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i. _ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 
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4. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 801,812 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamet
tin Âtabeyii'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/743) 801 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Saldık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik edeceklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/745) 801 

3. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
105 nci maddesindeki «Bakanlıklar ve 
Sayiftayın denetimine giren idare ve ku
rumlarca malî konularda düzenlenecek tü
züklerin Sayıştayın istişari mütalâası alın
dıktan sonra yürürlüğe konulabileceğine» 
ilişkin hükmim Anayasaya aykırı oldu-

SVFÎtL 

ğundan iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/746) 801 

4. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş 
ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değişti
rilmesine, bu kanuna bir madde eklenmesi
ne ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin imar ve İskân Bakanlığı kısmında 
değişildik yapılmasına dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere, tasarının havale edil
diği komisyonlardan 4 er üye alınmak 
suretiyle Geçici Komisyon teşkiline dair 
imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun önergesi. 801:802 

5. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 
tarih ve 699 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine; 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6608 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştiıilm'esine. ve 

1968 k?lkınma istikrazı hakkındaki 
kanun tasarılarını görüşmek üzere, tasan-
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Sayfa 
ların havale edildiği komisyonlardan beşer 
üye alınmak suretiyle bir Geçici Komis
yon teşkiline dair Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, 812 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 802,831 
1. — Ege Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanun
lara ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/527; 
Cumhuriyet Senatosu 1/920) (S. Sayı
sı : 1195) 802:806 

2. — Ege Üniversitesinde bir Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi kurulması ile il
gili Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/528; 
Cumhuriyet Senatosu 1/921) (S. Sayı
sı : 1196) 806:810 

3. — Ege üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkımdaki 6953 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/526; Cum
huriyet Senatosu 1/919) (S, Sayısı 1197) 810: 

812 
4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ze

rin Tuzun ve Mehmet özgüneş'in, Cumhu
riyet Senatosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 2/202) (S. Sayı
sı : 902 ye ek) 831:836 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 812 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 812 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 

üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon santra
line dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/463) 812:813 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Orman idaresine 

Sayfa 
genel bütçeden ödenen paralara dair 
Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/ÖO0) 813 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, halen yürür
lükte olan nizamnamelere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/508) 813 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Moskova Dev
let Sirkine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/512) 813 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Ankara - Kızılca
hamam yolunun atışlar dolayısiyle kapan
masına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/467) 813 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcı
ları ile hat bakıcılarına fiilî hizmet zammı 
verilmesine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/514) 813 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyeei Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçele
rinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın 
Altınova Devlet Üretme Çiftliğinden to
humluk tahsis edilmesinin nedenlerine 
dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 813 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demir
yolları idaresine dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/518) 813 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Teknikerin 
dâvalarına dair Millî Eğitim ve Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/459) 813 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, 
Akpmar bucağına bağlı Himmetuşağı ve 
civarındaki köylere dikilen kavak ve 
kaysı fidanlarına dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu. (6/521) 813 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üye Hüseyin öztürk'ün, Eğitim bölümle
rini bitiren öğretmenlerin hak ettikleri 
görevlere atanmamaları sebeplerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 813:814 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyesi Mehmet Özgüneş'in, istanbul 1da 

798 — 
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LCC, Language And Culture Center is
mi ile faaliyette bulunan özel öğretim ku
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/524) 814 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınır
ları içinde birbirini kesen kara ve de
miryollarına dair sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 
(6/490) 814:815 

7. — CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 815 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca; tütün eki
cilerinin fiyatı bilmemeleri ve kâfi miktarda 
kredi sağiryamamaları yüzünden tütünleri dü
şük fiyatlarla elden çıkarma veya tefecilerin 
eline düşme durumunda bulunduklarını, müs
tahsili bu zor durumdan kurtarmak için gerek
li tedbirlerin alınmasını ve yetkililerin gerekli 
hususlarda beyanda bulunmalarını istedi. 

Tekel Bakanı Nahit Menteşe; tütün piyasa
sının 27 Ocakta açılacağım, aracılardan Tekelin 
ekicinin ve tütün tüccarlarının şikâyetçi bulun-
duğ"unıı ve bunların Millet Meclisinde görüşül
mekte bulunan Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nu ile piyasadan çıkarılabileceklerini, orta fi
yatların geçen senenin üstünde tutulacağım, 
fiyat politikasının istikrarının korunacağını 
ve Tekelin sonuna kadar ekicinin yanında ola
cağım belirtti. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Bon Bü-
yükelçiliğimMn Almanyatâa çalışan Türk iş
çileriyle ilgili Alman Vergi Kanunları hakkın
da neşrettiği kitabın bütün Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine dağıtılmasını ve kitap met
ninin Türk işçisine duyurulmak üzere, radyo
da yayınlanmasını istedi. 

Sayfa 
Mehmet Hazer'in, buğday, ekmek ve di
ğer unlu maddeler konusunda Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/22) 815:824 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Feh
mi Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan 
ve Sakıp Hatunoğlu'nun, büyük şehirler
deki kömür dağıtımı yetersizliği, köylerin 
yakacak ihtiyacı ve belli ve yeterli bir 
millî yakıt politikası izlenmesi konusunda 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/24) 824: 

831 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 
1969 Bütçesinin Genel Kurulda görüşülmesi 
usulü ile ilgili 2 numaralı kararı okundu. Ka
rarın 2 nci maddesi bilgiye sunuldu; 1, 3, 4, 5, 
6 ncı maddeleri Genel Kurulca kabul edildi. 
7 nci madde üzerinde yapılan görüşmeler ve 
verilen önergeler neticesinde Bütçenin tümü 
üzerinde üyelerin konuşmalarının 30 dakika; 
bakanlıklar ve katma bütçeli genel müdürlük
ler, bütçelerinin görüşülmesine, grupların an
laşması neticesi, bir teamül teşkil etmemek 
kaydiyle, grup sözcülerinin konuşmalarının 
30 ve üyelerin konuşmalarının 15 er dakika ile 
sınırlandırılması kabul olundu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve kanunun 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere, taslarının havale edil
diği komisyonlardan beşer üye alınmak sure
tiyle bir Geçici Komisyon kurulması hakkında
ki Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın önergesi 
okundu, kabul edildi. 

Ege Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın-
clajki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek kanun ta
sarısının, diğ-er işlere takdimen, öncelik ve ive-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 799 — 
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dilikle görüşülmesi hakkında Bütçe ve Plâı? 
Komisyonu Başkanlığınca verilen önerge okun 
du ve üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, 
reddedildi. 

Ösî-1 Yüksek Okullar Hakkında Araştırma 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler biti
rildi. 

Tasarı 
1. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 

vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 ııci maddelerinin değiştirilmesine, bu ka
nlına bir madde eklenmesine ve 3658 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin imar ve iskân Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu- ı 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, 
(Yoklama yapıldı.) 

21 . 1 • 1969 0 : 1 

21 Ocak 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 22,35 ts son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sun At alay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/514) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, Denizli iline hava alanı 
yapılmasına dair, vasılı soru, önergesi Başba
kanlığa gider i lmişt i r . (7/515) 

ıı an metni (Millet Meclisi 1/518; Cumhuriyet 
Senatosu 1/954) (Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - iskân ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

Rapor 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
I 
I Araştırma Kcmhyoııu raporu (10/15) 

BAŞKAN —- Ekseriyetimiz vardır. Müımke-
rolero başlıyorum, 

SORULAR 

Yazılı sorular j 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder Öztekinln, Toprak Tevzi Komisyo
nunun Hacılar köyünde yaptığı toprak dağıtı- j 
mına daar, yazılı soru önergesi Başbakanlığa ve ! 

2. — GELEN KAĞITLAR 

BİEİMCİ CT'ÜEüM 

Açılma saaü : 15,00 

BAŞKAM —- Eaşkanvakiii Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Diyarbakır), Oaiık Ar 

BAŞKAN — 22 ncı -birleşimi acıyorun 

3. — YOKLAMA 

~ 800 - . 
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BAŞKANLIK DÎVANÎNİN GENEL KÜEÜLA SUNUŞLARI 

1. —• Vazife ile yurt dışına giden Millî Savun
ma Bakam Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakam Hüsamettin Atabeylimin vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/743) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı teskeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nmı dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
ars ederim, 

Cevdet Sımay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
nıüur. 

VÜVCA' üksek Heyetin bilgilerine sü-

2. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kür.şad'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/745) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışma giden Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Nihad Kürşad'ın dönüşüne kadar Tu
rizm ve Tanıtına Bakanlığına Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üserine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

832 saydı Sayıştay Kanununun 105 
maddesindeki «BcJ:m 
mine giren idare ve 
düzelen ecek tüzulf 

Kir ve Sauıstaym clenezı-
ı kurumlarca malî konularda 
rin Saijistaym istisari müta

lâası alındıktan sonra yürürlüğe konulabileceği
ne» ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olduğun
dan, iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/746) 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 nci mad

desinin son fıkrası ile 105 nei maddesinin ip
tali hakkında Danıştay Genel Kurulunca açılan 
dâva üzerinde yapılan inceleme sonunda: 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 nci mad
desindeki (Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimi
ne giren diğer idare ve kurumlarca malî konu
larda düzenlenecek tüzüklerin Sayıştayın istisa
ri mütalâası alındıktan sonra yürürlüğe konu
labileceğine.) ilişkin hükmün Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline 16 . 1 . 1969 gününde 
İ987/19 - 19C9/6 sayı iîe karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ümerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. —• İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve va
zifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 nc.ü ve 
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, .bu kanuna 
bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağı 1 sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği 
komisyonlardan dörder üye alınmak suretiyle 
Geçici Komisyon teşkiline dair İmar ve İskân Ba
kanı Haldun Alenteseoğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığa :aa 
imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazife

leri baklanda 7116 sayılı Kanunun 3 neü ve 
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna 
bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağb. (1) sayılı cetvelin İmar ve iskân. Bakan
lığı kısmında değisiMik yapılmasına dair kanun 
tasarısı Millet Meclisince kabul olunarak Yüce 
Senatoya sunulmuş bulunmaktadır. 

Son yıllarda bir hayli artan tabiî âfetlerden 
zarar gören vatandaşlarımıza Devletin yardım 
ve iskân edici kudretinin seferber edilmesi pren
sibine dayanan çalışma anlayışımıza uygun ola-

— 801 
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rak Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevle
rinin 7116 sayılı Kuruluş Kanunumuzda açıkça 
belirtilmesi ve kadrolarının takviyesi, ayrıca 
hizmetin vatandaş ayağına götürülmesi temel 
fikrini esas alan Hükümet programına uygun 
olarak taşra teşkilâtımızın kadrolarının tesbiti 
gibi âcil hususların kanunlaşmasını öngören 
tasarının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek üyelerden teşkil olunacak bir geçici 
komisyonda incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
imar ve iskân Bakanı 

BAŞKAN — Takrir, ehemmiyetine binaen 
imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki. Kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sını öngören tasarının, havale edilmiş olduğu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından seçilecek dörder 
üyeden müteşekkil bir geçici komisyon görüşül
mesi hususu Sayın imar ve iskân Bakanı tara
fından teklif olunmaktadır. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Geçici Komisyon kurula
caktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ege Ürıiversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısının Millet Mecisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/527; Cumhuriyet Senatosu 1/920) (S. Sayısı : 
1195) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan Ege Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanun
lara ek kanun tasarılarının önemine binaen gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısının önemine binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen görüşülmesi teklif edilmek
tedir, Komisyon Sözcüsü tarafından. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(1) 1195 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Atmaca, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş-
kan, değerli arkadaşlarım. Ege Üniversitesinin 
yeni bir Mühendislik Bilimleri Fakültesine ka
vuşmasını memnuniyetle karşılarım. Bir kül
tür... 

BAŞKAN — 1195 sıra sayılı Kanun müzake
re edilmektedir. Sayın Atmaca görüştüğümüz 
tasan 1195 sıra sayılı Ege Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanun
lara... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Başkanım ivedilik kararı aldığınız için... 

BAŞKAN — Yani bunun hakkında söz al
madınız, peki efendim buyurun. Sayın Ucuzal 
buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen hafta ge
rek Ankara Üniversitesinin, gerekse İstanbul 
Üniversitesi Senatosunun almış olduğu karar
lara istinaden dört tane kanun tasarısını kabul 
buyurdunuz. Ankara'da haklı olarak alman ka
rarla gerek Ziraat Fakültesi, gerek diğer fa
külteler birtakım eksik olan ihtiyaçlarını temin 
maksadına matuf bir kanun tasarısı getirmiş
lerdi. İstanbul Üniversitesi Senatosu kendi im
kânları dâhilinde İstanbul içerisinde yeniden üç 
tane fakültenin kurulmasına karar vermişti, bir
takım okulları fakülte haline getiriyordu. Bu 
normaldi. O toplantıda, değerli arkadaşlarım 
bâzı hususlara temas buyurdular. Şimdi bende
niz de aynı görüş istikametinde söz almış bu
lunmaktayım. 
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Şimdi gündemde üç tane tasan var. Üçü de 
Ege Üniversitesi Senatosunun almış olduğu ka
rara istinaden getirilen kanun taşanları; 1195 
sıra sayılı kanun tasarısı Yabancı Diller Oku
lunun açılmasına, biraz sonra gelecek 1196 
sayılı tasansı Mühendislik Fakültesinin kurul
masına, onu takiben de 1197 sıra sayılı kanun 
tasarısı ile Diş Hekimliği Fakültesinin kurul
ması hakkındaki tasarıları inceliyeceksiniz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, arz etmek iste
diğim husus şu : Türkiye'de ileriden beri iki 
büyük şehirde ve İzmir'de olmak üzere üç bü
yük şehirde üniversiteler inkişaf etmekte, resmî 
okulların yanında özel okullar da bu şehirlerde 
toplanmakta, Anadolu'nun diğer şehirlerine ge
lince, yeniden kurulması icabeden 10 tane üni
versitenin kanunu da, teklif, tasanlar halinde 
komisyonlarda beklemekte. Trabzon Üniversite
sine öğretim üyesi temin etme bakımından gelen 
tasanlardaki güçlükleri gördük. Atatürk Üni
versitesinde keza aynı şekilde güçlük doğuyor. 
Yeniden açılacak bu fakültelerle öğretim üye
lerimiz bu şehirlerde tamamen toplandığı tak
dirde, yeniden açılacak üniversitelere öğretim 
üyesi bulmakta daha büyük güçlükler çekece
ğimiz kanaatindeyim. Senatoların almış olduğu 
bu kararlar vazifelerinin icabıdır, içinde bulun
dukları sıkıntının birer ifadesidir. Bu tasarıla
rın gelmesinde haklı olarak talepleri de yerin
dedir. Bu tasarılara müspet oy yereceğim, ama 
bundan sonra gelecek tasarıların, böyle İstan
bul, Ankara ve Ege üniversitesi senatoların
dan gelecek tasarılarla, yeniden açılması düşü
nülen - çünkü elimizdeki tasarılarda görüyo
ruz - daha birtakım yeni yeni fakültelerin açıl
ması da düşünülmektedir. Bu fakülteler de 
açıldığı takdirde hiçbir öğretim üyesi profesö
rümüzü, doçentimizi başka bir vilâyette açıla
cak üniversiteye gönderme imkânına sahibola-
mıyacağız. Bu sıkıntıları şimdiden düşünerek 
üniversite senaitolanmızm alacağı kararlarda 
kendi bulundukları yerde değil, açılması düşü
nülen diğer vilâyetlerdeki üniversitelerin çe
kirdeğini teşkil edecek fakültelerin bu yerler
de açılması düşüncesindeyim. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kor. 

ORHAN KOR (îzmir) — Sayın Başkan ve 
Senatonun değerli üyeleri; Türkiye'de mevcut 
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üç büyük şehirde bütün üniversitelerimizin top
lu olarak bulundurulduğu ve bütün bunlara 
kuvvet verildiği söyleniyor ise de, îzmir, hak-
kiyle kendisine lâyık olan bir üniversite şek
linde, bir üniversite şehri olarak henüz kuvvet 
bulamamıştır. Bugüne kadar koca Ege'nin en 
güzel şehri olan, en hareketli şehri olan izmir'
de yalnız tıp, fen ve ziraat fakülteleri kurul
muş ve bu üç fakülteden ayn olarak da yine 
tıp fakültesine bağlı yüksek hemşire ve sağlık 
teknisyenleri okulundan ibarettir. 

Bugün huzurunuza gelen yeni fakültelerle 
izmir, istanbul ve Ankara'nın yanında, kendi
sine yaraşır diğer fakültelere de sahibolma du
rumundadır. 1955 yılında öğretime açılan Ege 
Üniversitesi kuruluş kadrolarına ait 6953 ve 
354 sayılı kanunlarda bu üniversitenin fakülte
lerindeki öğrencilerin yabancı dil öğretimleri 
hususu her fakültede ayn okulun kurulması 
hükme bağlanmış ve bu durum çeşitli güçlükler 
meydana getirmiştir. Bilhassa her fakültenin li
san dersaneleri kurmak, öğretim elemanlan ve 
yardımcılarını tâyin etmek ve bunlann ders 
vermeleri için lüzumlu ders malzemelerini ha
zırlamak ve gene bu fakültelerin bâzı lisan der-
sanelerinde fazla talebe bulunması, bâzı dersa-
nelerde de üç, beş talebeden ibaret talebe bu
lunması durumu mahzurlar-' ortaya koymuştur. 
Bu durumu tetkik eden yetkili organlar, Ege 
Üniversitesi Yabancı Diller Okulu ismi altında 
yeni bir okul kurmaya karar vermişlerdir. 
1963 - 1964 ders yılı başından beri özel bir 
yönetmelikle, fakültelerin kadro imkânlarından 
da faydalanılarak yabancı dil öğretiminin bir
leştirilmesini ve tek merkezden yürütülmesinin 
daha ekonomik ve ilmî ve idari icaplara da uy
gun olduğu ortaya çıktığından ve bundan böyle 
yeniden açılacak fakülteler ve yüksek okullar 
öğrencilerinin de aynı Ege Üniversitesi Yaban
cı Diller Okulunda yabancı dil öğrenmeleri uy
gun görülmüştür. Halen idari yollarla yürütül
mekte olan yabancı dil öğreniminin kanuni 
yolla ve tek elden idaresini kapsıyan tasarının 
kabulünü Yüce Senatonun bütün değerli üyele
rinden diler ve Ege Üniversitesi camiasiyle sa
yın izmir halkının teşekkürlerini de arz etme
yi bir vazife bilirim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Ege Üniversitesi üç tane fakül
te, yani birisi de yabancı dil okulu olmak üzere 
okul açıyor. Bizim temennimiz, şahsan şu, bun
dan önceki kanunlar görüşülürken de fikrimi 
arz ettim, söyledim. Şimdi Ege'de bir üniversi
temiz var, İstanbul'da var, Ankara'da var, Trab
zon'da var. Bu daha yeni kurulmuş sayılabilir. 
Ege Üniversitemiz de yeni, Hacettepe Üniver
sitemiz yeni, Orta - Doğu da yeni. Fakat bu 
yenilerin içerisinde şunu şükranla kaydedeyim 
ki Hacettepe üniversitesi Anadolu'nun muhte
lif yerlerine artık fakülte açmak kararını al
mış ve buna doğru adım atmıştır. 

Meselâ ilk defa Erzurum Tıp Fakültesini 
ele almıştır. Şimdi en eski tıp yuvası olan Kay
seri'de bir tıp fakültesi açmaya karar vermiş 
ve ilk adımını atmış, tetkikatını yapmış, 14 
Mart 1969 tarihinde de temelini atacak. Görü
lüyor ki, bu yeni üniversitemiz Ankara'nın içe
risinde kalmıyor, Anadolu'nun diğer şehirlerin
de diğer fakültelerini açıyor. Ve bu suretle Ana
dolu'nun diğer taraflarına ışıklarını yayıyor. 

Ege Üniversitesi mensuplarından, sayın rek
törden istirhamım şu olacak: Yalnız İzmir 
havalisinde kalmamalı, Aydın, Manisa, Muğla 
gibi civar vilâyetlere de imkânlarını, duruma 
göre fakültelerini oraya doğru yapmalı. Ve bu 
suretle gençler muayyen bölgelere toplanmaz. 
Üniversite hakiki fonksiyonunu ifa eder ve bu
ralarda ilim iyi hareketleriyle muhitine, bölge
sine faydalı olur. 

Bilhassa diğer üniversitelininiz de bu faali
yetin içine girmeli. Şimdiye kadar gönlümüz 
arzu ederdi ki İstanbul Üniversitesi bütün Mar
mara ve Trakya bölgesinde yüksek okullariyle, 
fakülteleriyle öncülük yapmış olsun. Bunu bu
güne kadar yapmadı. 

Diğer üniversitelerimize iyi hareketiyle ör
nek olan ve ilk adımını atan Hacettepe üniver
sitesini takdirle yadederken, genç üniversite 
olan Ege üniversitemizden de Ege bölgesinin di
ğer vilâyetlerinde şimdiden bâzı fakültelerini 
açması için hazırlıklara girmesini temenni ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, 1195 sıra sayılı Kanun üzerinde konu

şuyoruz. Kurulan fakültenin şununla; bununla 
alâkası yok, yabancı dil okuluna ait. Usulüne 
uygun müzakere yapılsın. 

CEMAL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; Parlâmentomuzda üniver
sitelerle bir yakınlaşma havasının teessüs ettiği
ni görmekle bahtiyarlık duymaktayım. Bunun 
bir örneğini yeni açılan fakültelerin Anadolu 
sathına yayılması fikrinde bütün siyasi grupla
rın hemen hemen aynı arzuyu izhar etmesi ile 
görmekteyiz. 

Bugün bahis konusu olan ve gündeme sıra-
siyle girecek olan üç kanundan birincisi Ege 
Üniversitesinin lisan öğrenimi için bir üniversi
te lisan okulu açma teşebbüsüdür. Bu teşebbü
sü gayet olumlu olarak karşılamamız ve ilim
de yabancı dillerin öğreniminin çok önemli bir 
mevki işgal ettiğini kabul etmemiz çok zaman 
almıyacaktır, bunun üzerinde tartışma olacağı
nı da zannetmiyorum. 

Yalnız, burada konuşan arkadaşlarıma bir 
prensip noktasında bir hususu arz etmek istiyo
rum, cevaben. Bendeniz de bütün üyeler gibi 
yeni açılacak fakültelerin Anadolu sathına ya
yılması ve müstakbel üniversitelere çekirdek teş
kil etmesine hararetle taraftarım. Ancak bunun 
iki istisnasının bu vesile ile hafızalarımızda 
yer almasını temenni edeceğim. Bunlardan bi
risi Diş Fakültesi, diğeri de Eczacılık Fakülte
sidir. Bu iki şubenin mutlaka bir tıp fakültesi
nin bulunduğu yerde ve tıp fakültelerine yakın 
olarak teşkil olunmalarında hem ekonomik ve 
hem de eğitim bakımından büyük fayda var
dır. Çünkü her iki fakültenin birbirine hoca
larla yardım etmesi, birtakım anatomi dsrsi ila 
yan derslerle, tıp öncesi dersleriyle destek ol
ması mümkündür, mevzuu'bahistir. Bu nokta
ları belirtirken Ege üniversitesinin bilhassa dil 
eğitimine verdiği bu ehemmiyeti şükranla ya-
dediyorum. Ve üniversitelerin Anadolu'ya fa
külteler açmasına bir örnek olarak da Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Elâzığ'da 
bir fakülte açmayı Senatoca kararlaştırmış 
bulunmasını yine bir misal olarak üniversite' 
Parlâmento münasebetlerinin anlayış çevresi 
içerisinde, iyi bir münasebet neticesi olarak 
yadediyorum. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş -
ka söz istiyen sayın üye? Yok. Komisyon adına 
Ssym Salihoğlu. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Ege üniversitesi Ku
ruluş Kanununda tadil yapan kanun tasarısı 
üzerinde temennide bulunan arkadaşlarımın 
temennilerine katılmamak mümkün değildir. 
Ancak, gerekçe okunduğu zaman anlaşılacağı 
veçhile, bu bir yeni kuruluş değil, halen Ege 
üniversitesinin 3 fakültesi içinde bulunan, 
yüksek okul mahiyetinde yabancı dil okulla
rının tek ünite haline getirilerek rektörlüğe 
bağlanmasından ibarettir. 

Binaenaleyh bunun şu veya bu vilâyette 
yeniden açılması, şeklinde mütalâası şu gerekçe 
muvacehesinde, mümkün değildir. Gerekçede 
gayet açıkça belirtildiği şekilde bir tasarrufu 
da tazammım etmekte, idari kolaylıkları sağla
makta olduğundan, arkadaşlarımın temenni 
olarak ileri sürdükleri cihet elbetteki hepi
mizin kabul edeceği bir husustur, bu tasarı 
ile bigûna alâkası da yoktur. Arz ederim efen 
dim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oy
larınıza -'arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ege üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 6953 ve 534 sayılı kanunla ek Kanun 

Madde 1. — 4938 sayılı üniversiteler Kanu
nunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesi uyarınca Rektörlüğe bağlı olarak ku
rulan «Yabancı Diller Okulu» başlığı altında 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar, Ege 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
28 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele ve ilişik (2) sayılı cet
velde vazılı idari ek görev tazminatı kadro
ları da aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvele ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 6835 sayılı Kanunla 18 . 8 .1961 
tarihli ve 354 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yer alan ilişik (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunla kaldırılan 
kadrolarda olup Yabancı Diller Okulu kadro
larına nakilleri gereken öğretim personelinin 
tâyinleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten geçerli olmak üzere yapılır ve bunlardan 
izinli olanlar için göreve başlama kaydı aran
maz. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürlğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tasarının 
tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, pek muhterem senatörler; istanbul Üni
versitesine taallûk eden bir kanun tasarısı ge
çenlerde burada müzakere edilirken, bâzı mü
talâalarda bulunmuştum. Bilhassa iktidar ka
nadında bulunan arkadaşlarımın ithamlarına 
mâruz kaldım. Yani Anadolu'nun muhtelif yer
lerinde de üniversite harekete geçmiyor, ora
larda fakülte açmıyor, sen de bunu istemiyor
sun; gibi bâzı neticeler istihsal buyurmuşlar 
sözlerimden, Tavzih ederim. Ben başka bir nok-
tai nazarda değilim. Türkiye'nin her tarafın
da üniversitelerin, ilim yayan her müessesenin 
yayılmasına, tesis edilmesine candan bağlı
yım. Bunu temenni ederim ve şuna inanırım ki, 
Türkiye'de ilim iyi şekilde ele alınmasa, ilim bi
taraf olmazsa ve çocuklarımız ecnebi lisanla, 
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yahut asıl ilimle meşgul olup kafalarını tam 
mânasiyle memleketin ihtiyaçlarına uygun bil
gilerle doldurmazlarsa Türkiye'de kalkınma
nın mümkün odamıyacağma da vicdanen kaa-
niim. Bunu söyledikten sonra bu tasarı hakkın
da da bir İM söz söylemek isterim. 

