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1. — Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevit'in, Almanya ve Fransa'da yaptığı 
gezi sırasında Türk işçi ve öğrencilerinin 
sorunlarına dair tesbit ettiği hususlarla il
gili gündem dışı demeci ve Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk ile Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un cevabı 254:265 

2. — Açık bulunan Ticaret Bakanlığına 
Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in atanması
nın ve boşalan Devlet Bakanlığının kaldı
rılmasının uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/166) 265 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ile Ankara Milletvekili Orhan Eren'in; 
İkili anlaşmalar konusunun lâyıkı ile an-
laşılabilmesini ve bu alanda geniş görüşme
ler yapılabilmesini sağlamak üzere bir ge-

Sayfa 
nel görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/6) 265 

4. — Grup Başkanvekillerinin, Birleşi
min 22 Ocak 1970 Perşembe gününe erte
lenmesine dair önergesi. 265:266 

5. — Grup Başkanvekillerinin, önceki 
birleşimde 23 Ocak 1970 Cuma gününden 
başlanarak görüşülmesi kararlaştırılmış 
olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timi hususundaki Karma Komisyon rapo
runun görüşülmesine 25 Ocak 1970 Pazar 
gününden itibaren başlanmasına dair öner
gesi. 266 

6. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un, 1/173 sayılı Kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (1/173, 4/40) 266 

7. — Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun, 1/181 ve 1/182 sayılı Ka
nun tasarılarının havale edildikleri ko
misyonlardan seçilecek 3 er üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonda görüşülmelerine 
dair önergesi. (1/181, 1/182, 4/39) 266:267 
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8. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'-

ün, Köy İşleri Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi. (4/37) 267 

9. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi 
Balcı'nm, Sağlık Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/38) 26? 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 267 
1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka

nununa ek kanun tasarısı ve Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/158) (S, Sayısı : 16) 267.276:279 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 
sayılı Ankara üniversitesi Kuruluş Kad-

I — GEÇEN Tl 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan, Ma
latya'nın havayolları ile irtibatının kesilmesi 
sonucu doğan güçlüklere ve, 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi de, Ordu'
da bâzı yetkili Devlet memurlarına karşı vâki 
tecavüz olaylarına ve alınması gerekli tedbirle
re dair gündem dışı demeçte bulundular. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi hu
susunda Karma Komisyonun hazırladığı rapo
run, bilanço ve netice hesaplarının görüşülme
sinin aşağıdaki program esasları dairesinde yü
rütülmesi kabul olundu. 

«a) Genel Kurul 23 Ocak 1970 Cuma gü
nünden itibaren çalışmalarına aralıksız ola
rak 14 gün devam edecektir. Günlük toplantı
lar saat 10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 arasında 
yapılacaktır. 

b) Günlük program tesbit edilen gün ve 
saatten evvel biterse bir sonraki güne ait prog
ram müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar 
devam olunacaktır. 

c) Üst teşekkül ile bunlara bağlı müessese
ler ve iştirakleri üzerindeki görüşmeler bir 

Sayfa 
roları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlar* raporları (2/41) (S. Sayısı : 12) 267: 

274 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniver-

J siteler Kanunu gereğince, doçent kadro
sunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan 
öğretim üyelerine, profesörlük kadrosu 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/40) (S. Sayısı : 11) 274:275 

ÖZETİ 

arada yapılacak ve oylamalar ayrı ayrı ola
caktır. 

d) Siyasi parti grupları adına yapılacak 
konuşmalar 30 ar dakika ve şahıslar adına ya
pılacak konuşmalar da 10 ar dakika olacak
tır.» 

Ayrıca, sayın üyelerin söz kayıtlarının 20 
Ocak ıSalı günü saat 9,00 dan itibaren Kanun
lar Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi. 

ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Bulut'un 
mahkûmiyet dosyasının geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu. Dosyanın geri-
verildiği bildirildi. 

imar ve iskân Komisyonu Başkanlığının, 
6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair teskeresi ile, 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İzmir 
Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, bağcılığı
mızın modernleştirilmesi ve kalkındırılması 
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hakkındaki kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin inan'm, 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

ikinci defa açık oya sunulan; 
Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1969 

yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifinin kanunlaştığı ve, 

1969 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısının da kabul olunduğu bildirildi. 

Daimî komisyonlardaki açıklara ve, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî 

ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda araştırma yap
mak üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş-

II — GELEN 

Tasarılar 
1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/175) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/176) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/177) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/178) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Adliyeciler Yardımlaşma Kurumu ka
nunu tasarısı (1/179) (Adalet ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/180) (Adalet i 
ve Plân komisyonlarına) 

l tırması Komisyonuna üye seçimlerinin birlikte 
yapılması kabul olundu ve yapılan seçimler so
nunda adayların gösterildikleri komisyonlara 
seçildikleri bildirildi. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya su
nuldu ise de, oyların ayrımı sonunda çoğunlu-
ğun sağlanamadığı, oylamanın gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

21 . 1 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısından sonra toplanılmak üzere 
Birleşime saat 19,40 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
ismail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

KÂĞITLAR 

7. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet
kilerine ait kanun tasarısı (1/181) (Anayasa, 
Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

8. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki 
ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı (1/182) 
(Anayasa, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/183) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
10. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 

5 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/236) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

11. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
erün'ün, Cumhuriyet Savcısının yokluğunda sav
cılık görevinin sulh hâkimi veya hâkim yar
dımcısı tarafından ifa edileceğine dair kanun 
teklifi. (2/237) (Adalet Komisyonuna) 

12. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 2 
arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, dis tabibi ve eczacılara tazminat 
verilmesi hakkındaki 645 sayılı Kanunun bâzı 
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maddelerini değiştiren ve bâzı maddelerini yü
rürlükten kaldıran kanun teklifi (2/238) (Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

13. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
ven ve 18 arkadaşının, Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevif-
in, Almanya ve Fransa'da yaptığı gezi sırasında 
Türk işçi ve öğrencilerinin sorunlarına dair tes-
bit .ettiği hususlarla ilgili gündem dışı demeci ve 
Çalışma Bakanı S ey fi öztürk ile Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Bülent Acevit Avrupadaki Türk işçilerimle ilgi
li Sorunlar üzerinde gündem dışı söz istemiştir. 
Bu konuda kendisine söz veriyorum. 

Buyurun (Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Almanya'ya ve Fransa'ya oradaki işçileri
mizle görüşmek üzere bir özel gezi yapmış bu
lunuyorum. Bu gezime gitmeden önce Sayın 
Çalışma Bakanına ve Dışişleri Bakanlığına bil
dirdim. Dışişleri Bakanlığı, Bonn'daki Büyük-

teklifi (2/239) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, 275 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının son bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/240) (Adalet, Çalışma 
ve Plân komisyonlarına) 

elçimize, ilgilenmeleri için, lütfen haber verdi
ler. Gerek Sayın Büyükelçimiz, gerek diğer 
Türk görevlileri, o arada Başkonsoloslarımız 
ve Çalışma Ataşelerimiz orada işçilerle ve öğ
rencilerle temas kurabilmem için geniş ölçüde 
ilgi gösterdiler, yardımda bulundular. Bunun 
için huzurunuzda şükranlarımı belirtmeyi borç 
bilirim. 

Sayın arkadaşlarım,, Almanya İdafci işçileri
mizle ilgili gözlemlerimi Sayın Çalışma Baka
nına, aynca özel olarplk, ayrıntılariyle anlata
cağım. Fakat burada önemli bulduğum bâzı so
runlar hakkında Yüce Meclisinize bilgi vermeyi, 
gözlemlerimi anlatmayı ödev biliyorum. 

önce şunu belirtmek isterim; Almanya'da 
Türk işçileri gerek işe intibakları gerek çalış
kanlıkları ve dürüstlükleri bakımından çok tu
tulmaktadır ve Türkiye'yi şerefle öğünebilece
ğimiz biçimde temsil etmektedir. 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,36 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

III - YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 
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Almanya'ya giden işçilerimizi İM kategoriye 
ayırmak mümkündür. Bunlardan bir kısmı tş 
ve İşçi Bulma Kurumu aracılığiyle resmî yol
dan giden işçilerdir, bir kısmı da gayriresmî 
olarak, kendilerine iş bulunmaksızın, turist pa
saportuyla giden işçilerdir. 

Turist olarak giden işçilerimiz, kanun dışı 
çalıştırıldıkları için genellikle işverenler tara
fından sömürülebilmektedirler. Ya bunların bir 
kısmı sınırlardan çevrilmektedir veya işsiz ka
lıp dönmek zorunda kalmaktadırlar, tş bulsalar 
bile genellikle sömürülmektedirler. Bu arada 
sınırlarda bâzı üzücü olaylar olmaktadır. Al
manya - Avusturya sınır makamları, ellinde 
Türk Devletinin turistlere ait pasaportu bulun
masına rağmen, işçilik amaciyle gittiğini tah
min ettikleri vatandaşlarımızı ayırmakta ve sı
nırdan girmelerini önlemektedirler. 

Bu, tabiatiyle Türk Devletinin itibarı bakı
mından üzücü bir olaydır. Son zamanlarda ger
çi bu gibi sınır olayları azalmıştır, fakat bu sı
nır olaylarının azalmış olması, Almanya'ya ça
lışmak üzere turist olarak giden işçilerimizin 
azaldığı anlamına gelmez. Orada öğrendiğime 
göre, Almanya'ya girebilmenin başka yollarını, 
başka kapılarını bulmaktadırlar. 

Bu meseleyi çözebilmenin iki yolu vardır : 
Birincisi, Türkiye'den Almanya'ya işçi şevkini 
hızlandırmak ki, bunun mümkün olduğu kanı
sındayım. Çünkü şu sırada Almanya'nın çok 
sayıda yabancı işçiye ihtiyacı vardır ve Türk 
işçilerini de başka ulusların işçilerine genellik
le tercih etmektedirler. 

İkinci çözüm yolu şu olabilir : Ortak Pazar 
üyesi ülkelerin işçileri başka üye ülkelerde, o 
ülkelerin işçileriyle eşit haklara sahibolurlar. 
Diledikleri gibi iş bulabilirler, beğenmedikleri 
işlerden çıkabilirler ve o ülkelerin işçileriyle 
aynı haklara sahibolurlar. 

örneğin, İtalyan işçileri Almanya'da, Fran
sa'da, Belçika'da bu imkândan yararlanabilmek
tedir. Ortak Pazar ülkeleri, iktisadi alanda bize 
bâzı aşırı tâvizler vermeye zorladıkları halde, 
bildiğim kadar, işçilerimize eşit haklar tanı
mak bakımından hiçbir anlayış göstermemekte
dirler. O kanıdayım ki, Hükümetimiz, bu ko
nuda Ortak Pazarı tazyik ederse işçilerimiz ba
kımından bâzı önemli haklar elde edebilir. Bu
nu önemle Hükümetimizin dikkatine sunuyo
rum. 
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İşçi göndermeyi hızlandırmak mümkün der
ken, tabiatiyle şu üzücü noktayı da göz önünde 
tutuyorum : Gönül ister ki, ülkemiz bütün bu 
işçilerimize Türkiye'de, kendi yurdumuzda is
tenen şartlarla çalışma olanağı bulabilecek ha
le gelsin. O günler, o mutlu günler gelinceye 
kadar tabiatiyle yurdumuzdan dışarıya işçi git
mesi devam edecektir. Ancak, gönül ister ki, 
Türkiye'nin sanayileşmesi bakımından, Tür
kiye'ye çok zaruri olan vasıflı, yetişmiş işçiler, 
ustalar, sanat okulları mezunları, teknikerler 
Türkiye'de tatmin edici şartlarla iş bulabil
sinler. 

Bunun başta gelen çaresi, işverenlerimizin 
onları tatmin edecek iş koşullarını hazırlaması-
dır. İkinci çaresi de Hükümetimizin, yetişmiş iş
çi taleplerini kabul etmemesidir. Eskiden ya
bancı devletlerin Türkiye'den yetişmiş, vasıflı 
işçi talepleri kabul edilmezdi. Fakat öğrendiği
me göre - bilmediğim bâzı nedenlerde - Türk 
Hükümeti son zamanlarda Almanya'nın daha 
çok yetişmiş işçi talebi haline gelen taleplerini 
de kabul etmektedir. 

Bunun bir arınma vesilesi bulunabilirdi. 
Şöyle düşünebilirdik; her ne kadar bu işçiler 
yetişmiş, vasıflı, usta niteliğinde işçi ise de ora
da ileri sanayi ülkelerinde kendi mesleklerinde 
daha çok ilerlemek imkânını bulabilirler, görgü 
ve bilgilerini artırarak Türkiye'ye dönüp ya
rarlı olabilirler. Fakat, böyle bir avunma yolu
nu bulabilecek durumda da değiliz. Çünkü, Al-
manyadayken yaptığım toplantılarda, bütün iş
çilerimizden edindiğim bilgilere göre, şöyle bir 
durum olmaktadır. 

Almanya'nın bizden istediği yetişmiş işçiler, 
Türkiye'de ayrı, Almanya'da ayrı birer sınav
dan geçerek yeteneklerini ispat etmektedirler. 
Bu şekilde yeteneklerini, ustalıklarını ispat et
tikten sonra da hiç yetişmemiş bir işçinin, kö
yünden kalkıp Almanya'ya yeni gitmiş bir iş
çinin kolaylıkla yapabileceği işlerde çalıştırıl
maktadırlar. örneğin, sabahtan akşama kadar 
bir otomobil fabrikasında band başında vida çe
virme gibi işlerde çalıştırılmaktadırlar. Bu yüz
den Türkiye'de iken bildikleri sanatlarını, mes
leklerini de unutmaktadırlar. 

Almanya'da iken görüştüğüm resmî Alman 
makamlarına bu durumu sordum, doğruladılar. 
Sebebini sordum : «Madem bunları basit işler-



M. Meclisi B : 28 

de çalıştıracaksınız. Neden Türkiye'den vasıflı 
işçi istiyorsunuz?» dedim. Şu cevabı verdiler : 
«Bu gibi basit işlere dahi yetişmiş işçiler, usta
lar, sanatkârlar daha çabuk intibak ediyor» de
diler. Almanya'da işçilerin işe intibak süreleri
ni 'birkaç gün kısaltabilmek uğrunda, Türkiye'
nin, kendisinin muhtaç bulunduğu yetişmiş, sa
natkâr işçileri, yurt dışına resmen göndermesi
nin sebebini anlıyamadım. 

Ayrıca, şunu da belirtmek isterim : Gerek 
italya'da, gerek Yugoslavya'da, oraya gidecek 
işçilerin intibak sürelerini kısaltmak üzere kurs
lar açılmaktadır ve bu kurslara Alman makam
ları geniş maddi yardımda bulunmaktadır. Tür
kiye, bugüne kadar bu imkândan, bu yardım
dan da yararlanamamıştır, öte yandan, yabancı 
işçilerin Almanya'da meslek, sanat edinebilme
leri için çeşitli imkânlar, kurslar vardır, ital
yan Hükümet kendi işçilerini bu yolda teşvik 
ettiği, bâzı teşvik tedbirleri uyguladığı için, 
italyan işçilerinin yüzde 50 si bu kurslara git
mektedir. Fakat, Türk işçileri arasında bu kurs
lara devam edenlerin oranı yüzde 8 den ibaret
tir. Çünkü, Türk makamları bu yolda her han
gi bir teşvik edici tedbir uygulamamaktadırlar. 

