, Hava ve 
Deniz Kuvvetleri kumandanları) ve orgeneral 
(Erkânı Harbiye Umumiye Reisi) aldığı görev 
icabı büyük bir mesuliyetle karşı karşıyadır. Şim
di, biz, bu çizelgeye konmasını uygun görmemekte

yiz. Şu bakımdan, Devlet Personel Kanununa ek 
bir çizelge gelecektir. Bu çizelgede yüzden itiba
ren bine kadar rakamlar tevzi edilecektir. Ve bu 
çizelgelerin aynısı Devlet Personel Kanununda 
bulunmaktadır. Diğer Devlet Personel Kanunun
da mahrutun zirvesinde bin göstergesi bulunmak
tadır. Ve bugüne kadar böyle tatbik edilmekte
dir. Halbuki, Ordunun özelliği dolayısiyle bu
gün bin göstergesi albayda yani, 150 ye muadil 
olan albayda bulunmaktadır. Bütçe Kanunu tet
kik edilirse, arkadaşlarımız çok iyi bilirler; Büt
çe Kanununda diğer Devlet memurları içinde de 
bâzı yolluklar bâzı rakamlarla kanun içine ithal 
edilmektedir. Biz bütçe tekniğine aykırı olarak 
değil, bütçe tekniğine uygun olarak bu far
kın yani, albaydan orgenerale kadar olan 
farkın bütçede gösterilmesini, ben şahsan uy
gun mütalâa ettiğim için, bu önergenin madde 
olarak aynen kabulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yani maddenin aynen kabulünü 

istiyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Kırbaşlı 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; üzerinde çok hassasiyetle durula
rak, Komisyon, kanaatince, dört başı mamur bir 
madde tedvin ederek huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin maaşlarını ve on
ların esaslarını tesbit eden bu madde, bilhassa 
Nihat arkadaşımızın itiraz etmiş bulunduğu 
noktada izahat vermek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Bu nokta da şudur; «üç yılını bitirmiş alba
ya bin gösterge rakamı uygulanır. General ve 
amirallere bin gösterge rakamının uygulanma
sından başka, her yıl bütçe kanunuyla tesbit olu
nacak miktarlar tazminat olarak verilir.» 

Muhterem arkada İşar, bütçe tatbikatı her yıl 
tesbit edilebilecek muayyen miktarın yalnız gene
rallere uygulanmasını değil, bu arada birtakım 
yollukları ve buna benzer dış memleketlerde bulu
nan memurlarımıza ödenmekte olan ödenekleri 
ve buna mümasil birçok şeyleri toplu bir rakam 
olarak tesbit eder ve bunun tatbikatı da Hükü
mete ve idareciye bırakılabilir. Bütçe tatbikatın
da bu husus görülmüştür. Bizde, bilhassa 30 yıl 
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hizmet eden ve ancak otuz yılın sonunda bin gös
terge rakamı olan âzami rakamı iktisabcdebilen 
albaydan sonra gelen, amiral ve generallere de 
her yıl bütco uygulanmasında Bütçe Kanunuyla 
tesbit olunacak miktarlar nisbetinde bir tazminat 
verilmesi suretiyle albayla diğerleri arasında bir 
rütbe farkının karşılığı olan malî bir artı getir
miş buulnuyoruz. İşte bu hüküm, bu noktadan 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, en
dişeyi mucip hiçbir hal görülmemektedir. Esa
sen, 262 sayılı Kanunda da bu tazminatlar vardır. 
Bu tazminatlar halen verilmektedir. Bu tazmi
natlar kâfi görülmediği için, Bütçe Kanuniyle 
bunların tesbit olunacak miktarlar üzerinden ve
rilmesi, bir süples içinde kalmak kayıt vo şar-
tiyle, bir fıkra olarak buraya ilâve edilmiş bulun
maktadır. Yoksa, arkadaşlarımızın düşünebildik
leri gibi böyle bir tazminat yoktu da, Bütçe Kanu
niyle yeni bir tazminat getiriliyor değildir. Yal
nız bir süples getirilmiştir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen

dim? 

140 ncı madde üzerinde Komisyonun yeni ge
tirmiş bulunduğu metni değiştirmeye matuf ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
140 ncı maddenin dördüncü fıkrasının «uy

gulanmasından'başka!» cümlesinden sonraki kıs
mın çıkarılarak yerine aşağıdaki ibarenin ilâ
vesini arz vo teklif ederiz. 

A. Nihat Akay, Ahmet Musta'faoğiu 
Tuğgenerallere 200 T.L. 
Tümgcnera'lle're 3'00 b» 
Korgenerallere1 400 » 
Orgenerallere 500 !» 
Tazminat verilir. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlaJr, bu
gün 260 sayılı Kanuna göre tuğgenerale 150, 
tümgenerale 250, korgenerale 500, orgenerale 
750 liralık tazminatlar filhal verilme'ktedir. Bu 
itibarla önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul' edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

140 ncı maddeyi' Komisyon tarafından ge
tirilen ve huzurunuzda okunan şekliyle oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
140 ncı madde komisyon tarafından getirilen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 146 ncı madde de, da
ha önce komisyon tarafından yeniden tetkik 
için geri alınmış ve yeni baştan düzenlenmiş 
şekli Başkanlığa verilmiş bulunmaktadır. Şim
di!, 146 ncı maddenin yeni şeklini okutuyorum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Bu hususta verilmiş önergemiz vardı. 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın Yılanlloğlu 
146 ncı maddenin müzakeresi sırasında bi'r öner
ge verdiğinden bahseder ama, önerge buluna
madı. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) —• Sayın Başka-îı, madem ki bulunamadı. 
Önergemi yeniden haziTİıyayı'm. Bana bir söz 
lütfederseniz önergemi izah edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, komisyonun' 
önergesi okunsun. Belki arkada'şımızın maksa
dı hasıl1 olur, vaz geçer önergesinden. 

BAŞKAN — Zaten öyle yapacağız. 
146 ncı madde, madde olarak Meclis kara-

riyle, komisyona tevdi edildiği cihetle, yeniden 
müzakereye tabidir. Binaenaleyh, 146 ncı mad
deyi okuyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 146 ncı maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İsmail Sarıgöz 

IX - HARÇLIKLAR 
Madde 146 •—'a!) Harb okullarında, üniver

site ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan as
kerî öğrencilere teğmen rütbesinin birinci ka
deme brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 10 u 
İkinci sınıfta) % 11 i 
Üçüncü sınıfta % 12 si 
Dördüncü sınıfta % 13 ü 
Beşinci sınıfta % 14 ü 
Altıncı sınıfta % 15 i 
b) Astsubay okulu öğrencilerine astsubay 

çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 
Birinci sınıfta) % 10 u 
İkinci sınıfta % 11 i 
Üçüncü sınıfta % 12 si 
Harçlı']?; olarak verilir. 
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Maddenin 'bu şe'kli ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

a) Savaş madalyası 
Madde 195. — Savaş madalyası, altın made

ninden olup iki 'derecelidir : 
Birinci derece savaş madalyası, Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinde savaş takdirnamesi alanlara ve
rilir. 

İkinci derece savaş madalyası uluslararası hu
kukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf 
olduğu andlaşmalar gereğince ve dışında görev 
alarak Türkiye'nin veya dostlarının düşmaniyle 
yapılan savaşlarda, Türk ve dost Silâhlı Kuvvet
ler içinde çarpışmada başarılı sevk ve idaresi ile 
muharebe kazanan veya bir muharebenin kazanıl
masını hazırlıyan veya kolaylaştıran veya düş
manla çarpışmada görev icaplarının üstünde kah
ramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı 
uyruklu asker kişilere verilir. 

İkinci derece savaş 'madalyası kişilere verildi
ği gibi savaşta üstün derecede kahramanlık ve ce
saret ıgösteren birliklerin sancaklarına takılmak 
üzere de verilir. 

İkinci derece savaş madalyası Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine Millî Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı Cum
hurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile tevcih 
olunur. 

Savaş madalyaları, bu madalyalar verilecek ki
şilerle, birliklerin sancaklarına, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Komutanı veya görevlendireceği biri tara
fından törenle takılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 195 nci 
madde Komisyon tarafından bu şekilde düzen
lenmiştir. Şimdi, 195 nci maddeyi değiştirmeye 
matuf verilmiş bulunan önergeleri okutuyorum. 

Bu harçlıklar hiç, bir kesintiye ve vergiye 
tabi olmadığı gibi, borç için de hariç edilemez. 

