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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL K U R Ü £ A SUNUŞLARI 515 
1. — Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem'-

in, önceki birleşimde Ağrı Milletvekili Ab-
dülbâri Akdoğan'ın Ağrı Lisesinde geçen 
bir olay hakkında yaptığı gündem dışı ko
nuşmasına cevap veren ve gerekli işlemin 
yapılacağım belirten demeci 515:516 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Karadeniz Balıkçılık Kooperatif
lerinin problemleri ve alınması gerekli ted
birlere dair demeci 516:517 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-
ün, Trafik Nizamnamesine uyulmamasm-
dan doğan can ve mal kaybına dair de
meci ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'm 
cevabı 517:519 

4. — Devlet Bakam Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in Karadeniz Balıkçılık Kooperatifleri 

Sayfa 
hakkındaki konuşmasına cevap veren de
meci 519 

5. — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm, 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu ve eklerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesi hakkında önergesi (4/276, 1/461) 519: 

519:520 
6. — Konya Milletvekili Nazif Kuru

cu'nun, muhalefete mensup belediye baş-
kanlariyle köy muhtarlarına yapılan bas
kıların tesbit edilmesi için Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 520 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında 
büyük etkisi olacağı anlaşılan boraks ma
denlerinin ulusal çıkarlarımıza en uygun 
şekilde değerlendiıilmesi için Meclis araş
tırılması yapılmasına dair önergesi (10/29) 520: 

521 
8. — Suudi Arabistan ve Libya'ya ya-
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Sayfa 
pacakları ziyaretler sırasında kendisine 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/83G) 521 

9. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'-
nin, partisinden ayrıldığı için parti oranın
dan seçilmiş olduğu Ulaştırma ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar komisyonlarından çe
kildiğine dair önergesi (4/277) 521:522 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 522 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bclu Üye

si Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü madesdiyle 15 nci madesinin ilk 
fıkrasının değiştirilme3İne dair kanun tek
lifi ye Adalet Komisyonu raporu (2/146) 
(S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) 522:528 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece eğitimi yapan yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlen
dirilecek öğretmenler ile asistanlara ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş-

Sayfa 
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 111 e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı: 979) 528:533 

3. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 533 

4. — İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/387) (S. Sayısı : 472) 533:543 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
441 ve 441 e 1 nci ek) 543:554 

m** 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, Bursa 
merkez ve ilçelerinde vukubulan sel ve don 
âfetleri dolayısiyle zeytin ürününün ve üretici
lerinin uğradığı zararlar karşısında alınacak 
tedbirlere, 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan da, Ağ
rı Lisesinde 30 . 12 . 1967 günü vukubulan 
bir olaya ve lise müdürünün öğrencilerine sar-
fettiği ağır sözlere dair gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, Parti
sinden çekilmiş olması sebebiyle parti oranı 
içinde seçilmiş olduğu Meclis Hesaplarını ince
leme ve Gümrük - Tekel Komisyonlarından da 
çekildiğine ve, 

Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın da, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifini 

geri aldığına dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, Çorum Mil
letvekili Ahmet Uysal ve 11 arkadaşının Tarım 
Bakanlığının muhtelif kademelerinde hizmet 
gören bölge ziraat okulları mezunu personele 
mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi ve C. Sena
tosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türker ve 6 ar
kadaşının Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan hayvan sağlık memurlarına ödenek veril
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Mec
lisinin 14 ncü Birleşiminde kurulmuş olan Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
kabul olundu. 

Başkanlık Divanında boş bulunan bir kâtip 
üyelik için T. i. P. Grupunun, gruplarınca aday 
gösterilmiyeceğine ve M. P. Grupunun da Kon-
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ya Milletvekili İsmet Kapısız'in, aday gösteril
diğine dar yazıları okundu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip 
üyelik ile bâzı komisyonlardaki açıklara birlik
te seçim yapılması kabul olundu ve yapılan se
çimler sonunda adayların gösterildikleri yerle
re seçilmiş bulundukları bildirildi. 

Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in, 2510 Sa
yılı İskân Kanununa ek kaun tasarısının hava
le edilmiş olduğu içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek bir Geçici Komisyon kurulmasına ve 

Manisa Milletvekili Muammer Erten ve 6 
arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri ve Böl
ge Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanunu tasarısının ivedilikle görüşül
mesine dair önergeleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1963 tarih
li ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili ko
misyon Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması
na dair ve, 

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, 
üçüncü Maddelerinin yürürlük sürelerinin 20 
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü Maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı

ları öncelik ve ivedilikle 
olundu. 

görüşülerek kabul 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısı ve tekliflerinin, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi ve tümü üzerindeki görüşmelerden 
sonra maddelere geçilmesi kabul olundu. Mad
deler hakkında verilen önergeler üzerine bütün 
maddeler komisyonca geri alındığı için, bu 
kanunun görüşülmesine gelecek birleşimde de
vam olunacağı bildirildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da, 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek, 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa 
ek, 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5329 sayılı Kanuna ek, 

Ankara üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka
nununa ek kanun taşanları, öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul olundu. 

22 . 1 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,50 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'-
un, Mardin ilinde, İkinci Beş Yıllık Plânda, ik
tisadi durumda ferahlık yaratacak bir sınai ya
tırım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/696) 

Yazılı sorular 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Çermik - Çüngüş ilçe
leri arasındaki karayolunun ne zaman yaz - kış 
işler duruma getirileceğine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/620) 
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2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bo-
gazkale bucağındaki Tarım Kredi Kooperati
finden 1967 yılında alman kredilere dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir, (7/621) 

3. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâzı köyleri 
ilgilendiren köprünün yapılmaması sebebine ve 
ne zaman yapılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/622) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal '-
m, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa, Millî Eğitim, 
Turizm ve Tanıtma bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/623) 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürünün tutumuna 
dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/624) 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde çalışan 
personelin adedine ve ikramiye verilip verilme
diğine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/625) 

7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve Emniyet Teşkilâtına dair yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/626) 

TASARI 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı. 
(1/464) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı. (1/465) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
3. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 

Hilmi Onat'm, Gençlik ve Spor Bakanlığı ku
rulması hakkında kanun teklifi. (2/626) (içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyü
nün heyelandan korunması için ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, İmar ve iskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/627) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Federal Almanya Cumhuriyetine 
yapılan ziyarete dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/628) 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair yazılı soru 
önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/629) 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair yazılı soru önergesi, Adalet ve içişleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/630) 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hakkın
da, 3023 numaralı Kanuna göre çıkartılan tüzü
ğe dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/631) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa ve Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/632) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Nevzat özerdemli'nin 6197 sayılı Eczacılara ve 
eczanelere ait Kanuna ek kanun teklifi. (2/627) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim 
aylığı alanlara da geçici zam (avans) veril
mesini sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/628) (Maliye ve Plân komisyon 
larına) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili ilyas Seçkin'in 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/629) (Çalışma Komis
yonuna) 

7. — Giresun Milletvekilleri Ali Cüceoğlu 
ve M. Kemal Çilesiz'in, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı ilkokul öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında ka
nun teklifi. (2/630) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

BAŞKAN — Esami okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

±t — Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'in, 
önceki birlerimde Ağrı Milletvekili Abdülbâri 
Akdoğan'ın Ağrı lisesinde geçen bir olay hak
kında yaptığı gündem dışı konuşmasına cevap 
veren ve gerekli işlemin yapılacağını belirten 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, ge
çen oturumda yapılan gündem dışı konuşmaya 
cevap vermek üzere söz istiyorsunuz; buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Pek muhterem arkadaşlarım; 
19 tarihli Cuma günkü Birleşimde Ağrı Millet
vekili Sayın Abdülbâri Akdoğan Ağrı Lisesin
de bir bayrak merasimi münasebetiyle cereyan 
eden nahoş bir hâdiseden bahisle, gündem dışı 
söz almış ve bu husustaki düşüncelerini belirt-

22 . 1 . 1968 O : 1 

RAPOR 
8. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 

Oktay Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un, 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz vardır, müzakerelere başlıyo

ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mistir. Bu hâdisenin vukubulduğu veya o tarz
da cereyan edip etmediği hakkında henüz bil
gimiz yoktur. Bu hususta bize de mesele inti
kal edince gerekli tahkikat açılmıştır. Tahkikat 
neticesine göre gereği yapılacaktır. 

Sayın Akdoğan'ın bu münasebetle heyecanı
na iştirak ederim. Türkiye bir bütündür, Batı'-
dan Doğu'ya, Kuzeyden Güneye her yerde ya-
şıyan bütün vatandaşlarımız aynı Türklük şe
refi ve sorumluluğu içindedir, veya oradaki ce
reyan eden bir hâdise münasebetiyle gençlerin 
izzeti nefislerini kırıcı, gururlarını zedeleyici 
bir tutum içinde ve bir beyan içinde buluna
maz. Sayın Akdoğan emin olsunlar ki, eğer hâ
dise üzücü bir tarzda cereyan etmişse, mutlak 
surette gerekli kanuni icapları yerine getirile
cektir. Bütün ilgililerin vazife görürken âzami 

»« • • • » i M 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

• • » • < > » • < » •<••• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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titizlik içinde bulunmalarına, millî gurura su
reti katiyede üzücü beyanlarla bir gölge dü
şürmemelerine dikkat etmeleri bilhassa isten
mektedir. Biz, yurdun hiçbir yerine ayırım 
yapmamak ve her yerdeki bütün ilgililerin ay
nı titizlik içinde âmme hizmetlerinin icabı ve 
sınırları içinde kalmasını, bütün öğrencilere 
aynı anlayış içinde olmalarını, onlar da millî 
birliği, millî şuuru yaratıcı tarzda onlara hita-
betmelerini ve bu havayı yaratmalarını iste
mekteyiz. 

Tekrar kendilerine katiyetle ifade ediyo-
yorum. Eğer hâdise kendilerine intikal eden 
beyan tarzında olmuşsa, her hangi zedeleyici 
ve kırıcı bir hitapta bulunulmuş ise mutlaka 
kanunî gereği yapılacak ve o müdür hakkında 
gerekli işlemler yerine getirilecektir. Hürmet-, 
lerimi sunarım. 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz Balıkçılık Kooperatiflerinin problem
leri ve alınması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, gündem 
dışı Balıkçılık Kooperatifleri hakkında Hükü
metin dikkatini çekmek üzere söz istemişsiniz. 
Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-
kan, muhterem arkadaşlarım; huzurunuza ge
tirmiş olduğum konu Karadenizdeki Balıkçılık 
Kooperatiflerinin durumu hakkında Sayın Hü
kümetin nazarı dikkatini celbetmek konusudur. 

Karadenizde ve diğer denizlerimizde balıkçı
lık iki konu üzerine oturtulmuştur. Bunların 
bir tanesi gıda maddelerimizi teşkil eden balık
çılık, bir de yağ konusunda bilhassa Rize, Trab
zon, Giresun ve Ordu vilâyetlerinde kurulmuş 
olan kooperatiflerin yapmış oldukları avcılık
tır. Bu da silâhla yapılmaktadır. 8 mm. lik 
Fransız tüfekleriyle avlanmakta olan yunus ba
lıklarının avlanabilmesi için bugün Ziraat Ve
kâletine müracaat edilmiş, heyet burada 52 gün 
kalmıştır. Ziraat Vekâleti Millî Savunma Ba
kanlığına gerekli yazıyı yazmış, fakat bir neti
ce alamamış. Millî Savunma Bakanlığı der ki; 
«kanunum müsait değildir. Şimdiye kadar mer
mi verilmişse de, tüfek verilmişse de bundan 
sonra veremiyeceğim.» 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Vekâleti
ne başvurulmaktadır; Ticaret Vekâleti ilgilene-

memektedir. Mevcut olan bir kanuna göre bu
na kendisini yetkili görmediğini tesbit etmiş
tir. Zaten Su Ürünleri Kanunumuz halen Mec
listedir. Zannederim ki, Geçici Komisyondan 
geçmiş, yakında Meclis gündemine gelecektir. 
Bu kanun çıkıncaya kadar 1957 de çıkan '6968 
sayılı Zirai Mücadele Kanununun şümulü içeri
sine girmesi lâzım gelir. Bu yunus balıklan 
muzır bir balıktır. Bugün bilhassa insanların 
yedikleri balıklardan günde beheri asgari on 
kilosunu yutar. Karadeniz gibi bir denizde on 
milyondan fazla yunus balığı varsa tahmin ©de
rim ve takdir edersiniz ki, senede 50 - 60 mil
yon kilo balık bu muzır balıklar tarafından yen
diği halde Ziraat Vekâletinin Kanununda tasrih 
edilmediği için bu balıkların avlanması ve mü
cadele yapılması ve muzır hayvan kısmına ko
nulması konusu mevzuu bahis edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Hükümetten 
rica ediyorum; beş kooperatif ve bu beş koope
ratife bağlı bulunan müstaJhsıl balık avcılan 
hali hazırda boş ve muattal durumda kalmışlar
dır. Kooperatifleri kurmuşlardır; 1956 - 1957 
senesinden itibaren bu kooperatifler vazife 
görmektedirler. Fakat, şimdi silâh verilmediği 
için, fişek verilmediği için av yapamamakta
dırlar. İçişleri Bakanlığı kaçakçılık mevzuun
da şüphelenerek, bu arkaclaşlann denetimini 
bir tarafa bırakmış, bunlara fişek verilmemesi 
için yazı yazmıştır. Millî Savunma, «ben ka-
nşmam» der, Ziraat Vekâleti «Kanunun şümu
lüne girmez» der, Ticaret Bakanlığı «Benim 
Kanunum yetkisizdir» der. O halde bu vatan
daşlara! ve bununla geçinecek olan ailelerin 
ne ile geçineceğini Sayın Hükümetin nazarı dik
katine arz ederim. 