Öte yandan, işçilerimiz haklı olarak şunu 
söylemektedir : «Biz burada kurslara gitsek, 
yeni meslekler edinsek ne işe yarıyacak? Tür
kiye'de bizim değerimizi bilseler, biz zaten bu
raya gelmezdik» diyorlar. Buna karşı ben, Ça
lışma Bakanı olduğum sırada, Çalışma Bakanlı
ğından ayrılmadan birkaç gün önce Hükümete 
verdiğim bir raporda bir çare göstermiştim, o 
çare şu idi : 

Alman işverenler, bütün Türk işçileri için 
bir iş ve meslek sicili tutahlirler. Bir işçimiz 
Almanya'da hangi işlerde çalışmıştır, ne vasıflar 
edinmiştir, hangi kursları bitirmiştir? Bunları 
belirtebilirler. Dönüşlerinden 3 ay önce, işçileri
miz isterlerse, bu siciller Türkiye'de işverenler 
arasında dağıtılabilir; rosmî vo öısel sektördeki 
ilgilenebilecek işverenlere dağıtılabilir ve işve
renler tekliflerin» bildirebilirler. Bu teklifler, iş
çilerimize dönüşlerinden bir ay önce bildirilebi-
lir. Onlar da daha yurda dönmeden önce, kendi 
yetiştikleri alanda, kendilerini tatmin edici şart
larla işlerin bulunup bulunmadığını öğrenebil
me imkânını bulabilirler. 
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Ben bu konuda 5 yıl önce yaptığım temaslar
da, Alman işverenler Birliğinden yardım vaidi 
almıştım. Fakat maalesef bu konuda da bir adım 
atılmamış olduğunu gördüm. 

Sayın arkadaşlarım, dokuz merkezde top
lantılar yaparak görüştüğüm işçilerimizin şikâ
yetleri, daha çojk Türk makamlariyle ilgili iş
lemler üzerinde toplanmaktadır. Bu işlemler
de büyük aksaklıklar görmektedirler. Vatan-
daşkrımısm Türkiye'de iken. genellikle olağan 
saydıkları .aksaklıkları, yurt dışında daha dü
zenli işliyen toplumlar gördükleri vakit, vatan
daşlarımız büyük tepkiyle jkarşılamakbadırlar. 
Bu şikâyet konuları arasında meselâ şunlar 
vardır: 

işçilerimiz büyük maddi fedâkârlığı, mark 
basma 50 - 60 kuruş fedakârlığı göze alarak, 
genellikle tasarruflarını resmî yolardan döviz 
olarak Türkiye'ye göndermek istemektedirler. 
Ama, genellikle bu dövizler ailelerine, 2 - 3 ay 
gecikmelerle gitm ektedir. 

Öte yandan, yine işçilerimizin ailelerine 
gönderdikleri mektuplardan bir çoğu -öğren
diğime göre -. evlerine ulaşamamaktadır. 

Çocuk zammı Almanya'da önemli meblağlar 
tutmaktadır. Çocuk zammı alabilmek için bir 
işçimizin yeni doğan çocuğu hakkında Türkiye'
den belge getirtmesi gerekmektedir. Bu belge
ler bazen aylarca, bazen de yıllarca gecikmek
te, çocuk zammı bu yüzden zamanaşımına uğra
maktadır. 

Aynı şekilde, ölen bir çocuğu için belge 
getirtmek istiyen işçilerimiz de aylarca, hattâ 
yıllarca beklemek zorunda kalmaktadırlar. Ora
da ölen işçilerimizin cenazelerinin kaldırılması, 
genellikle büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

| îşsiler bu yüzden aralarında para toplamak zo
runda kalmaktadırlar. 

İşçilerimizin önemli bir problemi, aile bir
liklerinin muhafaza edilmesidir. Onun için, 
oraya işçi olarajk giden bir kadın veya erkek 
işçinin eşinin de en kısa zamanda oraya gön-
derilebilmesi lâzımdır. Nazari olarak böyle bir 
öncelik tanınmakla beraber, tatbikatta bu ön
celiğin de birçok zamanlar işlemediğini öğren
dim, Aileleriyle birlikte oraya giden işçile
rimiz, çocuklarını Alman okullarına göndere» 
bilmekle beraber, onlara Türk kültürü vermeyi 
de istemektedirler. Bu, çok saygı değer bir is-
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tektir. Ancak, Almanya'daki işçilerimizin sa
yısı 250 000 dolaylarında olduğu halde, bugü
ne kadar Millî Eğitim Bakanlığınca ancak 25 
öğretmen görevlendirilmiştir, bu sayı çok ye
tersizdir. Oysa Türkiye'de, maddi veya mânevi 
bunalımlar yüzünden kalanıayıp, Almanya'ya 
işçi olarak çalışmak üzere gitmiş - tahminime 
göre - binin üuerinde öğretmen vardır. Bunla
rın hepsi, öğretmenlik yapabilme özlemi için
dedir. Eğer Hükümet isterse, yetki verirse, bu 
öğretmenler kolaylıkla boş vakitlerinde seve 
seve oradaki Türk çocuklarına ders verebilirler 
ve bunun için kendilerine ödenecek ödenekler 
bakımından birçok kaynaklarda bulunabilir ka
nısındayım. 

işçilerimizin şikâyetçi oldukları diğer bir 
konu da şudur: 

Tatillerinde yurda otomobilleriyle dönerken, 
otomobillerini tekrar dışarı götürmelerini temi
nat altına almak için, kendilerinin Alman Tu-
ring Kulübüne otomobil babına 1 000 Mark de
pozite yatırmaları Türk Hükümetince isten
mektedir. Türk Hükümetinin isteği ile Alman 
Turing Kulübü, niçin Türk işçilerinin parasın
dan zengin ediliyor? Bunun sebebini şimdiye 
kadar bulamadım. Eğer mutlaka böyle bir depo
zite almak gerekiyorsa, bu depozite bir Türk 
kurumunda veya makamında da toplanabilir, 
kanısındayım. 

İşçilerimizin bir başka haklı şikâyeti şudur: 
Kendileriyle ilgili kararnameler, yönetmelik

ler, tüzükler takibedemiyecekleri kadar büyük 
bir cüratle sıksık değişmektedir. Bu konuda bi
raz daha fazla istikrar istemektedirler. 

Yine pasaportların her yıl yenilenme mecbu
riyeti, askerliğin her yıl ertelenme mecburiye
ti, işçilerimize bir yük olduğu gibi, konsolosluk
larımızı da bu işlemlerden başka bir görev ya
pamaz, duruma düşürmüştür. Ataşeliklerimiz, 
Çalışma Ataşelilkerimiz büyük bir çaba göstere
rek işçilerimizin hizmetine koşmak istemekte
dirler. Fakat harcırahsızlık doîayısiyle görevle
rini yapamamaktadırlar, 6 - 7 aydan beri de 
posta, telefon, ısıtma, aydınlatma ücretleri için 
bu ataşeliklerin birçoğuna Devletçe bir kuruş 
para gönderilmemiştir. Bu ataşeliklerin birçoğu 
şimdi telefonlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

Çok üzücü olan 1 ir şikâyet komısu da şu
dur : 

İşçilerimiz büyük bir iyi niyetle vatansever
lik göstererek, orada biriktirdikleri paraların 
büyük bir kısmı ile Türkiye'de fabrikalar kur
mak, sınai yatırımlar yapmak istemektedirler. 
Bunun için şirketler kurulmaktadır. Fakat, bu 
şirketlerin hangilerine güvenebilcekleri konu
sunda kendilerine yol gösterebilecek, fikir ve
rebilecek hiçbir makam yoktur, paralarının 
yanmıyaoağuıa dair hiçbir garanti verilmemek
tedir. Üstelik Türkiye'de yatırım yapmak iste
dikleri zaman ela, türlü güçlük ve engellerle, 
en azından tam bir ilgisizlikle karşılaşmakta
dırlar. Bu durumdan istifade etmek üzere, 
i. O. S- adında bir Amerikan yatırım müesse
sesi, Türk işçilerinin paralarını toplamak için 
faaliyete geçmiştir. Henüz işçilerimizin büyük 
çoğunluğu, övünülecek bir vatanseverlikle bu 
Amerikan müessesesinin çekici tekliflerine 
karşı direnmektedirler. Fakat, Türk makamları
nın ilgisizliği devam ederse bu direnişlerinin 
de daha uzun süre devam etmesini beklemeye 
tabiatiyle hakkımız olmaz. -

Sayın arkadaşlarım, birkaç gün de Fransa'
da incelemeler yapmak olanağını buldum. 
Fransa'ya da çok sayıda Türkiye'den işçi git
mektedir. Özellikle bunlar Strazburg ve çevre
lerinde bulunmaktadırlar. Almanya'ya geçiş im
kânını bulabilmek için bu kısımda bulunmakta
dırlar. Fransa ile - tahmin ederim - Fransız Hü
kümetinin de gösterdiği anlayışsızlık yüzünden, 
bugüne kadar bir işçi anlaşması yapmak müm
kün olamamıştır. O yüzden Fransa'da - benim 
görebildiğim - Strazburg çevresindeki işçileri
miz büyük ölçüde sömürülmektedirler, düşük 
ücretle çok uzun r.aatle çalıştırılmaktadırlar. 
Bunlardan bâzılarını Strazburg ve çevrelerinde 
seyahat ederken hastanelerde ziyaret ettim; il
gisizlikten, yalnızlıktan ve çaresizlikten, ruhi 
dengesini kaybetmiş işçilerimizle karşılaştım. 
Kendileriyle ilgilenebilecek bir tek makam yok
tur. Gerçi Strazburg'da bir Türk Temsilciliği 
vardır, fakat bu Türk Temsilciliği Avrupa Kon
seyi nezdindedir, Fransa'daki Türk Vatandaş-
lariyle ilgilenmeye yetkili değildir, Bir konso
losluğumuz bile yoktur, bir çalışma ataşeliği
miz yoktur. Bv konuya da Hükümetimizin dik
katini çekerim. Devletimiz eminim ki, bu bah
settiğimiz sorunları kısa zamanda halledebile
cek güçtedir, eğer gereken önemi verirse. 
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İşçilerimiz bu arada haklı olarak Anayasa
mızın temel haklar arasında belirttiği oy hak
larını, yurt dışında iken, kullanabilmek iste
mektedirler. Sayın Reşit Ülker arakadagım bu 
konuda bir kanun teklifi vermiştir. İktidar par
tisi ve diğer arkadaşlarımızın da destekleriyle 
bu önerinin kısa zamanda kanunlaşabilmesini 
dilerim. 

Sayın milletvekilleri, Almanya'da bulundu
ğum sırada uğradığım bir çok büyük merkez
lerde Türk öğrencileri ile de urun toplantı
lar, görüşmeler yapmak olanağını buldum. Ta-
biatiyle Türlüye'deki çeşitli fikir akımları Al
manya'da bulunan, bu akımların serbestçe tar-
tışılabildiği bir yerde bulunan ve okuyan Türk 
öğrenciler1! arasında da tartışılmakta, kimi 
şu akımı, kimi bu akımı şu veya bu derecede 
benimsemektedirler. Bu, demokratik bir ül
kede son derecede tabiîdir. Nitekim, Almanya'
da çok ileri bâzı öğrenci hareketleri olduğu 
halde, Alman makamları bunları çok anlayış-f 
la karşılamaktadırlar. Fakat bizim, bu akım
lardan bâzıları arasında yer alan öğrencileri
mize Türk resmî makamlarınca çok ağır bas
kıları zaman zaman zülüm ölçüsüne varan bas
kılar yapılmaktadır. 1930 lardan kalan veya 
değişmesi, ya da bugünkü Anayasamızın ışığın
da uygulanması gereken bir yönetmelik, yurt 
dışındaki öğrencilerle ilgili bir yönetmelik, son 
zamanlarda çok kati bir anlayışla uygulanma? 
ya başlamıştır. Bunun sonucu olarak bir çok 
öğrencilerimizin Almanya'da bursları ve döviz 
leri kesilmiştir. Bir çok öğrencimiz pasaport
suz bırakılmıştır. Bemm öğrenebildiğim bir 
öğrencimiz de sudan nedenlerle vatandaşlık
tan çıkarılmıştır. 

Üzücü olan bir durum şudur; Berlin üni
versitesinde bilhassa bir çok öğrencilerimizin 
döviz ve bursları kesilmiş, bunun üzerine Ber\ 
lin Üniversitesi Senatosu, bunları ve dövizleri 
Türk Hükümetince kesilen öğrencilerimize 
burs bağlamış. Bundan, takdir edersiniz umu
yorum, ben utanç duydum. Madem ki demok
ratik rejimi benimsiyoruz, demokratik rejim 
içinde bir arayış ve heyecan çağı içindeki 
gençlerimizin zaman zaman Türkiye'deki ikti
darların görüşlerine belki uymıyacak akım
lara kapılabilmelerini tabiî saymalıyız. Eğer 
demokrasiyi benimsiyorsak bu gibi fikir ihti
lâflarını, bu gibi fikir akımlarını da tabiî say

mamız, hoşgörü ile karşılamamız gerekir. Ve 
arayış çağındaki, heyecan çağındaki gençle
ri, o akımlardan birine kapıldıkları sırada ya
kalayıp da ömürlerinin sonuna kadar üzerlerin
de izi kalacak şekilde damgalarsak, onları ebe
diyen mahkûm etmiş oluruz. Belki o gençlerin, 
günün birinde kendiliğinden özlediğimiz nokv 
taya, yola döndürmelerini de kendi elimizle 
önlemiş oluruz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) Onun için, Almanya gibi demokratik bir 
ülkede, o ülkenin kendi öğrencilerine, gençle
rine tanıdığı fikir özgürlüğünden yararlanan, 
yararlanma hakkına sahip bulunan Türk öğ
rencilerine Türk Hükümetinin, Millî Eğitim 
Bakanlığının gereken ilgiyi göstermesini di
lerim. Millî Eğitim Bakanlığı, ya bu yönetme
liği süratle değiştirmelidir, ya da bu yönetme
liği yeni Anayasamızın ışığı altında, Anayasa
mızın 20 nci maddesinin, sınırsız düşünce öz
gürlüğü tanıyan maddesinin ışığı altında uygu
lamalıdır. 

Teşekkür eder, hepinize saygılarımı suna
rım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Seyfi 
Öztürk. Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

Bâzı Avrupa ülkelerinde özel bir tetkik ge^ 
zisinde bulunan C. H. P. Sayın Genel Sekreteri 
gezi intibalarıni kendi açısından ve müşahede
lerine dayanarak Yüce Meclise intikal ettir
miş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, yurt dışında çalışan işçileri
mizin meselelerini bütünüyle ele almış ve ge
çen zaman içerisinde bu meseleler üzerine eğile
rek çözüm yolları bulmuştur. Ancak, buna 
rağmen çeşitli nedenlerle halen şikâyetler var
dır, bir çok meseleler ortaya atılmaktadır vej 
üzerinde de resmî organlar gerekli dikkati, iti
nayı göstermekte ve çalışmayı yapmaktadır
lar. Kendilerinin, şüphesiz bir nezaket ziyareti 
içerisinde, daha yakından dinlemek, daha de
taylı intibalarıni almak imkânını bulacağım. 
Yalnız berveçhi peşin bâzı hususları, zaman 
zaman efkân umumiyede münakaşası çok ya
pılmış olan bâzı hususları, burada arz ve izah 

, etmek istiyorum. 
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Muhterem ark ıdaşlarım, Türkiye 1962 den 
itibaren yurt dışında çalışmak üzere vatan
daşlarımızı belli memleketlere göndermiştir. 
1962 itibariyle 12 000 - 13 000 civarında olan, 
yılda gönderilen işçi adedi 1960 senesinde 
105 000 dir. Yeni plasman programımıza göre, 
1970 seensinde 120 000 i bulacaktır. 