BAŞKAN — 146 nci madde üzerinde söz 
isteyen.?.. Buyurun Sayın özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, 'geçen devre Ibu kanun maddeisi Hü
kümet tarafından getirildiğinde, bu rakamların 
% 15, % 17, %.19, % 21, % 23, % 25 olarak ka-
bul'ü hakkında bir teklif yapmıştım. Gerekçem 
şıı idi. Harbiyede bulunan öğrenciler sı'kıı disip
lin altında eğitim görmektedirler, eğitimlerini1 

dışarıda, cemiyet hayatı içinde cumartesi, pa
zar ve tatil1 günlerinde yapabilmeleri için bu 
paraya ihtiyaçları olduğu idi. Ve Millet Mecli
since, Senatoca bu madde kabul cdilmişj Reisi
cumhura tasdike gidip, muayyen prosedür ta
mamlanamadığı için veto edilmiş ve buraya 
gelmiştir. 

Şimdi, şunu da ifaide etmek istiyorum: Bu 
rakamlar m a l m , Harbiye Kamımı Umumi He
yete gelecek, komisyondan geçti. Birinci, ikin
ci ve üçüncü sınıfta öğrenci olarak okumakta
dırlar. Gelecek kanton gere'ğince Harbiye dört 
sene oluyor VÖ üniversite muadili olduğu da ka
bul ediliyor. Biz o zaman maliyecile're yaptır
dığımız hesaplarda bugün, üçüncü sınıfta subay 
olarak bulunanların aldıkları maaş miktarını' 
hesap ettirdik maliyeyi külfete düşürmeyecek 
şeklinde hesapları o zaman çıkarmışlardır. Sinı-
di tekrar arz ediyorum, gerekçem; bir dış eğitim; 
ce'miyet içindeki eğitimi sağlıyabiTmek için, 
maddenin aynen kabulünü arz ederim. 

Takdir Yüce Heyetinizdir. 

BAŞKAN — 146 nci maddeyi komisyon ta
rafından hazırlanan vö şimdi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le'r... KabuT edilmiştir. 

195 nci madde de, daha ön'ce verirmiş bulu
nan değişiklik önergeleri muvacehesinde geri 
alinmi'ş ve komisyon tarafından yeniden düzen
lenmiş olan 195 nci madde Yüce Heyetin huzu-
huna getirilmiştir. Hazırlanmış şeklini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 195 nci maddesi ifade ve tertip ba

kımından redaksiyon yapılarak aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Personel Kanununun 195 nci maddesi

nin tekrar tedvin edilmesi için Komisyona iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Yüksek Başkanlığa 
195 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

İ. H. Yılanlıoğlu 
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Savaş madalyası Baş Komutanın teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulunun hazırlıyacağı tasarı ile 
T. B. M. M. tarafından verilir. 

Savaş madalyası Cumhurbaşkanı veya Başko
mutan tarafından birliklerin sancaklarına ve kişi
lere takılır. 

Sayın Başkanlığa 
Sancaklara verilecek madalyaların da birinci 

dereceden savaş madalyası olmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bekir Tünay 
Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge daha önce okunmuş 
ve bunun üzerine Komisyon tarafından madde ge
ri alınmıştır. Binaenaleyh, muameleyi icafbettiren 
bir hal yoktur. 

(Kostamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun önergesi tekrar Okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden.-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Adana Milletvekili Bekir Tünay'm önergesi 
tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

195 nci maddeyi Komisyonun getirmiş bulun
duğu bu değişik şekli ile oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 195 nci madde, Komis
yonun yeni getirmiş olduğu şekilde kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, 205 nci madde de 
daha önce Komisyon tarafından yeniden tedvin 
için geri alınmış ve yeni şekli Başkanlığa gönde
rilmiştir. Bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ödüllerle ilgili 205 nci maddesi ifade 

vo tertip bakımından redaksiyona tabi tutularak 
aşağıdaki 'şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin 'bu şekli ile kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
İsmail Sarıgöz 

I - Ödül 
Madde 205. — Silâhlı Kuvvetlerde (Jandarma 

dâhil) subay, astsubay, erbaş ve erlerden eğitim
de, atışta, uçuculukta, denizatıcılıkta, dalgıç ve 
kurbağaadam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık 
hizmetlerinde, 'tabiî âfetlerde, üstün hizmet ve ba
şarı gösteren; yeni 'buluşlar yapan veya mevcut 
usullerde yenilikler meydana getiren; Silâhlı Kuv
vetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını ar
tırmak, subay ve arstsubayların boş zamanlarını 
yararlı bir şekilde değerlendirmek amaciyle, Kuv
vet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutan
lığınca, gerekli görülecek yerlerde açılacak yaban
cı dil kurslarında öğretmenlik yapan mesleğine 
ait eser yazan veya tercüme eden kişiler; yönetme
likte belirtilen esaslar dâhilinde ödül verilmek 
suretiyle taltif olunurlar. 

BAŞKAN — Komisyon, 205 nci maddeyi bu 
şekilde düzenlemiştir. Madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 205 nci madde üzerinde daha önce ve
rilmiş 'bulunan değişiklik önergesi vardır, onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
T. S. K. Personel kanun tasarısının 205 nci 

maddesindeki «Tabiî âfetlerde (yangın, deprem, 
su baskını 'gibi)» ibaresinin metinden çikarılması-
nı arz ve teklif ederim. 

Tokat 
İrfan Solma zer 

BAŞKAN — Sayın Solmazer'in önergesini 
okuttum. Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

205 nci maddeyi Komisyonun yeni getirmiş 
olduğu 'şekilde oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Aynen ka'bul edilmiştir. 

Şimdi Komisyonca geri alınmış bulunan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasarısının ge
çici 15 nci maddesinin yeni düzenlenmiş şeklini 
okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınan Türk Silâhlı 

^Kuvvetleri Personel kanun tasarısı geçici 15 nci 
:maddesinin aşağıdaki gösterilen şekilde değişti
rilerek kalbul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Sarıgöz 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 
Geçici madde 15. — Bu kanuna ögre, verilecek 

:ayhk tutarları, subay ve astsubayların rütbeleri
ne ve o rütbedeki kademelerine göre almaları ge
reken miktardan az olursa, aradaki fark kademe 
terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 15 nci madde Komisyon 
tarafından bu şekilde düzenlenmiştir. Söz isti-
yen? Yok. Geçici 15 nci maddeyi okunan şekli ile 
•oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde, Komisyona 
iade edilen madde, Komisyon tarafından geri ge
tirilmiş ve Yüce Meclis tarafından da kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Komisyon Başkanı, Ibiraz önceki 
müzakere sırasında Askerî Personel kanunu tasa
rısına geçici madde olarak ilâvesi derpiş edilen 
ve bâzı üyeler tarafından verilmiş bulunan öner
geler tarafınızdan istendi ve İçtüzüğün 118 nci 
maddesine göre bunları size havale etmiştim. Bun
lar düzenlenmiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Düzenlendi efendim. Hepsi
ni verdik. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
müsaade ederesniz, üyeler tarafından verilmiş bu
lunan ve Askerî Personel kanunu tasarısına geçi
ci madde olarak ilâvesi düşünülen maddeler hak
kında verilen önergeler Komisyonca incelenmiştir. 
Komisyon, bu önergeler muvacehesinde bâzı geçi
ci madde ilâvesini istiyen önergeler vermiş bulun
maktadır. Bu bakımdan evvel emirde sayın üye
ler tarafından verilmiş bulunan ve geçici madde
ler ilâvesini tazammun eden önergeleri teker te
ker okutup oyunuza sunacağım. 

Sayın Reşat Özarda tarafından verilmiş bulu-
v 2ian önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 

aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

Geçici madde — Subay ve astsubay maaş tu
tarlarının hesabı için önerge tablosundaki gös
terge rakamlarının çarpılacağı kat sayı> Devlet 
memurları için kat sayı tesbit edilinceye kadar 
(4) rakam* olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz, efendim, böy
le bir hususun teSbitine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'nm geçici 
bir madde eklenmesine dair önergesine Komisyon 
katılmamaktadır. Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Sayın llyas Kılıç tarafından verilen... 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Zaten siz Millî Eğitim Komis

yonu Başkanlığına vermişsiniz önergenizi. 
Sayın Nazmi Özoğul tarafından verilmiş diğer 

bir önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz edeceğim sebepler muvacehesinde Askerî 

Personel kanun tasarısına aşağıda yazılı geçici 
maddenin eklenmesini tensiplerine arz ederim. 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

1. 28 Mayıs 1960 tarih 6 numaralı Millî Bir
lik Komitesi Kararından istifade ile nasıpları 
30 Ağustosa götürülerek 6 aydan (.6 ay dâhil) az 
kıdem verilen subayların nasıpları, bir önceki 30 
Ağustosa götürülür. 

2. Bu nasıp düzelmesinden maaş ve diğer 
özlük farkı verilmez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

gerekçesini zabıtlara geçireceğimize ögre Komis-
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yon da katıldığına göe müsaade ederseniz gerek
çeyi de vereyim. 

