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mesai y a p m a k t ı r l a r . Bu gruplara dahil olanlar; is- j
10 . 2 . İ937 tarih, 3Î27 sayılı Kamınla Devlet
tldîalciler, haritacılar, telsizciler, telemeiler, rasatçılar
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adı altında Baş
ve teknisyenlerdir.
bakanlığa bağlı genel bütçeli bir kuruluş olarak faa
Sayın senatörle?;
liyete başlanıştır.
Bu genel müdürlükte çalışan kıymetli, yılmak bil
15 . 6 . 1942 tarih ve 4256 sayılı Kanunla bu ka
meden memleket klarnetinde hayatları pahasına da
mımın bazı maddeleri değiştirilmiş ve bazı hükümler
olsa fedakârlıkla vazife vermek aşkıyla ncket bekle
eklenmiştir.
yen memur kardeşlerimize gerekli haklarının azamisi
15 . S . 1957 tarih, 6967 sayılı Kanunla Devlet
nin verilmesini temenni etmekteyiz.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlıktan,
3. Meteorciejl Teşkilat:, msrvmt meteoroloji is
Tarım Bakanlığına devredilmiştir.
tasyonları sayısı bakımından, yeterli değildir. İstas
Yine 3 . 2 . 1978 tarihli Kararname ile bugün
yon sayıları artırılırken, batan istasyonların kapasite
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Başbakanlığa
lerinin yif "t"\*"i v^er r e c i n e de gl -"l~:-.e'. '!:•'.
bağlanmış bulunmaktadır.
4, Tsr'f şJîekcr'yic m?:'-*.':: arasında''! kake-IejBa Genel Müdürlüğün amaçlarına gelince :
roenin ve b'kji ahvveT~"zıİP daha sikaül ve rai: ak!
Türkiye'nin havası, suyu, iklimi ve umumiyetle
olmasına çahşılnıakdır.
meteoroloji ile ilgili işier üzerinde çalışan ve bu yolda
5.- Meteorolojik hkmetierin günün şartlarına uy
çahşmak ürere teşekkül halinde bulunan bütün ku
gun olarak yürütüime2İs öncelikle gelişen ve değişen
ramları da içine almak ve Türkiye'nin bu sahadaki
askeri ve sivil iıer türlü hizmetlerini yürütmek bu Ge
teknik bilgilerle mücehhez personelle çalışmak ve uy
nel Müaürüiğiin amaçları arasındadır.
gulamakla mümkündür. Günümüzün gerektirdiği ih
tiyaçları eksiksiz olarak karşılamak için personel eğiGörevlerini dört anamadde üzerinde toplamak
timine ehemmiyet verilmeli ve latanbal Teknik Üni
mümkündür sayın senatörler:
versitesinde yetiştirilen meteoroloji mühendislerinden
1= Milli ve milletlerarası çalışmalarla belirli alan
istifade edilmelidir.
larda hareket eden yerli, yabancı, askeri, sivil, kara,
deniz ve haya taşıtlarının korunmalarını sağlamak,
Sayın senatörler;
yari içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait ¥itçe görüşü
tevekküllere ve halka gerekli bilgiyi hazırlamak.
lürken, tarihi Kandilli Rasathanesinin durumuna da
2. Memleketin bayındırlık, ulaştırma, adalet,
değinmeden geçemeyeceğim.
ekonomi5 sağlık ve kültür faaliyetleri için gerekli yar
Rahmetli Fatin Hoca devi inde ve ondan sonra o
dımcı çalışmaları hazırlamak.
günkü namüsait şaıüara rağmen ilmi bir şükret ya
3. Kara. Deniz ve Kava Kuvvetlerimizle, NATO
par? Kandilli Rasathanesi maalesef îîsai hüviyetini -kay
ve £ S k i T O askeri antlaşmaları sebepleriyle 3'itklenbetmiş, Boğazlçi-ıre yazlık hır sayfiye kaime gelmiş
tir. Uzun zamandan beri rarathaneye yerleren başta i m!ş olduğa askeri sonnnkıkrkları yerine getirmek.
4. Türlüye çanında yapılan rasat ve etütîeriyle,
rasathane müdürü olmak ürere, en küçük rerıonelkre
Türlüye
çr.pında yardan ilmi araştırma, inceleme, ve
kadar bir revizyondan geçmesinin sarini olduğu İnan
ayrıca
yatırım,
planlarına ışık tatmak, bu Genel Mü
andayız. Kendilerine bağlı olmasa dahi, Sayın Bakan
dürlüğün
görevleri
arasmda yer almaktadır.
dan ve Genel Müdürden rican; tarihi Kandilli Ra
Sayın senatörler;
sathanemizi Uganda ayarı kir rasathane olmadan
Bu kuralrşan teşkilat ve personel durumu bakı
kurtararak, eski ilmi ve şöhretli ismine layık bir hale
lmadan
bir iki cümle söylememe müsaade buyurma
getirmeleri hususunda gayret göstermeleridir.
nızı
rica
ederim.
1978 mali yılı Devlet Meteoroloji îşieri Genel Mü
Devlet Meteoroloji İşleri Genci Müdürlüğü bu gö
dürlüğü Bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını
revleri; merkezde genel müdür, teknik ve idari olmak
diler, Adalet Partisi Grupn adına hepinizi saygılarla
üzere iki genel müdür yardımcısı yönetiminde, S da
selamlarım, (A? snralanmlan alkışlar)
ire başkanlığından oluşmaktadır. 19 şube müdürlüğü,
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdem.
taşrada 15 bölge müdürlüğü bünyesinde toplanmış,
Başka süs isleyen? Yek.
4 uluslararası hava limanı ve deniz istasyonları, 5 raBuyuran Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI El'İVlliill AKOVA (Sivas | dar,, 6 raciyosoride- 59 sinoptik ve hava meydanları,
184 büyük klimatoloji, 200 küçük klimatoloji 742 yaMilletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler;