Derhal belirtmeliyim ki, yurt dışına işçi 
gönderme keyfiyetini, Adalet Partisi iktidarı 
ve Cumhuriyet Hükümeti olarak bir öğünme, 
bir iftihar vesilesi saymıyoruz ve dış ülkeler
de çalışan işçilerimizin faaliyetini bir döviz 
kaynağı gözüyle de görmüyoruz. Ama, geçici 
de olsa bir çaredir. Gelişme halinde bulunan 
memlekette atran nüfusun yurt içinde istih
damı mümkün olmadığı içindir ki, geçici bir 
süre için de olsa, vatandaşlarımızın kendi im
kânlarını elde etmek, artırmk, dünya ve Avru
pa görüşüne sahibolmak, teknolojinin gelişme
lerine intibak bakımından, formasyonlarını ge
liştirmek bakımından yararlanmalarını sağla
mak için bir çare olarak düşünülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi bütçe mü
zakereleri sırasında enine boyuna görüşeceğiz. 
Bundan bir ay evvel Avusturalya Büyük Elçisi 
beni ziyarete geldi. Dedi ki, biz hor sene İngil
tere'den 80 000 işçi alırız, Almanya'da da 60 000 
işçi çalışmak üzere gelir. 

Merakla sordum arkadaşlar... Hepiniz bilir
siniz, Avusturalya bundan 30 - 40 sene evvel ge
nellikle çobanlık, yani hayvancılıkla iştigal eden, 
dış ülkelere bunu satmak suretiyle kısmen 
hayvancılığa ve tarıma dayanan ekonomi ya
pısına sahip gelişmemiş bir ülke idi. Merak et
tim, bu kadar büyük işçi ihtiyacı neden do
ğuyor. Ekselansın bana verdiği cevap şu; 
Avustralya'ya dünyada en çok yabancı serma
ye gelir, dedi. Yabancı sermaye gelir, fabrika
lar kurar, işçimiz yadellerde çalışmaz, gelir 
kendi ülkesinde, kendi imkânları ile burada ça-
lışr, dedi. Ne yapacağız? Muhterem arkadaşla
rım, millî potansiyeli harekete geçiriyoruz, 
işte bütçe, işte kaynklar, işte yatırımlar.. 63 
milyar liradan almışız gayrisâfi millî hâsılayı, 
98 milyara getirmişiz. 1970 bütçesi 125 mil
yara öngörüyor. Artış zait yabancı sermaye top
lu kalkınmaya karar vermiş. Her kaynaktan 
istif ade etmek, hızlı dengeli ve devamlı kalkınma 
felsefesine sahip bir iktidar elbette istihdam 

meselesini en kısa sürede halledebilmek için 
yabancı sermaye yatırımlarını da ülkeye getir
mek durumundadır. Dünyanın her yerinde, Sov
yet Rusya dahi yabancı sermaye mevzuunda 
hassasiyet gösterirken biz, yabancı sermaye düş
manlığı ile elimizin tersi ile bunlara itip istih
dam meselesini daha bir süre halledemediği
miz için de yurt dışında işçilerimizi çalıştır
mak mecburiyeti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İstihdam meselesi hükümetlerin bir numaralı 

meselesidir, devletin meselesidir. Gelişme ha
linde bulunan ülkelerde vatandaşların çalış
ma imkânlarına kavuşturulması hepimizin 
üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Hü
kümet olarak plânın espirisine uygun şekilde 
çalışmalar yapıyoruz, ikinci Beş Yıllık Plân 
1,5 milyon vatandaşımıza sanayi sektöründe ye
ni iş imkânları hazırlamaktadır ve her yıl 500 
bin, 600 bin vatandaşımız yeni iş imkânlarına 
kavuşmaktadır. Tarım sektöründe de 800 bin 
vatandaşımıza yeni iş imkânları hazırlamak 
durumundayız. Kâfi midir?.. Hayır arkadaşlar, 
kâfi değildir. Kâfi olmadığı için de yurt dı
şında çalışmak istiyen vatandaşlarımızı bir 
süre daha göndermeye devam edeceğiz. Bu de
mek değildir ki, ülke dışında çalışan aziz va
tandaşlarımızın dertlerini bir tarafa bıraka
lım, ilgisiz olalım ve meseleler kendi kaderi 
içinde cereyan etsin. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümete nasbedil-
diğimiz günden, vazifeyi deruhde ettiğimiz gün
den bu tarafa gerek Birinci Demirel hükümet
leri, gerek İkinci Demirel hükümetleri zama-
nıda yurt dışında çalışanların konusu özel bir 
ihtimamla ele alınmıştır. 1963 senesine kadar 
tek sosyal güvenlik anlaşması yapılmamış, 
kendi kaderlerine terkedilmiş olan bu çalışma
ları Devlet olarak, 7 ülke ile sosyal güvenlik 
Anlaşması yapmak suretiyle bunların ıstırap
larına büyük ölçüde çare bulmuşuzdur. 

Aziz arkadaşlarım bunu daha açık ifade 
edeyim; Almanya'da çalışan yabancı bir mem
leketin işçisi, Almanya'da çalışan bizzat Al
man vatandaşı, Alman işçisi, hangi sosyal gü
venlik haklarına sahip ise, benim aziz vatan
daşım Türk işçisi bugün aynı sosyal güvenlik 

1 haklarına sahip bulunmaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, dış ülkelere giden

ler iki ayrı yoldan gidiyor; birisi legal yol, ka-
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nuni yol. iş ve işçi Bulma Kurumumuz müra
caatları tamamen objektif esaslara göre değer
lendirerek yurt dışına gönderiyor, ikincisi, 
turist pasaportu ile kaçak olarak yurt dışına 
çıkan vatandaşlarımız bir müddet kaçak ola
rak fabrikalarda çalışıyorlar, iş bulamıyorlar, 
bakımsız halde kalıyorlar ve kendileri için ıs-
tırabolduğu kadar bizim için de büyük ıstıra-
boluyorlar. Bütün şikâyetlerin kaynağı ora-

1 dan gelmektedir. Bizim yaptığımız anlaşma
larda - sosyal güvenlik anlaşmaları da dâ
hil - anlaşmalarda İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı dışında ülkelerde çlışanlarm her han
gi bir şekilde teminata sahibolmadıkları yazılı
dır. Binaenaleyh ülkenin hukukî esaslarına ay
kırı olmıyan hattı harekette bulunmak da hiç 
şüphesiz vatandaşlarımızın vazifesidir. 

Biz zaman zaman Hükümet bildirileriyle, 
tebliğlerle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. «Tu
rist pasaportu ile gitmeyin, nezdinde kalmak 
formülü ile gitmeyin, konsolosluklarda birta
kım muameleler yapmak suretiyle, davet et
tirmek suretiyle o yollarla dış ülkeye gitme
yiniz, Devlet himayesi göremezsiniz, sıkıntıya 
düşersiniz,» diyoruz. Ama buna rağmen vatan
daşlarımız - Anayasanın 13 nci maddesine gö
re seyahat hürriyeti vardır, seyahat hürriyetini 
takyidedemezsiniz - gidiyor ve sonra da, «Bi
zim derdimiz var, kimse bizimle ilgilenmiyor» 
diye çeşitli şikâyetler ortaya çıkarıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Genel Sek
reterin temas ettiği hususlardan bir tanesi, işçi 
gönderme sayısını artıralım meselesidir; Biz, 
geçen zaman içerisinde artan bir suratla ve im
kânları âzami haddine ulaştırmak suretiyle dış 
ülkelere işçi günderme meselesine kâfi hız ver
mişizdir. 1969 senesinde 110 bin talep vâki ol
muştur, bunun 105 bini realize edilmiştir. 5 000 
nin realize edilememesinin sebepleri de orga
nizasyon hatası değildir, sadece istenilen ev
safta işçiyi, fevkalâde üstün vasıflı işçiyi, gön
dermek istemeyişimizden ileri gelmiştir. Me
selâ, tekstil sahasında büyük talep vardır, ken
di fabrikalarımızın ihtiyacı vardır. Bu ihtiya
cı nazara alarak bu sahadaki talepleri realize 
etmeme yolunda dikkat sarf etmekteyiz. 

Ortak Pazar ile ilgili olarak bir hususa te
mas ettiler ve dediler ki; İtalyan işçilerinin şa-
hibolduğu haklar var, bizim işçilerimizin duru-

I mu onlara nazaran farklı, Hükümet olarak ge
rekli demarşm yapılması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konu da önü
müzdeki günlerde erine boyuna münakaşa edi
lecek bii1 konudur. Gerçekten Türkiye, Ortak 
Pazara müşahit üye olarak katılmış durum
dadır. Henüz tam üye olarak Ortak Pazara 
dâhil değildir, italya tam üye olarak dâhildir 
Bu itibarla Türkiye, yapılacak müzakerelerden 
sonraki o müzakerelerin içerisinde Ortak Pazar 
memleketlerinde çalıştırılan işçilerimizin hak
ları meselesi de vardır - tam üye olarak Ortak 
Pazara dâhil olduğu zaman şüphesiz diğer üye
lerin sahibolduğu hakları biz de iktisabetmiş 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; dış ülkelerde ça
lışan vatandaşlarımızın, işçilerimizin dertleri 
ilgisiz kalıyor, dertleriyle ilgilenen olmuyor 
tarzındaki umumi ifade içerisinde müsaade 
ederseniz bir hususa temas edeceğim. 864 nu
maralı Kanun gereğince - ki, Çalışma Bakan
lığı Dış Teşkilât Kanunudur - işçilerin ke
sif bulunduğu yerlerde çalışma ataşelikleri te
sis edilmiştir ve 'buralarda yeteri kadar ol
masa bile kâfi miktarda diyebileceğimiz malî 
imkânlarla tev'em bir teşkilâtlanmaya gidil
miştir. Bu teşkilâtlanmanın tevsii için de çalış
ma yapılmaktadır. 

Eğitim meselesi seneler öncesi ortaya atıl
mış fcir pr Jblemdir. Sayın Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşımız buradadır. Müşterek bir mesai 
içindeyiz. Evvelce alınmış, ittihaz edilmiş ted-
(birler var. Türk kültürünü muhafaza edebil
mek için, Türk çocuklarına, işçi çocuklarına 
dış ülkelerde Türk öğretmenlerinin ders ver
mesi hususu realize edilmiştir. Yeterli midir, 
değil midir noktasını elbetteki tolerans ile 
karşılarız. Daha fazla öğretmen gönderil
mesini arzu etmişlerdir, imkânlarımız nedir, 
araştırırız, 'geliştirme istikametindeki hamle 

I 'bizim çalışmalarımızın anafelsefesini teşkil 
eder, fakat anamesele üzerinde, prensip üze
rinde Cumhuriyet Hükümeti olarak durulmuş
tur ve Türk çocuklarının dış ülkelerde Türk 
öğretmenleri tarafından okutulması, yetişti
rilmesi meselesi halen yürürlüktedir ve ço
cuklarımızı Türk hocalar okutmaktadır. Ayrıca, 
Millî Eğitim *hakımından intibak sağlanmıştır. 
O mekteplerden mezun olanlar veya muayyen 

I sene sonra Türkiye'y3 dönenler kaldıkları yer-
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lerden Türk okullarında tahsillerine devam 
edebilmektedirler. 

Yakın zamana kadar, 1965 ten sonra ele 
alınmış konulardan birisidir 'bu; din görevlisi 
ihtiyacı çok belirdi, işçimiz istiyor; «Dinî 
ihtiyaçtır, 'bunu karşılayın» diyor. Yine A. P. 
'hükümetleri lüzumu kadar din görevlisi gön
dermek suretiyle bu ihtiyacı da karşılamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; mevzuatı bilmi-
yen, lisana vâkıf olmıyan, sosyal şartlara in
tibak (bakımından psikolojik sıkıntı çeken işçi 
vatandaşımın elbette derdine ortak olacak 
Devlet görevlileri olmalı. Ataşeliklerde ihdas 
ettiğimiz, lisan bilen, hukuka vâkıf müşavir
ler - kâfi midir, değil midir münakaşasını 
daima açık bırakıyorum - dört tanedir, kâfi 
değil, 14 yapın, elbette bütçe meselesidir, im
kân meselesidir. Doktor gönderiyoruz. İşçi Sen
dikaları Konfederasyonumuzun, Türk - iş'in 
realize ettiği değerli sendikacı arkadaşlardan 
da uzman tâyin etmek suretiyle oralarda bu 
değerli vazifeleri rehber olarak bu arkadaşla
rımıza vermek suretiyle işçinin derdine ortak 
oluyoruz, ama (bütün bunlara rağmen tekrar 
ediyorum, yiyecek meselesi dahi dış ülkeye 
giden vatandaşımızın derdidir. Oranın yeme
ğine intıibak edememektedir. G-İMA, Et ve Ba
lık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tekel 
İdaremiz yeni !bir organizasyonla buralarda 
Türk işçisinin alıştığı yemek ihtiyacını karşı-
lıyacak malzemeyi oraya götürmüş, böylece va
tandan uzak, vatan hasreti, ama şartlan itiba
riyle alıştıkları maddi olanaklara sahip kılmak 
için yeni bir teşebbüsün içine girmiştir ve bu 
teşebbüs realize edilmektedir. 

Birbaşka konu, sayın arkadaşımızın temas 
ettiği işıçi tasarruflarının değerlendirilmesi ko
nusu. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetimiz bu
nun üzerinde de hassasiyetle durmuştur. Bun
dan üç gün evvel Sayın Sanayi Bakanımız 
açıklama yaptı, (ben kısaca tekrar edeyim. Ge
çen sene Sanayi Bakanlığı Müsteşaranm riya
setinde bir heyet bu ülkelerde bulunan işçi
lerimizle görüşmüş. Bunların tasarruflarını 
millî ekonomiye yararlı kılabilmek için na
sıl Türkiye'ye aktarırız problemi Devlet Plân
lama Teşkilâtında tetkik edilmiş ve ayrıca 
Çalışma Bakanlığında da gerekli incelemeler 

yapılmıştır. Şimdi varılan neticeyi arz ediyo
rum; 500 liradan 500 liraya kadar yalnız yurt 
dışında çalışan işçilere bu tahsis edilmiştir. His
se senetleri alma imkânları işçilerimize sağlan
maktadır. Rantı yüksek olan projelere dış ül
kede çalışan işçilerimizin ortak olması sağlan
mıştır. Bu projeler, otomobil sanayii, Perkins 
Motor Fabrikası, çimento fabrikaları, Mersin 
gübre kompleksi gibi bellibaşlı ilk merhalede 
yedi projeye dış ülkede çalışan işçilerimizin iş
tirakini sağlıyacak bir husus temin edilmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca, Ticaret Vekâletinde 30 dan 
fasla, bir araya gelerek kurdukları şirketler 
vardır, bu şirketler de değişik açıdan yatırım
lar yapmaktadırlar ve bu yatırımlar her türlü 
Devlet himayesi de görmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; tabiatiyle alınan 
bu tedbirlerin meseleyi kökünden hallettiği id
diasında değiliz, ama teşhis yapılmıştır, tedavi 
için hamle yapılmıştır, isabetle yürümektedir, 
geliştirmek için de önümüzdeki günlerde bu is
tikamette çalışmalar yapılacaktır. 

Bir Amerikan şirketinin Türk işçilerinin pa
ralarını toparlayıp oralarda yatırıma tahsisi, 
kendi menfaat açısından toparlayabilmesi, tah
sis etmesi yönündeki çalışmalarını haber alır 
almaz, bu şirketin mahiyeti tetkik ettirilmiştir, 
üzerinde duruyoruz. Sayın Ahmet Dallı arka
daşımız bu hususta tanzim ettirdiği bir raporu 
da Bakanlığımıza intikal ettirmiştir, üzerinde 
hassasiyetle duruyoruz ve öyle zannediyoruz ki, 
isçilerimizin müsellem olan vatanperverliği ya
nı sıra maddi tedbirleri de almak suretiyle bu 
tasarrufların bir başka yabancı şirkete değil, 
bizzat Türkiye Merkez Bankasına ve Türkiye'
deki yatırımlara intikali hususunda en kısa ve 
en âcil tedbir ittihaz olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; meslekî yetiştirme 
meselesine temas ettiler. Kalkınma halinde bu
lunan bir memleketin vasıflı işçisini dışarıya 
ihracedip, kalkınmasını ters yönde etkiliyecek 
bir davranışa girmesi doğru olmaz. Biz de bu 
hassasiyetin içersindeyiz. Bu sene yaptığımız 
temaslar sonundaki, geçen ay İşçi Bulma Kuru
mu Başkanı Josef Stingil geldi, vasıfsız işçi hu
sufunda israr ettik, önümüzdeki sene zannedi
yorum; 30 ilâ 40 bin civannda vasıfsız işçi 
göndereceğiz. 