BAŞKAN — Hay hay, gerekçeyi okutayım 
efendim. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Gerekçesi 
burada Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, ıbir madde kaibul edi
lince ayrıca (gerekçesini okumaya lüzum, var 
mı? Maddenin kapsamı kâfi (gelmiyorsa »o ibaş-
Ika... (Komisyon kabul ediyor. Sayın Komisyon, 
bu maddeyi kabul etmiş olduğunuza ıgiöre, kaç 
numara olarak geçici madde »telâkki ediyorsu
nuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Ri»e) — Bizim maddelerden son
ra yer almasını rica ediyoruz. 

IBAŞKAN — Sizin maddelerden sonra yvv 
alması şartiyle kabul ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, hu Igeıçici »madde 
ilâvesini öngören Sayın Öizoğul tarafından ve
rilmiş 'olan önergeyi Komisyon kaibul ediyor. 

Sayın Komisyon, bir nokta her halde dikka
tinizden kaçmış, Saym Nazmı özoğul vermiş 
olduğu önergesinde iki maddeye ayırmış. Bu
nu ib'ir ıgeıçici madde olarak telâkki ettiğimizıe 
'göre, Ibir ımadde üzerinde ımasısetmek mümkün. 
İkinci maddenin Ibir ifıkra lal arak ilâvesi müm
kün. Öyle düşünür müsünüz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 18 nci maddeye imi efen
dim? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nazmi Özoğul 
vermiş 'olduğu ıgeıçici madde ilâvesini öngören 
önergesinde! : 

«1. — 138 Mayıs 1960 ıtariilh ve 6 numaralı 
Millî Birlik Komitesi kararından isitifade ile 
nasıpları ı30 Ağustosa (götürülerek, altı aydan, 
(altı ay dâhil) az kıdem verilen subayların 
nasıpları Ibir önceki 30 Ağustosa götürülür. 

2. — Bu nasıp düzelmesinden maaş ve idi* 
ğcr özlük farkı verilmez» demiş. 

'Geçici ımadde [olarak kabul ettiğimize gö
re, ıbir madde halinde telâkki 'ediyoruz. 

'GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İSHAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Bir madde halinde efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Özıoğul o halde bir «ıgö-
türülür» den sonra, '«(bu nasıp düzelmesinden 

imaaş ve özlük halkları verilmez.» diye fıkra-
olarak ilâve ederiz. Öyle İmi 'efendim. 

NAZMİ ÖZOĞPL (Edirne) — Evelt, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıştır. Bu 
önergeyi Yüce 'Heyetin oyuna sunuyorum. Ka>-
ibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

'Komisyon ıbunu hir ımadde halinde, kendi
sinin hazırlamış olduğu ıgeçici (maddelerin so
nuna lütfen ilâvte etsin. ıŞimdi dikkat nazara 
alınım'ak kaydı ile kabul 'edilmiş (olarak fco-
misyona tekrar gönderiyorum. Madde halinde 
ıgetiriniz, (onu okuyalım tekrar. 

Sayın tlyas Kılıç tarafından veriimiış 'bulu
nan Ibir (başka önerge var. Onu 'okutacağım. 

Sayın! Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin, Silâhlı Kuvvetler Per

sonel Kanununa ıgeçici ımaJdde olarak ilâvesini 
arz ve ıteklif -ederiz. 

Samsun! Samsun 
Osman* Şahnioğluf llyas Kılıç 

Giresun 
M., Kemal Çilesiz 

Geçici Madde : 
Yedek subaylığı ikmalden sonra 1455 sayı

lı Kanunun 4 neıü maddesi uyarınca hizmete 
Askerî Tnennur olmak ımaksadiyle sınavla alı
nıp, fbilâhana 6801 sayılı Kanunla subay sınıfı
na nakledilenlerin ordudaki kıdemleri, 1076 sa
yılı Kanunun '29 nıcu maddesine ıgöre alınıp 
6801 sayılı Kanunla 'muvazzafa nakledilen em
salleri yedek subaylar gibi, Orduya ilk girişle
rinde hesabedilir. Bunların Ordudaki sınıfları, 
görmüş oklukları temel kurslara 'göre tesbit ve 
tâyin olunup, haklarında yukarıda zikredilen 
6801 sayılı Kanunla muvazzafa nakledilen ye
dek subaylara uygulanan işlemler uygulanır. 

Ancak Ibu kıdem ilerletmesi bir yıldan faz
la olaımıyacağı gibi, 'bundan dolayı ırnıaaş farkı 
'da ödenmez. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan 
'bu 'daha önce geçici 1'8 mel imaddede mütalâa 
'edilmiştir, onun metnine ıgirdiği için lüzum kal-
mamııştır. 

BAŞKAN — 'Talep özerine ıgeriverilmiştir. 
Saym Mehmet iErsoy tarafından verilmiş 

ıbulunan 'bir ıgeçici ma'dde ilâvesini öngören 
önngyi okutuyorum.-
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Yüksekl Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanun 

tsarısına aşağıdaki geçici maddenin 'eklenme
sini arz ve (teklif ederim. 

Kütahya 
Mahmeıt Ersoy 

Geçici Madde — 107'6 sayılı Kanunun 29 nem 
maddesine göre Silâhlı Kuvvetlere intisabe-
den ve halen vazife gören subayların, yedek 
subaylıktaki teğmenlik süresi, bir üst rütbeye 
(terfi etmek ficin teğmenlikte 'beklenme süresin-
den sayılır ve nasıpları buna 'göre düzeltilir. 

Ancak Ibunlarm, terfii, 'liseyi aynı yıl bi
tirmiş iharlb okulu ımezunu subayların terfiin-
den sonra yapılır. 

Oerelkçe 
1. — ISubay Terfi Kanununa .göre .teğmen

likte bekleme süresi, Asteğmenlikte altı ay, 
teğmenlikte 3,5 sene olmak üzere 4 senedir. 

2. — 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi
ne göre hizmete alman yedek subaylardan bir 
kışımı 4 ay, bir,kısmı 6 ay; 36 ncı dönemden 
sionra ise bir sene fiilî hizmet yapmışlardır. 
36 ncı dönem ve onu takibeden dönemlerden 
mezun olup sivil hayata atılanlar, üç sene son
ra üsteğmenliğe terfi ettikleri halde, orduya 
intiısalbedenler 3,5 sene sonra üsteğmenliğe ter
fi ettirilmişlerdir. Böylece Asteğmen ve teğ
menlikte bekleme süreleri 4,5 sene olmuştur. 
6 ay bilfiil yapmış oldukları hizmetin teğmen
lik bekleme süresinden sayılması, bir adaletsiz
liğin önlenmesini ve haksızlığın telâfi edilme
sini sağlıyacaktır. 

BAŞKAN — Koimisyon?' 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Geçici ımafdde ilâvesini öngören bu deği

şiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul ötmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Sayın Hamdi Orhon tarafından verilmiş 
bulunan geçici madde ilâvesini öngören öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Evvelce Senato Geçici Koımisyonunca «As

kerî Mühendislerin Nasıp Düzeltilmesi» başlı
ğını taşıyan 18 nci madde olarak kabul edilen 

aşağıdaki metnin geçici 17 nci madde olarak 
kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhıon 

(17) Aölkerî ırnühendislerin nasp düzeltil-
ımesi. 

Geçici Madde 18. — Mülga 1455 sayılı As
kerî Memurlar Kanununun 6 nci maddesi ge
reğince askerî mühendis yetiştirilmek üzere 
yabancı ımıemleketlere gönderilen asîfcerî lise 
mezunu talebelerinden harb ve sair sebepler 
doiayısiyle tahsili için (zamanında gönderilme
miş olan ve tahsili normal süre içinde, ımuıvaf-
falkiyetle bitiren yüksek: mühendislerden halen 
orduda bulunanların, bulundukları rütbe na
sıpları, tahsile zamanında gönderilen emsalle
rinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. An
cak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun ıken-
di taksirleri ile tahsilini zamanında bitiremi-
yenlerin fazla tahsil yaptığı süre kıdemlerin
den indirilir. Koza, aynı durumda olup da harb 
okulu meaunu emsallerine göre yüzbaşılık bek
leme süresini fazla yapmış olanların nasıpları 
emsali harb okulu mezunu subayların yüzba
şılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukar
da belirtilen iki halden birden istifade etmek 
durumunda bulunanların yalnız bir sebepten 
dolayı nasıp tashihi yapılır. 

Bu şekilde hâsıl olan nasıplarına göre rüt
belerinde terfi sürelerini dolduranlar diğer 
şartları haiz iseler derhal terfi 'ettirilirler. 

Bu şekildeki nasıp düzeltilmesinden dolayı 

maaş farkı ödenmez. 
BAŞKAN — Komisyon? 

G E Ç M KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Komisyonun teklif ettiği1 

18 nci madde aynen var, katılıyoruz. 

BAŞKAN — 18 nci madde kapsamına zaten 
almışısınız. Önergeyi bu sebeple oya koymaya 
lüzum yok. Çünkü, Komisyon tekabbül etmiş 
ve 18 nci madde münderecatına alınmış bulun
maktadır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Önerge sahiple
ri burada olsalardı şu anda, zaten geri alacak
lardı. 

