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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

23 ncü Birleşim 

30 .1 .1968 Salı 

İçindekiler 
"Sayfa 

1. —'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 853:854 

2. — GELEN KÂĞITLAR 854:855 

3. — DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 855 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen'in; 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun geçen 
Birleşimde yaptığı gündem dışı konuş
masında partisini haksız olarak itham 
ettiğine, Trüfkiye İşçi Partisinin de katıl
dığı Akdeniz meselelerini görüşmek üzere 
yapılan toplantının mahiyeti hakkında 
açıklamalara dair demeci. 855:856:864:866 

2. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'-
un; lise ve ortaokul öğrencilerinin imti
han yönetmelisini protesto maksadivle 
yaptıkları yürüyüşe katılanlar arasında 
teşvikçi yaşlı kişilerin bulunduğu, sarf 
edilen sözlerin korkunçluğu ve çocukla
rın sokağa dökülme • sebepleri üzerinde 
durularak, memleketin istikbali bakımın
dan bir tehlike mahiyeti taşıyan bu gibi 
hareketlerin önlenmesine dair demeci. 856:858 

3. — Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
tem'in, Bakanlığın imtihan yönetmeliği 

Sayfa 
üzerinde hassasiyetle durduğuna, Türk
lüğü, ile iftihar eder, bilgili ve disiplinli 
bir nesil yetiştirilmesi için program ve 
yönetmeliklerin ıslahı yoluna g id i ld iğ i 
dair demeci. 858:862 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 
Eskişehir'de Türkiye İşçi Partisi İl Yö
netim Kurulunca bastırılıp dağıtılan iki 
beyannameye dair demeci. 862:864 

5. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'-
in; Doğu bölgelerinde devam etmekte bu
lunan şiddetli, kıs münasebetiyle yiyecek, 
yakacak ve bir, iki ay sonra başlaması 
kuvvetle muhtemel bulunan hayvan yemi 
sıkıntılarının giderilmesi hususunda Hü
kümetin gerekli tedbirleri almasına dair 
demeci. 864 

6. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'
nun; öğretmenlerin T, İ. P. ilce teşkilâtı 
kurduklarına ve DİSK ile ilgili beyan v* 
yasalara dair demeci. 866:867 

4. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 867 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Enver Kök'e hastalığına binaen, izin 
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verilmesine dair Başkanlık teskeresi. 
(3/657) ' 867 

5. _ CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 867 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bor maden
ler. Araştırma Komisyonu üye seçimi. 
(10/15) " 867:868 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER . 868 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlar», ra
porları (Millet Meclisi 1/344; Cumhuriyet 
Senatosu 1/865) (S. Sayış?. : 1084) 88&:&0, 

903:906 
2. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş 

Kadrolar, hakkındaki 5247 sayılı Kanu
na ek konun tasarısının Millet Meclisince 
kabul, olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları. raporları (Millet Mec'isi 1/452; 
Cumhuriyet Senatosu 1/870) (S. Sayısı : 
1035) 870:873 

3. — 6990 sayılı Atatürk üniversitesi 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-
r'v3+. Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları. rat>orla~rı. (Millet Mec
lis*. 1/345; Cumhuriyet Senatosu 1/867) 
(S. Sayısı : 1081) 873:874 

4. — 3017 sayılı fMıhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Ka
nunun 24 ncü maddenin 2 nci fıkra<vn-
da ve bu kanunun ekleri olın 3820, 4929 
ve 7138 sayılı kanunlara bağ1?, kadro cet
vellerinde değişiklik yansıyanına da'r 
kanun tasarısının Millet. Meclisince kabul 
olunan, metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosya! tşler ve Bütçe ve Plân komisvon-
lar. raporları. (Millet Menisi 1 /416: Cum
huriyet Senatosu 1/869) (S. Sayısı : 
1082) 874:875 

5. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sa
yılı Atatürir Üniversitesi Kanunun geçici 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yü
rürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması. 
ve geçici dördüncü maddesinde değişik-

Sayfa 
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/371; Cumhuriyet Senatosu 
1/866) (S. Sayısı : 1083) 875:377 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 877 

A) Sözlü sorular ve cevapları 877 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs me
selesine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/443) , 877 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı Bütçesinden yapılan pik
nik yerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/449) 877 

3. —r Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğday
ların zararlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/479) 877 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde 
yaşıyan.veya Türkiye'ye gele.:, vatandaşla
rımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/482) " 877 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon santra
line dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/463) 877 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, ihracatımızın art
masına dair, Ticaret Bakanından sözlü 
Dorusu (6/465) 877 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğ-
retmen okullarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/453) 877 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlık
larının artırılmasına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/454) 877 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamo-

852 
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nu ilinin köy ve mahallelerine dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in ce
vabı (6/485) 877:881 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
si Mehmet özgüneş'in, Sincan (Ankara) 
Lisesi ile coğrafya öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/483) 881 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgünes'uı Millî Eğitim 
Bakanlrğına bağlı orta dereceli okullar
da uygulanmak üzere yayımlanan sınıf 
geçme ve imtihan Yönetmeliğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/487) 881 

12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artukmaç'ın, kaymakamla
rın görev mahallerine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/488) 881 

B) Yazılı sorular ve cevaplan 881 j 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars üye-

Sayfa 
si Sim Atalay'ın, posta seferlerine dair 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bil
giç'in yazılı cevabı. (7/403) 831:882 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, etüt ve proje giderlerine 
dair, sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/410) 882:883 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, küçük sanayi çarşı ve si
teleri kurulmasına dair yazılı sorusu 
(7/412) 883:888 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'ın, Orman Genel Müdür
lüğü Bütçesine dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağda}'in yazılı cevabı 
(7/418) 888:896 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'ın Diyanet İşleri Bajkan-
lığı Bütçesine dair sorusu ve Devlet Baka-
nj Hüsamettin Atateyli'nin yazılı cevabı 
(7/420) 897:902 

1. —'GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyosi Fethi Tevetoğlu; Associated 
Prens Ajansının, İtadan Komünist Partisinin 
Akdeniz meselelerini görüşmek ü^ere düzenle
diği toplantıca Akdeniz bölgesinden onbir ko
münist partisine mensup liderlerin katıldığını 
ve bu toplantıya Türkiye İşçi Partisinden mil
letvekili ilri. üyenin de iştirak ettiğini bildirdi
ğini b-yanla, bu milletvekillerinin başkanlık
tan izin alıp almadıklarını, masraflarının hangi 
teşkilât tarafından karşılandığını rorclu ve bu 
gibi a^ırı sol hareketlere Parlâmentonun dikka
tini çekti. 

Tabiî Ü7e Mehmet; Özgüncş; değiştirilen 
İTitihan Yönetmeliğinin reaksiyonları ve Millî 
Eğitim Bakanının gazeteye verdimi beyanat 
üzerinde durmuş, doneme tatbikatının daha ev
vel yapılıp ondan sonra kati yönetmelik isdarı 
yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönücüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ıu vekillik edece

ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Siva? Üyesi R'fat öç-
ter.'e izin verilmesi baklandaki Ba^kanık tezke
resi okundu ve izin kabul olurdu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret 
Cündoğan ile Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'-
nun, Bor madenleri konusunda Senato araştır
malı istiyen önergesi okundu, üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra, bu mevzuda Cumhuriyet 
Senatosu Araştırması açılması ve Arattırma Ko
misyonunun beş üyeden teşekkül etmesi kabul 
edileli. 

39 Ocak 1958 Sa!ı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere saat 17.10 da Biricime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
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SORULAR I 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı Mumcuoğlu'nun, Malkara ilöe merkezi 
ile Şahin bucağı arasındaki yola dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gonderiTmiş-

.tir. (7/423) . | 

2. — GELEN 

Raporlar 
1.. — 6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanu

nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/345; Cumhuriyet Se
natosu 1/867) (S. Sayısı : 1081) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1968] 

2. — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
24 ncü maddesinin 2 nci fırkasında ve bu ka
nunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı ka
nunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/416; Cumhuriyet 
Senatosu 1/869) (S. Sayısı : 1082) [Dağıtma 
tarihi : 29 .1 .1968] 

3. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/371; Cumhuriyet Senatosu 1/866) (S. 
Sayısı: 1083) [Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1968] 

4. — Hacettepe üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/344; Cum
huriyet Senatosu 1/865) (S. Sayısı : 1084) [Da
ğıtma tarihi : 29 .1 .1968] 

5. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun ta-

2. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 1. 
Eteni Karaka.pıcı'nın gizli proje diye adlandırı
lan] bir habere dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/424) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun Çorlu ve Tekirdağ müf- , 
tülerine dair yazılı soru önergesi, Devlet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/425) 

KÂĞITLAR 

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/452; Cumhuriyet Senatosu 1/870) (S. Sayısı: 
1085) [Dağıtma tarihi : 29 .1 .1968] 

6. — 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/374) (S. Sayısı: 
1045) [Dağtıma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/441; Cumhuri
yet Senatosu 1/842) (S. Sayısı : 1059) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/429; Cumhuri
yet Senatosu 1/841) (S. Sayısı : 1048) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Sena
tosu 1/855) (S. Sayısı : 1054) 

10. — istanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/437; Cumhuriyet 
Senatosu 1/847) (S. Sayısı : 1055) 

11. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senato
su 1/852) (S. Sayısı : 1046) 

12. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 
1/848) (S. Sayısı : 1052) 

13. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Se
natosu 1/846) (S. Sayısı : 1047) 
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14. — Karayolları Genel Müdürlüğü • 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/438; Cmhu-
riyet Senatosu 1/849) (S. Sayısı : 1056) 

15. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/431; 
Cumhuriyet Senatosu 1/863) (S. Sayısı : 1050) 

16. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (S. Sayısı : 1053) 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet 
Senatosu 1/860) (S. Sayısı : 1058) 

18. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/432; Cumhuriyet Senatosu 1/857) (S. Sayısı: 
1051) 

19. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet 
Senatosu 1/858) (S. Sayısı : 1057) 

20. — Devlet Hava Meydanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) (S. 
Sayısı : 1049) 

21. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/442; Cumhuriyet 
Senatosu 1/864) (S. Sayısı : 1060) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Nahit Menteşe (Çanakkale) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun geçen Birleşim
de yaptığı gündem dışı konuşmasında partisini 
haksız olarak itham etiğine, Türkiye İşçi Parti
sinin de katıldığı Akdeniz meselelerini görüş
mek üzere yapılan toplantının mahiyeti hakın-
da açıklamalara dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın ismen söz 
istemiştir. Hangi hususta Sayın ismen? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Zaptısabık 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıt hülâsası mı, zaptı sabık 
hakkı da mı efendim? Yoksa yanhş ithamlarda 
bulunulduğu iddiası ile mi? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Efendim 
zaptı düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

'HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bundan önceki birleşim
de Adalet Partisi Senatörü Fethi Tevetoğlu'
nun partimin, T. i. P. sini Roma'da tertibedi-
len antiemperyalist toplantıya katılmaseı üze
rine yapmış olduğu konuşmada bu toplantının 
mahiyeti hakkında Yüce Senatoya yanhş bilgi 
verdiği için bu hususu düzeltmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Her şeyden önce, Şunu be
lirtmek istiyorum ki, bu kürsüden yapılacak ko
nuşmaların, gerçekleri kasten tahrif etmemesi 
gerekir. Çünkü böyle yapılırsa aydınlığa va-
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rılmaz, tartışmalar kısır olur. Şimdi sayın üye
lere Roma toplantısının mahiyeti ve partimizin 
iştirak nedenlerini anıklamak istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın ismen, zaptı sabık hak
kında görüşmeler ancak pek vahîm bir anlayış 
tarzının düzeltilmesini kapsıyabilir. Yoksa cevap 
mahiyetinde konuşma zaptı sabık değildir. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Cevap efen
dim: 

BAŞKAN — O zaman gündem dışı bir ko
nuşma yapma hakiniz mahfuz tutabilirsiniz. 
Ama şimdi Roma'da yapılan toplantınm gün
demini burada ifade, zaptı sabık hakkında bir 
konulmayı kapsamaz. Bu sebeple, zaptı sabık 
hudutları içerisinde boyanda bulunursanız söz
lerinize devam edersiniz, aksi takdirde üzülerek 
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalırım. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, yalnız ben bu2"ün sabah
leyin saat 10,00 sıralarında, bu2"ün Senato da 
Başkanvekilinin Fikret Turhan^il olduğunu 
sanarak kendisine c'ündem dışı bir konuşma 
yapmak üzere hazırladığım istem kâğıdını götür
müştüm, Kendisi bana dediler İd, «Bu kadar 
uzun yazmaya lüzum yoktur, zaptı sabık hak
kında derseniz bu da kâfidir.» Ben de bunun 
için ikinci bir yazı ile sadece, zaptı sabık hak
kında konulmak istiyorum, ibaresini yazarak 
kendilerine gönderdim ve ben aslında gündem 
dışı konuşmak istiyordum, kendileri bu tarzda 
çevirdiler. Onun için ben hazırladığım bu şey 
ne şekilde kabul edilirce edilsin ben burada 
geçen toplantıda partimi iMendiren ve ona 
yöneltilen konuşmaların doğru olmadığını is
patlamak için bilgiler vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Ama zıptı sabık, konuşmala
rın cevabı değildir. Zaptı sabık, daha önceki 
konuşmanın aksini ispat niteliğini de taşımaz 
zaptı sabık daha önce zapta geçen hususların 
yanlışlığını ve vahîm durumun düzeltilmesini 
kapsar. Bu sebeple size içtüzüğün emrettiği 
saptı sabık hakkında komrma imkânını vermiş 
bulunuyorum. Fakat bu hudutlar içinde kullan
manız1. rica ediyorum. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Pek Sayın 
Başkan, "güzel ama, ben de size ifade ettim, 
hangi tarzda bir uygulama yaptığımı ve bu uy
gulamadan ötürü arkadaşlarınızın, yani, Sa
yın Fikret Turhangil'in bana öğütünü ve ona 

göre gündem dışı konuşma istemini zabtı sabıka 
çevirdiğimi ve benim aslen arzumun gündem dı
şı konuşmak olduğunu bu istem kâğıdımın ha
len yanımda olduğunu söyledim. Yine de vahîm 
bir hâdise karşısında diyorsunuz bence bu va
hîm... 

BAŞKAN — Sayın İsmen İçtüzüğe riayet 
bakımından daha dört sayın üyenin gündem 
dışı konuşma talebi vardır. Daha son-a beşinci 
olarak gündem dm konuşma talebinde bulunan 
size geniş bir Irıdut içerisinde söz vereceğim. 
A.ma ben İçtüzüğe riayete mecburum. Znbn sa
bıkın budunları içinde sizi konuşturabilirim. 
Aksi takdirde konuşmanızı kesmek zorunda ka
lacağım. Ricam şu; şimdi sözünüzü kediniz, sonra 
talepte bu'unun size ondan sonra gündem dışı 
söz vereceğim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Şimdi rd? 

BAŞKAN — Evet, bugün. 

2. — tstanhul Üyesi Tekin Ariburun'un, lise 
ve ortaokul öğrencilerinin imtihan yönetmelisini 
protesto maksadiyle yaptıkları yürüyüşe katılan
lar arasında teşvikçi yaslı kişilerin bulunduğu, 
sarf edilen sözlerin korkunçluğu ve çocukların 
sokağa dökülme sebepleri üzerinde durularak, 
memleketin istikbali bakımından bir tehlike ma
hiyeti taşıyan bu gibi hareketlerin önlenmesine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun «Şahidi 
olduo-um bir talebe olayı hakkında öneminden 
ötürü Sayın Senatoya kısaca malûmat arz etmek 
üzere gündem dışı söz verilmesini isterim* de
mektedir. Buyurun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, geçen Cuma 
günü Bah-elievlerde ve dün de Sağlık Bakan
lığının karşısındaki meydanda ortaokul ve lise 
talebelerinden müteşekkil büyük kü t le l in ba
ğırarak, çağırarak sokakları işgal ettiklerini 
gördüm. Tesadüfen her ikisinde de oradan geçi
yordum. Trafik durmuş, birtakım po'isler de 
işe karışmışlar. Adeta sokak bir nevi kovalama
ca oyunu şeklinde bir kargaşalık meydanına 
dönmüş. Anlaşılıyordu ki, gazetelerden do öğ
rendiğimize göre, birkaç şehirde daha evvel baş
lamış olan Maarif Bakanlığının sen zamanlarda 
çıkarmış olduğu bir yönetmelik dolayısiyle lise 
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talebelerinin ve buna katışan bası ortaokul ta
lebelerinin, protesto gösterileri idi. 

Şimdi bendenizin burada dikkatimi çeken 
bir iki husus var, bilhassa onu arz etmek iste
rim. 

Birincisi, her iki yerde de gerek Bahçeliev-
lerde ve gerekse Sağlık Bakanlığı meydanındaki 
hâdisede, bu kütle arasında bu çocukları idare 
eden birkaç kabaca genç vardı. Anlaşılıyor ki, 
bunlar lise talebesi değil. Bunların kılık ve kı
yafetleri saçlarının hali, son zamanlarda sokak
larda gözüken bâzı acayip gençlerden olduğu 
anlaşılıyor. Evvelâ bunlar işaret ediyor son
ra ötekiler bağırıyor, çağırıyorlardı. Binaen
aleyh, çocukların bu kimseler tarafından veya
hut da bir organizasyon tarafından bilhassa kış
lar tılmakta olduğu ve kışkırtıcıların da içlerin
de bulunduğu gözle gayet gazel, rahatlıkla gö
rülebildiği ve tesbit edilebildiği' keyfiyetini arz 
ediyorum. 

İkincisi; genç talebelerin o esnada bağırarak 
söyledikleri bâzı sözlerdir. Bunları not ettim, 
meselâ «Biz Atatürk gençliğiyiz, hakkımızı ken
dimiz alırız.» «bu yönetmelik bizi mahvetmek 
için yapılmıştır.» tabiî bunları birisi söylüyor, 
birçokları da bağrışıyorlar etrafında : «Gençlik 
yürüyün, susmayın, korkmayın», «bu ne biçim 
yönetmelik, bu ne biçim Hükümet, bu ne biçim 
Maarif?» Buna benzer, bu mealde bağrışnıalar 
ve sözler... Bu hâdiseyi gördükten sonra tanıdı
ğım birkaç öğretmen ve maarif mensubu arka
daşımla görüştüm. Onlar da netice olarak kana
atlerini arz ettiler, söyledikleri şudur; bu hâdi
selerden okulları sorumlu tutmak yerinde de
ğildir, yerinde olamaz. Okul dışında talebenin 
durumu ve tutumuyla'okul idareleri meşgul ola-
maı Okullarımız öğretimle ilgilidir, okul dışı 
terbiye onlara ait değildir. Yalnız öğretimle il
gilidir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, kısaca bu hâdiseyi 
çok kısa olarak birkaç yönden tahlil etmek zo
rundayız. 

Birçok şehirlerde ortaokul ve liselerin öğren
cilerini sokağa dökecek kadar öğrencileri tedir
gin eden bu yönetmelik hemen tamamiyle öğ
retmen kadrolarından gelme olan Maarif erkâ
nının dikkatlerinden nasıl sıyrıldı ve nasıl geç
ti? Her şeye rağmen anlaşılıyor ki, aksaklığın 

30 . 1 . 1968 0 : 1 

ekseriyeti kendi bünyesi içinden neşedediyor. 
Yani, Maarif 'bünyesi içinden neşedediyor. Bu 
çok şayanı dikkat bir husustur. 

İkincisi; Devlet ve Hükümet milletin eğiti- ^ 
mini topyekûn tekabbül etmiştir. Bunun bir mâ
nası da Türk Milletinin ve Devletinin istikbal ve 
bekası keyfiyeti de Maarif Vekâletinin sorumlu
luğuna verilmiştir. Yani, bugünkü bu gençler 
birkaç sene sonra Devlet ve Hükümet idaresin
de yer alacaklar, daha birkaç sene geçtikten 
sonra da bilfiil idari mevkilerde liderlik ve ge
nel müdürlük gibi idari yerlerde fiilî hizmet al
mış olacaklar. O halde bü talebeler için, Devlet 
ve Hükümet kendilerine karşı bu nimeti hiçbir 
para, hiçbir masraf almadan veriyor, bütün ha
yatı müddetince meslek sahibi edinceye kadar 
eğitimini tekabbül ediyor. Ondan sonra da bir 
yere tâyin ediyor. Bu nimete mukabil o talebe
nin de bir külfeti olması icabeder, bu sorumlu
luğu hissetmeleri icabeder, Bu sorumluluğu id
rak etmiyorlarsa cdemiyorlarsa genç yadların
dan başlıyarak onlara bu sorumluluğu öğrete
cek kimdir? Bu hususta eğitim yapacak kim
dir, bu hususta onları talim edecek, terbiye ede
cek kimdir? 

Şimdi sormak lâzımgeliyor, Devletin ve mil
letin bekası sorumluluğu anayonü ile Maarif Ve
kâletine verilirse talebesinin de bir mukabil me
suliyeti olur, hiç şüphesiz ve bu sorumluluğu 
idrak edemez veya tekabbül etmezlerse, bu tak
dirde naııl olur da maarif çilerimiz ve öğretmen-
lcrimiu, «biz talebenin okul dışı hareketlerinden 
sorumlu değiliz» derler? Bunlar birbirlerine çok 
bağlı şeyler, çok girift şeyler. Vazifesi, Türk 
gençliğini bütün mesuliyetlerini kavrıyacak ve 
idrak edecek ve bu mukaddes sorumluluğu da 
tekabbül edecek yani bunlara kabul ettirecek 
zihniyette ve erginlikte yetiştirmek olan Maarif 
Vekâletimiz ve maarif mensuplarımızın artık 
zannediyorum İd, bu keımekeşe son vermeleri 
zamanı gelmiş ve hattâ geçmekte bulunmuştur. 
Dün, daha dün memleketin her yönden istikbali
ni eline alacak olan, sorumluluğunu eline alacak 
olan yani bekasını, muhafazası sorumluluğunu 
yüklenecek olan genç üniversitelilerimiz şu ve
ya bu seoeple sokaklara dökülüyorlardı, biz de 
bunlardan yakmıyorduk. Şimdi bugün ortaokul 
ve liselere sıra geleli. Bu ne hâzin ve hattâ ne 
korkunç bir manzara arkadaşlar?.. Bu çok mü-
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him addettiğim - Zannederim şüphesiz cümleniz 
de öyle addetmektesiniz - bu hâdisenin menşei 
acaba yalnız bir yönetmelik meselesi midir? 
Yoksa topyekûn gençliğimizin yetiştirilmesinde 
yani, yine ısrarla arz ediyorum talim ve terbi
yesinde olan bir inanç yanlışlığının, bir sistem 
noksanlığının, yanlışlığının ifadesi veya neticesi 
midir? 

Sayın arkadaşlarım, bu bir alarm çanıdır, 
çoktandır bu çan çalıyor. Bununla meşgul olma
mız lâzım. Eğer bu çok mühim addettiğim ve 
hiç şüphesiz hepinizin de öyle addettiğine inan
dığım meselede maarif çilerimiz ve Maarif Ba
kanlığı kâfi derecede etkili ve yetkili davrana-
mıyacaklara şu veya bu sebeple, o zaman arka
daşlar bu işin sorumluluğunu biz taşıyoruz, biz
lerin işi ele almaklığımız lâzımgelir. Sürüp ge
len ihmalleri biz de göz göre göre daha da boş 
boş bırakıp sürüklettirmeye müsaade edemeyiz. 
Yol gösterelim, icabeden kesin, enerjik tedbir
leri almak bizim ödevimizdir. Tüzük mü değişe
cek, sistem mi değişecek, bunu yapmak bizim 
elimizde, kanun getirmek bizim elimizde hattâ 
Maarif Bakanlığını, Hükümeti zorlamak da bi
zim elimizdedir. Bu da partiler üstü fevkalâde 
mukaddes ve ehemmiyetli bir vazifedir. 

Mâruzâtım bir teşekkür, bu mesele üzerinde, 
lâzımgelen ehemmiyeti verelim lâzımgelen ener
jik teşebbüsleri yapalım ve bu işe de bir niha
yet verelim. Memleketin istikbalini emniyetini 
memleketin geleceğini hiç olmazsa şimdiden em
niyet altına alacak tedbirleri almış olalım. 

Maruzatım bu kadardır, saygılarımı arz ede
rim. 

3. — Mîllî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in; 
Bakanlığın İmtihan Yönetmeliği üzerinde hassa
siyetle durduğuna, Türklüğü ile iftihar eder, bil
gili ve disiplinli bir nesil yetiştirilmesi için prog
ram ve yönetmeliklerin ıslahı yoluna gidildiğine 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ayrım si
zin gündem dışı önergeleriniz vardır ve Sayın 
İlhami Ertem'den öncedir. Sayın İlhami Ertem'in 
de gündem dışı konuşma hakkında önergesi var
dır. Yalnız konuşmalar arasında irtibat bakımın
dan, sıranızı bozarak sırada bulunmıyan, Sayın 
ilhami Ertem'e gündem dışı söz vereceğim. Bu
yurun Sayın Bakan gündem dışı. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok muhterem arka
daşlarım, gerek geçen birleşimdeki Sayın Özgü-
neş'in orta dereceli okullardaki sınıf geçme ve 
imtihan yönetmeliği hakkında gündem dışı ko
nuşmaları, gerekse Sayın Tekin Arıburun'un 
gündem dışı şimdi bu meseleye temas etmeleri 
karşısında, bu durum hakkında Yüksek Heyeti
nize gerekli bilgiyi vermeyi zaruri buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi, aziz 
milletimize temel hak ve hürriyetleri huzuru, 
refahı, saadeti vâdetmiştir. Muhakkak ki, millî 
bütünlüğümüz, ekonomik gelişmemiz, kültür ve 
sanat alanlarındaki inkişafımız, Millî Eğitimi
mizin yeterli olmasına bağlıdır. Adalet Partisi 
Hükümeti, enerjik bir Hükümettir, enerjik bir 
iktidardır. Memleketin sorunlarını, Türkiye'yi 
iyiye götürmek, mükemmele götürmek için sür
atle karar alan bir Hükümettir. Bundan sonraki 
konuşmalarımda, ben, diye konuşursam beni ba
ğışlayın. Çünkü, sorumlu benim, hareketlerin so
rumluluğunu ben tekabbül ettiğim için bundan 
sonraki maruzatımda ben diye konuşacağım, 
eğer bundan doğacak bir sorumluluk varsa millî 
Eğitim Bakanı olarak bana aittir, ama memle
ketin dâvalarını korkmadan sarahatle ortaya 
koymak ve onların neticeye varması için iyi so
nuca erişmesi için alınması lâzımgelen kararlar
da isabet varsa, elbette bu iktidarıma ve Hükü
metime aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitimin ve 
gençlerimizin yetişmesinin; yeterli tarzda yetiş
mesinin Türkiye için hayatî bir ehemmiyet ka
zandığı bir gerçektir. Bu bakımdan eğitim me
totlarımız üzerine eğilmek, müfredat program
larımız üzerine eğilmek, memleketimizin kaçınıl
maz bir'zaruretidir. Bu bakımdan müfredat 
programlarımızdaki iki hususun bilhassa üzerin
de durarak bunların telâfisine çalışmaktayız. 

Bir tanesi bugünkü müfredat programları
mızda Türklük şuurunu mükemmeliyetle id^âk 
etmeye ve Türk milliyetçiliğini bütün özellikle
riyle kavramaya ve Türklükleriyle iftihar eden 
karakter sahibi insanlar yetiştirmek ve bun
ları sağlamak için müfredat programlarında bâzı 
değişiklikler yapılmaya zaruret vardır. Bu deği
şiklikler yapılmakta ve devam edilmektedir. 

ikincisi, bilhassa fen eğitimimizin, modern 
çağımızın, günümüzün usullerine ve anlayışı-
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na uygun tarzda yine inkişaf ettirmeye de 
ihtiyaç vardır. Fen projesi nâmı altında bu 
çalışmalar da yapılmaktadır. 