İsçinin eğitilmesi meselesi Millî Eğitim Ba
kanlığı ile müştereken yürütülmetkedir. İş ve 

— 261 — 



M. Meclisi B : 28 21 . 1 . 1970 O : 1 

İşçi Bulma Kurumu kendi bünyesinde kurslar, 
seminerler açarak bir ölçüde yapmaktadır. An
cak, aslında Millî Eğitim Bakanlığının bu konu
da gerekli çalışmasını realize edeceği muhak
kaktır. Arkadaşımız hassasiyetle konu üzerinde 
durmaktadır. İşbaşı eğitimi, sanayide işyeri eği
timi ayrı bir kanun mevzuu olarak Yüce Mec
lise sevk edilmiştir. Halen ilgili encümende mü
zakere edilmektedir. 

Çocuk zammı meselesi üzerindeki şikâyet de 
öteden beri üzerinde durduğumuz bir konudur. 
Şunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bidayeten, dış ül
kelerde çalışan vatandaşlarımızın bildirisi üze
rine çocuk zammı ödenmekteydi, fakat bu bil
dirilerin, bu beyannamelerin biraz gerçeklere 
uymadığı hususunda zannediyorum dış ülkeler
de bir anlayışa varıldı, mutlaka Türkiye'den 
tahkiki istenmektedir ve tahkik muamelesi ta-
biatiyle bir muhabere meselesidir, İçişleri Ba
kanlığı tarafından yürütülmektedir ve biz bu 
işin süratle yapılması için. de administrasyon 
üzerinde gerekli uyarmayı, gerekli takibi yap
maktayız, bunu da arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; eşin gitme mesele
si tatbikatta halledilmiş bir konudur. Hanım 
gitmektedir, kocası kalmaktadır; kocası git
mektedir, hanımı kalmaktadır. Yalnız, tabiî 
bu bir zaman meselesi olmaktadır. Nihayet dış 
ülke talebetmedikçe bizim göndermemiz müm
kün değildir. Bizim göndermeyi arzu etmiş ol
mamız kâfi değil, eşine çalışabileceği bir işi ta-
lepçi memleketin bizden istemesi lâzımdır. Ta-
lepçi memleket istediği takdirde, hanımsa, ha
nım, erkekse erkek, falan fabrikada çalışacaktır, 
öncelikle aile birliğinin devamı için - ki hassasi
yetle üzerinde durduğumuz bir konudur - iş
çimizi eşi ile beraber orada çalıştırmak üzere 
öncelikle göndermekteyiz. 

Kardeşlerin gönderilmesini talebetmektedir-
ler. Bunu tatbikat bakımından mahzurlu gör
dük. Her aileden bir kişinin gitmesi aslında ai
le ekonomisi bakımından çok faydalıdır. Aksi 
halde bir imtiyaz gibi, karı kocayı gönderdik
ten sonra ayrıca kardeşleri de öncelikle gönde
rirsek, 1964 ten bu tarafa 780 bin kişi sıra bek
lemektedir, sıra bekliyenlerin haklarını bir ölçü
de acaba yer miyiz, gasbeder miyiz gibi bir dü
şünce vardır ki, sıra bekliyenler de fevkalâde 

hassastırlar, bu itibarla bu tarz öncelikler hu
zursuzluk sebebi olmaktadır. 

Pasaport harçları meselesi; yine 1968 sene
sinde Sayın Ali Naili Erdem'in ziyareti sıra
sında ortaya atılmış bir konudur. Tamamen mev
zuatın ortaya koymuş olduğu bir tatbikattır, 
bir mevzuat meselesidir. Yurt dışına çıkan her
kesten 500 lira alınmaktadır. Hicaz'a gidenden 
de, işçiden de, turistten de alınmaktadır. Ka
nunların genelliği ve eşitliği espirisi içerisinde 
bu tatbikat yapılmaktadır. İstisna olarak iş
çiyi koymak mümkün müdür, değil midir; bu, 
Yüce Meclisin mevzuat üzerinde yapacağı re
vizyon meselesidir. Eğer, ihtiyaç olarak belir
diğine kaani ise, Teşriî Meclis tabiatiyle mevcut 
kanunu tadil etmek suretiyle o istikamette şi
kâyeti ortadan kaldırmak imkânını bulacaktır 
ve verecektir. 

Mektup meselesi üzerinde Sayın Ulaştırma 
Bakanımız gereken hassasiyeti göstermektedir 
muhterem arkadaşlarım. Bir şeyi kabule mecbu
ruz; havale ve mektup meselesinde bir teşkilât, 
yurt dışında çalışan 60 bin ile 80 bin arasında 
işçinin muhabere ihtiyacını karşılamak için ku
rulmuştur. Ama bir bakıyorsunuz iki sene son
ra bu 300 bin oluyor. Kadrolarını genişletmesi, 
yeni servisler ilâve etmesi lâzım. İşte bu ge
lişme noktasında şikâyetler vardır. Ayrıca Ba
kan arkadaşımız hassasiyetle muhaberenin sü
ratle yapılması için mesele üzerinde durmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, otomobillerin dö
nerken 1 000 Mark vermeleri üzerinde durdu
lar. Bu konu da, öteden beri söylenmiş bir ko
nudur. Bunu biz 500 Marka indirmeye teşebbüs 
ettik. Ayrıca bunu, Türk bankalarına yatırma 
mecburiyetini malî mevzuat içinde ele aldık. Ma
liye Bakanı arkadaşımla görüşme halindeyiz, 
ümidediyorum M, müspet sonuca bağlıyacağız. 

Ataşeliklerin para sıkıntısı, bütçe meselesi 
olarak meydandadır. Halen 15 bin Mark gön
derilmesi lâzımdır. Bunu da bir aktarma mev
zuu yapamadık. Zannediyorum bütçe çıkar çık
maz bu sıkıntıyı gidermiş olacağız. 

Bu sene Çalışma Bakanlığı Bütçesi, bir öl
çüde geniş tutulmuştur. Çünkü Bakanlığın 
fonksiyonu her yıl artmaktadır. 

Cenaze nakli meselesinde gereken hassasi
yeti komisyon göstermiş ve talebe uygun ola-
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rak da fon ayırmıştır. Böylece yurt dışında 
ölen işçinin cenazesinin yurda naklediflımesi 
hususunun realize edilmesi maddi imkânlara 
kavuşmuş olacaktır. Bugüne kadar Hariciye ve 
Çalışma Baüanlıklarmın kısır imkânlariyle na
kil keyfiyeti yürümüştür. Ama daha muntazam 
yürümesi için ciddî tedbir alınmış ve karşılığı 
da bütçeye konulmuş bulunmaktadır, Zannedi
yorum bu konudaki şikâyeti de böylece orta
dan kaldırmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak işçile
rin oy hakkı meselesi, Adalet Partisi olarak üze
rinde senelerden beri hassasiyetle durduğumuz 
bir meseledir. Aslında Anayasanın 55 nci mad
desine göre, idareye iştirak her vatandaşın hak
kıdır. üzerinde grupumuzda da müzakere yapıl
mıştır. Seçim kanunlarının müzakeresi sırasın
da da sözcümüz konuşmuştur, o bakımdan, has
sasiyetle üzerinde duruyoruz, diyorum. Ancak 
mesele, karşılıklı argümanlarla tartışılması me
selesidir. Yurt dışındaki işçi meselesi değil de, 
yurt dışındaki Türk Vatandaşlarının meselesi 
olarak geneldik ve bütünlük içinde mütalâası 
gerekir. Avustralya'da çalışan vatandaşım 
var, Libya'da var, Almanya'da var, isveç'te var, 
Amerika'da var, Knada'da var. Millî hudutlar 
dışında bulnan Türk Vatandaşlarının oya işti
raki nasıl olacak meselesi. O zaman bu argü
manlar ortaya çıkıyor. Hâkim teminatı olacak 
anı? Hâkim teminatı olacaksa, dış ülkede buna 
nasıl bir formül bulunacak? 

Seçim sistemlerinde daima önplânda tutul
ması lâzımıgelen husus, seçim neticelerinin sıh
hat ve süratidir. Hem sıhhatli olacak hem sü
ratli olacak. Millî iradenin tecellisi ne kadar kısa 
zamanda meydana çıkarsa, umumi tansiyon o 
kadar çabuk ortadan kalkar ve böylece mille
tin emaneti tevdi «ttiği siyasi parti iktidar olur. 
Halbuki tasnif keyfiyeti, oyların getirilmesi 
meselesi uzun zamana mütevakkıf olacaktır. 
Bu mülâhaza da ileri sürülmüştür. Bir başka 
mülâhaza da, hangi sandığa hangi seçim çev
resinin mensubu olarak oy kullanacaklardır. 

Bütün bu tartışmalar bugünün meselesi de
ğildir, sayın Genel Sekreterin Almanya'daki, 
Fransa'daki ziyareti sırasında ortaya çıkmış me
seleler değildir. Senelerden beri çareleri üze
rinde duruyoruz, prensibini kabul ediyoruz, 
ama, bunu realize etmek için önümüzde partiler 
arası önseçimin ıslahı meselesi vardır. Bu mesele 

üzerinde de gerekli görüşmeler yapılır, seçimin 
Anayasada yazılı unsurlannı zedelemiyecek 
tarzda bu vatandaşlarımızın da idareye iştirak
lerini sağlıyacak bir formül bulunursa ancak 
memnun oluruz. Bu formülü bulmak için de bü
tün imkânlarımızla çalışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, anahatlariyle me
seleye temas ettim. Tekrar ediyorum; bütçe ve
silesi ile ariz amik mâruzâtta bulunma imkâ
nını elde edeceğim. Sayın Genel -Sekreterin inti
balarıni Yüce Meclise intikal ettirmiş olması ve 
böylece bizim de konu üzerindeki görüşlerimi
zi arz imkânı bulmamız şayanı şükran bir hu
sustur. Hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Oğuz, buyurunuz efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUfc 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reterinin Avrupa'da yapmış olduğu geziden be
raberinde getirmiş bulunduğu intibalarıni bir
likte dinledik. Bu arada millî eğitime ilişkin 
birikaç noktaya da değinmiş oldular, müsaade 
ederseniz ben bir iki husus üzerinde Yüce He
yetinizi aydınlatmak isterim. 

Peşinen şunu ifade etmek isterim ki, Sayın 
Genel Sekreter tıpkı Çalışma Bakanına olduğu 
gibi tesbit etmiş olduğu hususları kalemler ha
linde bize de intikal ettirmiş olsalardı cidden 
memnun olurduk. Çünkü bizim de tesbit etmiş 
olduğumuz hususların dışında belki ajksayan 
bâzı durumları ayrıca tesbit etme imkânına 
kavuşmuş olurduk. Ama tekrar rioa ederim, 
şayet bu imkânı bize bahşederlerse memnun 
oluruz. 

Sayın arkadaşlarım, Avrupa'da güç şart
lar altında tahsilini ikmal etmiş bir arkadaşınız 
olarak huzurunuzda bulunuyorum. Avrupa'da 
yüksek öğrenimini yapan öğrencilerin dertleri
ni yakînen bilirim. Çünkü onların hayatını 
yaşadım. Temas ettikleri gibi birçok sıkıntılı 
durumlar vardır. Yalnız, bu sıkmtlı durumları 
sadece bir sebebe götürmek mümkün değildir. 
Avrupa'da esasen çeşitli talebeler bulunmak
tadır. Bu öğrencilerimizin bir çoğu kanuni yol
lardan Avrupa'ya intikal etmiş, yüksek öğre
nimlerini ikmal etme gayreti içinde bulunan 
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ço'k değerli ve ümidimiz olan gençlerdir. Bâ
zıları da kanunun dışında turist pasaportu ile 
Avrupa'ya gitmiş, orada hem çalışma, hem de 
aynı samanda okuma imkânını arayan gençle-
rimizdir. Bu iki noktadaki tatbikat birçok 
şehirlerde, birçok memleketlerde aksamaktadır 
ve üzücü sonuçlar da getirmektedir. 

Şimdi, 1416 sayılı Kanun uyarınca her sene 
belli miktarda öğrenciyi lisans üstü öğretim 
yapma amacıyla Avrupa'ya 'biz göndermekteyiz. 
Bunlar müstajkbel üniversitelerimizin, yüksek 
öğrenim kurumlarımızın öğretim üyesini teşkil 
edecek gençlerdir ve bunlar Avrupa'da bulun
dukları memleketlerde doktora yapacaklardır. 
Bu gençleri, öğrenci müfettişleri vasıtasiyle bir 
kontrol altında bulundurmaktayız. Yalnız, 
kontrolü şu anlamda kullanıyorum: 

Bunlar, belli sahanın adamı olmak jkaydiyle 
Avrupa'ya gitmişlerdir. O sahada ihtisas yapa
caklardır, o sahada doktora yapacaklardır. Sa
halarının değiştirdikleri takdirde, Millî Eğitim 
Bakanlığıyla olan ilişiklerini ve her türlü mü
nasebetlerini kesme zorunluğu vardır. Çünkü, 
bizim plân hedeflerimize uygun olmıyan, hesap
larımıza uygun olmıyan «sahalara öğrencilerimi
zin intikalini arzu etmemeikteyiz. 

Demek ki, Avrupa'da okuyan gençlerden 
şayet dövizi kesilenler varsa, bunların ara
sında, mutlaka belli bir sahanın ihtisasını yap
mak üzere Avrupa'ya intikal etmiş olup, orada 
çeşitli nedenlerle, ya beğenmediği için veyahut-
ta saha değiştirme ihtiyacını hissettiğinden 
sahasını, branşını değiştiren öğrenciler olmak
tadır efendim. 

Bunların dşında yine bu adını vermiş ol
duğum kanun uyarınca Avrupa'ya giden ve fa
kat başarılı olamıyan, intıfoafk edemiyen öğren
ciler vardır. Biz, onlara sadece bir yıl yaban
cı dilerini takviye etme amaciyle mühlet ver
mekteyiz. Bu süre içerisinde yabancı dillerini 
yeterli seviyeye ulaştıramamaktadırlar, üni
versiteye kayıtlarını yapmamış bulunurlar, 
veyahut okuma arzularını, okuma heveslerini 
kaybetmişlerdir; bu takdirde yine öğrencilik 
sıfatı kâljkmak icaıbeder. 

Bunlar üzerinde de, sırf öğretimlerini ikmal et
tirmek amaciyle, öğretimlerini sıhhat ve selâ
metle ikmal edip yurda biran önce dönmelerini 
arzu ettiğimiz için bu kontrolü yürütmekteyiz. 

Öbür taraftan lise öğrenimini bitirip yük
sek öğrenim yapmak üzere Avrupaya intikal 
eden gençlerimiz vardır. 

Yalnız, bir müşaihedemi arz etmeme müsaa
delerinizi istirham edeceğim. O da şudur ki; 
Avrupaya lise öğrenimini yapıp yüksek öğrenim 
için giden gençlerimizde maalesef verim düşük 
olmaktadır. 'Gençlerimizin bir çoğu bu yüzden 
k^yıbolmaktadır. Tahsillerini ikmal edeme
den yurda dönmek veyahut oralarda kalmak 
durumuyla karşı karşıya gelmektedirler. 

O bakımdan, bakanlık olarak daha ziyade 
lisan öğrenimini ikmal eden ihtisas için, dok
tora için yurt dışına çıkmak istiyen gençleri
mize öncelik vermek, onları teşvik etmek eğili
minde olduğumuzu da belirtmek isterim. 