BAŞKAN — O halde muameleye koymuyo
ruz. 
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Sayın-Rıfat Baykal tarafından verilmiş 'bu
lunan önergeyi olkutuyoruım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Aşağıida gösterilen hükmün geçici ibir mad

de olarak tedvinini arz ve .teklif ederim. 
(Mardin 

Rıfat Bakkal 

Geçici Madde — Bu kanunun 14 ncü mad
desinin 2 nai bendi 30 Ağuısıtots 1966 tarihine 
kadar 30 yaşını doldurmamış aynı nitelikteki 
astsubaylar 'hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyona 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde, yeni bir madde (ola
rak ilâve mi edeceksiniz? 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
»SARIGÖZ (Rize) •— Yeni bir madde halinde 
ilâve edeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. Öner
geyi Yüksek Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Dikkat nazara alınmak 
kaydı ile kabul edilmiştir. 

Müsaade ederseniz Ibunu dikkat nazarına 
almak üzere Komisyona iade ledelim, ibir mad
de numarası vermek suretiyle redâkte edip, 
(aylanacak ıgeçici ımadde haline getiriniz. 

Sayın Özarda tarafından verilmiş bir öner
ge var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu tasarlısına aşağıdaki geçici 

15 . 6 .1967 O : 2 

maddenin elklenimeıs'ini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat Özarda 

Geçici Madde •—' 
21 Aralık 1963 ve sonraki günlerde Kıbrıs'

ta görev alan Türlk Silâhlı Kuvvetlerime men
sup subay, askerî memur ve astsubaylardan 
diğer terfi şartlarına sabibolanların rıütıbeleri-
ne ait en az ib eki eme sürelerimden bir yıl indi
rilir. Bunlardan en az bekleme sürelerine ibir 
yıldan daha az zaman 'kalanların nasıpJarı bir 
önceki 30 Ağustos tarihine götürülerek terfile
ri derhal yapılır. 

Yukarıda ıbelirtilen 'bekleme süresini azalt
manın son bulacağı tarih Genelkurmay Başka
nının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Ba
kanının uygun görmesi üzerine Bakanlar Ku
rulunca .kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Komisyona 
GEÇIOİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

(SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — SÖK istiyo

rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özarda. 
Daha önce, Meclis kararı gereğince muay

yen saat hulul etmiştir. Bu itibarla Birleşimi 
16 Haziran Cuma günü saat 16 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. Açık oylamaların neticesi
ni ilân etmiyorum. Zira ara verme sırasında 
tasnifi yapılmıştır. Açık oylama muamelesini 
yeniden yarın tekrarlıyacağız. 

Kapanma Saati : 20,10 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

119 NCU BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1967 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - t KİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — insan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/341) (S.-
Sayısı : 301) 

X 2. — insan hakları ve ana hürriyetlerini 
korumaya dair Avrupa sözleşmesinin 29, 30 ve 
84 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasamı. (1/296) (S. Sayısı : 302) 

X 3. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, 
uzayın keşif ve 'kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkındaki and-
laşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/353) (S. Sayısı : 303) 

X 4. — Milletlerarası adalet divanı statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların Çözülmesi hu
susunda divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkın
daki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarısı. (1/275) (S. Sayısı : 304) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıral-
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan kültür anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/308) (S. Sayısı : 305) 

X 6. — 23 Haziran 1959 tarihli Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür 
anlaşmasının onaylanmasına dair kanun teklifi. 
(1/192) (,S. Sayısı : 306) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

3. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanım 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

IV 
A - nAKLARLYDA tVEDÎLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-

layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuruları 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 



Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karına Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/6S) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28... 1 .1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğiu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh 
hır vr h ınklar hakkın,bıki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
sjimbatı sanatlarının tarzı icrasına dair 121^ 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonn raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 

2 — 
I 23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilave 

edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt-
ma tarihi : 26 . 4 .1966] 

9, — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayım: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

I 10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl. 

I ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) . (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 .1967] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
365*8 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

16. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 



9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

17. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3857 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

18. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanh) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümriikçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev-

.mdyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306. 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4.1967] 

(Görüşme sırası : 1) 
2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü

dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanım teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 3) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Sayısı : 298) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 
(Görüşme sırası : 4) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plâ.n komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da-
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 6) 

7. — İçel Milletvekili Mazfoar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 



3 . 8 . 1966 tarihli ve 78Ö sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] (Görüşme sıra
sı : 7) 

8. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1967] (Görüşme sıra
sı : 8) 

X 9. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 9) 

X 10. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma vo endüstri suyu teuıiui hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve îçişlon. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] (Görüşme sırası : 10) 

11. — Tarım Bakanlığı Ziraat îşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve ü arkadaşının kanım tek
lifi vo Tarım ve Plân kraauyonlarmdın 7 çer 
üyeden kurulu Geçici Komiayon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayın : 22?) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanım teklifi ve Ti
ni rot, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 13. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

4 -
X 14. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum

huriyet Senatosu İstanbul üyesi İtifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Ş<mer ve 10 
arkadaşı ile Oumlıurivut Senatosu Zuuguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tannı ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

15. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasansı ile lamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Takel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu îstanfbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirümesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 18. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

19. — Trabzon Milletvekili Haımdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
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değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma- I 
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 , 1967] 

20. — Halk Bankası ve Halk Sandıklan hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet I 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 1 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 21. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 19671 

X 22. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saylı I 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair,kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlan raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun I 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er. üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

24. — Ordu Milletvekili Şadd Fehlrvanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve I 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyaaettin Ka- I 
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es- I 
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü- I 
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi I 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 26. — Kanun ve kararnameler ioafoı olarak I 
1960 yılı sonuma kadar Tarım Satış Kooperatif- I 
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala- I 
caklannm terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti- I 

earet ve Plân komisyonlan raporlan (İ/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

27. — Gümrük kamumu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 28. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesinle dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlükleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Taran ve Ticaret ve 
Plân Komisyonlan raporlan (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25. 5.1967] 

29. — Toprak ve Su Kaynaklan Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporlan, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

30. — Tasarruf bonalan ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonolan hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

31. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması haMcıruda kamun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komdayomlan raporlan. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Başkanveküi 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu, 



(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

33. — Trabzon Milletvekili Bkrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 noi maddesinin 
(C)'. fıkrasının değiştirilmesi -hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

35. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 

ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

36. — Kayseri Milletvekilli Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilit, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkımda kamun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alamkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tuanceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceıza Kanununun 567 
nei maddesine bir fıkra ekLemm.eainıe dair kamın 
teklifi, ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı :2 M l L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /359) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 5 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 558/2755 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 10 . 5 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında ka
nun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Hassan Dinçer 
Başbakan V. 

G E R E K Ç E 

Ankara Üniversitesi bünyesi içinde kurulmuş bulunan Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi ve yüksek okullarının üniversite niteliği kazandığı ve Hacettepe Üniversitesinin bağım
sız bir kuruluş olarak teşkilâtlanmasının gerektiği, Ankara Üniversitesi Senatosu ile 
Hacettepe Bilim Merkezi Genel Kurulu tarafından karar altına alınmıştır. Devlet Plânlama Teşki
lâtı da Hacettepe Üniversitesinin kurulmasını olumlu karşılamış ve plân hedeflerine uygun bul
muştur. 

Hacettepe Üniversitesinin Türk üniversiteleri camiası içinde Türk Milletine, yurduna ve insan
lığa hayırlı hikmetlerde bulunacağı ve üniversite hüviyeti içinde gelişmesine devam edeceği 
şüphesizdir.. 

Hacettepe Üniversitesdnin, Ankara Üniversitesinden ayrı bir kuruluş haline getirilmesinin iki 
temel zorunluğu vardır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesinin eğitim ve yönetimini aksatacak 
kadar genişlemiş olması, ikincisi de Hacettepe Üniversitesinin eğitim ve çalışma prensipleri ba
kımından Ankara Üniversitesinden farklı yönlerinin olmasıdır. 

Başlangıçtan beri Hacettepe Yüksek Öğrenim .kurumlarının anahedefi öğretim üyesi yetiştire
rek yurdun çeşitli bölgelerinde yeni fakültelerin ve üniversitelerin kurulmasına yardım etmek 
olmuştur. Nitekim halen öğretim kadrosu 467 yi Ibulan Hacettepe Bilim Merkezi, 1965 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir Tıp Fakültesi kurulması görevini üzerine almış ve Hacette
pe'den 60 öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı sürekli hizmet için Erzurum Tıp Fakültesine 
atanmıştır. Bu öğretim üyeleri birbuçuk yıldan beri Erzurum'da görevlerine devam etmektedir
ler. Hacettepe kurumları üniversite statüsüne kavuştuktan sonra yurdun diğer bölgelerinde 
yeni üniversite nüvelerini daha kolaylıkla kurabilir. 