Ayn olarak bir konuya temas etmek istiyo
rum: Su ürünleri zirai ürünlerdendir. Bu ürün
lerin avcılığında çalışan işçilerin, bilhassa Gü
ney illerinde, Adana'da bulunan İşçi (Sigortala-
n Kunımu, sigorta primi ödemeleri için mua
mele yapmaktadır. Karadenizde de bu böyle
dir. İstirham ediyorum; tanm ürünlerinden 
sayılan ve tarım işçisi sayılan balıkçılardan 
bu primin kesilmesi mümkün değildir, bugünkü 
kanuna göre, Tanm işçisi kanunu çıktığı zaman 
elbette ki bu da onun şümulüne girmiş olabilir. 
Sayın Hükümetten istirham ediyorum; bu ko
nuda gerekirse kararname, gerekirse iki sa-
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tırlık kanun getirerek bu .müstahsil olan va
tandaşların, ailelerin geçimini temin eden bu 
kooperatiflerin yaşamasına imkân versinler. 
Hürmetlerimle. 

3n — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
Trafik Nizamnamesine uyutmamasından doğan 
can ve mal kaybına dair demeci ve İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün; gündem 
dışı söz istemişsiniz, beş dakika kaydı ile bu
yurun. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; ihmal, tedbirsizlik ve 
trafik nizamına uymamaktan her gün birçok 
trafik faciası haberlerini duymaktayız ve yü
reklerimiz acı ile burkulmaktadır, istatistikle
re bakınca trafik kazalarında can ve mal kay
bına uğrama bakımından Türkiye Dünya'da bi
rinci gelmektedir. Bu, çok acıdır. Devlet 
olarak, Millet olarak bu konu üzerine ciddiyet
le eğilmek lâzımdır. Teknik arızalardan trafik 
kazaları oranı çok düşük, daha ziyade ehliyet
sizlik, fazla çalışma ve fazla süratten bu ka
zalar meydana gelmektedir. Bunların tedbirini 
almak zannederim ki kolaydır. Hastalığa par
mak basmak, onun mevcudiyetini kabul etmek 
ve bu konuda ciddiyetle tedbir almak lâzımdır. 

Gerek motor, gerek direksiyon bakımından 
tam ehliyetli olduğu halde bir vatandaş ehliyet 
almakta cidden müşkilât çekerken, defalarca im
tihana tabi tutulurken; kendisi tanınmadan, 
bilinmeden «gıyabında ehliyet verilmiş» sözleri 
hiç de iftira değil. Sürat kontrolü için yollar
da noktalar vardır. Bu noktalardaki görevli
ler vasıtaları murakabe ederken, kontrol eder
ken, vasıtanın içindeki sahibine veya şoförüne, 
kendisiyle anlaşmasına veya arasındaki dost
luğa göre muamele yapmaktadır, tş saati 
için vasıta kullananların ellerinde karneler 
vardır. Bir şoförün elinde üç tane iş karnesi
nin olduğu tesbit edilmiştir. Değişik karne
leri ibraz etmek suretiyle altı saat çalışmak 
durumundaysa bir şoför, oniki saat çalışabil
mektedir ve bu suretle elbette gücünün dışına 
çıktığı için de her hangi bir yere yuvarlanmak 
durumunda kalmaktadır. Yahut yine iş kar
nesi elinde tek olsa dahi, kendisini kontrola 
memur olan arkadaşla anlaşabilmesine bağlıdır 
işini yürütmesi. 

Sayın ilgililerden samimî olarak bu konuları 
arz ediyorum ve tedbir istiyorum. 

Bu arada vasıta sahipleriyle şoförlerin hak
lı bulduğum şikâyetlerini de Yüksek Heyetinize 
arz etmek isterim. Türkiye'de aynı şehirde kul
lanılan aynı model, aynı marka, aynı tip bir 
vasıtaya değişik adedde yolcu taşıma ruhsatı 
verilmektedir. Minübüs diye isimlendirdiğimiz 
yolcu taşıyan motorlu araçlardan aynı tip, 
aynı marka, aynı model vasıtalara aynı vilâ
yete bağlı olan bâzı ilçelerde on kişi, bâzısında 
sekiz kişi taşıma ruhsatı verilmektedir. Bu, hak
lı olarak şoförler arasında ve vasıta sahipleri 
arasında şikâyet konusu olmaktadır. 

Ayrıca Türkiye'de yük kontrolü, yük taşı
yan vasıtaların tonaj kontrolü bir bölgede ya
pılmaktadır. Bu bölgeye yolu tesadüf eden şo
förler veya vasıta sahipleri behemehal bu kon
trol yerinde ya ceza ödiyecektir veya o kon
trolü yapanlarla anlaşmak mecburiyetinde kala
caktır. Yük taşıyan vasıtaların İstanbul'da kar
şıya geçme durumunda da yine bir anlaşmazlık 
vardır, trafikle Denizyolları arasında. Trafik 
vasıtaya şu tonajda diye bir belge vermiş, De
nizyolları vasıtanın markasına bakıyor, modeli
ne bakıyor, «hayır bu vasıtanın şu tonaida, ol
ması lâzımdır, ben bu tonaj üzerinden ücret alı
rım» diyor. Şoför ya fazla ücret ödemek zorun
dadır veya vasıtasını karşıya geçirememek du
rumunda kalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, lütfen toparlayın. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Trafikle De
nizyolları idaresinin bu konuyu kendi aralarında 
halletmesi iktiza eder. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet otoritesini, 
Hükümetin var olduğunu vatandasın vicdanın
da kuvvetle inandırabilmek demokratik rejime 
hizmetin başında gelir. Devleti temsil eden me
murların traktör kullanan vatandaşlardan pa
zarlıkla para aldığı köyde şayi olursa, şehirde 
onbeş lira ceza yazarken köyde traktör kul
lanan vatandaşa sen ehliyetsiz bu traktöre bin
mişsin diye yüz lira ceza yazarsa Hükümetin 
otoritesi de, dolayısiyle Devletin otoritesi de 
sarsılır ve iste bu nizamın alevhinde olan in
sanların, «Bu düzen değişmelidir derken bu
nu kastedivoruz», seklindeki sözleri vatandasın 
kafasında başka mâna yaratır. İlgililerin ciddi-
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yetle bu konular üzerine eğilmelerini, gerekli 
tedbirleri almalarını rica ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Üstün arkada
şımızın trafik kazalariyle ilgili temenni ve ten-
kidleri hakikaten yerinde bulunmaktadır. 

Trafik kazaları, Türkiye'de Türk cemiyeti 
için, Devlet ve Hükümet için bugün bir numa
ralı problem olarak karşımızda bulunmaktadır. 
Maalesef senede trafik kazaları neticesinde 
14 500 vatandaşımız yaralanmakta ve sakat 
kalmakta, 3 000 ilâ 4 000 arasında trafik kaza
larından vefiyat vermektedir ve bunun millî 
gelirimize zararı ise 600 milyon liraya baliğ ol
maktadır. Şu acı hakikatler karşısında Hükü
met bu meselenin üzerinde ciddiyetle, ehem
miyetle durmaktadır. İçişleri Bakanlığı olarak 
trafik kazalarının önlenmesi hususunda ciddî 
tedbirler almak mecburiyetinde olduğumuzun 
idraki içindeyiz. 

Bu cümleden olmak üzere mer'î olan Trafik 
Kanunu, biraz evvel sıraladıkları ehliyet ver
me, karne ve ona mümasil ceza ve diğer husus
larda bugünün ihtiyaç ve şartlarına maalesef 
cevap verebilecek ve bunu karşılayabilecek du
rumda bulunmamaktadır. Yeni Trafik Kanunu 
hazırlanmıştır, Bakanlar Kurulunun tetkikine 
sunulmuştur. Zannediyorum İki, bir hafta için
de Büyük Meclislerin tetkikine sunulmak üze
re takdim edilecektir. Bu kanunda yenilikler 
vardır, kanun, uzun tetkik neticesinde hazır
lanmıştır. Muayyen insanların dört duvar 
arasında hazırladığı tasarı mahiyetinde değil
dir. Alâkalı müesseselerle, bizzat sürücülerle, 
hâkimlerle, üniversitelerle ve bittecrübe bu işle 
uğraşan mesul makamların tetkikatı neticesin
de, derin bir araştırma neticesinde tasarı vücu
da getirilmiştir. Ümidederim ki, Meclislerde 
kısa zamanda müzakeresi mümkün olur. Ka
nunlaştıktan sonra birçok hususlarda ihtiyaç
ları karşılayıp kazaların önlenmesi mümkün 
olacaktır. Ayrıca mevcut Trafik Kanununun 
üçüncü maddesine gjöre kurulması derpiş edilen 
bölge trafik teşkilâtı zamanımıza kadar kurul
mamıştır. Geçen sene teşkilâtı kurduk. 70 va
sıta ile dört bölgede faaliyete geçen bölge tra
fik teşkilâtı sayesinde, (ki, trafik kazalarının 

büyük kısmı hepinizce malûm bulunduğu üze
re Edirne - İstanbul - Ankara - Adana - İsken
derun, keza Edirne - İstanbul - Eskişehir -
Konya ve Adana - İskenderun hattında olmak
tadır, yüzde 40 kazalar bu güzergâhta vukua 
gelmektedir) bu güzergâh üzerinde kurulan 
ve Ege bölgesinde kurulan dört bölge trafik 
teşkilâtiyle, bu bölge teşkilâtı kurulan yerler
de % 25 nisbetinde ölü ve kaza sayısı azalmış 
bulunmaktadır. 1968 bütçemizde bu teşkilât 
sayısını artırıyoruz, sekize çıkarıyoruz. Türki
ye'ye şâmil plânımız 15 bölgeyi derpiş etmek
tedir. Bu sene dört teşkilât daha kurmak su
retiyle ve yetmiş vasıta ve yeterli memur ver
mek suretiyle mehma emken 1968 yılında geç
miş yıllara nazaran trafik kazalarını azaltma 
imkânı hâsıl olacaktır. 

Ayrıca yine komisyonda da arz ettiğimiz 
ve geçen sene (kabul buyurulduğu üzere, tra
fik kontrolü bakımından bütün yurdumuz SSP 
sistemi telsiz şebekesiyle bağlanmaktadır. Bu 
suretle trafik kontrolları telsiz şebekesi saye
sinde, telsizle mümkün hale gelecektir. 

Diğer taraftan yine Meclislerde kabul bu
yurulduğu üzere 3 000 polis kadrosu almış va
ziyetteyiz. Türkiye'de mevcut trafik polisinin 
sayısı arkadaşlar 1 600 dür. 400 kilometreye 
ayda bir trafik memuru düşmektedir. Oysa 
Garp memleketlerinde 50 ilâ 60 kilometreye bir 
trafik memuru düşmektedir. Keza memleketi
mizde yine 300 ilâ 500 kilometrelik sahaya bir 
trafik arabası düşmektedir. Halbuki 100 kilo
metreden fazla olmaması iktiza eder. Bütün 
bunlar gayet sistematik bir şekilde hesaplan
mıştır ve 1968 yılında bölgeler sekize çıkarıl
mak suretiyle zannediyorum ki, önümüzdeki 
sene inşallah aldığımız tedbirler ve gayretler 
sayesinde kazalar büyük ölçüde azalacaktır. 

Yeni getirdiğimiz kanunla ehliyet verme 
mevzuu polisten alınmaktadır. Polisi bu işten 
tamamen tenzih etmek iktiza eder. Son çıkan 
büyük ölçüdeki ehliyet yolsuzluğunun da kim
ler tarafından yapıldığı gazetelerde her halde 
manzurunuz olmuştur. Görülüyor id, hâdisenin 
büyük kısmı başka ve gayrimesul teşekküller 
tarafından suiistimal edildiği halde emniyet 
teşkilâtına mal etmek ve şaibe altına alınmak 
istidadı vardır. Polisi bütün bunlardan tenzih 
etmek ve aslî görevini yapmak üzere yeni ka
nunla ehliyet verme işi karayollarına bırakıl-
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maktadır. Yine buna benzer kontroller, cezai 
müeyyideler de günün şartlarına göre yeni ka
nunumuzda hazırlanmıştır. Daha fazla detaylı 
malûnrat ancak müzakereler sırasında ortaya 
konabilir. Arkadaşımın hassasiyetine teşekkür 
ederim ve tenkid ve temennilerini de ciddiyetle 
tetkik edeceğimizi saygılarımla arz ederim. 

4. — Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu-
nun, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in Ka
radeniz Balıkçılık kooperatifleri hakkındaki ko
nuşmasına cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; sayın Şener arkadaşımızın Kara
deniz bölgesindeki balıkçılık kooperatifleri hu
susunda gündem dışı huzurunuza getirmiş oldu
ğu mevzu hakkında bir iki söz söylemek isterim. 

Hakikat halde bu bölgedeki kooperatif men
supları, arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, balı
ğı gıda maddesi olarak ve büyük bir kısmını da 
ki, bu külliyetli bir miktar teşkil eder. Trabzon'
daki Balık Unu Fabrikasına yağ veya balık unu 
yapmak üzere satarak geçimlerini temin ederler. 
Bunun içindir "ki, zamanımızda bu bölgedeki ko
operatiflerin gerek yeniden kuruluşları 
ve gerekse kurulmuş olan kooperatifle
rin birlik halinde daha iyi teşkilâtlan
ması ve organize olmaları bakımından Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde devam eden çalışmalar 
aşağı yukan son safhasına gelmiştir. Bu çalış
malar ikmal edilip bölgede kooperatifler birliği 
kurulduğu takdirde birlik vasıtasiyle koopera
tiflere, tabiatiyle kooperatif mensuplarına gerek 
933 sayılı Yetki Kanunundan ve gerekse Ziraat 
Bankası kaynaklarından kredi imkânları ver
mek daha iyi bir yola girecek ve kooperatif 
mensuplarının, gerek tabiatla olan, denizle olan 
mücadelelerinde daha kuvvetli olmaları ve ge
rekse daha modern araç ve vasıtalara kavuşma
ları tahakkuk safhasına girmiş buluncaktır. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki, ik
tidara geldiğimizde bu bölgedeki avare vatan
daşlarımızın fabrikaya kilo başına teslim fiyatı 
15 kuruş olan ücretleri % 50 niiı üstünde bir ar
tışla 25 kuruşa çıkarılmıştır. Zannediyorum ar
kadaşımın da müşahede etmiş olduğu gibi böl
gede bu, balıkçılar bünyesinde büyük bir ferah

lık yaratmıştır. Bu tarzda faaliyetlere devam 
edeceğimize arkadaşlarımızın emin olmasını rica 
ederim. 