Üçüncüsü, okullarımızda metot, sistem ve 
müfredat programlarının en iyi tarzda öğre-
nilebilmesini, çocuklarımızın yetişmesini sağ-
lıyacak olan kısımdır ki, bu sınıf geçme ve 
imtihan Yönetmeliğinin maddeleri arasında 
yer almaktadır. Binaenaleyh, biz millî eğiti
mizi istenilen hedefe ulaştırmak için mese
leyi bir tarafından değil, üç tarafından birden 
tutmuş haldeyiz. Eğer biz, sınıf geçme ve im
tihan Yönetmeliği ile modern pedagojinin, 
asrımızın eğitim ilminin gereklerini getire
mezsek, bu tarzı okularımıza yerleştiremezsek, 
müfredat programlarımızda gerekli değişik
likleri yapmamıza rağmen netice almamıza 
imkân yoktur. Bu bakımdan iki yıldan beri 
üzerinde çalışmalar devam eden sınıf geçme 
ve imtihan Yönetmeliğinin, işe başladığım za
manda süratle neticelendirilmesini, bu memle
ketin daha fazla beklemeye takati olmadığını, 
binaenaleyh biran evvel modern pedagojinin 
icaplarını memleketimizde gerçekleştirmek lâ-
zımgeldiği emrini verdim. Bunun üzerine Ta
lim ve Terbiye Heyeti, iki yıldan beri devam 
eden çalışmalarını süratlendirdi, neticeye var
dırdı. Bundan sonra bu yönetmelik bütün ille
re gönderildi, illerde Millî Eğitim müdürleri
nin başkanlığı altında, orta dereceli bütün 
okullar toplanarak bu yönetmeliği tahlile ta
bi tuttular, tenkidlerini yaptılar ve neticele
rini Bakanlığa bildirdiler. Bu zamanında ba
sına da aksettirildi ve onlardan gelecektenkidle-
ri de dikkate alındı. Bunu mütaakıp gelen ten-
kidler ve Talim Terbiye Heyetinin karan, 
Millî Eğitim Bakanlığında iki defa Genel Mü
dürlerin iştirakiyle birlikte okundu, tahlile ta
bi tutuldu, tenkidleri yapıldı ve ondan sonra 
yönetmelik kesin şeklini alarak yürürlüğe gir
di. 

Şu ana kadar cereyan eden hâdiselerin için
de, başka ifadeyle yönetmeliğin eğitim pren
siplerinin tesbitinde mutlak olarak Türkiye'
deki eğitimcilerin eğitim görüşleri hâkim ol
muştur. Benim yaptığım şey, biran evvel çalış
maların bitirilmesi ve biran evvel uygulamaya 
konmasının sağlanmasıdır. Bu yönetmelik, 
Tebliğler dergisi de elimizde, önuygulama ola

rak çıkarılmıştır, muhterem arkadaşlarım. Ön 
uygulamanın mânası açıktır. Şimdi gerçek 
bu olunca demek ki, biz yönetmeliği mutlak 
bir tatbikatın icabı olarak değil, bir önyar-
gılamanın icabı olarak yürürlüğe koymuş bu
lunuyoruz. Bunun mânası şudur ki, tatbikat
taki aksaklıklar, eksiklikler dikkate alınacak 
ve hiç kimse mağdur olmadan tatbikat en iyi 
tarzda takibedilmek, değerlendirilmek suretiy
le yönetmelik hiçbir öğrencinin mağduriyeti
ne imkân vermeden tadile tabi tutulacaktır. 
Ben muhtelif konuşmalarımda bu hususu be
lirtmeme rağmen hâdiselerin bu hale neden 
geldiğine biraz sonra temas edeceğim. Şimdi 
arz ediyorum M, yönetmeliğin, her zaman her 
yerde münakaşasına hazırım. Münakaşasına 
hazırız. Yönetmelik, Türkiye'de modem eğiti
min gereklerini getirmek için yapılmıştır. Yö
netmelik bu bakımdan mükemmeldir. Yönet
melik iki gaye güder. Bir tanesi; ana gaye ço
cuğun ilgi ve kabiliyetine göre gelişmesini, 
seviyeli tarzda yükselmesini sağlamaktır. Ge
len maddeler bu ilkeyi gerçekleştirmek için
dir. Yönetmelik bu gayeye nasıl ulaşacaktır? 
Şu tarzda; dersler birinci devrede gruplara ay
rılmıştır. Sınıf geçmek için üç dersten, lise
lerde dört dersten çocuk zayıf sayılabilecek 
not aldığı halde ortalaması, bir formasyonun 
ifadesi olan muayyen not derecesini tuttur-
muşsa ilgi duymadığı, kabiliyeti olmadığa bu 
sahada yıpranmadan ve o sahadaki emeği is
raf edilmeden kabiliyeti olan ve ilgi duyduğu 
sahada gelişmek suretiyle yönünü tayin ede
cek ve böylelikle çocuk hem sene kaybetmi-, 
yecek hemde ilgi duymadığı sahada yıpran-
mıyacak. Buna mukabil ilgi ve kabiliyet duy
duğu sahada kendi kabiliyetini inkişaf ettir
mek imkânını sağlıyacaktır. Birinci ilkesi yö
netmeliğin budur. 

İkincisi; Türkiye ekonomik bakımdan bir
takım meselelere sahiptir. Türkiye ekonomi
si gençlerin uzun yıllar okul sıralarında de
vamına imkân vermemektedir. Binaenaleyh, 
çocukların kısa zamanda kabiliyetlerinin be
lirmesi suretiyle, yönelmesi gereken yere yö
nelmesini sağlamaktır. Bu maksatla birtakım 
sorumluluklar getirmiştir. Sayın Tekin An-
burun'un biraz evvel temas ettiği meseleler; 
zaman zaman şikâyetini yaptığımız diskotek-
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ler, klüpler ve ilgisizlikler bütün sene içinde 
dersle meşgul olmamak ondan sonra imtihan 
anı geldiği zaman imtihana yöneltmek sure 
tiyle gerekli çalışmayı ve gerekli eğitimi sağ
lamaya mahzurlara önlemek üzere okullarda
ki tedris müldetinin tahdidedilmesi ve imtihan
ların Eylül yerine Hazirana alınmak suretiy-
lo çocukların daimi sene içinde çalışmacının 
temin edilmesi ve sonra bir kurca tabi tutulmak 
suretiyle Haziran sonunda tedrisata bitirmek 
hem aileleri huzura kavuşturmak hemde her şe 
yo rağmen çocuğu yani bir devreye, öğretme 
ni yeni bir ders devresine daha iyi yetiştir
mektir. Bnaenaleyh, toplarsam, yönetmeliğin 
gayesi ikidir. Bir tanesi çocuğu ilgi ve kabi
liyeti istikâmetine yöneltmek, ikincisi, ekono 
mik meselelerle aile'ere yardımcı olmak sure
tiyle, cemiyetin havasını ela almak suretiyle 
çocukları sene içinde dersleriyle meşgul k.l-
mak, öğretmenleri bu sahaya eğlltmek, ve bey 
le^ikle çocukları sene içinde daima dersleriyle 
irtibatlı kılmak. 

Bu tatbikat acaba birkaç okulda yapı'ıp 
heyeti umumiyasine teşmil edilmemelimiydi? 
Eğer bu olsayd*. bugünkü mevzuubahsolan hu
zursuzluk bilâhara bu yönetmeliğin teşmili 
açanda aynen cereyan edecek idi. Çünkü ge
tirdiği birtakım yenilikle:*, getirdiği birtakım 
meseleler vardı, bir. 

İkincisi, bizim memleketimizde tatbikat ba
şa gelmeden katî suretle meselenin üzerine 
eğilinmemektedir. işte arz ettiğim durum bu
nun ifadesidir. Biz ycnetme'iği, bütün vilâyet

lere bütün okullara gönderip hepsinin müta
lâasını istememize rağmen, iş, tathika* anma ge
lene kadar hiç kimse aksine mütalâa yürütme
miş bilâkis, zabıtlar dosyada±r, hepsi bunur. 
mükemmel olduğunu belirtmiştir. B'.ı bakam
dan Türkiye'nin biran evvel modern eğitim 
sistemine kavuşması, Türkiye'deki eğitim ve 
öğretim meselesini biran evvel eğitim ilkeleri 
içinde inkişaf ettirmesi için süratle hareket et
mek lâzımdı, işte ben tu sürati yaptım ve bu 
sürati yaparken bugün memlekette bir huzur
suzluk doğdu. Bu huzursuzluğun sorumlusu 
ben değilim, muhterem arkadaşlar. Neden ben 
değilim? Ben, baştan beri birçok defalar ge
rek Millî Eğitim müfettişlerinin gerek Talim 
Terbiye Heyeti üyelerinin yurdun her tara

fına gittiğini her yerde orta dereceli okulla-
:r. idarecileriyle toplantı yapıldığını ve ka

darlar aldığını bu kararlara göre bu devre için
le yönetmeliğin şartlarımıza uymıyan kısım-
armın nlah edileceğini, hiçbir kimsenin, yö
netmeliğin her hangi bir maddesinde dâhi sa
rahat bulunsa da bulunmasa da mağdur olmı-
ya cağını, çünkü bu elimizdeki değiştirmek su
retiyle, yani yönetmeliği şartlarımıza uydur
mak süratiyle en k:sa zamanda Türkiye'yi 
mükemmel bir sınıf geçme ve imtihan Yönet
meliğine kavuşturacağımı arz ettim. Buna rağ
men huzursuzluklar.: yaratmak istiyenler bu 
lâvanın peşinden gitmişlerdir. Maalesef bir 
çoî: tevekküller bu meselenin destekleyicisi ha
line gelmişlerdir. Bir çok, mevki işgal edenler 
memlekette bir huzursuzluk doğsun diye ço
cuklarını bu hareketin içine itmişlerdir. Ben 
'iangi teşekkür erin, hangi, politikacıların, han-
yi müessaselarin bu tahrikin içinde olduğunu 
curada arz etmekte memleket huzuru Rakı
mından fayda bulmuyorum. Ama bu tahrikle
rin nerelerden geldiğini ne maksat yürütlüğü-
aü kimler tarafından yapıldığını tesbit etmiş 
bulunuyorum. (C. II. P. çıralarından biz de hi
lelin sesleri) 

BAŞKAN — Mülaha'o etmeyin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi EETEM 

(Devamla) — Beyefendiler, şunu arz etmek is
terim ki, zaten konuşmam eyle devam ettiği 
içir. Sayın ÖzTÜneş'in her zaman memleket me
şalelerinde ki hayacannr. takd'r ederim. Sure
ti kati yede kenclileride bu tenkidi yapmış ol
makla beraber bu tenkidlarimin bir maksada 
matuf olduğunu asla söylemiyorum. Ben daha 
önce dedün ki, ben bunu önuygulama olarak 
çıkarttım. Tenkidlerin ve aksaklıkların belir
tilmesini ben rica ediyorum. Ben bunun için 
toplantılar yaptırr.yorum, ben bunun için müfet
tişlerimi yurdun her tarafında dolaştırıyorum. 
Talim Terbiya Heyeti üyelerini seferber ettim. 
Binaenaleyh ben iyi. niyetli tenkidleri, daha iyi-
ya götürmek için yapılan tenkidleri memnuni
yetle, şükranla karşılıyorum. Benim arz etmek 
istediğim bu değildir. Benim arz ettiğim orta 
yerde gerçekler olduğu halde yönetmeliğin ıs
lahına el konduğu ve 15 Şubat'a kadar her 
türlü tedbirin alıracağı tdlrtildiği halde, öğ
renci temsilcileri ile konuşup bana tamamen 
mutabakatlımı bildirdikleri okul aile birliği 
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başkanları ve heyetleriyle konuşup tamamen 
mutabakatlarını1, almama rağmen çocukları so
kağa dökmek istiyen teşekküller dökmek is-
tiyer. veliler, dökmek istiyen siyasi şahıslar
dır. Ara etmek istediğim mesele budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar kafalarda 
bir-mefhum halinde yerleştirilmiştir. Ama biz 
günün şartlan içinde birtakım bozguncuların, 
birtakım kötü niyetlerin mâsûm yavruları ve 
muhterem velileri tedirgin etmelerine, istis
mar etmelerine sureti katiyede imkân vermi-
yeceğlz. Yönetmeliğin esası baki kalmak üzo-
re ve esasında hiobir yerden itiraz yoktur, 
çocukların ilgi ve kabiliyetleri üzerine geliş
melerini sağlıyacak hükümler üzerinde yurdun 
hır tarafında mutabakat vardır. Bu Türk maa
rifinde bir reformdur. Büyük faydaları kısa 
zamanda görülecektir. Kabul edilmiyen... 

OSMAN SAİM f!<LRIGÖLLÜ (Aydın) — 
Değiştirmeyin devam etsin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 

(Devamla) — Efendim, ikinci kısım, bu mem
leketin. şart"'arına uymadr.ğı görüler, henüz or
tam tarafından benimsenmiyen hükümleridir. 
Nelerdir onlar? Bunların birincisi sınıflarımı
zın kalabalık olması ve öğretmenlerimizin tak-
dlrleki durumlar?, bakımından notların yüz pu-
van üzerinden verilmesi sistemi değiştirilecek
tir ; 1.0 a indirilecektir bu bir. ikincisi, bugünün 
şarfam. henüz velilerin çocuklarını kaMliyet-
lerini tesbit ettirdikten sonra o istikâmete yö
neltmelerini değil kaç sene olursa olsun ted
rise devam etmeleri isteme tarzında lir. Binaen
aleyh, tahlil müddetinin tahdidedilmesi, belge 
usulünür. kaldırılma"! suretiyle çocukların bi
ran evvel kabiliyetlerini tesbit edip, o istikâ
mete yönelmelerini sağlıyacak hükümlerin he-
nün Türkiye'de tatbikine ortam müsait değil
dir. Veliler çocuklarını, ilgisi de olmasa, kabi
liyeti de bulunmasa illâ okutmuş olmanın ted
risata devam etmesinin kaç sene o^rsa olsun 
henüz zaruretine inanmaktadırlar. Bunları sağ
lıyacak olan, bunun aksini get'recek olan hü
kümler değiştirilecektir, imtihanlar EylüVe 
almacadır ve böylelikle bu husustaki değişik
lik, cemiyetin bugün bu ha7 e henüz bu duru
mu arzu etmediği anlaşılmış olmasına göre bu 
tarza yetirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, deneme tahtası de
ğildik, «sözünü kabul etmiyorum. Millî eğitim
le her şeyde deneme ile gerçeklere ulaşılabi
lir. Deneme olmadan doğruyu bulmaya, sistem
leri ilerletmeye, inkişaf etmeye, reform yapma
ya, hamle yapmaya imkân yoktur. Binaenaleyh, 
bl:; denemeyi yapacağız, ana denemeyi yapar-
kon kimseyi mağ.lur etmiyeceğiz. işte ben de
nemeyi yaptım. LIil'î eğitimin bugünkü şart
la T, içerisinde Türkiye'de modern eğitimin 
nelerinin uygulanabileceğini tesbit ettim ve bu
na göre aksaklıklara giderebilecek tedbir'eri 
almaktayım. 15 ŞııbaVa kadar bu meseleler ke-
slnleşeceklir ve 15 Şubat'tan sonra yönetmelik 
kesin şeklini alacaktır. Fakat bütün bu du
rum içinde yönetmeliğin esas hedefi yerini bul
muştur. Çocukların ilcisi ve kabilivetlerine 
göre yetiştirilmelerine devam edilecektir. Fa-
kat bâzı şcırtlaxn uygulanamamasmdan dolayı 
hiçbir çQcuğun mağdur olması- mümkün hâle 
getirilm'yscektir. Tedbirlerle bütün bunlar ıs
lâh edilecek böylelikle kvsa samanda modern 
eğitimin Türk'ye gerçeklerine uygun şartlara 
uygulama imkân bulunacaktır ve bu sene şart
larımıza en iyi uyan bir yönetmelik Türk millî 
eğitimine hediye edilmiş olacaktır. Böylelikle 
çoraklarımızın, daha iyi gelişmeleri • daha iyi 
yetişmeleri ve seviyelerini yükseltmeleri müm-
k'ın İTİmaoaktır. Bn. hareketlerde dıştan tah-
vl}-. vardır. Tekrar ediyorum, dıştan tahrik var
dı.'. Yoksa, d r arıya çıkışın, meseleyi anlaşma 
vobı ile halletmemiz hır zaman söylenildiği 
halde, başka sebebi yoktur. Sokağa dökülmek 
istenmesinde memleketin ana-^k bir ortama 
kavuşma:?. arzu edilmekte, birçok teşekküller 

br. gayeyi beslemektedirler. V« her hâdiseyi bir 
anarşik tutumun bir ümits'zliğ'n, bir hatanın 
ifadesi olarak büyütmek istemektedirler. Hâdi-
senin büyümeye gitmesinin sevcM budur. Mil
lî eğitimde birta^nm. çalkantılar içten gelme
mektedir. Sayın Tekin Arıburun'un belirttira 
meseleler memleketin umumi dertleridir. El-
>et, ki millî eğitimimizin idinde alınması ge
reken tedbir'er vardır. Bu tedbirler almmak-
+-adır. Ama çocuğun şu veya bu tarzdaki hare
ketini su veya bu tarza doğru yönelmesi çocu
ğun içinden ve eğitim, sisteminden rVği! Tür
kiye'nin. ichrle Hılunduğu dıs etkilerdendir. 
Dışarıdaki sosyal hâdiseler, Türkiye'nin içinde
ki vakıalar elbet ki çocuklara kadar sirayet 
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etmektedir, ettirilmektedir ama bunun içinde 
eğitim kendisine düşen payını yapmaya gay
ret edecektir. Hürmetlerimi arz ederim. 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzal'ın; Eski
şehir'de Türkiye îşçi Partisi 11 Yönetim Kuru
lunca bastırılıp dağıtılan iki beyannameye dkıir 
demeci. 

BAŞKAN — Eskişehir'de bir partinin ida
recileri tarafından yayınlanan beyannameler 
hakkında Sayın Ömer Ucuzal gündem dışı bir 
konuşma istemiştir. Buyurunuz Sayın Ucuzal, 
yalnız kısa olmasam rica edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; memleket ve millet 
için hayırlı kararlar almak üzere toplandığınız 
şu anda kıymetli zamanınıza aldığım için çok 
çok özür dilerim. 

Değerli arkadaşların. Konuşmamın mevzuu, 
hepinizi ve Aziz Türk Milletini yakınen alâka
dar edecek mahiyettedir. 

Geçen hafta içinde birer gün ara ile Eskişe
hir'de T. 1. P. Partisinin il Yönetim Kurulunca 
bastırılan iki beyanname, cadde ve sokaklarda 
dağıtılmıştır. Beyannamelerden birisini müsaa
denizle okuyacağım. 

Bir numaralı bildirileri! 

NATO VE TÜRKİYE 
Sayın yurttaş; 
Nisan ayma kadar Türkiye önemli bir karar 

vermek zorundadır. Bu karar NATO'dan çık
mak ya da NATO'da kalmak kararıdır. Ve veri
lecek bu kararın canımızla, malımızla, çoluğu-
muzla çocuğumuzla çok yakın ilgisi vardır. 
Onun için meseleyi milletçe bilmek, tehlikeyi 
görüp ona göre hareket etmek vazgeçilmez bir 
ihtiyaçtır. 

Çünkü NATO, karar alma yetkimizi smırlı-
yarak bağımsızlığımıza zincir vurmuştur. Bü
tün devlet daireelrine ve bütün askerî birlikler
le, köylere yabancı danışmanlar ve casuslar dol
muştur. Egemenliğimiz haleldar olmuştur. 

Çünkü NATO güvenliğimizi sağlamadığı gi
bi bizi korkunç tehlikelere atmıştır. NATO bizi 
bir ileri karakol saymış ve savaş halinde Tür
kiye'yi terk etmeyi planlamıştır. NATO Türk 
halkiyle, Türk ordusuna bir kurbanlık koyun 
gözü ile bakmıştır. İddiamızın delili açıktır. Uz

manlar bir savaşın ilk iki dakikasında 7,5 mil
yon Türkün öleceğini hesaplamışlardır. Durum 
böylesine korkunçtur, ve bu belâyı başımıza 
NATO sarmıştır. 

Çünkü NATO silâh sanayiimizi baltalıyarak 
bizi silâhsız bırakmıştır. Elimizdeki silâhlann 
NATO amaçları dışında kullanılması yasalâan-
mış, bu yüzden Kıbrıs meselesinde elimiz kolu
muz bağlı kalmıştır. 

Türkiye 1 nci Dünya Savaşma Hükümetimi
zin bile haberi olmadan girmiştir. Bugün de ay
nı tehlike vardır. Savaşa girmemiz Amerikan çı
karlarına ve Amerikalı Başkanın dudaklarına 
bağlıdır. Bugünkü savaşlar ise korkunç savaşlar 
olacaktır. Ve bütün ağırlık Türkiye'ye çullana-
caktır. Türkiye atom bulutu ile dolacak toprak
larımız halkımıza mezar olacaktır. 

İşte bu tehlikeden kurtulmak bağımsızlığı
mıza ve haysiyetimize vurulmuş bu zincirleri 
kırmak için NATO'dan çıkmak şarttır. Onun 
için de biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu teşki
lâttan çıkalım diyoruz, seni de bu teşkilâttan 
çıkma kampanyasına davet ediyoruz. 

Türkiye İşçi Partisi 
İl Yönetim Kurulu 

Eskişehir 

İki numaralı bildiri de aynı mahiyeti devam 
ettirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım. Bu beyannameler aynı 
zamanda orta öğretimde yeni tatbik edilen sınıf 
geçme yönetmeliği için yürüyüş yapan yaşı 18 i 
bulmamış öğrencilerin toplu bulundukları bir sı
rada talebelere de dağıtılmıştır. Henüz 18 yaşı
na gelmemiş bu gençler b*u korkunç ve tahrikçi 
ifadeleri taşıyan cümleler arasında bulunan 
NATO kelimesinin neyi ifade ettiğini dahi bil-
miyen bu gençler NATO'ya karşı duyup besli-
yeceği kanaatin o genç dimağlardaki tahribatı
nı takdirlerinize bırakırım. 

Bu gençler sizler gibi 1945 Türkiye'sini ve 
1945 dünyasını görüp yaşamamış hepsi dünya
nın kısmen sükûn devrine eriştiği 1950 den son
ra dünyaya gelen nesildir. 

1945 Türkiye'sini bilenler o zaman serhat şe
hirleri Kars'ın, Ardahan'ın ve Artvin'in nasıl 
Türkiye'den istendiğini ve Rusya'ya ilhak teşeb
büslerini bilirler. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
İstanbul ve İzmit dâhil olmak üzere bu 5 güzel 
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vatan parçamız da Rus amaline hizmet edecek 
bir Rus peyki olacak Devletin kurulması yolun
daki komünist emperyalizmini bilenekler, Bo
ğazlar üzerinde birçok haklar istiyen Rus ülti
matomlarını hatırlıyacaklar. Ama bu genç nesil 
haklı olarak bunları bilmediği gibi, NATO'nun 
da doymak bilmiyen komünist emperyalizmini 
önlemek dünya sulhunu temin maksadiyle ku
rulup, 1945 ve 1950 den sonra işbaşında bulunan 
hükümetlerin NATO'ya girebilmenin temini yo
lunda sarf ettikleri gayret ve çabaları da bil
mezler. Bu 18 yaşını idrak etmiyen aziz gençlik 
bunları haklı olarak bilmediği gibi daha birçok 
vatandaş da NATO'yu bilmez. Onun için T. t. P. 
bu bilgisizliği bir bilgiçlilik içinde istismara yel-
tenir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Okuduğum beyannamede tüyler ürperten fa

cianın tek müsebbibi olarak neden NATO ve 
Amerika dile getirilir de NATO'nun veya Ame
rika'nın karşısında olan komünist emperyaliz
minden düğmeye basınca Aziz Türkiye'yi cehen
neme çevirecek olan ve 2 dakikada 7,5 milyon 
Türk'ün ölümünü temin edecek karşı Devlet 
Rusya'dan bir kelime olsun bahsedilmez. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs hakkındaki T. 
B. M. M. nin aldığı karar gereğince Türk Mil
letinin şerefli ordusu, Türk Milletinin ve dünya
sının gözü önünde tüm olarak vatan ve yavru 
vatanın müdafaası yolunda vazife almış ve ha
len de vazife başındadır. Yıllardır dillerine do
ladıkları ve halen beyannamede de bahsettik
leri; elimizdeki silâhların NATO amaçları dışın
da kullanılması yasaklanmış iddiasiyle 35 mil
yon metrekare toprağımız hava meydanları ola
rak elimizden alınmış iddiaları da suya düşmüş, 
Adana'daki İncirlik meydanındaki hava alanı 
topyekûn Türk ordusuna teslim edilmiştir. Hâlâ 
bu yalanları söylemekten neden sıkılmazlar, 
utanmazlar anlamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu beyanname T. I. P. 
tarafından alınmış bir karar değil, bu bir icra
nın başlangıcıdır. Yılbaşında bir tebrik aldınız 
orada da bu fikir açıklanmış 1969 Türkiye'sini 
NATO'dan arınmış olarak istemekteler. Bu ar
zunun ne yolda icra edileceği hiç şüphesiz, Ak
deniz memleketleri komünist partilerinin Ro-
ma'da yaptıkları son toplantıda da ele alman 
yegâne meseledir. Bu toplantıya iştirak eden ko

münist partilerin çoğunun bulunduğu birçok 
memleket NATO'ya bağlı olduğu gibi hepsi de 
Akdeniz memleketidir. Akdeniz memleketlerin
de NATO'ya olan güven sarsıldığı gün, Rus em
peryalizmi 450 yıllık sıcak deniz emeline kavu
şacaktır. Böylece T. î. P. in de görevi olan ta
rafsızlık doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tarafsızlık istiyen T. 
I. P. in Genel Başkanın tipik hareketlerinden 
bir iki misal arz edeceğim : 

Geçen yaz bir zelzele felâketine mâruz kalan 
Adapazarı ve havalisinin kanayan yarasını sar
mak üzere o diyarda içtima eden Sayın Reisi
cumhur, Hükümet Başkanı ve Bakanlarla Parti 
Genel Başkanları arasında hatırlarsınız T. 1. P. 
Genel Başkanı yoktu. Bu zat o gün Viyetkong-
lann yarasını sarmak üzere yola çıkmıştı. 

Yine milletçe bir Kıbrıs meselesinde harbin 
eşiğine geldiğimiz günde de uydurma bir mah
kemede Viyetkongların müdafii olarak uydur
ma bir savcılık göreviyle memleket dışında idi. 

Genel Başkanı bu olan bir partinin elbette il 
teşkilâtının vatan ve millet sevgisi onun kadar 
da olamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Milletini 20 yıldan beri temsil eden 

Meclisler ve mesul hükümetlerin hiçbiri NATO'
nun bu karagün kâhinleri kadar kötülük teşki
lâtı olduğunu idrak edemediler mi? 

27 Mayıs sabahı idareyi ele alan arkadaşları
mız, ondan sonra kurulan koalisyon hükümetle
ri açıkça NATO'ya bağlılıklarını ilân etmediler 
mi? Bu koalisyonlarda mevcut partilerden T. î. 
P. hariç hepsi ortaktılar. Bunların hepsi vatan 
haini de yalnız T. İ. P. çiler mi vatanperver? 

Değeerli arkadaşlarım; 
1948 den beri NATO aleyhine komünist 

âlemde yapılan yıkıcı propaganda maalesef 
T. t. P. sayesinde de bugün Türkiye'ye girmiş
tir. 

Devletin haricî siyasetini yok etmeye çalı
şan bu beyannameler çoğalacaktır ve halkı ale
nen tahrik edecek maksatlı topluluklar halinde 
sokaklara dökülecekleri de bu beyannamede 
kendi ikrarlariyle sabittir. Bendeniz hepinizi ve 
Hükümetimi vazifeye davet ediyorum. Temel 
hakların özü başlığını taşıyan Anayasanın 11 
nci maddesinin 1 nci fıkrasında sözü edilen ka
nunun biran evvel çıkarılmasının çoktan zama-
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nı gelip geçmiştir. Sözde vatanseverlik ilân eden 
bu insanlara Atatürk Türkiye'sinde, Atatürk'ün 
yjtiştirdiği milliyetçi insanlar yaladığı müd-
dotça buradan sesleniyorum; Türkiye'de orak 
çekiçli bayraklar dalgalanmıyacak Lenin'in res
mi ve büstü yer almıyacaktır. Hürmetlerimle. 
(Allaş'ar). 

5. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'uı, Do
ğu bölgelerinde devam etmekte bulanan şiddet
li kıs münasebetiyle yiyecek, yakacak ve bir, iki 
ay sonra bafaması kuvvetle muhtemel bulunan 
hayvan yemi sıkıntılarının giderilmesi hususun
da Hükümsün gerekli tedbirleri almasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sr.ym Siya Ayrım. 
ZİYA AYRIM "(Kars) — Muhterem Baş

kan, sayın senatörler, bir aydan teri de
vam eden şiddetli kığın, Orta ve Doğu - Anado
lu'da tesirleri artmaya bağlamıştır. San günler
de bilhassa Doğu - Anadolu'da birçok köyler 
arasındaki irtibatın kesilmiş olduğu mahallin
den gelen şikayetlerden ve basın haberlerinden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bilhassa ?:u bölgelerde 
kışm yakacak fiyatlarının bu seno geçen yıla 
nazaran çok arttığı, Kars'ta bir kilo odunun 
5D kuruşa bulunmaz hale geldiği, kömür nak
liyatının, imkansızlıklar sobeciyle, normal ya
pılamadığı inin vatandaşların çok müşkül du
rumda olduğunu, öğrenmiş bulun? yoruz. Za
manında, kışm nakliyat imkânları çok zor olan 
bu bölgelerin. yakacak stoklarının sağlanarak 
vatandaslarm sıkıntıdan kurtarılmasını daha 
evvel arz etmiştik, iler nedense bu teklifimiz 
yerine getirilmediği için bugün vatandaş sıkın
tı çekmektedir. 

istirhamım şu ki; tıı bölgelere yapılacak 
kömür sevkıyatının hızlandırılarak, cğ:r imkân 
varsa, yapılacak tahsis miktarlarının artırılma
sıdır. ikinci husus da, kışın uzın sürdüğü yıl
larda, bilhassa c i m i n i hayvancılıkla temin 
eden Doğu - Anadolu'da, ilkbahara doğru hay
van yemi stokları tükenince zafyotten dolayı 
hayvan hastalıkları baş göstermekte ve bilhas
sa hayvan telefatı artmaktadır. Hattâ yom stok
larının azaldığını gören köylüler yok pahasına 
hayvanlarını elden çıkarmaktadır. Bilhassa 
1057 - 1G61 yıllarındaki kışın şiddeti Kars, Ağrı 
halkını ve Erzurum köylüsünü çok müşkül du
rumda bırakmış ve bilhassa Kars'ta hayvan 

mevcudunun % 50 si 1961 yılında köylünün 
elinden çıkmış ve uzun yıllar bunun ıstırabını 
çekmiştir. Benim istirhamım şudur ki; ilgililer 
kışın bu şiddeti karşısında tedbirler alarak 
hayvan yemi sıkıntısını giderecek stokları za
manında mahalline sevk etmeleridir. Hastalık 
ânında gerekli müdahalenin yapılması için ve
teriner hekim kadrosunun bu bölgelere teksif 
edilmesini tekrar istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) ^ 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet îşmen'in, Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun geçen Birleşim
di yaptığı gündem din konuşmasında partisini 
haksız olarak itham ettiğine, Türkiye İşçi Par
tisinin de katıldığı Akdeniz meselelerini görüş
mek üzere yapılan toplantının mahiyeti hakkın
da arıklamalara dair demeci. (Devamı) 

BAŞKAN — T. i. P. sinden S?yın Hikmet 
ismen, 22 nci Birleşimde A. P. Senatörü Sayın 
Fethi Tevetoğlu'nun, mensubolduğu siyasi pr.r-
tiyi hedef tutarak ağır suçlamalarda bulundu
ğundan bu haksız isnatları reddetmek ve ger
çek durumu açıklamak için gündem dışı söz 
istemişlerdir. Buyurun Sayın İşm2n. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, bu gündem dışı sözlerden biz esasa hiç 
giremiyoruz. Dışanya* nakledilmesini istediği
min şeyleri gelip burada söylüyoruz, hiç bunun 
farkında değiliz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş-
îraıı, sayın senatörler, 

Bandan önceki biricimde A. P. Senatörü 
Fethi Tevetoğlu'nun; partimi, Türkiye işçi Par
tisini, Roma'da tertibedilen antiemperyalist 
toplantıya katılması üzerine, yapmış olduğu ko
nuşmada bu toplantının mahiyeti hakkında Yü
ce Senatoya yanlış bilgi verdiği için, bu hususu 
düzeltmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, 
bu kürsüdon yapılacak konuşmaların gerçekleri 
kasden tahrif etmemesi gerekir. Çünkü böyle 
yapılırsa aydınlığa varılmaz, tartışmalar kısır 
olur. 

Şimdi snyın üyeler Roma toplantısının ma
hiyetini ve partimizin iştiraki nedenlerini açık
lamak istiyorum. (A. P. sıralarından lüzum 
yok, ihtiyacımız yok sesleri, gürültüler) Parti
miz bahis konusu toplantıya... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Müsaade brrnırun efendim, 
Parlâmento bir görüsün değil çeşitli görüşlerin 
serbestçe tartışıldığı yerdir. Bu sebeple beğen
sek de, beğenmesek de, tasvibetsek de, tasvi-
betmesek de karşı görüşler burada serbestçe 
ifade edilecektir. Arkadaşlarımdan rica ediyo
rum mâni olmasınlar., devam ediniz efendim. 
(Gürültüler) Mâni olmazımız efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim ef3ndim. Bahis konusu toplant'ya ital
yan Soryalist Partisi tarafından ve bir üye'cri 
gönderilmek suretiyle davet edilmiştir. Bu zat'a 

« yapılan konulmalarda toplant-nm Akdeniz'i 
emperyalist üsler ve müdahalelerden arındır
mak ve böylece Akdeniz'i bir barış gölü haline 
getirmok hedefini güttüğü tesbit edilmiştir. 

Bilindiği gibi partimiz öteden beri emperya
list üsleri ve müdahaleleri memleketimizin ba
ğımsızlığı, emn;7eti ve demolrratik bir ortam 
içinde hızla kalkınması için en büyük bir teh
like olarak görmekte ve buna karşı devamlı bir 
mücadele vermektedir. Ayrıca toplantıda Kıb
rıs meselesinin do bahis konusu edileceği düşü
nülmüştür. Bunlardan ötürü partimizin toplan-
t y a iştirak etmesinin, mahzurlu olmak şöyle 
dursun, memleketimiz için yararlı olacağı so
nucuna varılmıştır. Şüphesiz ki. bu seyahatin 
masrafları partimiz tarafından karşılanmıştır. 

Toplantnrn maksadı, Akdeniz'deki bütün 
antiemperyalist ve barışçı güçlerin iştirak ede
cekleri büyük bir konferansın gündemini ha
zırlamaktı. 

Toplantıya Akdeniz'de lryıa olan 11 mem
leketten 15 parti iştirak ctmrtir. Bunların dört 
tanesi komünist partisidir. Fransız Komünist 
Partisi do bir müşahit göndermiştir. Diğer 
10 parti, Arap Devletlerinin millî kuruluş par
tileri ile Sosyalist partilerdir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Baas 
Partili Komünist partisi değil mi? Bunu da 
açıklayın. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu geçen gün si
zin konuşmanıza nasıl müdahale cdilmemişse 
rica ederim fikirler ne olursa olsun karşısında 
sakin durmanızı, bilhassa Başkanlık bunların 
burada ifade edilmesini temine mecburdur, ba
na yardımcı olmanızı rica ederim, devam edi
niz efendim. 

HİÇMET İSMEN (Devamla) — Toplantı 
gizli değil, kapalı olmuştur. Biliyorsunuz; «Giz

li» demek tamamiyle hiç bir şekilde bu toplan
tıdan kimsenin haberi olmaması demektir. Te
rim olarak böyledir. «Kapalı» demek ise o gün 
için ihtiyaçları karşılamak üzere, şu veya bu 
münasebetle basını almamak, fakat doğrudan 
doğruya bu toplantının ne zaman yapılacağı, 
nerede yapılacağı, İçimlerin katılacağı ve ko

kuşulacak şeylerin ne olduğu bilinen toplantı
lardır ve bu da bildirilmiştir. Nitekim parti 
grupları da kapalı toplantı yaparlar. Fakat giz
li toplantı değildir bu. Yani ne yapıldığını 
biliriz fakat ne konuşulduğunu bilemeyiz. Bu 
genel bir terimdir ve bilinmesi gerekir. 

Kapalı olmasının nedeni ise ihzari mahiyet
te olması ve özellikle konferansa davet edile
cek diğer kuruluşlar hakkında, üyelerin bu ku
ruluşları incitebilecek sözler söylemeleri ihti
malidir. Nitekim 3 ay kadar sonra toplanması 
kararlaştırılan asıl konferans açık olacaktır. 

Toplantıda partimiz aktif bir rol oynamış, 
Amerikan emperyalizmi, Nato, Arap - İsrail 
Savacı, Kıbrıs hakkında kamu oyumuz tara
rından iyice bilinen fikirlerini açıklamış ve 
gündemin tesbitinde katkıda bulunmuştur. 

Toplantıda Kıbrıs meselesi tarafımızdan 
ortaya atılmış ve çözümün «Ü3İerden ve asker
lerden arınmış, tarafsızlaştırılmış, güvenliği 
milletlerarası garantiye bağlanmış bağımsız ve 
federatif bir Kıbrıs» olacağı ifade edilmiştir. 

Üç ay kadar sonra toplanması kararlaştırı
lan Akdeniz Bölgesi Anti - emperyalist ve Ba
rışçı Konferansı için Roma toplantısında karar
laştırılan gündemin tam metni aynen şöyledir : 

Konferans, iştirak edenlerin bağımsızlıkla
rına ve içinde bulundukları objektif politik 
şartlara tam saygılı olarak, Akdeniz'i bir barış 
ve barışçı işbirliği belgesi haline sokmak için, 
bu bölgede emperyalizmle mücadele eden ve 
mücadele etmeye hazır olan bütün kuvvetleri 
toplar. Emperyalizme karşı koyacak güçler Ak-
donizde mevcuttur. 

Konferans Akdeniz Bölgesindeki durumun 
derin bir tahlilinden hareket eder. Son aylarda 
Akdeniz'de meydana gelmiş olan vahîm olaylar 
(israil'in Arap devletlerine saldırısı, Yunanis
tan'daki hükümet darbesi, Kıbrıs buhranı, Na
to faaliyetlerinin artması) Amerikan emperya
lizminin tecavüzlerinden doğmakta olup, bu, 
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dünyanın geniş bölgelerini kapsıyan ve Viet
nam halkına karşı girişilen saldırı ile son nok
tasına erişen genel emperyalist olayların bir 
parçasıdır. 

Konferans aşağıdaki hususları ve bunlar 
hakkında ortak hareket imkânlarını araştıra
caktır. 

— Arap memleketlerine karşı yapılmış olan t 
İsrail saldırısının sonuçlarını ortadan kaldırmak, 
işgal edilmiş topraklardan askerlerin çekilmesi, 
özellikle Filistin halkının haklarını garanti 
eden bir çözüm : Bu çözüm de bütün Yüce Se
nato üyelerinin bileceği gibi Hükümetimizin 
ortaya koyduğu bir hüküm olup memnunlukla 
karşılanmıştır. 

— Yunanistan, İspanya ve Portekiz'deki 
Faşizmle ve halkların serbest gelişmelerine ve 
demokrasiye karşı yapılacak dış müdahaleler
le mücadele etmek. 

— Akdenizdeki Nato üslerinin ve diğer 
Amerikan- üslerinin kaldırılması, 6. filonun 
çekilmesi, Atlantik Paktı ve Akdeniz memle
ketlerini Amerikan emperyalizmine bağlıyan 
bütün diğer paktlarla mücadele etmek. 

— Ekonomik ve sosyal alanda yeni ilişki
ler için gayret etmek, sömürgeciliğin ve yeni 
sömürgeciliğin her çeşidiyle mücadele etmek. 

Bu hedefler, blokların bertaraf edilmesi 
ve Akdeniz bölgesinden bütün yabancı askerî 
güçlerin çekilmesi ve böylece güvenlik ve barı
şın sağlanması yolundaki gayretin bir parçası
dır. Böyle bir plâtform sayesinde - emperyalist 
politikadan doğan kanlı tehditlerini bertaraf 

t etmek suretiyle - Akdeniz halkları için, hiç bir 
dış müdahale olmaksızın, kendilerini serbestçe 
geliştirebilecekleri yeni bir ufuk açılmış ola
caktır. 

Sayın senatörler, bu toplantıya katılan sa
yın milletvekillerimiz Prof. Sâdun Aren ve Rı
za Kuas'm beyanları, Roma toplantısında ka
rarlaştırılan hususları açıkça gözlerimizin önü
ne sermektedir. 

İşte Senatör Tevetoğlu'nun komünist faa
liyeti zannettiği toplantının aslı ve vardığı ka
rarlar budur. 

Türkiye İşçi Partisi yüzde yüz bağımsızlığı 
her şeyin üstünde tutar. Görüş ve fikirlerini 
yurt içinde ve yurt dışında da aynı açıklık ve 

samimiyetle savunur. Dostun ve düşmanın bu
nu böylece bilmesi gerekir. Saygılarımla. 

Ayrıca şunu ilâve etmek istiyorum ki; bi
raz önce bu kürsüden konuşan Sayın Ucuzal'a 
- çünkü konuşmasında partime yapılmış itham
lar vardır - bunlara cevabım mahfuzdur. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

6. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
öğretmenlerin T. 1. P. ilçe teşkilâtı kurdukla
rına ve DİSK ile ilgili beyan ve yazılara dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, «politika dı
şında kalması zaruri teşekküllere bir siyasi 
partinin tasallutu hakkında» konuşacak mısı
nız. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Evet... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım, ben
den evvel konuşan arkadaşa cevap vermek üze
re söz almış değilim. Doğrudan doğruya bu si
yasi partinin öteden beri üzerinde titrediğimiz 
birtakım meslek teşekküllerine ve işçi teşekkül
lerine politika soktuğunu açıklıyacağım. Mes
lek ve işçi teşekküllerine politikanın girmemesi 
icabederken birtakım siyasi partilerin bu teşek
küllerde ne gibi faaliyetlerde bulunduğuna çok 
kısa, çok taze bir - iki örnek verip ilgililerin 
dikkatini çekeceğim ve komünist partilerle bir 
ve beraber ister gizli ister kapalı toplantı yap
tığı burada mensubu tarafından da itiraf edi
len, komünistlerle işbirliği yapan bir partinin, 
komünist olduğunu ifade ettiğimiz bir parti
cin, bu teşekküllerdeki marifetlerini size kısa
ca arz edeceğim. Bu partinin yayın organı olan 
ve içinde Türk mahkemelerinin mahkûm ettiği 
sicilli komünistlerin yazı yazdığı bir dergide, 
bu partinin bir mileltvekili tarafından TÖS adlı 
bir meslek teşekkülünün Türkiye öğretmenler 
Sendikasının düzenlediği bir toplantıda, TÖS 
salonda söyleniyen sözleri, kendi dergilerinden 
kelimesi kelimesine size arz edeceğim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanının bu sırada Yüce Sena
toda bulunuşunu da hakikaten iyi bir tesa
düf oîarak kabul ediyorum. Bakınız bu eski 
Barış Severler Cemiyeti kurucusu olarak ko-
ministlikten mahkûm olan bayan ne diyor. «Bir 
sosyalist örgüt ve sosyalist kişi mutlak surette 
eğlemde bulunan, uygulıyan kişidir. Sosyalist 
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literatüründe bu genel kaidenin aksine bir hü
küm yoktur. Ancak öyle kanunlar vardır ki, 
meselâ memurları bâzı mahkûmiyetleri olan
ları eğleme katıldıktan men ediyor.» Yani ko
münistleri bundan dolayı onları suçlıyamayız. 
Ama parti üyesi olmamak demek, sosyalist eğ
leme katılmamak demek değildir. Bizim öyle 
ilçe teşkilâtımız var ki, aslında öğretmenlerin 
yardımı ile kurulmuştur, üye olmasalar da bu 
arkadaşlar eğlemin içindedirler, özel durumları 
dolayısiyle partiye girmiyen gerçek sosyalist
ler partinin dışında da eğleme yardımcı olabi
lirler.) 

Çok muhterem arkadaşlarım, bizzat parti 
temsilcisi, bir eski komünist açıktan açığa ken
di partilerinin birçok ilçe teşkilâtını TÖS'e 
mensup öğretmenlerin kurduğunu şu okuudu-
ğum satırlarda itiraf ediyor. Bununla da kal
mıyor, partilerine mensubolmıyan birtakım 
kimseleri de ister siyasi olsunlar, ister gayrisi-
yasi olsunlar ister memur olsunlar ve bilhas
sa öğretmen olsunlar bu yoldaki faaliyetlere 
yardımcı olabileceklerini açıklıyarak açıkça 
yardıma davet ediyor. Sayın Millî Eğitim Ba
kanının her şeyden önce şu yazıyı dikkate ala
rak bu parti teşekküllerini hangi öğretmenlerin 
kurduğunu tesbit etmesini ve bize buradan açık
lamasını istiyoruz. 

Diğer bir teşekkül sendikalarımızdır, işçile-
rimizdir. öteden beri Türkiyemizde 1919 da ve 
1946 da sosyalist diye kurulmuş daha sonraki 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden En
ver Kök'e, hastalığına binaen, izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/657) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır oku
tuyorum : 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi En

ver Kök'ün hastalığına binaen 27 Ocak 1968 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl-

1. — Cumhuriyet Senatosu Bor madenleri 
Araştırma Komisyonu üye seçimi. (10/15) 

yıllarda Türk mahkemelerinin komünist ol
duklarını tesbit ederek kapattığı partiler hep 
işçi teşekküllerimize el atmışlardır ve hep işçi 
teşekküllerimize tasallut etmişlerdir. Bugün 
pek çok tatbikatı ile, pek çok faaliyetleri ve 
rabıtaları ile aynı yolda olduğu gün ışığına çı
kan T. i. P nin Türk sendikaları içinde neler 
yaptığını iki satır ile yakın zamanda, bir de
ğerli sendikacının, Türk sendikacılığı diye ya
yınladığı kitabın 211 nci sayfasından aynen 
okuyorum. Bunu söyliyen Türk işçilerinin en 
büyük teşkilâtının en yetkili yöneticilerinden 
biridir:. «T. i. P. demokratik müesseseleri tah-
ribetmek üzere şahsi emellerinde kulanmak 
için DİSK'i kurdurmuştur. Daha açıkça söylü
yorum. Mao'nun Kızıl Çin'de öğrencilere yap
tırmak istediği kültür ihtilâlini T. i. P. Türki
ye'de, Türk işçisine yaptırmak istemektedir.» 
Şu açık isnad ve itiraflar üzerine ilgililerin bü
yük alâka ile eğilmelerini rica ederken bir hu
susu belirterek sözlerimizi tamamlamak isteriz: 
Biz buradan daima ve yalnız sağlam, gerçek 
vesikalara dayanarak arz ettiğimiz, büyük mil
letimize açıkladığımız gerçekler bundan böy
le de devam edecektir. Bunlarla mücadelede va
zifeliler kusur etseler, ihmal gösterseler dahi 
bu kızılların bizim elimizden yakalarını kurta
ramayacaklarını hürmetlerimle arz ederim. 
(A. P. ve G. P. sıralarından bravo sesleri ve 
şiddetli alkışlar) 

ması Başkanlık Divanının 29 Ocak 1968 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkan Y. 

BAŞKAN — Sayın Kök'e önergede belirti
len müddetle izin verilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — «Bor Madenleri Araştır
ma Komisyonu» üyelikleri için siyasi 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ CrENEL KURULA SUNUŞLARI 

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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partilerin oranlarına göre bildirdikleri 
üye isimlerini okutup oylarınıza arz 
edeceğim. A. P. Kontenjanından Sayın Turhan 
Kapanlı; oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eetmiyenler.. .Kabul edilmiştir. 

Sayın Sabahattin Orhon, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saym Ziya Termen, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Eabul edilmiş
tir. 

C. H. P. Grupundan Sayın ihsan Topaloğ-
lu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Güven Partisi Grupundan Saym Muammer 
Obuz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır sıra ile okutuyorum. 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/344; Cum
huriyet Senatosu 1/865) (S. Sayısı : 1084) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan (1084) sıra sayılı 

kanun tasarısı tabedilip saym üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır, önemine binaen sözlü soru
lara takdimen gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanının 
vermiş olduğa önergede Hacettepe Üniversitesi 
kurulması hakkındaki 882 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alı
nıp diğer islerden önce görüşülmesi istenmekte
dir, Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — öner
genin adleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde buyurun Sa
yın özgüneş. (Oylandı sesleri)... Hayır arkadaş
lar, oylanmadan önce Saym Özgüneş elini kal
dırmış idi. Bunu oylama sebebiyle kaldırma
lardır zannetmiştim. Henüz oylama sonuçlan
madı. 

(1) 1084 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
ndadadır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Sah günleri sözlü sorulara ayrılmıştı. Sayın se
natörlerin de dikkatinden kaçmamıştır ki, uzun
ca bir zamandan beri Salı günleri için ns zaman 
sözlü sorulara sıra gelse bir önerge gelrıekte tu
raya ve kanun teklifi ve tasarılarının ene alın
ması teklif edilmekte, sonra da Bakanlar burada 
bulunmadığı için sözlü sorular görüşülenıemek-
tedir. Arkadaşlar murakabe, kanun yapmak ka
dar hattâ ondan önemlidir. Murakabe edilmiyen 
Hükümetler yanlış yola girerler. Şimdi sözlü so
rular arasında, saym arkadaşlarımın çok değer
li sözlü soruları arasında, bir sözlü soru da be
nim var. Millî Eğitim Bakanı, burada yeni neş
redilen Sınıf Geçme ve imtihan Yönetmeliği 
hakkında uzun uzun konuştular ve dediler İd, 
«aslı gayet iyidir» doğrudur iki yıl incelenmiş
tir, bütün Millî Eğitim idarecileri, okul müdür
leri bunun hakkında müspet rey vermişler:"?:*. 
Arkadaşlarım biz burada ispat edeceğiz ki, du
rum aksinedir. Bu Yönetmelik esasında sakattır. 
Yönetmelik 5 milyon örğenciyi ilgilendirmekte
dir. Ve bunlar arasında bilhassa orta seviyeli 
öğrenciler kasdedilmektedir. Sene ortasında ço
cuklar büyük ıstıraplara doğru sürüklenecekler
dir. Yönetmelik eğitim esaslarına aykırıdır, Yö
netmelik eğitim psikolojisine zıt unsurlar ihtiva 
etmektedir. Sayın Bakan burada itham ettiler, 
dediler ki, bâzı politikacılar, talebe velileri öğ
renciler tahrik ediliyor. . Arkadaşlar şehirleri
miz, Eskişehir'de, Mersin'de, Sivas'ta, Kayseri'-
de, Ankara'da ve İstanbul'da bütün yurt sathı 
kaynıyor. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş konu yönetmelik 
değildik. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Fırsat 
verilsin, müsaade edilsin sözlü soruları sona bı-
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rakmıyalım. Sözlü sorulara imkân verin de, bis 
nasıl bir zemin içinde kaynadığını, neden tahrik 
için - eğer varsa - büyük hatalar yapıldığını, 
tahrike müsait hatalar içinde bulunulduğum; ve 
Bakanlığın büyük bir hata ve talebeye büyü!: 
bir zulüm içinde bulunduğunu gösterelim. Şim
di siz tutuyorsunuz sözlü soruları sona bırakı
yorsunuz. Yarından sonra I Şubatta bütçeye-
bağlıyacağız. O zaman sözlü sorular görüşülenıi-
yecek. Kanaatim odur ki, sayın senatörler mu
rakabe haklarından değil, eğer kanunlar görü
şülecekçe istirahatlerinden fedakârlık etmelidir. 
Yarın Çarşamba günü boştur, Senatonun işi yok
tur. Binaenaleyh, Senato yarın da toplansın ve 
mutlaka benim bu sözlerim, yani bana i?nkân ve
rildiği takdirde Yönetmeliğin nasıl eğitim esas
larına aykırı olduğunu, Yönetmeliğin nasıl orta 
derecelilere kasdettiğini, eğitim psikolojisine 
aykırı nasıl ayrıntıları bulunduğunu ispat etme
me imkân verilmiyecekse önce kanunlar ele •ak-
nacaksa ben istirham, ediyorum, sonunda Sayın 
Bakan Senatoyu terk etmesin böylelikle benim 
sözlü sorumun görüşülme imkânı olsun, Bu kür
süden izah edelim arkadaşlar. Ben bu konul
mamla Sayın Bakana yardım etmek istiyorum. 
Büyük hatalar var. Bu hatalar düzeltilmediği 
müddetçe dost da tahrik eder, düşman da tahrik 
eder. Yazılan yazıların yalnız muhalefetten gel
diği iddiası da hatalıdır, işte elimde bir dergi 
var, politika dışı ve hattâ A. P. ye de meyyal. Şu 
söylediğim sözlerin hepsini ben bundan alarak 
söylüyorum. Hem tarafsız basın, hem taraflı 
basın hem muhalif basın, hem de memleket sat
hında, öğrencisi de öğretmeni de her ikisi de, 
herkes bu Yönetmelikten şikâyetçidir; bise bu 
Yönetmeliğin esaslarını ortaya koyabilmek için 
fırsat verirseniz ortaya koyarız. Ama fırsat ver
mezseniz biz murakabe hakkını buraya getirdi
ğimiz zaman 20 gün beklersem durumu ortaya 
atayım diye ve her seferinde benim sözlü sorum 
geriye atılırsa, sonra da arkadaşlarım, bu mem
lekette gayet tabiî ki, talebe sokağa dökülür, 
Saygılarımla. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — önergenin le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, bu husus 
oylarınızla halledilecektir, Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bir hususu mü
saade ederseniz yerimden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki yerinizden buyurun, 
CELÂL ESTUĞ (Elâzığ) — Sayın ösgüneş 

belki Çarşamba günleri senatörlerin kanunları 
görüşmesini istiyorlar. İstirahatlerinden feda 
etsinler görüşünü ortaya attı. Senatonun top
lanmadığı günler istirahat günleri değildir. Par-
lömanterlerin çalışmaları yalnız Umumi Heyete 
ait değildir. Diğer komisyon çalışmaları ve sai
re de vardır. Bu hususu belki zühulen söyledi
ler. Farlörnanterlerin istirahat günleri değildir 
diğer günler; bu hususu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısı 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak 
basılıp dağıtılması üzerinden 48 saat geçmediği 
cihetle gündeme alınmamıştır. Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı gündeme alınmasını iste
mektedir. G-ündeme alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca söz konusu önergede gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi de isten
mektedir. Bu hususu, yani önceliği oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu sayın üye
lere dün dağıtılmış bulunmaktadır. Hattâ 
23 . 1 . 1968 tarihli bir rapordur. Bu sebeple 
okutup okutulmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmamasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporunun tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmelini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ayrıca ivedilik hususu da isten
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi Kurulması hakkındaki 

892 sayılı Kanuna ek Kanun 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi kurul

ması hakkındaki 892 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Hacettepe Tıp Fakültesinde açı
lan Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile sözü ge
çen fakülteye ait ilişik 1 sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar, 892 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvele eklenmiş ve 892 sayılı Kanuna ekli 1 
sayılı cetvelden 50 aded 400 lira aylıklı asistan 
kadrosu çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok, Maddeyi cetveileriyle be
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca değişiklik olduğu için açık oylarını
za arz edilecektir. 

Geçici Madde — Bu kanuna bağlı 2 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1967 malî yılında kul
lanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Geçici maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Kars 

Siya Ayrım 

Geçici Madde — Bu kanuna bağlı 1 sayılı 
cetveldeki kadrolar 1968 malî yılı başından 
itibaren kullanılır. 

2 sayılı cetvel 1967 malî yılında kullanıl
maz. 

BAŞKAN — Komisyon verilen önergeye iş
tirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor, Hükü
met? Katılıyor. Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Bu sebeple geçici maddeyi biraz önce 
okunan şekli ile yeniden okutup, geçici madde 
olarak oylarınıza arz edeceğim. Şimdi önergeyi 
geçici madde olarak okutuyorum. 