Hacettepe Üniversitesi kanun tasarısına göre bu üniversite kendileri tarafından seçilen yetkili 
öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilecek, denetlenecek ve öğretim üyeleri, öğre
tim yardımcıları ile malî hükümlerle ilgili hususlarda 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa uyula-
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çaktır. Ancak, rektör ve dekanların görev sürelerinin 4936 sayılı Kanunda kısa oluşunun mah
zurlarını gidermek amacı ile, bu hizmet süreleri daha uzun tutulmuş ve tekrar birer yıl seçile
bilmelerine imkân verilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı 16 madde ve 5 geçici maddeden iba
rettir. Bu maddelerin getirdiği hükümler ve gerekçeleri aşağıdadır : 

Madde 1. — Üniversitenin kurulmasına ait hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 2. — Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksek okullar bu maddede belirtilmiştir. 
'Madde 3. —• Üniversite Senatosunun kuruluşu ile ilgilidir. 
'Madde 4. — Bu maddede Senatonun yetkileri belirtilmektedir. 
Madde 5. — Bu madde Rektörün seçimini tarif etmektedir. 
Madde 6. — Bu madde Rektörün yetkilerine aittir. 
Madde 7. — Fakülte dekanlarının seçimi ile ilgilidir. 
Madde 8. —• Bu madde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin üniversitenin başka bir kuru

mundaki bir kadroya atanmadan da üniversitenin diğer kuruluşlarında görevlendirilebilecekleri 
hükmünü getirmektedir. Bu suretle öğretim üyeleri, yalnız bir fakültenin veya bir yüksek okulun 
öğretim üyesi niteliğinden çıkarılıp, üniversitenin öğretim üyesi durumuna getirilmesi, öğrencilerin 
daha geniş bir öğretim kadrosundan yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Madde 9. — Mezuniyet Sonrası Eğitim Yüksek Okulu G-enel Kurulunun teşekkülü hakkındadır. 
Madde .10. — Bu madde üniversite Öğretim üyelerinin - üniversitenin işbirliği yaptığı kurumlar 

hariç - başka kurumlarda hiçbir suretle görev alamıyacaklarma dairdir. 
Madde 11. — Bu madde bu kanunun kapsamadığı hususlarda 4936 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanacağına dairdir. 
Madde 12. — Bu madde, bu kanunun özel bir kanun olması sebebi ile kanunlar arasında çelişme 

olursa bu kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. 
Madde 13. — Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine ait kadroların kaldırıldığına ve Ha

cettepe Üniversitesi için yeni kadrolar tesis edildiğine dairdir. 
Madde 14. — Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin hak, borç, menkul ve gayrim di 

kililerinin Hacettepe Üniversitesine intikal edeceğini belirtmektedir. 
'Geçici madde 1. — Bu madde 1967 malî yılında kullanılmıyaca'k olan kadrolara dairdir. 
Geçici madde 2. — Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli 'bulunanların özlük 

haklarının korunması için bu madde konulmuştur. 
Geçici madde 3. — 1967 malî yılında alman emanet kararlarının üniversiteye intikal edeceğine 

dairdir. 
Geçici madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin ilk rektörünün seçimine aittir. 
Geçici madde 5. — Bu kanunun yayımını takibeden ilk iki aylık süre içinde Senatonun nasıl olu

şacağı hükmünü getirmektedir. 
Madde 15 ve 16. — Bu maddeler yürürlüğe aittir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/359 15 . 5 . 1967 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı, Hüküm et temsilcilerinin iştiraki ile tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalarda bu tasarının memldket için lüzumlu olduğu 
kanaatine varılmış, ancak açılacak fakültelerin büyük şehirlerde teksifinden ziyade yurdun çe
şitli bölgelerine dağıtılmasının so'syal ve kültürel faydaları göz önünde tutularak bundan sonra 
gereğinin bu suretle yapılmasının Komisyonumuzun bir temennisi olarak gerekçeye ilâve edilmesi 
karar altına alınmıştır. 

Tasarının maddelerinin müzakeresine geçilmiş ve aşağıda izah edeceğimiz sebeplerle bâzı 
değişiklikler lüzumlu görülmüş ve tasarı bu değişikliği ile komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci 'maddesinin ikinci satırındaki (bilim, araştırma ve eğitim kurumu) deyimi faz
la olduuğndan yerine (Üniversite) kelimesinin konulması uygun görülmüştür. 

Tasarının ikinci maddesinin birinci paragrafı aynen kaibul edilmiş, ikinci ve üçüncü paragraf
ları çıkarılmış ve tasarının 4 ncü maddesi ilgisi dolayısiyle 2 nci maddenin 2 nci paragrafı olarak 
ka'bul edilmiş ve maddeye aşağıdaki paraıgraf ilâve edilmiştir. (Bu madde uyarınca açılacak 
fakülte, enstitü, okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kadno alınmasını gerektirenler için genel 
usullere uyulur.) 

Tasarının 4 ncü maddesi metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 nci ve 6 nci maddeleri birleştirilerek 4 ncü madde olarak ka'bul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesi 5 nci madde, 8 nci maddesi de 6 nci madde olarak kaJbul edilmiştir. 
Tasarının 9 ncu maddesi metinden çıkarılmıştır. 
'Tasarının 10 ncu maddesi, 7 nci madde olarak aynen kalbul edilmiş, yalnız Hacettepe Üniver

sitesinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının müessese ile işbirliği halinde olan kurumlardan 
alacakları ek görev ücretlerinin 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne göre üniversite taz
minatı dışında ellerine 500 liradan fazla para geçmiyeceği realitesi karşısında bu maddeye aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir : 

'(Bu üniversitede aslî görevi bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarına 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz.) 

Tasarının 11 nci maddesi 8 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
(Madde 8. — Bu kanun hükümlerinin kapsamadığı hususlarda 115 sayılı Kanunla değiştirilmiş 

4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerine uyulur.) 
Tasarının 12 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 ncü maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 14 ncü maddesinin ikinci satırındaki (bu güne kadar akdolunmuş) sözü yerine (yap-

lan) kelimesi konulması uygun görülmüştür. 
Geçici maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 15 nci maddesi 12, 16 ncı maddesi de 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya ek kadrolarla ekli cetveller aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle. 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Adana 
M. Bozdoğan 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Diler 

Başkan V. 
Yozgat 

N. Kodamanoğlu 

Afyon K. 
0. Attild 

Gaziantep 
İV. Sarıca 

Afyon K. 
M. özdağ 

Sözcü 
Gümüşane 
S. Ö. San 

Antalya 
/ . Ataöv 

Kastamonu 
A. §. Bohça 

Bursa 
N. Gürsoy 

Kâtip 
Kırşehir 

M. Güver 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Karar No. : 79 
Esas No. : 1/359 

17 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun 
tasamı, Bilim Merkezi Başkanı, Dekan ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi 
ve görüşüldü; 

Ankara Üniversitesi bünyesi içinde kurulmuş bulunan Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi ve diğer Hacettepe Yüksek öğrenim kurumlarından müteşekkil bu eğitim müessesesinin son yıl
larda gösterdiği gelişme ile artık bir üniversite niteliğini kazandığı görülerek hazırlanan tasarı Ko
misyonumuzca olumlu karşılanmıştır. 

Komisyonumuzda, Millî Eğitim Komisyonunun yaptığı değişiklikler de yerinde görülerek müza
kereye bu metni esas alınmıştır. 

1 nci madde Millî Eğitim Komisyonunun değişikliği ile aynen, 
2 nci madde Millî Eğitim Komisyonunun metnine açıklık verilerek değişik şekli ile, 

. 3 ncü madde tasarıdan aynen, 
4 ncü madde Millî Eğitim Komisyonu metninde Rektörün dönem süresi bittikten sonraki seçim

lerini sınırlandırmak amacı ile yapılan bir değişiklikle, 
Tasarının 7 nci maddesi Millî Eğitim Komisyonunun metninde Dekanın dönem süresi bittikten 

sonraki seçimlerini sınırlandırmak amacı ile yapılan değişiklikle 5 nci madde olarak, 
Tasarının 8 nci maddesi maddenin son kelimesi değişik şekilde 6 ncı madde olarak, 
7 nci madde Millî Eğitim Komisyonu metninden aynen, 
8 nci madde Millî Eğitim Komisyonu metninden aynen, 
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Tasarının 12 nci maddesi Millî Eğitim Komisyonunun yaptığı değişikliklere uygun şekilde 9 ncu 

madde olarak aynen, 
Tasarının 13 ncü maddesi 10 ncu madde olarak aynen, 
11 nci madde Millî Eğitim Komisyonunun değişikliğiyle aynen, 
1 den 5 e kadar olan geçici maddeler tasandan aynen, 
Tasarının 15 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen, 
Tasarının 16 nci maddesi de 13 ncü madde olarak aynen, 
Tasarıya bağlı cetveller de aynen, 
kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/• Sezgin 

Ankara 
/. Seçkin 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

îmzad'a bulunıaımadı 

İzmir 
I. Gürsan 

imzada bulunamadı. 