Ancak, arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu 
mermi meselesi hakikaten bir mevzuat mesele
sidir, arkadaşlara intikal ettirilecektir. Mevzuat 
uygun olduğu takdirde gerekli yardımın yapı
lacağından emin olmasını rica ederim. 

Ancak mevzuat müsaidolmadığı takdirde; 
Hükümet tarafından Meclise sevk edilmiş olan 
Su Ürünleri Kanunu bildiğim kadariyle komis
yondan çıkmıştır, zannediyorum ki, Yüce Heye
tin müzaheretiyle bu dönemde inşallah kanun
laşması mümkün olacaktır. Bu kanunlaştığı tak
dirde de mevzuattaki noksanlık bu yolla telâfi 
imkânı bulacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

5. — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, 3204 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
ve eklerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının, Tarım ve Plân komisyonlarından se
çilecek 5 er üyeden kutulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında önergesi (4/276, 1/461) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tarım 
Bakanı Sayın Bahri Dağdaş'ın bir geçici komis
yon kurulması hakkında önergesi vardır, oku
tuyorum. Bilâhara tasviplerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Başkanlığınıza takdim edilmiş olup 
Tanm ve Plân komisyonlarına havale edilen 
1/461 esas sayılı (3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı) zamanla mukayyet ve 
acele çıkarılması gereken bir kanun olup, Mec
lisin yaklaşan bütçe müzakereleri ve toplantı za
man, sayısının azlığı sebebiyle havale edilmiş ol
duğu Tanm ve Plân komisyonlarından seçilecek 
5 er üyeden kurulu bir geçici komisyon teşkili 
ile sözü geçen tasannın bu komisyonda görüşül
mesi hususuna karar verilmesini arz ve tejklif 
ederim. 

Tarım Bakanı 
Konya 

Bahri Dağdaş 
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BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Bu 
takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. Gereği yapılacaktır. 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanlariyle köy 
muhtarlarına yapılan baskıların tesbit edilmesi 
için Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

BAŞKAN — ŞimdiKönya Milletvekili Sayın 
Nazif Kurucu'nun bir Meclis araştırması öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Ankara 19 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahallî idareler, bu arada özerk bir varlık 
olan köy ve belediyeler, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi demokratik rejimin temel kaynak
landır. Bunlar hakkında Anayasamızın 116 
nci maddesinde: 

«... Seçilmiş organlarının organlık sıfatını 
kazanma ve kaybetmeleri hakkındaki denetim,, 
ancak yargı yolu ile olur» denilmek suretiyle 
özerklikleri tanınmış ve yapılabilecek mura
kabenin temel unsuru tâyin edilmiş bulunmak
tadır. 

Durum böyle iken birtakım mülga kanun
lardan faydalanılarak ve Memurin Muhakemat 
Kanununun 12 nci maddesi kasten yanlış tef
sir edilip, bu yanlış yorum esas alınarak, mu
halefete mensup köy muhtarları ve belediye 
başkanları hakkında çeşitli baskılara başvurul
duğu görülmekte ve tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bu yanlış ve kanunsuz tasarrufları Yü
ce Danıştay durdurmakta ise de, geçen zaman 
içinde, İçişleri Bakanlığının devam eden baş
kası büyük haksızlıklar ve huzursuzluklar ya
ratmaktadır. Bütün bu ikazlara ve Danıştay 
kararlarına rağmen İçişleri Bakanlığı taam-
müd halinde bu baskıyı sürdürmektedir. Bir 
yerde yapılan baskılar hakkındaki ilâmlar, 
diğer işlerde örnek alınmamakta; kanunsuz 
ve Anayasaya aykırı baskıya devam olunmak
tadır. Bu arada bir çok belediyelere, köylere 
ve Ankara Belediyesine yapılan baskılar hay
ret ve ibret vericidir. Mülkiye teftiş teşkilâtı 
bu baskıya alet edilmek için, kanunlara ve 
kendi tüzüğüne aykırı çalışmaya zorlanmıştır. 
Mülki idarenin, köy ve belediyeler üzerinde 

iktidarın arzu ettiği baskıyı yapmasa gayesi ile, 
idare âmirlerine de ağır baskı yapılmış; bunla
rın mutlak surette iktidara dönük bir partizan
lık içinde bulunmaları sağlanmaya çalışmış
tır. 

Bütün bu baskıların, kanunsuzlukların ve 
Anayasaya aykırı tasarrufların, Türkiye'de en 
iyi çalışmayı gösteren muhalefete mensup be
lediye ve köylere yapılan tazyiklerin tesbit 
edilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis Araştırması açılmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Önerge mütaakıp birleşim gün
deminde sırasına girecek ve yeri geldiğinde 
müzakeresi yapılacaktır. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük et
kisi olacağı hnlaştlan boraks madenlerinin ulu
sal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne suretle 
değerlendirilmesi için Meclis Araştırılması yapıl
masına dair önergesi. (10/29) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'nm bir 
araştırma önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : 
Türkiye'nin ekonomik kalkınma
sında büyük etkisi olacağı anla
şılan ve son günlerde üzerinde 
en çok konuşulup tartışılan ko
nuların başında gelen boraks ma
denlerinin ulusal çıkarlarımıza 
en uygun şekilde ne suretle de
ğerlendirilebileceğinin araştırıl
ması için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulması hk. 

Olaylar : 
Stratejik maddeler arasında önemli bir yer 

işgal eden, füzelerin katı yakıtını teşkil ettiği 
gibi, mensucat, cam, porselen, sabun, gübre, 
ilâç ve çelik sanayiinde ve daha bir çok sana
yi kollarında şiddetle aranan boraks maden
lerinin dünya çapındaki önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. 
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Petrol kadar önemli bir madde olan boraks, 
dünyanın ancak birkaç ülkesinde bulunmakta
dır. Bütün dünyada üretilen boraks maden
lerinin % 90 nının (Borax Consolidated Limi
ted) adındaki bir İngiliz şirketinin tekelinde 
olduğu bilinmektedir. Türkiye'deki bir kısım 
boraks maden sahaları da 1860 yılında bu şir
ket tarafından kapatılmıştır. Ancak bu şirket, 
Türkiye'deki maden sahalarını işletmekten zi
yade kapatmaya ve diğer ülkelerde bulunan 
boraks cevherini işletmeye önem vermiştir. 
Hattâ 1950 yılında Türkiye'deki maden sahala
rının tükendiğini ileri sürerek buradaki ma
den ocaklarını kapatmıştır. Ancak bundan 
sonra M. T. A. tarafından değeri yüz milyarı 
aşan zengin sahalar meydana çıkarılıp Eti-
bank tarafından işletmeye başlanınca bu İn
giliz tröstü yeniden ortaya çıkmış ve ulusal 
çakarlarımıza zarar verici geniş faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bu yabancı şirket, yeni maden 
sahalarını doğrudan doğruya ele geçilmeyince 
birtakım yerli şirketler kurdurarak bunları 
birer paravan gibi kullanmak suretiyle zengin 
rezervleri ele geçirmeye ve Etibankın çalışma
larını baltalamaya yönelmiştir. 

Sonuç : 

1. Türkiye'deki boraks madenlerinin ger
çek rezerv durumunun ve bunlardan ne mik
tarının Devlet, ne miktarının yerli şirket ve şa
hıslar ve ne miktarının da yabancı şirket tara
fından kapatılmış olduğunun; 

2. İngiliz şirketinin yüz yıldan beri elinde 
bulundurduğu boraks maden sahalarını Türki
ye'nin çıkarına mı, zararına mı olarak kullan
dığının ve bu şirketin menfi tutumu dolayısiyle 
imtiyazının feshedilerek maden sahalarına 
Devletçe el konmasının mümkün olup olmadı
ğının; 

3. Boraks maden sahalarında arama ve iş
letme ruhsatnamesi ve imtiyazı almış olan yer
li şirket ve şahısların millî menfaatlerimize 
uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin, 
perde arkasında sözü edilen yabancı şirketle 
işbirliği halinde olup olmadıklarının; 

4. Boraks madenlerinin devletleştirilip Eti-
bank eliyle işletilmesinin millî menfaatlerimiz 
bakımından en isabetli yol olup olmadığının 
araştırılması için iki ay süre ile görevlendiri

lecek 15 kişilik bir Meclis Araştırma Komis
yonunun kurulmasını arz ve teklif ederim. 

22 . 1 . 1968 
Aydın. Milletvekili 

Beşat özarda 

BAŞKAN — Bu önerge de mütaakıp birle
şimde sıraya girecek ve yeri geldiğinde müza
keresi yapılacaktır. 

8. — Suudi Arabistan ve Libya'ya ynpacak-
ları ziyaretler sırasında kendisine Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un 
vekiEik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/836) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek üzere Kral, 
Majeste Faisal Bin Abdul - Aziz Bin Abdul -
Rahman Al - Faisal Al - Saud ve Libya'yı zi
yaret etmek üzere Kral, Majeste Muhammed 
I nci İdris El-Sunusi'nin vâki davetleri üze
rine ve kendilerinin memleketimize yapmış ol
dukları ziyaretleri iade maksadiyle, 22 Ocak 
1968 Pazartesi günü Ankara'dan hareketim 
mukarrerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, avdetime kadar, Cumhur
başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 
partisinden ayrıldığı için parti oranından seçil
miş olduğu Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar komisyonlarından çekildiğine d\air öner
gesi (4/277) 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci'nin Ulaş
tırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonun
dan istifasına dair bir dilekçesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yeni Türkiye Partisinden ayrılmış olmam 

sebebiyle, adı geçen partinin kontenjanından 
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seçildiğim Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar komisyonlarından istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
Kars 

Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Bilgilerimle sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi gündeme 
geçiyoruz. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Sayın 
Başkanım, gensoru önergesi verilmişti. Bugün 
saat 14,00 te kaleme takdim edilmişti 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğiu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarihli 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 
nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine, 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Bu teklifin Sıra Sayısı : 23 e 1 nci ek. Bu tek
lifin müzakeresine önce başlanmış olup, dört 
arkadaşımız da konuşmuştur. Sıra Sayın Ada
let Bakanında idi. Sayın Adalet Bakanı, bu
yurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Ba

kanlar takaddüm ediyor biliyorsunuz. Bakan
dan sonra sıra siizin. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Sırrı 
Uzunhasanoğiu ve 4 arkadaşının 6136 sayılı 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanu
nun 13 ncü maddesiyle 15 nci maddesinin ilk 
fıkrasamn değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında bundan evvel müzakereler cereyan 
etti. Bendeniz bilhassa bu konuyle ilgili olarak 

(1) 23 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
17 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Yok, öyle bir şey bize veril
medi. Kime verilmişti? 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Kanunlar 
Müdürlüğüne verildi. 

BAŞKAN — Kanunlar Müdürü ve Müdür 
Muavini buradalar, yok diyorlar. Evraka veril
miş olmasın? 

ORHAN B1RG1T (İstanbul) — Meclis Baş
kanlığına verilmişti. 

BAŞKAN — Bize henüz gelmediğine göre 
gündeme devam, etmek mecburiyetindeyiz. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
lere geçiyoruz:. 

bâzı arkadaşların, bilhassa av tüfekleri ve Sa
yın Adnan Şenyurt'un İçişleri Bakanlağiyle 
ilgili sorduğu hususları cevaplandırmak isti
yorum. 

Malûm bulunduğu üzere münhasıran spor 
ve avda kullanılan ateşli silâhlar 6136 sayılı 
Ateşli Silâhlar ve Biçaklar Kanununun şümulü 
dışında bırakılmıştır. Buna mukabil yivli av 
tüfekleri kanunun şümulü içerisindedir. 

Sayın Adnan Şenyurt, bugün tatbikatta iş
lenen emniyet ve asayişe müessir suçlarda av 
tüfeklerinin mühim rolü bulunduğu ve av tü
feklerinin kanunun dışında bırakılması dola-
yısiyle işlenen suçların ağırlığı muvacehesin
de 6136 sayılı Kanunun ısdarından sonra Ad
liye Bakanlığı tarafından çıkarılan tamim ile 
daha evvel 1936 senesinde 3239 sayılı Resmî 
Gazetede intişar eden Nizamname tatbikatı 
arasında mübayenet bulunduğu, binaenaleyh 
tamimin bu nizamnamenin derpiş ettiği tatbi
katı gölgelediği ve zedelediği hususunda be
yanlar bulunmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım, filhakika av tüfek
leriyle son zamanlarda işlenen suçlar, diğer 
patlayıcı silâhlarla, mavzerle ve diğer tabanca
larla işlenen suçlar kadar fazla olmaktadır. 
Bilhassa Cenubu Şirkî vilâyetlerinde meselâ 
Urfa vilâyetinde av tüfeği ile işlenen suçların 
yakûnu % 75 e baliğ olmaktadır. Bu vaziyet 
muvacehesinde av tüfekleri hakkında Hükü
met ve İçişleri Bakanlığı olarak, günün şart 
ve icaplarına uygun olarak 6136 sayılı Kanu
nun tatbikatı ve infazı hususunda tetkikatımız 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mevcuttur ve bâzı tadillerle huzurunuza gel
miş bulunacağız. 

Bâzı arkadaşlarım; bıçak taşımanın ve bı
çakla suç işlemeden mütevellit cezanın silâh
lara nazaran daha az olduğu ve bıçak taşıyan 
ve bıçakla suç işliyenlerin umumiyetle kas-
da makrun olarak suç işledikleri cihetle ka
nunun hükmünden bunun mehmaemken çıkar
tılması ve tecziyenin azaltılması hususunda 
talepleri olmuştur. Halbuki bir mahalde suç 
teşkil eden silâhı bulundurmak fiili sırf kazanç 
kasdına makrun olan silâh satmak ve satmaya 
tavassut etmek fililerinden daha hafif olmıya-
cağn gibi tevcih edildiği maksadın ağırlığı ve ; 
failin ahlâki redaeti bakımından silâh taşıma 
fiiline yakınlık arz eder. Zira bir mahalde si- | 
lâh bulunduran kimse o silâhla suç işleme fır- i 
sat ve imkânına sahip ve bu imkânı muhafaza I 
ediyor demektir. Bu itibarla teklif veçhile ka- s 
nun hükümlerine muhalif olan silâh, mermi ı 
ve bıçakları bulunduranların cezaları azaltıl- ? 
dığı takdirde bu konuda bir adaletsizliğin tees- , 
süsüne imkân verilmiş ve bu kabîl eşyayı ruh- ; 
satsız olarak bulundurmak bir nevi teşvik : 
eiilmiş olacaktır. Möyle bir duruma mahal ve- \ 
rilmemesi için 6136 sayılı Kanunun 13 ve 15 
nci maddelerinde bir tadilât yapılmıyarak bu
günkü haliyle meriyette kalmasını uygun mü
talâa etmekteyiz. 