Ecnebi lisan meselesi, maalesef, matluba 
muvafık bir şekilde netice vermemektedir. Şim
di Ege üniversitesinin öteden beri fakülteler
de bulunan lisan dershanelerini bir araya ge
tirerek tek elden lisan okulu açacağız ve bu
na oylarımızla karar da verdik. Yalnız düşünü
yorum şimdi hakikaten Ege Üniversitesi, hu
kukta, fende mühendislikte yani fakültesi 
bulunan bu üniversitenin bütün fakültelerde 
çalışan, devam eden talebelere kendi mesleki 
dâhilinde hiçolmazsa bir ecnebi kitabı alıp, tet
kik edip tercüme edecek, okuyacak ve bilgiler 
edinecek bir hale getiriliyor mu, getirilebile-
cekmi? Ben bundan özür diliyerek ifade ede
yim M, bir hukuk tahsili yapan bir arkada
şım, meselâ İsviçre Kanunu Medenisini alıp, 
yazıhanesinde veya her hangi bir büroda diğer 
bizim kanuni mevzuatımızla karşılaştırıp bir 
netice istihsal edecek mevkide değildir. Göre
miyorum Kodsivil, alıp, Nöşatel Üniversitesinin, 
Nöşatel Kantonunun Kanunu Medenisini alıp, 
bizim Kanunu Medeni ile mukayese ederek, ke
lime ve kelime bunların içinden bir şeyler is
tihsal etmek veyahut federal mahkemenin ver
miş olduğu kararları, üniversite karariyle kar
şılaştırmak gibi, bilgileri istihsal edemiyecek 
bale geliyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Özden, lehte mi konu
şuyorsunuz aleyhte mi efendim? Af edersiniz 
efendim önce. Hitap durumu.. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben aleyte 
konuşmuyorum. Lehte konuşuyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet devam buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben ilim is
tiyorum ve bu mekteplere, bu okullara devam 
edecek vatandaşlarımızın, talebelerimizin, yav
rularımızın, hakikaten ecnebi lisanı hiçolmazsa 
kendi branşında mühendisse, Almanca veya in
gilizce... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Kendi lisa
nını bile bilmiyor. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Karıştırıyor
sunuz, karıştırmayınız lütfen de söylüyelim. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bir hukukçu 

ise, hukuk lisanını ünsiyeti olan Fransızca gibi 
lisanları hakkiyle bilecek vaziyete getirilme
lidir. Öğretmenlerinin bâzan bâzı lisanlara hak
kiyle vakıf olmadığı kulağımıza geliyor. Rek
törlüğün ve bu işte salahiyetli senatonun ve 
diğer salahiyetli arkadaşlarımızın bu konuya 
çok önem vermelerini ve öğretmenlerin ciddî 
seçilmesini talebediyorum. Bu Temennileri izhar 
ediyorum, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Ege Üniversitesinde bir Mühendislik Bi
limleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş Kanununla, ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Blân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/528; Cumhuriyet Senatosu 1/921) (S. Sayı
sı : 1196) (1) 

Yüknek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan Ege Üniversitesinde bir 
Mühendislik bilimleri Fakültesi kurulması ile 
ilgili Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
kanun tasarısının önemine binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Ege Üniversite-

(1) 1196 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundkıdır. 
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si, üç fakültesi ve bir kısım yüksek okulları ile 
yıllardır, tarihî bir kültür merkezi olan Ege'
de, gerçekten büyük bir başarı ve gelişme için
de çalışmaktadır. Bu üniversitenin diğer fakül
telerle donatılması, takviye edilmesi artık za
ruret haline g'elmiştir. işte bu tasarı ile Ege 
Üniversitesine yeni bir fakülte ilâvesini mem
nuniyetle karşılıyorum. Ancak bütün fakülte
lerin ve yüksek okulların, hattâ özel yüksek 
okulların büyük merkezler dışına çıkmaması, 
büyük merkezlerde toplanması, Anadolu'daki 
diğer şehirlerimizin gelişmesine engel olucu bir 
keyfiyet arz etmektedir. Bu bakımdan Ege 
Üniversitesinin inkişafını isterken yalnız izmir 
içinde, İzmir sınırları içinde inkişafını değil, 
izmir Ege'nin bütün hinterlandını temsil eden 
bir şehir olarak, Ege'nin diğer illerine de 
kol atmasını ve oralarda fakülte ve yüksek okul
larının şubelerini açmak suretiyle o illerimizin 
de gelişmesine yardımcı olmasını temenni edi
yorum. Ege de bu fakülteleri barındırabilecek 
ve bu ortamı, bir fakülte ortamını taşıyan şe
hirlerimiz mevcuttur. İzmir'de bir Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi açıyoruz. Birkaç yıl 
evvel bir teknik okul açılmıştı izmir'de. Bir 
de özel Mimarlık, Mühendislik Yüksek Okulu 
vardır. O halde bu açılacak yeni Mühendislik 
Fakültesinin Ege'nin diğer bir büyük merke
zinde açılmasının daha doğru olacağı kanaatin
deyim. Meselâ Denizli ili bir fakülteyi barın
dıracak ve inkişafına imkân hazırlıyacak bü
tün imkânlara ve ortama sahip bir ildir. Bu ba
kımdan bu açılacak fakültenin Denizli'de açıl
masını, yine Ege Üniversitesine bağlı olarak 
açılmasını temenni ediyorum. Bu kanunun so
nuna geçici bir ikinci madde eklemek suretiyle 
Ege Üniversitesine bağlı Mühendislik Bilimle
ri Fakültesinin Denizli'de açılacağı kaydını 
bir önerge ile arz ve teklif ediyorum. Sayın 
senatörlerin, değerli arkadaşlarımın iltifat bu
yurmalarını rica edeceğim. 

Bütün üniversitelerin... 
ZİYA AYRIM (Kars) — Kars'a da açılsın. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Tabiî 

Kars'a da lüzumlu. Bütün yüksek okulların ve 
üniversitelerin büyük merkezlerde toplanması, 
birtakım sosyal dalgalanmalara da sebebol-
maktadır. Diğer taraftan inceleme ve araştır
ma konularında Anadolu'nun bakir konularına 
el atabilmesi için fakültelerin dağılması, daha 

küçük merkezlere doğru kol atması yerinde 
olur. Bu yüksek öğretim kanunları konusun
da geçen yıl da arz etmiştim. Parça parça ka
nun teklifleri ile Hükümet veya senatolar, 
üniversite senatoları sık sık Meclise başvur-
maktalar ve ilimsever Parlâmento üyeleri de 
her seferinde olumlu oylan ile hizmeti amaç 
bilmektedirler. Ancak yüksek öğretimin artık 
bu plânlı devreye girdiğimiz bir zamanda bir 
programa, plâna bağlanmak suretiyle hiç ol
mazsa ikinci Beş Yıllık Plândaki amaçlara 
uygun olarak getirilmek suretiyle bir yamalı 
bohça halinden çıkarılmasını bir defa daha 
tekrar ediyorum, temenni ediyorum, önerge
me iltifat buyurmanızı tekrar tekrar rica ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, temel mü
hendislik bilimleri, mimarlık, inşaat, makina 
elektrik, gemi inşaatı, nükleer enerji kimya, 
maden ve uçak kürsülerini ihtiva eden bu mü
hendislik bilimler fakültesi çok geç de olsa açıl
masında büyük bir fayda vardır. Yalnız Eğe 
Üniversitesini buradaki diğer üniversite ve fa
kültelerle mukayese ettiğimiz zamanda gerek 
doçentlik ve gerekse asistanlık kadro durum
ları, bir mühendis olan arkadaşımızın gelipte 
450 lira ücretle bir asistanlık yapabileceği ka
naatinde değilim. Esasen 6953 sayılı Kanuna 
bağlı bir sayılı cetvelde de 11 noi derecede, ba
remin 11 nci derecesinde, yani 30 lira aslî maaşla 
450 lira maaş karşılığında bir asistanlık kad
rosu yoktur, ama buraya konmuş, şimdi bir 
önerge ile bu geri gidecek. Ama bu, bu kadroda 
olmadığına göre işlemiyecek. Şimdi bir asistanı 
800 liraya kadar çıkartma imkânlarını bulabili
yoruz, aynı Fakültede ilmî kariyeri haiz bir do
çente de 700 lira veriyoruz. Bir doçent olabil
mesi için, evvelâ bunun bir başasistan olması lâ
zım, ilmî kariyeri haiz olması lâzım, ondan sonra 
da doçentlik imtihanına girecektir kazanması 
lâzımdır. Bir başasistana 800 lira veriyoruz, 
o bir taraftan bir doçenti aynı ilmî kariyeri haiz 
olduğu halde, buna da 700 lira veriyoruz. Bu hiç
bir fakülte de mevcut değil. Nitekim daha geçen 
hafta kabul ettiğimiz Dişhekimliği Fakültesi
nin, istanbul'da, doçent kadroları baremin beşin
ci, altıncı ve yedinci derecelerine ve yine ka-
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bul buyrulan işletme Fakültesinin doçentleri de 
beşinci, altıncı, yedinci derecededir, Sütün is
tanbul üniversitesinin. Hacettepe üniversitesi
nin, Ankara Üniversitesinin, bütün ilmî kariyeri 
haiz doçentlerimizin nihaî tabanı baremin ye
dinci derecesinde olmasına rağmen izmir gibi, 
bilhassa teknik yönden nükleer enerji mühen
disinin ve kimya mühendisisin ve bir doçenti
nin gelip de orada; ilim ilimdir ama, hiçbir za
man 700 liralık bir kadro iie eşit oknıyan bir 
durum muvacehesinde çalışabileceğini zannet-
memekteyim. Yalnız burada kanunda mühen
dis» deniyor. Diğer fakültelerin, meselâ teknik 
okulların ana/temel kanunlarında mühendis ve 
yüksek mühendisin tabi olduğu statü kanunda 
tadadedilmiştir. Mühendis, dört sene ve imtihan 
sonunda % 70 puan durumunu ayarlamış olanla
rın, aynı okulun yüksek kısmına devam etme 
imkânını kazanması kanunun âmir bir hükmü 
olmasına rağmen, buradaki mühendis ve yük
sek mühendislerin tabi olacağı statünün kanun
da bir vuzuha kavuşacağına ait bir hüküm yok
tur. Sayın Komisyon Sözcüsü veya Hükümet 
temsilcisi, bu mevzuda bizi aydınlatmış olursa, 
hiç olmazsa ileride çıkacak olan bütün anlaş ama-
maziıklar ortadan kalkmış olacaktır. 

Bir ricam da; diğer bütün fakültelerin de
kanlıklarında birer dekan sekreteri olmasına 
rağmen, nedense Hükümet teklifinde de, bu 
dekan sekreterliği mevcut olmasına rağmen, Ma
liye İstanbul Üniversitesinde, Ankara Üniver
sitesinde, Hacettepe Üniversitesindeki dckân 
sekreterlerini kesmemiş, ama burada bütçe mü
lâhazası ile kaldırmıştır. Bir dekan sekreterinin 
de bulunmaması, dekanlığın vazife yönünden, iş 
yönünden; her halde fakülte sekreteri ile dekan 
sekreterini, buraıda Mulİ373 karıştırmış olacak; 
ama öbür tarafta istanbul üniversitesine bağlı 
diş hâkimliği fakültesinde dekana bir sekreter 
veriliyor. Burada bir dekan sekreteri yoktur. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Fakülte sek
reteri var. 

RİFAT öZTÜRKÇmE (Devamla) — Fa
külte sekreteri ayrıdır, dekan sekreteri ayrı
dır. Biz şimdi burada bir maliyeci ile mi çarpı
şacağız, yoksa bir sayın senatör arkadaşımızla 
mı? Fakülte sekreteri fakültenin işleriyle meş
gul olur. Ama dekan sekreteri dekanın bütün 
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talebe ile, gelen gidenle, dekan arasındaki bir 
irtibatı temin eden bir kimsedir. Bu itibarla, bir 
önerge versek, geri gidecek, kanun geç kalacak. 
Halbuki, bu kanunun biran evvel, öncelikle çık
masını arzu ettiğim için, bir üzüntü ile bu ka
nunu müspet karşılamak zorundayım. Kanunun 
biran evvel çıkması yönünde samimi olduğum 
için bir önerge veremiyorum. Ama, Ege Üniver
sitesinin bir dahaki gelecek kanunlarında hiç 
olmazsa, istanbul Üniversitesi, Hacettepe Üni
versitesi, Ankara Üniversitelerine muvazi kadro 
olarak gelmesini beklemek en tabiî hakkımızdır.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kor. 
OEEAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım; çok hareketli bir 
kalkınma hamlesi içerisinde bulunan bütün dün
ya devletlerinde ve Türkiye'de; bugün teknik per
sonele, bilhassa yüksek mühendise ihtiyaç çok 

I fazladır. Artık bütün kadroların hakiki teknik 
elemanlarla, mühendislerle doldurulması ica-
b^fcmektedir, Ve bu mühendis ve teknik perso
nel yönünden bugüne kadar kadroları fusulen 
işgal etmekte bulunan personelin de ayıklan
mam ve memleketin hakikî kalkınma temposu
nun ancak bü teknik personelle hızlandırılaıbi-
leceği kanaatindeyim. Geç de olsa sevindirici 
bir husus olan ege üniversitesi mühendislik bi
limleri fakültesinin bu ders yılı derse başlaması 
gayet uygundur, izmir bugün hem Devlet sek
törünün, hem. de özel sektörün geniş çapta yatı
rımlarla çalış t? ğı bir bölgedir. Bu kalkınma ham
lesinin büyük yatırım ve fabrikaların teknik 

i p:;;5:.iieİ3, yüksek mühendise ihtiyacı pek fazla
dır. Bunun için bilhassa memleketimizde yeni 
açılacak fakültelerin, mühendislik fakülteleri 
olması bir öncelik kazanmış bulunmaktadır. 
Böyle bir fakültenin Ege Üniversitesi sahası 
içindeki yeri hazırlanmışltır. Başlangıçta 50 öğ
renci üs 10 yıllık bir gelişme durumu ile 200 
öğrencinin eğitimini sağlıyacak kapasitede, te
mel mühendislik bilimleri, mimarlık, inşaat, ma-
kina, ekiktr'k, gemi inşaatı, nükleer enerji, kim
ya; maden ve uçak kürsülerini ihtiva eden bu 
fakûl'sıfn verimli bir çalışma yapabilmesi için, 
lüzumlu öğretim üyeleri ve yardımcıları ile, idari 
personel kadrolarının Yüce Heyetinizce kabul 
edilmesini uygun bulmaktayım. Çünkü, Ege böl
gesinin bütün hinderlândının ortak bölgesinde 
hem bir ihraç, hem bir ithal limanı olan ve ge-
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lecekte de ihracatımızın daha da çoğalarak, Tür
kiye ihracatının böylece % 50 ye çıkartılması, 
oradaki fabrikaların sanayiin teknik elemanlar
la çalışması ile mümkün olabilecektir, izmir'de 
bugün kalem fabrikasından, meşrubat sanayim
den tutumuz da en ağır sanayie kadar, döküm
hanelerine kaldar bütün fabrikalar teknik ima
lât binaları ve fabrikaları kurulmakta, kurul
muş ve işletmeye açılmış bulunmaktadır. Bunun 
içfân bu sahaların ihtiyaçlarını mutlaka bu böl
genin çalışkan çocuklarının yüksük mühendis
lerinden eleman toplamaları icabedeeektir. 

Yüce Heyetinizin bu kalkınma hamlesi ihti
yacı olan. elemanları yetiştirecek olan Ege Üni-
vers'it-esimin bu arzusunu da yerine getireceğin
den emin olarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Yine İzmir adına ve Ege Üniversitesinin ça
lışkan Rektörlüğü adına ve bütün izmir'in diğer 
yüksek okul ve ilim heyetleri adına hepinize te-
şekk^leriimi arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
isstiyem başka üye?. Yok. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Osman Salihoğlu. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; halen görüşülmekte 
olan tasarı ile Ege Üniversitesinde bir müli"iı-
'dislik temel bilimleri fakültesi açılmaktadır. 

Arkadaşlarım diğer fakülte kuruluşları bak
landaki temennilerini burada da izhar etmişler
dir. Hiç şüphesiz buna bütün gönlümüzle katılı
yoruz. Ancak, bugün Ege üniversitesinin hsnüs 
kendisi organize olmakta ve kurulmakta olan bir 
üniversitıe olduğunu da unutmamak lâzımdır. 
Kaldı ki, mühemıdislik temel bilimleri fakültesin
den maikina ve kimya bilimlerinin açılacağı jdr 
çok önemlidir arkadaşlar. Hiç şüphesiz, bu bi
limlerin açılacağı yerde sanayiinin gelişmiş ol
ması ve sanayi ile koordine çalışmayı icabettir-
ıdiğinden, burada bu gelişen sanayii göz önün
de bulundurması lâzımdır. Sayın Ege üniversi
tesi Rektörü bundan sonra, bunu takiben açıla
cak mimarbik ve benzeri, sanayi ile ilgisi o.am-
yam fakültelerin civar illere, Ege'nin civar il
lerine intikal ettirileceğini de bir üniversite 
kararı olarak beyan etmişleredir. Bunu şükranla 
belirtmek isterim. 

Öztüıkçine arkadaşımın değindiği kadrolar 
meselesi, malûmu âlinindir ki, bir barem kanu
nudur. Ve bu Barem Kanununda her asistan, her 

doçent üst 3 dereceye kadar maaş alma imkânı 
na da safhiptir. Kaldı ki, üniversite, gerçek du
rumu, fiilî durumu dikkatte alacak kadrolarda 
kabarıklığı göstermeden fiilî duruma intibakı 
esas almıştır. Bu da takdirle yadedilmeye değer 
bir keyfiyettir. 

Ayrıca mühendislik bölümünde sisltem olarak 
kanunda, hiçbir üniversitenin kanununda da 
böyle şey yoktur, üniversite yönetmeliği ile ele 
alınmış bulunan 4 senelik bir tahsil süresinde 
mühendis diploması verilecek ve yönetımelkte 
belirtilen bâzı nitelikleri ihtiva eden öğrenciler 
de bir veya iki senelik daha üstün ihtisas bö
lümleri ile yüksek yani mastar dediğimiz, bu
gün Orta - Doğu Teknik üniversitesinde ve hat
tâ istanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulunda, 
Teknik üniversitede de 1989 senesinden itibaren 
uygulanacak ısisteımi esas almıştır. Kamunda bu
nun hiöbir üniversitede de şeyi yoktur. 

Sekreterlik meselesine gelince; fakülte s&k-
rsteri vardır. Kanunla konmuştur. Ama, ayrı
ca dekanlık sekreteri, yine bir malî külfeti ve 
bir keyfî idareyi önlemek için üniversitede ga
yet yerinde, komisyonumuzca da çok beğenilen 
bir hale getirmiştir. Diğer üniversitelerde eğer 
bu hal yok ise, oradan örnek alarak daha iyiye 
götürmek ancak takdir edilecek bir keyfiyetltir. 
Dekan sekreteri diye (D) cetvelinden daktilo
ların başındaki her hangi bir kimseyi kullan
mak mümkün olduğundan ayrıca böyle bir kad
ro getirip, bütçeyi şişirmek cihetine gitmemiş
lerdir. 

Durumu yüksek ıttılaınıza arz eder, saygılar 
sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarmı-
ZÎI arz ediyorum. Kabul edenler.'.. Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz- edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ege üniversit£3İnde bir Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi kurulması ile ilgili Ege üniversitesi 

Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesinde 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uya
rınca açılan Mühendislik Bilimleri Fakültesinin 
kuruluş kadrolarına ait ilişik (1) sayılı cetvel 
Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
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6953 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele «Mü
hendislik Bilimleri Fakültesi» adı altında eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
'ek görev tazminatı kadrolarına ait (2) sayılı 
cetvel 6953 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele «Mühendislik Bilimleri Fakültesi» adı 
altımda eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinde ek görev suretiyle çalış
tırılacak üniversite öğretim üye ve yardımcıları 
ile, bu fakülte öğretim üy eve yardımcılarımın 
alacakları ek görevler dolayiisiyle, almakta ol
dukları Üniversite tazminatlarınla halel gelmez 
ve bu ek görev hakkımda 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Mühendislik Bilimleri Fa
kültesinin 4936 sayılı Kanunun gerektirdip or
ganları kuruluncaya kadar Dekanlık görevi üni
versite Senatosu tarafından seçilen yine bu fa
kültenin profesörlerinden biri tarafından tedvir 
edilir. Profesörler Kurulu ile 4936 sayılı üniver
siteler Kanununda derpiş edilen organlar kuru-
lumeaya kadar Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
öğretim üye ve yardımcıları Üniversiteler Rantı 
mumdaki derece ve yetkiyi taşıyan kişiler ara
sımdan Ege Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi 
üzerine 4936 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde olarak bir teklif takriri 
var, takriri okutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 
1196 sıra sayılı Ege üniversitesinde bir Mü

hendislik Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kamun 
tasarısına aşağıdaki geçici 2 nci maddemin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Geçici madde 2. — Ege Üniversitesine bağlı 
MühedndısMk Bilimleri Fakültesi Denizli ilimde 
açılacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? Sayım Hükümet?.. Etmiyor
sunuz. Sayın Komisyon?.. Etmiyorsunuz. 

Geçici madde teklifini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunum hükiimlerimi Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarımın tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 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 1/526; Cum
huriyet Senatosu 1/919) (S. Sayısı: 1197) (1) 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmımda bulunan Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kamun 
tasarısının önemine bimaem gündemdeki diğer iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

(1) 1197 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Bu tasarının da diğer tasanlar 
gibi öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN —• Raporun okunup, okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Taslarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ege üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
6953 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — Ege Üniversitesinde 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarın
ca açılan Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluş 
(kadrolarıma ait ilişik (1) sayılı cetvel, Ege üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele «Diş Hekim
liği Fakültesi» adı altında eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerimde ööz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diş Hekimliği Fakültesi ek gö
rev tazminatı kadrolarına ait ilişik (II) sayılı 
cetvel, 6953 sayılı Kamuna bağlı (II) sayılı cet
vele «Diş Hekimliği Fakültesi» adı altında ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmisjtir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde ek görevle çalıştırılacak üniversi
te öğretim üye ve yardımcıları ile bu fakülte 
öğretim üye ve yardımcılarının alacakları ek gö
revler dolayısiyle üniversite tazminatlarına ha
lel gelmez. Ve bu görevler içim yapılan ödemeler 
hakkında 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Diş Hekimliği Fakültesi 
kendi Profesörler Kurulu teşekkül edinceye ka
dar, geçici olarak Tıp Fakültesi Profesörler 
Kurulunca aday gösterilen üç profesör arasında 
Üniversite Senatosunca seçilip rektör tarafından 
2 yıl için tâyin edilecek bir dekan tarafından 
yönetilir. 

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

Geçici madde 2. — a) Üniversiteler Kanu
nuna göre gerekli organları kuruluncaya kadar 
Diş Hekimliği Fakültesi için lüzumlu öğretim 
üyeleri ve öğretimi görevlileri, Üniversiteler Ka
nunundaki derece ve yetkiyi haiz kimseler ara
sından, Ege Üniversitesi Senatosunun seçimi, 
Rektörün teklifi ve Millî Eğitim Bakanının ona
yı ile tâyin olunurlar. Bunların, gerekli şart ve 
nıiteliklerü haiz olup olmadıklarının incelenmesi, 
en az birisi seçimlin yapılacağı branşdan olmak 
üzere, Senatoca 3 profesörden kurulacak bir ko
misyon marifetiyle sağlanır. Bu komisyona is
tanbul ve Ankara üniversitelerinden ilgili branş 
profesörleri dâhil edilebilirler. Branş profesörü 
komisyonun tabiî başkanı sayılır. Komisyonda 
birden fazla branş profesörü bulunursa bunlar
dan biri senatoca başkan olarak görevlendiri
lir. 

b) Asistanlar, Ege Üniversitesi Asistanlık 
Yönetmeliğine uygun bir şekilde Üniversite Yö
netim Kurulu kararı ile rektör tarafından tâyin 
olunurlar. 

c) Uzman, okutman ve diğer memurlar, de
kanın teklifi üzerime Rektör tarafından tâyin 
olunurlar. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkanım tasarının tümü üzerinde söz istemiş
tim. Geç kaldık. 

BAŞKAN — Tasannm tümü üzerinde söz is
temenize mâni değil. İstiyorsanız buyurun Sa
yın Atmaca. (Kanun bitti sesleri) Ama bittik

ten sonra efendim, tasarının lehinde ve aleyhin
de görüşme oluyor. Zaten oylandıktan sonra söz 
veriliyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Teşekkür 
ederini, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Ege 
Üniversitesi bu yeni fakülte ve yüksek okulları 
ile yeni bdrgûc kazanmış. Eĝ e ve memleketin 
diğer gençlerine yeni ışık ve ufuklar açmış bu
lunmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da, çakamaaaâaııda bananlar tzmîzııi 
ederim. Ancak, Sayın Rektör ve sayın değerli 
Üniversite Senatosundan, bundan sonra yeni fa
kültelerin açılışında, Türkiye'nin diğer illerini 
unutmamalarını kendilerinden rica ediyorum. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

5. — Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandık
lan Kanununmı bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin değişti
rilmesine; 

2262 saydı Sümerbank Kanununun 6606 sa
ydı Kanımla değiştirilen 4 ncii maddesinin değiş
tirilmesine ve 

1968 kalkınma istikrahı hakkındaki kanun ta
sarılarını görüşmek üzere, tasarıların havale 
edildiği komisyonlardan beşer üye edinmede sure
tiyle bir Geçici Komisyon teşkiline dair Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonuna havale buyurulan aşağıda isimleri 
yazılı 3 kanun tasarısının bütçe müzakerelerinin 
başlamak üzere bulunması hasebiyle Malî ve İk
tisadi İşler Komisyonu ile Bütçe ve Plân Komis
yonundan seçilecek 5 er üyeden müteşekkil ge

çici komisyon kurulmasını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Mehmet Güler 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Başkanı 

1. Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandık
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve G93 sayılı 
Kanunun birinci ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı, 

2. 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6803 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 

3. 1968 Kalkınma istikrazı hakkında kanun 
tasarısı. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerinin yakında 
başlaması dolayısiyle, ehemmiyetlerine binaen, 
üç kanun tasarısının da İktisadi İşler Komisyo
nu ile Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda 
her üç tasarının da görüşülmesi hususu teklif 
edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORELAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi ! cak otomatik telefon santraline dair, ulaştırma 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla- : Bakanından sözlü sorusu (6/163) 
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BAŞKAN — Sayın Özden burada. Ulaştır
ma Bakanı yok. Soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yazılı soruya 
tahvil edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, sözlü soru, yazı
lıya çevrilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçeden 
ödenen paralara dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal burada. Sayın 
Tarım Bakanı yok. Soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, burada. Sa
yın Başbakan yok. Soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 3 ncü sırasında bulunan soru için 

mahallinde bilgi vürudetmediği cihetle yeniden 
15 gün mehil verilmesine müsaadelerini saygı 
ile arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bakanın meselenin tetkiki için 
15 gün izin istediği görülmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenller... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley?.. Yok. Sayın 
Bakan yok, Soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/516) 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen burada. Sa
yın Tarım Bakanı?.. Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Alpaslan burada. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, Sayın Ulaştırma Bakanını görmek çok 
istedim. Ama gelmediklerine göre yazılı soru
ya çevrilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı soru
ya çevrilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Atmaca .. Burada, Sa
yın.,. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan bu soruyu 1,5 senedir bekliyorum, sözlü 
olarak sıra geleceğine kaani değilim, yazılıya 
çevirelim. 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmiştir. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kay sı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/521) 

BAŞKAN — Sayın özmen?.. Burada. Sayın 
Tarım Bakanı?., Yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

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

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yazılıya çev
rilsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özden, yazılıya çevrilmiş
tir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları, ile hat 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Yok. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek soru giümüe bıra
kılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair MUM Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
cevabı (6/460) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Burada. Sayın 
Ulaştırma ve Bayındırlık bakanları?.. Sayın Ba-
ymdrıbk Bakanı burada. Sayın Atmaca yalnız 
Bayındırlık Bakanının cevap vermelerini kabul 
ediyor musunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hay hay 
efendim, kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Denizli - Ankara ve Denizli - Çivril karayolu 
ile demiryolu, Denizli sınırları içinde altı nok
tada kesişmektedir. 