Başkan V. 
Bize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Güınüşane 
S. Savacı 

Konya 
M. N. Kalayctoğlu 

Sözcü 
(Sakarya 
N. Bayar 

Çaniakkale 
Ş. İnan 

İstanbul 
S. Aren 

Muğla 
T, Şahin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Etski§eihir 
M. t. Angı 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Niğde 
H. Özalp 

Sakarya Trateon Trabzon 
E. Alican A. 1. Birincioğlu A. R. Uzuner 
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Hükümet tasarısı 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Merkezi An
kara'da olmak üzere «Hacette
pe Üniversitesi» adı ile tüzel 
kişiliği haiz özerk bir bilim, 
araştırma ve eğitim kurumu 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hacettepe Üni
versitesine bağlı ve tüzel kişi
liği haiz «Fen ve Sosyal Bilim
ler Fakültesi», «Tıp Fakülte
si» ve «Sağlık Bilimleri Fakül
tesi» kurulmuştur. 

Fen ve Sosyal Bilimler Fa
kültesine : «Beşerî ve Sosyal 
Bilimler Yüksek Okulu», «İda
ri Bilimler Yüksek Okulu», 
«Fen Bilimleri Yüksek Okulu», 
«Ev Ekonomisi Yüksek Okulu» 
ve «Yabancı Diller Okulu», 

Tıp Fakültesine : «Diş He
kimliği Yüksek Okulu», «Ecza
cılık Yüksek Okulu», «Temel 
Tıp Bilimleri Yüksek Okulu» 
ve «Klinik Bilimleri ve Uzman
lığı Yüksek Okulu», 

Sağbk Bilimleri Fakültesine: 
«Fizyoterapi - Rehabilitasyon 
Yüksek Okulu», «Hemşirelik 
Yüksek Okulu», «Hemşirelik 
Koleji» ve «Radyoloji Teknik 
Okulu», 

Rektörlüğe : «Mezuniyet son
rası Eğitimi Yüksek Okulu» 
bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Hacettepe Üni
versitesi Senatosu, Rektörün 
başkanlığında öğretim görevi 
başında bulunan önceki rektör
den, dekanlardan, her fakülte 
profesörler kurullarının kendi 
üyeleri arasından üç yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Merkezi An
kara'da olmak üzere «Hacette
pe Üniversitesi» adı ile tüzel 
kişiliği haiz özerk bir üniver
site kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hacettepe Üni
versitesine bağlı ve tüzel kişi
liği haiz «Fen ve Sosyal Bilim
ler Fakültesi», «Tıp Fakültesi» 
ve «Sağlık Bilimleri Fakültesi» 
kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi için
de fakülteler, yüksek okul ve
ya okullar ile enstitüler açıl
masına ; bunların birleştirilme
sine veya kaldırılmasına Sena
to karar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile bu
na bağlı fakültelerin yüksek 
okul, okul ve enstitülerin işle
yiş ve yönetimini ilgilendiren 
hususlar hazırlanacak yönetme
liklerle belirtilir'. 

Bu madde uyarınca açılacak 
fakülte, enstitü, okul ve kurum
lardan yeni ödenek ve kadro 
alınmasını gerektirenler için 
genel usullere uyulur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hacettepe Üni
versitesine bağlı ve tüzel kişiliği 
haiz «Fen ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi», «Tıp Fakültesi» ve 
«Sağlık Bilimleri Fakültesi» ku
rulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi içinde 
fakülteler, yüksek okul veya 
okullar ile enstitüler açılma
sına; bunların birleştirilmesine 
veya kaldırılmasına Senato ka
rar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile bu
na bağlı fakültelerin, yüksek 
okul, okul ve enstitülerin iş
leyiş, akademik düzen, yönetim 
ve denetimini ilgilendiren hu
suslar Senatoca hazırlanacak 
yönetmeliklerle belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak 
fakülte, enstitü, okul ve ku
rumlardan yeni ödenek ve kad
ro alınmasını gerektirenler için 
genel usullere uyulur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 



(Hükümet tasarısı) 

rektörlüğe bağlı her yüksek 
okulun müdüründen kurulur. 

MADDE 4. — Senato, Hacet
tepe Üniversitesi içinde yeni
den fakülteler, yüksek okul ve
ya okullar ile enstitüler açıl
masına; bu kanunda sayılan ve 
yeniden kurulacak olan fakül
telerin, okul veya enstitülerin 
birleştirilmesine veya kaldırıl
masına karar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile bu
na bağlı fakültelerin, yüksek 
okul, okul ve enstitülerin işle
yiş ve yönetimini ilgilendiren 
hususlar Senatoca hazırlana
cak yönetmeliklerle belirtilir. 

MADDE 5. — Hacettepe Üni
versitesi Rektörü, Üniversite 
Senatosu tarafından, Senato 
üyeleri arasından beş yıl için 
seçilir. Dönem süresi biten 
rektör her seferinde birer yıl
lık süre için yeniden seçilebilir. 

Rektör, Senato üyelerinden 
bir veya ikisini rektör yardım
cısı olarak seçer. Rektör, işi 
başında bulunmadığı zaman 
rektör yardımcılarından veya 
dekanlardan birini vekil seçer. 
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MADDE 4. — Hacettepe Üni
versitesi Rektörü, Üniversite 
Senatosu tarafından, Senato 
üyeleri arasından beş yıl için 
seçilir. Dönem süresi biten rek
tör her seferinde birer yıllık 
süre için yeniden seçilebilir. 

Rektör, Senato üyelerinden 
bir veya ikisini Rektör yardım
cısı olarak seçer. Rektör, işi 
başında bulunmadığı zaman 
Rektör yardımcılarından veya 
dekanlardan birini vekil seçer. 

Rektör üniversite tüzel kişi
liğinin temsilcisidir. Rektör, 
üniversite ve ona bağlı fakül
telerle diğer kurumların yü
rütme ve ita âmiri olup tahak
kuk memurlarını tâyin eder. 
Rektör yardımcılarına, fakülte 
dekanlarına, okul ve enstitü 
müdürleri ile Üniversite Genel 
Sekreterino uygun göreceği öl
çüde ita amirliği yetkisi vere
bilir. 

Memur ve hizmetlilerin atan
ma, terfi ve nakilleri rektör ve
ya tevkil edeceği rektör yar
dımcıları, dekanlar ve üniver-

MADDE 4. — Hacettepe Üni
versitesi Rektörü, Üniversite 
Senatosu tarafından, Senato 
üyeleri arasından beş yıl için 
seçilir. Dönem süresi biten 
rektör üç defadan fazla olma
mak üzere birer yıl süre ile ye
niden seçilebilir. Rektör, Se
nato üyelerinden bir veya ikisi
ni rektör yardımcısı olarak se
çer. 

Rektör, işi başında bulunma
dığı zaman rektör yardımcıla
rından veya dekanlardan birini 
vekil seçer. 

Rektör Üniversite tüzel kişi
liğinin temsilcisidir. Rektör, 
Üniversite ve ona bağlı fakülte
lerle diğer kurumların yürüt
me ve ita âmiri olup tahakkuk 
memurlarını tâyin eder. Rektör 
yardımcılarına, fakülte dekan
larına, okul ve enstitü müdür
leri ile Üniversite Genel Sek
reterine uygun göreceği ölçüde 
ita amirliği yetkisıi verebilir. 

Memur ve hizmetlilerin atan
ma, terfi ve nakilleri Rektör ve
ya görevlendireceği rektör yar-
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MADDE 6. — Rektör üni
versite tüzel kişiliğinin tem
silcisidir. Rektör, üniver
site ve ona bağlı fakülte
lerle diğer kurumların yü
rütme ve ita âmiri olup ta
hakkuk memurlarını tâyin 
eder; rektör yardımcılarına, 
fakülte dekanlarına, okul ve 
enstitü müdürleri ile üniversi
te Genel Sekreterine uygun gö
receği ölçüde ita amirliği yet
kisi verebilir. 

Memur ve hizmetlilerin atan
ma, terfi ve nakilleri rektör ve
ya tevkil edeceği rektör yar
dımcıları, dekanlar ve üniver
site Genel Sekreteri tarafından 
yapılır. 

MADDE 7. — Hacettepe Üni
versitesine bağlı fakültelerin 
dekanları, fakülte profesörler 
kurulu üyeleri ile, bu fakülte
lere bağlı yüksek okul müdür
lerinin bir arada yapacakları 
toplantıda dört yıl için seçilir. 

Dönem süresi biten dekan
lar her seferinde birer yıllık 
süre için yeniden seçilebilirler. 