Arz ettiğim, gibi av tüfekleri konusunda gü
nün şartlarına üyenin olarak yeni bir hazırlık \ 
içerisinde bulunduğumuzu ifade etmek istiyo- * 
rum. Saygılarımla. 

BASK AN — Efendim, yrup adana konuş
mak istiyen arkadaşlar, şahsan konuşacak ar
kadaşlara takaddüm edeceği için onlara söz 
vereceğim. 

T. 1. P. adına Sayın Âdil Kurtel, söz sizin. 
T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 

(Kars} — Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 
arkadaslanmn ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki 6136 sayılı Kanunun 13 ncü ve 15 nci 
maddelerimin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi üzerinde kısaca görüşlerimizi arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun teklifini ha-
zırlıvanlar P-erekce olarak 6136 sayılı. Kanu
nun 13 ve 15 nci maddesine göre suç teşkil eden 
ve bu kanunun şümulüne giren bıçak ve silâh-
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lan yetkili mercilerden izin almaksızın mes
kenlerinde bulunduranlarla, yanlarında taşı-
yanların; meskenlerinde bulunduranlarla be
raberlerinde taşıyanlar arasında ahlâki redaet 
bakımından bir fark olduğunu ve 6136 sayılı 
Kanunun şümulüne giren bu bıçak ve silâhla
rı yetkili mercilerden izin almaksızın mesken
lerinde bulunduranlarla, taşıyanlar arasında 
bir tefrik yapılması gerektiğini ve bulundu
ranlara, taşıyanlara verilen cezanın yansının 
verilmesi gerektiğini gerekçe olarak ileri sür
müş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, 6136 sayılı Kanunun 
şümulüne giren ve bu Kanunun 13 ve 15 nci 
maddelerine göre tecziye edilen bu bıçaklan 
ve silâhlan evlerinde bulunduranlarla, taşıyan
ların işlemiş oldukları suçlar arasında ah
lâki redaet bakımından her hangi bir tefrik yap
maya imkân mevcut değildir. 

Kaldı ki komisyon raporunda da işaret 
edildiği üzere, 6136 sayılı Kanun yürürlüğe 
prirdikten *.onra bu kanunun 13 ve 15 nci mad
delerine aykın olarak işlenen fiiller her geçen 
gün biraz daha artmış ve bu 6136 sayılı Ka
nunun 13 ve 15 nci maddelerinde tesbit edi
len cezai müeyyideler bu fiilleri önHyememiş-
tir. Bu itibarla bu 13 ncü ve 15 nci maddelere 
«•öre verilecek cezalann bu silâhları ve bıçak
ları ilgili mercilerden müsaade almaksızın bu
lunduranlar için verilecek cezalann yanya in
dirilmesi komisyon raporunda da işaret edil
diği. üzere bu suclann islenmesini bir bakıma 
teşvik teşkil edeceği gibi, suçlann daha da art
masın?, yol. aşacaktır. 

Kaldı ki, muhterem, arkadaşlar, bu suclann 
vani. 6136 sayılı Kanunun 15 nci ve 13 ncü mad
delerine göre islenen suçların diğer bütün suç
larda olduğu gibi. birtakım ekonomik ve sosyal 
nebepleri vardır. Bu ekonomik ve sosyal sebep
ler ortadan kaldınlmadıkça sırf cezai müey
yideleri. artırmakla bu suçların önüne geçmek 
imkânı olmayacaktır. Bununla beraber bu sos
yal ve ekonomik sebepler devam ettiğine göre 
elimizde ancak cezai müeyyideleri müessir bir 
şekilde tatbik etmek ve uygulamaktan başka 
bir yol kalmamaktadır. 

Yalnız şurası da muhakkaktır M, bu cezai 
^üeyydeleri artırmak da bu suçların islenme
mde bir önlevici sebep teşkil etmemektedir. 
Mühim olan kanunlarda yer alan bu cezai mü-
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eyyidelerin, bu kanunlara göre suç teşkil eden 
fiillerin işlenmesi halinde, mutlaka tatbik edi
leceğinin suç faillerinde bir kanaat olarak yer
leşmesi lâzımdır, işlenen bir suçun, işlenen bir 
fiilin cezasız kalmıyacağı kanaatini biz bu suç
lan işliyenlere, bir kanaat olarak, yerleştire-
mediğimiz müddetçe cezai müeyyideler de bu 
fiillerin işlenmesini önliyecek bir nitelik ta-
şımıyacaktır. 

Komisyon raporu, bütün cepheleriyle, biz
ce de olumlu karşılanmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Hilmi İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 6136 sayılı 
Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinin değiştiril
mesiyle ilgili olan kanun teklifinin mahiyeti, öy
le tahmin ediyorum ki, çok iyi anlaşılmıştır. Bi
naenaleyh bendeniz bu mevzu üzerimle uzun boy
lu durmıyacağım. Yalnız bir iki noktaya bu ve
sile ile temas etmek istiyorum. 

Tabiî ki, Adalet Komisyonu raporunda açık 
bir şekilde ifade edildiği gibi, 1947 den sonra 
bilhassa silâhla ve bıçakla ika olunan suçların 
sayısının süratle arttığı görülmektedir. Bunun 
türlü sebeplerini izah etmek mümkündür. Çünkü 
demorkatik hayata girdiğimiz yıllardan itibaren 
vatandaş gittikçe uyanmaktadır, her hususta, 
bilgi sahibi olmaktadır, hakkını ve hukukunu 
aramak icabedecek birçok meselelerle karşı kar
şıya kalmaktadır. Bunun neticesinde beşerî mü
nasebetler, sosyal münasebetler, ekonomik mü
nasebetler ve siyasi münasebetlerde devamlı ge
lişmeler olmuştur. Bu gelişmeler devamlı şekil
de sürtüşmelere yol açar ve bunun neticesinde 
bu hâdiselerin olacağı tabiîdir. Bu sebeple suç 
işlemek, yaralama veya katil olaylarının cezai 
müeyyidelerle ortadan kalkmıyacağı aşikârdır. 
Binaenaleyh bu hususta yardımcı birtakım ted
birlere ihtiyaç vardır. 

Her şeyden evvel suç işleme veya suç işleme 
olayını önlemek bir eğitim meselesidir. Daha me
deni insanlar yetiştirdiğimiz nisbette, kanunlara 
daha riayet etmesini bilen insanlar çoğaldığı nis
bette suçların ve dolayısiyle cezaların azalacağı 
açıktır. 

Bu vesile ile Sayın içişleri Bakanımızdan bir 
istirhamım olacaktır: Ateşli silâhlar taşmmasiy-
le ilgili olarak bir yönetmelik mevcuttur. Bu yö
netmeliğin tarihi oldukça eskidir. Binaenaleyh 
bu günün ihtiyaçlarına cevap vermiyecek du
rumda olduğu kanaatindeyim. Sayın Bakan bu 
iurumu göz önüne alarak bu silâhların taşmma-
liyle ilgili Yönetmelikte günün ihtiyaçlarına gö
re birtakım tadilât yapmayı düşünürse ve bu 
Yönetmelik tekemmül ettirilirse bu husustaki 
meselelerin bir miktar azalacağı kanaatindeyim. 
Merkeziyetçi zihniyetle hazırlanmış olan eski 
Yönetmelik birçok bürokratik yazışmalara se-
bebolmaktadır. Bu sebeple kimlere silâh verile
ceği, kimlere verilmiyeceği, kimin silâh taşıma
ya muhtaç bulunduğu veya kimin bulundurma 
zarureti karşısında olduğu keyfiyetinin iyi tes-
bit edilmesine ihtiyaç vardır. Gerçi valiliklere 
bâzı yetkiler tanınmıştır, ama tecrübeler göster-
•netkedir İd, iller, emniyet müdürlükleri ve va
lilikler bu mevzuda devamlı yazışmalar yapmak
tadırlar ve bu suretle bürokratik meseleler ço
ğalmaktadır. Binaenaleyh bugünün icaplarına 
uygun bir şekle getirildiği takdirde birçok me
seleler ortadan kalkacaktır. 

Bendeniz Adalet Komisyonu raporunu dik
katle inceledim, ileri sürülen mütalâalar gayet 
dorğudur, yerindedir. Silâh taşıma müsaadesi 
verilmekle, silâh bulundurma müsaadesi veril
mekle suç işleme arasında veya işlememe ara
sında pek büyük fark olamaz. Binaenaleyh silâ
hı evinde bulunduran bir kimse daima suç işleme 
temayülüne kendisini kaptırma durumundadır. 
Bu itibarla silâh bulunduranlara daha az ceza' 
verilmesi hakkındaki tadil teklifi yerinde değil
dir. Bu teklifin Yüksek Heyetiniz tarafından 
reddedilmesinde fayda vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Yok. 
Sayın Bahattin Uzunoğlu, buyurunuz, 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasonoğlu ve 
dört arkadaşının 6136 sayılı Kanunun 13 ve 
15 nci maddelerinin ilk fırkalarının değiştiril
mesine dair kanun teklifini reddeden komisyon 
raporu ve kanun teklifi hakkında görüşümü 
arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, gerek Komisyon ra
poru ve gerek kanun teklifi ihtiyaca cevap ve
recek nitelikte değildir. Şöyle ki, Komisyonun, 
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«cezaların azlığı, ateşli silâhla işlenen suçların 
artmasına sebebolmaktadır» demektedir. Yine 
Komisyon «silâhı olmıyan bir şahsın tecavüzü. 
silâhlı bir şahsın tecavüzü kadar can ve mal kay
bına sebebolmamaktadır» derken, tecavüze ni
yetli bir şahıs karşısmdakinde de silâh olabi
leceğini veya olduğunu düşünürse tecavüze ce
saret edip edemiyeceği hususunu da düşünülür 
müdür? Komisyonun bu ciheti düşündüğünü zan
netmiyoruz. Hepimiz bu cemiyetin birer ferdiyiz. 
Muhtelif vilâyetlerden geldik. Ben seçim böl
gemde, siz kendi seçim bölgelerinizde ateşli si
lâhlarla işlenen suçları çok iyi bilirsiniz. Ateşi: 
silâhlarla suç işliyenler karşısındakinin daima si
lâhsız olduğu anı kollar ve bu anı tesbit ettiği 
anda suçu işler. Bugünkü kanunlarımız vesika
sız silâh taşımayı yasaklamıştır. Fakat her va
tandaş silâh taşımak ihtiyacını hissettiğinden her 
ailede silâh mevcuttur. Türkiye'nin her tarafm-
da da bu böyledir. Bu biraz da Türk'ün atala
rından kalma bir hasletidir. Cezaların artırıl
ması ile vesikasız silâh bulundurmaya mâni olun-
saydı 27 Mayıstan sonra olunabilirdi. 

Muhterem milletvekilleri; şiddet hiçbir şeyi 
yok etmez. Ancak bir zaman için sindirir. Eğer 
şiddetle bütün kötülüklerin önü alınsa kısasa 
kısası tatbik eden ibni Suud'un ülkesinde hiç 
suç işlenmemesi gerekirdi. 

Muhterem milletvekilleri, cezadan korkan 
vatandaş köyden şehire gelirken veya geldikten 
sonra üzerindeki silâhını bir yere saklamakta
dır. Kanunlar ve cezadan korkmıyan suç işlemi-
ye niyetli şahıs tecavüz edeceği şahsın silâhının 
üzerinde olmadığını tesbit ettiği anda kolayca 
suçu işlemektedir. Halbuki karşısındaki şahısta 
silâh olduğunu bildiği müddetçe kendisinin de 
vurulabileceğini hesaba katarak tecavüze ce
saret edememektedir. 

Sayın Dahiliye Vekilimiz şimdi belki «Mü
racaat etsinler, vesika alsınlar, biz de vesikayı 
verelim,» diyeceklerdir. Vesikayı kimin verdi
ği ve kimlerin tavassutu ile alındığını hepimiz 
biliriz. Köylü vatandaş vesika alabilmek için 
lüzumu kadar araziye veya torpile sahip değil
dir. Araziye sahibolsa da arazisinin çoğu ta
pusuzdur. Bu sebeplerden vesika almaya bu
günkü mevzuatla hak kazanamamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, sabıkasız vatan
daşların hepsine istediklerinde vesika verilme
li, silâhı olup da vesika verildiği halde vesika-
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sı olmıyanlara ceza verilmelidir. Bununla Hazi
ne hare alacak, kazanacaktır. Mütecavizler kar
şısmdakinde de silâh vardır diye tecavüze ce
saret edemiyeceklerdir. Vatan sathında ya her
kesi silâhlandırmak lâzımdır - ki, buna imkân 
yok - veya silâhı olan sabıkasız vatandaşlara 
silâh kullanma vesikası verilmelidir. Bu işin çı
kar yolu budur. Sayın Dahiliye ve Adliye ve
killerinden şu hususu sormak isterim: Bugüne 
kadar işlenen suçlardan yüzde kaçı ruhsatlı si
lâhla, yüzde kaçı ruhsatsız silâhla işlenmiştir? 
Şayet ruhsatlı silâhlarla işlenen suçlar büyük 
yekûn teşkil ediyorsa - ki, tamamen aksi fikir
deyim - komisyonun raporuna hak vereceğim. 
Aksi halde ne komisyon raporu ve ne de yapı
lan kanun teklifi istenileni verebilecektir. Bu 
işi memleket gerçeklerini göz önüne alarak kök
ten yeniden ele almak gerekmektedir. Bu şekil
deki kısır teklifler böyle mühim bir meseleyi 
halletmez. Hükümetin bu teklif vesilesiyle me
seleyi kökten halledecek kanun tasarısını ge
tirmesini gönül arzu ederdi. İnşallah badema 
getirirler. 