Yolların bu kesiştikleri yerlerde geçit köprü
sü ve hat bekçisi bulunmadığından son bir yıl 
içinde pek çok kaza vuku bulmuş ve elli kadar 
vatandaşımızın ölümü ile neticelenmiştir. Bu 
müessif kazaların tekrar etmemesi için söz ko
nusu yerlerde geçiş köprüleri yapılması veya 
devamlı hat bekçileri bulundurulması zarureti 
vardır. 

Bu konuda alınmış ve alnıacak tedibrlerin 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları tarafından 
sözlü olarak açıklanmasına müsaadelerini saygı 
ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Or
han Alp. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN AL? 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkanı sayın 
senatörler; Denisli Senatörü Sayın Hüseyin At
maca'nın Denizli ili sınırları içinde birbirini ke-
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sen karayolları ve demiryollarına dair sözlü so
rusuna cevabımı arz ediyorum. 

Denizli ili dâhilinde; Denizli - Ankara ve De
nizli - Çivril karayolunda demiryolu ile kesişme 
durumunda 6 kadar geçit vardır. Malûmunuz 
olduğu üzere bu Denizli asfaltı yeni güzergâh
tan, yol yapılmadan, mevcut güzergâh üzerin
de, mevcut yol üzerinde gerekli tashihler yapıl
mak suretiyle asfaltlama cihetine gidilmiştir. 
Ancak burada 6 kadar demiryolu geçidi trafik 
bakımından bâzı müşkülât arz etmektedir. Ben 
mahallinde gördüğüm bu geçitleri yakinen de 
bilmekteyim, iki ay kadar önce bu güzergâh 
üzerinde bir seyahat yaptım. Son zamanlarda 
bu yol asfalt yapıldıktan sonra trafik sayısı da 
prtınîş olduğundan bir plân dâhilinde yolan gü
zergâhının değiştirilmesi yani, oradaki demir
yolları sabit kalacağına göre, eski bir denıiryo-
lu hattıdır zaten, karayolunun mümkün mer
tebe demiryolunu kesmiyecek şekilde yeniden 
inşaası zaruridir. Ancak demiryolunu kesmesi 
lâzım gelen yerlerde üst geçit yapılması zaru
reti vardır. Bu bir zaman meselesidir. Bunun 
hemen 6 yerde birden, üst geçit yapılması müm
kün değildir. Ancak Bakanlık ve Karayolları 
olarak bu konu üzerinde durmaktayız. İlk im
kânda güzergâh tashihi cihetine gideceğiz, yani 
bu 6 demiryolu geçidini asgari hadde indirmek 
ve 3 geçit yapmak suretiyle durumu halletmek 
arzusundayız. Halihazırdaki demiryolu geçit
lerinde bekçilerin buradaki geçişleri emniyet 
altına alması meselesi Ulaştırma Bakanlığını 
ilgilendiren bir konudur, bu mevzu ile Ulaştır
ma Bakanlığı ile de temas halindeyiz. Bu geçit
ler yapılıncaya kadar, hem yol tashih edilince
ye kadar, hem de gerekli üst tesis yapılıncaya 
kadar bu yol üzerindeki demiryol bariyerlerinin 
esaslı bir kontrol altına alınması ve kazaların 
önlenmesi cihetine gidilmesi pek tabiî zaruridir. 
Saj/'gılarımla arz ederim. 

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

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bayındır
lık Bakanı Alp'e işin ehemmiyetini anlamış ol
masından mütevellit kendilerine, teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Gerçekten bu soruyu verdiğim zaman 1 yıl 
içinde 52 ölüm vakası olmuştu, bu 6 geçitteki 
kazalarda. Bu soruyu verdikten bu yana, ki 
7 - 8 ay geçiyor aradan, 28 daha Türk vatandaşı 
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bu geçitlerde can vermiş bulunmaktadır. Bu I 
kadar önemli bir yol güzergâhında Sayın Ulaş
tırma Bakanına defalarca rica etmeme rağmen, I 
200 liralık her birine bir yol bekçisi koydurma I 
imkânı maalesef hâsıl olmadı. Sayın Bakanın ! 
buyurdukları gibi köprülerin, yol güzergâhı da 
değişeceğine göre, hemen yapılması elbette 
mümkün değil. Ama burada verdikleri izahat
tan öğreniyoruz ki iş etüt edilmiş, bu 6 geçit 
3 e indirilmek suretiyle, 3 yerde kesişme yapıl- ı 
mak suretiyle, 3 üst geçitle durum halledilebi
lecektir ve bu geçitlerin de arazinin meyli do-

7. — CUMHURİYET SE?TJ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Buğday, Ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Önerge evvelce okunmuştu. 
Tüzüğümüze göre, önce önerge sahipleri, sonra 
hükümet konuşacaktır. 

Sayın Bakan burada. Sayın önerge sahibi 
Mehmet Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; çok önemli bir ko
nuyu yüksek heyetinizin tetkikine sunmak ve 
bu konu etrafında bir araştırma yapılmasını 
sağlamak için bir önerge sunmuş bulunuyorum. 
Bu önergenin hedefi ve maksadı polemik yap
mak veya hükümeti tenkid etmek değildir. Asıl 
hedef mevcut ihtiyaca bir çare ve bir tedbir bul
maktır. Bunun için arkadaşlarımızın hüküme
tin ilgisini ve bilgisini konu etrafına toplamak, 
bu önergenin baş hedefidir. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz yakinen bili
yorsunuz, Türkiyemizde yiyecek ve içecek mad
delerinin mebdeinden, yani üretiminden tüke
timine kadar gerek sağlık bakımından, gerek 
fiyat bakımından, gerek standardizasyon bakı
mından ve gerek anbalajlanma bakımından bir 
başı boşluk içinde bulunmaktadır. Bu iç piya
sada ve dış piyasada çeşitli şikâyetleri tahrik 
eden bir konvdur. 

Bu sadece bir bakanlığı ilgilendiren ve sa
dece bir bakanlığın tasarrufları ile düzelecek 
bir konu da değildir. Yürürlükte bulunan mev
zuatımız bu husustaki yetki ve sorumlulukları 
maalesef dağıtmıştır. Bir taraftan mahallî ida
reler görevli ve yetkilidir; bir taraftan da mer-

layısiyle yapılması gayet kolay olacaktır. Ken
dilerinden tekrar rica ediyorum, Karayollarının 
gerçekten büyük işi ve faaliyeti arasına ve başa
rılı çalışmaları arasına, bu yol geçitlerini ve 
köprülerini de alırlarsa, hiç olmazsa bundan 
sonra vatandaşlarımızın hayatı tehlikeye düş
memiş olur. Kendileri burada yok, Senatomuz
da pek az görme nasibolan Sayın Ulaştırma Ba
kanına da, gıyabında hiç olmazsa köprüler ya
pılıncaya kadar ya birer bariyer veyahut da 
birer hat bekçisi koymasını tekrar rica ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 

A.TOSU ARAŞTIRMASI 

kezî kuruluşlar bu konuda vazifelidir. Ve ay
rı ayrı ellerle idare edilen bu çok hayati mesele 
olan yiyecek ve içecek meselesi, biraz da, bu 
yüzden bir esasa ve nizama bağlanmamıştır. 
Her hangi bir mahsul nev'inde, bir yılda bir 
üretim eksikliği görüldüğünde, birdenbire fi
yatlar anormal şekilde yükselmekte ve bunun 
stokçuları, karaborsacıları bu fırsattan isti
fade ederek ihtiyaç sahibi vatandaşları bu sı
kıntı halinden faydalanmaktadırlar. Türkiye'
de belediyelerimizde veya merkezde gıda mad
delerinin, besin maddelerinin bir dengesizlik 
içinde, bir yetersizlik halinde bulunduğu da 
yine malûmdur. Bu maddeleri tahlil edecek 
lâboratuvarlarımız kurulmamıştır. Hattâ gıda
nın hileli ve tağşiş edilmiş olup olmadığını bir 
esaslı tarifede bağlamak imkânı hâsıl olmamış
tır. Yürürlükte bulunan Gıda Nizamnamesi 
bugün şartlarına ve ihtiyaçlarına yetmemekte
dir. Hıfzıssıhha Kanununun bu konudaki hü
kümleri de bu değişen şartlar içinde, bu ge-
nişliyen ihtiyaçlar içinde meseleleri halledecek 
vüsatte değildir. Bunun için evvelâ kanaatim
ce bu konunun bir merkezî organizasyona tabi 
tutulması ve idarenin bir elde bulundurulması 
suretiyle evvelâ konunun, meselenin ehemmi
yetine göre bir düzenlemesi yapılması lâzım-
gelmektedir. Et konusu böyledir, süt konusu 
böyledir, hattâ şehirlerin ekmek konusu böy
ledir arkadaşlar. Büyük şehirlerimizde Anka
ra, istanbul gibi şehirlerimizde bile ekmeği 
bir esasa bağlıyamamışızdır. Fennî bakımdan, 
sağlık bakımından bugün ekmek bile istenilen 
seviyede istihsal olunamamaktadır. Ayrıca Tür
kiye'de buğday politikası da sağlam bir te-
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mele ve esasa dayanmamıştır. Meselâ bu yıl 
buğdayda bir rekolte azlığı olmuştur. Fakat 
zamanında tedbir alınmaması yüzünden bâzı 
ihtiyaç bölgelerinde buğday azlığı âdeta bir 
kıtlık tesiri yapmış, o bölgelerde vatandaşlar 
yüksek fiyatla mal almak zaruretinde kalmış
lardır. Tarım Bakanlığı bu yılki üretimi, de
ğil iç ihtiyaçlara yetmemesi, ihracedileceği 
ihtimalini bile kabul etmiş, bu hususta beyan
lar vermiş ve âdeta sevindirmişti bizi. Fakat 
asıl yetkili, buğday piyasasını düzenlemekle 
görevli Toprak Mahsulleri Ofisi daha Haziran 
ayında yaptığı alımlarla piyasanın, bu sene-
ki istihsalin ihtiyaca yetmiyeceğini tesbit et
miştir. Aynı konuda maalesef istatistik Genel 
Müdürlüğü de yahut Enstitüsü de bu seneki 
istihsalin geçen yıllardan az olmıyacağını ilân 
etmiştir. Böylece bir konuda, bir buğday ko
nusunda Tarım Bakanlığı ayrı düşünmüş, is
tatistik Enstitüsü ayrı düşünmüş, Toprak Mah
sulleri ayrı görmüş ve ayrı düşünmüş. Bu yüz
den de sıkıntılar olmuştur arkadaşlar, itha
lât yapılmıyacağım duyan bâzı açıkgözler ka
raborsa yaratmışlar, buğday stoku yapmışlar
dır. Benim seçim bölgem olan Kars'ta o ka
dar ihtiyaç duyulmuştur ki, Ankara'dan, iz
mir'den, Konya'dan Kars'a un gitmiştir. Ve 
bu unlar geçmiş yıllara nazaran çuvalı 10 lira, 
15 lira farkla satılmıştır. Hattâ vagonda sa
tılmıştır. Bunun sebebi istihsal azlığı yanında 
o bölge halkının kışlık ihtiyaçlarını Sonbahar
da temin etmek ihtiyaç ve itiyadında olmaların
dan da doğmuştur. Yani oradaki halk, kışın 
bu maddelerin temin ve tedarikinin müşkül ol
duğunu bildiği için, ihtiyacını daha Sonbahar
dan temin etmektedir, işte bu sebepledir M, o 
İzmir'den, Ankara'dan, Konya'dan Kars'a gi
den unlar yüksek fiyatla satılmıştır. Bu ko
nuda bir noktayı açıkça yüksek huzurunuzda 
ifade etmeyi vazife sayıyorum, bir vicdan bor
cu biliyorum. Durumun bu halde olduğunu 
biz mahallî şeyle yaptığımız temaslarla tesbit 
ettikten sonra, Hükümetle temas ettik. Sayın 
Ticaret Bakanını ziyaret ettik. Ticaret Ba
kanı ilgilendi. Bu meselede çok yakın alâka 
gösterdi ve Ofisin elinde bulunan imkânlarla 
bâzı bölgelerde tanzim satışı yapma kararını 
verdi, emirler verildi. Bâzı yerlerde bu emir
ler, bu tatbikat bir ferahlık yarattı arkadaş
lar. Bu bakımdan Sayın Bakana ve Toprak 

Mahsulleri Ofisine teşekkür ederim. Fakat 
geç kalındı. Mevsim kışta arttı. Şimdi bu 
mahsul, bu ihtiyaç maddeleri o bölgelerde çok 
da olsa, fazla da olsa çevreye götürmek, yani 
ulaştırma imkânsızlığı yüzünden götürmek 
mümkün olmadığı için, pahalı malı almak zo
runda kalan vatandaşlarımız, Hükümet yar
dımından lâyıkiyle ve zamanında istifade ede
memiştir. 

Bu konuda bir tehlikeli nokta daha vardır. 
inşallah olmaz. Ama kış biraz daha uzarsa elde 
bulunan stoklar, yani Hükümetin Toprak Mah
sulleri Ofisi deposunda, ambarında bulundurma
ya gayret ettiği miktar mahallî ihtiyaca yetmi-
yecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi daha evvel, 
yani mevsiminde arz ettiğim sebeplerle bir ithal 
ihtiyacı göstermiştir. 300 bin ton, 350 bin ton, 
500 bin ton, ne ise. Bu miktardan yalnız 20 bin 
tonu iran'dan ithal edilebilmiş, diğerleri için de 
Hükümetin gayretler sarf ettiğini biliyorum. Bu
nun bir başka noktası da ithal güçlükleri, döviz 
meselesi, bâzı pazarlarda serbest dövizle buğday 
almanın güçlükleri filân yüzünden bu ithalât 
da zamanında yapılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi, Türkiye ekonomisi tarıma bağlı bir ekono
midir ve Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı ta
rımla uğraşmaktadır. Buna rağmen maalesef 
yalnız bugün değil, geçmiş yıllardan beri gerekli, 
yeterli tedbir alamadığımız için ekmeğimiz bile 
sağlam bir esasa )ağlanamamış, nüfusumuzun 
çoğu tarımda çaflışmasma rağmen yiyecek mad
delerimiz bir sağlam temele dayanammıştır. Baş
ka memleketlerde az nüfus, meselâ Amerika'da 
nüfusunun % 8 - 9 u tarımla uğraşmakta, fakat 
hem kendisini doyurmakta, hem de ihtiyaç görü
len başka yerlere de ihracat yapacak durumda
dır. Elbette Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin 
imkânları Türkiye'yi bir Amerika yapmaya bu
gün için müsait değil, ama Türkiye'nin kendi 
topraklarının verebileceğini almak ve fevkalâde 
günlerde bu ihtiyaç maddelerini bölgelere tak
sim ederek zamanında vatandaşın derdine deva 
bulacak halde teşkilâtlanması lâzımdır. Bunu 
yapmak hem mümkündür, hem de şarttır arka
daşlar. Türkiye bir taraftan Ortak Pazara gir
mektedir. Ortak Pazarda sanayi malları yanın
da tarım malları, yani gıda sanayiinde de biz 
belki Ortak Pazar üyelerinin hepsi ile boy ölçü
şecek durumda değiliz ama her hal ve kârda bu 
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konuda hiç olmazsa biraz hazırlıklı olmalıyız. 
Hattâ kanaatimce hayvan mahsulleri bakımın
dan yağlı maddeler bakımından biz Orta - Doğu
nun bir Holanda'sı olabiliriz ve olmalıyız. Bu
nun için muhit müsait. Hükümet, meselâ bâzı 
devletlerle, komşu devletlerle bu kalkınma için 
böflg-esel işbirliği halinde bulunduğumuz Iran, 
Afganistan'la bâzı anlaşmalar yapmıştır, bâzı 
temaslar vardır. Bu devletlerle olan münasebet
lerimiz bu son yıllarda biraz gelişmiş hayvan ka
çakçılığı vardır bizim bölgede; İran'a gider. 
iran'a yapılan bu kaçakçılığı önlemek için Hü
kümet canlı hayvan ihracatı gibi bir tedbir alldı. 
Bu tedbir, az da olsa, müspet sonuçlar verdi. 
Fakat artık bu devirde, bu asırda yani canlı hay
van ihracatı bir temelli politika olamıyacağı 
inancındayım. Biz komşu devletlere, bilhassa 
Arap devletlerine et, yağ, peynir ve saire ihra-
cedebiliriz. Bunun için teşkilâtlanmak lâzım. Bu
nun için tertip almak lâzımdır. 

Bir başka nokta daha arkadaşlar; bu fiyat 
yükselişlerini, yani kontrol etmek için bir şeyi
miz yok mudur elimizde? Meselâ unlu madde
lerde, unlu ve şekerli maddelerde bayramdan 
bayrama, aydan aya yükselmeler görürsünüz. 
Bu yükselmeleri haklı gösterecek başka bir se
bep de yoktur. Hattâ yalnız unlu maddeler de
ğil. Bunların eksikliklerinden dolayı sütte, 
yağda peynirde de bilhassa yoğurtta, son za
manlarda, Ankara'da oturanlar bilirler, durup 
dururken fiyat yükselmeleri olmuştur. Yağsız 
süt tozu ile yapılan yoğurtlar bugün Anka
ra'da 3 liradan satılmaktadır, kilosu. Aynı mal
lar, Doğu Anadolu'nun bâzı bölgelerinde çok 
daha düşük fiyatlarla müşteri bulamamakta
dır. Bu seneki mahsûl azlığı dolayısiyle, me
selâ benim seçim bölgemde, hayvan fiyatları 
düşmüştür. Halbuki burada et fiyatlarında 
bir düşme olmamıştır, işte bir teşkilât ek
sikliği bir hazırlıksız durumda, bir kontrol 
yetersizliği durumunda olduğumuz için vatan
daşlarımız sıkıntı çekmekte ve birtakım insan
lar kısa fasılalarla bu milleti sömürmektedir. 
Kalkınma Plânınında gıda sanayii için bâzı 
hükümler konmuş, bâzı hedefler tesbit edilmiş 
Bu hedef ve ilkeleri gerçekleştiribelimek için, 
bugüne kadar, esaslı bir tedbir alınmamıştır. 
Hattâ tedbir alınması bir yana, bugün Türk 
piyasasında işte Ankara'da şu Amerikan eş
yası satan yerlerde hazır gıda maddeleri kon

serveler satılmaktadır. Amerikan menşeli, ital
yan menşeli, Fransız Menşeli mallar satılmak
tadır. Haalbuki biz bu malları, bu gıda mad
delerini kendimiz dışarıya satmak için değil 
içerdeki ihtiyaç, dışarıya satmak için teşki
lâtlanmak mecburiyetindeyiz. Plânın göster
diği hedefler bunlardır. Maalesef bunu 
yapamamışızdır, yapmamışızdır. Sadece bu
günkü Hükümetin Sayın Ahmet Tür
kçün Ticaret Bakanlığı zamanında olan 
bir aksaklık olsaydı, belki kendisine başka 
bir eda ile hitabetmek icabederdi. Ama 
meseleyi temelinden, ciddî surette halletmek 
istediğimiz için ve süre gelen bu aksaklığın 
birdenbire halledilemiyeceğini bildiğimiz için 
meseleyi bu hudut içinde tutuyoruz. Yalnız me
seleyi bu hudut içinde tutmak zamanında ted
bir alınmamayı mazur göstermez. îşte arz 
ettiğim gibi, sadece buğday mevzuunda zama
nında hareket edilseydi, ithal imkânları zama
nında sağlansa idi, Ofisin elindeki yetersiz 
de olsa, stoklar ihtiyaç bölgelerine zamanın 
da gönderilse idi, oradaki vatandaşlarımız bu 
kadar sıkıntı çekmezdi. Arkadaşlar; Kars'ta 
un 140 - 150 kuruşa kadar yükseldi. Buğday 
110 kuruşa kadar yükseldi. Vaktaki Ofis 
bâzı yerlerde satışa başladı, fiyat da yavaş 
yavaş durdu. Şimdi Ofisin elinde buğday 
var. Yollar kapanmış, kolay kolay satılamıyor. 
Ofis elindeki buğdayla ilkbaharı bekliyecek 
ki, yollar açılsın. 

Binaenaleyh, ihtiyaçlar duyulduğu zaman 
bilhassa mütehassıs heyetler, yetkili kurumlar 
ihtiyaç gösterdiği zaman, tedbirlerin alınması 
lâzımdır. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday pi
yasasını tanzim etmek için kurulmuş mükem
mel bir kuruluştur. Fakat bu müessese tam 
bir otonomi içinde çalışmamaktadır. Bu mües
sesenin imkânları, sabit tesislere yatırılmış, iş
letme imkânları azalmıştır. Ancak, reeskont kre
dileri ile iş yürütmektedir. Halbuki, bu kuru
luş piyasanın nabzını elinde tutacak, ihtiyaç 
görüldüğü yerde kendisini gösterecektir. Faz
lasını söylemiyorum, ama bugün Ofisin elinde 
bulunan stoklar ancak fevkalâde ihtiyaçlara 
yetecek kadardır arkadaşlar. Daha fazlasını 
söylemekte millî menfaat görmüyorum. As
kerî ihtiyaç v. s. ihtiyacı bir fevkalâde durum 
karşısında Ofis tedbirli olmaya ve imkânlı bu
lunmaya mecburdur. Sulh içindeyiz arkadaş-

— 817 — 



0. Senatosu B : 22 21 - 1 . 1969 O : 1 

lar, yani barış içinde bir buğday piyasas-
nı, bir yiyecek meselesini halletmek, artık he
pimizin müşterek gayreti ile sağlanacak bir 
konu olduğu inancındayım. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan bu sı
kıntı mevcut iken bir taraftan da lüks sayıla
cak bâzı unlu maddeler istihsal olunmakta
dır. Türkiye'de bugün % 85 randımanlı, % 76 
randımanlı ekmeklik için un paçal yapılı
yor. Fakat bâzı yerlerde % 60, 65 randımanlı 
un kullanılmaktadır. Hele undan yapılan bâzı 
maddeler o kadar pahalanmıştır ki, meselâ An
kara'da baklavanın kilosu 16 - 17 liradır. Şe
ker fiyatlarında fazla bir yükselme yok, buğ
day fiyatlarında fazla bir yükselme yok. İşçi
likte fazla bir yükselme yok. Ama bunlar yük
seliyor. Yani bunları bir elden kontrol etmek 
ve bunları bir nizama bağlamak lâzımdır. Bu 
yüzden arkadaşlar bugün Şeker Şirketinin elin
de bulunan stoklar eritilemiyor. Yani iç piya
sa şeker müesseselerimizin istihsal ettiği şeke
ri tamamiyle sarf edemiyoruz. Stok var. Bu 
stokları eritmek için dış piyasalar maalesef 
müsait görülmemektedir. Yapılan tecrübeler 
gösterdi. Umduğumuz fiyatı bulamadık. Ama 
iç piyasada tüketimi artırıcı tedbirleri alabil
mek için ve onun yanında bu anormal fiyat 
yüksekliklerini törpülemek, ayarlamak müm
kündür. Meseleyi baştan arz ettim, çok polemi
ğe müsait, çok feryada müsait bir konu. Ama, 
ben meseleyi kendi ciddiyeti içinde ele almayı 
hem vazife icabı saydım, hem de hakkaniyeti 
uygun buldum. Hükümeti bu meselede biraz da
ha aktif, biraz daha tesirli hale getirmek için 
bu konularda, meselâ Et ve Balık Kurumu bu 
et işini nasıl hallediyor? Belediyeler bu lâbora-
tuvar işini nasıl yürütüyor? Buğday meselesi 
niçin halledilmemiştir? Unlu maddeler ve ek
mek niçin bu perişan haldedir? Bunları yerin
de yapılacak tetkikatla, araştırma ile tesbit 
ederek bir olumlu sonuca varmak ve Hüküme
ti de alacağı tedbirlerde takviye etmek müm
kün olacağı inancındayım. İşte araştırma iste
ğimin esas maksadı da budur arkadaşlar. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) 
pide 80 kuruşa çıktı. 