MADDE 8. — Hacettepe Üni
versitesi fakülte ve diğer ku
rumlarına atanmış öğretim üye 
ve yardımcıları, üniversitenin 
diğer fakülte ve kurumların
daki kadrolara atanmamış ol
salar bile,-buralarda da gerekli 
öğretim, eğitim ve araştırma 
hizmetleri ile görevlendirilebi
lirler. Fakülte kadrolarına atan
mış öğrjetim üyeleri yönetme
liklerde belirtilecek esaslara 
göre yüksek okul, okul veya 

site genel sekreteri tarafından 
yapılır. 

MADDE 5. — Tasarının 7 
nci maddesi 5 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 8 
nci maddesi 6 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

dımcıları, dekanlar ve Üniver
site Genel Sekreteri tarafından 
yapılır. 

MADDE 5. — Hacettepe Üni
versitesine bağlı fakültelerin 
dekanları, Fakülte Profesörler 
Kurulu üyeleri ile, bu fakülte
lere bağlı yüksek okul müdür
lerinin bir arada yapacakları 
toplantıda dört yıl için seçilir. 

Dönem süresi biten dekanlar 
üç defadan fazla olmamak üze
re birer yıl süre ile yeniden se
çilebilirler. 

MADDE 6. — Hacettepe Üni
versitesi fakülte ve diğer ku
rumlarına atanmış öğretim üye 
ve yardımcıları, üniversitenin 
diğer fakülte ve kurumların
daki kadrolara atanmamış olsa
lar bile, buralarda da gerekli 
öğretim, eğitim ve araştırma 
hizmetleri ile görevlendirilebi
lirler. Fakülte kadrolarına 
atanmış öğretim üyeleri yönet
meliklerde belirtilecek esaslara 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 



(Hükümet tasarısı) 

enstitü kurullarına katılabilir
ler. 

MADDE 9. — Mezuniyet 
Sonrası Eğitimi Yüksek Oku
lunun Genel Kurulu, Hacettepe 
Üniversitesine bağlı fakültele
rin profesörler kurulu üyele
rinden oluşur. 

MADDE 10. — Aslî görev
leri Hacettepe Üniversitesi ve 
buna bağlı fakülte, yüksek 
okul ve diğer kurumlarda olan 
öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları, Senatoca işbirli
ğine karar verilen kurumlar 
dışında başka müesseselerde ek 
görevle çalışamazlar ve serbest 
meslek icra edemezler. Bu mad
de gereğince Hacettepe Üniver
sitesi ile işbirliği yapılmasına 
karar verilen kurumlardan alı
nan ücretler, öğretim üyeleri
nin ve öğretim yardımcılarının 
bu üniversiteden alacakları üni
versite tazminatlarına halel ge
tirmez. Hacettepe Üniversitesi 
kadrolarına ek görevle tâyin edi
len ve hariçte resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan üniversite 
mensubu öğretim üyelerinin 
aslî görevleri dolayısiyle al
makta oldukları üniversite taz
minatlarına halel gelmez. 

MADDE 11. — Bu kanun 
hükümlerinin kapsamadığı hu
suslarda 4936 sayılı Üniversi
teler Kanunu ile ek ve tadille
rine uyulur. 
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göre yüksek okul, okul veya ens
titü kurullarına katılırlar. 

MADDE 7. — Aslî görevle
ri Hacettepe Üniversitesi ve bu
na bağlı fakülte, yüksek okul 
ve diğer kurumlarda olan öğre
tim üyeleri ve öğretim yardım
cıları, Senatoca işbirliğine ka
rar verilen kurumlar dışında 
başka müesseselerde ek görevle 
çalışamazlar ve serbest meslek 
icra edemezler. Bu madde gere
ğince Hacettepe Üniversitesi ile 
işbirliği yapılmasına karar veri
len kurumlardan alınan ücret
ler, öğretim üyelerinin ve öğre
tim yardımcılarının bu üniver
siteden alacakları üniversite 
tazminatlarına halel getirmez. 
Hacettepe Üniversitesi kadrola
rına ek görevle tâyin edilen ve 
hariçte resmî veya özel bir işi 
bulunmıyan üniversite mensubu 
öğretim üyelerinin aslî görev
leri dolayısiyle almakta olduk
ları üniversite tazminatlarına 
halel gelmez. 

Bu üniversitede aslî görevli 
bulunan öğretim üyeleri ve yar
dımcılarına 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerinin kapsamadığı husus
larda 115 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 4936 sayılı Üniversite
ler Kanunu ile ek ve tadillerine 
uyulur. 

MADDE 7. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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(Hükümet tasarısı) 

MADDE 12. — Başka ka
nunların işbu kanun hükümleri 
ile çelişmesi halinde bu kanun 
hükümlerine uyulur. 

MADDE 13. — Hacettepe 
Üniversitesi kuruluş kadroları 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilmiş ve 26 . 9 .1963 
tarih, 337 sayılı ve 16 . 2 .1965 
tarih, 534 sayılı kanunlarla alı
nan bağlı (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Ankara Üni
versitesi Hacettepe Tıp ve Sağ
lık Bilimleri Fakültesince bu
güne kadar akdolunnıuş bulu
nan sözleşmelerden doğan hak
lar ve borçlar, bu fakülteye ait 
bilûmum menkul ve gayrimen
kul mallarla alacaklar ve dö
ner sermayeler «Hacettepe Üni
versitesi» ne intikal etmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanuna bağlı (4) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar, 1967 
malî yılında kullanılmaz. 

GEÇİCİ MADDK 2. — An
kara Üniversitesi Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi ile bu fakülteye bağlı ku
rumlarda görevli öğretim üye
leri ve öğretim yardımcıları ile 
memur ve hizmetlilerden ay
lıkları, kadro ve üniversite ku
rumunun adı değişmiyenlerin 
yeniden tâyinlerine lüzum ol
mayıp, aylıkları ve ücretleri 
verilmeye devam olunur. 

Aylıkları, kadro unvanları 
ve üniversite kurumunun adı 
uyıtııyanların atanmaları, bu 
kanunun yayımı tarihinden ge
çerli olmak üzere yapılır ve 
bunlardan, izinli olanlar için 
göreve başlama kaydı aran
maz. 

(Millî Eğitim Kom. değiştirişi) 

MADDE 9. — Tasarının 12 
nci maddesi 9 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 13 
ncü maddesi 10 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ankara üni
versitesi Hacettepe Tıp .ve Sağ
lık Bilimleri Fakültesince ya
pılan sözleşmelerden doğan hak
lar ve borçlar, bu fakülteye ait 
bilûmum menkul ve gayrimen
kul. mallarla alacaklar ve dö
ner sermayeler «Hacettepe Üni
versitesi» ne intikal etmiştir. 

GE'ÇtCl MADDE 1. — Ta
sarının geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CEÇİCİ MADDE 2. — Ta
sarının geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bütçe - Plân Kom. değiştirişi) 

MADDE 9. — Tasarının 12 
nci maddesi 9 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 13 
ncü maddesi 10 ncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa
rının geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — An
kara Üniversitesi Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesine ait ihalelerle ilgili yü
kümlülükler ile yatırımlar için 
verilmiş emanet yetkileri 1967 
malî yılı için Hacettepe Üni
versitesine intikal etmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Ha
cettepe Üniversitesinin ilk rek
törü, geçici 2 nci madde gere
ğince Hacettepe Üniversitesine 
geçmiş olan Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 
bu Fakülteye bağlı yüksek okul
lar öğretim üyelerinin bu ka
nunun yayımından itibaren iki 
hafta içinde bir arada yapa
cakları bir toplantıda seçilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu 
kanunun yayımı tarihini ta-
kibeden iki aylık süre içinde, 
Hacettepe Üniversitesi Senato
su, Ankara Üniversitesi Sena
tosunda, bu kanunun yayımın
dan önce üye olup aslî görev
leri Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ile buna 
bağlı kurumlarda bulunan pro
fesörlerden kurulur. 

MADDE 15. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 16. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 5 . 1967 

Başbakan V. 
/ / . Dinçer 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak 
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(Millî Eğitim Kom. değiştirişi) 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Ta
sarının geçici 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Ta
sarının geçici 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Ta
sarının geçici 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 15 
nci maddesi 12 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 16 
nci maddesi 13 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (,S. Sayısı : 288) 

(Bütçe - Plân Kom. değiştirişi) 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Tasa
rının geçici 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tasa
rının geçici 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Tasa
rının geçici 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 15 
nci maddesi 12 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 16 
nci maddesi 13 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 
sayılı cetveller aynen kabul 
edilmiştir. 