Geçenlerde, Brükselde Kültür Nazırları se
viyesinde yapılan bir toplantıya iştirak ettiği
miz zaman, oradaki öğrenci müfettişlerimizi da
vet «ittim ve Brüksel 1de görüştüm. Öğrencileri
mizin hangi noktada sıkıntıları olduklarını tes-
bifc ettim ve bu tesbit edilen hususlarda tedbir
ler alıyoruz. Şayet sayın Genel (Sekreterin teıs-
b'i't, ettiği hususlar da bize intikal öderse, onlar 
•ürerinde de ayrıca durmak fırsatını ve imkânını 
bu1 muş olacağız. 

Diğer taraftan, bâzı öğrencilerimiz bulun
dukları ülkelerin kanunlarına aykırı hareket 
etin ektedirler. Böyle haller karşısında, bulun
dukları ülkeler bunları maalesef ısınır dışı et
me kararını alîıp, bize bil'dirmekteıdirlıer. Bu tür
lü öğrencileri de, öğrenimlerini ikmal etmeden 
yurda geri. getirme durumuyla karşı karşıya ge
liyoruz. 

Sayın Genel Sekreterin ifade etmiş olduğu 
'bîr hususu tasvibetmeye imkân yok, maalesef. 
Yani Avrupada, fikir özgürlüğünün bulunduğu 
bir ortamda Türk öğrencilerini sadece fikrî se
viyedeki inanışları ve orada, aralarında yapmış 
oldukları tartışmalar nedenliyle tazyik altında 
tutup, yurda geri getirme gibi bir davranış 
içinde olmamız mümkün değildir. Çünkü Tür
kiye'de fikir özgürlüğü alabildiğine mevcuttur. 
Bu fikir özgürlüğüne hükümetimiz en geniş mâ
nada müsamaha göstermektedir. Türkiye^deki 

Diğer taraftan, Avrupada okuyan dövizli 
öğrencilerimiz vardır. Bunlara Maliye Bakanlı
ğı kanalından döviz tahsis edilmektedir. Bu 
öğrencileri de kontrol etmek zarureti vardır, 
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mevcut halin dışındaki ibir davranışı Avrupa
daki talebelerimize göstermemiz mümkün de-
ğJLlir. Bunun imkânı da yoktur; çünkü koskoca 
Avrupada binlerce talebeyi kontrol altında tu
tacak sadece üç tane talebe müfettişimiz var
dır. Yüzlerce şehirde bulunan binlerce talebeyi 
üç talebe müfettişiyim, fikrî nedenlerle, inanış
larından ötürü yurda geri getirme imkânı, bi
zim TürkiyeIdeki tatbikatımızla çelişme olur 
Hükümetimiz sureti katiye de bu anlayış içeri-
sinlde değildir, ' u anlayışta olamaz. Şayet bu
na örnek g'ds4 orirkrse, buna bir misal gösterir-
lerse, tesVit ettikleri bir hâdise varsa onu 
da bana iııMM elttirmeleri halinde çok memnun 
olur ve Ir^isenin üzerine gitme fırsatını bulu
rum. 

Türk işçilerinin çocuklarını okutma konu
sunda, cidden üzerinde durmak lâzım geliyor. 
Çünkü çeşitli şehirlerde okuyan işçilerimizin 
çocuklarına Türkiye'den öğretmen gönderme 
zarureti vardır. Öğretmen gönderilmiştir, son 
senelerde bu öğretmen gönderme işi hızlandırıl
mıştır. Ancak, Avrupadaki yavrularımıza öğre
tim yapabilecek nitelikteki öğretmenleri bura
da bulmak, hazırlamak ve onları sevk etmek 
konusunda gecikmeler olmuştur, bunu kabul 
ediyoruz. Çünkü Avrupadaki işçilerimiz aynı 
sorunu 'bana intikal ettirdiler. Hassasiyetle ko
nu üzerinde, bundan sonraki aylarda durulacak
tır. Tahmin ederim, önümüzdeki yıllarda Türk 
işçilerinin çocuklarının öğretim imkânları da
ha geniş bir şekilce tatmin edilebilecektir. 

Geçenlerde bir sayın arkadaşımız, Avustu-
raflya'ıdalri işçi çocuklarının okutulması konusu
nu bana intikal ettirdiler. Derhal, Avustural-
ya'daki yavrularımıza eğitim hizmetlerini gö
türebilmenin yollarını aradık. Tahmin ediyo
rum, önümüzdeki aylarda yine Avusturalya'da-
ki işçi çocuklarımızı okutmak amaciyle bir iki 
öğretmeni oraya sevk etme durumunda olaca
ğız. 

Bu fırsatı bana bahşettikleri için Sajan Ge
nel Sekretere teşekkür ederim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Açık bulunan Ticaret Bakanlığına Dev
let Bakam (i urlum Tirek'in atanmasmın re bo
şalan Devlet Hakanlığının kaldırılmasının uygun 
görüldüğüne, dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/166) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Ticaret Bakanlığına Devlet 

Bakanı Gürhan Titrek'in atanması ve bu su
retle boşalan Devlet Bakanlığına bir atanma 
-yapılmıyarak, 4951 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine göre, bu Bakanlığın kaldırılması, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

S. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ile Ankara Milletvekili Orhan Ercn'in; İkili 
Anlaşmalar konusunun lâyıkı ile anlaşılabüme-
sini ve bu alanda geniş görüşmeler yapılabil
mesini sağlamak üzere bir genel görüşme yapıl
masına dair önergesi. (8/6) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Başkanvekilleri-
nin vermiş olduğu bu önergeyi okutuyorum. 

20 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümet programının görüşülmesi sırasında 
Başbakan «ikili Anlaşmalar» konusunda Yüce 
Meclise bilgi verileceğini beyan etmişti. 

Hükümetin bu bilgileri vermeye amade ol
duğu öğrenilmiştir. «İkili Anlaşmalar» konu
sunda lâyıkı ile anlaşılabilmesini ve bu alanda 
geniş görüşmeler yapılabilmesini teminen bir 
genel görüşme açılmasını ars ve teklif eyleriz. 
A. P. Millet Meclisi A. P. Millet'Meclisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Kastamonu Milletvekili Ankara Milletvekili 
Sabri Keskin Orhan Eren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gereği 
yapılacaktır. 

i. — (trup Başkanvekili erinin, Birleşimin 
22 Oeak 1970 Perşembe gününe ertelenmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Gündeme alınacak bu genel 
görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmama
sı hususunun yarın yapılacak bir Birleşimde 
görüşülmesini i tiyen Sayın Orhan Eren, Sa
yın Necdet Uğu -, ve Sayın Nebil Oktay imzalı 
başka bir önerge vardır. 

önergeyi okutuyorum. 

— 265 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun bilgisine arz edilen önerge 

muvacehesinde Birleşimin 22 Ocak 1970 Perşem
be günü saat 15,00 e talikine karar verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Siirt İstanbul 
M. Nebil Oktay Necdet Uğur 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — Bu önerge şüphesiz bugünkü 
birleşimin sonunda nazarı itibara alınacaktır. 
Bu kayıtla önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul-
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Grup • Başkanvehillerinin, önceki birle
şimde 23 Ocak 1970 Cuma günüden başlanarak 
görüşülmesi kararlaştırılmış olan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi hususundaki Karma Ko
misyon raporunun görüşülmesine 25 Ocak 1970 
Pazar gününden itibaren başlanmasına dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin 19 Ocak Pa
zartesi günkü Birleşimde kabul ettiği bir karar 
gereğince; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timiyle ilgili Karma Komisyon raporunun görü
şülmesine 23 Ocak Cuma günüden itibaren baş
lanacaktı. 

Şimdi kabul buyurduğunuz önerge muvace
hesinde bu programda bir değişiklik yapılmasını 
öngören, Sayın Necdet Uğur, Nebil Oktay ve 
Orhan Eren imzalı başka bir önerge vardır, 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 1 . 1970 
Pazartesi günkü Birleşiminde okunup ka^ul edi
len Başkanlık sunuşuna göre 23 Ocak 1970 Cuma 
gününden itibaren müzakeresine başlanacak 
olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
hususundaki Karma Koimsyon raporu ile, bilan
ço ve netice hesaplarının görüşülmesine 25 Ocak 
1970 Pazar gününden itibaren başlanmasına ve 
düzenlenecek programdaki tarihlerin buna göre 
teselsül ettirilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Siirt 
Necdet Uğur M. Nebil Oktay 

Ankara 
Orhan Eren 

I BAŞKAN — Bu önergeyi de oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 
1/173 sayılı kanun tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek 4 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmelerine dair önergesi. 
(1/173, 4/40) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Oğuz'un bir Geçici Komisyon teşMliyle il
gili önergesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/173 esas No. lu Millî Eğitim Mensupları 

Yardımlaşma Kurumu Kanunu tasarısının hava
le edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun, 1/181 ve 1/182 sayılı kanun tasarılarının 
havale edildikleri komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu birer Geçici Komisyonda görüşül
melerine dair önergesi. (1/182, 1/181, 4/39) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ahmet Topaloğlu'nun, Millî Savunma Bakanlığı 
Görev, Yetki ve Teşkilâtı hakkındaki kanun ta
sarısı ile, Genelkurmay Başkanının görev ve yet
kilerine ait kanun tasarısının Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında bir önergesi vardır, 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında yer alan 

1/182 Esas No. lu «Millî Savunma Bakanlığı 
görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasa
rısı» ile 1/181 Esas No. lu «Genelkurmay Baş
kanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarı-
sı'nm biran evvel kanunlaşabilmesi için, her iki 

I kanun tasarısını incelemek üzere; havale edil
miş bulundukları Anayasa, Millî Savunma ve 
Bütçe Plân komisyonlarından seçilecek üçer ki
şinin katılacağı Geçici bir Komisyon kurulma
sını arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

~.2ee — 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün 
Köy İşleri Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi. (d/37) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Lâtif 
Aküzüm'ün, bir komisyondan istifasına dair 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Seçilmiş olduğum Köy işleri Komisyonu 
üyeliğinden istifa ettiğimi arz ederim. Saygıla
rımla. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na ek kanun tasarısı Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayı
sı : 16) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci defa oya ko
nulacak işler bölümünde, görüşülmesi bir bir
leşim evvel bitirilen, fakat açık oylamada gerek
li çoğunluk sağlanamıyan; 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı ve Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru yer almaktadır. 

Yüce Heyetiniz tasvibederse bu kanun tasa
rısı için yapılması gereken açık oylamayı he
men şimdi yapalım. Bu hususu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.^. Kabul 
edilmiştir. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılacak, bilâ-
hara kürsü önünde bulundurulacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 

9. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı
nın, Sağlık Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/38) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın İsmet 
Hilmi Balcı da bir komisyondan istifa ediyor, 
önergesini okutuyorum. 

Sayıt Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Bendeniz, Bütçe ve Plân Komisyonu üyesi 
bulunuyorum. Sehven Sağlık Komisyonu üye
liği için aday gösterilmiş ve seçilmiş bulunuyo
rum. 

Tüzük gereğince, ikinci bir komisyona üye 
olamıyacağım için, Sağlık Komisyonundan is
tifa ettiğimi, saygıyla arz ederim. 

Tokat 
İsmet Hilmi Balcı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Sakarya Milletvekili Sayın Nuri Bayar'ın 
bir önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

lerin 2 nci sırasında bulunan; Cumhuriyet Se
natosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve üç arkada
şının, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren ka
nunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ederim. 

Bütçe ve Plân Komiyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

(1) 12 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bu önerge üzerinde bir mü
talâa?.. Yok. önergeyi oyunuza 'sunuyorum. Ka-
(bu!l edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve komisyonun lütfen ye
rini almasını rica ederim... Komisyon burada, 
Bakanlık adına da Sayın Dekan buradalar. 

Efendim, tasarı basılmış ve dağıtılmış ol
duğuna göre, gerekçenin tekrar okunmasına 
lüzum olmadığı kanısındayım. Aksime bir istek 
var mı? Yok. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum; kaJbui edenler... Etmi
yenler... Kabul «dikmiştir. 

Tadarının tümü üzerinde söız istiyen?... Bu
yurun Sayın Şemsettin 'Sönmez. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski
şehir) — 'Sayın Başkan ve sayın milletvekili 
arkadaşlarım; 'bugün huzurunuza getirilmiş 
olan Ankara Tıp Fakültesi Ek Kadro Kanunu 
üzerinde bâzı fikirlerimi arz etmek üzere hu
turlarınızda bulunuyorum. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, Ankara Tıp Fa
kültesi kurulduğu tarihten foeri memleketimize 
pekçok alanda hizmet etmiştir. Yalnız hasta
nesinde muhtaç hastaların bakımı ile değil, 
yalnız Anayolumuzun 'ihtiyacı olan değerli 
igenç 'hekimlerimizi yetiştirmekle kalmamış, taynı 
zaimanda kendisinden sonra birçok fakülte ve 
üniversitelerin kuruluşunda öğretim üyelerini, 
hattâ 'bugün rektörlük mertebesine ulaşan de
ğerli profesörleri kendi (bünyesinde asistan ola
rak, baş asistan olarak, doçent ve profesör ola
rak yetiştirmiş ve memlekete sunmuştur. 

Böyle değerli bir ilim yuvamızın şüphesiz 
ki, pekçok ihtiyacı vardır. Ankara Tıp Fakül
tesinin tenkidedilecek (bir tek noktası, bu ka
dar mühim hizmetleri yanında çok ımütevazi bir 
kadro ile çalışmak medburiyetinde kalması ve 
öğretim üyelerinin de gayet mütevazi halleriyle 
vazifelerinle 'devam etmesidir. 

Bendeniz 1955 yılında bu Fakülteye başasis
tan alarak geldiğim zaman rahmetli hocamız 
Fethi Hakkı Pamir Paşa İbana 'şunu söylemişti: 
«Bizler bu fakültenin kurucusu olarak bulunduk, 
fakat Garpta ilim yuvalarında yetişmiş olan 
gençleri her zaman bağrımıza basarız. Yalnız 
kadro sıkıntımız var, bir yıl fahrî başasistan
lığı ĝ öze aldığın takdirde gelecek seneye inşal
lah bir kadro bulur, aslî memuriyete geçiririz» 
demişlerdi ve ben de rahmetli hocanın bu ilti

fatını seve seve kabul ettim ve bir yıldan faz
la, inatta zannediyorum 15 ay benim de fahri 
bir başasistanlık çalışmam olmuştur, gene bu 
kadro sıkıntısından. 

Bu 'bakımdan bu kadro sıkıntısı ile ilgili ka
nun teklifini getiren arkadaşlarıma tekrar te
şekkür ederken, 'büyük Meclisin bu değerli ilim 
yuvasına büyük teveccüh ve ilgi göstereceğin
den emin .olarak gerek iktidar partisi mensubu 
arkadaşlarımın ve gerekse sayın muhalefetin 
topyekûn muvafakatiyle Büyük Meclisten bu 
kanunun çıkacağını kuvvetle ümidediyor ve 
hepinizi saygiyle selâmlıyorum. 

BAKSAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Zeki Altınbaş, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH ZEKİ AL
TINBAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 
miletvekilleri; Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesine kadro eklenmesini öngören kanun teklifi
nin müzakeresinde C. H. P. nin görüşünü belirt
meye çalışacağım. 

öncelikle ifade etmek isterim ki, bu kanun 
teklifine daha aydınlanmış olarak oy kullanma
mız için Ankara Tıp Fakültesinin 1945 yılında 
öğretime açılmasından bu yana gelişmesindeki 
başarılı hizmetlerini bilmemizde fayda vardır. 