Muhterem milletvekilleri; bu teklif kanun
laşsa da hiçtir, kanunlaşmasa da. Bu kanun sa
dece namuslu vatandaşı değil de, ufak cezalar
dan korkmıyanları memnun edecektir. Halbu
ki bizim halletmeye mecbur olduğumuz mesele 
namuslu vatandaşı mütecavizlere karşı meşru 
müdafaa durumuna sokmaktır. Onun için de si
lâhı olan her vatandaşa müracaatında vesika 
vermemiz gerekir; sabıkalılar hariç tabiî. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Samsun Milletvekili Bahat-
tin Uzunoğlu arkadaşımız komisyon raporu 
hakkında bâzı sözler sarf etmemiş olsaydı hu
zurunuzu işgal etmiyecektim. Sayın Bahattin 
Uzunoğlu ne teklifin, ne de komisyon raporu
nun ihtiyaca cevap vermediğini belirtmiş ve 
komisyon raporu istenileni verecek nitelikte 
değildir, demiştir. Bu sözlerin raporumuzla il
gisi yoktur. Zira kanun teklifleri nasıl yapılır, 
komisyonlar neyi müzakere ederler ve ne ile 
bağlıdırlar, bunun bilinmesi lâzımdır. Bu husu
su muhterem arkadaşıma hatırlatmak isterim. 

Mesele şudur arkadaşlarım: Sayın Cumhu
riyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğ-
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lu ve 9 arkadaşı bundan evvelki devrede, yani 
31 . 5 . 1963 tarihinde bu kanun teklifini ge
tirmişlerdir. O tarihte Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda durum müzakere edilmiş, o za- < 
manki Adalet Komisyonu bugünkü Adalet Ko
misyonunun vardığı gerekçeye uygun olarak 
teklifi uygun mütalâa etmiyerek reddetmiştir. 
Ve kanun böylece kadük olmuş, bilâhara 1965 \ 
seçimlerinden sonra teşekkül eden Mecliste Se
natör bulunan arkadaşımız içtüzüğün 69 ncu 
maddesinden istiane etmek suretiyle bu teklifi ; 
tekrar Millet Meclisinin huzuruna getirmişler
dir. Yeni seçilen Adalet Komisyonu üyeleri de 
eski komisyonun varmış olduğu ilmî ve doğru 
sonuca iştirak etmişler ve teklifin reddi üzerin
de ittifak eylemişlerdir. Şu halde Millet Mecli
sinde komisyonlardan bir kanun teklifinin gö
rüşülmesi meselesinde komisyonların neticeyi 
taleple bağlı olduğunu sayın arkadaşımızın bil
mesi iktiza eder. Komisyon her hangi bir şey 
ilâve etmemiştir, görüş de bildirmemiştir, sa
dece bu teklifin ihticaca salih bulunmadığını ; 

ve mevcut duruma göre kabulünde sakınca bu
lunduğunu belirtmiş ve reddetmiştir, yeni bir 
tedbir getirmemektedir. Bu itibarla yeni tedbir • 
getirmiyen komisyon raporu hakkında bu tarz- < 
da söz söylemek kanaatimizce doğru değildir. 

Zatî meseleye gelince muhterem arkadaşlar. 
6136 sayılı Kanun 10 , 7 . 1953 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 
Bu kanunun getiriliş gerekçesi tetkik edildiği 
zaman görülecektir ki, bilhassa ateşli olsun ve
ya ateşli olmasın, silâhla işlenen suçların mem
leketimizde gittikçe artan bir seviyeye ulaş
ması karşısında o zamanın durumuna göre alın
ması iktiza eden tedbirler cümlesinden olarak 
ele alınmış ve kifayetli bir hale sokulmak is
tenmiştir. Burada arkadaşımızın zaten bu ka
nunda uzun boylu bir değişiklik istediği de ba
his konusu değildir. Kanunun iki maddesi var 
ki, birisi 13, birisi de 15 nci maddeleri; 13 ncü 
madde ateşli silâhlardan bahseder, 15 nci mad
dede bıçak gibi sivri uçlu, kesici âlatı cariha-
ları tadat eder. Şimdi bu kanunun 13 ncü mad
desine göre, ateşli silâhlarla bunlara ait mermi
leri satanlar, satmaya tavassut edenler, satın-
alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkın
da 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 200 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasını 6136 sa
yılı Kanun öngörmektedir. Arkadaşımız diyor 

ki, burada satanlar, satmaya tavassut edenler, 
satmalanlar ve taşıyanları ayırdedelim, sadece 
bulunduranları ele alalım ve birincilerine veri
len cezanın yarısı nisbetinde bunlara ceza ve
relim. 

Yine 15 nci maddede de bıçak ve benzerle
ri hakkındaki maddede de, burada da ceza 3 
aydan 1 yıla kadar hapistir ve aynı şartları 
faydalı olarak kapsamaktadır; burada da yine 
bulunduranların cezalarının yarıya indirilmesi 
istenmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kanunun 
esas gayesi, gibi silâhlarla suç işlenmesini ön
lemek ve silâhların kolayca tedarik edilmeme
si için düşünülen bir tedbirdir. Bir insan evin
de veya arabasında her hangi bir yerinde silâh 
bulundurur ise, bir suç işlemeyi düşünmüşse 
bunu kolaylıkla temin etmek iktidarına sahip
tir. Ama bunu da aynı şekilde yasakladığımız 
takdirde zannederim ki, biraz daha müspet ne
tice elde etmek mümkündür. 

Komisyonumuzun gerekçesi sarihtir ve bu 
gibi işİenen suçlar hakkındaki rakamlar da ra
porumuzda gösterilmiştir. Bu itibarla komis
yon raporunun kabulünü saygı ile arz ve istir
ham ederim ve Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun 
komisyonumuza tevcih ettiği tenkidlerin de hiç
birisini kabul etmediğimizi saygı ile teyidede-
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kifayet 
önergesi gelmiştir, sıradan söz almış arkadaş
lardan bir kişiye son söz milletvekilinin olduğu 
için söz vereceğim ve kifayeti okutacağım. Sı
ra Sayın Reşat özarda'nındır, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; komisyon raporu
nun lehinde konuşmak üzere söz aldım. Mem
leketimizde ruhsatsız silâh taşımak ve silâh 
bulundurmak yasaktır, cezalandırılır. Bu ceza
lara rağmen, Türkiye'de geniş mikyasta silâh 
kaçakçılığı yapıldığı her gün gazetelerde oku-

\ duğumuz haberler arasında yer almaktadır. 
Bir arkadaşımız bir insanda silâh bulunursa, 
karşısında ona tecavüz edecek şahıs da bu te
cavüzü yapmaktan çekinir, diye bir fikir ileri 
sürdüler. Yani herkesi bırakalım, herkes silâh
lansın ve böylelikle herkes birbirinde silâh var
dır, diye bu silâh teminatı ile hayatını temin 
etsin. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu gibi zih-
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niyetler kabile devrinde, Hükümet otoritesinin 
olmadığı devirlerde revaçta olan bir zihniyet
ti. O zaman Hükümet kuvveti değil, silâh kuv
veti hâkim olurdu ve herkes kendi hayatını 
bu şekilde teminat altına alırdı. Ama, çok şü
kür ki, memleketimizde kuvvetli hükümetler 
vardır, Cumhuriyet Devrinde, Osmanlı Devri
nin bütün çökmüş devlet mekanizması yerinde 
Cumhuriyetle birlikte dinamik, enerjik hükü
metler kurulmuştur ve suç işliyen cezasını gör
mektedir. Bizde asıl vatandaş üzerinde yaratı
lacak olan tesir, «Ben silâh taşırsam, tecavüze 
uğramaktan kurtulurum» fikri değil, silâh ta
şıyan ve silâhla suç işliyen insanın, mutlaka 
Hükümetin çelik pençesi altında cezasını göre
ceğine ve adalette hesabını vereceğine inanma-
sıdır. Bunu yaratmak mecburiyetindeyiz. 

Bugün maalesef Anadolu'nun birçok köyle
rinde, özellikle düğünlerde silâh boşaltmak yü
zünden ne kadar kazalar ve ölümler olduğunu 
bilmiyenimiz yoktur. Köy düğünlerinin pek ço
ğu maalesef bir cenaze evi haline dönmektedir. 
Bütün bunların sebebi, hesapsız kitapsız, usul
süz, kanunsuz silâh bulundurmak ve taşımak
tan ileri gelmektedir. Bu bakımdan Adalet Ko
misyonunun raporu isabetlidir. Müspet rey kul
lanmanızı rica ederim. Ancak, bu arada Sayın 
İçişleri Bakanından da bir temenni de buluna
cağım. 

• 
Bugün Türkiye'de kimlerin, hangi şartlarla 

silâh taşıyabileceği veya bulunduracağı kesin 
şekilde hükme bağlanmış değildir. Bunlar vi
lâyetlere, kazalara göre, oralardaki idarecilerin 
anlayışına göre değişmektedir. Bu bakımdan 
Türkiye'de artık, eski devirlerde olduğu gibi, 
at sırtına binip silâhla kabadayılık yapma dev
ri geçmiştir. Bugün, zekâyı, kafayı kullanmak 
devri içerisinde bulunmaktayız. Bu bakımdan 
içinde bulunduğumuz dünya şartları içerisin
de, medeni bir millet olarak yerini almış olan 
memleketimizde, silâhın hangi şartlar altında, 
kimler tarafından kullanılacağının, kimlere ta
şıma veya bulundurma ruhsatnamesi verileceği
nin kesin olarak bir kanunla düzenlenmesini ve 
Meclise getirilmesini Sayın İçişleri Bakanımız
dan istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kifayet önergesi
ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan mevzu aydınlanmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Çataloğlu. 

Kifayet aleyhinde bir kişiye söz verebilece
ğim için, başkasına söz veremiyorum. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu Ateşli Silâhlar 
Hakkındaki Kanun teklifi ve komisyonun ra
poru yetersizdir. Bunun iyi bir şekilde müza
kere edilip neticelendirilmesi için, kifayet öner
gesinin aleyhinde bulunmak lâzımdır. İlk önce 
realiteyi düşünmek lâzım, önümüzde medeni 
milletler var. Bunlarda ateşli silâhların ölçüle
ri var: Av tüfekleri var, uzak mesafeden do
muz avı, geyik avı, ve kurt avı için ayrı silâh
ları var. Yakın müdafaa silâhlan var: bıçak, 
kama ve muşta gibi daha başka türlü silâhlar 
vardır. Bunlar, ne komisyon raporunda, ne ka
nun teklifinde bizim anlıyacağımız, halkın an-
lıyacağı ve ileride bu kanundan istifade edece
ği şekilde belirtilmemiştir. 

Bir kere realiteye dönmek lâzımdır, realite
yi bilmek lâzımdır: Türkiye'de silâhsız aile yok
tur. Buna karşılık polis teşkilâtımız, maalesef 
araştırma enstitülerinden mahrumdur. Her han
gi işlenmiş bir cinayette bugün medeni memle
ketlerde kurşunun hangi numaralı tabancadan, 
yahut tüfekten, hangi fabrikanın yapısı olan 
tabancadan, tüfekten çıktığını polis enstitüleri 
bilmektedir, araştırma enstitüleri vardır. Biz
de bunlar yoktur. Şu halde, komisyonun bun
ları nazarı itibara alması lâzım. Herkeste si
lâh bulunduğuna göre, bunlardan gelecek yer
giyi polise tahsis etmek ve bu enstitüleri kur
mak lâzım, yahut başka bir şekil vermek lâ
zım. Kanunu ne şekilde yaparsanız yapın, 
Türk Milletinin elinden bu silâhı alamıyacak-
sınız. Herkes taşıdığına göre, bunun cezası 
ağırlaştırılır, suç işliyenlerinki başka. Fakat, 
silâh taşıma yahut silâh bulundurma müsaade
sinin mutlak surette bir şekil içerisinde, mede
ni milletler örnek alınarak verilmesi lâzımdır. 

Reşat özarda arkadaşımız, düğünlerde silâh 
atıldığını söyledi. Silâh atıldığı zaman bir ceza-
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sı var mı, yok mu? O da komisyon raporun- I 
da bahis konusu değil. Kanun teklifinde de ba- I 
his konusu değil. Bu hususların iyice tetkik 
edilebilmesi için kifayetin aleyhinde oy kullan
manızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
kifayeti oylarınıza sunacağım. Biraz evvel tak
riri okutturdum. Kifayet takririni kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... Kiyafet kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız 
kanun teklifi komisyonca ittifaken reddedil
miştir ve onun ret kararı hakkındaki raporu 
müzakere ettik. Bunu oylıyacağız. Komisyonun, 
bu kanun teklifinin reddine dair olan raporu
nu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddi
ne dair olan karar kabul edilmiştir. 

'2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
gece eğitimi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri- I 
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 2/166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 111 e 2 nci ekj Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 979) (1) 

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine geçi
yoruz. Bu kanun teklifi evvelce Meclisimizce 
görüşülmüş ve Cumhuriyet Senatosuna sevk 
edilmiş idi. Kanun teklifini Cumhuriyet Sena
tosu değiştirmiş olduğundan tekrar Meclisimi
ze gelmiş ve ilgili Plân Komisyonuna havale 
edilmiştir. Plân Komisyonu, Cumhuriyet Sena
tosunun kabul ettiği metni benimsemiştir. Bu
nun üzerinde müzakere açacağız. Ancak, önce
likle bu hususun görüşülmesi hakkında bir tak
rir vardır, bunu okutuyorum. Sonra tasvibini
ze sunacağım. 

Yüce Başkanlığa 
Gündemin, «Haklarında ivedilik Kararı Ve

rilen işler» den «Tüzük gereğince bir defada gö
rüşülecek işler» kısmının 9 ncu maddesi olan 
111 e 2 nci ek S. Sayılı «istanbul Akşam Tek-

(1) 111 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 1 

I nik Okulunda görevlendirilecek öğretmen ve 
I yardımcı personele verilecek ek Ücret Kanu

nunun», gündemdeki diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
ilhami Ertem 

BAŞKAN — öncelik teklifini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Plân Komisyonunun gelen raporunu 
okutuyorum. 