Ramazan'da 

MEHMET HAZER (Devamla) — Pidesi de 
öyle, francalası da öyle hepsi de öyle. Şimdi 
bunları mahallinde, yerinde tetkik edebilmek 

için hem Senatonun bu meseledeki ilgisini, hem 
Hükümeti takviye edecek, hem Hükümeti ha
rekete getirecek tedbirlerin alınması için bu 
arz ettiğim konulan yerinde lâboratuvar yapı
lamamış, gıdasının kontrolü yapılamıyor, An
kara'da da yapılamıyor, istanbul'da da yapıla
mıyor. istanbul'da sütün nasıl tahsis edildiği
ni bilmiyen yok, etin nasıl bir et olduğu, at eti, 
falan filân ve dışarıya ihracettiğimiz etlerle 
yağın durumu. Bütün bunlar ortada dururken, 
hiçbir tedbir ahnmamış, hiçbir tedbir alınmı
yor. Bu meselelerin üzerine eğilmeye mecbu
ruz arkadaşlar. Size başımdan geçen birşeyi 
arz edeyim. Bu sene istanbul'da Ataköy'de süt 
alıyorum, sütçüden. Getirdi sütü, baktım tuz
lu. Adama dedim; yahu su kattığını biliyorum, 
ama hiç olmazsa tuzsuz su var, taşdelen falan 
suları var, dedim, biraz sıkıştırınca da, bey-
fendi bu tarafların suyu böyle, dedi. O mınta-
kada taşdelen yok. Binaenaleyh, hepimiz bili
yoruz, kaymak altı süt içiyoruz, sulu süt içi
yoruz, Ankara'da çiftliğin sütü güzel.. Temiz
dir, iyidir, o da yetmiyor. Hattâ Çiftlik de 
şimdi serbest piyasa ile rekabet edemez hale 
geldi. Çünkü fiyat yükseliyor, o yükseltemiyor, 
resmî bir müessesedir v. s. dir. Hülâsa muhte
rem arkadaşlar, her haliyle hayatî bir konu
dur bu gıda meselesi. Türkiye'de Anayasa sos
yalizme açık mı değil mi? Mesele açık veya 
kapalı olması meselesi değil, Türk sosyal haya
tı açlık tehlikesi ile tahsisle, hile ile karşıkarşı-
yadır. Buna tedbir bulmak lâzım, öbürleri baş
ka yollarla halledilebilir ama bu hayatîdir. Ya
ni insan evvelâ yaşıyacak, yiyecek içecektir. 
Bu yediğinden ve içtiğinden emin olması lâzım
dır. Bunun turizm bakımından da bizim zara
rımıza olduğunu hepiniz bilirsiniz. Gelen tu
rist bizim mallarımızı beğenmiyor. Buradaki 
Amerikalı personel ta Lübnan'dan bilmem ne 
getiriyor. Ben onları haklı görmüyorum. Asla 
haklı değil. Ama, bir mazeret vermemek lâ
zımdır. Onların elindeki bu mazereti almalıyız. 
Arkadaşlar dışarıya et satamıyoruz. Niye? Tür
kiye'de şap var, şarbon var. Bunlarla mücade
le edilmediği için, Bunların mücadelesini yapa
cak veterinerlerimiz var, lâboratuvarlarımız 
var, vazifelilerimiz var, imkânlarımız var. Ama 
bunları bir araya getirecek bir teşkilâtımız 
yoktur. Bendeniz bu konuda, geçen sene de, 
Devlet Plânlama Teşkilâtına ve Hükümete bir 
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muhtıra sunmuştum. Mesele hakikaten önemli
dir. Hattâ gerekirse bir besin ve beslenme ve
ya iaşe bakanlığı halinde idare etmek lâzım. 
Arkadaşlar, bu işlerin bilmem spor işleri kadar 
da mı ehemmiyeti yoktur? Spor işlerinden da
ha ehemmiyetli, daha hayatî bir konudur. Ya
ni yetkileri toplıyabilsek, kanunlardaki eksik
likleri giderebilsek ve bu meseleyi sosyal değe
ri ile ciddî olarak ele alabilsek, şikâyetleri 
azaltacağımıza inanıyorum. Toptan kaldırmak 
mümkün değildir. Bir Hükümet devresinde 
hattâ bir bakanın hizmet devresinde 
alınacak ciddî zecri tedbirlerle bu mesele ve bu 
şikâyetlerle anormallikler azaltılabilir. Bu za
rarlar önlenebilir. Aksi takdirde güzümüz gö
re göre zehirleniyoruz, gözümüz göre göre hile
li mal yiyoruz, gözümüz göre göre aldanıyo-
ruz, aldatılıyoruz. Fiyat farkı veriyoruz v. s. 
Niçin? Bunu zaruri kılacak sebepler olursa eh 
ne yapalım. Eh öyle olmuş, denir. Bir yerde 
Allah korusun arkadaşlar; görüyorsunuz, tabiî 
âfet oluyor. O bölgede ne ofisin bir teşkilâtı 
var, ne devletin diğer bir kolunun bir teşkilâtı 
var. Hemen imdada yetişemiyoruz. Eski zaman 
gibi kiminden iki çuval un, kiminden iki çu
val bilmem ne. Kızılay yardımı v. s. Bunları 
birleştirebiliriz. Bir taraftan da Devlet dairele
rinde her bakanlığın, her umum müdürlüğün 
bir sandığı var, bir kooperatif bir kantini var. 
Birtakım mallar alır satarlar. Sandığı var, ko
operatifi var, bir kantini var, birtakım mallar 
alır satarlar, Devlet imkânlarından parça par
ça istifade ederler. Bu parçalanmış Devlet im
kânlarını bir araya getirerek bu meseleyi hal
letmek lâzım değil mi? Bilmem, asker başka 
türlü istifade ediyor, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü başka türlü istifade ediyor. Yani kimin ne
si varsa istifade ediyor, olmıyanlar sıkıntı için
de kalıyor. 

Bu arz ettiğim, yani daha fazla hududunu 
taşırmak istemediğim bu konu hakikaten Yük
sek Heyetinizin ilgisine lâyık, hakikaten Hükü
metin bir araştırmayı teşvik etmesi lâzımgelen 
bir konu olduğu inancındayım. Yüksek Heyeti
niz eğer bu konuda bir araştırma yaparsa daha 
da benim arz etmediğim, bilmediğim, söyliye-
mediğim bâzı aksaklıkları tesbit etmek müm
kün olacak ve bunlar karşısında tedbir almak 
imkânı hâsıl olacaktır. Tedbir almak bu şeyin 

esas maksadı olduğu için Yüksek Heyetinizin 
bu konuda takriri destekliyeoeğine inanıyo
rum. Bu inançla Yüce Heyetinizi saygılarımla 
selâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; Yüce Senatonun Kars Üyesi Sa
yın Mehmet Hazer'in müzakere mevzuu önerge
siyle gıda maddelerinin istihsalinden istihlâki
ne kadar geçen bütün safhada sağlık, standar-
dizasyon ve fiyat bakımlarından ciddî bir kon
trol ve ayarlamaya tabi tutulması gerektiğini 
ileriye sürmekte ve buğday bakımından çeki
len sıkıntı ve anormal fiyat yükselmelerinin 
bu kontrol ve ayarlama zaruretini ortaya koy
duğunu ifade etmektedirler. 

Ayrıca bu yıl hububatta istihsal azlığı, or
ganizasyon yetersizliği, ilgisizlik ve ağır işli-
yen bürokratik formaliteler yüzünden bu kıt
lık halinde piyasayı etkilediği iddiasiyle Ana
yasanın 88 ncf maddesi gereğince Senato araş
tırması yapılması talebedilmektedir. 

Sayın Hazer'in görüşlerine temas etmeden 
evvel ekonomik düzenimizin işleyişiyle ilgili 
bir noktayı huzurunuzda tekrar belirtmek isti
yorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere Millî 
Korunma Kanunu yürürlükten kaldırıldıktan 
sonra Meclislerin de tasdikinden geçmiş bulu
nan 5 yıllık kalkınma plânı ilkeleri dâhilinde 
fiyatlar arz ve talebe göre tekevvün etmekte 
ve Hükümet kontroluna tabi bulunmamakta
dır. Bununla beraber Hükümet talep seviyesin
de piyasaya mal arzını düzenliyen bütün eko
nomik tedbirleri zamanında almakta biran bi
le gecikmemiştir. Şöyle ki: 3491 sayılı ve 440 
sayılı kanunlarla buna dayanarak 10064 sayılı 
Kararname ile Toprak Mahsûlleri Ofisini 1968 
ve 1969 devresi için hububat alımını ve satı
mında vazifeli kılmıştır. Söz konusu kararna
menin 5 nci maddesi hükmüne göre belediyele
rin mahallî ekmeklik ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle piyasadan ihtiyaçlarını serbest şe
kilde temin etmeleri esası kabul edilmiştir. An
cak hububat fiyatlarının tüketici halkı tazyik 
edecek derecede yükselmesine mahal bırakma
mak ve iç piyasaları tanzim etmek üzere Top-
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rak Mahsulleri Ofisi valiliklerin talebi halin
de şehir, kasaba ve köylerde oturan halkın ek
meklik Ihububat ihtiyacı için nüfus başına ay
da vasati 10 kilo hesabiyle ofisin 9 bölge mü
dürlüğüne bağlı 37 satış merkezinde veya alım
larla ©toku müsait hale gelen diğer işyerlerin
de sıtok durumunun müsaadesi nisbetinde pe
şin bedelle satış yapar, denilmektedir, ofis ta
rafından uygulanacak satış fiyatlarına dair 
esaslar mezkûr kararnamenin 6 ncı maddesiy
le tesbit edilmiştir. Gerekirse ofis barem ve pi
yasa şart ve teamüllerine göre de serbest hu
bubat satışı yapabilir. Ofis taban fiyatları al
tında serbest hububat satışı yapmaya da yet
kilidir. 

Hükümetçe Toprak Mahsulleri Ofisine veri
len bu görev ve yetkilerin icabı olarak valilik
lerin talepleri 9 bölge müdürlüğüne bağlı iş
yerlerinde karşılanmaktadır. 

Huzurunuzda Sayın Hazer'den rica ediyo
ruz. Valiliklerce talebolunduğu halde ihtiyaç
ları karşılanmamış her hangi bir il varsa lüt
fen bildirsinler, biz derhal gereğine tevessül 
edeceğiz. 

Bu vesile ile sayın arkadaşımızın önergele
rine ilham kaynağı olan 1968 yılı hububat re
koltesi, ihtiyacın karşılanma durumu ve bu 
meyanda Kars ilinin ekmeklik ve yemlik ta
lepleri mevzuuna da temas etmekte fayda gö
rüyorum. 

Geçen yıl memleketimizin buğday istihsali 
10 milyon tonun üstünde olduğu halde bu yıl 
Ekim ayında yapılan son tesbitlere göre 9 650 
bin ton olarak tesbit edilmiştir, istihsaldeki bu 
noksanlık hasadın başlamasından sonra görü
len dane veriminin ve dane ağırlığının düşük 
olması, Nisan - Mayıs yağmurlarının zamanın
da yağmamış olmasından ileriye gelmiştir. 
Memleketimizin her sene % 3 nisbetine varan 
bir nüfus artışının buğdaya olan inikası naza
rı itibara alındığı takdirde husule gelen fark 
600 bin ton civarındadır. 

Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi müs
tahsilin malını değerlendirmek ve müstehlikin 
ihtiyacını karşılamak üzere yurt sathına da
ğılmış yeterli teşkilâtiyle 30 seneden beri hiz
met etmektedir. Ofisin organizasyon eksikliği 
ve hizmet ifa ettiği vatandaş zümresiyle ilgi
sizliği, çalışma usul ve esaslarının ağır işledi

ği yolundaki iddialar bugün için varit değil
dir. Zira bu yıl görevinin icabı olarak Toprak 

Mahsulleri Ofisi teşkilât ve hizmetlerini daha 
da genişletmiş bulunuyor. Bu cümleden olarak 
geçen sene 290 dan ibaret olan işyeri adedi 348 
e çıkarılmıştır. Bunlardan 21 adedi Meksika 
buğdayı tohumluk projesi tatbikatı dolayısiy-
le sahil mıntakalarında açılmıştır. 

Daha çok alım yapabilmek gayesiyle yeni 
bir organizasyon tedbiri olarak seyyar ekip ve 
transit merkezlerinde alım usulü ihdas edil
miştir. Ayrıca alımları inkıtaa uğratmamak ba
kımından geceleri alım sahaları ışıklandırılmak 
suretiyle günün 24 saatinde alım faaliyeti ya
pılmıştır. Alman organizasyon tedbirlerine, gös
terilen yakın ilgi ve gayretlere rağmen ofis 
alımları belirttiği veçhile istihsal ile piyasa 
arz durumu arasındaki dengesizlik yüzünden 
beklenen seviyede olamamıştır. 

Buğday üretim ve tüketim durumunun son 
12 yıldan beri yılda ortalama 400 bin ton buğ
day ithalâtını gerektirmiştir. Bu yıl buğday 
rekoltesinin gerçek durumu Ağustos ayında 
anlaşılır anlaşılmaz Bakanlığımca derhal ithal 
teşebbüsüne geçilmiştir. Diğer taraftan üreti
ci ve ihracatçı memleketlerde bu yıl buğday 
rekoltesi geçen yıldan fazla olduğundan ihra
ca müsait stokların arttığı tesbit edilmiştir. 
Bu durum karşısında lüzumlu ithalâtın memle
ketimiz menfaatlerine en uygun tarzda nere
den ve hangi şartlarla kısa zamanda gerçek
leştirileceği araştırılmıştır. 

İthalâtla ilgili bütün araştırma tamamlanmış 
ve ithalât ve finansman kararnameleri de çıka
rılmıştır. Bu itibarla ithalât zamanında realize 
edilecek ve bir buğday sıkıntısı olmayacaktır. 

Sayın önerge canibi Hükümetin elinde bulu
nan stoklardan bir kısmını ihtiyaç bölgelerinde 
tanzim satışına arz etmemesi yüzünden, stokçuluk 
ve karaborsacılığı önliyemediği ve bunun sonu
cu olarak da buğday ve mamulleri fiyatlarında 
yükselmeler olduğunu ileriye sürmektedirler. Bu 
görüşün gerçeklere uymadığını ifade etmek is
tiyorum. Esasen anagörevi halk ekmeklik ihti
yacını karşılamak üzere lüzumlu yerlerde gereği 
kadar stok bulundurmak ve yaptığı tanzim satış-
lariyle piyasada fiyat istikrarını korumak olan 
TMO, bu yıl da samanında aldığı tedbirlerle gö
revini yurt ölçüsünde yerine getirmektedir. Bir 
evvelki seneden devreden stoklarla 1968 kam-
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panya devresinde mubayaa olunan ve ithâl edil
mekte olan buğdaylar da dâhil olmak üzere TMO 
nin karşılamakta yükümlü olduğu şehir ka
saba ve köylerin ekmeklik buğday ihtiyaçları 
temin edilmiştir. Diğer taraftan istihsal nok
sanlığı dolayısiyle piyasada baş gösteren spekü
latif temayülleri ve fiyat yükselme istidadını 
önlemek üzere, Ofis bu sene de şehir, kasaba ve 
köylerin ekmeklik tahsisleri dışında normal fi
yatlarla serbest satışlara devam etmiş ve piyasa
yı düzenleyici fonksiyonunu da yerine getirmiş
tir. 

Ofisin geçen sene Ekim ve Kasım aylarında 
yapmış bulunduğu 127 bin tonluk satışa muka
bil bu sene ayni aylar zarfında 226 bin ton 
satış yapmasiyle bu görüşümüzü teyidetmiş olu
yoruz. 

Doğu ve Kuzey - Doğu illerinin hububat üre
timinden ziyade, hayvancılıkla iştigal ettiği 
malûmunuzdur, isithsalin iyi olduğu senelerde 
bile bu bölgeye diğer merkezlerden ekmeklik 
hububat sevk edildiği bir vakıadır. Söz konusu 
bölgenin 1968 yılı istihsalinin % 30 - 40 nisbetin-
de noksan olması ve Kıs aylarında yolların ka
panması da nazarı itibara alınarak, bu bölgede
ki şehir ve kasabaların 6 aylık ekmeklik ihtiyaç
ları zamanından evvel yapılan sevkiyatla temin 
cdilmiştii'. Ayrıca Ofisin mevcut işyerlerine 
ilâveten Posof, Ardahan, Çıldır, Göle gibi kasa
larda da satış merkezleri ihdas edilmiş ve buğ
day fiyatlarının yükselme temayülü önlenmiştir. 
Halen Kars ilinde İran'dan gelmekte olanlar dı
şında 1 398 ton buğday, 112 ton çavdar, 3 632 
ton yemlik arpa stoku mevcuttur. Diğer taraf
tan 10917 sayılı Kararnameyle, kredili satış, fi
nansman imkânları artırılmış ve bu satışlardan 
Kars iline 1 300 ton buğday tefrik edilmiştir. 
Arz ettiğim bu miktarlar, İran'dan gelecekler 
dışında Kars ilinin asgari 3 aylık ihtiyacını kar-
şılıyaeak durumdadır. Doğu için alman tedbir
lerin dışında Ofisçe yapılacak büyük miktarda
ki ithalâtla, diğer bölgelerin önümüzdeki hubu
bat alım kampanyasına kadar olan ihtiyaçları da 
karşılanmış olacaktır. 

Yukarıda ifade ettiğim gibi, piyasaya vâki 
buğdav arzmdaki noksanlık dolayısiyle bu sene-
ki buğday ve memulleri fiyatlarında bir yüksel
me temayülü görülmüştür. TMO beliren bu yük
selme temayülünü zamanında dikkate alarak 
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bu yıl yapılmakta olan tahsisli iaşesi ve piyasa 
tanzim satışlarını da artırmıştır ve böylece yük
selmeleri önlemiştir. 

Türkiye'nin her yerinde Ofisin yapmakta ol
duğu halk ekmeklik satışlarının paçal beş fiyatı 
87 kuruştur. Kararnameyle tesbit edilen bu fi
yatlarla yapılan satışlar Ofisin umumi satışları
nın % 74 ünü teşkil etmektedir. Bu yönden 
tahsis buğdaylarından elde edilen unlardan ya
pılan ekmek fiyatlarında memleketin her yerinde 
bir değişiklik olmaması icabeder. Ofisçe sağla
nan şehir ve kasaba ekmeklik buğday tahsisleri 
dışında diğer un ve mamulleri için gerekli buğ
day. ihtiyaç sahiplerince piyasadan temin edil
mektedir. Bu mahsullerin fiyatlarında da istik
rar sağlamak üzere Ofisçe serbest buğday tan
zim satışları yapılmaktadır. Bu serbest satış fi
yatlarının tekevvününde esas, kararnameyle tes
bit edilen buğday satış fiyatlarına kiloda 1 - 2 
kuruş ve ayrıca istihsal merkezlerine göre cüzi 
Mr navlun ilâvesi suretiyle yapılmaktadır. Gaye 
piyasadaki anormal fiyat yükselme istidadını 
önlemek olduğundan Ofis, serbest piyasanın al-
trnda fiyatlar ile de satış yapmaktadır. Nitekim 
Ofis, belediyeler ve değirmenciler ile yaptığı iş
birliği sayesinde bâzı mıntakalarda arızi ve 
mahdut ölçüde dahi olsa 105 kurusa kadar 
yükselmiş bulunan buğday fiyatlarını normal 
seviyeye indirmiştir. 

Mâruzâtımdan anlaşılacağı üzere Sayın Ha-
zer'in temas ettikleri hususlarda her hangi bir 
organizasyon eksikliği, ilgisizlik ve lüzumsuz 
bürokratik muameleler bahis konusu olamaz. 

Sayın önerge sahibi buğday için ileriye sür
dükleri görüşün büyük şehirlerde undan yapı
lan şekerli ve şekersiz maddelerle süt ve sütten 
mamul maddeler fiyatlarına aksettiğini ifadey
le, bu mevzuu alabildiğine genişletme yoluna 
gidilmiştir. Bu konuda bakanlığımca 1950 - 1966 
yılları arasındaki 16 senelik devre hakkında ya
pılan konjonktür etütlerinin neticelerine göre; 
memleketimizin iktisadi strüktüründen doğan 
mevsimlik fiyat hareketleri her yıl aynen teker
rür etmektedir. Bu etütlere nazaran, sonbahar 
aylarından itibaren tarımla uğraşan büyük 
müstahsil kütlenin iştira gücünde meydana ge
len artış, talep ve istihlâk hacmim birden bire 
yükseltmektedir. Ayrıca sonbahar aylarında süt 
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istihsali de azaldığından ekonominin arz ve ta
lep makanizmasında tabiatı hükmünü icra et
mekte ve bu miktarla söz konusu önergede be
lirtilen ve yek diğerinin sebep ve neticeleri ol-
mıyan hâdiseleri bir birine bağlamaya çalışma
nın doğru olmadığına kaaniiz. ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 1968 yılı programı, icra Plâ
nının 324 ncü maddesinde, Türkiye'de gıda ile 
ilgili eğitim, araştırma ve kontrol faaliyetleri 
çeşitli daireler tarafından eksiksiz bir şekilde 
yürütülmektedir. Selâhiyet ve organizasyonla 
ilgili hizmetin tek bir kamu organizasyonu ta
rafından yürütülmesi konusuyla alâkalı huku
kî mevzuat, 1968 yılında Devlet Plânlama Teş
kilâtının koordinasyonu ile tamamlanarak 
B. M.M. ine sunulacaktır denilmekte ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu işlerle sorumlu 
kılınmaktadır. Görülüyor ki, Plânda selâhiyet 
ve organizasyonla ilgili hizmetin, tek bir kamu 
organizasyonu tarafından yürütülmesi öngörül
mekle beraber, istihsalden istihlâke kadar eko
nomik faaliyetlerin çeşitli safhalarmdaki bütün 
yetki ve sorumlulukların tek bir daireye ve
rilmesi mevzubahsolmamaktadır. Malûmunuz 
olduğu veçhile, hububat ve gıda maddelerinin 
istihsal safhasiyle Tarım Bakanlığı kredileriyle 
Ziraat Bankası inkısam safhasiyle Ticaret Ba
kanlığı ve T. M. O. istihlâk safhasiyle belediye
ler ve sağlık meseleleriyle de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ilgili ve yetkili bulunmakta
dır. 

Bütün bu faaliyet safhalarından tek bir ma
kamın sorumlu tutulması evvelce de arz ettiğim 
gibi Kalkınma Plânında ve Hükümet progra
mında yer alan ekonomik politikamıza uygun 
düşmemekte ve daha ziyade müdahaleci bir 
ekonomi sisteminin icaplarına uygun düşmek
tedir. 

Şu noktayı huzurunuzda açıkça belirtmek 
isterim ki; Hükümetimizin piyasayı düzenleme 
tedbirleri tamamen ekonomik etkenlere dayan
makta, para ve kredi politikamız da genel eko
nomik dengeyi sağlıyacak ve enflâsyonist bir 
işe yol açmıyacak şekilde uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız 1968 icra plâ
nının 325 numaralı tedbirinin ışığı altında ikti
sadi önemlerine göre gıda maddelerini madde 
grupları itibariyle mütalâa ederek tetkik safha
sına almış, bu cümleden olarak müstahsilin teş-
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kilâtlanması ve projelerin hazırlanması için 
geniş faaliyet sarfetmiştir. Bu faaliyetlerin ne
ticesi olarak evelemirde ve yeniden elma, pa
tates, soğan, süt mamulleri, bakliyat, zeytin ve 
zeytinyağı, narenciye, yer fıstığı, kırmızı biber, 
şeftali, sebze, ayçiçeği ve pamuk müstahsıllarının 
teşkilâtlandırılması faaliyetleri neticesi bugüne 
kadar elma, bakliyat, şeftali, çekirdekli kuru 
üzüm, yer fıstığı, patates, kırmızı biber, zeytin 
ve zeytinyağı, tarım Satış Koperatifleri ve Bir
likleri kurularak faaliyete geçirilmiş ve bunlar
la ilgili olarak 25 aded proje hazırlanarak bü
yük bir kısmı Devlet Plânlama Teşkilâtına in
tikal ettirilmiştir. 

Bunların yanında pamukyağı ve zeytinyağı 
tesisleri projeleri de ikmal edilerek Plânlama 
Teşkilâtına aktarılmıştır. 25 milyon liralık Çuko-
birlik yağ kombinası, 2,5 milyon liralık Fisko-
birliğe ait, fındık işleme ve paketleme tesisleri 
7 milyon liralık fıstık birlisine ait fıstık değer
leme tesisleri, 6 milyon liralık Taskobirliğe ait 
pastörize üzüm suyu tesisleri, bir milyon lira
lık Yakakent Balık istihsal Kooperatifine ait 
balıkunu ve balııkyağı tesisi, Marmara Birliğe 
ait 12 milyon liralık salamura zeytin ve zeytin
yağı tesisleri teşvik bölgelere alınarak realize 
edilmeye bağlanmıştır. Bu arada balık koopera
tifleri kurulması ve birlik halinde toplanması 
faaliyeti, istihsalin % 65 ni kapsıyan Karadeniz-
de ikmâl edilmiş, projeleri hazırlanmış ve ilk 
Alaçam, Yakakent'de bir balıkunu ve bir balık-
yağı tesisi kurulmasına başlanılmıştır. Bu faa
liyetin yanında gıda maddelerinin değerlendiril
mesi ve muhafazası için 30 ayrı yerde cem'an 52 
bin ton kapasiteli soğuk depo projeleri hazır
lanmıştır. Bu proieler de en kısa zamanda Dev
let Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilecektir. 
Buna ilâveten yeni yeni et kombinaları yapımı 
ile gıda sektörü, plân ilkeleri içinde geliştiril
miştir. Stokların tamamlanması için buğday it
halâtına imkân veren 10918 numaralı Kararna
me 20 . 11 . 1968 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanarak daha evvel spekülatif gayretlerle yük-
seltilmiye çalışılan buğday fiyatlarında mariz 
düşmeler olmuştur. 

Sayın Önerge sahibinin bir müdahaleyi arzu-
lıyan maksadı bugün büsbütün muallakta değil
dir. özellikle büyük mağazacılık sisteminin teş
vikini yıllık programlar aldığımıza göre Gima 
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yoluyla müstehlike vasıflı standart ve ucuz gı
da maddeleri satışı geliştirilmiş, evvelce mevcut 
beş gima mağazasına ilâveten Ankara'da 7 
aded, Zonguldak'ta bir aded olmak üzere sekiz 
yeni gima mağazası açılmış ve böylece mevcut 
gima mağazaları büyük istihlâk merkezi olarak 
kabul ettiğimiz Ankara'da ve Zonguldak'ta ye
kûn olarak 13 e çıkarılmıştır. Gelecek yıl bu 
sistem İstanbul'da geliştirilecek ve gima mağa
zaları halkın da katıldığı şirket halinde her bü
yük şehirde mahallî gimalar halinde yayılarak 
pazarlama sisteminde rehberlik edecek ve fiyat 
yönünden istikrar unsuru olacaktır. Bunun ya
nında gima - müstahsil işbirliği daha yaygın 
bir tatbik sahası bulacaktır. Ayrıca bu yıl te
sis ettiği kontrol lâboratuvarı ile de gima halk 
sağlığında yardımcı olmuştur. 