Geçici Madde — Bu kanuna bağlı 1 sayılı 
cetveldeki kadrolar 1968 malî yılı başından iti
baren kullanılır. 

i l sayılı cetvel 1967 malî yılında kullanılmaz. 
BAŞKAN — Geçici maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Değişikliğe uğramıştır, açık oyları
nıza arz edilecektir. 

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

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

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

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

Tümünü oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/452; Cumhuriyet Senatosu 1/870) (S. Sayısı: 
1085) (1) 

Bir diğer önerge daha var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (1085) sıra sayılı ka
nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır, önemine binaen, sözlü sorulara 
takdimen gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

Kanunun adı : 
İstanbul üniversitesi Kuruluş Kadroları 

hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı. (1/870) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanlığı, basılmış ve dağıtılmış bulunan «is
tanbul üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları» nı kapsıyan kanun ta
sarısının gündeme alınması istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının gündemde bulunan 
diğer işlerden evvel görüşülmesi biraz önceki 
önergede söz konusu edilmiştir. Diğer işlerden 
önce görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi-

(1) 1085 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı hakkındaki komisyon rapo
runun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Okunmasını arzu edenler... Okunma
masını arzu edenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde Sayın Melen buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bu konu üzerinde öte
den beri dikkatimi çeken bir husus mevcuttur. 
Bunun üzerinde durmak istiyorum. Sık sık 
üniversiteler kuruyoruz, fakülteler kuruyoruz. 
ve kalkınma plânımıza göre daha da kuracağız. 
Temenni ederiz ki, yurdumuzun her köşesinde, 
her ilinde bir üniversite, bir fakülte kurul
sun. inşallah Türkiye böyle zamanlan da id
rak edecektir. Yalnız bu üniversiteleri ve fa
külteleri maalesef plânsız ve programsız ku
ruyoruz. Amiyane tâbirle ifade etmeye mec
burum, bölük - pörçük kuruyoruz. Halbuki 
arz ettiğim gibi devamlı olarak yeni üniver
siteler, fakülteler kuracağımıza göre bir üni
versiteler kuruluş plânı vücuda getirebilir. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler ku
rulduktan sonra hangi senelerde, hangi saf
hada hangi fakülte kurulacak ve ne kadrolar 
verilecek bunları plâna ve programa bağlar 
ve ünversitelerin kadrolarım peşinen kuruluş 
kanunları ile pekâlâ verilebilir, ama fiilen ku
rulduğu zaman hangi yılda kuruluyorsa fa
raza o yılın bütçe kanunlarına eklenen hü
kümlerle bu kadrolar peyderpey serbest bıra
kılabilir. Halbuki, bakıyoruz bir kanun geliyor, 
bir üniversitenin kuruluşu ve o üniversiteye 
bağlı bir fakültenin kuruluşu ve ayrı bir ka
nunla bunu kuruyoruz. Ve bakıyorsunuz ayrı 
tip kadrolar geliyor, bir başka zaman bir ka
nun geliyor önünüze, yine mütenazır başka bir 
üniversiteye, gene buna benzer başka bir te
şekkül kuruyor ama bu defa bir başka tip kad
ro ile önünüze çıkıyorlar. Ve bu yüzden getir
dikleri kanunları değiştirmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Biraz evvel Hacettepe üniversitesi 
gelmiş, asistanlara kadro aldı, lüzumsuzmuş, 
bunu bırakıp yerine başka kadrolar aldı. Bu 
programsızlıktır. Millî Eğitim gibi bir münev-

I ver teşekkülümüze yaraşmıyan bir şeydir. Ha
kikaten hiç olmazsa bundan sonrası için yeni 
bir üniveristeler kuruluş plânlaması yaparsak 
daha mufassal daha doğru daha yeknesak te
şekküller meydana getirmek imkânını elde ede
riz. Bunu arz etmek ve temenni etmek üzere 
söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, buyurun. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlanm, bu tasarı
nın müzakereleri sırasında komisyonda Hükü
metten elde edemediğim suallerin cevaplandı
rılması ricası ile söz almış bulunuyorum. 

I Evvelâ bir temennime tekrar işaret etmek 
istiyorum. Millî Eğitim Komisyonunun üyesi
yim, özel Yüksek Okullar Araştırma Komisyo
nu üyesiyim, daha evvel de kendi merakım, 
kendi incelemelerimden elde ettiğim neticelere 
göre Full - Time'i tatbik etmiyen fakültelerde 
bizim beklediğimiz mânada bir kalitede, bizim 
istediğimiz mânada bir verimlilik beklemek 
hayaldir. Bunu uzun uzun tartışma konusu 
yapmak istemiyorum. Çok şükür bu gerçek, 
hem üniversiteler içinde, hem kamu oyunda 
anlaşılmış ve bu istikâmette kanatler belirmiş, 
tedbirleri alınmak üzeredir. Ben bu temennimi 
komisyonda ifade ettiğim zaman arkadaşla
rım hemen bu temenniyi benimsediler. Zaten 
bu kanate iştirak erden arkadaşlar vardı ve Ko
alisyon bunu temenni olarak gerekçeye dercetti. 
Gsrekçe okunsaydı sizler de muttali olacaktı
nız. Kalkınma Plânının gereği olan huruluşu 
^aha rahat çalışma ve gel'şme imkânını öngören 
tasan Komisyonumuzca da benimsenmiş ve bu 
yeni Tıp Fakültesinin Full - Time sistemi ; cinde 
çalışmasını Komisyonumuz temenni olarak ra
porda belirtilmesi hususlannı uygun mütalâa 
etmiştir, diye komisyon raporuna geçmiştir. 
Full - Time meselesi bir başka kanun tasarısı 
olduğu için, bir başka tasarının konusu ol
duğu için, bu kadan il© işaret etmek istiyo
rum. 

Asıl üzerinde durmak istediğim şey, şudur : 
Sayın Melen gayet güzel belirttiler, bu tasan 
Birinci Beş Yıllık Plânının öngördüğü bir 
tedbirmiş. Yani, birçok münakaşalar yapılabi
lir. Bugün kanunlaşma .«ansına kavuşuyor, Fa-

| kat, İkinci Beş Yıllık Plânının insangücü plân-

871 — 



C. Senatosu B : 23 30 . 1 . 1968 

laması konusunda bir gecikmiş tedbir olması
na rağmen tek tedbir olmaması lâzım. Sanı
yorum ki, bu tasarı Meclise sevk edilirken Sa
yın Bakanlarımız alelacele elden hususi ka
lem müdürlerinin ve takibeden şahsın elinden 
imzalayıp gondermediler, her halde Kabine 
toplantısının gündemine aldılar ve bu vesile 
ile sağlık politikasını, insangücü plânlaması
nın bu konu ile ilgili kısımlarını müzakere etti
ler. Diğer tedbirleri de gözden geçirdiler ve bir 
tedbir olmak üzere şimdilik bunu sevk ettiler. 
Sayın Millî Eğitim Bakam «sağlık öğretimi 
ile plâna göre ben ilgili değilim» derlerse, 
buna ait plânda bir pasaj vardır buna alt. 
Komisyon Başkanı ve Sayın Millî Eğitim Ba
kanı her Skisinin izahatından büyük memnu
niyet duyacağım. Şunu rica edeceğim : İkinci 
Beş Yıllık Plânda işaret ettiği insangücü plân
lamasının şimdilik yardımcı personeli istemi
yorum - doktor yetiştirmek hedeflerine hangi 
tedbirlerle ulaşmayı düşünüyorsunuz ve ne 
gibi tedbirleri aldınız? Bunun izahını r'ea edi
yorum. Yani sanmıyorum ki, fazla açıklamaya 
lüzum olsun. İnsangücü plânlamasında hedef 
rakamlar var ve bu hedef rakamlara ulanabil
mek için icrai tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Bu tedbirlerin sorumlusu Hükümet veya koor
dinasyon halinde üniversitelerimizdir. Hangi 
tedbirlerle bu hedeflere ulanacaksınız? Hiçbir 
tedbir almadan 1972 de, 1971 de 1970 te bu he
defe ulaşılamaz. Elbette bası tedb'rler^ ula
şacaksınız. Bunları bu günden icrai plânlara, 
programlara geçirmek lâzımdır. Bu da bir 
acıktır, belli bir husustur. Müzakere ettiği
niz, karar verdiğiniz tedbirler nelerdir? Bun
ları duyarsak gönül rahatlığına kavuşacağız, 

Şimdiden verecekleri tatminkâr izahatlarına 
teşekkür ederim. Full - Time konusunda Hüküme
tin davranışını, tekliflerini büyük bir memnuni
yetle destekliv3ceğ:m ve takibedeceğim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... Sayın 
Eakan cevap verecekler mi? Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Mileltvekili) — Senatonun muh
terem üyeleri; biz üniversite açılmalarını Sayın 
Melen'in de belirttiği üzere bir plâna ve pro
jeye bağlamak üzereyiz. Henüz kanun tasa
rısı halinde yüksek huzurunuza sunamadık. 

Hazırlığımız proje plânlamadadır. 10 üniversi
tenin açılması için, yerleri de belirtilmek su
retiyle, gerekli tetkikler yapılmış ve kanun ta
sarısı, biraz evvel belirttiğim gibi halen 
Plânlamanın mütalâası alınmaktadır. Binaena
leyh, biz üniversiteleri sistemli olarak, program
lı olarak açmak niyet ve kararındayız, Yalnız 
bu zamana kadar bir yandan yeni yetişen genç
lerden faydalanmak ör'-ûr taraftan üniversite
lerde ve fakültelerde mevcut kabiliyet, kıymet
lendirilmek istenmektedir. Bu bakımdan fa
kültelerin kendileri nerelerde ne imkânla bir 
başka kardeş fakülte açabilmek kararına varır
larsa, bunlar?, senatolarından geçirmekte ve Se
natolarından Millî Eğitim Bakanına gelen bu 
tekliflerle Plânlamanın, Devlet Plânlama Teşki
lâtının mütalâasının alınmam suretiyle karşı
nıza yeni bir fakülte olarak gelmektedir. Aslın
da fikir doğrudur, ve Hükümet de bu yoldadır. 
10 üniversitenin açılma.31 plânlanmış ve kanun
laştırılmak üzere yakın bir zamanda yüksek ku
surunuza sunulacaktır. O zamana kadar da bi-
::az evvel belirttiğim, gibi bası fakültelerin im
kânları, kapasiteleri, eğretim kapasiteleri yeni 
açılmalara imkân verirse bunlar, üniversite se
natolarından geçirilerek bize sunulmaktadırlar. 
Biz de plân hedeflerini dikkate a] arak Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâasını aldıktan son
ra kadrolar alınmak üzere durumu yüksek hu
zurunuza sunmaktayız. Bu sahadaki doktor ve 
sağlık personeli açığımızı yeni açılacak fakülte
lerde ve bir de fakülteler içinde FKB 1er kurul
mak suretiyle, fakültelerinin kapasitelerinin ar
tırılması suretiyle, kapamak yoluna girilmiştir. 
Bu yolla doktor ve sağlık personeli açığımız ka
patılması işi yeni açıkşlaria, kapasitenin artı-
rümasiyle, fakültelerin FKB lerî kendi içinde 
yapmak suretiyle daha çok öğrenci alabilmeleri 
yolunda plânın istediği hedefe doğru yürütüle
bilmektedir. Ve bu tarzda açıklar istenilen tarz
da kapatılma imkânına kavuşacaktır. Arz ede
rim. 

B, i b l i s i * Ü3"i söz istiyen? Yok.. 
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Irtmiyenler... Edilmiştir. 

Biraz emce okutulan Önergede ivedilik husu-
o da istenilmektedir, ivediliği oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 
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İstanbul üniversitesi kurulu? kadroları hakkın
daki 53İ7 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
Madde 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet

velin (A) işaretli kısmında yazılı kadrolarla, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci mad
desi uyarınca İstanbul Üniversitesine bağlı ola
rak ağılan «Cerrahpaşa Tıp Fakültesi» bağlığı 
altında (E) kısmında yazılı kadrolar 5247 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ve ilişik (2) sa
yılı cetveldeki kadro da aynı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele eklenmiştir. 

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

Madde 2. — 5247 sayılı Kanuna bağîı (1) .r.-
yıiı cetvelden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır. 

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

Geçici madde — istanbul Üniversitesi Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi ile bu Fakülteye bağlı 
kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve eğretim 
yardımcıları yeniden tâyine lüzum olmaksızın 
yeni kadrolara geçerler ve aylıklarını bu kadro
larda almaya devam ederler. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı ayın son 
gününde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is^yen" 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BASK AH — Madde üzerinde sez istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanun tasarısının tümü üzerin
de lehte, aleyhte söz istiyen? Yek. Kanunun tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanun-
laşmıştır. 

3. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nuna ek karam tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 

Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/315; Cumhuriyet F'enatoöiı 
1/867) (S. Sayısı : 1081) (1) 

Yüksel" Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(1081) Sıra Sayılı kanun tasarısının önemine bi
naen sözlü sorulara takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Kanunun adı : 
6950 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanununa ek kanun tasarısı 
(1/867) 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
diğer işlerden önce görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarında 
arz edeceğim. Okunmasını kabul edenler,., Et
miyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddel--^ 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Biraz önce 
okunan önergede ivedilik hususu vardı, ivedi
lik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6390 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa e^ 
Kanun 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesinde acılan 
Tıp Fakültesine ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar, 6390 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanunundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

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

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

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

(1) 1081 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

873 — 



C. Senatosu B : 23 30 . 1 . 1968 O : 1 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte 
aleyhte söz istiyen? Yok. Kanun tasarısının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır. 

4. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekle
ri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/416; Cumhuriyet Senatosu 1/869) (S 
sayısı : 1082) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Milletlerarası trafiğe açık ve sıhhi ilân edil
miş bulunan meydanlarımızla hac mevsimi do-
layısiyle Güney hudut kapılarımızda yeterli bir 
sağlık kontrol hizmetinin yapılabilmesini sağla
mak için gündemde bulunan 456 sayılı Kadro 
Kanununun, gündeme alınarak öncelik, ivedilik 
ve diğer maddelere takdimen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı, burada. Komis
yon? Burada. Gündeme alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Gündemde bulunan 
diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması 
kabul edilmiştir. 

(1) 1082 S. Sayılı basmayzı tutanağın sonun-
ddır. 

Raporun tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik hususu 
da istenmekte idi. ivedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 
3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 3017 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı kuruluşlar
dan Ayniyat Muhasipliği kaldırılmış ve bu ku
ruluşlara Karantina Şubesi ile Donatım Şubesi 
eklenmiştir. 

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

Madde 2. — 3820 sayılı Kanun ile ekleri 
olan 4920 ve 7138 sayılı kanunlarla alman kad
rolardan, (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösteri
lenleri kaldırılmış ve yerlerine (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur. 

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

Geçici madde — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetveller ile kadroları kaldırılan maaşlı ve 
ücretli memurlara; (kazanılmış hakları saklı 
tutulmak kaydiyle) bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelle yeniden alman kadrolara veya muhafa
za olunan eski açık kadrolara atanıncaya kadar 
kaldırılan kadroları üzerinden almakta oldukla
rı aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

Yeniden atanmalar yapıldığı tarihte geçici 
görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebepler ile 
görevi başında bulunmıyanlar için işe başlama, 
kaydı aranmaz. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

874 — 



C. Senatosu B : 23 30 . 1 . 1968 O : 1 

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

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürü
tür. 

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

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Daha önceki oylamalar için oylarını kullan-
mıyan sayın üyeler... Oylama işlemi bitmiştir. 

5. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikin
ci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin 
(20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü madde
sinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının 3Iillet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/371; 
Cumhuriyet Senatosu 1/866) (S. Sayısı: 1083) 
(1) 

BAŞKAN 
yorum. 

Başka bir önerge var okutu-

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1083) Sıra Sayılı 

kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Önemine binaen, sözlü so
rulara takdimen gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. 

Kanunun adı : 
31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk 

Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/866) 

(1) 1083 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka-
'oul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. Tümü üze
ninde söz istiyen? Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, bu tasarı ifade ettiği 
zihniyet itibariyle hepimize memnuniyet verici 
bir mahiyet arz ettiği gibi, tatbikat bakımından 
da gönül rahatlığı veren bir mevzua taallûk et
tiği için yüksek huzurunuzda söz aldım. Birkaç 
kelime ile düşünüşlerimi arz etmek isterim. 

Erzurum'da bir Tıp Fakültesinin kurulması, 
gerçekten çok muhtacolan ve her hizmete lâyik 
ve müstahak bulunan bir bölgeye böyle bir de
ğerli hizmetin götürülmesi bizim için, sosyal ada
let diye daima lâfını ettiğimiz duygu ve düşün
ce sahibi her insan için memnuniyet verici, min
net ve şükranla anılacak bir hizmet olmuştur. 
Hacettepe üniversitesinin, dış ülkelerde uzun 
yıllar tahsil ve tecrübe gördükten sonra, Kardi
yoloji servisini kuran bir değerli profesörünün 
mahrumiyet bölgelerinden birinde yetişmiş bir 
sevgili memleket evlâdının Erzurum'a giderek 
orada da bir tıp fakültesi kurmuş olmasını hu
zurunuzda şükranla dile getirmek istiyorum. Bu 
arada Atatürk Üniversitesi bünyesinde bir Tıp 
Fakültesi kurulması konusunda Hacettepe Üni
versitesinin gösterdiği gayret ve fedakârlığı da 
şükranla ifade eder ve bunda hizmeti geçenlere 
yüksek huzurunuzda, bilhassa bu mahrumiyet 
bölgelerinden birine mensup bir temsilci olarak, 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu tasarıyla esasen ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında öngörülen bir gayeye doğru bir 
adım daha atılmış ve o adımın devamı mahiye
tinde de bu tasarı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Biz ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında üni
versitelerimizin diğer merkezlere kaydırılması
nı temin edecek kanunî tedbirler mey anında, 
üniversiteler statülerine de bir esneklik tanı
mak suretiyle bu tarz, hizmetleri Anadolunun 
mahrumiyet bölgelerine götürmenin yolunu aç-
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mış, bunu hedef olarak göstermiş idik. Esasen 
6£9Q sayılı Kanunda Atatürk Üniversitesi bün
yesinde vazife alacak olanlara bâzı imkânlar 
veriliyor idi. Bu daha ziyade akademik hizmet 
müddetlerinin öğretim üye ve yardımcıları için 
bir indirim yapılması mahiyetinde idi, 10 yıllık 
müddeti ihtiva ediyordu. 10 yıllık müddet bit
mektedir. Bir 10 yıllık müddet daha eklenmiş 
oluyor. Bu kamınla bu imkânı veriyoruz. Esasen 
İstanbul'u, Ankara'yı, buranın medenî imkân
larını bir tarafa iterek Erzurum'da vazife al
mak istiyecek olanların içlerinde bir cevher ol
duğuna inanıyorum. O itibarla müddetlerin kı
saltılması bunların nitelikleri, vasıfları ve kabi
liyetleri üzerinde sureti katiyede menfi tesir 
yapmıyacaktır. Zaten menfi tesir yapmaya im
kân veren bir mevzuat karşısında da değiliz. 
Çünkü müddet ne kadar kısaltılmış olursa olsun, 
bu aday olanlar yine gelecek üniversitelerarası 
kurul içinde imtihanlarını verecekler ve o şekil
de bu sıfatları almış olacaklardır. Tatbikat da 
göstermiştir ki, müddetin kısaltılmış olmasına 
rağmen, şimdiye kadar kısaltılmış müddetten is
tifade etmek suretiyle imtihana girmiş olan Ata
türk üniversitesi Tıp Fakültesindeki bütün öğ
retim üyeleri ve yardımcıları burada istisnasız 
başarı kazanmışlardır ve memlekete evvelâ bir 
memleket sever duygu ile, imanla çalışmış olan 
insanların nasıl muvaffak olabileceklerinin ör
neğini vermişlerdir. Bu itibarla gerek kanunun 
bu yönüyle ve bir de dış ülkelere öğretim, öğ
renim ve görgülerini artırmak için gidecek olan
lar için 4489 sayılı Kanunun aradığı iki yıllık 
müddeti ortadan kaldıran, yani tatbikat olarak 
bir yıldan sonra da olabilir diyen bir hükmü de 
vardır. Elbette ki, bu fırsatları, bu imkânları 
Erzurum gibi memleketin kimsenin fazla iltifa-
detmediği bölgesinde çalışan memleket gençleri
ne tanıyacağız ki, onlar da seve seve oraya git
sinler ve kendilerinden beklenilen hizmeti bu 
memlekete yapmak suretiyle hepimizin özlediği
miz bir neticeye vâsıl olma imkânı hâsıl olsun. 
Bu itibarla çok hayırlı ve çok uğurlu bir teşeb
büs olan bu kanun mevzuunun muhterem arka
daşlarım tarafından da takdirle karşılanacağını 
ve lehinde müspet oy verileceğini ünıidederek, 
tekrar bu yolda hizmeti olanlara yüksek huzu
runuzda Artvinli bir senatör olarak şükranları
mı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik hususu 
da istenmekte idi. ivedilik teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 
sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun ge
çici 1 nci, 2 nci, 3 ncü maddelerinde yazılı «on 
yıllık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade edilen 
süreler, bu sürelere (10) yıl daha ilâve olunmak 
suretiyle, (20) yıla çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 
sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun ge
çici 4 ncü maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 4. — (10) yıl içinde, «Atatürk 
Üniversitesi» öğretim üyesi ve yardımcılarından 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre 
dış ülkelere gönderileceklere verilecek yolluklar, 
gerçek yol masrafları ödenmek ve gündelikleri 
yurt içi gündeliklerinin üç katını aşmamak üze
re, bu üniversite tüzel kişilik kazanmcaya ka
dar Millî Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik ka
zandıktan sonra Senatoca tesbit edilir ve bu gi
biler için 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(b) fıkrasında yazılı (En az iki yıl çalışmış ol
mak) kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 



C. Senatosu B : 23 30 . 1 . 1968 O : 1 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesinin kurulması hakkın
daki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 1 nci 
maddesi üzerinde (120) sayın üye oy kullanmış 
(120) kabul. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Hacettepe üniversitesi kurulması hakkındaki 
892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının geçici 
maddesi üzerinde (120) sayın üye oy kullan
mış (120) kabul salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Gündeme geçiyoruz : 

A.) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1 __ Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi | BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden?.. Yok. 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair \ Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Soru gelecek 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Bekata?.. Burada. Dışiş
leri Bakanı?.. Yoklar soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalının, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı?.. Yok Sayın Ta-
. B; 

mıştır. 
rım Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime kal 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN —• Saym Karavelioğlu?.. Burada. 
Başbakan adına cevap verecek bakan?.. Yok. So
ru gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Saym Rifat Öztürkçine?.. Yok 
Sayın Başbakan adına cevap verecek Sayın Ba 
kan?.. Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

birleşime bırakılmıştır. 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Saym Ekrem Özden?.. Yok. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşi
me kalmıştır. 

7. — Cuınlıuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen okulları
na, dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 

BAŞKAN — S?*ym Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Soru gelecek 
birleşime kalmıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artırıl
masına dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/454) 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
Saym Millî Savunma Bakanı?.. Yok. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Z><i::(Vdmdan sözlü sorusu (6/463) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'tun, Kastamonu ilinin köy 
ve mahallelerine dair sorusu Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker'in cevabı (6/485) 

BAŞKAN — Saym Tuna?.. Burada. Köy İş
leri Bakanı?.. Burada. Önergeyi okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Asırların ihmaline uğramış Kastamonumuz 
yoldan, içme suyundan ve elektrikten mahrumi
yetin derin ıstırabını ekmektedir. Türkiye'nin en 
fakir hölmelerinden olmasına rağmen nafakasın
dan tasarruf ettiği miktarı, suya ve yola kavuş
mak için YSE Müdürlüğü emrine yatırmakta, 
yıllarca talebine müspet bir cevap alamamakta
dır. Bu hâzin netice, personelin takdire lâyık 
gayretine rağmen, teşkilât kifayetsizliğinden ve 
araç noksanından ileri gelmektedir. YSE bölge
lerinin kurulduğu sırada, bölge listesine dâhil 
olan Kastamonu son anda çıkarılmış, hususiyeti 
ne uygun bir tedbir de alınmamıştır. Acı ger
çeklerin tam tezahürü için: 

1. Kastamonu ve mülhakatında ne kadar 
köy ve mahalle vardır? 

2. Bu köy ve mahallelerden ne kadarı su
dan, ne kadarı yoldan, ne kadarı elektrikten 
mahrumdur? 

3. 800 köylü normal bir vilâyetin YSE teş
kilâtı ile 4 600 köy ve mahalleye sahip Kasta
monu teşkilâtı arasında ne fark vardır? 

4. 1960 tan itibaren her sene kaç köy ve 
mahalleye su getirilmiş, kaç köy ve mahalle yo
la kavuşturularak kaç kilometre yol yapılmıştır, 
elektriğe kavuşturulan köy ve mahalle sayısı 
nedir? 

5. Gerekli yardımı taahhüdettiği halde yo
la, suya, elektriğe kavuşturulamıyan köy ve 
mahalle adedi nedir? 

6. 1968 programında, ne kadar köy ve ma
halleye yol, su elektrik yapılacaktır? 

7. Devletle işbirliği yapma şuuruna kavu
şan, heyecanla hizmet bekliyen ve hizmete ama
de olan köylümüzün haklı isteklerine cevap ve
rebilmek için, Kastamonu'nun yukardaki hususi
yeti nazara alınarak ne cins tedbirler düşünül
mekte ve tatbiki mümkün hangi tedbirler alın
mış bulunmaktadır? 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı bu
yurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara Milletvekili) —> Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, Kasta
monu ilinin köy ve mahallelerinin yol ve su ih
tiyacına dair Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
üyesi Sayın Ahmet Nusret Tuna tarafından Ba
kanlığıma yöneltilen sorunun cevabını arz edi
yorum. 

1. Kastamonu ve mülhakatında 1 095 köy 
ile 3 918 mahalle, mezraa, yayla ve kışlak ol
mak üzere, 5 013 yerleşim ünitesi bulunmakta
dır. 

2. Elde mevcut envanter etütleri sonuçları
na göre 1 095 aded köyden; 28 köy Devlet yo
lundan, 43 köy il yolundan, 148 köy mevcut stan
dartlara göre yapılmış köy yollarından, ki top
lam 219 köy yoldan faydalanmaktadır. 

Yine il dâhilinde, 1 203 köy ve mahallenin 
içme suyu mevcuttur. Elektriklendirilmiş köy 
adedi ise 5 tir. 

3. Bütün illerimizde mevcut YSE müdür
lükleri kuruluş itibariyle aşağı - yukarı birbiri
nin aynıdır. Ancak, istihdam olunan personel 
ve kullanılan makina miktar ve nitelikleri itiba
riyle değişiklik ve farklılıklar arz etmektedir. 

Bu farklılıklar, köy yol ve içme suyu teşki
lâtlarının Köy işleri Bakanlığı kuruluşundan 
sonra YSE müdürlüklerine intikali sırasında o il 
dâhilinde Bayındırlık Müdürlüğündeki envan
ter mevcudundan ve bu suretle başlangıç nok
tasından ileri gelmektedir. 

Değerli senatörler, takdir ve kabul buyuru-
lur ki, köy temel ve taban hizmetleri genellikle; 

a) Teknik personel ve bu personelin teknik 
seviyesi ve niteliği, 

b) iş makinası miktarı ve gücü, 
c) Tahsis edilebilen yıllık ödenek miktarı, 
d) Başta valilerimiz olmak üzere değerli ida

recilerimizin teknik personelimizin, hizmet heye
canı ve tutumu ve gerçeğe uygun hazırlanmış 
yıllık programlarla ilgilidir. 

Şunu kaydedeyim ki, bugün Türkiye ölçüsün
de elimizde mevcut köy yolu inşaat makinalarm-
dan mevcut 300 Dozer'in ancak 190 ı ekonomik 
çalışabilmektedir. Elimizde mevcut makinaların 
en yenisi 1959 yılında sipariş edilmiş ve yurda 
getirilebilmiştir. 
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İllerdeki iş makinaları il özel idarelerine 
mal edilmiştir. Bu itibarla, her hangi bir ilden 
diğer bir ile makina kaydırmak mümkün ola
mamaktadır. 

iller arasında köy temel hizmetlerini yü
rütmesi bakımından muayyen bir sınır içinde 
ayarlama ancak bugün için yıllık bütçelerle 
verilen yatırım imkânlarının illere dağılışı şek
linde yapılabilmektedir. 