(Plân Komisyonunun raporu okundu). 
BAŞKAN — Komisyon yerinde, Sayın Ba

kan da yerindeler. Şimdi rapor üzerinde söz is-
tiyen arkadaşlara sırasiyle söz verecğim. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hilmi İn
cesulu, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
gece eğitimi yapan yüksek dereceli istanbul Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele verile
cek ek ücret kanun teklifi üzerindeki Güven 
Partisi Grupunun görüşünü arz edeceğim. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, kanun 
teklifi sahibine teşekkür ederiz. Çünkü, mem
lekette teknik öğretimin gelişmesi için zaruret 
hissedilen okulları süratle açamadığımızı, bura
da daha evvel müzakere edilen Elâzığ Senatö
rü Celâl Ertuğ'un bir teklifi dolayısiyle arz et
miştim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yüksek tah-
silimizdeki gelişmeler, memleket ihtiyacı bakı
mından ve Türkiye'deki insangücü ihtiyacı ba
kımından, çok tipik gelişmeler göstermektedir. 
Zaten genel olarak, bizim yüksek öğrenimimiz 
pozitif ilim dallarındaki fakültelerden ve bil
hassa öğrenci sayısı bakımından kuruluşlardan 
ziyade, literal ilim dallarındaki fakültelerde, 
okullarda çoğunluk arz etmekte, kesafet göster
mektedir. Bu bakımdan, teknik gelişme çağında 
olduğumuza ve bilhassa kalkınma plânlarının 
müspet neticelere ulaşabilmesi için lüzumlu tek
nik personeli süratle yetiştirmek ihtiyacında 
olduğumuza göre, teknik okullarda kapasite 
yaratmak amaciyle yapılacak her türlü istih
dam faydalı olacaktır. Bu bakımdan, kanun tek-

I lifi sahibi sayın arkadaşımızın yapmış olduğu 
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teklif de, fiilen bu Akşam Teknik Okulunda ted
risat yapan öğretmen ve diğer idarecilerin emek
lerinin, dolayısiyle verdikleri derslerin karşı
lığını ödemeyi istihdaf etmektedir.. Müspet ola
caktır. Gönül temenni eder ki, literal ilim fa
kültelerindeki kapasiteleri azaltacak ve fakat 
pozitif ve teknik fakültelerdeki ve okullardaki 
kapasiteleri geliştirecek şekilde diğer kurumla
rımızda da gece tedrisatı yoluna gitmek suretiy
le, insangücü açığımızı ve bilhassa teknik in-
sangücü ihtiyacımızı karşılayacak yolları seç
miş olalım. Bu bakımdan kanunu olumlu karşı
lıyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hayrettin Uysal. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ata-
öv'ün «geoe eğitimi yapan yüksek dereceli is
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi» üzerin
de grupumuz adına görüşlerimizi arz etmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, esasında bundan önce 
Sayın Elâzığ Senatörü arkadaşımız tarafından 
bir süre önce verilmiş olan, Elâzığ Teknik Oku
lunun personel ihtiyacını karşılamak üzere ve 
bundan sonra açılacak olan teknik okullardaki 
öğretim görevlilerini görevlendirmek üzere Yü
ce Meclisimizce kabul edilmiş kanun teklifi ile, 
bu kanun teklifi de aynı paralelde ve ilgilidir. 
Esasında, Türkiyemizde teknik yönden yetişmiş 
insangücü ihtiyacı ortadadır. Bunun içindir 
ki, genel bir plân içerisinde daha önceki bu çe
şit kanun teklifleri ve tasarıları üzerindeki gö
rüşlerimizi arz ederken, Türkiye'de genel bir 
plân içerisinde bu konuların ele alınmasını ve 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından esaslı bir 
plâna ballanarak böyle kanunlar getirilmekten 
çok Türkiye'nin teknik alandaki ihtiyacı olan 
insansrücünün ne yönden karşılanacağını ve bu 
çeşit okullarda görevlendirilecek olan personelin 
nasıl sağlanacağı yolunda görüşlerimizi ifade et
miştik. Görülüyor ki, böyle bir genel plânlama 
İçerisinde Türkiye'nin teknik alanda yetişmiş 
insangücüne ihtiyacını karşılıyacak bir şekil
de tasarılar karşımıza gelmiyor. Parça bu
çuk birtakım tekliflerle bu dâvanın halledilme
sine çalışılıyor. Yine de, arkadaşlarımız, millet-

vekillerimiz bu ihtiyacı görüyorlar ve bu ihti
yacı karşılamak için birtakım kanun teklifleriy
le karşımıza geliyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek olan öğ
retmen, asistan ve diğer personele bu kanunla 
verilecek ek ücret üzerindeki görüşlerimiz müs
pettir. Tabiatiyle teknik yönden yetişmiş insan
gücüne ihtiyacı olan bir memlekette gerekli ka
pasiteyi yaratmak yönünden ve teknik alanda 
iyi yetişmiş insana ihtiyacımız bulunması yö
nünden burada çalışacak olan personelin ihtiyaç
larını gidermek ve görevlerine sımsıkı sarılma
sını sağlamak için bu kanun teklifine olumlu oy 
vereceğimizi azr etmek isterim. 

Bu arada bir hususu da ifade etmek istiyo
rum. Türkiyemizde teknik alanda bugün bü
yük ölçüde insangücüne ihtiyacolduğu bir ger
çektir. Bunu genel bir görüş içerisinde bir 
araştırmaya dayanarak Türkiyemizde hangi 
okulların gece tedrisatı yapacağı, hangi okullara 
ne kadar öğrenci alınacağı ve bu okullarda ne 
kadar öğretim görevlisi görevlendirileceği ve 
bu öğretim görevlilerine ne miktar para ve
rileceği genel bir plân içerisinde ele alınıp bir 
bütüne bağlı bir kanunla karşımıza getirilir
se, biz hem Türkiye'nin teknik insangücünün ne 
kadar ihtiyaç içerisinde bulunduğunu izlemek 
imkânını buluruz, hem de genellikle Türkiyemiz-
deki bu okulların hangilerinin gece öğretimi, 
hangilerinin gündüz öğretimi yapacağını, gece 
öğretiminde ne miktar öğrenci, gündüz öğre
timinde ne miktar öğrenci yetiştirileceği ve ül
kemizin hangi illerinde bu çeşit okulların açıla
cağı noktasında da bir fikre sahiboluruz. Bu 
bakımdan, böyle arada sırada gelen kanunlarla 
meselenin genelliğini gözden uzak tutuyoruz ve 
bu suretle ancak sorunu iyi bilen ve sorunla 
karşıkarşıya kalan arkadaşlarımız bâzı kanun
lar hazırlamak suretiyle dâvayı bir noktadan 
halletmeye çalışıyorlar. Tabiatiyle bu da faydalı 
oluyor. Fakat, daha iyi sonuç alabilmek için 
bu konuda ülkemizi, Türkiyemizdeki teknik 
okullarımızın, akşam teknik okullarımızın ça
lışmalarının daha plânlı bir şekilde ihtiyaçla
rımızı karşılıyacak bir şekilde düzenlenebilmesi 
için geniş bir plân içerisinde hazırlanacak 
olan kanun tasarısiyle Millî Eğitim Bakanlığı
nın bu konuda yapacağı araştırmalara daya-
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narak ortaya çıkarılacak olan kanun tasansiyle 
karşılanabileceği inancı içerisindeyim. 

Sayın Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
bir noktadan bu işi başaran istanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek olan öğret
menlere, asistanlara ve diğer personele verilecek 
olan ücrete ait bu kanun teklifini, grupumuz 
adına, olumlu karşıladığımızı arz ederim, hür
metlerimi sunarım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Usul hakkın
da söz istiyorum, müzakerenin usulü hakkında. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BA.ŞKAN — Buyurun Sayın özarda, müza
kerenin usulü hakkında. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; kanun teklifinin süratle 
müzakeresinin tamamlanması maksadiyle usul 
hakkında söz aldım. 

Bu kanun teklifi evvelce Meclisimizden geç
miş, üzerinde geniş şekilde konuşulmuş, fikirler 
beyan edilmişti. Kaiıun Cumhuriyet Senatosu
na gitti, orada da uzun boylu müzakere edildi. 
Teknik bir maddi hata tashih edilmek suretiyle 
geldi. Millet Meclisi komisyonu inceledi, Cum
huriyet Senatosunda kabul edilen raporu kabul 
etti. Şimdi bizim burada müzakerelerde yaka
cağımız konuşmanın sınırı, Meclisin kabul ettiği 
kanun metni üzerinde mi rey vereceğiz, yoksa 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği metin üze
rinde mi rey vereceğiz; bunun müzakeresini 
yapmamış gerekiyor. Bu bakımdan söz aldım. 
özür. di1 er im; saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
özarda'nm işaret ettikleri husus doğrudur. Söz 
alan arkadaşlarıma söz almadan, rapor üze
rinde sadece müzakere açıld]ğını ve bu mevzu
larda konuşmaları lâzım geldiğini arz ettim. 
Bundan sonra gerek şahsan, gerek grup adına 
konuşacak arkadaşlar bunun ışığı altında lüt
fen konuşurlarsa işi çabuk bitirmiş oluruz. 

A. P. Grupu adına Sayın Ataöv buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 

(Antalya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, ben de söz alırken yüksek huzuru
nuzda arz edeceğim Ihusus kısmen Sayın özar 
da'nm bahsettiği husus idi. Zira, bu kanun 
geçen sene Meclise verilmiştir. Geçen sene 
Meclisimizde üzerinde durulmuş, Türkiye'nin 
teknik öğretime olan ihtiyacı ve bunun poli

tikası uzun uzun münakaşa edilmiş, Senatodan 
bu sene Meclisimize tekrar değişik olarak dön-
muştur. 

Şimdi benden evvel konuşan, grup adına 
söz alan bir arkadaşımız, yüksek öğretim okul
larındaki personel politikasının parça parça 
gelmemesini, Hükümetçe toptan ele alınma
sını beyan ettiler. Esasen, Sayın Celâl Er-
tuğ'un Elâzığ Teknik Okulu hakkında vermiş 
olduğu kanun teklifini de komisyonumuz bu 
gerekçeye dayanarak burada müzakeresi bağla
dığı zaman istemişti. Hükümet bütün yüksek 
okulların bu problemi halletmek üzere bir ka
nun tasarısı hazırlamıştır, önümüzdeki gün
lerde Yüce huzurunuza gelecektir ve bu su
retle parça, parça kanunların çıkması, Hükü
metin bu çalışmasiyle önlenmiş olacaktır. 

Bendenizin teklif sahibi olarak getirdiğim 
konu, geçen sene istanbul Akşam Teknik Oku
lunun öğretim sıkıntısı çektiği bir problemi hal
letmek içindi. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde gece öğretimi yapılmasını kabul ettiği
miz bir sırada idi ve orada çalışanlara bir üc
ret, tazminat rejimi tatbik etmiştik. Aynı şe
kilde ders yapan İstanbul Akşam Teknik Oku
lundaki öğretim üyelerini de onlara eşit bir 
duruma getirmek için ben bu teklifi hazırla
mıştım. Grupumuz bu teklifin müspet olarak 
komisyondan geçmesini ve Hükümetin de işti
rakiyle Yüce Meclisten geçmesini sağlamıştı. 
Şimdi, Senatodan gelen raporun Plân Komis
yonunun uyduğu şekilde kabul edilmesinde gru
pumuz yine kararlıdır ve Plân Karma Komis
yonunun getirdiği şekilde raporun kabul edil
mesini ve kanunun tümü üzerinde değil de yal
nız Senatonun değiştirdiği madde üzerinde mü
zakerelere devam edilmesini saygı ile arz ede
riz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; benden ev
vel konuşan arkadaşlarım aşağı, yukarı duru
mu açıkladılar ve kanunu teklif eden arkadaşı
mız da tekrar kürsüye gelerek kendi görüşle 
rini ve grupunun görüşlerini açıklamış bulunu
yorlar. Ben bu kanun üzerinde uzun boylu ko
nuşacak değilim. Bundan evvel aşağı - yukarı 
gece öğretimi yapan Dil ve Tarih - Coğrafya 
ve İstanbul Edebiyat Fakültesiyle ilgili bir ka-
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nunu çıkarmış bulunuyoruz. Bu kanun da on
ların eşiti bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yalnız- şunu 
anlamak istiyorum. Biraz evvel konuşan ar
kadaşlarımız ifade ettiler, Millî Eğitim Bakan
lığı eğer bütün üniversiteleri kapsıyan bir ka
nun getirirse bu şekilde her üniversite için ay
rı, ayrı ücret kanunu çıkarmamış oluruz. Son
ra, burada beher saat için 100 lira, 75 lira, 60 
lira çeşitli öğretim üyeleri için konmuş. Bu 
öğretim üyelerinin gündüz kaç ısaat okutmak 
mecburiyetleri va,r ve gündüz okuttuktan son
ra bu öğretim üyeleri özel okullara da gidiyor
lar mı? Ayrıca, özel okullara gittikten sonra 
gece öğretimi yapan bu okullara gelip ücret 
alıyorlar mı, bunu bilemiyorum. Çünkü, beher 
saat için 100 lira diyor. Bir öğretim üyesi bir 
günde kaç saat ders verebilir. 24 saat dışında... 