Bunun yanında taban fiyat politikamızda 
daima müstahsil ve müstehlik ve dış piyasa du
rumları dengeli şekilde işletilmiştir. Bakanlığı
mız acısından tanzim ve ihtiyat kotası içinde ge
rektiğinde istihsal azlığı ve fiyat dengesizliği 
halinde ithalât yoluna dahi gidilerek fiyat is
tikrarının korunması sağlanmıştır. Misal ola
rak son günlerde yükselen pirinç fiyatları mu
vacehesinde istihsal azlığı düşünülerek bir mik
tar pirinç ithâli yoluna gidildiğini zikredebili
riz. Bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi 
memleketimizde de fiyatlar her yıl değişik nis-
betlerde yükselmektedir. 1953 ydı baz almarak 
yüz esas kabul edildiğinde hesaplanmakta olan 
toptan eşya fiyatları endeksinde 1968 yılmm on 
aylık ortalaması geçen yılm aynı devresine nis-
betle % 3.1 oranında artmıştır. Bu artış oram 
geçen yıllardaM seviyenin altmda bulunmakta
dır. Bir evvelki yla göre artış 1965 yılmda 
% 8,9 iken 1966 da % 4,4, 1967 de % 5,2 ra-
nmda olmuştur. Geçinme endekslerinde de aynı 
hal müşahede edilmiştir. 1967 ve 1968 yıllan-
nm on aylık ortalaması karşılaştırıldığı takdirde 
Ankara geçinme endeksindeki artış oranı % 4,2, 
istanbul geçinme endeksindeki artış oranı % 6,5 
olmuştur. Bundan evvelki yıllarda Ankara geçin
me endeksi 1965 te % 6,8, 1966 da % 5,3, 1967 
de ise % 6,4 oranında yükselmiştir. Fiyatların 
genel istikametini göstermekte olan endekse gö
re 1968 yılmda fiyat artışları geçen yıllardaki 
artış seviyesinin altında kalmıştır. Nitekim 
1950 - 1965 yılları arasındaki fiyat seyri nazarı 

itibara alınarak hesaplanmış bulunan trente gö
re toptan eşya fiyat endeksinin 1968 yıllık orta
laması. 342 olduğu takdirde ancak trent seviye
sine ulaşabilecektir. Halbuki içinde bulunduğu
muz yılın on aylık endeksi ve mevsimlik fak
törlerin etkisi ile husule gelecek fiyat yükselme 
oranları göz önünde tutularak bilhassa son İM 
aylık endekse göre 1968 yıllık ortalamasının 
332 olacağı kabul edilmiş ve bir evvelki yıla gö
re % 3,1 oranında artışa tekabül edeceği için 
bu durum toptan eşya fiyatlan endeksi trentin-
de 10 puvan bir gerilemeye sebebolmuştur. Yu
karda arz olunduğu üzere fiyat yükselmeleri yal
nız memleketimize münhasır bir olay olmayıp 
bütün dünya memleketlerinde muhtelif oranlar
da vukua gelmektedir. Burada önemli olan hu
sus önceki yıllardaki fiyat tandansının altında 
kalabilmedir. 

Birleşmiş Milletler istatistik Bülteninden alı
nan muhtelif memleketlerin 1967 ve 1968 Tem
muz ayları toptan eşya fiyatları endeksi ile bu 
iki ay arasındaki artış oranları incelenirse görü
lüyor ki, toptan eşya fiyatları endeksleri 1963 
yılı yüz kabul edilerek bu baza göre 1967 ye na
zaran 1968 yılı fiyat artışları Almanya'da, Batı -
Almanya'da % 4,2; Fransa'da % 2,1; Finlandi
ya'da % 12,9, Danimarka'da % 3,6; İtalya'da 
Mnde altı; İspanya'da % 6,3; Portekiz'de % 4,9; 
ingiltere'de % 9,1. On altı memleketin ortala
ma artışı % 6,2 dir. Halbuki Türkiye ise bu 
rakamm yarışma, yani % 3,1 oranındaki bir fi
yat artışına erişmiş bulunuyor. 

Gıda maddelerinin sağlık kontrolları Hıfzıs-
sıhha Kanununa göre çıkarılmış bulunan gıda 
maddeleri Tüzüğü hükümleri içine, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile belediyeler tarafın
dan yürütülmektedir. Bu maddelere ait, Stan-
lartlar Kanununa göre, Türk Standartları Ens
titüsü tarafından hazırlanıp, Hükümetçe mecbu
ri tatbike konulan, Gıda Maddeleri Tüzüğüne 
göre, yapılan kontrollara inzimamen Bakanlığı
mızca da standatlara uygunluğu bakımından ge
rekli kontrollar yapılmaktadır. Evvelce arz et
tiğim gibi, çeşitli teşekküllerin elinde kalması 
gereken bu işler adı geçen tevekküller arasında
ki koordinasyon ile yürütülmektedir. 

Değerli senatörler, yukarıda arz ettiğim bu 
izahattan anlaşılacağı üzere, bu yıl memleketi
mizde rekolte düşüklüğünden ileri gelen bir buğ-

— 823 — 



C. Senatosu B : 22 21 . 1 . 1969 O : 1 

day noksanı ile karşılaşmış olmamıza rağmen, 
yurdun en ücra keselerinde bile ekmeklik hubu
bat darlığının bahis mevzuu olmadığını ve alı
nan tedbirlerle fiyatların yükselmesine matuf 
spekülatif gayretlerin başarısızlığa uğratıldığını 
açıklamış bulunuyorum. Bu itibarla Sayın Kars 
Senatörü Mehmet Hazer'in, Senato araştırması 
açılmasına dair teklifine katılmadığımızı saygı 
ile arz ederim. 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 135 nci madde
sinde; «önerge sahipleri görüşüp, Hükümet adı
na konuşacak Bakan dinlendikten sonra, araş
tırma komisyonu kurulup kurulmaması hususu 
işari oyla halledilir.» der. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bana söz ver-
miyecek misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, Tüzüğümüz 
mânidir Sayın Hazer. 

Tüzüğü anlatıyorum. Bakan dinlendikten 
sonra, araştırma komisyonu kurulup kurulma
ması hususu işari oyla karar altma alınır. Bu 
itibarla bu madde gereğince, araştırma komisyo
nu. kurulup kurulmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kurulmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. -—• Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Fehmi Al
paslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve SaJ:rp Ha-
tunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kömür dağıtı
mı yetersizliği, köylerin yakacak ihtiyacı ve bel
li ve yeterli bir millî yakıt politikası izlenmesi ko
nusunda Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/24) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin bir defa görüşülecek isler bölümü
nün beşinci maddesindeki araştırma istiyen öner
genin birinci maddeden sonra grüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 

BAŞKAN — Bu hususun öncelikle görüşül
mesi talebedilmektedir. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, («önerge sahipleri yok» sesleri.) öner
ge sahipleri Sayın Alpaslan, Sayın Seyhan, Sa
yın Turan ve Sayın Hatunoğlu? Yoklar. 

iki sayılı kısma geçiyoruz. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Peki evvel

ki okunan ne oldu Sayın Başkan? Karar ver
mediniz. 

BAŞKAN — Evvelki okunan önerge sahip
leri bulunmadığı için görüşülememektedir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tekrar gö
rüşülecek mi? 

BAŞKAN — Tüzükte her hangi bir şey yok, 
':-u hususta. Binaenaleyh, gündemde yerini mu
hafaza edecektir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, affımzı rica edeceğim. Bir hu
susu öğrenmek mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Bir cümle ile arz etmek istiyorum. Yüce Se
nato biraz önce öncelikle gündemin beşinci sı
rasında bulunan sorunun görüşülmesini ittihaz 
buyurdular. Yüce Senatonun İçtüzük hükmünü 
bilmiyorum. Ama, Hükümet adına bendenizin 
izahat vermesi mümkünse buna amade olduğu
mu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, demin 135 nci madde
yi arz ettim; «önerge sahipleri görüştükten son
ra Hükümet adına Bakan dinlenir.» der, Tüzü
ğümüz. Şimdi önerge sahipleri dinlenmeden Sa
yın Bakanın dinlenmesi Tüzüğümüze aykırıdır. 
(«Önerge sahibi geldi» sesleri.) 

Sayın Pırıltı önerge sahibi misiniz efendim? 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Hayır. 
BAŞKAN — Değil. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, hiç gelmedikleri takdirde ne 
olur? 

BAŞKAN — Bir daha gelmezlerse, düşer 
efendim, («önerge sahibi geldi» sesleri.) önerge 
sahibi geldi efendim. 

Komisyon yerini aldı. (C. H. P. sıralarından, 
«bir kere düştü» sesleri.) Bir dakika efendim, 
her mesele Yüksek Heyetinizce halledilir. Her ne 
kadar bir önceki okuduğum, gündemimizin Tü-
7ıük gereğince bir defa görüşülecek işler bölü
mündeki iki sayılı kısmının görüşmesine geçmek 
üzere iken, Tüzüğümüz gereğince bundan daha 
önemli bir mevzu olan, araştırma önergesinin gö-
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rüşülmesi hususunu oylarınıza arz etmek mec- I 
buriyetindeyim ki, yeniden gündemdeki yerini 
işgal edebilsin. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usûl hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Bakanın vâki yazılı 
müracaatı üzerine gündemin bir defa görüşüle
cek kısmının beşinci sırasında yazılı olan ve Feh
mi Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sa
kıp Hatunoğlu'nun vermiş oldukları; «Büyük 
şehirlerdeki kömür dağıtımı yetersizliği, köyle
rin yakacak ihtiyacı ve belli ve yeteri bir millî 
yakıt politikası izlenmesi konusundaki Senato 
araştırması önergesi» ne, diğer maddelere naza
ran öncelik verilmesi hususu talebedildi, bu ta
lebi bizim oylarımıza arz ettiğiniz ve oylarla ön
celiği kabul edildi ve görüşülmeye başlanılacağı 
sırada önergeyi veren arkadaşlarımızın burada 
bulunmadığı, yalnız Bakanın bulunduğu anlaşıl
dı ve Sayın Başkan hiçbir mütalâa beyan etmek
sizin gündemin diğer bir maddesine geçti. Ben 
oradan müdahale ettim, bir karar vermediniz, 
Başkanlık olarak; nedir mütalâanız, dedim; bu- I 
rada yoklardır, buyurdunuz, gündemde kalacak
tır, sarahat olmadığından dolayı, dendi ve di
ğer maddelerin müzakeresine geçileceği sırada 
Fehmi Alpaslan ve Mehmet Pırıltı kardeşleri
miz içeri girdiler, siz tekrar müzakereye başla-
mıya teşebbüs buyurdunuz. Bu bir usulsüzlük, 
bir nizama riayetsizlik mahiyetindedir. Karar 
verildi, tensip buyurdunuz, gündemde kaldı, ge
lecek gündemde müzakere edilecek idi. Şimdi 
tekrar tekrar dönüşler, doğrusu ben bundan do
layı üzülüyorum. Burası Senatodur, kararları
nız keskindir, Başkanların tefhimi yerinde olur, 
artık döne, döne iş yapılmaz kanaatindeyim. Bu 
takdiri lütfen böylece kullanınız ve gündemin 
diğer maddelerindeki işlere geçelim ve yürüye
lim. Done, döne iş olacağı kanaatinde değilim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden, şimdi İçtüzüğümü
ze göre Cumhuriyet Senatosu Araştırması ehem
miyetine binaen Heyeti Umumiyeye okunduk
tan iki birleşim sonra gündeme alınır. Bunun 
bir mânası var. Bunun mânası, bu gibi ehem
miyet taşıyan mevzuların biran evvel sürünceme
de bırakılmadan görüşülmesinin teminidir, iç
tüzüğümüz de bu yolda hüküm ısdar etmiş, okun- | 

duktan iki birleşim sonra, ikinci birleşime gün
deme alınır, demiş. 

Binaenaleyh, verilen bir takrir üzerine bu 
ehemmiyeti yerine getirmek, bu ehemmiyetli hu
susu biran evvel Heyeti Umumiyede görüşmek 
için takrir verilmiş, takrir okunmuş, kabul edil
miş. O sırada haber gönderilmiş, önerge sahip
leri davet edilmiş. Fakat, önerge sahiplerinin 
bulunmaması dolayısiyle de ikinci mevzua inti
kal edilmiş. Fakat, biz yine bir usulsüzlük yap
mamak için Yüksek Heyetin oyuna müracaat 
etmek suretiyle Yüksek Heyet arzu ederse bir 
evvelki mevzua döner, arzu etmezse okuduğum 
^smı müzakereye başlar. Bunda bir usulsüzlük 
olduğu kanısında değilim. Yüksek Heyet tâyin 
sdecektir, oya arz edeyim, ne netice çıkarsa ona 
göre tatbikat yapmıya mecburuz. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması istiyen 
önergenin görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
sdiyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önerge okunmuştur, önerge sahibi Sayın 
Fehmi Alpaslan. Buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım, evvelâ takdim 
etmiş olduğumuz önergenin görüşülmesi sırasın
da bulunamamak suretiyle Başkanlığı da sıkın
tıya soktuğum için özür dilerim. Dışarda Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü'nün memleketin, bilhassa 
temsilcisi bulunduğumuz bölgenin hayati men-
faatfleriyle alâkalı" pek istifadeli görüşlerini din
lerken haber geleceği düşüncesiyle o görüşmeyi 
takibediyordum. O itibarla arkadaşlarımdan 
özür dilerim ve arkadaşlarıma hakikaten bir me
seleye, bir mühim meseleye taallûk ettiği inanı
şını taşıdığımız bu mevzuun biran evvel görüşül
mesi imkânını lütfettikleri için de teşekkürleri
mi arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin her yerin
de, her bölgesinde gerçekten de bir mesele ola
rak karşımıza dikilen kömür dağıtımı, yakıt ih
tiyacı mevzuunu gerekçesi ile birlikte bir önerge 
halinde Yüksek Heyetinize sunmuş bulunuyo
ruz. Hemen arz edelim ki, biz bu önergeyi tak
dim ederken sureti katiyede hiçbir siyasi mülâ
hazaya kendimizi kaptırmadık. Kısa bir zaman 
evvel mahallî seçimleri geçirdik; İstanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de ve bütün büyük şehirlerde 
belediye başkanlıklarına adaylıklarını koyan 
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her arkadaş vatandaşın bir ıstırap ve ihtiyaç 
mevzuu olan kömür ve yakıt işini dile getirdik. 
Huzurunuzda önerge sahiplerinden biri olarak 
konuşan Fehmi Alpaslan da radyo ile Türk Mil
letine yaptığı hitapta bu konuya dokunmuştu. 

Yine Türkiye'deki bu yakıt ihtiyacı konusu
nun bugün iktidarda bulunan A. P. veya onun 
bünyesinden çıkan Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin eseri olduğu iddiasından uzağız. Bu iş 
başından beri mutlaka tedbir istiyen bir mevzuu 
olarak karşımızda bulunduğu için Hükümetin 
veya iktidarların mesuliyetini asla bahis konusu 
etmeksizin, asla düşünmeksizin acaba genel bir 
şikâyet mevzuu olan bu konuda çok yapıcı bir 
tesirleri olan muhterem senatör arkadaşlarımız
dan kurulacak bir komisyon eliyle incelenmesi 
suretiyle bugünkü ve bundan sonra gellecek hü
kümetlere faydalı bir doküman verilebilir mi 
düşüncesiyle bu önergeyi hazırladık. 

Kıymetli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, 
Türkiye'de bilhassa artan nüfus ve nüfusun şe
hirlere kayması karşısında şehirler bakımından 
yakacak ihtiyacı kendini hissettirmekte ve her 
mesul Hükümetin elbette tedbirleri üzerinde ge
niş çalışmalar verdiği bir mevzuu haline gelmiş 
bulunmaktadır. Biraz sonra konuşacak değerli 
Bakan arkadaşımız da bu mevzuda bâzı tedbir
ler alındığını ve alınması lâzımgelen tedbirler 
üzerinde düşünüldüğünü söyliyeceğini zan ve 
tahmin ediyoruz. Ama, Türkiye Kömür İşletme
leri Müessesesinin istihsal ettiği ve bu müessese
nin tanzimi ile Türkiye'de istihsal olunan özel 
teşebbüsler veya kısmen resmî mahiyet arz eden 
kurumlar, kuruluşlar tarafından istihsal edilen 
kömürlerin tevziinde bir şikâyet konusu, devam
lı bir şikâyet konusu bulunduğunu hiçbir arka
daşımızın kabul etmiyeoeğini zannetmem. Bu, 
daha Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği 
zamanlardan itibaren bâzı esaslara bağlanmış ve 
kömür tevzilerinde karne sistemi kurulmuş idi. 
Aradan uzun yılar geçti, karne sistemi durur, 
o zaman meselâ Ankara'yı ele aldığımız tak
dirde, Ankara'da nüfus daha çok az, gecekondu 
problemi yok bu kadar hiç olmazsa, en azın
dan bu kadar değil. Altındağ diye bir semtimiz 
vardır İkinci Cihan Harbi sıralarında ama, böy
le Ankara'nın uçsuz bucaksız bir mahiyet arz 
eden gecekondu sakini mevcut değil. O za
man kimler karne almışsa, bugün tevziattan 
bunlar istifade ediyor. Sonradan, gelen ve gece

kondularda oturdukları için, kömüre daha çok 
ihtiyacı olan insanların bu kömür ihtiyacından 
ötürü kendilerine muhatabolan belediyeleri bir 
hayli sıkıştırdıkları ve bundan dert yanmak su
retiyle her parlamenteri ayrı ayrı bu mevzuda 
şikâyetlerime muhatap tuttukları-bir realite. Da
hası var, biz bu önergeyi hazırlarken, büyük şe
hirlerde yakılmasına alışılan kok kömürünün 
artık temin edilemiyeceği bir zamana geldiği
mizi de hesaba kattık. Kok kömürü, dünyanın 
hiçbir yerinde yakıt olarak kullanılmıyor. Kok 
kömürünün sanayide pek lüzumlu bir madde 
olduğu aşikâr. O halde bundan sonra sanayide
ki gelişmeyi de dikkate alacak olan mesul hü
kümetlerin, kok kömürü tevziinden uzaklaştığı 
zaman, karşısına yeni yeni meselelerin çıkacağı 
ve bâzı alışkanlıkların büyük şikâyet mevzuu 
haline geleceğini de dikkate aldığımız için, me
selenin yine Yüksek Huzurunuzda değerinoe mü
talâa edileceği ümidini taşıyoruz. Bu kömür tev
ziinde, şehirler arası dağıtım adaletsizliği var. 
Sesini çok duyurabilen Ankara'da daha çok 
kömür tevzii yapılır ama, buna rağmen, şikâyet
ler ortadan kalkmaz. Büyük şehir olan istan
bul'da yapılır ama, kömür tevziine ihtiyaç du
yan Anadolu şehirlerinin bir kısmında bu ihti
yaç kâfi derecede ele alınmamaktadır. Ve mik
tarı az olmakla beraber, oralardan da şikâyet 
sesi duyulmaktadır. Doğu ve Orta - Anadoluda, 
yakıt ihtiyacı karşılanamadığı için, vatandaş 
bizzarure tabiî gübreyi tezek yapmak süratiyle 
onu kullanmakta, hem arazileri verimsiz bir-
hale gelmekte, hem de tezek yakmanın ıstıra
bını, ne kadar alışık olursa olsun çekmekte. 
Yani, bu da büyük bir mesele olarak karşımız
da bulunmaktadır. Türkiye'de yakıt ihtiyacı 
olarak petrol maddeleri kullanılmakta. Türki
ye'nin bir petrol politikası vardır. Dövizle te
min ettiğimiz maldır. Binaenaleyh, bir taraftan 
döviz verip, öte taraftan dövizle temin edebil
diğimiz bir maddeyi Türkiye'de yakacak ihti
yacına tahsis etmenin, Türkiye petrol politikası 
ile de bağdaşır tarafı olmadığı ortada. Petrol 
politikası üzerinde, İkinci Beş Yılık Kalkınma 
Plânının üzerindeki görüşmeleri sırasında uzun 
uzun bu meseleler tartışıldı. Ve Türkiye'de, ge
nel olarak bir yakıt politikasına ihtiyacolduğu, 
öteden beri edebiyatı çok yapılan bir konu. 
Ama, buna rağmen, şimdiye kadar esaslı hiçbir 
tedbir alınmadığı da vakıa. Binaenaleyh, bütün 
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bunları dikkate almak suretiyle önergemizi tak
dim ettik. Zannediyorum ki, önergemiz iltifat 
görürse, muhterem Senatomuzun kuracağı ko
misyon, bundan sonraki tatbikata memleketin 
gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda ışık 
tutacak. Ve Senatoda kendisine düşen bir hiz
meti yapmanın huzurna kavuşacaktır. Biz, Gü
ven Partisinin daha henüz kurulduğu zamanlar
da özel Yüksek Okularla ilgili bir önerge ver
dik, lütfettiniz kabul ettiniz. 

Arkadaşlar, bu mevzuda belki iktidarın bün
yesinden çıkan Sayın Bakana bâzı çatmalar 

oldu. Belki hakkı olmıyan sataşmalar vuku-
buldu diye, üzüntüyü mucip taraflarınız olabil
di. Ama, kabul etmelisinizki, o araştırma öner
gemizin iktidar Grupunun kabulüne mazhar ol-
mesmdan sonra, hakikaten özel yüksek okullar 
mevzuuna, Bakanlık daha çok eğilmek suretiyle, 
en azından mahzurları biran evvel izale etmenin 
yoluna girdi. Ve her kesin özel yüksek okullar 
Anayasaya aykırıdır yolundaki temposu, suya 
düştüğü gibi, özel yüksek okulların hiçbir su
retle bu memleketin menfaatine uygun olmıya-
cağı mütalâasını bertaraf edici bâzı güzel görüş
lerde bu kürsüye getirilmiş oldu. Bir ihtiyacın 
mahsûlü ve üzerinde hassasiyetle durularak, ka
nun iyi tatbik edildiği takdirde, memleketin 
ihtiyaçlarına cevap veren birer müessese halin
de milletin hizmetinde yaşayabilirler ümidi or
taya çıkmış oldu. Şimdi, bu konuda da zanne
diyorum ki, önergemiz kabul edilirse, kuraca
ğınız heyet, iyi tedbirler getirmek suretiyle, Hü
kümetlerin daima muhtacoldukları Parlâmento 
çalışmalarından faydalanmaları imkân dairesine 
girecek ve memleketin bir ıstırabına, bir ihtiya
cına da Türk Parlâmentosunun, hususiyle Cum
huriyet Senatosunun cevap verdiği kanaati yay
gın hale gelir. 

Aziz arkadaşlarım, bu araştırma müessesesi 
bizim hukukumuza yeni girmiş olan bir müesse
se. Anayasamızda, müessese olarak vaz'edilmiş 
olan bu mekanizmanın işleyiş tarzı hakkında bir 
malûmat yok. içtüzüğümüz de, tatminkar bil
giyi vermiyor, önerge sahibi konuşuyor, Bakan 
konuşur ve mesele derhal bir karar bağlanır. 
Gönül çok isterdiki bu meselede, fikirlerinden 
istifade edilecek olan ve görüşlerine değer veri
leceği tabiî bulunan grupların hiçolmazsa sözcü
leri de birer konuşma yapsınlar ve gerekçeler 
ortaya konulsun. En azından şikâyetlere karşı, 
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I grupların kulaklarının tıkalı olup olmadığı ve
ya en azından çok samimi duygularla, çok sami
mi düşüncelerle önergeyi getirmiş olan insanla
rın bir art maksat içinde olup olmadıklarını an
latacak bir görüşme yapılabilsin. Bu olmadığı 
için, mekanizmanın tatminkâr bir şekilde işledi
ğini kabul etmek mümkün görülmemektedir. 
Yine gönül çok isterki, ardında her hangi bir 
siyasi mesuliyet veya bir karar olmamakla be
raber, bu tarzdaki önergeler, grupların görüşü
ne bağlanmadan. Doğrudan doğruya Cumhuri
yet Senatosunun bünyesinde, her türlü siyasi 
mülâhazanın üstünde tetkik edilsin ve herkes, 
her parlömanter, her sayın senatör kendi vicda
nının sesi içinde, memleketten aldığı umumi ha-
vay. rahatlıkla ortaya koysun. Bu şekilde se-

' natörlerin parti farkı gözetmeksizin, meseleler 
üzerinde birleşmesinin mümkün olduğu misâlini 
versin. Mekanizma böyle işlemez, önergeler 
«Truplara gider ve tabiatiyle çoğunluğu teşkil 
eden grupun, mütalâası, çoğunluğu teşkil eden 
orupun da çoğunluğunun mütalâası hâkim olur. 
Farzı mahal, çoğunluğu teşkil eden grupun 
55 kişisi, buradaki geriye kalan 100 küsur kişi
den daha büyük tesir içersinde netice istihsaline 
muvaffak olurlar. Mekanizmadan bir bozukluk 
olduğunu da bu vesile istihsaline muvaffık olur
lar. Mekanizmada bir bozukluk olduğunu da bu 
vesile ile söylemek isterim. 

Şimdi mâruzâtımı şöyle tamamlıyorum; me
selemiz bir memleket meselesi olarak yüksek hu
zurunuza getirilmiştir. Hiçbir siyasi maksat gü-
dülmemektedir. Hattâ işi biraz derinleştirirsek 
meselenin esasına girişilmek suretiyle tedbirle
rine tevessül edilmesi halinde bundan en çok 
faydalanacak olan bizzat iktidarın kendisidir. 
iktidarın faydalanması muhakkak rey mülâhaza
sına dayanan bir faydalanma olarak mütalâa 
edilmez. Hizmet görmenin, mesuliyet devrelerin
de daha iyi hizmet görmenin huzuruda elbetteM 
bu faydalanma sözünün içinde mündemiçtir. 
Kabul edilmezse hiçolmazsa bu önergemizde me
sul Hükümetin ve bilhassa bu faaliyetin başında 

1 bulunan çok sevdiğim, çok saydığım, değerli 
arkadaşım Sayın Enerji Bakanının bize bu me
sele üzerinde belkide tatmin edici bir malûmat 
vermesi gibi bir faydalanma hali de bahis ko
nusu olur. Biz önergemizi yürekten inanışla 
takdim ettik, üst tarafı elbetteki Yüksek Heyeti
nizin bileceği bir iştir ve bu tarzda şikâyetlerin 
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millî bünyemizden biran evvel uzaklaşması dile
ğiyle hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri, Sayın Fehmi Alpaslan ve 
arkadaşlarının 17 . 12 . 1968 tarihinde Yüce 
Başkanlığa takdim ettikleri ve Yüce Heyetini
zin ıttılaına sunulmuş bulunan araştırma öner
gesi hakkında Sayın Alpaslan'ı şevkle dinleme 
imkânını elde ettik, önergeye mütaallik ceva
bımızı arz etmeden ence, bir yanlış anlamaya ma
hal kalmaması bakımından bir başka davranışı
mız hakkındaki mütalâamı, hafızaların tekrarı 
bakımından Yüce Senatoya arz etmek istiyorum. 