Ayarlamada, kabul edilen kıstas; kanun ve 
yönetmeliklerde yer alan esaslara göre tesbit 
edilen öncelikler nazara alınarak, illerde yapıl
ması gereken köy yolları miktarları, suyu bu-
lunmıyan veya suyu yetersiz ünite adedi, kay
nak imkânları, civarında elektrik alınabilecek 
enerji kaynağı bulunan köylerden köy elektrik 
tesisleri için sarf edilebilecek bedelin 1/3 ünü 
peşinen yatıran köylerin adedi, o ilin coğrafi 
durumu, arazi ve arıza gibi özellikleridir. 

4. — Diğer bir hususa geliyorum. 1960 yı
lından itibaren yıllara göre yapılan yol, içme-
suyu ve elektrik faaliyetlerini arz ediyorum. 

Yıllar 

içme suyu Elektrik 
Yapılan yol Getirilen ünite Getirilen köy 

Km. Aded Aded 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Toplam 

45 
67 
76 
85 
87 
128 
138 
154 

780 

69 
6 
30 
39 
17 
62 
40 
52 

315 

1 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
1 

3 
5. — Sayın Tünanın' temas ettiği diğer bir 

husus : 7478 sayılı Köy İçme Suları hakkında
ki Kanunun 3 ncü maddesi gereğince öncelik 
puanları fazla olan köyler içme suyu program
larına alınmaktadır. Halk katılımı da öncelik 
puanlarının yükselmesinde büyük rol oynamak
tadır. 

Bununla beraber, köy yolu, köy içme suyu 
ve köy elektrifikasyonu gibi hizmetlerin pro
gramları il özel idareleri tarafından yıllık ola
rak yapıldığı için bâzı ahvalde halk katılımın
da bulunulmuş bâzı köylere gerek Devlet büt
çesinden tefrik edilen ve gerekse il özel idare 

ünitesinden ayrılan imkânlar bütün ilin sınırla
rı içindeki köy hizmetleri nazara alınarak ser-
piştirildiğinde bu yıllık tabloda maalesef katı
lımda bulunmuş köyler bâzı ahvalde yer ala
mamaktadır. 

Kastamonu ili dâhilinde bu şekilde katılım
da bulunup bugüne kadar icra programına 
alınmamış 12 köy mevcuttur. Sayın Tuna'ya 
şunu peşinen arz edeyim ki; 1968 yılında bu 
12 köyün icra programına alınması hususunda 
valiliğe gerekli talimat verilmiştir. Valilik ta
rafından bakanlığıma gönderilecek programda 
bu 12 köy yer aldığı takdirde bakanlığımca 
da tasdik edilecek ve gerekli tahsisatı tefrik 
edilecektir. 

Keza, köy yollarının yapılması için aynı şe
kilde katılımlarını bankaya yatırmış 54 köy 
bulunmaktadır. Bu 54 köy de bugüne kadar 
maalesef icra programlarında yer almamıştır. 

6. — 1968 yılında Kastamonu ili dâhilinde 
programların öncelikle il genel meclisleri tara
fından yapılmakta olması sebebiyle, yapılacak 
köy yolu, köy içme suyu ve köy elektriği hiz
metleri ve bu hizmetlerden istifade edecek köy 
adedleri konusunda kesin birşey söylemeye 
şimdilik imkân yoktur. Ancak 1968 yılından 
itibaren daha çok köye ve daha çok köylü nü
fusa hizmet etmek amaciyle, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızın da öngördüğü üzere, köy 
yolları yapımını, köylerimizin anayol şebekesi
ni tesis bakımından uzun vadeli grup köy yol
ları plânlaması içinde ele almak suretiyle baş
ladığımız çalışmalar devam etmektedir. Bu su
retle aşağı - yukarı şimdilik 45 ilâ 60 bin diye 
tahmin edebildiğimiz köyler anagrup, anaşebe-
kesi 10 yıllık bir uzun vadeli program içinde 
planlanacak, bunun dışında kalan ve bu grup 
anaşebekeye, ayrı ayrı köyleri kılıç yol diye 
tâbir ettiğimiz münferit yollarla bağlıyacak; 
bu 50 ilâ 60 bin Km. dışındaki köy yolları da 
15 yıllık uzun vadeli bir program içinde yer 
alacaktır. 

Bu plânlamaya göre 1968 yılında yurt ça
pında anagrup yolu dediğimiz cinsten 3 100 
Km. köy yolu yapılmış olacaktır. Bunun dışın
da illerce münferit köy yolları yapımı da ayrı 
bir program dâhilinde yürütülecektir. 

Gerek grup köy ve gerekse münferit köy 
yollarının yıllık çalışma programlarına alınma 
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işi, daha önce de arz ettiğim gibi, illerce il ge
nel meclislerinden geçirilmek ve grup köy yol
ları programları bakanlıkça onanmak suretiyle 
kesin şeklini alacaktır. 

Bu esaslar çerçevesinde, Kastamonu ilinde 
1968 yılında 55 Km. grup köy yolu ve 64 Km. 
il eliyle olmak üzere ceman 119 Km. yol, sa
nat yapıları ve kaplaması dâhil olmak üzere, 
yapımının programa alınması bakanlığımca ta
sarlanmıştır. Tasarlanan bu miktar yoldan, 33 
aded köy istifade edecektir. 

Kastamonu ilimize ait 1968 bütçe yılı içme 
suyu program tasarısı valilikçe henüz merkeze 
intikal ettirilmediğinden, kaç köyün suya ka
vuşturulacağını şu anda kesinlikle ifade etmek 
mümkün olamamaktadır. Ancak şunu kaydede
yim ki, 1968 yılı içinde Kastamonu ilinde içme 
suyu getirilecek köy adedi 1967 yılına nazaran 
en az % 40 fazla bir miktar da olacaktır. 

Henüz kesinleşmemiş olmakla beraber, 1968 
yılı köy elektrifikasyon plânına göre şimdilik 
Tosya ilçesinin Dağardı, Aşağı kayı, Yukarı 
kayı köylerinin elektrik işlerinin yapılacağım 
söyliyebilirim. 

Yine köy yolu ve köy içme suyu mevzuun
da kaydettiğim üzere köy elektrifikasyonu mev
zuunda da ilin plân ve programı geldiğinde 
Kastamonu ili dahilindeki enerji kaynakları ve 
elektrifikasyon mevzuunda kendilerine düşen 
payı yatırmış bulunan köyler nazarı itibara 
alınarak, bu miktarın artırılması mümkündür. 

1968 yılı içinde ve çalışma mevsimi başın
da hizmete girecek şekilde 1987 yılında 100 mil
yon Türk Liralık yol iş makinası sipariş etti
ğimizi beyan etmek isterim. Bu m akmalardan 
bir kısmı halen gümrüğe gelmiş bulunmaktadır. 
Bütün illerimiz gibi Kastamonu'nun da ihtiyaç
ları ve bu arada arazi hususiyeti do navara alı
narak bu makinalardan âzami ölçüde istifade 
edecektir. 

% 50 oranından fazla köyü orman içinde 
bulunan Kastamonu ili ayrıca Pilot Bölfe içine 
alınmış bulanmakta ve bıı itibarla 1033 yılında 
bu özelliği ile de yol yapımı bakımından husu
si imkânlarla desteklenmek durumunda ola
caktır. 

Ayrıca,. Kastamonu ilinin de dâhil bulundu
ğu Karadeniz Bölgesinin 11 ili için tutarı 43 
milyon lira olan özel bir yol ve iş makinası den

ge projesi Bakanlığımca hazırlanmış olup Dev
let Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiş bu
lunulmaktadır. 

Bu projenin kabulünden sonra, yine yıllık 
programlar içinde Karadeniz bölgesindeki ille
rimizin ve bu arada Kastarnonunun genel köy 
3̂ olu hizmetleri için, illere tefrik ettiğimiz im
kânların dışında özellikle bu projeden de geniş 
ölçüde istifade edeceğini kaydetmek isterim. 

Devletle işbirliği yapma şuuruna kavuşan 
ve hizmet bekliyen köylümüzün haklı istekleri
ni en kısa yoldan yerine getirmek, ihtiyaçlarını 
biran evvel gidermek, Hükümet olarak, en önde 
tuttuğumuz baş görevimizdir. Bu konuda, yılla
rın ihmali sonucu birikmiş ihtiyaçların biran ön
ce giderilmesi şeklindeki tazyikten de yılgınlık 
duymadığımızı, bilâkis hizmet arzu ve şevkimizi 
artıran bu davranışa cevap verebilmek için im
kânlarımızı seferber ederek kısa ve uzun vadeli 
plân ve programlar içinde en iyi şekilde kul
lanma yollarını arayarak gayret içinde bulun
duğumuzu da bu vesile ile kaydetmek isterim. 

Bu konuda hizmet hızımm değerli arka
daşımın da sorusunda belirttiği gibi 1964 yılına 
nazaran % 400 oranında artış kaydeden ve bu 
suretle bize inancını ve güvenini belirten köy
lümüzün bize yardımcı olma şeklindeki katı
lımı da hizmet arzumuzu, şevkimizi ve hızı
mızı artırıcı niteliktedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım; sözlü soru bir mevzu 
hakkında bilgi edinmek kadar bir mevzuu telkin 
etme hususiyetini de muhafaza etmektedir. Ben 
Kastamonu'ya yapılan hizmetleri görmekteyim. 
Artan bir tempo ile şu hizmetlerin gelişmekte 
olduğunu da nnbahade etmekteyim. Ben şu so
ruda Yüksek Huzurunuza arz etmeyi ve Sayın 
Bakanıma duyurmak istediğim mevzu şudur. 
Şimdi arkadaşlar, Kastarnonunun bir hususiyeti 
vardır, Sayın Bakan da sorumun başında cevap
landırdılar. Sizlerin vilâyetlerinizde kaç köyü
nüz var; 400 - 500 - 800 - 1 000 Türkiyedeki 
vilâyetlerin teşkilâtı öyledir, Yani bin köylü 

î vilâyetler de enderdir. 
j Şimdi; Sayın Bakan ifade ettiler, ben 4 600 
1 dedim, Sayın Bakanım 5 400 e çıkardılar. Kas

tamonu arazi yapısı ve hususiyeti itibariyle, 10 
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köy burada, 5 köy burada, 15 koy orada (.. Ma- | 
halle sesleri),. Mahalle... afedersiniz. Bunların 
10 - 15 tanesi bir köy olmaktadır. Böyle yapıl
mıştır. Böyle kurulmuştur. İskân da vaktiyle 
gerekli tedbirleri almamışız. Herkes dilediği 
yerde kurmuş, arazisinin verimsizliği dolayı-
siyle 10 - 15 evli köyler şeklinde kurulmuştur. 
Şimdi ben İ 093 köy 4 600 mahalle biliyordum, 
Sayın Bakanım bunun biraz daha fazla oldu
ğunu belirttiler, mahalle bakımından. Şimdi ar
kadaşlar bir teşkilât kuruluyor, YSE teşkilâtı. 
Ne olacaktır vilâyet de? Bir mühendis, bir iki 
mühendis muavini, işte 5,6 memurla kurulur. 
Bu standart olarak kurulmaktadır. Bu teşki
lât böyle kurulmaktadır. Şimdi 400 köylü bir 
vilâyetin yolunu yapmak başka 5 000 i aşan 
koy ve mahallenin yolunu, suyunu, elektriğini 
yapmak başka. Benim şu sorumda huzurunuza 
getirmek istediğim mevzu bu. Bir iş talebetti-
ğimiz zaman denir ki ; 30 köye yol yapıyoruz. I 
Köyden kasdım tabiî bu köylerin asıl muh
tarlık olan kısımlarına değil de mahallelerine 
yapılıyor. Evet, diğer vilâyetlerle karşılaştır
dım; doğru. Orada da yapılmış 30 - 35 köye. 
Şu kadar köye su getiriyoruz. Hakikaten bak
tığınız saman rakamlar birbirine yakındır. Fa- I 
kat muhterem arkadaşlarım; sorumdan evvel I 
Kastamonu'nun resmî kaydı 1 093 köydür, bu 
şekilde geçiyordu. Belki teşkilât da buna göre 
yapılıyordu. Fakat sorumuzun detayına inilip, 
şu mevzu tetkik edildiği zaman görüldü ki, Kas
tamonu'da beşbin küsur köy ve mahalle vardır. 
Yani 10 vilâyete muadil meskûn mahalle var-
dır. Biz derhal bu 10 vilâyete muadil işe girsin | 
demiyoruz, ama 300 köylü bir vilâyette yapılan j 
hizmet Kastamonu'da yürütülmesin. Bunu rica I 
ediyoruz. 

Sayın Bakana çok çok teşekkür ederim. Hu
susiyeti budur Kastamonu'nun. Kendileri bu- i 
yurdular; rakam budur. Hizmet, ederken vilâ-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, posta seferlerine dair sorusu ve TTlas-
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in yazdı cevabı 
(6/403) 

yetin bu hususiyeti nazara alınsın, diyoruz. Şim
di derler ki; 30 köye su götürmek suretiyle 
1972 yılında susuz köy kalmıyacaktır. Ben bir 
hesaba kitaba vuruyorum, yüz yıl dahi bizim 
köyleri, mahalleleri, üniteleri suya kavuştur-

! maya kâfi gelmiyor. Bu hususiyetin nazarı iti
bara alınmasını, teşkilâtın ona göre kurulma
sını, hizmetin ona göre artırılmasını rica ederim. 
"Teşkilâtı ve Bakanı yorduğum için de özür di
lerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi ile coğ
rafya öğretmenlerine dair Millî Eğitim Baba
nından sözlü sorusu. (6/486) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş? Burada, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Aynı şekilde so
ru gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
orta dereceli okullarda uygulanmak üzere yayın
lanan sınıf geçme ve imtihan yönetmeliğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş? Burada. Sayın 
I Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Soru gelecek bir

leşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmae/ın, kaynmkamların görev ma
hallerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

| BAŞKAN — Sayın Artukmaç?.. Yok. Sayın 
! İçişleri Bakanı?. Yok. Soru gelecek birleşime 
| bırakılmıştır. 
! Gündemde görüşülecek başka bir şey olmadı

ğından 1 Şubat 1968 Perşembe günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

i 

Kapanma saati : 17,35 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygiyle rica ederim. 

Sırrı Atalay 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Posta seferleri iller ile ilçeler arasında her 
gün yahut haftanın belirli günlerinde yapılmak
tadır. 

1. Hangi illerin hangi ilçeleri arasında her 
gün posta seferleri vardır? 

2. Haftanın her günü il ile ilçeleri arasında 
posta seferleri yoksa, bu il ile ilçeleri hangileri
dir? 

3. Hangi illerimizin hangi bucaklarında 
PTT teşkilâtları yoktur? 

4. Hangi illerimizin hangi ilçelerinde PTT 
hizmetleri mesai saati yahut belirli bir saatte 
bitmektedir? 

5. Şehirlerarası telefon konuşmaları yapıla-
mıyan il veya ilçeler var mıdır, varsa hangileri
dir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Başmüşavirlik 
11/1998 -1 

30 . 1 . 1968 
Konu : Kars Sentörü Sayın Sırrı 
Atalay'm soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1967 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 8764 - 7/403 - 6149 sayılı yazıları. 
Kars Senatörü Sırrı Atalay'ın posta seferle

ri, PTT işyeri bulunmıyan bucaklar, PTT mer
kezlerinin mesai saatleri ve şehirlerarası tele
fon konuşması yapmıyan il, ilçeler hakkındaki 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. — Hangi illerin hangi ilçeleri arasın
da her gün posta seferleri vardır? 

Soru 2. — Haftanın hergünü il ile ilçeleri 
arasında posta seferleri yoksa, bu il ile ilçeleri 
hangileridir? 

Cevap 1. 2. — illerin ilçeleri ile hergün ve 
haftada 6 gün veya haftanın mahdut günlerinde 
posta alıp verdikleri ilişik olarak sunulan 1 
No. lu listede gösterilmiştir. 

1967 -1968 ihale döneminde bütün posta hat
ları haftada hergün veya 6 seferli olarak ihaleye 

NOT : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır. 

çıkarılmışsa da gerek talip bulunulmaması ge
rekse yol durumu sebebiyle ihaleleri hergün 
veya 6 sef erli olarak yapılamamıştır. 

Uygun talip bulunduğunda bütün posta hat
larının haftada hergün veya 6 sef erli olarak iha
lesi cihetine gidilecektir. 

Soru 3. — Hangi illerimizin hangi bucakla
rında PTT teşkilâtı yoktur? 

Cevap 3. — PTT işyeri bulunmıyan Bucak
lar ilişik 2 No. lu listede gösterilmiştir. 

Türkiye'de mevcut 923 aded Bucaktan 38 
adedi Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinin 
lokalidir ve PTT işyeri mevcuttur. Geri kalan 
885 Bucaktan 516 smda işyeri mevcudolup 369 
Bucak'ta halen işyeri bulunmamaktadır. 

Soru 4. — Hangi illerimizin hangi ilçelerin
de PTT hizmetleri mesai saati yahut belirli bir 
saatte bitmektedir? 

Cevap 4. — il, ilçe, Bucak ve köylerdeki PTT 
işyerlerinin hangi saatlerde çalışıtğı ilişik 3 No. 
lu listede gösterilmiştir. 

Soru 5. — Şehirlerarası telefon konuşmala
rı yapılamıyan il veya ilçeler var mıdır? Varsa 
hangileridir? 

Cevap 5. — Şehirlerarası telefon konuşma
sı yapmıyan il ve ilçe bulunmamaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, etüt ve proje giderlerine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (7/410) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletr 
lerinizi saygiyle rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1. 1966 yılında madencilik, imalât sanayi 
ve enerji sektörüne etüt ve proje giderleri için 
bütçe 21.000 bölümde bilfiil ödenen 130 800 000 
lira Maden Tetkik Arama Enstitüsünde hangi 
illerde, küçük sanayi geliştirme merkezine yar
dım hangi illerde, elektrik işleri etüt idaresine 
yardım hangi illerde, köy elektriklendirilmesi 
için Etibanka yardım hangi illerde hangi etüt 
ve projeler için sarfedilmiştir? Bunların ihale, 
işe başlama ve bitirme tarihleri nedir? Bitiril-
memişse sebebi nedir ve hangi safhadadır? 
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2. 1967 yılı bütçesi 21.000 bölümde 
164 335 800 lira bölüm toplamı olarak tahsisat 
konmuştu. Birinci maddede gösterilen yarlere 
yapılan yardım hangi illerde, hangi islerin etüt 
ve projesi için ayrılmıştır? işlerin ihale tarihi, 
ise başlama ve bitiş tarihi nedir, bitmemişse 
sebebi nedir ve hangi safhadadır? 

3. 1963 yılı için bütçe 21.000 bölüm top
lamı olan 202 977 000 lira ayrı ayrı hangi il
ler ve hangi işler için düşünülmekte ve teklif 
edilmektedir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/44 

26 . 1 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar Müdürlüğü 26 . 12 . 1967 

tarih ve 8786/410 - 6175 sayılı yazımz : 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-

lay'ın «Etüt ve Proje giderlerine» dair vasılı 
soru önergesine cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sim Atalay'-
ıa yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 

cevabıdır, 

Öevap 1. — Soru önergesinde bahsedilen kü-
§ük sanayi geliştirme merkezine yardım, 1963 
bütgösinin 21.000 bölümü 21.320 maddesinde 
«Küçük El Sanatları, Merkezi Kuruluş giderle
rine Yardım» adı altında 100 000 lira olarak 
yer almış olup bu para kullanılmamıştır. 

Cevap : 2. — 1967 yılı bütçesinin aynı bö
lüm ve maddesinde yer alan 500 000 lira da he
nüz sarf edilmemiştir. 

Bu tahsisatların 1966 yılında ve 1967 yılı 
31 Aralık tarihine kadar kullanılmaması, Bir
leşmiş Milletler özel Yardım Fonundan alınacak 
yardımın kati olarak belli olmamasından dola
yıdır. Konu idari Konsey'in Ocak 1968 toplan
tısında gündeme alınmıştır. 

Cevap 3. — 1968 yılı bütçesi için aynı bölüm 
ve maddede 1 000 000 lira teklif edilmiş olup, 
yakında kurulacak olan (Küçük Sanayi Geliş-

30 . 1 . 1968 O : 1 

tirme Merkezi) tesisi hazırlıkları için sarf edile
cektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'in, küçük sanayi çarşı ve siteleri kurul
masına dair, yazılı soru önergesi, Sanayi Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/412) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygiyle ric ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Küçük sanayi çarşı ve siteleri kurarak koo
peratiflere ve belediyelere yardım için Halk 
Bankasında teşkil edilecek fonda tahsisleri Sa
nayi Bakanlığına bağlı yönetmelik esaslarına 
göre yapılması gerekli ve 1067 yılı bütçesi 
34.000 bolüme konan bölüm toplamı olan 
49 210 000 lira hangi iller, ilçeler için ve han
gi ölçüler esas alınarak ve sözü edilen yönet
meliğe ne derece uyularak hangi işleri yapıl
mıştır, işe başlama ve bitirme tarihleri nedir, 
bitirilmemişse sebebi nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/45 26 . 1 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 26 . 12 . 1967 

tarih ve 8785, 7/412/6177 sayılı yazılan : 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'm küçük sanayi çarşı ve siteleri kurulma
sına mütedair yazılı soru önergesine cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakam 
Mehmet Turgut 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 
yazılı soru önergesini Sanayi Bakanlığı cevabıdır 

il ve ilçelerde küçük sanayi çarşı ve siteleri 
kurmak için 1964 genel bütçesine konan 
lö 000 000 Tl. nın kullanılması ile ilgili 18 sayılı 
iktisadi Kurul Kararı gereğince bünyesinde böy
le bir tesis kurmak üzere Sanayi Bakanlığına 
müracaat eden Belediye veya Kooperatiflere bâ-
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zı esaslar ve şartlar dâhilinde kredi verilmesi 
kabul edilmiştir. 

1. Böyle bir teşebbüs için Bakanlığımıza 
müracaat eden kuruluşa o merkezin sınai potan
siyeli hakkında ilk ve temel bilgiyi verecek ojan 
ve doldurularak Bakanlığa iadesi gereken an
ket formları gönderilir. 

2. Anket cevapları raüsbet bulunduğu tak
dirde o mahallin Bakanlık uzmanlarınca eko
nomik ve teknik yönden bir etüdü yapılır. Bu 
etüt de bilhassa, 

a) Şehir nazım imar plânının meveudolup 

b) Şehrin sanayi potansiyeli seviyesi, 
c) Hâsım imar plânında bir sanayi bölgesi 

içerisinde küçük sanayi sitesine yer verilip ve
rilmediği, 

d) Verilmiş ise, bu yerin küçük sanayi si
tesi inşaasma elverişlilik bakımından aranan 
kriterlere sahibolup olmadığı, 

e) Belediye ve sanayicilerin bu mevzudaki 
işbirliği, istek dereceleri, 

f) Gerek Belediye ve gerekse Kooperatifin 
kendilerine tereddübeden şart ve vecibeleri ka
bul ve yerine getirmeyi taahhüdetmeleri. 
gibi hususlar incelenir. 

Bu suretle mahallî etüdü de miisbet sonuç 
veren bir merkez krediye hak kazanmış olup 
proje çizim safhasına gelmiş bulunur. 

3. Bunu mütaakip uygun vasıflı ve müs
takbel gelişmelere de cevap verebilecek ölçü
de bir sahanın, krediye muhatap kuruluş tara
fından satmalınması gereklidir. 

4. Alt yapı (su, yol, elektrik, kanalizas
yon) tesislerinin inşaasının doğrudan doğruya 
Belediye tarafından yapılacağı hususu beledi
yece taahhüdedilir. 

5. Kredi yalnız üst yapı maliyetinin % 50 si 
oranında verildiğinden, diğer % 50 nin muha
tap kuruluş tarafından karşılanacağının tevsi
ki hususlarından sonra proje kredi tahsisi ba
kımından daha müsbet bir safhaya gelmiş 
olur. Bu suretle Bakanlığa ibraz edilecek pro
jeler uygun bulunduğu takdirde üst yapı mali
yet keşiflerine nazaran % 50 oranında kredi 
tahsisi yapılır. 

Bu esaslar dâhilinde yürütülüp sarf edilmek 
üzere, yukarda zikrolunan 1964 ^enel bütçe
sinden bu maksatla ayrılan 10 000 000 liradan 
sonra 1965 ten 15 000 Ö00 1967 den de 34 570 000 • 
Tl. lılc tahsisler ayılmış ve toplam olarak Halk 
Bankasında 59 570 000 Tl. lık bir fon meydana 
getirilmiştir. 

Yukarda zikolunan esaslar dâhilinde Bakan
lığımıza müracaat etmiş ve aranılan şartlara 
haiz bulunn il veya ilçelere ne miktar kredi 
tahsisi yapıldığı, başlamış inşaatın ne zaman 
biteceği ve genel olarak ele alınmış, tekmil mer
kezlerin durumları ilişik listede 31 . 12 . 1987 
sonu itibariyle aşağıda ve ekli cetvelde tafsi
lâtlı olarak gösterilmiştir. 

A) Kredi talebinde bulunan, bilâhara vaz
geçen yerler: 

Manisa, Ayaş 
B) Etüt sonucu müsbet olmadığından kredi 

verilmesi uygun görülnıiyen yerler : 
Kalecik, Viranşehir ve Sındırgı. 
C) Anket araştırması safhasında bulunan 

yerler : 
Yerköy, Siverek, Rize, Bartm, Çsyıraslan, 

Sorfun ve Terme, 

D) Mahallî etütü yapılacak yerler : 
Kırklareli, Edirne, Sile, M. Kemalpaşa, Ada

na, Avanos, Çarşamba, Cihanbeyli, Çorum, is
kenderun, Karacabey, Gerede, Manavgat ve 
Polatlı. 

E) Mahallî etüdleri de müsbet olup, arsa 
alınması, plân tadili gibi hususların hallini mü-
taakip proje çizim safhasına gelecek merkezler : 

Bursa, Söke, Ayvalık, Bandırma, Tarsus, 
Nazilli, Mersin, Marâş, Niğde, Ünye, Trabzon, 
Urfa, Bergama, Bor, Ereğli (Konya), Germen
cik, ödemiş, Kars, Balıkesir, Eskişehir. 