BAŞKAN — iSayın Hasan Tahsin Uzun; bu 
mevzular daha evvel eleştirilmiş, Senatoca bir 
rapor hazırlanmış, Plân Komisyonu bunu be
nimsemiş, kabul etmiş. Şimdi sadece bu ra
por üzerinde konuluyoruz, yeni bir kanun 
teklifi üzerinde değiliz. Arkadaşlarımız da bu 
(hususu bir usul meselesi olarak getirdiler, bü
tün arkadaşlarımızın tasvibine mazhar oldu. is
tirham ediyorum. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben burada Senatodaki arkadaşla
rımızın kabul ettiği değiştirge önergesi üzerin
de konuşuyorum. Dikkat ederseniz, 75 lira, 1O0 
lira alacak öğretim üyeleri üzerinde konuşu
yorum. Bunlar bir saat mi, bir gün mü? Bir 
saatte ise günde bir üniversite hocası kaç saat 
ders verecek? Bugün her ne kadar bu gece öğ
retimi yapan sınıfların şubeleri azsa yarın bu 
sınıflar çoğalacaktır. Çoğaldığı zaman bir öğ
retim üyesi on saat ders verdiği takdirde bin 
lira mı alacak günde? Beher saati için yüz lira 
alacağına göre, günde bin lira mı alacaktır? 
(A. P. sıralarından «öyle değil» sesleri) Bunu 
öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek de her 
halde benim hakkımdır. Burada açıklanmamış
tır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Ben 
bunları öğrenmek istiyorum. Bu balamdan Se
natonun değiştirdiği bu madde üzerinde ko
nuştum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz te-
feruratlı olarak kanunun bütün gerekçesi, 
maddeleri üzerinde durmadan yalnız birkaç 
hususu öğrenmek maksadiyle huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Biraz evvel burada teklif sahibi Sayın İh
san Ataöv Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
böyle tek, tük kanunlar yerine, bunların to
punu bünyesinde toplıyan bir kanun tasansı 
hazırlandığından bahis buyurdular. Bunu Sa
yın Millî Eğitim Bakanımız da hangi yönde, 
hangi bapta hazırlandığı hakkında bir izahat 
lütuf buyururlarsa memnun oluruz. Aksi tak
dirde her gün bir teşkilât için memleketin bün
yesine uygun olmıyan sik, sık çeşitli kanun 
tasarılarını getirip görüşmek fayda yerine bir
çok kereler zarar veriyor. Zira, yarın Doğu -
Anadolu Bölgesinde, yahut geri kalmış böl-' 
gelerimizde buna benzer teknik okullar, gece 
okulları açıldığı takdirde buraya İstanbul - An
kara, izmir gibi büyük şehirlerimizden açı
lacak bu okullara bu şartlar altında öğretim 
görevlisi bulduktan sonra yine hiç kimse git-
miyecek, memlekete bir derece hayır getire
ceği yerde daha çc<k zararlı olacaktır. Eğer 
hakikaten Millî Eğitim Bakanlığı böyle tek 
tek getirilecek kanunlar yerine memleketin 
bünyesine uygun mahiyette bir kanun tasa
rısı hazırlayıp getirirse o zaman elbette M, 
memleket bünyesine daha uygun olur. 

ikinci husus, geri kalmış bölgelerde, daha 
geçen sene çıkardığımız Trabzon Teknik Üni
versitesi için ve meselâ yarın Elâzığ'da açıla
cak bir teknik okulu için bu şekilde hocaları, 
öğretim görevlilerini istihdam ettikten sonra, 
bu şekilde, cazip şartlar altında, buralara 
Millî Eğitim Bakanlığı olsun veya Hü
kümet • olsun talebeleri yetiştirmek için na
şı! bir öğretim görevlisi gönderecek? Bunun da 
cevaplandırılmasına lüzum görmekteyim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMÎ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, arkadaşlarımız esasına girdiği için biz 
de söz almak mecburiyetinde kaldık. 
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İstanbul Akşam Teknik okullarında çalışan 
öğretim üyeleriyle ilgili kanun tasarısı bura
da eleştirilmiş ve Yüce Meclisten çıkmıştır. 
Bilâhara bu, Senatodan tekrar huzurunuza 
gelmiştir. Senatonun raporu ile Plân Komis
yonunun raporu üzerinde Millet Partisi 
Meclis Grupunun görüşü olumlu yöndedir. Biz 
bu raporu olumlu olarak karşılıyor ve bu hu
susta reylerimizi müspet olarak vereceğimizi 
burrda işaret etmek istiyorum. 

Ancak biz de tüm olarak, akşam teknik 
okulları ve diğer okullar hakkında, bir kanun 
tasarısının getirilmesini arzulamaktaydık. Ben
den önce konuşan teklif sahibi arkadaşımızın 
ifadesinden Hükümetin bu yönden bir çalışma 
içine girdiği ve yakında Meclise getirileceği 
işaret edildiği için bu yönden de biz teşek
kürlerimizi sunarız. İyi elemanların yetişmesi 
iyi öğretim üyelerinin oralara getirilmesiyle 
mümkün olacağı için, bunlann olumlu yön
den geliştirilmesini ve tatmin edilmesini, bü
tün okullardaki denge yönünden ele alınma
sını biz yerinde görüyoruz. Ancak raporla il
gili olara,k ücretler iyi bir şekilde tesbit edil
miş olmakla beraber orta ve lisede çalışan 
öğretmen arkadaşlarla bunlar arasında çok az 
bir kademe olduğuna göre, bu dengeyi, de dik
kate almak suretiyle Hükümetin bu konuya bil
hassa eğilmesini istirham eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Bu mevzuda kifayet önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmeler kâfidir, yeterlik teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Yeter
liğin aleyhinde şöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğrasız-
oğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, kifayet 
aleyhinde söz aldım. Yüksek Senatodan gelen 
metnin bir defa redaksiyonunda bâzı hatalar 
var : 

Baş tarafında 111 e ikinci ekte gece eğiti
minden üst tarafta ise gece öğretiminden bah
sedilmektedir. Bunun doğrusu gece öğretimi
dir. Bu şekilde düzeltilmesi lâzım. 

Senatodan gelen şeklinde öğretim görev
lilerinin öğretici unsur olarak ilâve edilmiş 
olması çok yerinde bir durumdur. Bu bakım
dan faydalı olmuştur. Yalnız teknisyenler' 
mevzuu ne Yüksek Mecliste, ne de Yüksek Se
natoda ilâve edilmemiştir. Halbuki, bu gece 
öğretimi yapılan okulların teknisyen mevzuu 
ço(k önemlidir. Elektrik, su, motor ve saire arı
zalarına bakacak teknisyenler noksandır. Bu 
bakımdan bu hususlar üzerinde her imkân bu
lunabilir mi diye önergenin aleyhinde söz 
aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kifayet önergesini 
oylatacağım. Kifayeti kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi rapor üzerinde görüşmeler bittiğine 
göre, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilip, 
Plân Komisyonunca tam olarak benimsenen ra
porun birinci maddesini okutuyorum. 

Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim görevlileri ve asis
tanlarla diğer personele verilecejk ek ücret 

Kanunu 
Madde 1. — Gece öğretimi yapan, yüksek 

dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Teknik Okulu öğret
men ve asistanları ile üniversite öğretim üyesi 
ve asistanlarına bu okulda okutacakları ders 
ve yaptıracaklan uygulamaların beher ders 
saati için, profesörlere 100, doçent ve İstanbul 
Teknik Okulu öğretmenlerine 75, Öğretim gö
revlilerine 60, asistanlara 50 şer lira ücret veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen 
ve üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alınan tazminata, 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince 
alınmış ek görev ücretlerine halel getirmez; bu 
görevleri dolayısiyle alacakları ücretler hak
kında da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Bi
rinci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
Muhterem arkadaşlar, benimsenen birinci 

maddeyi okuttum. Şimdi oylarınızla meseleyi 
halledeceğiz. Bu maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden 

ötürü, aylık ücretlerine ilâveten, okul müdü
rüne 600, müdür yardımcıları ve bölüm şef
lerine 500, büro şeflerine 450, memurlara 400 
ve hizmetlilere de 300 er lira ayrıca aylık üc
ret verilir. Bu kanun gereğince çalıştırılacak 
memur sayısı 15 ve hizmetli sayısı 15 i geçe
mem. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde daha evvel kesinleşmiş ol
duğu için dördüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu okullarda görevlendirilecek 
öğretmenlerle, öğretim üyelerinin niteliklerini, 
görevlendirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi 
tarafından okutulacak ders sayısı gündüs öğ
retimini. aksatmıyacak şekilde bir yönetmelikle 
belirtilir. 

işbu yönetmelik bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç üç ay içinde çıkartılır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler daha evvel kesinleşmiş 
olduğu için müzakeresini yaptığımız bu ka
nun teklifi kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu ol
sun. 

Değerli arkadaşlarım bir saatlik işler me-
yanında konuşulması gerekli olan bugün gün
demimize aldığımız hususlar bitmiştir. Şimdi 
gündemin iki defa görüşülecek işlerin birinci 
görüşmesi yapılacak işler kısmına geçiyoruz. 

3. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bir şeyi arz etmek istiyorum. Bugün Mali
ye Bakanlığı bütçesinin Komisyonda görüşül
mesi hasebiyle Bakanın kendisi meşgul bulunu
yor. Gelecek birleşime bırakılmasını teklif edi
yorum. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon mehil isti
yor. Ne hakkında? 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Bu mevzu ile 
ilgili, aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon buradaki 
maddeleri ve önergeleri aldı. Bir formül halinde 
getirip Yüksek Meclise arz edecekti. İmkân 
bulamamışlar, mehil istiyorlar. Bunun usulle 
ne alâkası var. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Hükümet 
temsilcisinin olmadığını söylüyor komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — iki gündür meşgul olduğu
nu, hazırlanamadığını söylüyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bir ıstırap 
dinsin istiyorduk, Pazartesi günü getirileceği 
söylenmişti. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komis
yon bir mehil isterse bunun bir usul meselesi 
yapıldığına dair tatbikatta şimdiye kadar gö
rülmüş bir durum yoktur. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Başkanlı
ğın yapacağı bir şey yok. Başkanlığa bir şey 
söylemiyoruz, biz sadece Komisyonun samimi
yetsizliğini ifade ediyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Müsaade ederseniz, bu 
hususa cevap vermek istiyorum Sayın Başkan, 
çünkü bizi samimiyetsizlikle itham ettiler. 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR. 

BAŞLI (Burdur) — Ama bize samimiyetsiz di
yorlar, halbuki Bütçe Komisyonunun çalışmak-
ta olduğunu pekâlâ biliyorlar. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Biz çok şeyi 
biliyoruz, sırası geldiğinde söyleriz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lüt
fen, iş görelim biraz. Bitmiştir bu iş. 

Muhterem arkadaşlar şimdi, 472 sayılı Ka
nun teklifi var. 

4. — İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. (1/387) S. 
Sayısı : 472) (1) 

(1) 472 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — öncelik önergesi var okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin 24 ncü sırasında 
bulunan İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı (1/387) sıra sa
yısı 472 nin gündeme alınarak bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — öncelik teklifini tasvibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum arkadaşlar. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Muhterm arkadaşlar, bu kanun 

tasarısının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
lara söz vereceğim. Şimdiye kadar Güven Par
tisi grupu adına Sayın Hilmi incesulu ve şahsı 
adına da Sayın Süleyman Onan söz istemişler
dir. 

Buyurun Güven Partisi Grupu adına Sayın 
İncesulu. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Benim ye
rime Hayri Başer arkadaşım konuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başer, buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA HAYRİ BAŞER (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Bir veteriner fakültesi kurulmasını öngö
ren bu kanun tasarısı hakkında, Güven Parti
si Grupu olarak, peşinen bu şekilde müspet 
ilim yaratıcı fakültelerin kurulmasını mem
nunlukla karşıladığımızı beyan etmek isteriz. 
Hele, bilhassa nüfusunun % 75 i toprakla işti
gal eden, hayvancılıkla iştigal eden bir kütle
nin kalkındırılması mevzuubahsolunca, bu 
kütleyi kalkındıracak, bilhassa şimdiye kadar 
takibedilen hayvancılık politikası ihmal edilmiş 
de olduğuna göre, bunun ön plânda,, her şey
den evvel, yürütücülerini yetiştirecek bir fa
kültenin ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkar. 
Elimizde mevcut tek bir fakülte hayvancılık 
idaresi ile meşgul olan bu kadroyu yetiştirmeye 
müsait değildir. Plânın öngördüğü rakamları, 
yani beş senelik ihtiyacı eğer bir tek fakülte
nin yetiştirmesini bekliyecek olursak uzun se

nelere ihtiyacımız olduğunu nazarı itibara al
mamız icabeder. Türkiye'de nüfusun % 75 i 
tarım ve hayvancılıkla iştigal ettiğine göre, 
gereken ehemmiyet verildiği takdirde hem 
canlı hayvan ve hem de hayvan ürünleri ihra-
cedebilecek yagâne durumda olduğumuzu ka
bul etmek lâzımdır. Ortak Pazara gireceği
miz, hazırlığını yapacağımız bu günlerde sa
nayi mamullerinden daha çok bize döviz geti
recek hayvan ve hayvan mahsulleri, hiç süb-
vansiyone edilmesine lüzum kalmadan ihrace-
dilebilecek hayvan ve hayvan mahsulleri oldu
ğunu da bildiğimize göre, bu hayvancılığı kal
kındıracak özgür idareci kadroyu, bilgili kad
royu yetiştirmek vazifemizdir. Bunu da tek fa
külte ile yapmamızın bir devreye değil, birkaç 
plân devresine lüzum hâsıl ettiğine göre, her 
şeyden evvel bir veteriner fakültesi, hattâ ar
kasından bir veteriner fakültesi daha kurulma
sını icabettirir. 

Şimdiye kadar tek taraflı çalışan, yalnız 
toprak ve toprak mahsulleriyle uğraşan, nüfu
sun % 75 ini teşkil eden bu büyük kütleyi kal
kındırmak için aynı zamanda hayvancılığa da 
yöneltmek mecburiyetindeyiz. Basit olarak et
rafımızda kendi seçim mmtakalarımızda bu 
% 75 köylüye bir nazar atfedecek olursak top
rak üzerinde yalnız tarımla iştigal edenlerin 
Ziraat Bankasına borçtan kurtulamadıklarını 
ve kalkınamadıklarını tesbit ederiz. Buna mu
kabil hem tarım, hem de hayvancılıkla iştigal 
eden köylülerin Ziraat Bankasına daha az 
borçlu ve iktisadi bakımdan diğerinden çok 
üstün olduğunu basit bir müşahede ile görmüş 
oluruz. 

Bir nokta daha çok önemlidir muhterem 
arkadaşlarım : Dünya milletleri arasında kal
kınan milletlere bakacak olursak, kalkınan 
milletlerin sanayi kadar hayvancılıkla da işti
gal ettiğini görürüz. Esasen, bu memleketler 
hayvancılığı bir nevi endüstri kabul ederler. 
Bir fabrikaya hammadde verirsiniz, mamul 
alırsınız. Bir hayvana da hammadde verirsiniz 
süt, yün, deri gibi mamul madde alırsınız. Hay
vancılığı bu bakımdan, plânımızda olduğu gibi, 
bir nevi sanayi kabul ederek plânımızın ve ta
rımımızın öncüsü kabul etmek icabeder. Bu
gün kalkınmış memleketlerden pek çoğu tek 
taraflı olarak yalnız sanayi ile kalkınmamış, 
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aynı zamanda hayvancılıkla kalkınmışlardır. 
Hele bunlardan Danimarka, Kolanda gibi Şi
mal memleketlerine bakacak olursak bunların 
kalkınmasında yegâne faktörün hayvancılık 
olduğunu görürüz. 