Bundan bir seneye yakın bir süre ev
vel Yüce Senatoya sayın C. H. P. ne mensup 
muhterem arkadaşlarımız tarafından bor mine-
ralleriyle alâkalı bir araştırma isteğini havi 
önergenin verilmesi sırasında, Hükümet adına 
yaptığım konuşmada, konuşmanın detayına in
meden önce, böyle bir araştırmanın açılması
nın faydalı olduğunu, bunu bizim de arzu 
ettiğimizi ifade etmek suretiyle araştırma öner
gesinin kabul edilmesi istirhammmda bulun
muştum. Bu hususu işaret etmenin sebebi; Hü
kümet olarak, iktidar olarak bir meselenin 
gerçekten tatbik edilen politika bakımından, 
tatbikat bakımından, plân ve program bakı
mından ve memleket menfaati bakımından fay
dası varsa bizim kanaatimize göre sureti ka-
tiyede böyle bir araştırmanın açılmaması şek
linde bir davranışın sahibi olmadık ve böyle 
bir davranışın sahibi olmıyacağız. O itibarla 
mâruzâtımı bu ölçüler içerisinde Yüce Senato
nun değerlendirmesini istirham ediyor ve bu 
takdirin içinde bulunacağınızı ümidediyorum. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de bir kömür 
prohlemi vardır, daha doğrusu bir kok mese
lesi vardır. Bilindiği üzere kok Türkiye'de öte
den beri yüksek vasıflı çelik istihsalinde ^e 
hava gazı istihsalinde elde edilmekte vs bun
ların fazlası senelerden beri teshine tahsis edil 
mek suretiyle vatandaşlara teshin maksadı ba
kımından verilmekte idi. Yine uzun seneler
den beri devam eden bir tatbikat içerisinde 
Ankara, istanbul gibi şehirlerimizde beyanna

me almış bulunan şahıslara ve bu hususta 
tanzim edilen yönetmeliğe göre kok tahsisi 
yapılmakta, bâzı şehirlere de eldeki kok duru
muna göre kok tedarik imkânlarına göre tah
sisler yapılmakta idi, Memleketimiz sanayileş
mekte ve bu alanda büyük mesafeler katetmek-
tedir. Hal böyle olunca sanayi sektöründe kok 
ihtiyacı önemini, şimdiye kadar takdir ede
memiş bulunduğumuz önemini ortaya koy
makta ve bütün memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde ve kokun münhasıran sana
yie tahsis edilmesi lâzımgeldiği hakkında bir 
kanaat tebellür etmiş bulunmaktadır. Bu cüm 
leden olarak, 2 nci 5 Yıllık Plânda buna ait 
bir hüküm de derpiş edilmiştir. Bu hususu 
biraz sonra arz edeceğim 2 nci 5 Yıllık Plân 
dönemi içerisinde sanayiin ihracettiği mevki, 
evleviyetle koku teshinden biran evvel kal
dırmamız gerektiğini ortaya koyan ve istih
saldeki düşüklük sebebiyle bir kısım vatandaş
lara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kok tahsis 
etmek, bir kısım ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
kok tasis edememek gibi bir durumun ada
letsizliğini de ortadan kaldırmak, şehirler ba
kımından da her şehire tahsis edememe imkân
sızlığı karşısında böyle bir adaletsizliğe de 
ayrıca son verme bakımından koku teshinden 
kaldırmak için hem karara, hem bunun yeri
ne ikâmesi lâzımgelen yakıt için, veya yakıt 
türleri için bir ciddî çalışmaya girmiş bulundu
ğumuzu huzurunuzda arz etmek isterim. Koku 
teshinden tamamen kaldırmak için bir ikame yap
mak lâzımdır. Türkiye'nin imkânları, yapılan tet
kikler bizi linyit sahasına götürmektedir. Linyit 
istihsalini artırmak, linyit istihsalini bir bölge
den, diğer bölgeye nakil masraflarının faz
lalığı sebebiyle memlekette bu imkân da bu
lunduğu için bölgesel üretim sistemlerini elde 
etmek, ayrı ayr, her bölgenin ihtiyacına ye
ter linyiti, kullanılacak bölgelerde istihsal et
mek, linyit tozlarından biriket meydana getir
mek, bunun için biriket fabrikası kurmak, 
fabrikaları kurmak, ve böylece uzun senelerden 
beri gayriticari yakıt olan odun ve tezeğin 
yerine, edebiyatı yapılmış olmasına, fakat bir 
türlü yakıt sahasından kaldınlamamasma göre 
bunları gerçekten yakıt sahasından kaldırmak 
için bu ikâmeyi memleketin her tarafında, 
yapmak, zaruretiyle karşı - karşıya bulunduğu
muzu tesbit etmiş bulunuyoruz, Hükümet Prog-
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ramımızda bir yakıt politikası bu itibarla 
tesbit edilmiş, 2 nci 5 Yıllık Plânda da bu se
beple birtakım tedbirler tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu tedbirler manzumesi kokun 
teshinden kaldırılmasını, linyit üretiminin artı
rılmasını linyit nakliye ücretlerinin fazlalığı 
sebebiyle birtakım tedbirlerle ki, o bize göre 
bölgesel linyit üretimi yapmak, ve linyit toz
larından biriket elde etmek suretiyle ikama 
edilecek mevzuu vatandaşların ayağına götür
mek suretiyle odun ve tezeği yakıt sahasın
dan tardetmek şeklinde bu politika tesbit edi
lebilir. Bu politikayı tesbit etmişiz, Hükümet 
Programımızda Yüce Meclislere arz etmişiz. 

Bu politikanın gerçekleşmesi için tatbikata 
da geçmişiz. Bu cümleden olarak Ankara'da, 
Beypazarı ve Nallıhan bölgesinde bugün gün
de 450 ton linyit üreten ocakları geliştirerek 
inkişaf ettirerek bu safhaya getirmişiz. 1969 
teshin sezonunda mekanizasyon tedbirleri ile 
günde 1 000 ton linyit istihsal etmek suretiyle 
Ankara'nın yakıt ihtiyacını linyitle büyük öl
çüde karşılamanın tedbirlerine girmişiz. Ayrı
ca, 1968 teshin sezonu içerisinde bu politikanın 
tatbikatından olarak Ankaran'ın 11 bölgesinde 
ayrı ayrı, fakir vatandaşların, gecekondu semt
lerinde oturan vatandaşların, dar gelirli vatan
daşların yakacak ihtiyacını düşünmek, onları 
kolay ve ucuz bir yakıta kavuşturma bakımın
dan iki tür linyiti vatandaşa bu sene ayağında 
satma imkânını bulmuşuz. Tonu 80 liradan bir 
türü, tonu 50 liradan olmak üzere diğer türü 
Ankara'nın 11 yerinde tesis edilen depolarla bu 
hizmeti vatandaşa intikal ettirmenin imkânını 
bulmuşuz. Ve 1968 - 1960 tesin sezonunda da 
bu depo miktarını Ankara'da 20 ye, İstanbul'da 
mevcudolan 11 i de 20 ye çıkarmanın kararını 
ittihaz etmiş bulunuyoruz. Bunun dışarısında 
kesin olarak beyannameli kok sahiplerinin uzun 
senelerdenberi devam eden bu beyanname siste
mi içerisinde haksız olarak beyannameleri teda
hül ettirmelerini, el değiştirmelerini tesbit et
tiğimiz cihetle, 1969 Nisanında başlıyarak tes
hin sezonuna kadar bütün beyannameli vatan
daşların beyannamelerini elden geçirmek sure
tiyle gerçek ihtiyaç sahiplerini bu sene tahsis 
edebileceğimiz kok'a göre tesbit etmek ve ger
çek ihtiyaç sahiplerine beyannameleri intikal 
ettirerek onların kok almalarını temin etmek 

için gerekli tedbire tevessül etmişiz. Böylece 
Parlâmento içinde, Parlâmento dışında her ta
rafta beyanname suiistimalini, bahis konusu 
edilen beyanname suiistimalini önlemek ve bu
na bir son vermek için gerekli tedbiri ittihaz 
etmişiz. Evvelce Ankara'da 2 750 kilo, İstan
bul'da 2 000 kilo olan kok istihkaklarını; An
kara'da, 1 tona, İstanbul'da 750 kiloya indirmi
şiz. Böylece varmak istediğimiz hedef, kok'u 
teshin kısmından kaldırmak, sanayie tahsis et
me imkânlarını bulmaktı. Tabiatiyle takdir bu
yurursunuz ki, ikameyi tamamen yapmadan 
teshinden kok'u birdenbire kaldırmanın imkân
sızlığı aşikârdır. Batı Anadolu'da Garp linyit
leri bölgesinde istihsali artışmışız. 1968 yılında 
linyit istihsalinde Türkiye Kömür İşletmeleri 
800 bin ton fazla linyit istihsal etmek suretiyle 
bu politikayı gerçekleştirici bir yola girmiş ve 
Kütahya ilinin bütün köy ve kazalarında lin
yiti yakıt olarak kullanma imkânlarını ötemin 
etmişiz. 'Doğu'da Erzurum'da 1968 yaz acarın
da temeli atılan ve 1969 yaz aylarında faaliyete 
geçecek olan 50 ;{>in ton kapasiteli bir briket 
fabrikasının inşaasına tevessül etmişiz. Ayrıca 
Zonguldak'ta 120 bin ton kapasiteli bir briket 
fabrikası tesis etmiş bulunuyoruz ki, bundan 
on gün kadar önce tecrübe çalışmalarına başla
mış bulunmaktadır. Diğer taraftan Doğu'da 
yapmış bulunduğumuz, tesisine başladığımız 
briket fabrikasının ümit ettiğimiz gelişmeyi 
sağlaması halinde Doğu bölgesinde daha dört-
beş briket fabrikası kurma kararını prensibo-
larak ittihaz ettikten başka memleketimizin lin
yit bölgelerinde Beyşehir'de, Çorum'da, Yeni
ce'de, briket fabrikaları kurmayı kararlaştıra
rak, teknik elemanlarımıza bu konuda teknik 
çalışmaları yapmaları için *3 - 7 ay kadar önce 
gerekli talimatı vermiş bulunmaktayız. Bunun 
dışarısında Elbistan - Avşin bölgesinde bundan 
bir süre önce görünür rezerv ,olarak 1,5 milyar 
ton ve muhtemel rezerv olarak 3,5 milyar ton 
tahmin edilen ve Alman Otto Golt f irmasınm 
çalışmaları ile bulunan linyitleri değerlendir
me, termik santraller kurma, briket fabrikası 
tesis etmek, çimento sanayiinde bunlardan isti
fade etme bakımından bir çalışmaya girmiş bu
lunmaktayız. Öbür taraftan büyük şehirlerimi
zin, bilhassa Ankara'nın dumandan kirli hava
dan korunmasını temin etme bakımından alâ
kalı vekâletlerin çalışmalarını son safhaya er-
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dirmek suretiyle Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
tetkiki için intikalini sağlamışız. Geçtiğimiz 
günler içerisinde Maden Arama Enstitüsünce 
bir Alman eksperle beraber, eksperin de çalış
malarından istifade etmek suretiyle, bu konu
da diğer bir çalışmayı ikmal ederek müsait gö
rünen dumansız bir briket yapma konusunda 
meseleyi üç büyük şehrimizin meselesini hal
leder portede bir seviyeye vâsıl kılmak için Bir
leşmiş Milletler Özel Fonundan 60 bin dolarlık 
bir yardım sağlanması için de gerekli teşebbüs
lere bundan çok evvel girişmiş bulunmaktayız. 
Bununla alâkalı olarak büyük şehirlerimizin 
havasının kirlenmesi meselesinde, eğer projesi 
gerçekleşirse bunu kökünden ortadan kaldıra
cak. 

Irak'tan alınacak tabiî gaz projesi üzerinde 
fizibilite çalışmalarının ikmal edilmiş olduğunu 
ve bunun eğer finansmanı temin edilir ise; fi
nansmanının temininden itibaren 33 ay zarfın
da insaasının mümkün bulunduğu aîiH .̂HıoTm-
dan, bu projenin gerçekleşmesi ile büyük şehir
lerin havasının kirlenmesi meselesinin artık 
maziye intikal eden bir mesele olacağı hakkın
da da çalışmalarımız ciddî bir safhaya erişmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın önerge sahipleri önergelerinde ve Sa
yın Alpaslan beyanında kısaca yakıt konusun
da petrol ve müştaklarının bu mevzuda kulla
nılmış olmasının memleketin döviz imkânları
na menfi tesir icra ettiğine işaret etmek sure
tiyle yakıt politikası içerisinde bu konunun 
ciddî olarak ele alınması îâzımgeldiği hususu
nu da mütalâa etmişlerdir. Hemen arz etmek 
isterim ki, LPG, gaz yağı, fuel - oil ve motori
nin yakıt sahasındaki önemi elimizdeki mev
cut rakamlara göre büyük değildir. Teshinde 
kullanılan LPG miktarı % 5 tir. Bunun ya
bancı ham petrolden elde edilen miktarın dö
viz olarak hesaplanması halinde baliğ olduğu 
miktar 120 bin dolardır. Gaz yağı esasen köy
lümüz tarafından, daha ziyade aydınlatma va
sıtası olarak kullanılmakta gaz yağının teshin
de kullanılan miktarı da, elimizdeki rakamla
ra göre 800 bin dolar civarındadır, döviz 
olarak değeri. Motorinin teshinde kullanılan 
miktarı hesaba sığmıyacak kadar azdır. Fuel -
oile gelince : Bunun da döviz olarak değeri 1 
milyon 280 bin dolardır. Böylece hesabettim. 
Toplamak icabederse aşğı - yukarı 2 milyon 

100 bin dolar civarında bir portesi mevcuttur. 
Muhterem senatörler, vaktinizi işgal etmeme 

bakımından istihsal edilen kok miktarları, 
tevzi edilen kok miktarları bakımından maru
zatta bulunmuyorum. Ancak, şunu ifade et
mek isterim. Kok yüksek malûmunuz olduğu 
üzere istanbul, Ankara'da beyannameli vatan
daşlara verilmekte ayrıca nakil sebebiyle ge
len, memur olarak gelen ve kok kullanan yer
lerden gelen vatandaşlara verilmekte, bunun 
haricinde okullara, sakatlara ve hastalara ve
rilmektedir. Bunun dışarısında İzmir'de istih
sal edilen kok miktarı başka tarafa nakil im
kânsızlığı sebebiyle münhasıran izmir'e tahsis 
edilmekte» ki 6 bin ton civarındadır, kokun 
istihsal edildiği Zonguldak ve kısmen Bolu'nun 
dışarısında sadece 1968 yılında Sivas, Erzin
can, Erzurum, Ağrı ve Kars vilâyetlerine 300 
ton kadar da Bingöl vilâyetine, yani en so
ğuk vilâyetlere tahsis edilmek suretiyle vilâ
yetler bakımından âdil bir tahsis şekline bağ
lanmış bulunmaktadır. Takdir buyurulur ki, 
bu tahsis yapılırken memleketimizin en soğuk 
yerleri tedarik imkânlarına göre kok istihsali 
tevzie tabi teshine tahsis edilmiş kok miktarı 
ile ilgilidir. O itibarla en soğuk olan bu vilâ
yetler dikkate alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, ikinci Beş Yıllık 
Plânda aynen «Koklaşmaya elverişli taşkömü
rü üretimine önem verilmesi, taşkömürü kül 
oranının % 9 un altına indirici çalışmaların 
programlanması, taşkömürünün teshinde kul
lanılmamasını sağlamak amacı güden çalışma
ların tamamlanması, linyit üretiminin taşıma 
mesafelerini azaltmayı hedef tutan bir linyit 
tüketim programı hazırlanması, linyit ürün
lerinin hazırlanmasına ait projelerin Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü ile yapılacak or
tak çalışmalarla hazırlanması» şeklinde ted
birler özetlenebilir. Bu tedbirlerin hepsine ba
kanlığımız ve ilgili kurumlarca tevessül edil
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca Hükümet programımızda da aynen, 
«Kömür meselesi özellikle ele alınarak kötü 
işletmecilik önlenecek, yetersiz küçük işletme
ler yerine yüksek randımanlı ve kapasiteli 
modern işletmeler ikame edilecektir. Linyit 
konusu çeşitli yönleri ile incelenip, yatakla
rın işletilmesi ve istihsalin kullanılmasında ye
ni esaslar ve teknikler getirilecektir. Çeşitli 
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bakımlardan büyük zararlara sebebolan odun 
ve tezek gibi yakıtların yerine kömür ve pet
rol artıkları gibi ticari yakıtların ikame edi
lebilmesi için yakıt cinsinden kullanma cinsi
ne, kullanma cihazından fiyat durumuna ka
dar meseleyi etraflı bir şekilde ele alan uzun 
vadeli bir program yapılacaktır. Büyük şehir
lerimizin dumansız yakıt ihtiyacı üzerinde 
önemle durulacaktır.» Eğer Hükümet olarak 
tatbik ettiğimiz bir yakıt politikası mevcudol-
masaydı, eğer ikinci Beş Yıllık Plânda yakıt 
politikası bakımından gerekli tedbirler tesbit 
edilmemiş olsaydı ve bunların tatbikatına 
başlanmamış olsaydı tabiatiyle bendeniz de 
Sayın Alpaslan'a, sevgili arkadaşım Alpaslan'a 
iştirak etmek suretiyle bu önergenin bir ye
nilik getirmesi, tesbit edilecek politikayı orta
ya koyması bakımından müspet karşılanmasını 
mütalâa etmiş olacaktım. Ama arz ettiğim şe-

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tu
zun ve Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S .Sayısı : 902 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu? 
Burada. Sayın teklif sahibi? Burada. Rapo
ru okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 5 Nisan 
1967 tarihli ve Esas 2/202, Karar 119 sayılı 
raporu G-enel Kurulun 14 Nisan 1967 tarihli 
51 nci Birleşiminde dosyası ile birlikte Komis
yonumuza geriverilmekle, Komisyonumuzun 

(1) 902 S. Sayılı basmayazı 13 . 4 . 1967 
tarihli 51 nci Birleşim, 902 ye ek S. Sayılı bas
mayazı bu birleşim tutanağının sonundadır. 

kilde bu konuda şimdiye kadar hiçbir esaslı 
tedbir getirilmediğine dair Sayın Alpaslan'ın 
beyanına beni mazur görsünler, iştirak etmem 
mümkün değildir. Ve önergenin tedbirler bakı
mından, ikinci Beş Yıllık Plân hükmü bakı
mından Hükümet programı bakımından vaz'et-
tiğimiz yakıt politikası dikkate alındığı tak
dirde bize bir yeni görüş getireceği kanaatin
de bulunmadığımız cihetle Hükümet olarak 
araştırma açılmasında bir fayda mülâhaza et
mediğimizi, ancak takdirin Yüce Senatoya ait 
bulunduğunu saygılarımla arz ederim. Teşek
kür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demin arz ettiğim İçtüzüğü
müzün 135 nci maddesi gereğince Araştırma 
Komisyonu kurulup kurulmaması hususu oy
lanacaktır. Araştırma Komisyonu kurulmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

4 Aralık 1968 tarühli Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Cumhuriyet Senatosu tutanaklarının ve Ge
nel Kurulda verilen önergelerin tetkiki sonu-
cıvr.ds,. Komisyonumuz müzakereleri, Genel Ku
rakla tartışmalara konu olan ve hakkında de
ğiştirme teklifleri verilen 38 nci madde değişik
liğine inhisar ettirilmiş ve söz konusu madde
nin ikinci cümlesinde değişiklik yapılarak; bir 
komisyonca süresinde karara bağ'lanamıyan iş-
Isrde, o komisyonun işi, kendisinden önce gö
rüşen Komisyonca hazırlanan metni aynen ka
bul etmiş sayılacağı; yok eğer, iş kendisinden 
önee bir ihtisas komisyonundan geçmemişse bu 
haMe Mîlet Meclisi metninin aynen kabul edil
miş sayılacağı ve böylece; birinci halde, Oum-
iv.vriyot Senatosunun, bir metnin müzalkerele-
rjîide hiçolmazsa bir ihtisas komisyonunun ça
lışmalarından yararlanabilmesi sağlanmış ikin
ci halde ise, Anayasa vâzıının Anayasanın 
92 nci maddesi ile tesis ettiği mekik düzeninin 
müeyyidesinin komisyonlar hakkında da geçer
li olması öngörülmüş ve mülâhazalar esas ol
mak: üzere metin Genel Kurul müzafcerelerinde-
ki eğilime uygun hale getirilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEH (Devamı) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 
Balıkesir 

Nuri Demirel 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
istanbul 

Muhalifim 
Ekrem özden 

Sözcü 
Samsun 

Refet Rendeci 
Çankırı 

Gürhan Titrek 
Hatay 

Mustafa Deliveli 
Tekirdağ 

Muhalifim 
Hayri Mumcuoğlu 

Muhalefet Şerhi 

Senato Başkanına verilen (süreyi tesbit) 
yetMsiîiin. Anayasaya aykırı olduğu kanaatin
deyim. 

4 Aralık 1968 
Ekrem özden 

İstanbul 

BAŞKAN — Şimdi Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun kabul ettiği metni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 

içtüzük 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzü

ğünün 23 ve 36 ncı maddeleri aşağıdaki şekil
de değiş iirilmiştir: 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve 
teklifleri ilgili komisyonlara re'sen havale eder 
ve durumu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komis
yonlara tahsis edilen görüşme süreleri de be
lirtilir. Görüşme sürelerinin tahsisinde, komis
yonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuri
yet Senatosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya 
sonraki birleşim başında söz alır. Lehte ve 
aleyhte konuşacak birer üyeye söz verildikten 
sonra, itiraz işari oyla karara bağlanır. 

Madde 36. — Komisyonlar kendilerine hava
le edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre 
içinde karara bağlarlar. Bu süreler içinde 
karara bağlanamıyan hallerde; evvelki ihtisas 
komisyonu metni, yoksa Millet Meclisi metni 
aynen kabul edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, komisyonda okun
duğu veçhile bu karara muhalif kaldım. Mu
halefetim belki bâzı arkadaşlarca mâkul gö-
rülmiyebilir. Fakat ben başkanlara ve idare
cilere ve komisyonlara verilen yetkilerin tevsii
ne taraftar değilim. 

Şimdi yeni bir fikir, yeni bir kaide geliyor. 
Başkan süreleri tesbit edecek. Bilmem hangi ko
misyonda şu kadar kalacak, hangi komisyonda 
şu kadar kalacak, hangi komisyonda şu kadar 
kalacak, ona göre bu tasarı veya teklifler o ko
misyonlardan geçecek. Meselâ Bütçe Komisyo
nuna geldi, müzakere edildi, ondan sonra Ada
let Komisyonuna geldi. Adalet Komisyonuna ve
rilen süre geçti, Bütçe Komisyonunun kararı 
muteber oldu. Ondan sonra hangi komisyona 
giderse böylece serian bu mesele halledilmiş ola
cak. Vehleyülâlâda bu bir pratik nazariye gibi 
gözüküyor. Komisyonlarda kalıyor, işe ilgi gös
terilmiyor. Komisyonlar toplanmıyor. Bu itibar
la alelacele süre bitiyor diye bir önerge verili
yor. Komisyonlarda daha tetkik edilirken müd
det bitecek aman bu kanunu müddet bitmiş. Mil
let Meclisindeki şekli ile kanunlaşmasın ayıptır. 
Senatoda görüşelim deniyor. Senato Heyeti 
Umumiyesine geliyor. Binaenaleyh, buna bir 
pratik çare ancak bu olabilir denildi ve bu es
babı mucibe ile komisyona geldi. 

Şimdi saym arkadaşlarım bir kere düşüne
lim. Başkan var. Bu başkanın vazife ve yetki
leri Anayasada muayyendir. Anayasa her türlü 
kanunun üstünde. Anayasanın getirdiği yetki 
kanunun üstünde. Anayasanın getirdiği yetki
lerin üstünde bir yetkiyi başkana tanınması 
doğru olmaz. Şimdi başkan az bir müddet verir
se komisyona o müddete komisyon bağlı kala
cak. Çok verirse o komisyondaki müddete göre 
hareket edilecek. Bu adaletsizdir. Başkan neye 
göre müddet verecek? Kıstası nedir, o da muay
yen değil. Canım Adalet Komisyonunda 10 gün 
kalsın, ama efendim diğer komisyonlarda üçer 
gün yetişir demek de ollmaz. Neye göre bu kara
rı veriyor? Benim kanaatimce çok münakaşa et
tik, çok görüştük. Heyeti Umumiyeye geldi, tek
rar döndü. Mütalâalar beyan edildi. İkinci defa 
geldi, ikinci defa yine az bir ekseriyetle karar 
verildi. Benim kanaatimce bu iki maddenin de
ğiştirilmesinde fayda yoktur. Başkana verilen 
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salâhiyet Anayasanın üstündedir. Başkan bu sa
lâhiyetle teçhiz edilemez. Başkana verilen salâ
hiyet, kâfidir. Bu itibarla yersiz olan bu mütalâa
ların reddi kanaatindeyim. Aleyhte rey verece
ğim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon Baş
kanı Sayın Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlar, iki üye arkadaşı
mızın teklif ettiği bu tüzük tadili hakikaten bü
yük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Mevzu şu : 
Evvelce yaptığımız tüzüğü tek meclis devresin
de kullanılan tüzükten iktibas ettiğimiz malûm
larınız. Tek Meclis tüzüğü alınmıştır. Uyar mad
deleri Cumhuriyet Senatosuna intibak ve adapte 
ettirilmiştir. Şimdi tek mecliste kanunların mü
zakeresi için bir müddet mevzuubahis değil, ne 
zaman müzakere edilir bitirilirse o zaman kanun 
çıkar. Çıkmadığı müddetçe o mecliste kalır. Ni
tekim bugün bizim B. M. M. kanadımız bu hak
kı istimal etmektedir. Yani orada bir mevzu mü
zakereye alınır, müzakere edilir, biterse biter 
bitmezmezse uzar. Orada bir yılda iki yılda bel
ki de üç yılda gelen tasarı ve teklifler vardır. 
Şimdi Cumhuriyet Senatosunun durumu öyle de
ğil. Cumhuriyet Senatosunun kanunları müzake
re müddeti komisyonlar ve Genel Kurul dâhili 
olmak üzere en az 15 gün oluyor. En çok üç ay 
oluyor. Yani Anayasa Cumhuriyet Senatosunda-
ki müzakere müddetini tahdidetmiş. Bu tahdit 
bu getirilen teklifle yapılmıyor. Bu tahdidi ya
pan Anayasadır. Anayasanın 92 nci maddesi di
yor M, anakaide şu : Bir teklif veya tasarı Mil
let Meclisinin komisyon ve Umumi Heyetinde ne 
kadar kalmışsa, Cumhuriyet Senatosunda da o 
kadar kahr. Anakaide bu. Onların komisyon ve 
Genel Kurulunda kaç gün kalmışsa bizde de o 
kadar kalacak. Bu anâkaidedir. Tutmuş bu çift 
Meclisi işgal eden bir hal var, işi uzatır diyorlar. 
İkinci fıkrayı şöyle okumuş : Ancak bu müddet 
üç ayı geçemez. Demek anakaide müsavi ama 
ikinci fıkrasında üç ayı geçemez diyor. Sonra 
tutmuş ivedi olan haller için de ayrı bir hüküm 
koymuş. Diyor M, Millet Meclisinden gelen tasa
rı veya teklif ivedilikle görüşülmüşse Cumhuri
yet Senatosunda 15 gün o hakkı kullanma hak
kım haizdir. 3 günde çıkmış, 3 günde çıkaracak
sın denemez. Cumhuriyet Senatosu 15 gün elin

de tutabilir. İvedi olmıyan hallerde bir aydan 
evvel de karara bağlıyacaksın diye de Cumhuri
yet Senatosu icbar edilemez. 