F) Etütleri müsbet olup 1064 ve 1965 ten 
ayrılan hizalarındaki tahsislerini kullanma yet
kisi verilmek üzere proje ibrazı beklenen yer
ler : 

1. Gaziantep 2 931 132 
2. Malatya 500 000 
3. Ordu 500 000 
4. Antalya 200 000 
5. Demirci 400 000 

4 581 132 
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G) Proje çizim hazırlığı iğinde bulunan yer- H) Proje çizim safhasında olan yerler : 

ler : Erzurum, Kayseri, istanbul. 
Afyon, Osmaniye, Edremit, Samsun, Akse- I) Projeleri tetkikte olan yerler : 

hir, Antakya, Elâzığ. Antalya ve Tokat. 
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Kredi tahsisi yapılarak inşaatı başlamış küçük sanayi çarşı ve 

Sıra 
No. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Madeni İşler Küçük Sanayi Sitesi 
Esnaf Dernekleri Birlik Binası 

Küçük Sanayi Çarşısı 

» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

% 

» 
» 
•» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 

Sitesi 
» 
» 

Çarşısı 
Sitesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çarşısı 

Projenin 
yeri 

Ankara 
» 

Orhangazi 

Diyarbakır 
Erzincan 
izmir 
Kınık 
Develi 
Kırşehir 
Konya 
Akşehir 
Nevşehir 
Siva3 
Yozgat 
Ankara 
Ceyhan 
Aydın 
Erzincan 
Kütahya 
Adapazarı 
Tekirdağ 
Turhal 
Van 
Kastamonu 
Bozüyük 

Yürütücü 
organ 

Kooperatif 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Dernekleri Birliği 
Belediye 

Kooperatif 
Belediye 
Kooperatif 
Belediye 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Belediye 
Kooperatif 
Belediye 
Belediye 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Belediye 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 
Kooperatif 

Karakteristiği 

144 îşyeri 

İdare binası 
127 İşyeri + 
sosyal tesis 
290 
51 

725 
40 
86 

225 
535 
415 
233 
310 
200 
54 

223 
527 
156 
193 
100 
123 
113 
75 

300 
38 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» •» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

(f) fıkrasında gösterilen proje ibrazı beklenen yerlerin toplam tahsis yakûnu 
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siteleri yatırımları ile 31 . 12 . 1967 sonu itibariyle durumları : 

Üst yapı toplam Bakanlığımızca yapılan 
maliyeti toplam kredi tahsisi İşin tarihi 
Lira K. Lira K. başlama - bitme Düşünceler 

12 940 695 

962 777 
1 649 747 

10 184 839 
842 817 

23 463 784 
350 000 

2 257 549 
15 000 000 
10 395 000 
7 689 000 

3 633 380 
5 964 348 
12 572 000 
19 986 325 
2 696 731 
12 371 064 
2 703 713 
3 273 000 
3 787 620 
3 479 510 
7 397 509 
1 637 380 

36 

82 
77 

76 

80 

01 
53 

86 

64 

04 
+ 

300 000 

400 000 
200 000 

262 
421 
943 
250 
300 
500 
500 
000 
550 
650 
300 
482 
368 
331 
624 
057 
400 
496 
950 
579 
693 
818 

1964 - 1967 

318 
408 50 
127 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
174 26 
235 
045 20 
182 96 
608 
000 
061 
000 
985 
692 
690 

1964 
1966 

1967 
1964 
1964 
1966 
1965 
1962 
1966 
1965 
1966 
1965 
1968 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 

- Devam 
- 1967 

- 1969 
- 1967 
- 1966 
- 1967 
- Devam 
- 1966 
- Devam 
- Devam 
- Devam 
- 1966 
- Devam 
- 1968 
- 1973 
-1969 
- 1968 
- 1972 
- Devam 
- 1969 
- 1963 
- 1970 
- 1970 

(Marangozlar) Bitti 
Bitti 
Bitti 

Bitti 

Bitti 

(Ağaç işleri) 

(Oto timircileri) 

(1964 ten) 

+ 
36 378 533 92 
4 581 132 

40 959 665 92 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Bağdasın 
yazılı cevabı (7/418) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1. Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çesi 14.510 ncu maddesinde kurs giderleri ola
rak harcandığı açıklanan ve maksadı orman 
köylerinin kalkındırma çalışmalarında, arıcılık* 
kavakçılık ve el sanatları ile tarım endüstrisinin 
geliştirilmesi amacı bulunan bu harcama ile ta
rım endüstrisinin geliştirilmesi için belirtilen 
hangi işler, hangi illerde yapılmış ve her ilde 
yapılan işe ne miktar para sarf edilmiş ve hangi 
sonuçlar alınmıştır? 

2. Keza aynı şekilde 350 000 liralık tahsisat 
hangi illerde ne miktarda ve hangi işlerde kulla
nılmıştır ve hangi neticeler alınmıştır? 

3. Hükümet 1968 yılı için 35 000 lira faz-
lasiyle 385 000 liralık teklifi ile neler yapacak 
ve bu hizmetler hangi illerde, hangi maksatlarla 
olacaktır? 

4. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
tedrisat yapan iki orman tekniker okulu, iki or
man muhafaza memuru okulu ve bir bakım me
murluğu eğitim merkezi, bir fidanlık eğitim 
merkezi faaliyet halindedir. Bu okul eğitim 
merkezleri hangi illerimizdedir? 1968 yılında 
bölgelerarası dengesizliği gidermek amaciyle 
Doğu - Anadolu bölgesinde bu okul ve eğitim 
merkezlerinden yurdun orman muhafaza ve or
man yetiştirme için çok sayıda elemana ihtiyacı 
aşikâr olduğuna göre Bakanlık ne düşünmekte
dir? 

5. 16.370 nci maddeye göre çeşitli fuarlara 
iştirak ve festivallere katılma için ödenek ayrıl
maktadır. Bu ödenekler hangi fuar, sergi ve fes
tivaller için ayrılmış ve 1968 yılı için teklif edil
mektedir? Geri kalmış Doğu - Anadolu bölgesi 
için hiçbir şekil düşünülmemesi sebebi nedir? 

6. Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde 
hangi illerimizin, hangi bölgelerinde Millî Park
lar kurulmuştur? 1968 yılında önemli sayılan 

ormanlar bulunan Doğu - Anadolu bölgesi için 
millî parklar kurulmaması sebebi nedir? 

7. 1966 yılı bütçesi 21.000 bölüm toplamı 
teşkil eden 12 017 532,92 lira etüt ve proje gi
derleri olarak hangi illerdeki ve orman başmü
dürlüklerinde 1967 için bölüm toplamı olan 
16 153 000 liranın hangi illerdeki başmüdürlük-
lerince ve işletme müdürlüklerince hangi işler
de, hangi miktarla neler yapılmıştır? 1968 yılı 
için teklif edilen 29 987 000 lira için hangi iller
deki, hangi başmüdürlükler için ne gibi işlerin 
yapıldığı programlaştınlmış mıdır ve böyle bir 
program varsa esasları nedir? 

8. 22.000 bölüme 1968 yılında yapı, tesis ve 
büyük onanm giderleri olarak bilfiil ödenen 
28 829 934,15 lira ile hangi illerimiz başmüdür
lük ve işletme müdürlüklerinde ne gibi yapı ve 
tesis ile onanm yapılmıştır? 1967 yılı için konan 
32 909 000 lira ile keza hangi illerimizdeki baş
müdürlük ve işletme müdürlüklerinde hangi ya
pı, tesis ve onarımlar yapılmıştır? 1968 yılı için 
teklif edilen 31 278 000 lira hangi illerimizdeki 
başmüdürlük ve işletme müdürlüklerinde hangi 
yapı, tesis ve onanmlar yapılması programlan
mıştır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 26 .1.1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

Sayı : 6650/18 

Konu : Sırrı Atalay'ın önergesi 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 9 Ocak 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7-418-8819/6230 sayılı yazı : 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 ve 1967 yıl
lan bütçelerinin 14.510-16.370-21.000 ve 22.000 
nci bölümlerindeki tahsisatlarla yapılan işler 
ile, 1968 yılı bütçesinin aynı bölümlerine teklif 
olunan ödeneklerin hangi işler için sarf edile
ceğine dair Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

NOT : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır, 
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Sayın Sırrı Atalay'm yasılı soru önergesine ce- I 
vap teşkil eden cetveller üçer nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla ara ederim. 

Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş 

Kurs giderleri sarfiyatı hakkında cetvellere eMi 
bilgi verici not 

Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu göz önün
de tutularak listeler başmüdürlüklere göre tan
zim edilmiştir. Kurslarda orman 'köylerindeki 
daimî orman işçilerinin ve orman memurlarının 
eğitilmeleri esas alınmış olup, çok faydalı neti
celer elde edilmiştir. 

Bu arada ormanların bakım ve imarı ile 
ağaçlandırma ve erozyonu kontrol hizmetlerin
de çalışmakta bulunan orman işçilerinden daha 
fasla randıman alınması sağlandığı gibi orman 
köylülerinin de geçimlerini sğlıyacak daimî iş 
sahaları temin edilmiştir. 

Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi Baş
kanlığı Köy îşleri Bakanlığına bağlı bulunduğu 
cihetle, bu daireye ait liste de bilgi için ekte su
nulmuştur. 

Eki : 1. Orman Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılan kurs giderleri hak
kın cetvel 

2. Köy îşleri Bakanlığı tarafından 
yapılan kurs giderleri hakkında 
cetvel. 

1. Ormancılık eğitimi ve öğretimi konu
sundaki 1 - 4 No. lu sorularınızın cevapları aşa
ğıdadır. 

Ormancılık çalışmalarında, gelişen orman
cılık tekniği ile yurt ormanlarının imar ve 
balamı için lüzumlu görülen ikinci derecedeki 
teknik elemanları yetiştirmek üzere Birinci 
Kalkınma Plânında gösterilen hedeflere ulaşıl
mıştır. 

A) Ormanlarımızın yurt çapındaki dağı
lışı ve ormancılık tekniğinin bölgesel ihtiyaç
ları ile Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
göz önünde tutularak eğitim ve öğretim mües
seseleri yurt çapında dağılmıştır. I 

I Bu duruma göre kuruluşların plâna uygun 
olarak bulunduğu yerler aşağıdaki listede gös
terilmiştir. 

1. Orman teknfcer okulları : 
a) Düzce Orman Tekniker Okulu (Mevcut) 
b) Trabzon Orman Tekniker Okulu (Yeni

den inşa edildi.) 
c) Antalya Orman Tekniker Okulu (İnşa 

halinde) 
2. Orman Muhafaza Memurları Okulu : 
a) Araç Orman Muhafaza Memuru Okulu 

(Yeniden inşa edildi) 

h) Muğla Orman Muhafaza Memuru Okulu 
(Yeniden inşa edildi) 

c) Maraş Orman Muhafaza Memuru Okulu 
(înşaat halinde 1968 yılı sonunda açılacaktır.) 

3. Orman Bakım Memurları Olculu : 
a) Bolu Orman Btfam Memurları Okulu 

(Yeniden inşa edildi) 

b) Sütçüler Orman Bakım Memurları 
Okulu (1968 de inşa edilecek) 

c) Elâzığ Orman Bakım Memurları Okulu 
(1963 de inşa edilecek) 

4. Fidancılık Eğitim Merkezi : 
a) Eskişehir Fidancılık Eğitim Merkezi 

(Yeniden inşa edildi) 
b) Erzurum Fidancılık Eğitim Merkezi 

(1963 ele tamamlanması bitecek.) 
5. Personel eğitim merkezleri : 
a) Kızılcahamam Personel Eğitim Merkezi 

(1988 de açılacak) 

Yukarıda belirtildiği üzere Elâzığ ve Erzıı-
rum'da ormancılık tekniğinin icaplarına uygun 
olar f i ormanlann bakım ve imarı ve fidan 
yetiştirme ve ağaçlandırma konusunda Doğu 
bölgesindeki eleman ihtiyacını karşılamak üzere 
okullar kurulmaktadır. 

B) Orman Genel Müdürlüğü bütçesine ko
nan kurs giderleri ödeneği ile Orman Başmü
dürlüklerinde kurulan 19 aded ormancılık İş
çi - Eğitim kamplarında kurs gören orman iş
çilerinin eğitimi yapılmıştır. Bu arada Boîu, 
Erzurum, Eskişehir, Trabzon Orman Başmüdür
lükleri mıntıkalarında ayrıca orman işçileri
nin modern kesim aletleri ile çalışma randıma-

I nını artırmak üzere de (kurslar tertibedilmiştir. 
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C) 1963 yılında bütçeye konan 350 000 
liralık ödenek ile de plânlaştırılımş aynı çalış
malara devam edilecektir. 

5. — 1967 yılında Orman Genel Müdürlüğü 
başta İzmir Fuarı olmak üzere istanbul, Bur
sa, Giresun, İsparta, Sivas, Samsun, Balıkesir, 
Trabzon, Antalya, Kütshya, Kocaeli ve Deniz
li'de açılan fuar, sergi, panayır ve festivallere 
iştirak etmiştir. 

Ayrıca ormancılık konusunda bir seyyar 
sergi hazırlanmıştır. 1968 yılı içinde bu sergi 
Doğu Bölgesindeki illerimizde de açılacaktır. 

1968 yılı için bütçeye geçen seneki çalışma 
programı göz önünde tutularak 20 000 liralık 
ödenek konmuştur. 

Ancak, yukarıda da açıklandığı üzere, or
mancılık konusundaki tanıtım ve propaganda 
faaliyeti Devlet Orman imletmelerinin faaliyeti 
ve mamullerinin reklâmı gayesi ile de yapıldı
ğı cihetle bu konuda döner sermayeden de is
tifade edilmektedir. 

6. — Birinci Beş Yıllık Plâ,n dönemi içinde 
7 aded Millî Park kurulmuştur. 

Kurulun Millî Parklar üstesi 

Millî parkın adı : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Manyas Kuş Cenneti 
Karatepe - Aslantaş 
Yozgat Çamlığı 
Kızılcahamam - Soğuksu 
Uludağ 
Yedigöller 
Samsundağı - Dilek 
yarımadası 

Bulunduğu il : özellikleri : 

Balıkesir Ornitolojik 
Adana Arkeolojik ve biyolojik 
Yozgat Tabiatı koruma 
Ankara Turistik ve tabiatı konuna 
Bursa Dağ turizmi ve tabiatı koruma 
Zonguldak Biolojik ve turistik 
Aydın Turistik 

Kurulması düşünülen veya otüdü yapılan sahalar 
Göreme 
Pamukkale 
Efes 
Sat - Cilo dağları 
Munzur çayı vadisi 
Kaçkar dağları 
Beynam ormanı 
Beşkonak 

Nevşehir 
Denizli 
İzmir 
Hakkâri 
Tunceli 
Rize 
Ankara 
Antalya 
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Yukarda da görüldüğü üzere millî parkla
rın kuruluş gayelerine uygun olarak turistik 
ve tabiatı koruma ilişkilerinin müştereken bu
lunduğu bu sahalar millî park tarifine uygun 
özelliktedir. 

Bilhassa Doğu Bölgesindeki Sat - Cilo dağ
ları ile Munzur Çayı vadisi Doğu Bölgesi için 
millî park olarak etüdü ve plânlaması yapı
lan sahalardır. 

7. — 1966 malî yılında katma bütçenin 
21.000 bölümünden yapılan 12 017 532,92 lira 
ve 22.000 bölümünden yapılan 23 829 934,15 
liralık yatırımın hangi hizmetler için sarf olun
muş bulunduğu orman başmüdürlükleri itiba
riyle ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Tüm olarak 40 847 467,07 liralık yatırımla 
gerçekleştirilen hizmet : 

a) 345.768 hektarlık ormanın sınırlandırıl
ması, 

b) 9 951 hektarlık yukarı havza toprak 
muhafazası, 

c) 1 717 445 hektarlık ormanın amenaj 
plânların yapılması, 

d) 1 857 hektarlık orman içi mera ıslahı, 
c) 552 hektarlık orman dışı ağaçlama, şe

hir koruluğu tesisi, 

d) 425 hektarlık kavak ağaçlaması, 
e) 248 hektarlık okaliptüs ağaçlaması, 
h) İki orman işletme müdürlüğü, bir or

man başmüdürlüğü binası inşaatı, 

i) Köy kalkındırma envanterlerinin düzen
lenmesi, 

j) Eğitim hizmeti için okul binası inşaatı, 
k) Çeşitli ormancılık araştırmalarının ya

pılması, 

1) Memleketimiz şartlarına uygun kavak 
tiplerinin tesbiti, populiytum tesisi, 

m) Ağaçlandırma için 350 milyon fidan 
üretimi gibi hizmetlerdir. 

1. — 1967 malî yılında katma bütçenin 
21.000 bölümünden bütçeye konulan tahsisat 
16 153 000 lira ve 22.000 bölümünden bütçeye 
konulan tahsisat 32 909 000 liranın ki, ceman 
49 062 000 liranın hangi hizmetlere ait bulun
duğu bu yatırımın orman başmüdürlükleri iti
bariyle bölünüşü ilişik cetvelde belirtilmiştir. 

Bütçeye konulan tahsisatla gerçekleştirilen 
ve gerçekleştirilmesi öngörülen hizmetleri : 

a) 248 659 hektarlık ormanın sınırlandırıl
ması, 

b) 4 604 hektarlık yukarı havza toprak 
muhafazası, 

c) 1 985 hektarlık orman içi mera ıslahı, 
d) 1 375 000 hektarlık orman amenajman 

planlarının yapılması, 
e) 695 hektarlık orman dışı ağaçlama, şe

hir koruluğu tes., 
f) 545 hektarlık kavak ağaçlaması, 
g) 225 hektarlık okaliptüs ağaçlaması, 
h) iki başmüdürlük, iki işletme müdürlü

ğü binası ikmal inşaatı, 
i) Köy kalkındırma envanterinin ikmali, 
j) Eğitim sektöründe 2 orman tekniker 

okulu, 3 orman muhafaza memuru okulu, 2 or
man balam memuru okulu ikmal inşaatı ve ye
ni inşaat, 

k) Çeşitli ormancılık hizmetleri için dene
meler yapılması, 

1) Kavakçılığın geliştirilmesi için deneme
ler yapılması, fidanlıklar kurulması, 

m) Ağaçlandırma için 400 milyon fidan 
üretimi gibi hizmetlerdir. 

2. — 1963 malî yılı için katma bütçenin 
21.000 bölümünden bütçeye konulan tahsisat 
25 937 900 lira 22.000 bölümünden bütçeye ko-
n-üan tahsisat 31 273 000 liranın ki, ceman 
;î7 255 900 liranın hangi hizmetlere ait bulun
duğu ve her hizmetin gerektirdiği yatırım mik
tarı, bölüm va maddeleri orman başmüdürlük-
,1er itibariyle ilişik cetvelde belirtilmiştir. 

Bütçeye konulan bu tahsisatla gerçekleşti
rilmesi öngörülen hizmetler : 

a) 574 000 hektarlık ormanın sınırlandırıl
ması, 

b) 4 709 hektarlık yukarı havza toprak 
muhafazası ve 10 000 hektarlık sahada bakım 
yapılması, 

c) 2 900 hektarlık orman içi mera ıslahı 
ve 1 100 hektarlık sahada bakım yapılması, 

d) 1 725 000 hektarlık sahada orman ame
najman ve revizyon plânlarının tanzimi, 

e) 700 hektarlık sahada şehir koruluğu te
sisi ve 1 210 hektar da balam yapılması, 

f) 150 hektarlık sahada kavak ağaçlaması 
yapılması ve 2 120 hektarda balom yapılması, 
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g) 255 hektarlık sahada okaliptüs ağaçla
ması, yapılması ve 3 157 hdktar da bakım ya
pılması, 

h) iki Başmüdürlük, iki isletme müdürlü
ğü binası ikmal inşaatı, 

i) 898 köyde kalkındırma etütleri yapıl
ması, 

j) Eğitim hizmetleri için bir tekniker oku
lu, 2 bakım memurluğu okulu inşaatı, 

k) Araştırma hizmetleri için; bina, yol, 
telefon hattı tesisi, çeşitli malzemenin satmalm-
ması ve denemelerin yapılması, 

1) Kavakçılığın inkişafı için 26 hektarlık 
geçici kavak fidanlığı kurulması, 25 hektar po-
puletum tesisi, lâboratuvar kuruluşu, muhtelif 
tesislerin ve denemelerin yapılması, 

m) Ağaçlandırma için yeniden 3 fidanlık 
kurulması, çeşitli tesislerin yapılması, makina 
ve ekipman mubayaası, etüt ve projelerin ya
pılması, 450 milyon fidan üretimi yapılması 
gibi hizmetlerdir. 

8. — 1966 ve 1967 yıllarındaki inşaatlar ila 
1968 yılı teklifleri ekli cetvellerde gösterilmiş
tir. 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden İnşaat Şubesince 1966 yılında yaptırılan 
tesisleri gösterir cetvel 

Sarf edilen 
ödenek 

îli İnşaatı yapılan tesislerin cinsi (1 000 Tl.) 

Niğde 
İzmir 
Ankara 
Antalya 
Konya 
G-ümüşane 
Zonguldak 

İstanbul 
Giresun 

Muğla 
Mersin 
İzmir 
Erzurum 
Ankara 
Muğla 
Artvin 

Aksaray Fidanlığı hizmet binası 
Başmüdürlük idare binası 
Genel Müdürlük binası ilâve kat inşaatı ikmali 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü hizmst binası ikmali 
Ereğli Fidanlığı hizmet binası 
Bayburt Fidanlığı idare binası ikmali 
Büyükdüz Or. Araştırma İstasyonu muhafaza binası 
Biiyükdüz Or. Araştırma İstasyonu su ve elektrik 
Çobaneeşme Fidanlığı amele pavyonu 
Şebinkarahisar İşletme idare binası 
Tirebolu İşletme idare binası 
Muğla telsiz tamirhanesi 
Anamur telsiz kulesi 
İzmir telsiz tamirhanesi 
Başmüdürlük ve Or. Araştırma İstasyonu idare binası 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü 2 ade:l hizmet binası 
Muğla telsiz kulesi 
Artvin İsletme idare binası ikmali 

30 
866 
95 
10 
30 
7 

50 
30 
30 

271 
280 
60 
17 
89 

420 
60 
17 

155 

Yekûn 2 517 

892 — 



C, Senatosu B : 23 30 . 1 . 1988 Û : 1 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden İnşaat Şubesince 1967 yılında yaptırıl* 
makta olan tesisleri gösterir cetvel 

Sarf edilen 
ödenek 

îli İnşa edilmekte olan tesislerin cinsi (1 000 Tl.) 

Ankara 
Adana 

Çankırı 
»I 

Erzincan 

Ankara 
Kırşehir 

Adana 
Çankırı 

Kırşehir 
Erzurum 
Samsun 
Mersin 
Erzurum 
Elâzığ 
İzmir 
Erzurum 
Ankara 
Antalya 
İstanbul 
Elâ-zığ 

»i 

İstanbul 
Adana 
Muğla 
Muş 
İsparta 
Urfa 
Ankara 
Elâzığ 
Sivas 
Urfa 
Ankara 
Elâzığ 
Sivas 
Kars 
Niğde 

Or. Araştırma Enstitüsü harici elektrik tesisatı 
Osmaniye Kavakçılık İstasyonu idare binası 
Osmaniye Kavakçılık İstasyonu beton su kanalı 
Kefenbaş Fidanlığı ambalaj hane binası 
Kefenbağ Fidanlığı gübrelik 
Kavakçılık İstasyonu beton su kanalı 
Kavakçılık İstasyonu su toplam havuzu 
Kavakçılık İstasyonu elektrik tesisatı 
Kavakçılık İstasyonu bekçi evi 
Kavakçılık İstasyonu fidana evi 
Fidanlık gümrelik 
Adana Fidanlığı kozalak hangarı 
İlgaz İşletme idare binası kaloriferi 
Çerkeş Fidanlığı gübrelik 
Kırşehir Fidanlığı su deposu 
Erzurum Fidanlığı hizmet binası 
Terme - Gölardı Fidanlığı 2 bekçi ve 1 fidancı evi 
Tarsus Fidanlığı sulama tesisatı 
Erzurum Başmüdürlük idare binası ik;nali 
Elâzığ Başmüdürlüğü ikinci kısım inşaatı 
İzmir Başmüdürlük binası ikmali 
Horasan Fidanlığı hizmet binası 
Ankara Fidanlığı gübreliği 
Zeytmköy Fidanlığı gübreliği 
Çobançeşme Fidanlığı hizmet binası 
Harçik Fidanlığı gübreliği 
Elâzığ Fidanlığı gübreliği 
Lüleburgaz Fidanlığı isçi pavyonu 
Bedirge Fidanlığı gübreliği 
Muğla telsiz tamirhanesi ikmali 
Muş Fidanlığı gümreliği 
Eğirdir Fidanlığı kozalak hangarı 
Birecik Fidanlığı gübreliği 
Or. Araştırma Enstitüsü kaloriferi 
Kavakçılık Araştırma İstasyonu 1 fidan cı, 2 bekçi evi 
Sivas Fidanlığı kozalak hangarı 
Birecik Fidanlığı gübreliği 
Or. Araştırma Enstitüsü kaloriferi 
Kavakçılık Araştırma İstasyonu 1 fidancı, 2 bekçi evi 
Sivas Fidanlığı kozalak hangarı 
Sarıkamış İşletme ve Soğuksu Araştırma İstasyonu binası 
Aksaray Fidanlığı su tesisatı 

80 
80 
13 
25 
20 
25 
25 
10 
14 
24 
24 
20 
55 
25 
26 
87 
54 
10 

-492 
300 
7 
65 
24 
20 
60 
11 
25 
60 
25 
49 
25 
20 
25 
60 
70 
20 
25 
60 
70 
20 
445 
20 
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ödenek 
ödenek 

ili İnşa edilmekte olan tesislerin cinsi (1 000 TL) 

Kırşehir 
Antalya 
Zonguldak 
Antalya 
Muş 
Bolu 
Antalya 
Eskişehir 
Antalya 
Kırşehir 

Kırşehir Fidanlığı sundurma binası 
Antalya telsiz tamirhanesi 
Or. Araştırma İstasyonu Büyükdüz elektrik tesisatı 
Zeytinköy Fidanlığı telefon santrali 
Muş Fidanlığı idare binası 
Ormancılık Araştırma İstasyonu idare binası 
Zeytinköy Fidanlığı su tesisatı 
Eskişehir Fidanlığı kozalak hangarı 
Zeytinköy Fidanlığı kozalak hangarı 
Kırşehir Fidanlığı telefon hattı 

Yek 

23 
70 
11 
12 
70 

180 
15 
60 
28 
22 

:ûn 2 931 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden İnşaat Şubesince 1968 yılında yapılacak 
tesisleri gösterir cetvel 

Sarf edilen 
Tefrik edilen 

İli Programa alman binanın cinsi (1 000 Tl.) 

Elâzığ Elâzığ Başmüdürlük idare binası II Ks. 400 
Erzurum Erzurum Başmüdürlük idare binası III Ks. 150 
İsparta İsparta Başmüdürlük idare binası I Ks. 400 
Erzurum Oltu İşletme Müdürlüğü binası I Ks. 123 

Yekûn 1 073 
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14.510 Kurs giderleri 

Ormancılıkta çalışan teknik ve idari memurlarla daimî orman işçilerinin amenajman, ağaç
landırma, fidancılık, kesim tekniği, nakliyat, orman mahsulleri imalâtı konularında okullar ve 

eğitim merkezlerinde yapılan masraf listesidir 

1960 
Gönderilen 

Miktar Gönderildiği yer 

60 000 Trabzon Orman Tekniker Okuluna 

110 000 Bolu îşçi Eğitim Merkezine 
50 000 Eskişehir îşçi Eğitim Merkezine 
10 000 Düzce Orman Tekniker Okuluna 

20 000 Trabzon Orman Tekniker Okuluna 
60 000 Bolu Orman Bakım Memurluğu 

Eğitim Mer. 

310 000 

Yapılan Kurslar 

Muhtelif kurslar 
Ormancılık kesim tekniği konusunda işçi 
kursları 
Fidancı ve ağaçlandırma amelesi kursu 
Teknikerler için yapılan kurs 
Orman nakliyatı ve kesim tekniği konusunda 
teknik elemanlar kursu 

Bakım Memurları Kursu 

1967 

Her orman fidanlığından ve ağaçlandırma 
grupundan gelen fidancılann 3 ncü devre kurs 

195 000 Eskişehir Fidancıhk Eğitim Merkezi gi. 
19 ncu Orman Bp^müdürliiğünden gelen müte-

91 000 Bolu Orman, Bakım Memurluğu 
Eğitim Mer. 

15 000 tzmit Kavakçılık Enstitüsü 

10 000 Eskişehir Orman Başmüdürlüğü 

hassıs orman işçilerinin muhtelif devrelerdeki 
ikursları. 
Kavak yetht'riciîerine devre devre yapılan 
kıs a kurs giderleri 
Kesim tekniği konusunda orman köylülerine 
yapılan kurs 

311 000 
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Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi Başkanlığınca 14.510 Kurs giderleri 
yapılan faaliyetler 

maddesi ödeneğinden 

Konan ödenek 
Kullanılan ödenek 

Yapılan işler : 

a) Arıcılık kursları : 

1983 1967 

25 000 
25 000 

35 000 
17 500 

Yeri 

Kadirli 
Çiftehan 
Bargama 
Bursa 
Kastamonu 
Şile 
Tokat 
Konya 
Balıkesir 
Van 
Refahiye 

b) El sanatları ; 

Yeri 

Sinop - Kızılobalı 
Cide 
Kastamonu 

Kurs gören köylü sayısı 
1966 1967 

143 
133 
61 
116 
387 
119 
153 
97 
388 
78 
142 

9 

28 
11 
82 

152 

168 

1 817 440 

Kurs gören köylü sayısı 
1966 1967 

30 
70 
199 

14 
10 
12 

299 36 

Not : 1967 yılındaki kursiyer sayısının 1956 ya nazaran az olmasının sebebi; kurs öğretmenlerinin 
bölge köylerinde ikamet ederek arıcılık ve el sanatlarının tekâmülü yönünden köylüye rehberlik et
mesidir. 
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C. Senatosu B : 23 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
oeyli'nin yazılı cevabı (7/420) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların ilgili Devlet Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ile rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 35.000 
bölüm 35.350 nci maddede 1966 yılında bilfiil 
ödenen 331 371 lira ile 1967 yılının aynı bölüm 
ve maddesine konan 794 800 lira hangi illerdeki 
dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve ben
zeri teşekküllere ayrı ayrı olarak ne miktarda 
yardım yapılmıştır? Bu yardımlarda ölçü ne ol
muştur? 