Ankara Tıp Fakültesi 1945 yılında 14 kürsü 
ile öğretime açılmış, bugün 45 kürsü ile bir ens
titü haline gelmiştir. Şöyle ki; Ankara Tıp Fa
kültesi, Ege Tıp Fakültesi, Hacelttepe Tıp Fa
kültesi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ
renim üyelerinin yetiştirilmesinde kaynak ol
muş, 1960 Ocak ayında açılan Diyarbakır Tıp 
•Fakültesini öğretime açmıştır. 

Ankara verem savaş derneklerinin organi
zasyonu ile aidi geçen derneğin faaliyetlerini de
vam «ittirmesini sağlamıştır. 

Göz Bankası, - ki Balkanlarda eşi olmıyan 
bir büyük ve örnek müessesedir. - Ankara Tıp 
Fakültesinin eseridir. Lepra, Radyo Biyoloji, 
Toplum Sağlığı Enstitülerini Ankara 'Tıp Fa
kültesi kurmuş, Kanser Savaş Kurumunun faa
liyetlerini üzerine almış ve bu faaliyetleri ge
liştirmiştir. 

FKB sınıflarının fakülte (bünyesine alınma-
siyle fizik, kimya, botanik, zooloji kürsüleriy-
le, tıp öncesinde genetik ve isltatistik kürsüle
rini kendi bünyesinde karşılamıştır. Mediko 
Sosyal Merkezi ve Diş Hekimliği Yüksek Oku-
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îunu açmıştır. 'Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile işbirliği yapan Mediko Sosyal Ensti
tüsü, mediko sosyal büyük bir problem olan ge
cekondu bölgelerinde yaşıyan 15 Û00 vatanda
şımızın sağlık hizmetlerini parasız yapmış, bu 
yıl uygulanacak olan projeye göre, mevcut sağ
lık ocağı sayısı 7 ye çıkarılacak ve Sağlık ve 
Sosyal Yaridım Bakanlığıyla işbirliği yaparak 
70 000 kişiyi kapsıyan bölgede sağlık hizmetle
ri sosyalizasyon esaslarına göre sağlanacaktır. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, doğum ve 
kadın hastalıkları kürsüleri yeni inşa edilen 
modern tesislerle genişliyen hizmetlerini gör
mekte güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Bu kadar yoğun ve yaygın çalışmasına kar
şılık Ankara Tıp Fakültesi, 1958 den beri bir 
kadro istememiş, bugün 27 profesör doçent kad
rosunda çalışmakta ve bir kısmı ida düşük kad
ro sebebiyle terfi edememektedir. 6 doçent kad
rosuzluk yüzünden hak ettikleri maaşı alama
makta, 15 doçent asistan kadrosundan maaş 
almaktadır. 69 profesör 2 000 lirayı hak etmiş
tir, buna rağmen bunlardan 16 profesör müs
tesna diğerleri bu maaşı veya üstündeki tazmi
natları alamamaktadır. 

Kadroların yüksek ve çok sayıda görülmesi 
mahruti sistemin bozulduğu intibaını vermek
te ise de, fakülte öğretim ve eğitim kadrosu
nun mahruti sistem içine çıkmıyacağı tabiîdir. 
Zira kadro, öğretim üyesi, profesör, doçent ve 
yardımcılarından ibaret olup, profesör ve do
çent titrini almışlar arasında bir zirve yoktur, 
olamaz da. İstenen ek kadronun malî portesi 
600 000 Tl. kadardır. 

Muhtelif bölümlerde izah edilen Ankara Tıp 
Fakültesi hizmetlerinin, gereği gibi ifası, millî 
sağlık politikamızın başarılı uygulanması ma
hiyetinde de değerlen'dirilebilir. Bu kadar geniş 
sahada ve çok faydalı hizmetler gören fakülte, 
bir yandan yeni kürsüler ve seksiyonlar kaza
nırken, diğer yandan da yeni inşa edilen tesis
lerle kat kat artan hizmetlerini dar kadrolariy-
le büyük güçlüklerle yürütmek durumunda 
kallmıştır. Bu kadroların kabulü ile her öğre
tim üyesi ve yardımcısının müktesebolan hak
larını vermek, kabil ollduğu kadar, terfi ede-
miyenlerin de terfilerin! sağlamış olacaklardır, 
Yüce Mecliste önümüzdeki 4 - 5 sene içerisinde 
yeni bir kaidro problemi ile tekrar karşı karşı
ya gelmiyecektir. 

Ankara Tıp Fakültesi 194)5 yılında çok zor 
şartlar altında kurulmuştu, öğrenim için İstan
bul Tıp Fakültesinin beşinci sınıfına öğrenci
ler gelmişti, İstanbul Tıp Fakültesinin talebele
ri olarak bizler acımıştık arkadaşlarımıza. Bu 
dar kadro içinde olan arkadaşlarımız, istanbul 
Üniversitesinde her imkân içerisinde olan ar
kadaşlarımızla yarın hayata atıldıkları zaman 
nasıl boy ölçüşecekler diye endişe ediyorduk o 
zaman, iftiharla görmek lazımdır ki, bu arka
daşlarımız bugün yalnız Tıp Fakültesinin değil, 
Ege Üniversitesinin, Hacettepe Tıp Fakültesi
nin ve Diyarbakır Tıp Fakültesinin öğretim 
üyeleridirler ve büyük bir başarı kazanmışlar
dır. Anaüniversiteler anafakülteler İstanbul 
Tıp Fakültesini arajtmıyacak kadar çok başarılı 
hizmetler görmüşlerdir. 

Senelerden beri büyük bir ıstırap kaynağı 
olan bu kadro kanununu çıkarmakla Tıp Fakül
tesinin çalışmalarında ve dolayısiyle demin de 
ifade ettiğim gibi Türk tıp politikasında, Türk 
sağlık politikasında bir imkânı kendilerine sağ
lamış olacağız. 

C. H. P. Grupu olarak bu teklife müspet oy 
kullanacağımızı ifade eder, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Ankara 
Tıp Fakültesi öğrettim üyelerinin kadrolarını 
Millî Eğitim Bakanlığı Komisyonunda incele
dik, müzakere ettik ve Adalet Partili üyeler1 

ile diğer muhalefete mensup arkadaşlarımızla 
bu teklifin uzun boylu tartışmasını yaptık ve 
ittifakla komisyondan çıkarttık. 

İnsan sağlığı ve sıhhatiyle uğraşan bu öğre
tim üyesi arkadaşlarımızın 'haklı olarak istemiş; 
olduğu kaidroların verilmesini şahsan arzu edi
yorum. 

Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, malî 
portesi 600 bin liradrı ki, 28 890 000 000 lira
lık bütçenin içerisinde hiçbir şey ifade etmez. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin cari mas
raflarına Bütçe Karma Komisyonunda 2 500 000 
liralık ilâve yapılmıştır. Saniyen, yine Orta -
Doğu Teknik Üniversitesine inşaat ve yapım 
için 33 milyon lira verilmiştir. O üniversite
mize lâzımgelen değer verilirken, Tıp Fakül-
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tesinin öğretim üyelerinin haklı olarak iste
miş oldukları Ibu kadro kanununun da çıkarıl
masında büyük fayda olduğuna kaanaim. 

,Sayın Maliye Bakanı bundan evvelki dev
relerde Maliye Komisyonu Başkanı iken aynı 
kadrolar gelmiş ve orada bunu müspet müta
lâa etmişti. Şimdi de sanıyoruz ki, bu kadrola
rı müspet mütalâa edecektir. Şahsan müspet 
oy vereceğim. Arkadaşlarımın da (bu teklifi 
destekliyeceklerine kaaniim. Hepinizi saygıyla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurunuz efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ankara Tıp Fakültesi kadro Kanunu ile bu 
fakültede mevcut kadrolar kaldırılarak, bun
ların yerine yeni bir kadro getirilmektedir, 
eklenmektedir. Bu suretle, (halen Ankara Tıp 
Fakültesinde mevcut bulunan 78 profesör kad
rosu 113 e, 111 aded olan doçent kadrosu 
131 e, 373 olan asistan kadrosu da 400 e yük
seltilmiş bulunuyor. Buna paralel olarak me
mur, doktor, hemşire gibi diğer ilgililerin sa
yısı 131 den 159 a yükseltilmiş oluyor. 

Bundan anlaşılıyor ki, görüşmekte olduğu
muz bu kadro kanunu ile Ankara Tıp Fakül
tesinin kadrolarında hem hizmet bakımından, 
hem de şimdiye kadar görmüş bulunduğu, ye
tiştirmiş bulunduğu değerli elemanların daha 
da çoğaltılması bakımından bir genişleme ol
maktadır. Esasında Ankara Tıp Fakültesi, 
arkadaşlarımızın buyurduklar! gibi, bugüne 
kadar hem kendi hizmetlerini ifa edegelmiş, 
hem de memleketimizde gelişmekte olan, doğ
makta olan yeni tıp fakültelerinin kaynağını 
ve nüvesini teşkil etmiştir. Bu sahada Ankara 
Tıp Fakültesinin elde ettiği başarı cidden bü
yüktür ve takdire şayandır. Bu Tıp Fakülte
sinin, bilhassa son yıllarda, halka hizmet et
mek maksadiyle bir toplum enstitüsü ihdas et
miş olması ayrıca takdire şayan bir husustur. 
Uzun yıllardan (beri, muhalefeti teşkil eden ar
kadaşlarımızın, «Halka dönük üniversite» de
dikleri meselenin özü burada toplanmaktadır. 
Ankara Tıp Fakültesi halka dönük bir hizme
tin özünü bütün varlığı ile bu enstitüyü kur
mak suretiyle yapmış, Ankara'nın gecekondu 
bölgelerinde ve nüvesini attığı diğer fakülte

lerin fakir halk toplulukları arasında geniş 
çapta halk hizmetleri yapmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan, halka yapılan bu hizmetler, An
kara Üniversitesinin müstakbel öğretim kad
rosunu teşkil etmek üzere hazırlanmakta bu
lunduğu asistan kadrosu ve mevcut öğretim 
üyelerinden terfi edemiyenlerin durumları
nın ıslahı elbette ki ıbu kanunun Yüksek Heye
tinizden bu haliyle çıkmasını gerektirecektir. 

Üniversitelerimizin gelişmesi, fakültelerimi
zin gelişmesi hususunda Yüksek Meclisinize 
gelmiş bulunan tasarılar ve teklifler daima il
tifat görmüştür. IBu tasarı gerek Millî Eğitim 
Komisyonunda, gerekse Bütçe ve Plân Komis
yonunda daima olumlu bir şekilde mütalâa 
edilmiş, kabul edilmiştir. Ancak ıbu konuda 
Maliye Bakanlığının içinde bulunduğu bir sı
kıntı söz konusu mudur, değil midir, bunu 
kendilerinin takdir etmesi gerekir. Fakat her 
ne pahasına olursa olsun, diğer sahalarda ya
pacağımız fedakârlıklarla Ankara Tıp Fakül
tesi ile ilgili bu tasarının kabulü yerinde ola
caktır. iltifatınızın hu istikamette tecelli ede
ceğinden şüphem yoktur. Bu vesile ile Yük
sek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, buyuru
nuz efendim. 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan 
Adalet Partisi Elâzığ Senatörü Sayın Celâl 
Ertuğ ve arkadaşları Yiğit Köker, Muzaffer 
Akdoğanlı arkadaşlarımızın buraya getirmiş 
oldukları kadro kanun teklifi bir zaruretin 
neticesi olarak (buraya gelmiş bulunuyor. 

Aynı kanun teklifi, elimizdeki vesikaları 
tetkik ettiğimiz zaman ıgörüyoruz ki, 1969 yı
lında keza Yiğit Köker arkadaşımız tarafın
dan getirilmiş, Millî Eğitim Komisyonundan 
1969 yılında ittifakla geçmiş, yine 1969 yılı
nın 15 Nisanında o zamanki, Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı Sayın Mesut Erez arka
daşımızın da imzası ile Heyeti Umumiyeye ka
dar ittifakla gelmiş Ibir kanun teklifidir. 

IBu gösteriyor ki, (bu kanun teklifi daha 
1968 - 1969 yılında Ankara üniversitesi Tıp 
Fakültesinde Ibir kadro sıkıntısını neticesi ola
rak huzuru âlinize gelmek durumunda kalıyor. 

Arkadaşlarım, Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi 1945 te kurulan Ibir fakülte olması iti-
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bariyle, o tarihte bu tarihte birçok tıp fakültele
rinin anasını teşkil etmiş bir fakülte oluyor. Bu
rada konuşan değerli arkadaılarım, Şemsettin 
Sönmez, Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Bey ve 
Fahri Uğrasızoğlu arkadaşlarımın ve doktor Sa
lih Bey arkadaşımın da belirttiği gibi Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi örnek bir fakülte 
manzarası göstermektedir. Şöyle ki, bu fa
külte Hacattepe Tıp Fakültesini ve üniversi
tesini doğurmuş, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sini doğurmuş, Erzurum Tıp Fakültesini do
ğurmuş, en son olarak da geçen yıl Diyarba
kır Tıp Fakültesini faaliyete geçirmiş. 
Yani Ankara Üniveristesi Tıp- Fakül
tesi Hükümet Programına muvazi olarak 
yeni üniversiteler, yeni fakülteler aç
mak çığırında ve çabasında olan bir fakülte 
oluyor. Ancak, böyle bir faaliyete giren ve 
1945 de 14 kürsü ile faaliyete geçtiği halde 
ondan sonra hiçbir kadro talebinde bulunma
dan bu fakülteleri doğuran bütün Parlâmento 
mensubu arkadaşlarımızın memnuniyetle müşa
hede ettiği Göz Bankasını faaliyete geçiren, 
Verem Savaş derneklerinin faaliyeti ile işbir
liği yapan, 'gecekondu mmtakasındaki vatan
daşların tedavisine el uzatan, yine modern ta
babetteki Radyo - Biyoloji Enstitüsünü açan, 
Mediko - sosyal merkezi açan bu fakülte bir 
durumla karşı karşıya kaldı. Her yeni fakül
tenin, her yeni üniversitenin açılmasiyle bir-

. likte Hükümet yeni kadrolar verdiği halde, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1945 deki 
kadrolariyle idare etmek mecburiyetinde ve 
kösteklenme halinde kalıyor. Şöyle ki; bir 
basit misal arz edeyim : Bünyede açılan yeni 
bir kadın doğum kliniği yeni bir psikiyatri 
kliniği ve yeni klinikler. 

Arkadaşlarım, bir katlık bir binada elli 
yatakla çalışan bir müessese üç yüz yataklık 
bir müessese haline geliyor, hiçbir hekim kad
rosu yok, asistan kadrosu yok, hemşire kad
rosu yok. Arkadaşlar, bu vaziyette hizmet 
yürümez. Şimdi de, geçen sene başlatılan Di
yarbakır Tıp Fakültesi bu kadroların kös-
teklenmesiyle kapanmak tehlikesine doğru git
mektedir. Yani buna el uzatılmıyacak olursa 
büyük bir hizmet aksaklığı doğacaktır. 

Şimdi, arkadaşlarım, burada konuşan Millî 
Eğitim Komisyonundan, Sağlık Komisyonun

dan Adalet Partisinden değerli arkadaşları
mın ve Cumhuriyet Halk Partisinden konuşan 
değerli arkadaşımın da belirttiği gibi bu kanu
nun bir özelliği, bu kanun geçen yılda da 
(kadük olup bu sene tekrarlanmıştır) bütün 
komisyonlarda, komisyonlardaki bütün parti
lerin üyelerinin ittifakiyle bu hale getirilmiş 
bir kanun. Yani bizzarure orada, enine bo
yuna müzakere ediliyor, oraya Millî Eğitim 
Bakanlığı temsilcileri, rektörler, dekanlar Ma
liye Vekâleti temsilcileri geliyorlar, uzun uzun 
bu kanun enine boyuna müzakere edilip mü
şahede ediliyor ve buraya olgunlaşmış olarak 
geliyor. Ümidederim M, Yüksek Heyetiniz, 
bu kanunun bugün burada kanunlaşmasiyle, 
gerek Hükümet Programının tahakkuku bakı
mından gerekse hizmetin ifası bakımından ha
yırlı bir iş yapmış olacaktır. 