Demek oluyor M, şu Anayasanın hükmü ica
bı 15 günle 3 ay arasında Cumhuriyet Senato
sunda bir müzakere ve karara bağlama müddeti 
var. Bu müddetin sonunda biz karara bağlıya-
mazsak, ne yapıyor? Millet Meclisinden gelen 
metin kanunlaşmış oluyor. 

Şimdi tatbikatta nasıll oluyor? Tatbikatta ge
liyor bu evraklar, bir komisyona havale ediliyor. 
15 günde bitecektir, 20 günde bitecektir, 15 gün 
müddet var, 20 gün müddet var. Maalesef bu ilk 
rasladığımız hâdiseler değil, bütün komisyan ar
kadaşlarım yakinen bilirler, aman müddet bit
mek üzeredir iki g t̂n kalmış, üç gün kalmış. 
Halbuki iki komisyona daha gidecek. Daha iki 
komisyona gitmesi lâzımgelirken bir komisyo
nun dindeyken üç gvm. kalmıştır. Ne yapıyoruz? 
Derhal hemen bir geçici komisyon kurulsun, ar
kadaşlar sağdan soldan toplansın ve bu suretle 
maalesef esaslı bir tetkike tâbi tutmadan komis
yonlarımızın mevzu üzerine eğilmesini temin et
meden bunları çıkartmaya mecbur oluyoruz. 

Bu sefer yaptığımız ne? Sayın Özden arka
daşım Cumhuriyet Senatosu Başkanının salâhi
yetleri Anayasada tâyin edilmiştir, onun salâhi
yetlerini artıran bir teklif var, demektedirler. 
Muhterem arkadaşlar, Anayasa salâhiyeti Cum
huriyet Senatosuna vermiştir. Cumhuriyet Sena
tosuna verilen bu salâhiyet Anayasanın hiçbir 
yerinde Başkanın da salâhiyeti şudur, Başkanın 
vazifesi şudur diye bir kayıt yoktur. Binaen
aleyh, Anayasanın Başkana verdiği salâhiyetleri 
artırıyoruz sözü mesnetsiz. Ne yapıyoruz? Sala
hiyetli Cumhuriyet Senatosudur. Biz kendi bün
yemizde bir içtüzük yapıyoruz; bir Başkan, Baş
kanlık Divanı, Kâtipler, komisyonlar kuruyo
ruz. Şu Anayasanın bize verdiği salâhiyeti Ana
yasanın 4 ncü maddesine göre kendi teşkil et
tiğimiz teşekküllere, makamlara devrediyoruz. 

Şimdi, yani Cumhuriyet Senatosunun salâhi
yetlerinin istimali mevzuubahistir, Anayasanın 
hiçbir yerinde Başkanın salâhiyetleri şunlardır 
diye bir kayıt yoktur. Bu teklifle de Başkanın 
salâhiyetleri artırılmış değildir. 

EsM metin nedir? EsM metin diyor ki : Ge
len tasarı veya teklifleri Cumhuriyet Senatosu 
Başkam komisyonlara havale eder. Eğer üyeler-
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den birisi bu havaleye itiraz ediyorsa birinci ve 
ikinci birleşimde gelir söyler, Umumi Heyet bu 
kararı verir. 

Bizim bu sefer getirdiğimiz ne? Şimdi arka
daşlar, Anayasanın hükmünü yerine getirmeye 
uğraşıyor teklif. 15 günde bu iş müzakere edile
cek, bitirilecek. Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
ne yapacak? Bu kaç komisyona gidecek? 3 ko
misyona gidecek. Asli komisyon tâbiri var, diğer 
bâzı mevzularda tetkikat yapacak komisyon var. 
Her salâhiyeti kendisine tevdi ettiğimiz Cumhu
riyet Senatosu Başkanı o havaleyi yaparken di
ğer bir komisyonda kaç gün kalacak, onu da 
tesbit edecek. 5 gün kalacaktır. 

Şimdi efendim, bu salâhiyet Cumhuriyet Se
natosu Başkanına tanınsın mı? Muhterem arka
daşlar, altındaki ikinci fıkrayı, Umumi Heyetin 
salâhiyetini açık bırakmışız. Ne demişiz? Eğer 
Hükümet veya üyelerden birisi bu ayrılan müd
detlere ve komisyona bir itirazı varsa birinci ve 
ikinci birleşimlerde bunu bildirir, bir lehte bir 
aleyhte söz Verilir, netice itibariyle Umumi He
yet salâhiyetini istimal eder. Binaenaleyh, Cum
huriyet Senatosu Başkanına bu müddetleri tâyin 
bakımından verdiğimiz salâhiyet hudutsuz de
ğildir. Yine işin sahibi Genel Kurul dilediği ah
valde müdahale edecektir ve müddetleri düzel
tecektir. Bımdan başka da bir yol olmadığını 
arkadaşımız da kabul etmiştir. 

Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar bu geçici komisyonlar bü
yük bir âdet halini aldı. Eğer dikkat buyurursa
nız hiçbir komisyonda normal tetkikat yapılma
maktadır. Bir yıl, iki yıl komisyonlarda tetki
kat yapıldı, fakat şöyle 4 - 5 seneye yakın bir 
zamandan beri ben normal komisyonlarda tet
kikat yapılmak suretiyle evrakın huzurunuza 
geldiğini görmüyorum. Bugün de iki tane daha 
oyladık, dün oyladık, yahut öbür celsede oyla
dık. Yani ne yapıyoruz? Bu müddetlerin darlığı 
dolayısiyle geçici komisyonlara gidiyoruz. Ge
çici komisyonlar ne oluyor? Asıl bir sahada sa
lâhiyet sahibi olan komisyondan iki üç üye geli
yor, diğer tâli derecede alâkalı komisyonlardan 
gelen miktar o asil iş bilenlerden daha fazla ol
duğu için mevzuun üzerine ciddî bir şekilde eğil
mek mümkün olmuyor. Binaenaleyh, bu teklifi 
getiren arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür 
ediyoruz. Komisyonun getirdiği metin bu işin, 

bu aksaklığın telâfisini temin edecek mahiyette
dir. Kabul edilmesini rica edyorum. Ve Anayasa 
bakımından Anayasaya muhalefet değil de, en 
ufak bir hal mevcut değil. Bunu da huzurunuz
da açıklıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; kıymetli Başkan ar
kadaşımızın beyanları arasında Senato ve Mil
let Meclisi Başkanlarının salâhiyeti Anayasada 
mevcut değildir, ki bu salâhiyetlerini aşıcı, bun
ları yok edici bir madde getirmiyoruz bu itibar
la ortada Anayasaya muhalif, muhalefet mev-
zuubahs değildir, buyurdular. 

Evet, hakikaten bâzı bakılış tarzına göre öy
le gözükür. Ama şimdi maddeleri uzun uzun 
okuyup Yüksek Huzurunuzu işgal etmek istemi
yorum. Bâzı maddelerde Anayasa Başkanların 
hak ve vazifelerini ve temsil hususundaki görev
lerini açık açık anlatmıştır. Ben bir parça daha 
ileri giderek içtüzüğümüzün bu tadile uğratıl
mak istenilen maddelerinin de kısmen Anayasaya 
muhalif olduğu kanaatindeyim. Eğer zamanında 
ve müddetinde gruplar Anayasa Mahkemesine 
müracaat etmiş olsalardı, hiç şüphe etmem M, 
bu maddeler iptal edilirdi. 

Çünkü, bir Başkanın veya onun yerine kaim 
olan şahsın bir tasarının müddetinin şu şekilde 
komisyonda bulunacağına dair böyle kısıtlı 
bir hakka malik olmasını ben doffru bulmam. 
Anayasa da doğru bulmaz, hukuk kaidesine de 
münafi çıkar. Çünkü her şeye hâkim olan He
yeti Umumiyedir. Heyeti Umumiyeyi temsil 
eden bir Başkan vardır. Bu Başkanın Heyeti 
Umumiyenin fevkinde bir salâhiyete malik olma
sı asla kabul edilir bir vaziyet olamaz. Hukukî 
fikirler bunu tervicetmez. Biz burada Başkana 
bir salâhiyet vermişiz, içtüzüğe göre. Komis
yonlara verme salâhiyeti. Pekâlâ, güzel, o ve
rilmiş. Ama şimdi biraz daha, bir adım daha 
ileri giderek efendim, ben böyle münasip gör
düm, bu komisyonlarda bu kadar kalsın. Böyle 
çok keskin, çok aşırı salâhiyetlerin verilmesin
deki mânaları anlamamakla beraber hudutları 
da tâyin edilemez. Yarın öbür gün başka başka 
şekillerle, başka başka salâhiyetler getirilecek 
ve bunlar da kanunlaşacaktır. Ben bu yolun 
açılmasını doğru bulmuyorum. Bu sebepledir 
ki, aklı başında olan üye vazifesine bağlı olan 

— 834 — 
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üye, çağırıldığı zaman komisyonuna gider. Vazi
fesini ifa eder. Böyle bir vazife ifa edilmediğin
den de şikâyet yok. Yok, böyle bir şikâyet. Za
manında geliyor, pekâlâ gidiyoruz komisyon
larda bulunuyoruz. Komisyon başkanları çağır
mıyorlarsa bizi toplamıyorlarsa kabahat onların
dır. Ben ne zaman dolabımda bir kâğıt görür
sem mazeretim yoksa derhal gidiyorum vazife
mi ifa etmiye çalışıyorum. Benim gibi bütün 
arkadaşlarım da aynı vaziyettedir. Korkulacak 
"bir tarafı yoktur, bunun. Bu çorap söküğü gibi gi
der. Bunun gitmemesini istiyoruz. Ama siz salâ
hiyet vermek istiyorsunuz, başkanlara biperva 
vaziyetler haline getirmek istiyorsunuz ona bir 
diyeceğim yok, karar sizindir istediğinizi yapa
bilirsiniz. Ama lütfen bir noktada duralım, bir 
noktadan ileri gitmiyelim, salâhiyetleri, aşırı 
salâhiyetleri birtakım kimselere tefriz ederek 
bu Senato Heyeti Umumiyesinin haklarını te
cavüz etmiyelim. Bir haktır, ve bende kalma
lıdır. Başkasına veremem, tefriz edemem. Bu iti
barla bilmiyorum, kanaatimde musırrım. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZatîNEŞ fTabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler bir ihtisas komisyonu 
olan Anayasa ve Adalet Komisyonunun güzel, 
tanzim edilmiş raporundan sonra benim konuş
mama hiç ihtiyaç yoktu. Ancak Sayın özden 
çok güzel argümanlar getirdiler buraya. Ve ben 
vicdanımda bir defa daha tarttım. Acaba yap
mış olduğumuz bu teklifle cidden Senato Baş
kanına haiz olması lâzımgelen bir salâhiyet ve
rilmekte midir? Bu tartıştan sonra bir defa da
ha aynı kanaate vardım ki Senato Başkanına 
böyle bir salâhiyet verilmemekte, aksine ilk 
havale edilen komisyon başkan ve üyelerine ve
rilmiş olan bu salâhiyet ellerinden alınmaktadır 
ve Genel Kurula verilmektedir. Ne oluyor şimdi 
arkadaşlarım tatbikatta; bir teklif veya tasarı 
bir komisvona evvelâ havale ediliyor, bu komis
yon istediği kadar tutuyor bunu. Müddet eğer 
iki aysa; bir ay, 20 gün elinde tutuyor. Şu hal
de bugün salâhiyet Senato Başkanında değil, 
Başkanlık Divanında değil, ilk havale edildiği 
komisyondadır. Bu komisyon istediği kadar met
ni tutuyor. Sonra ne oluyor arkadaşlarım, diğer 
komisyonlar için sureti katiyede vakit kalmı

yor. Beni bu teklifi getirmeye sevk eden hâdi
seyi de burada zikretmek mecburiyetindeyim: 

Geçen sene ben Bütçe ve Plân Komisyonun
da üyeydim. İkide bir başkan büyük bir telâşa 
düşer; «aman arkadaşlarım bugün bir tasarı 
veya teklif geldi, bir gün sonra müddeti dolu
yor, bugün veya yarın Genel Kurula getirmez-
sek müddet dolacak, öyleyse şu karşıdaki Baş
kanlık odasında» komisyon odasında da değil 
arkadaşlarım, mecbur Başkan, başka yapacağı 
is yok, şu karşıdaki odada toplanalım hemen 
süratle karar vermek zorunda kalalım. Ne o 
+eklife ait bir madde okuyabilirsiniz. Ne kimse, 
kısanda araştırma yapabilirsiniz. O anda önü
müze gelen metni, o anda karara bağlamak zo
rundasın. Şimdi böyle gelmiş, Bütçe ve Plân Ko
misyonu gibi ihtisas komisyonundan böyle geç
miş, bir tasan veya teklifi Genel Kurulda kâfi 
^e^ede, istenilen şekilde müzakeresi mümkün 
değil. Binaenaleyh, bizi bu teklifi s-etimıive 
sevk eden husus, sadece bu gördüğümüz ak
saklıktır ve bir defa daha tekrar edeyim ki, 
bugün coh kıymetli fikirleriyle Senato Başka
nına cidden lüzumundan fazla salâhiyetlerle teç
hiz etmediğini beyan ettikleri Sayın özden, as-
Vd.s, sunu acıkca görürler ki bu salâhiyet bu
gün ilk havale edilen komisyondadır. Bu komis
yon istediği kadar tutmakta. Halbuki bugün Se
nato Başkanı bunu yapamıvacaktır. Günkü her 
komisyona muayyen müddetini verecektir. Ayrı
ca Hükümet veya bir üye tahsise itiraz ederse, 
rahatlıkla itiraz edecek ve oylanacaktır. Ben 
şahsan Anayasa ve Adalet Komisyonunun mese
leyi gayet iyi tanzim ettiği kanaatindeyim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına Sayın 
Artukmaç. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim bir 
noktanın tavzihini istiyeceğim, Sayın Başkanım. 
Böylece Başkan havale ettikten sonra bize bil
direcek, nasıl bildirecek bize? (Tutanakta ses
leri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Ar
tukmaç konuşsun komisyona sorunuzu tevcih 
edeceksiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çok sonra 
tutanaklar elimize geçiyor, tutanakta bulama
yız. İtiraz hakkımızı nasıl istimal edeceğiz? 
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BAŞKAN — Buyurun Saym Artukmac. 
BAŞKANLIK DÎVANI ADINA SADIK AR

TUKMAC (Yozgat) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Başkanlık Dîvanı adına ma
ruzatta bulunacağım. Başkanlık Dîvanınız Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporunu ve teklifi 
benimsemiştir. Burada sözlerimi uzatmak iste
miyorum. 

Sayın Nusret Tuna arkadaşımız etraflı iza
hat vermiştir. Anayasaya her hangi bir aykırı
lık yoktur, işlerin süratle görülmesi ve lâyiMyle 
incelenebilmesi için bu hükme lüzum ve zaru
ret vardır. Biz bu kanıdayız. Oylarınızın müs
pet olarak kullanılmasını rica ve istirham ede
riz. Saygılarımla. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Umumi He
yete tesir yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Özden soru sordunuz, Sa
yın Komisyon Başkanı Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Şimdi efendimv «nereden bileceğiz» 
diyorlar. Bakarlarsa önlerine gelen kâğıtlar di
ye her celse dağıtılır. Gelen kâğıtlar diye. Ora
da havalesinin nereye olduğu yazılı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Zapta geçi
yor. Gelen kâğıtlarda gösterilecek. 

BAŞKAN — Evet efendim zapta geçiyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Her celse dağıtmaktadır, her zaman 
dağıtılıyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Dağıtılıyor. 
BAŞKAN — Tamam efendim teşekkür ede

riz. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın üye? 

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

Madde 2. — Bu içtüzük kabulü tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu içtüzük hükümlerini Cumhu
riyet Senatosu yürütür. 

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

içtüzüğümüzün 23 ve 36 ncı maddeleri ka
bul ettiğiniz şekliyle değişmiştir. (Hayırlı ol
sun sesleri.) 

Saat 19.00 olduğu cihetle 23 . 1 . 1969 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

• > • < « • - . < . . • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BÎKLEŞÎM 

21 . 1 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

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

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü soru-
(6/518) 

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

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

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/524) 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IY 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tu
zun ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 



değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S. Sayısı : 902 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1968) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçjkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi. (10/23) 

5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fehmi 
Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sa
kıp Hatunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kö
mür dağıtımı yetersizliği, köylerin yakacak 
ihtiyacı ve belli ve yeterli bir millî yakıt po
litikası izlenmesi konusunda Senato araştır
ması istiyen önergesi. (10/24) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ege üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/527; Cumhuriyet Senatosu 1/920) 
(S. Sayısı : 1195) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

2. — Ege Üniversitesinde bir mühendislik Bi
limleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları. (Millet Meclisi 
1/528; Cumhuriyet Senatosu 1/921) (S. Sa
yısı : 1196) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/526; Cumhuriyet Senatosu 1/919) (S. Sayı
sı : 1197) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 
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Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tüzün ve Mehmet Özgüneş/in, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu (2 /202) 

25 . 1 .1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İçtüzüğün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifimiz ilişikte sunul
muştur. Gereğini rica ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Zerin Tüzün Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ncü ve 38 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
teklif 

G E E E K Ç E 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisince bir karara bağlanarak Cumhuriyet Senatosuna 
gönderilen metinlerin Senatoda görüşülmesini zaman bakımından sınırlamış, belli süreler içinde bir 
karara bağlanmıyan metinlerin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabul edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, metinlerin görüşülme süresinin komisyonlar arasında nasıl tak
sim edileceğine dair bir hüküm ihtiva etmediğinden, çok kere bir metin komisyonların birinde uzun 
zaman bekletilmekte, diğer komisyonlar ve Genel Kurul için yeterli zaman kalmamaktadır. Bu du
rum, ekseriya son komisyon olan Bütçe ve Plân Komisyonu için büyük zorluklar meydana getirmek. 
te, metinlerin bu komisyonda lâyıkı veçhile incelenmesini çok kere imkânsız bir hale getirmektedir. 

Bu mahzurları önlemek üzere İçtüzüğün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif etmiş bulunuyoruz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (I) 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 5.4.1967 
Esas No: 2/202 
Karar No. 119 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ile Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Zerin Tü-
zün'ün, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
İçtüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca, 27 Ocak 1967 tarihinde havale edilmekle, Ko
misyonumuzun 5 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde teklif sahipleri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 
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I - TeMif; Cıımhtıriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılarak 
tasarı ve tekliflerin komisyonlarda ve Genel Ku raldaki görüşme süreleri ve havale esasları hak
kında yeni bir sistem getirmektedir. 

Teklifin^ gerekmesinde,: Cumhuriyet .Senatosunun kanun tasamı ve tekliflerini - mıüssakere> 
de zamanla kayıtk olduğu ve Millet. MeelisİBd.m gelen taşarı ve teldiflerin havale edildikleri-ko-r 

misyonlarda, birden ziyade komisyona muhavvel olanların özellikle ilk havale edildikleri komis- ; 

y onlarda üzün zaman bekletildiklerini ve bu sebeple de mütaakıp komisyonlar! ve GenelKurûlll. 
bahse konu metinlerin müzakeresi için ejok az bîr zaman bırakıldığı ve bunun da ihtisas kömfe 
yonunca ve 'Genel Kurulca yeterince yapılacak bir incelemeye mâni olduğu ileri sürülmektedir. 

Gerçekden Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince, kanunların yasama organmdalki görüşme
lerinde Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında işliyen bir mekik düzeni kurulımuiş 

ve bu düzenin ikinci Meclisi olan Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi metinlerini görüşmede süre 
ile kayıtlanmıştır. 

Anayasanın 92 nci maddesinin onuncu fıkrası u incelediğimizde; bir metnin Cumhuriyet Se-
natosundaiki (görüşme süresi, io metnin Millet Mec lisindekî igörüışme süresine eşittir. Ancak bu sü-. 
re ivedi lolmıyan hallerde üç ayı ve ivedi olan haberde de bir ayı tecavüz etmiyecektir. Ayrıca 
metin Millet Meclisinde ivedilikle görüşülmüş ve batta li'5 günün altında bir slürede neticelen-
dirilmiış olsa dahi Cumhuriyet Senatosu âzami had 15 .'gün ıdmak üzere ıo ımetni inceleme süresi. 
ne sahiptir. ivedi olmıyan hallerde ise bu husus bir ay olarak tâyin dilmiştir. 

Görülüyor ki Anayasa vazıı tesis ettiği mekik işaret edilen süre kayıtları ile, her metin için de
ğişebilecek bir görüşme müddeti kabul etmiştir. ,_ : •-..- .. 

Hal böyle olunca, Cumhuriyet Senatosu çalış malarını düzenliyen îçtüaüğün de Anayasanın te
sis ettiği süreli - mekik sistemine uygun hüküm ler ihtiva etmesi (gerekmektedir. 

Fakat bu yolda düzenleyici (olması icabeden 36 ncı madde Anayasanın espirisine tamamen uızak 
kalmıştır. Maddenin birinci fıkrası metnindeki, Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının da müzake
relerini Millet Meclisi komisyonlarına eşit süre içinde sonuçlandıracaklarına ilişkin yükümlülük, 
bugünkü tatbikatın da kesinlikle ortaya koyduğu işler bir hüküm değildir ve işleme kabiliyetinden 
yoksundur. 

Altı yıllık tatbikatın sonucunda ortaya çıkan, İçtüzükte de Anayasaya uygun bir düzenin ku
rulması zaruretidir. Bu İçtüzük teklifi de bahse konu zaruret muvacehesinde Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Getirilen sisteme göre, metinlerin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi esas alınarak, 
Cumhuriyet Senatosu'Başkanlığınca tasarı veya teklifin mahiyeti de gözetilip havale edileceği ih
tisas konrisyonlarınm ve Genel Kurulun o metni görüşme süresi tâyin edilecektir. 

Tasarı veya tekliflerin mahiyeti de gözetildik cihetle komisyonların o metni görüşme süresi 
farklı olabilecek ve anaihtısas komisyonu diğer komisyonlara nazaran daha fazla bir süre ile teç
hiz olunacaktır. 

Teklif, bu düzenin işliyebilmesi için bir de müeyyide getirmektedir. Bu müeyyide, kendisine 
muhavvel metni süresinde neticelendiremiyen komisyonun, o metni Millet Meclisince kabul edildiği 
şekilde kabul etmiş sayılması ve metnin ele mütaikıp komisyona yahut Genel Kurula gönderilme
sidir. Bu müeyyidenin bir benzeri ve hattâ esası Anayasa vâzımca 92 nci maddede^ görüşmelerini 
süresinde başaramıyan Cumhuriyet Senatosu için tesis edilmiştir. 

Teklifte (23 ncü maddesinin son fıkrasında), Cumhuriyet Senatosu Başkanının tasarı veya tek
lifi komisyonlara havale ederken kullanacağı takdir yetkisi hususunda da bir müeyyide mevcudo-
lup bu itiraz müessesesidir. Sürelerin ve anaihtısas komisyonunun tâyinindeki Başkanın takdirine 
Genel Kurulda itiraz edilebilecektir. 

II - Maddeler ve komisyonumuzun değiştirmeleri : 
Teklif, tekniğe uygun bir şekilde hazırlanmamış olduğundan, komisyonumuzca tekniğe uygun 

bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu cümleden olarak da, içtüzüğün 23 ve 36 ncı maddelerinde1 

öngörülen değişiklikler 1 nci madde olarak kabul edilen bir dış madde içine alınmış ve bu dış-

0, Senatosu/ (S. Sayısı : 902 ye ek) 
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madde metninde Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerindeki değişiklik'belir
tilmiştir, 

23 ncü madde metninde yapılan değişiklik : 

Komisyjnumuzca da benimsenen 23 ncü maddenin üçüncü fıkrasının ikinci kelimesinden sonra 
«Hüküm/et veya» ibaresi metne eklenerek, Cumhuriyet -Senatosu Başkanlığınca yapılan havaleye 
Hükümetin de itiraz hakkı olduğu belirtilmiştir. 

36 ncı madde metninde yapılan değişiklik : 
Komisyonumuzca da benimsenen 36 ncı maddenin ikinci fıkra çıkartılmıştır. Zira, bu maddenin 

birinci fıkrası ile tesis edilen mekik sistemi gereğince, metinler, ilgili komisyon tarafından süresin
de neticelendirilemediğinde, Millet Meclisince kabul edildiği üzere kabul edilmiş sayılacak ve varsa 
mütaakıp komisyona, yoksa Genel Kurula gönderilecek ve bütün bunlar kendiliğinden ve düzen 
gereğince cereyan edecektir. 

.Bu içtüzük teklifinde yürürlük tarihi ve yürütme mercii de belirtilmemiş olduğundan, yürütmie 
tarihini tesbit etmek üzere ve 2 nci madde olarak yeni bir madde, ve yürütme merciini de belirtmek 
üzere 3 neü madde* olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

Eklenen yeni 2 nci maddeye göre bu tüzük değişikliği kabulü tarihinde yürürlüğe girecek, ek
lenen yeni 3 ncü maddeye göre de yürütme mercii Cumhuriyet Senatosu olacaktır. 

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

Başkan 
Aydın , . 

0. S. Sarıgöllü 

Hatay 
M. DeliveU 

Sözcü 
Kastamonu 
A. İV. Tuna 

İstanbul 
Muhalifim, şerhim 

eklidir. 
E. Özden 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Niğde 
K. Baykan 

Tokat 
Z. Betil 

Diyarbakır 
8. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Muhalefet şerhi 

Senato Başikanma verilen (süreyi ıtlesbft) yetkisiinliın Anayasaya mdhallf olduğu Ikanaıatisndeyitoı. 
5.4=. 1967 

Ekrem Özden 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ncü ve 38 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
teklif 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve tek
lifleri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve durumu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonla ra tahsis edilen âzami görüşme süreleri de belirtilir. 
Görüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

-Bu havaleye bir Cumhuriyet Senatosu üyesi iti raz etmek isterse, ilk veya sonraki birleşim başın
da söz alır. Lehte ve aleyhte konuşacak birer üye ye söz verildikten sonra itiraz işari oyla karara 
bağlanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 902 ye ek) 
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Madde 36. — Komisyonlar kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre 

içinde karara bağlarlar. Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, komisyonca aynen ka
bul edilmiş sayılır. 

iŞu kadar ki metinlerin komisyonlarda görüşülme süresi kırkbeş günü geçemez. Bir tasarı 
veya teklif bu süre içinde sonuçlandırılamadığı takdirde Hükümet veya teklif sahibi bunların 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını G-enel Kuruldan istiyebilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet (Senatosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve 
teklifleri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve durumu Tutanak dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonlara tahsis edilen görüşme süreleri de belirtilir. 
Görüşme sürelerinin tahsisinde komisyonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

(Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuriyet Senatosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya son
raki Birleşim başında söz alır. Lehte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz verildikten sonra 
itiraz işari oyla karara bağlanır. 