2. 1966 yılında bucak ve köy için 1965 yılı
na nazaran (D) cetvelindeki artış sayısı ne ka
dardı ve bu artış sayısı ayrı ayrı her ile kaç ta
ne olarak tahsis edilmiştir? 

3. 1967 yılı bütçesi 12.213 bölüm ve madde
sine konan ödenekle 6 000 bucak ve köy imam 
ve hatip adedi Hükümet telifinde 2 0O0 artışla 
S 000 olarak gösterilmektedir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, bu 2 000 kadro verildiği takdirde 
tâyinleri hangi ölçüler içinde, hangi illere ne 
sayıda yapacağına dair bir programa sahip mi
dir? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 29 .1.1933 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Özlük İşleri Müdürlüğü 126 

Sayı : 5322 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 9 . 1 . 1903 tarih ve 8817-7/420/6228 

sayılı yazı. 

Oumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sim 
Atalay'm Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi ile 

30 . 1 . 1938 O : 1 

ilgili verdiği soru önergesine verilen cevap S 
nüsha olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 

Atalay'm sözlü sorusuna verilen cevaptır. 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 

35.720 nci maddede 1968 yılında 300 000 lira 
tahsisat alınmış % 10 mevkuf tutularak 270 000 
lirası tevzi edilmiştir. 

j 1967 yılında 750 000 lira tahsisat alınmış 
| % 10 mevkuf tutularak 675 000 lirası tevzi edil-
J mistir. 
İ Tevsi cetveli ilişiktir. 

Müracaat eden derneklerin hepsine az - çok 
yardım yapılmıştır. Miktarın tesbitinde inşaatın 
büyüklüğü,, derneğin mevcut parası, binanın ik
mal ödüme durumu vo eldeki tahsisat miktarı 

s ölçü ittihaz edilmiştir. 
i 2. 1965 yılında bucak ve köyler için 2 000 
j aded imam - hatip kadrosu alınmıştır. 
j 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğin-
! C9 har yıl bütçesi ile 2 000 aded kadro almaca-
S ğından 1963 yılında da 2 000 aded kadro alına

rak bucak ve köy imam - hatip kadrosu 4 000 ne 
• yükselmiştir. 
j 

I Tevzi listesi ilişiktir. 
| 3. 1967 v:h bütçesi ile de 2 000 aded bucak 
I 
\ ve köy imam - hatip kadrosu alınmış kadro mik-
| tan 8 000 ne yükselmiştir. 
j 1963 yılı bütçesi ile 2 0D0 aded kadro teklif 
j edilmiş, Bütçe ve Plân Komisyonu 2 000 aded 

kadronun ilâvesini uygun görmüştür. 
633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğin

ce bu kadroların dağıtım esasları Bakanlar Ku-
j rnlunca tesbit edileceğinden evvelce tesbit edi-
j lon dağıtım esaslarına göre 1987 kadrosu vilâ-
j yetler emrine verilerek tevzi edilmiştir, 
j 1963 yılı alınan 300 lira (D) cetveli bucak ve 

köy imam - hatip kadroları da bu esaslar daire-
j sinde tevzi edilmek üzere vilâyetler emrine gön-
j derilccektir. 

— 897 — 
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633 sayılı Kanun gereğince her sene verilen 
2 000 aded bucak ve köy imam - hatip kadrola
rının 1963 yılında illere tevzi edilen kadro ic
mal listesidir. (ilçeler dâhil) 

Vilâyet 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
E İ 3 . P I £ 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
îçel 
istanbul 

1966 
aded 

24 
14 
30 
37 
26 
42 
19 
59 
28 
43 
19 
23 
23 
50 
23 
42 
37 
27 
13 
35 
20 
19 
31 
26 
43 
11 
10 
51 
32 
14 
20 
33 
32 
30 

Vilâyet 

izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya. 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

1966 
aded 

35 
80 
33 
19 
24 
12 
40 
64 
20 
20 
30 
28 
15 
23 
44 
6 

65 
20 
25 
34 
18 
18 
19 
35 
28 
14 
52 

(61) 
16 
24 
33 
20 
24 

Aded 

2 000 
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Diyanet İşleri Başkanlığı müftülük binası Yaptırma derneklerine yardım 

1965 

50 000 
5 000 

45 000 

Vilâyeti 

Bütçe tahsisatı 
1966 

300 000 
30 000 

270 000 

1967 

Kayseri 

Çanakkale 
Ordu 
Çanakkale 
Kastamonu 
Konya 
İsparta 

Çanakkale 
Ordu 
Eskişehir 
Konya 
Erzurum 
Çanakkale 

»I 

Kayseri 
Sivas 
Samsun 
Kayseri 
Çorum 
Niğde 

750 000 
75 000 

Mevkuf tahsisat 
Sarf edilecek tahsisat 

675 000 

Kazası 

Felahiye 
Merkez 
Yenice 
Mesudiye 
Lapseki 
Taşköprü 
Karapınar 
Uluborlu 
Senirkent 
Merkez 
Ünye 
Sivrihisar 
Yunak 
Oltu 
Gelibolu 
Ayvacık 
Pınarbaşı 
Zara 
Terme 
Yeşilhisar 
İskilip 
Bor 

Kütahya 
Ankara 
Ördü 
Niğde 
Sinop 
Kayseri 
Ankara 

s* 
Adıyamar 
Balıkesir 
Samsun 
Kütahya 

Altıntaş 
Polatlı 
Fatsa 
Merkez 

> 
Develi 
Kalecik 
Bâlâ 
Merkez 
Kepsut 
Merkez 
Simav 

1965 te 
verilen 

Lira 

5 000 
5 000 

10 000 

10 000 

1966 da 
verilen 

Lira 

10 000 
15 000 
10 000 
10 000 
10 000 

10 000 
10 000 
10 000 

85 000 

10 000 
10 000 
10 000 
15 000 
15 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

1967 de 
verilen 

Lira 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
5 000 
2 500 

10 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 
3 006 
5 000 

15 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 

5 000 
10 000 
10 000 

205 500 

3 000 

3 000 
5 000 
5 000 
3 000 
3 000 

5 000 
3 000 
5 000 
3 000 

899 
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--
Vilâyeti 

Balıkesir 
Eskişehir 
Adıyaman 
Tunceli 

Kazası 

Gönen 
Merkez 
Kâhta 
Pertek 

1965 te 
verilen 

Lira 

1966 da 
verilen 

Lira 

1967 de 
verilen 

Lira 

5 000 
7 500 
2 500 
4 000 

51 000 
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Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 89 3 saplı Kanıma 
maddesine verilen oyların sonucu 

ek kanun tasarısının birinci 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin' özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy ver 

Kabul ed 
3iılcr : 120 
enler : 120 

Reddedenler : 0 
Çekins 

Oya katılmıyi 
Açık üyel 

[Kabul 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
7'va Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 

DENİZLt 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlıı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

erler : 0 
mlar : 61 , 
ıkler : 2 

edenler] 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Terfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

ÎZMÎR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtîi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Ettin Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tul una y 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bnyhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
CemaJ Tarlan 

TOKAT 
Ali ALtımîaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangii 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZ Lt 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. Â.; 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay [Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
İl yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
İ. S-^vki At aşağım 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akil Eyidoğan 
Tevfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Hasan Kangal 
Âdil VıM 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

* TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
O e vat Aeıkalm 
Âmil Art us 
Hidayet Ayduıer 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
R-agıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 23 30 . 1 . 1963 O : 1 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındald 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının geçici 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdüek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAIIİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
îsmail Yretiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzurıhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
N'ahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağh 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrolioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
O. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

I Şevket. Akyürek 
' Tekin Arıburun 
I Halûk Berkol 
i O. Zeki Gümüşoğlu 
j Ekrem Özden 
i Rıfat öztürkeine 
ı 
• Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfc'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 
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SAKARYA 

Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Hıza Isıtan 
Itcfet Eendeei 
Fethi Tevctoğlu 

SÎİRT 

Abdurrahman Kavak 

TABÎÎ ÜYELER | 
Ketet Aksoyoglu 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

AFYON KÂRAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç U-
oğlu 

AĞSI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (T. A.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhan gil 
-Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİNOP 
Suphi Batuı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
| Ferid Melen 

[Oya kahlmıy anlar] 

BURSA 
t. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yak-uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Aznd Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bnngueğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Urzerda.Şlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügü 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Ömer Lûtfii Bozealı 
Cahit Okıırcr 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Ata]ay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Müvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
İl ya s Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumruiu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akil Eyidoğan 
Tevfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hasan Kangal 
Âdil Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Orai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kaim 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanöğîu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık ü:::elikler^ 
Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

23 NOÜ BİRLEŞİM 
30 . 1 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbns meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nm, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen okulla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlıklarının artırıl
masına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu ilinin köy 
ve mahallelerine dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/485) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi ile 
coğrafya öğretmenlerine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/486) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgiineş'in Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı orta dereceli okullarda uygulanmak üzere 
yayınlanan sınıf geçme ve imtihan Yönetmeli
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/487) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, kaymakamların görev ma
hallerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/488) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/345; Cumhuriyet Senatosu 
1/867) (S. Sayısı : 1081) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1968] 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 

1/345; C. Senatosu 1/867) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 434) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 1 . 1968 
Sayı : 3980 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1963 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
' . . . . , Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu tasarı 31 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 434) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/867 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1963 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı, Millet Mecli
si Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 3980 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle, komisyonumuzun 24 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı da ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğretime başladıktan sonra, öğretim üyeleri ve yardımcı
ları konusunda, üniversite kadrolarından yararlanarak öğretime devam edebilmiştir. Ancak, bir
çok branşta hiçbir eleman bulunamayışı sebebiyle, bundan sonra faaliyetin devamı imkânsız ha
le gelmiş bulunmaktadır. -''•"'-

1081 



— 2 — 
Bu bakımdan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde kullanılmak üzere 169 kadro verilme

sini öngören tasarı komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kabul edilen madde
ler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

Cahit Okurer 

Üye 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüne§ 

Üye 
Elâzığ 

Celâl Artuğ 

Kâtip 
Tunceli 

Arslan Bora 

Üye 
izmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

Üye 
Talbiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Kayseri 
Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/867 
t Karar No. : 47 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

25 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, -6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek ikanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 3980 «sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına, ıgönderilmekle, Komisyonumuzun 25 Ocak 1968 tarihli 8 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet 
temsilcileri ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı da hazır ibulunduklan halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine, teknik ve idari alanda 'kullanılmak üzere 
toplam olarak 169 kadronun verilmesini öngörmektedir. 

196)6 yılı Nisan ayında öğretime (başlamış olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin yalnız 
öğretim üyeleri ve yardımcıları için, Üniversitenin mevcut kadrolarından istifade edilmiş; eği
timle ilgili hizmetler, Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince Fa
külte Tatbikat Hastanesi olarak kullanılan Erzurum Numune Hastanesinde mevcut elemanlarla 
görülmüş; ve idari hizmetler de, üniversite personelinin yardımları ile yürütülmüştür. Bu su
retle, öğretimin, günümüze ıkadar devamı mümkün olabilmiştir. 

Ancak, idarî ve teknik kadroların kifayetsiz olması dolayısiyle, hizmetlerin gereken ölçüde 
yapılabilmesi ve randıman düşüşünün önlenmesi, lüzumlu kadroların istihsaline bağlı bulunmak
tadır. 

Zaten, tasarıya (bağlı cetvellerde yer alan kadrolar (asistanlar hariç), üniversitenin mevcut 
kadroları arasında bulunmıyan, ve fakat, hizmetlerin ifası için zarurî ,olan ve Tıp Fakültesinin 
bünyesinden doğan özellikler taşıyan kadrolardır. 

Eesasen, Tıp Fakültesinin, daha çok kadroya ihtiyacı bulunmakta ise de, fakültenin bütün 
sınıflarının mevcudolmaması ve ilerideki gelişmeye paralel olarak kadro temini cihetine gidilmesi 
düşünüldüğünden, şimdilik (169) kadro ile iktifa edilmiştir. 

Hizmet ve öğretimin dovam edebilmesi için zarurî görülen kadroların Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesine tahsisini ömgören tasarı Komisyonumuzca da uygun 'görülmüş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 noü maddeler, tbağlı cetvel ile birlikte Komisyo
numuzca da aynen .kaibul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1081) 
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III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle (görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

0 

Niğde 
K. Bayhan 

Sözcü 
•Sakarya 
Salihoğlu 

Aydın 
t. C. Ege 

Ordu 
Ş. Koksal 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

içel 
C. T. Okyayuz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İstanbul 
H. Berkol 

Trabzon 
ö. L. llocaoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

6990 samlı Atatürk Üniversitesi 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk Üni
versitesinde açılan Tıp Fakül
tesine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar, 6990 sa
yılı Atatürk Üniversitesi Ka
nunundaki (1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

6990 sayılı Atatürk Üniversi
tesi Kanununa ek kanun tasarısı 

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

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

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

[1] SAYILI CETVEL 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6990 sayılı Atatürk Üniversi
tesi Kanununa ek Kanun 

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

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

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

[1] SAYILI CETVEL 

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

(C. Senatosu S. Sayısı : 1081) 
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(Mülef Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Meımuriye-ün nev'i 

6 Uzman 7 
4 Başeczacı 1 
7 Eczaeı 2 
6 Veteriner 1 
7 Diş Tabibi 3 
8 Dr. Asistan 10 
9 » » 10 

10 » » 50 
9 Y. Okul mezunu sağlık elemanı 6 

10 » » » » 10 
9 Teknik Asistan (Yüksek okul 

mezunu) 5 
10 Teknik Asistan (Yüksek okul 

•mezunu) 5 

950 
1 250 
800 
950 
800 
700 
600 
500 
600 
600 

500 

6 Teknisyen 
10 » 
11 » 
12 » 
11 Hemşire 
12 » 
13 » 
12 Eczacı Kalfası 
10 Ayniyat Saymanı 
12 Memur 
10 » 
12 Laborant 

Aded 

1 
4 
5 
5 
5 
10 
10 
2 
1 
6 
5 
5 

Aylık 

950 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
400 
500 
400 
500 
400 

169 

»e-« 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1081) 



Toplantı : 7 I f s A f t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | U ö i 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
Memurin Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu 
kanunun ekleri olan 3820, 4929, ve 7138 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 

1/416; C. Senatosu 1/869) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 456) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5159 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 
sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Baskınlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 456) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 24 . 1 . 1968 
Esas No. 1/869 

Karar No. 5 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sa
yılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı komisyonumu
zun 23 . 1 . 1968 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 
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Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca 

da uygun görüldüğünden, mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

Erzurum Bolu Burdur Trabzon 
E. Somunoğlu R. Arıkan F. Kınaytürk R. Zaloğlu 

İstanbul Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Aksoley R. l§ıtan Ö. Ergün 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 25 . 1 .. 1968 

Esas No. : 1/869 
Karar No. : 49 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sıîhhat ve İçtimai Muavenet Teşkilâtı ve Memurin Kanunu
nun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasmida ve bu Kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasma 'dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 5159 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 25 Ocak 1968 tarihli 8 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 'Oİunidu. 

I - Tasan, Huldut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar verilmesini öngörmek
tedir. 

Uluslararası deniz, hava ve kara trafiğinde günden güne önemli artışlar kaydedilmesi sebe
biyle, Dünya Sağlık Teşkilâtınca enfekte ilân edilen ülkeler veya bölgelerden gelecekler hak
kında, gerekli tedbirlerin alınması; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün mevcut kad
roları ile çok güç bir hale gelmiş bulunmaktadır 

Daha önce 3820 ve 4929 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolarla, sadece (sahillerde ve Ye
şilköy, Esenboğa, Adana hava istasyonlarında hizmet ifa edilmekte iken, mevcutlara ilâve olarak 
sıhhi ilân edilen hava alanlarından Çiğli. Antalya, Diyarbakır ve Erzurum'da halen teşkilât 
bulunmadığından, bugün için Sağlık Âe Sosyal Yardım Bakanlığı •'bünyesinden tabiplerle sıhhi 
işlem yapılabilmektedir. Adı geçen hava alanlarında sağlık deneticime merkezlerinin açılması ve 
bunlara ilâveten Bakanlık sağlık memurları ile hizmetlerin yürütüldüğü Kapıkule ve Cilvegözii 
hudut kapıları ile, sağlık memuru temin edilemediği için hizmete açılamamış bulunan Tibil (Ga 
ziantep), Gürbulak (Ağrı) hudut kapılarında Hudut Sağlık İdaresinin kurulaibilmesi; diğer ta
raftan, idari hizmetlerin de gereken şekilde ifası, tasarı ile talebedilen kadroların istihsaline bağlı 
bulunmaktadır. 

Tasarının kabulü ile; kaldırılacak kadroların yıllık tutarı 529 740 lira ve ihtiyaç hissedilen 
kadroların yıllık tutarı da 908 010 lira okluğu cihetle, bütçeye tahmil olunacak malî yük 378 270 
liradan ibaret olacaktır ki, bu miktar, Genel Müdürlüğün kendi imkânları ile karşılanacaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1082) 



Yukarda ifade edilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için zaruri olan kadroların verilmesini ön
gören tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen .maddeler cetvelleri ile birlikte Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive dilikle görüşülmesi husrasunda istemclc bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kocaeli Sakarya Uşak R. Üner 

L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt 

Ankara Aydın îçel istanbul 
Y. Köker 1. C. Ege G. T. Okyayuz II. Berkol 

Niğde Ordu Trabzon 
K. Baykan Ş. Koksal Ö. L. Hocaoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti Teşkilât ve 
Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve 
bu kanunun ekleri olan 3820, 
4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı kuruluş
lardan Ayniyat Muhasipliği 
kaldırılmış ve bu kuruluşlara 
Karantina Şubesi ile Donatım 
Şubesi eklenmiştir. 

MADDE 2. — 3820 sayılı 
Kanun ile ekleri olan 4929 ve 
7138 sayılı kanunlarla alman 
kadrolardan, (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde gösterilenleri kaldı
rılmış ve yerine (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar konul
muştur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetveller ile kadroları kaldırı-

Sosyal İşler Komisyonunun j 
kabul ettiği metin ! 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai ' 
Muavenet Vekaleti Teşkilât ve 
Memurin Kanununun 24 ncü i 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve \ 
bu kanunun ekleri olan 3820, \ 
4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

| Bütçe ve Plân Komisyonunun 
I kabul ettiği metin 

' 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti Teşkilât ve 

i Memurin Kanununun 24 ncü 
| maddesinin 2 nci fıkrasında ve 
| bu kanunun ekleri olan 3820, 

4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklikler yapılmasına dair Kanun 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1082) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

lan maaşlı ve ücretli memur
lara; (kazanılmış hakları sak
lı tutulmak kaydı ile) bu ka
nuna bağlı (3) sayılı cetvelle 
yeniden alman kadrolara veya 
muhafaza olunan eski açık 
kadrolara atanıncaya kadar 
kaldırılan kadroları üzerinden 
almakta oldukları aylıklarının 
ödenmesine devam olunur. 

Yeniden atanmalar yapıldı
ğı tarihte geçici görev, izin ve 
hastalık gibi kanuni sebepler 
ile görevi başında bulunmıyan
lar için işe başlama, kaydı aran
maz. 

MADDE 3. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürüıiüğe gi-

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakan
ları yürütür. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

Tasarıya bağlı Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
(1), (2) ve (3) sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

(1) SAYILI CETVEL 

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

(2) SAYILI CETVEL 

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

(3) SAYILI CETVEL 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1082) 
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Millet Mecliisnin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

D. Unvan Aded Maaşı 

10 Muavin Tabip 

Yazı İşleri Şubesi 

11 Dosya Memuru 
12 Kâtip 

Hesap işleri Şubesi 

5 Müdür 
9 Muhasebe Şefi 

11 Tahsilat ve Irsalât Memuru 

Ayniyat Şubesi 

7 Mesul Muhasip 1 
10 Tetkik ve Tahakkuk Mümeyyizi 1 
11 Hesap Memuru ve Kâtip 1 
12 Kâtip 1 

Genel Müdürlük Memurları 

500 

450 
400 

1 100 
600 
450 

800 
500 
450 
400 

Tephirci ve Sağlık Zabıta Memurları 
12 Baştephirci 3 400 
13 Tephirci 9 350 
13 Sağlık Zabıta Memurları 2 350 
14 Sağlık Zabıta Memuru 5 300 

İLLER TEŞKİLÂTI 

İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi 

6 Tabip (Büyükdere) 1 950 
7 Tabip 1 800 

10 Veznedar 1 500 
10 Tahsilatı Nakliye Memuru 1 500 

D. Unvan Aded Maaşı 

istanbul Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

12 Müstahzır 
13 Müstahzır 

izmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

11 Kâtip 
12 Müstahzır 

Hava istasyonu Sağlık Denetleme 
Merkezleri 

11 Kâtip ve Tephirci 2 

I nci Sınıf Sahil Sağlık Merkezleri 

G Baştabip 2 
10 Muhasip Mutemet ve Veznedar 2 
11 Kâtip 1 

II nci Sınıf Sahil Sağlık Merkezleri 

11 Muhasip Mutemet ve Veznedar 4 

I nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 

11 Memur 
12 Memur 

II nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 

13 Memur 3 

400 
350 

450 
400 

450 

950 
500 
450 

450 

450 
400 

350 

[2] SAYILI CETVEL 

Daimî ücretli Memurlar 

8 Tahaffuzhane Tabibi 
13 Asistan 

1 
1 

700 
350 

6 
8 

12 
13 

Makina Mühendisi 
Avukat 
Kâtip 
Kâtip 

1 
1 
2 
2 

950 
700 
400 
350 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1082) 



[3] SAYILI CETVEL 

D. 

10 
10 
11 
12 

9 
11 
11 

9 

6 
10 
12 
11 
11 
7 

10 
12 

10 
12 
12 
11 
12 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

ıMERKEZ TEŞKİLATI 

Unvanı Aded Maaşı | D. Unvanı 

Karantina Şubesi 

6 Müdür Tabip 
7 Tabip 
8 Sağlık Memuru 
9 Sağlık Memuru 

Yazı işleri Şubesi 

Muamelât Mümeyyizi 
Sicil ve Kıdem Mümeyyizi 
Dosya ve Arşiv Memuru 
Memur 

Hesap işleri Şubesi 

Müdür 
Muhasebe Şefi 
Servis Şefi 
Muhasebe II nci Mümeyyizi 
Varidat II nci Mümeyyizi 
Emlâk Memuru 

Donatım Şubesi 

Müdür 
Tahakkuk I nei Mümeyyizi 
Bakım Memuru 
Satmalına Memuru 
Mutemet ve Komisyon Kâtibi 
Ayniyat Sorumlu Saymanı 
Ayniyat 1 nci Mümeyyizi 
Ayniyat Memuru 

950 
800 
700 
600 

500 
500 
450 
400 

1 250 
700 
600 
450 
450 
600 

950 
500 
400 
450 
450 
800 
500 
450 

Genel Müdürlük Memurları 
Tephirci ve Sağlık Zabıta Memurları 

Baştephirci 
Tephirci 
Sağlık Zabıta Memuru 
Memur 
Memur 

500 
400 
400 
450 
400 

Aded Maaşı 

İLLER TEŞKİLÂTI 

istanbul Liman Sahil Sağlık Merkezi 
5 
6 
8 
9 
9 
8 
9 

10 

Tabip (Büyükdere) 
Tabip 
Tahaffuzhane Tabibi 
Veznedar 
Tahsilatı Nakdiye Memuru 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 

1 1 100 
1 950 
1 700 
1 600 
1 600 
1 700 
1 600 
1 500 

istanbul Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

11 Müstahzır 
12 Müstahzır 
12 Ayniyat Mutemedi 

1 450 
1 400 
1 400 

izmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesi 

10 Ayniyat Mutemedi ve Kâtip 1 
11 Müstahzır 1 

500 
450 

Hava İstasyonu Sağlık Denetleme merkezleri 

6 
7 

10 
7 
8 
9 

10 

Baştabip 
Tabip 
Kâtip ve Tephirci 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 

950 
SOO 
500 
800 
700 
600 
500 

1 nci Sınıf Sahil Sağlık merkezleri 

2 1 100 5 Baştabip 
9 Muhasip Mutemet ve Vez

nedar 
10 Kâtip 

600 
500 
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D. Unvanı Adecl Maaşı 

II nci Sınıf Sahil Sağlık merkezleri 

1 D50 6 Tabip 
10 Muhasip Mutemet ve Vez

nedar 
13 Kâtip 

I nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 

10 Memur 5 

500 
350 

500 

D. Unvanı Aded Maaşı 

11 Memur 8 

II nci Sınıf Sahil Sağlık idareleri 

12 Memur 3 

Hudut Sağlık idareleri 

9 Memur (Sağlık Memuru) 
10 Memur (Sağlık Memuru) 

450 

400 

600 
500 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Toplanı 

Kaldırılan 
kadrolar 

Kaldırılan 
kadrolar 

To 

% Sö zam 

Aded 

1 
3 
5 
7 
6 

14 
30 
17 
17 

1 

101 

aylıklı 

ücretli 

planı 

% 6,5 emekli kesene 
% 10 ve % 

To 

•) 15 avans 

planı 

1 'aylık 
tutarı 

1 250 
3 300 
4 750 
5 600 
4 200 
8 400 

15 000 
7 650 
6 800 

350 

57 300 

29 600 

27 700 

4 200 

23 500 

8 225 
ği 2 062 
> 3 456 

37 243 

X 

X 
X 
X 

X 

12 

12 
12 
12 

12 

12 aylık 
tutarı 

= 282 000 

= 98 700 
= 24 744 
= 41 472 

= 446 916 

m<*+* 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 

31 Mayıs 1957 tarihlî ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nunun geçici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin -yürurlL'k sürelerinin 
(20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü ıraddesinde değişikl'k 
yapılması hakkındaki kanun tas arısınıri Millet Meclisince kabul 
ölurcan' metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ye 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1 / 3 7 1 ; C. Senatosu 1/866) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 430 a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğii 
Sayı : 4185 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1933 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oy ile kabul edilen, 31 Mayıs 1957 tarihli ve G390 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun ge
çici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dör
düncü madd.s 'nde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Fcrruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilm'ş ve Genel Ku
rulun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 430) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/866 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

• Millet Meclisine 19 . 1 . 1968 tarihli1 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
IÎ oy ile kabul edilen, 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici1 dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 7 . İ968 
tarihli ve 4486 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumu
zun 24 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde, Millî Eğitim Bakanı da hazır bulunduğu halele tetkik ve 
müzakere olundu, 
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6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 1, 2, 3 ncü maddeleri hükmüne istinaden, 

akademik sürelerde indirim yapılmak suretiyle, öğretim üye ve yardımcıları ile personelin atan
masında bâzı kolaylıklar sağlanmıştır. 

Tasarının 1 n«i maddesi uygulama süreleri sona ermiş bulunan bu üç geçici maddedeki1 müd
detlerin 10 yıl daha uzatılmasını öngörmektedir. 

Müzakereler sırasında Millî Eğitim Bakanının, yeni Üniversiteler Kanununun kısa bir süre son
ra Yasama Organına sevk edileceği yolundaki beyanlarım da dikkate al'an komisyonumuz; birinci 
maddeyi 10 yıllık temdidi 5 yıla indirmek suretiyle; diğer maddeleri de aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
il'e sunulur. 