Yalnız Sayın Dekan ki, burada Millî Eği
tim bakanımız tavzif etmişler, burada bulu
nuyorlar, Rendeciyle temas ettiğimiz ızaman 
müşahede ediyoruz ki, bu haliyle dahi ihtiyacı 
tam karşılayamıyor, ama bütçe zaruretleri do-
layısiyle bu kadarla yetiniliyor. 

Aziz arkadaşlarım, bütçe bakımından tet
kik ettiğimiz zaman müşahede ediyoruz ki, bu 
kanun bütçeye hiçbir malî külfet getirmiyor; 
500 bin lira civarında bir külfet M o da terfii 
gelip de terfi edememiş üniversite öğretim üye
lerinin, doçentlerinin, profesörlerinin, asistanla
rının ve uzmanlarının ve yeni hemşire, laborant 
kadrolarının sebebiyle oluyor. 

Sorduğumuz zaman Sayın Dekana, Millî Eği
tim Bakanlığının temsilcisi olarak huzuru âliniz
de bulunan Sayın Dekana, sadece 39 tane birin
ci dereceden profesör kadrosunun verildiğini, 
görüyoruz 'ki bu büyük bir şey teşkil etmi
yor, 45 kişiye baliğ oluyor 2 000 lira allan pro
fesör adedi. Halbuki 69 kişi müstahak olduğu 
halde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakülıtesinde(ki 
profesörlere bu kanunla dahi1 (bilâhara gelecek 
kaunlar dolayısiyle, birkaç sene sonra) bu 
kadroları veremiyoruz. 

Benim de benden evvel konuşan değerli A. P. 
sindeki, Milî Eğitim Komisyonundaki, Sağlık 
Sosyal Komisyonundaki ve diğer (komisyonlar
daki arkadaşlarım gibi, C. H. P. den konuşan 
değerli grup sözcüsü arkadaşım gibi istirha
mım, geçen seneden bu seneye kadük kalan bu 

I 'kanunun biran evvel kanunlaşmasiyle. değerli 
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hizmetler veren. Hükümet programına paralel 
hizmet götüren Ankara Üniversitesi Tıp Fafciil-
tesinin bu kadro kanunu biran evvel çıkabil
sin. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen.. Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum: Kalbül edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu Kanunu değiştiren kanımlıa-
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 5239 sayılı Ankara Üniversite

si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu jkanumı de
ğiştiren kanunlara bağlı .cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmına ait kadrolardan bağlı (1) sayılı 
cetvelde bösterilen kadrolar kaldırılmış yerine 
bağlı (2) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

a) öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
4 Doçent 
5 » 
6 » 
7 » 

b) 
6 Asistan 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
3 Uzman 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
3 Okutman 
4 » 
5 » 

45 
25 
21 
22 
20 
40 
40 
31 

öğretim yardımcıları 
10 
50 
67 
90 

183 
5 

12 
8 
8 

16 
2 
3 
4 

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

950 
800 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 500 
1 250 
1 100 

6 
7 

3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
8 

10 
11 
11 
11 
11 
11 

6 
9 
9 
4 
5 
5 
7 
9 

10 
11 
12 
14 
8 
9 

10 
11 

» 
» 

c) Memurlar 
Başhekim 

» Muavini 
Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro Şefi 
Öğrenci işleri Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci Mümeyyiz 
Memur 
Hesap Memuru 
Ambar Memuru 
Karantina Memuru 
Ayniyat Levazım Md. 
Ayniyat Levazım Memuru 
idare Memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Diştabibi 
Başhemşire 

» Yardımcısı 
Hemşire 

» 
» 
» Yardımcısı 

Ebe 
» 
» 
» 

3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

30 
10 
45 
25 

3 
4 
3 
2 

950 
800 

1 500 
950 

1 100 
950 
800 
700 
600 
700 
700 
500 
450 
450 
450 
450 
450 
950 
600 
600 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
600 
500 
450 
400 
300 
700 
600 
500 
450 

BAŞKAN — 1 nci madde ürerinde söz is
tiyen... Yok. 1 nci maddeye bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasını istiyen bir öner
ce vardır, önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
(2) sayılı cetveldeki öğretim üyeleri kadro

larından 1, 2, 3 ve 4 profesör kadrolarının aşa
ğıdaki şekilde tadilini arz ve tokîif ederim. 

1 Profesör 30 2 000 
2 » 30 1 750 
3 » 23 1 500 
4 » 27 1 250 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 
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BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi 2 sayılı cetvelde kabul buyur
duğunuz bu önerge ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun, yayımını takibeden 

ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Madde üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, buyuru

nun. 
Açık oylamada, oyunu kullanmıyan arkada

şımız var mı? Gider Vergileri kanun tasarısı 
için yapılan açık oylamada, oyunu kullanmı
yan arkadaşımız varsa lütfen kullansın. 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — 
Aziz arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı arka
daşımızın Komisyonla beraber uyarak Cahit Ka-
rakaş arkadaşımızın vasıtasiyle verdiği takririn 
kabulünden sonra 1 nci maddenin aldığı şekil 
ile kanun vuzuh bulmuş oluyor. Ancak, madde 
2 de, kanun tekniği bakımından bir hata var
dır. «Bu kanun yayımını takibeden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girer.» diyor. Yine 1 nci 
maddeyi okuduğumuz zaman, 1 sayılı cetveli 
kaldırıyor, 2 sayılı cetveli onun yerine ikame 
ediyor. Malûmuâliniz, aylıklara müstehak ola
bilmek için ayın son günü tâyinin yapılması 
icabedecektir ki, ayın birinden itibaren maaş 
alınabilsin. Bu sebepten, hem kadro kalkar, 
hem de ay başından itibaren yürürlüğe girer 
ise, bir teknik arıza ile birkaç kişi o ay maaş 
alamıyacak duruma girebilir. Bunun ıslahı 
teknik bakımdan gayet basittir. Onu şöylece 
ifade ettiğimiz takdirde mesele tamamen mah-
lûl hale gelir : 

«Madde 2. — Bu kanun, yayımını takibeden 
ay sanundan itibaren yürürlüğe girer.» demek 
icabedecektir. Bu baptaki takririmi de Yüksek 
Başkanlığa arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen var mı? Sayın Uğrasızoğlu, buyuru
nuz efendim. 

Açık oylama işlenil bitmiştir, kutuyu (kaldı
rınız. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım; değerli (Sunigur arkadaşım, 
bu kanunun yürürlük maddesinin ay sonundan 
^ibaren uygulanmasının uygun olacağı kanaa
tiyle, mütalâasını ıserd ettiler. Şimdiye kadar 
çıkardığımız kanunların hiçbirisinde teknik (ba
kımdan, ibir kanunun ay sonunda uygnlatnacağı-
na dair Ihiçbir misal gösterilemez ve böyle bür 
şey de zaten yoktur. (Kanunu İtedvin ©den arka
daşlarımız, gerek fakülte ve igerekse fcomlisyon-
lar olarak (bu husus üzerinde uzunlboylu durmuş
lardır. B!öyle 'bir uygulama neticesinde, yayımı
nı takibeden ay (başından itibaren uygulanması 
lıalinde, hiçbir 'arkadaşımızın mağdur olacağı 
kanaatinde değilim. 

Sayın 'Sungur'un (teklifi kanun tekniğine de 
uymaz. Bu balkımdan maddenin aynen, kabulü 
ile olduğu gibi oylanmasında fayda vardır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 

TadiH önergesini okuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Konuşulan kanunun 2 inci maddesinin, aşağı
da olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Madde 2. — Bu kanun, yayımını takibeden 
ay sonundan itibaren yürürlüğe girer. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Komisyon, esasen ka
nunda bu önergenin verilmesindeki igaJyenin ye
rine geldiği kanaatindedir. Bu bakımdan öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — IBu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. • 

Teklifin tümü üzerinde lehlinde veya aley
hinde söz isltiyen var mı efendim? 
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YUSUF IZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Tek
lifin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — (Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarımı. 
Bugün 'Türkiye'nin eksikliğini hissettiği me

selelerinden (bari süresiz , doktor mevzuudur. 
Anadolu'nun birîçok vilâyetlerinde, hastaneler 
mütehassıs 'doktorsuz hizmeit ifa etmektedirler. 
Ezcümle, kendim bulunduğum Adıyaman vilâye
tinde 4 hastanede tek hür mütehassıs (hekim 
yoktur. 

Bu itibarla, Ibu kanunu (teklif edenlere, mem-
leketMi (büyük (bir hizmetine ihtiyaç hissettikleri 
zaviyesinden kendilerine teşekkür ederim ve 
Meclisimizin bilhassa bu doktor mevzuunda, Ana
dolu'nun çok lüzum (hissettiği bu ftmevzuda, bu 
kanunun lehinde oy kullanmalarını bekler, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Aley
hinde (görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — ISayın Asutay, buyurunuz efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, değerin arkadaşlar; 

Kanunun laleyhinide görüşmek üzere el kal
dırdım. Bunu baştan görüşmek lâzımdır. Kanu
nu reddetmek mümkün değildir. Büyük bir ihti
yaca 'cevap veren bir kanundur. Arkadaşlarımı
zın tümü, yıllardan beri lazap çeken bu fakülte
deki arkadaşlarımızın, kadro karşılığı kadro ve
rilmeden çekmiş 'oldukları sıkıntıları detaylı ola
rak arz ve ifade 'ettiler. Kamunun tümünün red
di mümkün değildir. Ancak bdr nokta huzuru
nuza gelmeye beni zorladı. 

Kanunun maddesinde, 300 liralık bir hem
şire kadrosu, 450 liralık bir hemşire kadrosu, 
400 liralık bir hemşire kadrosu ile 600 liralık 
idare memurluğu, 400 liralık idare memurluğu 
diye kadrolar tesbit Edilmiştir. 30 sene çalışan, 
büyük vukuf sahibi profesörlere de (1 750) lira 
gibi bir maaş tesbit edilmiştir, bu yetişmez. Ya
şama arzusunda olan ve çalışacak kişileri, vatan
daşları bu yöılden daha normal bir hale 'getire
bilmek için gayret (sarf eden bu (müessesedeki 
arkadaşları 300 - 400 liraya çalıştıramayız. Tür
kiye'de işçi için :as!garii yevmiye 18 liradır, bu 
ayda asgari ücret olarak (©20) lira eder. Buna 
mukabil, (300) lira olarak bir hemşire kadrosu
nu tesbit etmişiz. Bu kadro aylığı yetmez. Ha

yat şartlarına göre, bir sağlık [müessesesini tes
lim ettiğimiz arkadaşları, dengeli bir yaşantı 
haline getirme zorunluğu içimdeyiz. 

Bu noktadan, tesbit edilmiş 'olan kadronun, 
yetersiz (bir ücret olarak dikkate ve değere alın
ması, gerekir. Bu, benim djtirak edebileceğim 
bir husus değildir. Sırf bu noktadan, bu kanu
nun ücret faslıma ait maddesine muhalif oldu
ğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. (Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif (Meclisimizce kabul 'edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş 
bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kadrosu 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/40) (Millet 
Meclisi S. Sayısı:11) 

BAŞKAN — Bütçe ve iPlân Komisyonu Söz
cüsü Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'm bir 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
GMindemlı, «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 'Cumhuriyet Se
natosu Kontenjan 'üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve 
Tarih - 'Coğrafya (Fakültesinde, Üniversiteler 
Kanunu gereğince, doçent kadrosunda profesör
lüğe yükseltilmiş bulunan (öğretim üyelerline, 
profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun 
teklifinin, gündemdeki bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini! arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir mütalâa 
var mı efemdim? Yok. Önergeyi 'oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifin görüşülebilmesi için (Sayın Hükümet 
ve Komisyonun yerini almasını rica ederim. 
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Sayın Millî Eğitim Bakanı, Sayın Maliye Ba
kanı veya yetkili dolacakları (bîr kimse var mı 
efendim? Yok. 

İlgili bakanlar veya görevli kıldıkları kim
seler yolktur. 0 itibarla, teklifin görüşülmesini 
teihir ediyoruz. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasanısı için yapılan açık oylamaya, (243) 

21 . 1 . 1970 O : 1 

üye katılmış, sonuçta (168) kaJbul, (74) ret, (1) 
cekinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce kaJbul 
edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle ve todtraz 
önce kabul buyurulan önerge muvacehesinde, 
22 Ocak 1970 Perşembe günü saat 15,00 fte top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,40 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen, oyların sonucu 

(K,abul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 74 

Çekinserler : 1 
Oya katıknıyanlar : 207 

Açık üyelikler : 0 

ADANA 
M. Salâhattiıı Kılıç 
Ahmet Topaioğlü 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali İlı.san| Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıl dirim 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
iSüleymam Çil/oğlu 
öm-er Eken 
Raf «t Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsimlet Sezigin 

[Kabul 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Alhımet İhsan Kırımlı 
Osiman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abiidiın İnan 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayya r 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Ze'kdye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Samri Aralan 
Fuat Avcı 
Mıehmjet Em£n Durul 
Hasan Korikmjazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensriıoğlu 

edenler] 
Neomettikı Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Yeli Gülkan 
Mustafa Harm-ancıoğlıı 

ELÂZIĞ 
Sajnjet Gül&oğan 
Örn êr Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık, Perinçek 

ERZURUM 
Rasıim, Clinislii 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismjet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürik 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

HATAY 
Halil. Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgün Silivri!i 
Naim<o İkbal To'kgöz 
Turgut Topaloğhı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musıa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin1 

Mustafa Topçular 
KAYSERİ 

M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Mehmet At'aJgün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş* 

KOCAELİ 
öevaJt Ademoğlu 
Vehlbi Engiz 
ıSaıbri Yahşi 
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KONYA 
Baihri Dağdaış 
Sezai Enguıı 
Mustafa Kuibilay İmer 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Ereız 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Mustafa. Orhaın Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

ADANA 
Ali Rıza GüMı 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziyaj Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçeriınez 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasam Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettıin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahiııoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Üzmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş cır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuran acuoğlu 

ORDU 
Haindi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattiıı Uzuııoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözen 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Haeıbaioğhı 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
ÇANAKKALE 

Mustafa CalıkoğlU 
EDİRNE 

Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Ervendi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sııtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

M. Sait Reşa 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Haydar Özdemir 
M. Kâzım özeke 
İlhami Sancar 
Reısjit Üllker 
Lcbit Yurd'oğlu 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Burhamettlin Asutay 
Şeref Bafcşık 
M. Hulusi Çakır 
İhs'an Güırsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güvem 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Haıs-an Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

TRABZON 
Alunet İhsan Birineioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Necmetltlin (3e /heıri 
Mehmet Ali Köklü 
Baihııi Karakecıilii 

UŞAK 
Orhan, Ddngiız 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
lısmalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

Mehmet Türkmenoğlu 
Mehimet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodasmanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
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SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Mehmet Arelantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şe'nıer 

ADANA 
Cevdet/ Akçalı 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oıraa 
Eimir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırakoğlu 
Ali Avnî Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Haımldi Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Bingit 
Oslman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafksüt 
Aydın Yalçiın 

ANTALYA: 
ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
F . Kayaalp Turalhamgil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 

Hüseyin Yeinipmar 

[Çekinser] 
[MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 

[Oya hatilmıyanlar] 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

BALIKESİR^ 
Salih Zeki Altmlbaş 
Öihat Bilgdhan 
Kemal E r t e n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (1.) 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küıntay 
ErtuğruT Mat 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İsmail Arar 
Kemıal DemArer 
Abdurrahmıan Güler 
ihsan Tontbuş 
Arslan Topçufbaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yuısuf Azizoğllı 

Ha^an Değfer 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Uhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Naci Yıldırım^ 

ERZURUM 
Saibahattin Araş 
Turhan Bilgin (B.) 
Rıfkı Danışmıan 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1, Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GlREıSUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
î. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdcmir 
(lü.) 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osmia 
Kefmal önder 
Akın özıdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaea 
Kema'l Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydübeyoğlu 
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KAYSERİ 
"Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erlbalkan 
Necati Kalayeıoğlu 
1. Efthem Kilıçoğlu 
(Sadi Koçaş 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Farulk Sükan 
Vefa 'Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Ertoek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Sami İlhan 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Sejrfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Knmbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
A^il Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Öndier 
(B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

Orhüln Öztrak 
TOKAT 

İsmet Hilmi BaJlcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekre'm Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral (1.) 