(Hükümet tasarısı) 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
içişleri' Bakanı 

F. Sükan 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükcm 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . Ertem 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

/. Tekim, 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Ulaştırma Bakanı 

8. Bilgiç 
Çalışma Bakanı Y. 

/ . Tekin 
Sanayi' Bakanı 

M. Turgut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

B. Sezgin 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

İV. Kürşad 
îmar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

T. Toker 
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[1] SAYILI CETVEL 

Hacettepe üniversitesi 

D. 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
•8 

6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Fen ve 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
> 
» 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

a) öğretim üyeler 

Aded 

i 

Sosyal Bilimler,. Fakültesi 

Tıp FaMUesi 

3 
3 
2 
1 
1 
2 

4 
4 
1 
2 
2 
1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

Yü&seA; Okul ve Enstitüler 

Profesör 
> 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

1 S> 

2 
7 

20 
20 
25 
30 
44 

öğretim Yardımcıları 

40 
80 

100 
140 
140 

Aylık 1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 | 

950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

11 
12 
4 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

3 
3 
5 
6 
4 
3 
3 

4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
9 

1 9 
10 
6 
7 

Görevin çeşidi A 

» 
» 

Uzman (İhtisas mevkii) _ 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

c) Meuutrlar 

Merkez örgütü 

Genel Sekreter (İhtisas mevkii) 
Personel Müdürü 
Fakülte Sekreteri 
Yazı İşleri Müdürü 
öğrenci İşleri Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Hastaneler Başmüdürü (İhtisas 
mevkii) 
Başeczacı 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdür Yardımcısı 
Personel Müdür Yardımcısı 
Yüksek Okul Sekreteri 
Haiberleşme ve Matistik Müdürt 
Ayniyat ve Levazım Müdürü 
Yurt Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Bozacı 
Ayniyat Saymanı 
Eczacı 
Ayniyat ve Lev. Müdür Yar
dımcısı 
Yurt Müdür Yardımcısı 
Büro Şefi 
Sicil Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Kütüphaneci 

> 
Memur 

» 
Başhemşire 
Hemşire 

ded 

50 
50 
10 
35 
40 
40 
60 
35 
35 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
1 

12 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
6 

10 
15 
15 
25 
35 

Aylık 

450 
400 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
950 
800 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 250 

1 500 
1 250 
1 250 

950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
800 
800 
700 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
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D. 

8 
9 

10 
IX 
12 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
7 
8 
9 

» 
» 
» 
» 
» 

Ebe 
» 

Görevin çeşidi 

Tıbbi Teknolog 
» 
» 
,» 
* 

> 
» 
» 
» 

Protez Uzmanı 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Fizyoterapist 

» 

Aded 

50 
80 
70 
70 
25-
6 
4 

16 
15 
15 
15 
20 

5 
8 

10 
5 
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Aylık 

700 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
800 
700v 

600 

D. 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
8 

4 
7 
8 
9 
9 

Görevin çeşidi A 

» 
» 
» 

Diyetisyen 
» 
» 
» 

Sosyal Çalışma Uzmanı 

Saymanlık Müdürlüğü 

Saymanlık Müdürü 
tf Müdürü Muavini 

Saymanlık Büro Şefi 
Saymanlık Memuru 
Veznedar 

ded 

5 
5 
5 
2 
2 
23 

23 
20 

1 
1 
1 
6 
1 

Aylık 

500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
700 

1 250 
800 
700 
600 
600 

D. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Rektör 
Rektör Yardımcısı 
Fakülte Dekanı 
Yüksok Okul Müdürü (Dekanı) 
Enstitü Müdürü 
Okul Müdürü 
Başhekim 

1 
2 
5 

1>5 
12 

5. 
1 

400 
300 
210 
210 

• 210 
180 
210 

[3] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 

. 5 
6 
6 

11 
16 
18 
22 
24 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

b) öğretim yardımcıları 
6 Asistan 
7 » 

9 
35 

950 
800 

D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

8 » 45 
9 » 64 

10 » 60 
4 Uzman • - 15 
5 » 12 
6 » 8 
8 » 12 
6 Okutman 2 
7 » 5 
8 » 3 

c) Memurlar 
4 Hastane Müdürü 1 1 250 
4 Hastane Personel Müdürü 1 1 250 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
700 
950 
800 
700 
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D. 

4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
11 

6 

7 

Görevin çeşâdâ 

Baş Eczacı 
Sekreter 
Hastane Müdür Muavini 

» »' » 
Kitaplık Müdürü 
Ayniyat ve Levazım Müdürü 
Yurt Müdürü 
Eczacı 
Kitaplık Müdür Muavini 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Büro Şefi 

» » 
Öğrenci İşleri Şefi 
Yurt Müdür Yardımcısı 
Ayniyat Saymanı 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım Memuru 

Kütüphaneci 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 
Hesap Memuru 
Ambar Memuru 
Karantina Memuru 
Memur 
Eşya Ambar Memuru 
iaşe Ambar Memuru 

Hemşirelik idaresi Uzmanı 
(ihtisas Mevkii) 
Hemşirelik idaresi Uz. Yar. 

D. 

Dekan 
Hacettep 
Okulu M 

Aded 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

2 
4 

. 6 
3 
3 
2 
4 
1 
1 

1 
4 

Aylık 
tutarı 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
600 
600 

500 
500 
450 
500 
500 
500 
500 
450 
450 

950 
800 

Görevin çeşi 

3 Diş Hekimliği 
üdürü 

D. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
7 
8 
9 

8 

9 

10 

11 

9 

10 

11 

12 

9 
10 
11 
12 

di 

Görevin çeşidi A 

Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 

Ebe 
> 
» 

Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 

Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 

Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 

Aded Ücret 

1 210 
Yüksek 

1 210 

ded 

23 
24 
47 
35 
30 
20 

2 
2 
2 

8 

8 

8 

6 

2 

2 

3 

3 

2 
2 
3 
3 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
600 

700 

600 

500 

450 

600 

500 

450 

400 

600 
500 
450 
400 
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D. 

9 
10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 

9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asiistam 
7 » 

Uzman 

Okutman 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü (Çocuk Has
tanesi Müdürü) 
Yüksek Okul Sekreteri 
Yurt Müdürü 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Ayniyat ve Lv. Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
30 
30 
30 
40 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

5 
5 
10 
10 
10 
4 
4 
6 
6 
2 
1 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Öğretim yardımcıları 

'6 Asistan 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
4 Uzman 
5 » 
•6 » 

6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri 
6 Kitaplık Müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 Ayniyat ve Levazım Müdürü 

10 Memur 
11 Ambar Memuru 
8 Tılbbi Tekmoloğ . . 
9 » » 
10 » » 
11 » » 

9 
18 
18 
25 
18 
10 
11 
11 
2 
4 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 

Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 
3 

» 
2 000 
1 750 
1 500 

-M. Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

9 
10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
8 
9 

10 
11 

5 Doçent 
6 •» 

7 » 

b) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 > 

4 Uzman 
5 » 
6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

Yüksek Okul Sekreteri 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Lv. Memuru 
Memur K 

Ambar Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

Fizyoterapist 

100 
950 
800 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 

D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

7 Protez Uzmanı 
8 » » 
9 » » 
7 Rehabilitasyon Uzmanı 
8 » » 
9 » » 

10 » » 

Görevin çeşidi 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek 
Okulu Müdürü 
Hacettepe Hemşirelik Yüksek Oku
lu Müdürü 
Hemşirelik Koleji Müdürü 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yük
sek Okulu Müdürü 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yük
sek Okulu Müdürü 
Bilim Merkezi Başkanı 
Tıbbi Teknoloji Enstitüsü Mü
dürü 
Diyetetik Enstitüsü Müdürü 
Beşerî Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Tıbbi Psikoloji Enstitüsü Müdürü 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü 
Kütüphanecilik Enstitüsü Müdürü 
Dokümantasyon Enstitüsü Müdürü 
Hastane İdaresi Enstitüsü Müdürü 
Protez ve Suni Uzuvlar Enstitüsü 
Müdürü 
Rehabilitasyon Enstitüsü Müdürü 

800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

Sayı Ücret 

210 

210 
210 

210 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

210 
400 

210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

210 
210 

a) öğretim üyeleri 
4 Profesör 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

[4] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Üniversitesi 

b) öğretim yardımcıları 
6 Asistan 
7 » 

15 
2 
3 
3 
3 

5 
5 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

950 
800 

8 
9 
10 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

» 
» 
» . 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

10 
40 
40 
20 
25 
40 
60 
20 
30 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
950 
800 
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D. 

5 
8 
8 
9 
9 

10 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

c) Memurlar 

Merkez örgütü 
Fakülte Sekreteri 
Yurt Müdür Yardımcısı 
Kütüphaneci 

» 
Memur 

» 
Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

10 
5 
5 

10 
25 
25 

Aylık 
tutarı 

1 100 
700 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

D. 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
11 
8 

Görevin çeşidi 

Ebe 
» 

Tibbî Teknolog 
» » 
» » 
» » 
» » 

Fizyoterapist 
» 
» 

Diyetisyen 
» 
» 
» 

Sosyal Çalışma Uzmanı 

Aded 

1 
1 

10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

14 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
700 
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