Başkam Sözcü Kâtip Üye 
C. Okurer 2 nci maddeye muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. K. Karavelioğlu 

M. özgüneş A. Bora 

Üye Üye Üye Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. S. Turan 

H. Bağlı C. Ertuğ ö. L. Bozcalı 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 25 . 1 . 1968 

Esas No : 1/866 
Karar No : 48 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun 
geçici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinim yürürlük sünelerinim (20) yıla çıkarılması ve geçici 
dördüncü maddesinde değişiklik yapılması hakkın la kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
23 . 1 . 1968 tarihli ve 4486 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Komisyonumuzun 25 Ocak 1968 tarihli 8 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri ile Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı da hazır bulun lukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1) Tasarının 1 nci maddesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üye ve 
yardımcılarının akademik sürelerinde indirim yapılabilmesi imkânını veren hükmü ihtiva eden 
6990 sayılı Kanunun geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin yürürlük süresinin (10) yıl daha uzatılma
sını öngörmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonunca tanzim edilen metinde de, tasarıda yer alan (10) yıllık süre, (5) 
yıla indirilmek suretiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükmüne istinaden 
akademik sürelerde indirim yapılması, öğretim üysleri ve öğretim yardımcılarının atanmasında bâzı 
kolaylıklar sağlanması sebebiyle olumlu neticeler vermiş ve kuruluş halinde bulunan Atatürk Üni
versitesi, birçok öğretim üye ve yardımcılarına sahibolmustur. Bu suretle, Erzurum'da Atatürk 
Üniversitesi kurulurken, bu müesseseyi cazip hale getirmek maksadiyle tanınan imkândan beklenen 
faydalar semeresini vermiş ve gayenin gerçekleştirilmesi yolunda olumlu bir gelişme yaratılabilmiş
tir. 

Üniversite öğretim mensuplarının sayısında bu sistemle artış kaydedilirken, sistemin özelliği olan sü
re indirimi hususu, öğretim üyelerinin yetişme tarzı ve nitelikleri konusunda da her hangi bir jekilde 
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menfi tesir icra etmemektedir. Çünkü, Üniversitenin tesbit ettiği adaylar - diğer bütün üniversite
lerin adaylarında olduğu gibi Üniversitelerarası Kurula gönderilmekte ve değerlendirme (sözlü - ya
zılı imtihanlar, tezler, kollokyum, ders verme..) Üniversitelerarası Kurulun seçtiği bir heyet tara
fından yapılmaktadır. 

Bu itibarla, süre indirimi, Atatürk Üniversiteli mensuplarından gerekli nitelikleri taşıyanlara, 
sadece, iki yıl erken namzet olma imkânını vermektedir. 1966 - 1967 ders yılında Tıp Fakültesinin 
tesbit ettiği adayların hepsi değerlendirmede baharı göstererek akademik unvan kazanmak sure
tiyle, sistemin mahzurlu olmadığının müşahhas delilini teşkil etmişlerdir. 

Günümüzde, bütün Batı ülkelerinde, Atatürk Üniversitesinde uygulanan sisteme benzer usuller
le, liyakatli olan üniversite mensuplarının genç yaşta profesör ve doçent olabilmeleri sağlanmakta; 
böylece, genç öğretim üyelerine sabip bulunmak imkânı bulunmaktadır. 

Hazırlanmakta olan yeni Üniversiteler kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalarını bitiren Üniver
sitelerarası Kurul da, bu istikamette bir temayül göstermiş ve bütün üniversitelerimizde akademik 
sürelerin bir indirime tabi tutulmasının uygun ola3ağı kanaatini izhar etmiştir. 

Henüz gelişmekte bulunan ve mahrumiyetler mıntakası telâkki olunan Erzurum şehrimizdeki 
Üniversiteye öğretim üyesi temini, müşahadelere göre, yukarda arz ve izah edilen sistemin uzunca 
bir süre daha uygulanması ile ancak mümkün olabilecektir. 

Bugün, üniversitelerimizde, öğretim üye ve yardımcıları konusunda aşikâr bir dengesizlik mev
cut bulunmaktadır. Meselâ; Ankara veya İstanbul Tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin sayısı, 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine oranla birkaç misli fazıladır. Oysa, bir plân çerçevesi içinde 
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, bölgeler arasında bir dengenin kurulması büyük önem taşımak
tadır. öğretim üye ve yardımcıları konusunda da denge, ancak mahrumiyet bölgelerine imkân ta
nımak ve buraları cazip hale getirici tedbirler almak suretiyle sağlanacaktır. 

Nitekim, İkinci Beş Yıllık Plânda da, «büyük merkezler dışındaki üniversitelerin hızla geliş
melerinin temini ve öğretim üyesi ihtiyacının kolaylıkla karşılanabilmesinin, birtakım tedlbirlerin 
yanı sıra, bu iiniversiteılerin statülerine gereken esnekliğin verilmesi suretiyle gerçekleştirileceği» 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, üniversite tarafından (10) yıl daha uzatılması taleibolunan süre indirimi sistemini, 
(5) yıl olarak değiştiren Millî Eğitim Komisyonu metni, Komisyonumuzca uygun görülememiş ve 
üniversiteler arasındaki genel temayül de dikkate alınarak, Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci 
madde aynen muhafaza olunmuştur. 

II - Tasarının 2 nci maddesi; 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 4 ncü madde
sinde değişiklik yapılmak suretiyle, üniversite öğretim üye ve yardımcılarından bilgi, görgü ve ih
tisaslarını artırmak ve bilimsel incelıemelerde bulunmak üzere dış ülkelere gönderileceklere verile
cek; yollukların, yurt içi gündeliklerinin üç katı üzerinden ödenmesini; ayrıca, bu gibiler için 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasında yazılı «en az iki yıl çalışmış olmak» kaydı
nın aranmamasını öngörmektedir. 

Halen, memleketimizden dış ülkelere giden bütün öğretim üye ve yardımcılarına, yurt içi gün
deliklerinin üç katı üzerinden yolluk ödenmektedir. Bu sebeple, getirilen hükümle bir eşitlik 
tesis dülmekfcedir. 

Diğer taraftan, yurt dışına gönderilecek üniversite mensuplarında iki yıl çalışmış olmak kay
dının aranmaması ila; esasen, öğretim üye yardımcısının bu imkândan istifade edebilmesi için, 
memuriyet sıfatını ihraz etmesi gerektiği; bir asistanın, ancak bir yıllık staj devresinden sonra 
asil memur olabildiği, 'bu itibarla, dış ülkelere gön derileeek öğretim üye yardımcıları hakkında bir 
değerlendirme yapmak imkânının 'mevcut bulunduğu göz önüne alınarak, Komisyonumuzca da 
uygun görülmüş ve aynen kabul eldilmiştir. 
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- ; \ I H - Millet Meclisince kabul edilen 3 ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca'dâ aynen" kabul 
-edilmiştir. 

IV - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedili kle- görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Ö-enel'Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Cumhurbaşkanınca S. "Ü. 
Kocaeli Sakarya Uşak R. Vncr 

L. Tokoğlu O. Salihoğîu M. F. Atayurt 

Ankara -Aydın •' İçel İstanbul 
: Y. Koket LC:Eg& C. T. Okyayuz II. Berkol 

Niğde Ordu Trabzon 
K. Bayhan Ş. Koksal Ö. L. Hocaoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

| Bütçe ve Plân Komisyonunun 
! kabul ettiği metin 

I 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 
\ sayılı Atatürk Üniversitesi Ka-
j nununun gemici birinci, ikinci, 
i üçüncü maddelerinin yürürlük 
j sürelerinin (20) yıla çıkarılma-
! sı ve gemici dördüncü madde-
; sinde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

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

31 Mayış 1957 tarihli ve 6990 
sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununun gemici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük 
sürelerinin (20) yıla çıkarılma
sı ve gemici dördüncü madde
sinde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk 
Üniversitesi Kanunum mm ge
çici 1 nci, 2 nci, 3 ncü madde
lerinde yazılı «on yıllık» ve 
«ilk on yıllık» şeklinde ifade 
edilen süreler, bu sürelere 
(10) yıl daha ilâve, olunmak 
suretiyle, (20) yıla çıkarılmış
tır. 

MADDE 2. — 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk 
Üniversitesi Kanunu» nun ge
çici 4 ncü maddesi, aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştiril
miştir:. 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 
sayılı Atatürk -Üniversitesi Ka
nununun -gemici birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerinin yürürlük 
sürelerinin (20) yıla çıkarılma-
sı ve gemici dördüncü madde-

i sinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk 
Üniversitesi Kanunu» nun ge
çici 1 nci, 2 nci, 3 ncü madde-

| lerinde yazılı «onyıllık» ve 
| «ilk on yıllık» şeklinde ifade 
! edilen süreler, bu sürelere (5) 
! yıl daha ilâve olunmak sure-
: tiyle, (15) yıla çıkarılmıştır. 

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

MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk 
Üniversitesi Kanunum nun ge
çici 1 nci, 2 nci, 3 ncü madde
lerinde yazılı «on yıllık» ve 
«ilk on yıllık» şeklinde ifade 
edilen süreler, bu sürelere 
(10) yıl daha ilâve, olunmak 
suretiyle, (20) yıla çıkarılmış
tır. 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 
tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk 
Üniversitesi Kanunu» nun ge
çici 1 nci, 2 nci, 3 ncü madde-

| lerinde yazılı «onyıllık» ve 
| «ilk on yıllık» şeklinde ifade 
! edilen süreler, bu sürelere (5) 
! yıl daha ilâve olunmak sure-
: tiyle, (15) yıla çıkarılmıştır. 

i MADDE 1. — Millet Mecli-
\ since kabul edilen 1 nci mad-
| de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

GEÇİCİ MADDE 4. — (10) 
yıl içinde, «Atatürk Üniversi
tesi» öğretim üyesi ve yardım
cılarından 4489 ve 4936 sayılı 
kanunlar hükümlerine göre 
dış ülkelere gönderileceklere 
verilecek yolluklar, gerçek yol 
masrafları ödenmek ve günde
likleri yurt içi gündeliklerinin 
üç katını aşmamak üzere, bu 
üniversite tüzel kişilik kazanm-
caya kadar Millî Eğitim Ba
kanlığınca, tüzel kişilik kazan
dıktan sonra Senatoca tesbit 
edilir ve bu gibiler için 4489 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı (En 
az iki yıl çalışmış olmak) kay
dı aranmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Milet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

}>&<* 
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V 

Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/344; Cumhuriyet Senatosu 1/865) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 235) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3951 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Menisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Hacettepe üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı, 29 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edümiş ve Genel 
Kurulun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 235 e 1 nci ek) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 25 . 1 . 1967 

Esas No. : 1/865 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 23 Chak 1968 tarihli ve 3951 sayılı yazılariyle Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 25 Ocak 1968 tarihli Birleşi
minde Hacettepe Üniversitesi Kektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Karan Millî Eği':im Bakanı adına Yüksek Öğretim Genci Müdü
rü, Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Müşaviri hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. Tasarı Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılarak filhal hizmet gören ve eğitimde bulunan Hacettepe Tıp ve Sağ-
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lık Bilimleri Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile Hacettepe Üniversitesi hastanelerinin sağlık per
soneli için ihtiyaç hissedilen yeni kadroların istihsaline ve mevcut kadrolarda da dereceler ba
kımından bir ayarlama yapılmasını öngörmektedir. 

Üniversite Rektörünce verilen bilgiye göre söz konusu kanun tasarısı üç yıllık bir maziye 
sahibolup, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ankara Üniversitesi camiasında bulun
duğunda teklif olunmuş fakat şu tarihe kadar parlâmentomuzdan geçirilmesi kabil olamamış
tır. 

Halen eğitimde ve hizmette bulunan Hacettepe Diş Hekimliği okulunda öğretim, geçici öğretim 
üyeleri marifetiyle yürütülmektedir. 

Söz konusu yüksek okulun eğitim ve sağlık hizmetlerinin kendisine ait sürekli kadrolar ile 
yürütülmesini öngören ve bu yüksek okulun gelişmesini eğitim ve hizmet potansiyelinin artırıl
masını sağlayıcı telâkki edilen tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. Millet Meclisince Üniversitenin bütçe imkânı gözetilip bu yeni kadroların 1967 ve 1968 malî 
yıllarında kullanamıyacağını hükme bağhvan ge/ici maddesi; 1967 malî yılının bitimine bir ay 
gibi kısa bir süre kalmış olması ve nihayet söz edilen kadroların barem içi olup ancak 
1 Mart 1968 tarihinden sonra atamaya elverişli hale gelebilecek olması sebepleriyle ve 1968 ma
lî yılı hükmü de nihayeti olan 1 Mart 1969 tarihi nazara alınıp bu tarihin eğitim dönemleri ba
kımından pek farklı ve eğitim sistemine uygun olmaması mülâhazası ile benimsenememiştir. Zi
ra, hükmün muhafazası halinde bu kadrolardan istifade ancak 1 Mart 1969 tarihinden sonra 
mümkün olabilecektir k i : Bu da, şiddetle hissedilen ihtiyacı karşılıyacak bir yol olmaktan pek 
uzaktır. 

Bugün geçici öğretim üyeleri ile eğitime devama çalışmakta olan Hacettepe Diş Hekimliği 
Yüksek Okulunun hiç olmazsa 1968 - 1969 eğitim döneminde kendisine ait sürekli öğretim üyeleri 
ile eğitimine devamı sağlamak için geçici maddenin tamamen metinden çıkartılması komisyonu
muzca gerekli görülmüştür. Geçici maddenin metinden çıkartılması sebebiyle de bu maddede de 
söz konusu (2) sayılı cetvelin de tasarı metninden çıkartılması icabetmiştir. 

Kaldı ki, üniversite temsilcileri tarafından ifade edildiği üzere bu kadrolara ait ödenekler 
bütçe tasarrufları ile gerçekleştirileceği cihetle bir bütçe endişesine de konu olmıyacaktır. 

Havalesi uyarınca Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan Sözeü Üye üye 
C. Okurer M. Ö2güne§ K. Karavdioğlu E. Tüzün 

Üye Üye Üye üye 
T. Cebe A. E. Yurtsever H. Dağlı S. Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1084) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/865 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 nen Birleşimimde öncelik tve ivedilikle (görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi 'kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek .ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 3951 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Ocak 1968 tarihli '9 nen Bir
leşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı 
ve Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Karan da hazır (bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - 'Tasarı, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkmdaiki $92 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 'ge
reğince Hacettepe Tıp Fakültesinde açılan Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile sözü (geçen Fakülteye 
yeni kadrolar verilmesini öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi (gereğince Ankara Üniver
sitesi .Senatosunun kararı ve Millî Eğitim Bakanının <onayı ile kurulan Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu, daha sonra, 'kabul ©dilen <892 sayılı Kanunla 'ku
rulan özerk ve tüzel kişiliği haiz Hacettepe Üniversitesine bağlanmış ve faaliyetini ODU müessese 
içinde yürütegelmiştir. 

Sö(Z konusu Yüksek 'okul, liseden sonra altı yıl öğretim yapmakta; hu sürenin ilk ilki yılı diş 
hekimliği öncesi eğitimini, geri kalan dört yılı ise diş hekimliğinin esas meslekî eğitimini teş
kil etmektedir. Bu suretle, Diş Hekimliği Yüksek Okulunda, en ileri eğitim programları seviyesin
de İbir uygulama yapılmaktadır. 

Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında Üniversite Hektörünce verilen bilgiye ıgöre, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Diş Hekimliği Yüksek Okulu ve buna bağlı .klinik ve idari hizmetleri içine 
alan binaların inşasını kabul etmiş; ancak, söz konusu yatırım tamamlanmış bulunduğu halde, he
nüz meslekî ve idari personel kadrolarının mevcut olmayışı, yatırımdan beklenen gerçek randı
manın alınmasına engel teşkil etmiştir. 

Halen hizmette ve eğitimde bulunan ve dört yıldan heri her yıl üğrenci alınmakta (olan yüksek 
okulda öğretim, (geçici öğretim üyeleri ile yürütülebilmektedir. 

Bağlı olduğu fakültenin diğer bölümlerinin kadrolarında istifade ile faaliyet gösteren hu yük
sek <okulun çalışmalarını randımanlı bir şekilde devam ettirmesi için zaruri olan öğretim üyesi, 
yardımcısı ve diğer idari personel kadrolarının teminini öngören tasarı, Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Komisyonumuzca değiştirilen maddelere ilişkin gerekçeler : 
a) Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi metin itibariyle aynen muhafaza olunduğu halde, 

maddede söz konusu 1 sayılı cetvelin Hacettepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu kıs
mındaki «öğretim üyeleri» kadrolarını ihtiva eden cetvelde; tasarının, bundan üç sene önceki ihti
yaçlar 'göz lönüne alınmak suretiyle hazırlanmış olması ve aradan geçen süre cinde ihtiyaçlarda 
da artışlar meydana gelmiş bulunması itibariyle, halen [görevli ve kadro beklemekte <olan öğretim 
üyeleri de dikkate alınarak, 1 aded profesör ve 2 aded doçent kadrosu artırılmıştır. 

Ayrıca, aynı gerekçe ile, 1 sayılı cetvelin Fakülteye ait «memurlar» kısmında yer alan 400 
lira aylıklı 17 aded hemşire kadrosu da, 30 adede çıkartılmış bulunmaktadır. 

ıb) Millet Meclisi metninin Geçici maddesi, 1 sayılı cetvel ile verilen kadrolardan, 2 sayılı 
cetvelde işaret edilenlerin 1967 ve 1968 malî yılları içinde kullanılmıyacağı hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : İO1^) 
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Millî Eğitim Komisyonu ise, bu hükmün muhafazası halinde, verilen kadroların ancak 1969 

Mart ayından ısonra kullanılabileceği, hu durumun ise, söz konusu tarihin öğretim yılı ortasına 
tesadüf etmesi ve netice itibariyle, 1968 - 19-69 öğretim döneminde de mezkûr kadrolardan istifade
nin mümkün olamıyacağı endişesiyle, geçici maddeyi ve buna bağlı 2 sayılı cetveli metinden ta
mamen -çıkartarak, verilen kadroların, tasarının 'kanunlaşması tarihinden itibaren kullanılmasını 
temin etmiş bulunmaktadır. 

Ancak," Komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonunun, kadroların 1S6S yılı içinde kullanılması 
imkânının verilmesi istikametindeki görüşüne katılmakla 'birlikte; Geçici maddenin metinden 
çıkarılması halinde, söz konusu kadroların 1968 malî yılından önce yürürlük .kazanabileceği ihti
maline binaen, doğacak mahzurları bertaraf 'etmek amaciyle geçici maddenin muhafaza olunma
sına; ve fakat, Millet Meclisi metninde olduğu üzere 1968 malî yılında istifade edilememesine 
yol açacak hükmün de kaldırılmasına karar vermiştir. 

•e)! Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

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

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

L. Tokoğlu O. Salilıoğlu M. F. Atayurt R. Üner 

Ankara Aydın İçel İstanbul 
Y. Köker t. C. Ege C. T. Okyayuz TL Berkol 

Ordu Trabzon Yozgat 
Ş. Koksal Ö. L. Ilocaoğlu t. Yeşilyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 10S4) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Ka

nuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanunun 
2-nci maddesi gereğince Ha
cettepe Tıp Fakültesinde açı
lan Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu ile sözü geçen fakülteye 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar, 892 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
eklenmiş ve 892 sayılı Kanuna 
ekli (7) sayılı cetvelden 50 
adecl 400 lira aylıklı asistan 
kadrosu çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 ve 1968 
malî yıllarında kullanılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Ka

nuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nan kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Ka

nuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hakkın
daki 892 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Hacettepe 
Tıp Fakültesinde açılan Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu ile 
sözü geçen fakülteye ait ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar, 892 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiş ve 
892 sayılı Kanuna ekli (1) sa
yılı cetvelden 50 aded 400 lira 
aylıklı asistan kadrosu çıkarıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 malî yılın
da kullanılmaz. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli-
isnce kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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(MMei Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

£1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

Sayı Aylık 

b) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 

1 1 750 
1 1 500 
1 1 100 
1 950 
1 800 

950 
800 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 Asistan 
9 » 

10 » 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

b) Öğretim yardımcıları 

11 Asistan 60 

c) Mamurlar 

8 Hemşire 
9 » 

10 » 
12 » 

700 
600 
500 

450 

2 
3 
5 

17 

700 
600 
500 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim Üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) Öğretim Yardımcıları 

6 Asistan 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

950 

9 
10 

11 

8 
9 

10 
12 

Asistan 2 
» 3 

Hacettepe Tıp Fakültesi 
b) Öğretim Yardımcıları 

Asistan 51 

c) Memurlar 

Hemşire 2 
> 3 
> 5 
> 17 

600 
500 

450 

700 
600 
5O0 
400 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 

cetveller) 

Görevin çeşidi 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 

»I 1 750 
2 1 500 
1 1 100 
•1' 950 
3 800 

950 
800 

Göreyin çesicü Aded Aylık 

8 Asistan 
9 » 

10 » 

(1 
3 
4 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

b) öğretim yardımcıları 

11 Asistan 60 

c) Memurlar 

8 Hemşire 
9 » 

10 » 
12 > 

700 
600 
500 

450 

2 
3 
'5 
30 

700 
600 
500 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

. . • - » « - « 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının Millet M eclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1 /452; Cumhuriyet Senatosu 1/870) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 470) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 1 . 1968 
Sayı : 5620 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 22 . 12 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. S ay ist : 470) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 23 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/870 

Karar No. : 6 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 Ocak 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Ocak 1968 tarih ve 5620 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 25 Ocak 1968 tarihli Birleşi
minde, Üniversite temsilcileri ve Millî Eğitim Bakanı adına Yüksek öğretim Genel1 Müdürü iîe 
Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol Müşaviri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adı ile kurulan ikinci Tıp Fa
kültesinin öğretim üyeleri ile idaresine ait kadroların istihsalini öngörmektedir. 

Gerekçesinde de ifade olunduğu üzere gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gerekse 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında memleketimizin sağlık sorunlarında özellikle doktor ihtiyacı 
önemli mesele olarak ele alınmış ve bu cümleden olarak da Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
İstanbul Üniversitesi potansiyelinden istifade olunarak ikinci bir tıp fakültesi kurulması öngörül-
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müş ve bu husus 1967 yılı yazında İstanbul Üniversitesi Senatosunda görüşülerek kabul edilmiş 
ve mevcut Üniversiteler Kanunu gereğince fiilen öğretim ve hizmete başlanmıştır. 

Bu yeni fakültenin öğretim üyeleri ve diğer personeli İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kad
rolarının ikiye tefriki ve yarısının Cerrahpaşa Tıp Fakültesine tahsisi ile temin edilebilmiştir. 

Bu yeni Fakültenin öğrencileri ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin birinci sınıfından son 
sınıfına kadar ki öğrencilerinin yansı teşkil etmektedir. 

Üniversite temsilcileri tarafından ifade edildiği üzere mevcut İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesinin bu yolla ikiye ayrılması dağınık bir halde bulunan mevcut fakülte teşkilâtının daha dü
zenli bir şekilde idaresini imkân dâhiline1 sokacağı gibi fakültenin eğitim potansiyelinde de bir artı
şa imkân verecektir. 

Kalkınma Plânınım gereği olan kuruluşa daha rahat çalışma ve gelişme imkânını öngören tasarı 
komisyonumuzca da benimsenmiş ve bu yeni Tıp Fakültesinin full - time sistemi içerisinde çalış
ması komisyon temennisi olarak raporda belirtilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 nci, geçici madde, 3 ve 4 ncü maddeleri bağlı cetvelleri ile 
birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Havalesi uyarınca Bütçe ve Pfân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözcü Üye 
C. Okurer M. özgüneş Söz hakkım saklıdır 

K. Karavelioğlu 

Üye Üye Üye 
T. Cebe A. H. Yurtsever H. Dağlı 

Üye 
S. A. Göktürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/870 
Karar No. : 51 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile ka/bul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 5620 sayılı yazıları ile Cum
huriyet 'Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Ocak 1968 tarihli 9 ncu 
Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır "bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İstanfbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yeni kadrolar veril
mesini öngörmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, İstanbul Üniversitesinin irrikânlarmdan faydalan
mak suretiyle kurulması öngörülmüş 'bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1968 öğretim yılında 
180 yeni öğrenci daha alarak, toplam olarak 1 200 öğrenci ile öğrenime devam etmektedir. 

Üniversite içindeki söz konusu bu ikinci Tıp Fakültesi, esasen nıevcudolan öğretici güc-
den istifade ederek, tek fakültenin içine sıkışmış ' olan öğrencilere yeni1 yerler ve müsait imkân-

Üye 
Söz hakkım mahfuz 

Z. Tüzün 

Üye 
S. Turan 
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lar temin etmek suretiyle eğicim ve öğretimi dadı a olumlu şartlar içine sokarak öğrencinin ba
şarısını artırmak yolunda verimli hizmetler itfa etmekte; 'böylece, kalkınma plânlannda da 
öngörülen memleketimiz dokftor ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak niteliği taşı
maktadır. 

Cerralhpaşa Tıp Fakültesi, istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üye ve yardımcı
ları ile diğer personelinden faydalanarak bagime kadar öğretime devam edebilmiştir. Oysa, 
dat'ha yüksek bir randıman sağlanması ve Fakültenin, fonksiyonunu tam olarak ifa edebilmesi, her 
şeyden önce ihityaç hissedilen kadroların teminine bağlı bulunmaktadır. 

Bu itibarla, söz konusu fakülteye yeni .kadrolar verilmesini öngören tasarı Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, bağlı cetvelleriyle 'birlikte Komisyonumuzca 
da aynen kalbul edilmiştir. 

I I I - Tasannm Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt R. tfner 

Ankara Aydın îçel istanbul 
Y. Köker 1. C. Ege C. T. Okyayuz H. Berkol 

Ordu Trabzon Yozgat 
Ş. Koksal Ö. L. Hocaoğlu 1. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5247 sayı-

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (A) 
işaretli kısmında yazılı kadro
larla, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi uya
rınca İstanbul Üniversitesine 
bağlı olarak açılan «Cerrahpa
şa Tıp Fakültesi» başlığı altın
da (B) kısmında yazılı kadro
lar 5247 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele ve ilişik (2) 
sayılı cetveldeki kadro da aynı 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — 5247 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velden ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE — İstan
bul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi ile bu Fakülte
ye bağlı kurumlarda görevli 
öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları yeniden tâyine lü
zum olmaksızın yeni kadrolara 
geçerler ve aylıklarını bu kad
rolarda almaya devam ederler. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımlandığı ayın son gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5247 sayı

lı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli- j 
si metninin 4 ncü maddesi ay- I 
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul etti- | 
ği cetveller aynen kabul edil- i 
mistir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5247 sayı

lı Kanuna ek Kanun 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

(ihdas edilen kadrolar) 

D. Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
ö » 
9 » 

10 » 
6 Uzman 
7 :» 
8 » 

c) Memurlar 

4 Sekreter 
7 Öğrenci İşleri Şefıi 
7 'Büro Şefi 
9 Ayniyat Memuru 

A) istanbul Tıp Fakültesi 

6 Uzman 5 950 
7 » 5 800 
8 » 6 700 

B) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

9 
5 
10 
20 
27 
14 
18 
30 
10 

20 
30 
54 
93 
4 
10 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 

1 1 100 
1 800 
2 800 
2 600 

D. 

9 
10 

6 
9 

5 
5 
7 
6 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
10 
11 
11 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Dosya Memuru 2 600 
Memur 3 500 
Kütüphane Müdürü 1 950 
Kütüphane Memuru 2 600 

Hastane işletme hizmetleri 

Başhekim 1 
Başeczacı 1 
Hastane Personel Şefi 1 
İdare Memuru 1 
Ayniyat Mutemedi 1 
Mutemet 1 
Ambar Memuru 1 
Hasta Kabul Memuru 1 
İaşe Memuru 1 
Hesap Memuru 1 
Muamelât Memuru 1 
Ayniyat Kâtibi 1 

Kütüphane Memuru 1 
Tahsilat Memuru 1 
Müracaat Memuru 1 
Arşiv Memuru 1 

Hastane sağlık hizmetleri 

5 Dişhekimi 
6 Eczacı 
7 » 

6 Başhemşire 
8 Hemşire 
9 Karantina Memuru 

1 
1 
3 
2 
1 
15 
2 

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

1 100 
950 
800 
700 
950 
700 
600 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

Dekan 210 
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[3] SAYILI CETVEL 

(îlg-a edilen kadrolar) 

D. Memuriyetin nev'i Ad^d Aylık 

5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
LO 

îstanbul Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Doçent 5 

» 8 
» 29 
» '3 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 5 
» 10 
» 13 
» 56 

80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

Büçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (2) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Mecîisince kabul edilen (3) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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