URFA 
M<ehmıet Ak'sıoy 
Necatd Aksioy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
(I.ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

28 NCt BİRLEŞİM 

21 . 1 . 1970 Çarşamba 

Saat: 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — IstaıKbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

2. _ Van Milletvekili Salih Yi İdiz'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

3. _ Nevşehir Milletvekilli Salâ'hattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

4. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

6. — Manisa Millcıtvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarmca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Satır'in, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir

mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

8. —• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının ıson durumunu teslbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

9. — Siirt Milletvekili Möhmşt Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

10. — Nevşcihir Milletvekili Salâhaittin Hak
kı Esatoğhı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatı ramlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana gctiıtliği fayda ve zararları teslbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

11. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

13. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
di1 na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 

(10/16) 



14. — Bursa Millctvelkili Sadrottin Çanıga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
eiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Haizine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

16. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması vo yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maıksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

17. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li! tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

18. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER • 

X I . — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na ek kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/158) (S. Sayı
sı : 16) (Dağıtma tarihi : 16.1.1970) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok-. 
tay'm, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
tanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 



14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Kumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (0/18) 

15. _ Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (0/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sari; edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. _ Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllü'-
nüm, çiftçilerim yeteri kadar zirai krediye ka-
vuşmıalairı için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından! sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mıun, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
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I tatbikatında zarara uğrıyam iköylülene dair 
Millî Savununa Bakamımdan sözlü ısonusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhom'uaı, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey hanayolu-
rıun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir (Milletvekili »Talât Orhom'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarımı Bakamından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamımdan 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzımir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kamumun tatbikatıma dair 
Çalışma Bakamımdan sözlü sorusu (6/33) 

3ü. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da, bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 

I olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 

I getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(0/39) 

I 36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 

I değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sofusu (6/40) 
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37. — Sinop Milletvekili Tcvfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asf;;.tlanm;t': mıı ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık' Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu ('6/49) 

46. •—• İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. -^ Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletveküi Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

öl . — Samsun Milletveküi İlyas Kılıç/m, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova 'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletveküi Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili" Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Babanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
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ziraate elverdıgili topraklara dıalİT Maliye Balkanın- I 
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguîdak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
c.ak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Millet vekili Turhan özgün er'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımeydana gelen 'olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Oranan Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğiu'nun, Kastıamonutâa bir kâğıt fabırlka-
smın kurulup kurulmıyaeağma dair Başbakan
dan yözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/62) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Miılletvelkili öttner Buyrufoçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragölMin mey
dana getirdiği taşkınların önlenımesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
SOÎUSU. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebe'bine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından, sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nıaı, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 



85. — O d u Milletvekili Ferda Gü'ley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, .boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

' 88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Paılaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ok üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
©dilemlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 
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97. — Afyon Karalhisar Milletvekili Haindi 
Hamaımcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz Ihadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözllü sorusu (6/1Ö1) 

98. . - Antalya Milletvekili Ha's'an Ali Cül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı (bâzı 
köylerin se'l felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Bakanından sözlü 
sorusu .('6/102 } 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: I I I ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Syaısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan (iğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanım teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân. komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) C 

X 3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında 

kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (1/39) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1970) 

4. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 «ayılı Türk 
Parasının kıymetini koruma hakkımda Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân "komis
yonları raporları (1/2) (S. ıSayısı : 17) Da
ğıtma taıiihi : 17 . 1 . 1970) 

\ 





Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 
sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanunu 
değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon

ları raporları (2 /41 ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hususundaki 
kanun teklifini gerekçesi ile bağlı cetvellerini birlikte sunuyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 6 . 11 . 1969 

Elâzığ Senatörü Kontenjan Senatörü Ankara Senatörü Kastamonu Milletveikili 
C. Ertuğ B. Üner Y. Köker M. Akdoğanlı 

GEREKÇE 

1945 yılında 14 kürsü halinde öğretime açılan Ankara Tıp Fakültesi süratle gelişmiş ve 
(3 bugün 45 kürsü ve enstitü haline gelmiştir. 
1) Ege Tıp Fakültesinin, Hacettepe Tıp Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp fakülteleri

nin nüvesini teşkil eden öğretim üyelerini yetiştirmiş bulunan Ankara Tıp Fakültesi Ankara 
I Verem Savaş derneklerinin organizasyonu ile faaliyetlerinin devamını sağlamıştır; Medi-
'ko - Sosyal Merkezi açarak faaliyete geçirmiş ve bu faaliyeti sürdürmüştür. Bir örnek mües
sese olan Göz Bankası Ankara Tıp Fakültesinin eseridir. Ankara Tıp Fakültesi, Kanser Sa
vaş Kurumunun faaliyetlerini üzerine almış v e gelişmesini sağlamıştır. 

Diğer yandan, Ankara Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunu açmıştır. Okul geliş--
me yoluna girmiş ve 1968 de ilk mezunlarını vermiştir. 

Diyarbakır Tıp Fakültesinin kuruluşunu üzerine alan ve bir süre metotlu şekilde çalışa
rak hazırlıklarını tamamlıyan Ankara Tıp Fakültesi 17 Ocak 1969 da Diyarbakır Tıp Fakülte
sini öğretime açmıştır. 

Kuruluşundan bu yana binlerce mezun veren, ihtisas alanında çok sayıda eleman yetiş
tiren ve memleket çapında âmme hizmetleri gören Ankara Tıp Fakültesinin ülkemiz irfanı
na yaptığı hizmetler göz önüne alınırsa keyfiyet ve kemiyet bakımından eşsiz bir faaliyet 
örneği ortaya koymuştur; gün geçtikçe hizmet kapasitesi büyük ölçüde artan Ankara Tıp 
Fakültesi gerçekten iftihar edilecek bir müesses e haline gelmiştir. 

1959 dan beri Lepra, Radyobioloji, Uzay-Denizaltı enstitüleri kurulmuş, Kardio - Vasküller 
Cerrahi, Beyin Cerrahisi ve Gastro - Enteroloji kürsüleri açılmıştır. 

F. K. B. nin Ankara Tıp Fakültesinin bünyesine almmasiyle Fizik, Kimya, Botanik, Zoo
loji kürsüleriyle tıp öncesinde Genatik, İstatistik kürsüleri yeniden kurulmuş ve bu kürsü
lerin kadrolarını Ankara Tıp Fakültesi kendi b üyesinden verdiği kadrolarla karşılamıştır. Ye
niden kurulan kürsülerin yürüteceği hizmetler için kadro verilmesi gerekeceği tabiîdir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü ile Doğum ve Kadın hastalıkları kürsüleri yeniden 
inşa edilen miodern tesislerinde her yıl bir kat daha genişliyen hizmetlerini dar kadrola-
riyle büyük sıkıntı içinde yürütmek zorunlu ğunda kalmışlardır. 
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Buı yıl Toplum Enstitüsü kurulmuştur. 1968 de yönetmeliği çıkan bu Enstitü, Sağlık ve 

Sosyal Yardımı Bakanlığı ile işbirliği yaparak halen gecekondu bölgelerinde (15 000) şahsın 
sağlık hizmetlerini ücretsiz «larak yapmakta ve aynı zamanda tıp eğitimi bakımından yarar
lar sağlamaktadır. Bu yıl uygulanacak projeye göre mevcut sağlık ocağı sayısı 7 ye çı
karılacak ve yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığiyle işbirliği yapılarak (70 000) kişiyi 
kapsıyan bölgede sağlık hizmetleri sosyalizas yon esaslarına göre ve örnek bir şekilde sağ
lanacaktır. Bu bakımdan da öğretim üyesi ve yardımcısı ile hemşire, teknisyen kadroları
na ihtiyaç vardır. 

Cerrahi ve Dahiliye kürsülerinde açılan seksiyonlara ve Diyarbakır Tıp Fakültesi kürsüle
rine öğretim üyesi ve uzman yetiştirilmesi kadro gerektiren bir husustur; ve bu hizmetlerin 
zaman kaybedilmeden .yerine getirilmesi zarureti aşikârdır. 

Nihayet, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin hızla artan hizmet kapasitesinin karşı
lanması amaciyle mevcut kadro darlığı göz önüne alınmış ve böylece uzman, asistan, me
mur, hemşire, ebe ihtiyaçlarının süratle giderilmesi ve halen fakültede görevli bulunan ve kad
rosuzluk nedeniyle terfi edemiyen profesör ve doçentlerle, kadrosuz profesör ve kadrosuz 
doçentlerin kadro ihtiyaçlarının biran önce giderilmesi için kanun teklifimize bağlı ilâve 
kadroları da içine alan (2) sayılı cetveldeki kadroların verilmesi öngörülmüştür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meölisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No, : 2/41 
Karar No. : 2 

4 . 12 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komiisyonunııuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve üç arkadaşının, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi) kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi, Ankara Üniversitesi tem silicileri, Milılî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcileri ve teklif sahibinin iştirakiyle tetiklik ve müzakere edildi. 

1945 yılında öğretime açılan Ankara Tıp Fakültesi süratle gelişmiş ve bugün 45 (kürsü ve 
enstitü hailine gelmiştir. 

Bu gelişmeyi göz önüne alarak mevcut kadroların kifayet etmediğini ve yeni kadroların ilâve 
edilmesini derpiş eden bu kanun teklifini Komisyonıumıuz da benimsetmiş ve teklifi cetvelleri ile 
beraber aynen kabul etmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Bıaşikamlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. Mehmet Yardıma, 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Sözcü 
Amasya 

Salih Ay gün 
Çorum 

Kemal Demircr 
İmzada bulunamadı 

Konya 
T. Yılmaz Öztuna 

İmzıada) bulunamadı 
Niğde 

Söz hakkım saklıdır 
Nuri Kodamanoğlu 

Ankara 
Mustafa Maden 

İmzada bulunamadı 
Denizli 

Sami Arslan 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

İmzada bulunamadı 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Kayseri 
T. Doğan Avşargil 

İmzada bulunamadı 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 2/41 
Karar No: 3 

31 .12 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru]an, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ ve 3 arkadaşının, (5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuıııl'uş Kadroları ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi) ve 
gerekçesiyle, Millî Eğitim Komisyonunun 4 . 12 . 1969 gün ve 2/41 Esas No. lu raporu, ilgililerin de 
katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Gerekçede de etraflıca izah edildiği üzere Ankara Tıp Fakültesi 1945 yılında örğetime açılmış ve 
o tarihten itibaren devamlı bir gelişim geçirmiştir. 

Fakülte, Ege ve Atatürk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin teessüsüne yardımcı olarak öğretim 
kadrosunu temin ettiği gibi, son olarak Diyarbakır Tıp Fa'kültesinin de kuruluşunu üzerine almıştır. 
Fakültenin bugünkü 'kadrosu ile bu gelişimin zaruri 'kıldığı ihtiyacı karşılamak mümkün değildir. 

Bu itibarla, teklif Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek ectvelleriylc beraber aynen kabul 
edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Sakarya Rize Ankara Erzurum 
N.Bayar E. Y. Akçal M. K. Yılmaz R. Danışman 

Adana 
M. K. Küçüktepfepmar 

İmzalda bulunamadı 

-Bol-u 
H. 1. Cop 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İçe]. 
H. C. Okyayuz 

İmzada ıbulunaanaldı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Maraş 
A. İmaimoğlu 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Ifzuner 

A. Karahisar 
II. Dinç er 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

K. Demir 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 
Muğla 

M. Akarca 

Uşak 
0. Dengiz 

İmzada 'bulunamadı 

Ankara 
T. Toker 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Sivas 
M. Timisi 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İmzada (bulunamadı 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
II. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
/ / . Okçu 

Tokat 
/. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Celâl Erttuğ 

ve 3 arkadaşının teklifi 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu Kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişik

lik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5239 sayılı Ankara Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanunu de
ğiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmına ait kadrolardan bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış yerine 
bağlı (2) ısayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takibe-
den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plân Komisyonunun metni 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanun
lara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. •— Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi »aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 12) 



— 5 — 

Teklife bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
6 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

3 
6 
5 

Görevin çe§ 

a) 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

öğretim 

idi 

üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 

Asisitan 
» 

» 
Uzman 

» 
» 
» 
» 

Okunman 
» 
» 

o) 

Başhekim 

Memurlar 

(Tabip) 
Başheikim Muavini 
Sekreter 

(Tabip) 

Sayı 

16 
15 
20 
22 

5 
31 
25 
25 
30 

40 
60 
90 

183 
7 
8 
8 
8 
8 
2 
3 
3 

1 
1 
1 

Aylık 

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

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
800 

1 500 
950 

1 100 

D. 

6 
7 
8 
9 
8 
8 

10 
11 
11 
10 
10 
10 

6 
9 
9 
4 
6 
5 

. 6 
7 
9 

10 
11 
12 
14 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro şefi 
öğrenci İş. Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 
Hesap Memuru 
Ambar Memuru 
Karantina Memuru 

Ayniyat Lv. Müdürü 
Ayniyat Lv. Memuru 
İdare Memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Diş Tabibi 
Diş Tabibi 
Başhemşire 
Başhemşire Yardımcısı 

Hemşire 
» 
» 

Hemşire Yardımcısı 
Ebe 

» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

20 
5 

42 
25 

1 
2 
2 
2 

Aylık 

950 
800 
700 
600 
700 
700 
500 
450 
450 
500 
500 
500 

950 
600 
600 

1 250 
950 

1 100 
950 
800 
600 

500 
450 
400 
300 
700 
600 
500 
450 

(2) SAYILI CETVEL 

1 
2 
3 
4 

4 
5 
6 
7 

a) 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Öğretim üyeleri 

45 
25 
21 
22 

20 
40 
40 
31 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 

1 250 
1 100 

950 
800 

6 
7 
8 
9 

10 

3 
4 
5 

b 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

öğretim yardımcıları 

10 
50 
67 
90 

183 

5 
12 
8 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
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D. 

6 
7 
3 
4 
5 

•JS 
7 , 

3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
8 

10 
11 

Görevin çeşidi 

» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 
» 

c) Memurlar 

Başhekim 
» Muavini 

Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
:» 

Büro Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 

Sayı 

8 
16 
2 
3 
4 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

— 

Aylık 

950 
800 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 500 
950 

1 100 
950 
800 
700 
600 
700 
700 
'500 
450 

6 — 

D. 

11 
11 
11 
11 

6 
9 
9 
4 
5 
5 
7 
9 

10 
11 
12 
14 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Memur 
Hesap Memuru 
Amıbar Memuru 
Karantina Memuru 
AyniyaJt Levazım Md. 
Ayniyat Levazım Memuru 
İdare Memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Diştaibibi 
Başhemşire 

» Yardımcısı 
Hemşire 

» 
» 
» Yardumcıısı 

Ebe 
» 
» 
» 

Sayı 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

30 
10 
45 
25 
3 
4 
3 
2 

Aylık 

450 
450 
450 
450 
950 
600 
600 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
600 
500 
450 
400 
300 
700 
600 
500 
450 

Bütçe Plân Komisyonu metnine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Telklife ıbağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Töklife bağlı (2) sayılı cetvel aynen kaJbul 
edilmiştir. 

•« mmm »t 
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