Madde 36. — Komisyonlar kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre için
de karara bağlarlar. Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, komisyonca aynen kabul edil
miş sayılır. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu. İçtüzük hükümlerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (II) 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 4 .12 .1968 

Esas No: 2/202 
Karar No: 28 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 5 Nisan 1967 tarihli ve Esas 2/202, Karar 119 sayılı raporu 
Genel Kurulun 14 Nisan 1967 tarihli 51 nci Birleşiminde dosyası ile birlikte Komisyonumuza geri-
verilmekle, Komisyonumuzun 4 Aralık 1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Cumhuriyet Senatosu tutanaklarının ve Genel Kurulda verilen önergelerin tetkiki sonucunda, 
Komisyonumuz müzakereleri, Genel Kurulda tartışmalara konu olan ve hakkında değiştirme tek
lifleri verilen 36 ncı madde değişikliğine inhisar ettirilmiş ve söz konusu maddenin ikinci cümlesin
de değişiklik yapılarak; bir komisyonca süresinde karara bağlanamıyan işlerde, o komisyonun işi, 
kendisinden önce görüşen Komisyonca hazırlanan metni aynen kabul etmiş sayılacağı; yok eğer, 
iş kendisinden önce bir ihtisas komisyonundan geçmemişse bu halde Millet Meclisi metninin aynen 

O. Senatosu (S. Sayısı ; 90'2 ye ek) 
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kabal edilmiş sayılacağı ve böylece; birinci halde, Cumhuriyet Senatosunun, bir metnin müzakere
lerinde hiç olmazsa bir ihtisas komisyonunun çalışmalarından yararlanabilmesi sağlanmış ikinci hal
de ise, Anayasa vâzıımn Anayasanın 92 nci maddesi ile tesis ettiği mekik düzeninin müeyyidesinin 
komisyonlar hakkında da geçerli olması öngörülmüş ve mülâhazalar esas olmak üzere metin Genel 
Kurul müzakerelerindeki eğilime uygun hale getirilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü 

Kastamonu Samsun Balıkesir Çankırı 
Ahmet Nusret Tuna Refet Rendeci Nuri Demirel Gürhan Titrek 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

İstanbul 
Muhalifim 

Ekrem Özden 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Hayri Mumcuoğlu 

Muhalefet Şerhi 

Senato Başkanına verilen (süreyi tesbit) yetkisinin Anayasaya aykırı olduğu kanaatindeyim. 

4 Aralık 1968 

Ekrem Özden 
İstanbul 

C. Senatosu (S. Sayısı : 902 ye ek) 



ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 23 ve 36 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve tek
lifleri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve 
durumu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komis
yonlara tahsis edilen görüşme süreleri de belirti
lir. Görüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonla
rın ihtisas durumu dikkate alınır. 

Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuriyet 
Senatosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya son
raki birleşim başında söz alır. Lehte ve aleyhte 
konuşacak birer üyeye söz verildikten sonra iti
raz işari oyla karara bağlanır. 

Madde 36. — Komisyonlar kendilerine hava
le edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre 
içinde karara bağlarlar. Bu süreler içinde kara
ra bağlanmıyan metinler, komisyonca aynen ka
bul edilmiş sayılır. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük kabulü tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük hükümlerini Cum
huriyet Senatosu yürütür. 
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I ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 23' ve 36 ncı madde'löri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun 5 Nisan 1967 tarihli ve esas 2/202 karar 119 
sayılı raporuna esas metnin 23 ncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Komisyonlar kendilerine havale 
edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre için
de karara bağlarlar. Bu süreler içinde karara 
hağlanami'yan hallerde; evvelki ihltusas (komisyo
nu metni, yoksa Millet Meclisi metni aynen ka
bul edilmiş sayılır. 

MADDE 2. — Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun 5 Nisan 1967 tarihli ve esas 2/202 karar 
119 sayılı raporuna esas metnin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun 5 Nisan 1967 tarihli ve esas 2/202 ka.rar 
119 sayılı raporuna esas metnin 3 ncü maddesi 
Komisyonumuzca da aynen kafcul edilmiştir. 

<&m a « 

C. Senatosu (S. Sayısı : 902 ye ek) 



Toplantı : 8 I I û £ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I | Oİ> 

Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları (M. Meclisi 1/527; C. Senatosu 1/920) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 733) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6646 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ege üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 17 . 6 .1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 733) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Esas No: 1/920 
Karar No: 18 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki kususu Komisyonumuza havale edilen (Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 
ve 354 sayılı kanunlara ek kanun) tasarısı, ilgili Üniversite Rektörü ve Hükümet temsilcilerinin de 
•katıldıkları toplantıda 'görüşüldü; 

Cferekçedıe (belirtildiği üziere 1963 - 1964 ders yılı başında Ege Üniversitesince hazırlanan özel bir 
Yönetm-erikle, fakültelerin kadro imkânlarından da faydalanılarak, yabancı dil öğrenimleri sağlanmış, 
anoak, kurlar, bâzılarında kâiaibalık sınıflar, bâzılarında da birkaç kişiye inhisar etmiş, bu durumu 
tetkik öden Üniversite Sienatesu, Rektörlüğe bağlı «E'ge Üniversitesi Yabancı Diller Okulu» kurul
masını kararlaştırmıştır. 
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Muhtelif fakültelerde idari yollardan yürütülmekte olan yabancı dil öğreniminin kanuni yolla ve 

tek elden idaresini kapsıyan tasarı, ve bağlı cetvelleri, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve aynen ka
bul ödilmişitir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkanı Sözcü 
Ankara Tabiî Üye Taibiî üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
T. Cebe M. Özgüınaş K. Karavelioğlu H. Dener 

İmzada bulunamadı 

Cumihuraışkanıncıa S. Ü. Bitlis Bolu Kastamonu 
O. Koksal O. Kürümoğlu A. Yılmaztürk M. Çamlıca 

İmzada bulunaımadı 

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

İmzada buiumıamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Esas No. : 1/920 
Karar No. : 100 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
Kanun tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ege Üniversitesine bağlı fakültelerin kendi bünyelerinde ayrı olarak yürütülmekte 
bulunan yabancı dil öğretiminin birleştirilmesini sağlamak üzere kurulan «Yabancı Diller Okulu» 
na gerekli öğretim elemanı ve memur kadrosu verilmesini ve mevcut kadrolardan bir kısmının da 
kaldırılmasını öngörmektedir. 

1955 yılında öğretime açılan Ege Üniversitesinde halen tıp, ziraat ve fen olmak üzere üç fakül
te bulunmakta, Tıp Fakültesine bağlı olan Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu da bu üni
versitenin dördüncü yüksek öğretim kurumunu teşkil etmektedir. 

Ege Üniversitesinin kuruluş kadrolarına ait 6953 sayılı Kanunla ona ek 354 sayılı Kanunda, 
öğrencilerin yabancı dil öğrenimleri için, her fakültede ayrı okulun kurulması hükme bağlanmıştır. 
Ancak, uygulamada, ayrı yabancı dil okullarının açılmasının çeşitli güçlükleri ve mahzurlariyle 
karşılaşılmış, özellikle pek çok sayıda dersane ve yeteri kadar öğretim elemanı temininde sıkıntı
lara düşülmüştür. Diğer taraftan, bu sistem dâhilinde öğrencilerin lisan seviyelerine göre teşkil 
edilen kurlardan bâzıları çok kalabalık sınıflar meydana getirmiş, bâzıları ise birkaç kişiden iba
ret kalmıştır. 

Durumu tetkik eden yetkili organlar, yabancı dil öğretiminin birleştirilmesini ve tek merkez
den sağlanmasını ekonomik, ilmî ve idari icaplara daha uygun bulmuş ve fakültelere bağlı mütead
dit okullar yerine, rektörlüğe bağlı bir «Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu» kurulması karar
laştırılmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1195) 
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Tasarının gerekçesinde, 1963 - 1964 ders yılı başında özel bir yönetmelik hazırlanarak, fakülte
lerin kadro imkânlarından da faydalanılmak suretiyle bu kararın uygulanmasına geçildiği ve bugü
ne kadar müspet sonuçların alındığı belirtilerek, ilerde yeniden açılacak fakülte ve yüksek okul 
öğrencilerinin yabancı dil öğrenimlerinin de yine aynı kaynaktan sağlanacağı ifade edilmektedir. 

İdari tedbirlerle yürütülmekte bulunan bu hizmetin gerektirdiği kanuni teşkilâtlanmayı temin 
etmek maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve be
nimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, geçici 1, 3 ve 4 ncü maddeler ilişik cetvellerle birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. tfner 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğ 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

\u M. 

0. 

Uşak 
F. Atayuri 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnhaya 

Manisa 
Karaosmanoğlu A 

l 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
. Ş. Ağanoğlu 

Millet Meclisinin kabul 
•ettiği 'iıeSin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 ve 354 

sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesi uyarınca Rektörlü
ğe bağlı olarak kurulan «Ya
bancı Diller Okulu» başlığı al
tında ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar, Ege Üniversi
tesi kuruluş kadroları hakkın
daki 26.4.1957 tarihli ve 6953 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele ve İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı idari ek görev taz
minatı kadroları da aynı kanu
na bağlı (2) sayılı cetvele ek
lenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 ve 354 

sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısı 

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

Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 ve 354 

sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi 'aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1195) 



(Millet Meclisinin Kabul 
ettiği metin 

MADDE 2. — 6835 sayılı 
Kanunla 18.8.1961 tarihli ve 
354 sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde yer alan 
ilişik (3) sayılı cetveldeki 'kad
rolar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — B U 
kanunla kaldırılan kadrolarda 
olup Yabancı Diller Okulu kad
rolarına nakilleri gereken öğre
tim personelinin tâyinleri, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten geçerli olmak üzere ya
pılır ve bunlardan izinli olan
lar için göreve haşlama kaydı 
aranmaz. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

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

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

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

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kalbul edilen 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen 
(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen 
(3) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

MADDE 3. — Mület Meclisi 
'metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1195} 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL (ÎHDAS EDlLEN) 

Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

öğretim personeli 

Okutman 1 1 500 
3 1 250 
4 1 100 
5 950 
6 800 

8 Okutman 

Memur 

Sayı 

7 Okul Sekreteri 
8 Kitaplık, Ayniyat ve Levazım 

Memuru 
8 Öğrenci İşleri Memuru 

[2]'SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 

1 200 
1 150 
4 100 

[3] SAYILI CETVEL 

a) 6953 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cet
velden kaldırılan kadrolar : 

). 

6 

6 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Tıp Fakültesi 

Lektör 

Ziraat Fakültesi 

Lektör 
» 
» 
» 

Aded 

3 

5 
5 
5 
5 

Aylık 

950 

950 
800 
700 
600 

b) '6953 sayılı Kanıma bağlı (2) sayılı cet
velden kaldırılan (kadrolar : 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Tıp Fakültesi 

Yabancı Diller Okulu Müdürü 170 

Ziraat Fakültesi 

Yabancı Diller Okullu Müdürü 170 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1195)' 
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c) 354 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velden kaldırılan kadrolar : 

D. Görevin çeşidi Aded Ücret 

6 Okutman 3 950 
7 » 3 800 
8 » 5 700 

d) 354 sayılı Kanuna bağ-lı (2) sayılı cet-
den kaldırılan kadrolar : 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Yabancı Diller Okulu Müdürü 1 170 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kalbul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

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

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cet
vel avnen kalbul edilmiştir. 

t>B<t 

C Senatosu (S. Sayısı : 1195) 



Toplantı : 8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1196 
Ege Üniversitesinde bir mühendislik bilimleri fakültesi kurulması 
ile ilgili Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 

1/528; C. Senatosu 1/921) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 734) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 18 . 12 . 1968 
Sayı : 6647 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesinde bir mühendislik bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili 
Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun taıaıusı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 17 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonla havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mîl
let Meclisi S. Sayısı : 734) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Karar No. 24 
Esas No. 1/921 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuzla havale edilen (Ege Üniversitesinde bir Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi kuralmıası ile ilgili Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa 'ek kamun) tasarısı, ilgili üniver
site rektörü ve Hükümet ıtetmısilcilerinin de katıldıkları Komisyonumuzun 9 . 1 . 1969 tarihli top
lantısında görüşüldü : 

Gerekçede ifade edildiği üzere, memleketimizin 'mühendise ihtiyacı çok fazla olduğundan yeni 
açılacak Öğretim üniteleri lamasında Mühendislik Bilimleri Fakültesi öneelik ^almaktadır. Mühendis
lik Bilimleri Fakültesi için gerekli yer Ege Üniversitesi sahası içinde talhsis edilmiştir. Öğreftkni-
oin ilk kademelerinde Fen ve Ziraat fakülteleri öğretim üyeleri ve tesislerinden geniş çapta fay
dalanmak kabildir. 

Sözü edilen fakültenin görevini normal olarak yerine getirebilmesi için duyulan personel ihtî-
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yacmı karşılamak amaciyle hazırlanan ıtasarı Komisyonumuzca da 'benimsenmiş ve Millet Meclisi 
metni laynen ikabul ^edilmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
O. Koksal 

İmzada bülunamaıdı 

Kayseri 
S. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 
M. özgüneş 

İmzada bulunamadı 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Tabiî Üye 
K. Karaveilioğlu 

İmzalda bulunaıınaıdı 

Bolu 
A. Yilmaztürk 

Konya 
M. Vıaraşlı 

İmzada, bulunamadı 

Cumhurbaşkanınea S. Ü. 
H. Dener 

Kastıaımonu 
M. Çamlıca 

Sivas 
H. Öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/921 
Karar No. : 101 

10 . 1 . 1969 

Yükselk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek: 
işari oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesinde bir Mühendislik Bilimleri Fakültesi kurulması ile 
ilgili Ege Üniversitesi kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 ta
rihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mühendislik Bilimleri Fakültesine, gerekli 
öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve memur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

1955 - 1956 ders yılında öğretime başlıyan Ege Üniversitesinde halen Tıp, Ziraat ve Fen fakül
teleri ile. Yüksek Hemşire ve Sağlık Tekknisyeni Okulu, Laborant Okulu ve Yabancı Diller Okulu 
mevcut bulunmaktadır. 

Üniversitenin müstakbel inkişaf programında, bunlara ilâveten Mühendislik Bilimleri, Diş He
kimliği, Eczacılık, Orman, Eedebiyat, Hukuk, İktisat ve Siyasi İlimler dallarında yeni fakülte 
ve yüksek okulların açılması öngörülmüştür. 

Memleketimizin teknik elemanlara ihtiyacı çok fazla olduğundan, yeni açılacak öğretim kurum
ları arasında Mühendislik Bilimleri Fakültesine öncelik tanınmış olup, sözü edilen fakülte için ge
rekli yer, üniversite sahası içinde ayrılmış bulunmaktadır. 

Başlangıçta, yılda 50 öğrenci, on yıllık gelişme durumuna göre yılda 200 öğrencinin eğitimini 
sağlıyacak kapasitede olan ve Temel Mühendislik Bilimleri, Mimarlık, İnşaat, Makina, Elektrik, 
Gemi İnşaatı, Nükleer Enerji, Kimya, Maden ve Uçak kürsülerini ihtiva eden Mühendislik Bilim
leri Fakültesinin, verimli bir çalışma yapabilmesi için ihtiyacı bulunan öğretim üyesi, öğretim 
yardımcısı ve idari personel kadrolarının istihsalini öngören tasarı komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, geçici, 4 ve 5 nci maddeler, ilişik cetvellerle bir
likte komisyonumuzca da aynen kabul edümiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1196) 
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I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 
C. İnkaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Ege Üniversitesinde bir Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi kurul
ması ile ilgili Ege Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversi
tesinde 4936 »sayılı Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi uya
rınca acılan Mühendislik Bilim
leri Fakültesinin (kuruluş kad
rolarına ait ilişik (1) sayılı cet
vel Ege Üniversitesi ikuruluş 
(kadroları hakkındaki 6953 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele «Mühendislik Büimleri Fa
kültesi» adı altında eklenmiştir. 

MADDE 2. — Mühendislik 
Bilimleri Fakültesi ek görev 
tazminatı kadrolarına ait (2) 
sayılı cetvel 6953 sayılı Kanuna 
ibağlı (2) sayılı cetvele «Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi» adı 
altında eklenmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversi
tesi Mühendislik Bilimleri Fa
kültesinde ek görev suretiyle 
çalıştırılacak üniversite öğretim 
üye ve yardımcıları ile, bu fa
külte öğretim üye ve yardımcı
larının alacakları ek görevler 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Ege Üniversitesinde bir Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi kurul
ması ile ilgüi Ege Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
ajynen kabul edilimıiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesinde bir Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi kurul
ması ile ilgili Ege Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1196) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

dolayısiyle, almakta oldukları 
Üniversite tazminatlarına halel 
gelmez ve bu ek görev hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Mühen
dislik Bilimleri Faikültesinm 
4936 sayılı Kanunun gerektirdi
ği organları kuruluncaya kadar 
Defcanlılk görevi Üniversite Se

natosu tarafından seçilen yine bu 
fakültenin profesörlerinden biri 
tarafından tedvir edilir. Prof e-
ısörler Kurulu ile 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununda der
piş edilen organlar kurulunca
ya kadar Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi öğretim üye ve yar
dımcıları Üniversiteler Kanu
nundaki derece ve yetkiyi taşı
yan kişiler arasından Ege Üni
versitesi Rektörlüğünün teklifi 
üzerine 4936 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre tâyin olunur. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

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

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen 
(2) ısayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici maddesi 
aynen kabul (edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1196) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

Sayı Aylık ; I). Görevin çe/di 

a) öğretim Üyeleri 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
7 
b 

Profesör 
» 
» 
»< 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) Öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 6 
8 » 4 
9 » 10 

10 » 10 
11 » 10 
4 Uzman 1 
5 » 2 

6 Uzman 

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

950 
800 
700 

» 
Okutman 

» 
» 

* akııi ıe 

c) Memurlar 

k\ -eteri 

700 
eoo 
500 
450 

1 250 
1 100 

6 Kütüphane Müdürü 
8 Büro Şefi 
8 Muhasebe Şefi 

11 Muhasebe Memuru 
11 Ayniyat ve Levazım Memuru 
11 İç Hizmetler ve Ambar Me. 
13 Büro Memuru 
14 » » 

| 11 Kütüphane Memuru 

Savı Avlık 

49 

2 950 
1 800 
1 1 100 
1 950 
1 800 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Qr 

'zj 

1 

1 100 
950 
700 
700 
450 
450 
450 
350 
300 
450 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Şayi Ücret 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller) 

fi] SAYILI CETVEL 

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

[2] SAYILI CETVEL 

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

»>•-« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1196) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say ısı : 1197 

Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/526; C. Senatosu 1/919) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 735) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 12 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6645 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci B'rleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi Kuruluş Ka drolan hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 6 . 1968 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyonla havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde önce lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 735) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Karar No. : 23 
Esas No. : 1/919 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 6953 sayılı Kanuna ek kanun) tasarısı komisyonumuzun 9 . 1 . 1969 tarihli toplantısında il
gili üniversite rektörü ve Hükümet temsilcilerinin hazır (bulunması ile görüşüldü; 

Gerek ilgililerin komisyonumuza verdiği bilgiler, gerekse gerekçede izah 'olunan hususlar 
muvacehesinde konu tetkik edilmiş ve tasarı 31 illet Meclisinden gelen şekli ile aynen kabul edil
miştir, 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

rbaşkanınca S. Ü. 
0. Köksail 
da bulunamadı 

Kayseri 
S. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 
İmzada bulunamadı 

Bitlis 
0. Kürûmoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
A. Yümaztürk 

Konya 
M. Varışlı 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Dener 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Sivas 
H. Öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/919 
Karar No. : 102 

10 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 12 . 1968 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 1969 tarihli 25 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilci
leri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Diş Hekimliği Fakültesine, gerekli öğretim 
üyesi, öğretim yardımcısı ve memur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

1955 - 1956 ders yılında hizmete açılan Ege Üniversitesinde, Tıp Ziraat ve Fen fakülteleri ile, 
bunlara bağlı bâzı yüksek okullar mevcut bulunmakta olup, üniversitenin müstakbel inkişaf pro
gramında, ayrıca Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Mühendislik, Edebiyat, Hukuk, İktisat ve 
Siyasi İlimler dallarında yeni fakülte ve yüksek okulların açılması öngörülmüştür. 

Memleketimizin diş hekimine olan ihtiyacının fazlalığı dolayısiyle yeni açılacak öğretim ünitele
ri arasında Diş Hekimliği Fakültesi öncelik almaktadır. Tasarının gerekçesinde, memleketimizde sa
dece 1 931 diş hekiminin bulunduğu ve bunlardan Ankara'da 174, İstanbul'da 1 005 ve İzmir'de 
105 olmak üzere 1 284 tanesinin üç büyük ilimizde toplanmış olduğu belirtilerek, söz konusu fakül
tenin biran önce açılmasının zaruret haline geldiği ifade edilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilen hedeflere ulaşmak yönünden önemli bir kaynak 
teşkil edecek olan Diş Hekimliği Fakültesine ihtiracı bulunan öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve 
idari personel kadrolarını sağlamak maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı komisyonumuzca uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, gemici 1 geçici 2, 4 ve 5 nci maddeler, ilişik cetvel
lerle birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
k ar a rl astırılmıstır, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1197) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
B. Üner 

Trabzon 
Ö .E. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Balıkesir 

C. înkaya 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millet 'Meclisinin kabul 
ettiği •metin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad-
roları hakkındaki 6953 sayılı 

Kanıma ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniver
sitesinde 4936 sayılı Üniversi
teler Kanununun 2 nci madde
si uyarınca acılan Diş Hekim
liği Fakültesinin kuruluş kad
rolarına ait ilişik (1) sayılı 
cetvel, Ege Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 
6953 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele «Diş Hekimliği 
Fakültesi» adı altında eklen
miştir. 

MADDE 2. — Diş Hekim
liği Fakültesi ek görev tazmi
natı kadrolarına ait ilişik (II) 
sayılı cetvel, 6953 sayılı Kanu
na bağlı (II) sayılı cetvele e;Diş 
Hekimliği Fakültesi» adı altın
da eklenmiştir. 

•MADDE 3. — Ege Üniver
sitesi Diş Hekimliği Fakülte
sinde ek görevle çalıştırdacak 
üniversite öğretim üye ve yar
dımcıları ile bu fakülte öğre
tini üye ve yardımcılarının ala
cakları ek görevler dolayısiy-
le üniversite tazminatlarına 
halel gelmez. Ye bu görevler 
için yapılan ödemeler hakkın- ! 

C. Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları liakkmd.uk i 6.953 saydı Ka-

ııuneı ek kü> :;•;-? tasarısı 

MADDE 1. 
İ5;in?e kabul ed 
le avueıı kaim 

— Millet Me. 
ilen 1 nci ı\n\( 
' edilmiştir. 

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

de iv len 

DE 3. -
ıbul eeı! 

,1 :a;)iı 

- .uıüeı J.iec-
vı 3 ııeil nıad-
ccıil mistir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

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

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

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

fs; Sayısı : 119r 

http://liakkmd.uk
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

da 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

.GEÇİCİ MADDE 1. — Diş 
Hekimliği Fakültesi kendi Pro
fesörler Kurulu teşekkül edin
ceye kadar, geçici olarak, Tıp 
Fakültesi Profesörler Kurulun
ca aday gösterilen üç profesör 
arasında Üniversite .Senato
sunca seçilip rektör tarafı :.-.-
dan 2 yıl için tâyin edilecek 
bir dekan tarafından yönetilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — a) 
Üniversiteler Kanununa göre 
gerekli organları kuruluncaya 
kadar Diş Hekimliği Fakültesi 
için lüzumlu öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlileri, Üniversite
ler Kanunundaki derece ve 
yetkiyi haiz kimseler arasın
dan, Ege Üniversitesi .Senato
sunun seçimi. Rektörün teklifi 
ve Millî Eğitini Bakanının ona
yı ile tâyin olunurlar. Bun
ların, gerekli şart ve nitelik
leri haiz olup olmadıklarının 
incelenmesi, en az birisi seçi
min yapılacağı branştan olmak 
üzere, Senatoca 3 profesörden 
kurulacak bir komisyon mari
fetiyle sağlanır. Bu komisyo
na İstanbul ve Ankara üniver
sitelerinden ilgili branş profe
sörleri dâhil edilebilirler. Branş 
profesörü komisyonun tabiî baş
kanı sayılır. Komisyonda bir
den fazla branş profesörü bu
lunursa bunlardan biri Senato
ca başkan olarak görevlendiri
lir. 

b) Asistanlar, Ege Üniver
sitesi Asistanlık Yönetmeliğine 
uygun, bir şekilde Üniversite 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

OBÇİGİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı ; 1197) 
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Millet (Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Yönetim Kurulu kararı ile rek
tör tarafından tâyin olunurlar. 

e) Uzman, okutman ve di
ğer memurlar, dekanın teklifi 
üzerine Sektör tarafından tâ
yin olunurlar. 

»MADDE 4. ÜU Kanun 
yayımı 
girer. 

tarihinde "yürürlüğe 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini iB akanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kalbul edilen 4 neü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mec
lisince kabul edilen 5 nci 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. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1197) 
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(Millet Meclisinin kahul ettiği metne hağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Diş Hekimliği Fakültesi 

D. 

'1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

Gö 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

&; 

Asistan 
» 
» 
» 

revin çeşidi 

a) Öğretim 

Öğretim Yt 

üyeleri 

ir d imci 

Sayı 

1 
1 
2 
4 
4 
4 
6 
6 

]ar% 

5 
5 

10 
10 

Aylık 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

D. 

5 
•6 

7 

•6 

7 
9 

10 
12 
10 
11 
12 
10 
12 

Görevin çeşidi 

Uzman 
» 
» 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Kütüp'lıane Müdürü 
Büro Şefi 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Mutemet 
Memur 

» 
» 

Başhemşire 
Hemşire 

Sayı 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

Aylık 

1 100 
950 
800 

950 
800 
600 
500 
400 
500 
450 
400 
500 
400 

Dekan 

(2) SAYILI CETVEL 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

1 210 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kahul ettiği metne 
bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine ;bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen ka'bul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

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

i>m<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1197) 