Hayvancılığın daha başka bir yönden ehem
miyetini tebarüz ettirmeden geçemiyeceğim. 
O da hayvancılıkla fazla iştigal eden, hayva
ni protein yiyen milletlerin daha ziyade kal
kınmış olduğunu veyahut kalkınmalarının hay
vancılığın ileri seviyesi ile veya hayvani pro
tein yemesiyle mütenasibolduğunu, onların ken
di istatistiklerini tetkik ederek tesbit etmemiz 
mümkündür. Binaenaleyh, bir memleketin hem 
iktisadi, hem kültürel, her mânada kalkınma
sını temin edecek olan ve bilhassa nüfusunun 
% 75 i toprak üzerinde tarımla ve hayvancı
lıkla iştigal eden Türkiye'yi kalkındırmak için 
mevcut bir veteriner fakültesine ilâve olarak 
açılacak ikinci bir veteriner fakültesini büyük 
bir memnunlukla karşılıyoruz ve bu tasarının 
biran evvel kanunlaşıp tatbik sahasına intikal 
etmesini temenni ederek saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hilmi 
İşgüzar. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; istanbul üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonu ra
porları üzerinde kısaca görüşlerimizi arz ediyo
rum. 

Hepimizin bildiği veçhile nüfusumuz sürat
le artmakta buna mukabil ihtiyaçları, beslen
me yönünden, paralel olarak gitmemektedir. 
Her yıl artan hayvan varlığımızın istenilen şe
kilde yetiştirilmesi ve ondan istifade edilmesi 
veteriner hekimliğimizin inkişafına bağlı bir 
meseledir. Şunu hemen ifade edelim ki, bugüne 
kadar ele alınmamış tek müessese veteriner he
kimliği müessesesi olmuştur. Bu bakımdan, bu 
kanun tasansını hazırlayıp getirenlere teşek
kür etmek istiyorum. 

Veteriner sayılarımız da çok azdır. Bu ra
porda 1026 aded olarak gösterilen veteriner
ler hayvanlarımızın miktarı dikkate alınırsa, 
hayvanların geliştirilmesi, bunlardan istenilen 
şekilde verim alınması ve hattâ hastalıklarla 
macadelosi düşünüldüğü takdirde, çok az bir 
sayı olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Kaldı 

ki, veteriner hekimliğimize kıymet verilmemesi 
yüzünden çoğu serbest yerlerde iş aramış, bir 
kısmı meslekinden ayrılmış başka yerlere git
miş, bir kısmı da istifa etmiştir. Binaenaleyh, 
bir bakıma Veteriner Fakültesini açıp buradan 
yeni elemanlar yetiştirirken, diğer yönden de 
bunların da tatmini cihetine gidilmesi elbette ki 
yerinde olur. 

Millî gelirimiz bakımından hayvancılığın 
önemi çok büyüktür. Hattâ millî gelirimizde 
siraatin payı yüzde 40 dır. Bu yüzde 40 payın 
içerisinde hayvancılığımızın iştirak payı ise 
yüzde 33 ü bulmaktadır, ki, bu büyük bir ra
kamdır. Binaenaleyh, tarım sektöründe hayvan
cılığın geliştirilmesi, proteinli maddelerimize 
karşı olan ihtiyaçların giderilmesi ve aynı za
manda. geçimleri sütçülük, hayvancılık olan 
Türk köylüsüne bilgi bakımından yardım edil-
mssi için böyle bir fakültenin açılması çok ye
rinde olacaktır. 

Esasında ikinci Beş Yıllık Plânın özel ha
nesi tetkik edildiği zaman orada çeşitli hay
vancılığımızın geliştirilmesi, hastalıklarla müca-
edilmesi ve sütçülüğün istenilen seviyeye geti
rilebilmesi için bir veya iki veteriner fakülte
sinin açılması öngörülmüş, öğrenci kontejan 
sayılarının artırılmasına işaret edilmiş, ayrılan 
veterinerlerin tekrar, bir veya iki tane veteri
ner fakültesi açılsa bile, ihtiyaca kâfi gelmiye-
ceği dikkate alınmak suretiyle, veteriner teş
kilâtına dönmesi ve emekli olanlardan isti
fade edilmesi hususu İkinci Beş Yıllık Plânı
mızın ele almış olması bu ihtiyacı kesinlikle 
göstermeye kâfidir. 

ikinci bir fakülte olan bu kuruluş, Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak yürekten, samimi
yetle, takdirle karşılıyoruz ve tasarının biran 
önce kanunlaşarak meriyete girmesini istiyo
ruz. Bu vesileyle grupum adına saygılarımı su
narım muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Hayrettin Uysal, buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ahmet 
Şener konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başka
nım, arkadaşlarımız yeni bir fakülte açılacak-
mış gibi konuşuyorlar, halbuki bu bir kadro 
kanunudur. 
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BAŞKAN — Rapor okundu efendim. 

0. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AHMET 
ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, arkadaşlarım üzülmesinler 
nutuk atacak değilim. Sadece bir temennide bu
lunacağım. 

C. H. P. Grupu adına bu kanunun lehinde 
olduğumuzu arz etmekle beraber bu kadrola
rın hattâ azlığına, imkânların bu ka
dar olduğuna ve kadroların artırılması 
icabettiğine inanmışızdır. Veteriner fakül
tesinin kurulması ve bilgili arkadaş
larımızın memlekette daha çok yetişmesi lâ
zımdır. 75 000 000 hayvana malik olan memleke
timizde bugün, Ziraat Vekâletinin gerekçesinde 
de görüldüğü gibi, 1026 veteriner vardır ki, 
aşağı - yukarı 75 000 hayvana bir veteriner düş
mektedir. 

Dünya ile bu nisbeti mukayese ettiğimiz 
zaman çok yerlerde her veterinere düşen hay-
yan miktarının, çok az olduğunu görürüz. Hal-

• buki burada bir cetvel var, bilhassa 1961-1962 
de 919 ve 1962-1963 de 1079 ve son olarak 
1965-1966 da 1 200 küsur kişi müracaat etmiş 
ve ancak bunlardan yetmişbeş kişi alınabilmiş
tir. Bu, bizim memleketimizde bilhassa hayvan
cılığa ve veteriner hekimlerine verilmesi icabe-
den önemin verilmediğini gösterir. Daha iyi bir 
şekilde bu meslekî onore edebilmek bakımın
dan bizim kanaatimiz odur ki, Erzurum Ata
türk Üniversitesinde ve Şark'ta, hayvanların 
bol olduğu yerlerde, yalnız lâboratuvarların 
değil, materyalin de en bol bulunduğu hayvan
cılık bölgelerinde bu gibi fakültelerin açılma
sında büyük fayda vardır. 

Bu faydalar ilâveten bu konuda merhum ho
camın bir lâfını söyliyeceğim: Mu memlekette 
hayvansız ziraat yapmak arabacılıktan ileri 
gitmez. O halde bu memlekette hayvancılığın 
inkişafı suretiyle beslenmemizin karşılanması, 
dış ticaretimizdeki açığımızın kapatılması için, 
bilhassa hayvan ürünlerinin daha fazla bu mem
lekete yayılması, hastalıkların önlenmesi ile 
mümkündür. Biz, bu yönden kanunun lehinde-
yiz ve verilen kadroların, inşallah imkânlar nis-
betinde daha da artırılmasını temenni ederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
run. 

i SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
[ Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul Üniver

sitesine bir Veteriner Fakültesinin ilâvesine mü
tedair kanun teklifini getiren ilgililere yürek
ten teşekkür ederim. 

Yılda et kaybından 2 milyar, süt kaybından 
I 2,5 milyar, yapağı kaybından 135 milyon, yu

murta kaybından 750 milyon, yakılan gübreden 
900 milyon, canlı hayvan naklinden 67,5 milyon 
erken kuzu kesiminden 280 milyon lira olmak 
üzere ceman 10 milyar lirayı her yıl kaybeden 
Türkiye'mizde hiç şüphe yok ki, veterinerliğin 
ve hayvan sağlık teknisyenliğinin ihya edilme
sinde zaruret vardır. 

Millî gelirimizin % 40 mı teşkil eden tarım 
gelirlerinin % 33 nü sağlıyan yurt hayvancılı
ğımız, kalkınma dâvamızda geniş imkânlar va-
detmektedir. Çeşitli yönleriyle hayvancılık en
düstrisi hizmetleri rasyonel bir şekilde yürütül
düğü takdirde, Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi, bizde de bu nisbetin % 33 ten % 80 e ka
dar çıkması mümkündür. Aynı zamanda büyük 
bir artışla çoğalan nüfusumuzun iyi bir şekilde 
beslenmesi, hayvansal gıda ve endüstriyel ham
madde isteklerinin karşılanması, ünite verimi
nin artırılması, geçimini hayvancılığa bağlamış 
olan vatandaşlarımızın, bilhasa köylülerimizin 
gelirlerinin ve dolayısiyle hayat seviyelerinin 
yükseltilmesi hayvani maddenin ihracı ve sağ
lanacak dövizlerle tediye dengemizin kurulması, 

I yurt içinde iş alanlarının artırılması, sermaye 
I terakümünün sağlanması gibi unsurlara hay

vancılığımızın katkı nisbeti, sayıca az olan ve
teriner teşkilâtı elemanlarının gayretli çalışma-

I larma bağlı Salmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Aslında yorucu ve yıpratıcı olan hayvancılık 
hizmetlerinde görev almış bulunan veteriner he
kim, hayvan sağlık memuru ve yardımcı teknik 
ve idari personel, memleket hayvanlarının sağlı
ğının korunması ve bunlara zarar veren her tür
lü âmillerle savaşmak, hayvanlardan insanlara 
geçen hastalıklar bakımından hayvanları ve 
hayvani maddeleri insanlara zarar vermiyecek 
bir hale getirmek, her türlü hayvan mahsulleri
ni murakabe ve tahlil etmek, pazar ve panayır
ların lüzumlu fennî murakabe ve muayeneleri-

I ni yapmak, lâboratuvarlarda, dispanserlerde, 
I hastanelerde çalışmak gibi, çeşitli görevleri ya-
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pan veteriner teşkilâtı elemanlarının mahallî 
şartların icabına uyularak daima çoğaltılması 
memleket lehine bir hizmettir. 

insan sağlığını ve memleket iktisadiyatını 
tehdideden hayvan hastalıklarına karşı yapılan 
mücadelelerde çalışmak yorucu, yıpratıcı oldu
ğu kadar tehlikeli bulunduğundan, bu görevleri 
yapan teknik elemanlara daima laymet vermek 
ve onları takdir etmek lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, memleket ekono
misinde mühim bir faktör olan hayvanlarımızın 
salgın ve paraziter hastalıkları ile mücadelesi, 
hayvanlardan insanlara geçen ve insan hayatını 
tehdideden hastalıkların önlenmesi yanında, 
yerli hayvanlarımızın ıslahı ile kültür hayvan
larına çevrilmesi, bilhassa süt ve et sığırcılığı 
ile merinos yetiştiriciliğinin suni ve tabiî to
humlamalarla geliştirilmesi, veteriner hekim ve 
hayvan sağlık memurlan ile, bunlara yardımcı 
teknik ve idari personelin, benzeri meslekler gi
bi, günün şartlarına uyularak tatmin edilmeleri 
ve bu teknik elemanların mutlaka çoğaltılması 
lâzımdır. Her hangi bir salgın hastalık vukuun
da ihbar alan veteriner teşkilâtı görevlisi, şart
lar ne olursa olsun, mesai gözetmeden en kısa 
zamanda hastalık mahalline giderek, hastalığa 
elkoyup söndürülmesi için gerekli tedbiri der
hal almakla mükelleftir. Memleketimizin her 
bölgesinde uygulanmakta olan suni tohumlama
lar ve hayvanların vasıf ve verimlerinin yük
seltilme hizmetlerinde çalışan elemanlar her gün 
devamlı yıpratıcı çalışma zorunluluğunu duy
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, hayvancılık kurumla
rında görevli bulunan teşkilât elemanlarının yo
rucu çalışmalarının devamlılığı nisbetinde bak
teriyoloji, seroloji, viroloji ve araştırma ensti
tüsü ve lâboratuvarlarmda ve gerek aşı istihsa
linde, gerek teşhis, araştırma ve sair lâboratuvar 
işlemlerinde, aynı zamanda hastalık mücadele
sinde görevli olanların çalışmalarının da yo
rucu, yıpratıcı olduğu bir hakikattir. Bu teşki
lâtta çalışanların, tetkik buyurulacak olursa, 
genç yaşta yıprandıkları, bir kısmının meslek 
hastalıklarından mustarip bulunduğu ve ekse
risinin de yıpranma sonucu emeklilik yaşından 
önce vefat ettiği görülmektedir. Hizmetin 
güçlüğüne rağmen tatmin edilmemekten do
layı veteriner hekimleri, ya başka müesseselere 

geçmekte, ya da istifa suretiyle Tarım Bakanlı
ğından ayrılmaktadırlar. Eş mesleklerden mağ
dur durumda bulunmaları sebebiyle diş hekim
liği, eczacı, Hukuk fakültelerini bitirerek ikinci 
bir tahsil ihtiyar eden veteriner hekimlerinin 
sayıları da oldukça kabarıktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu ortamda olan 
Türkiyemizde gerek veteriner hekim yetiştiren 
fakültelerimizin, gerekse ,bunlara yardımcı ele
manı yetiştiren hayvan sağlık teknisyenliği okul
larının çoğaltılmasında mutlak zaruret vardır. 
1842 senesinden bugüne kadar geçen 126 yıl 
içerisinde Türkiye'de 3 262 veteriner yetişmiş
tir. Fakat çeşitli şekillerle ayrılan ve âhirete 
intikal edenlerin sayılarının çokluğu yüzünden, 
bugün Türkiyemizde hayvancılık politikasını 
deruhde eden fiilen vazifeli 940 veterinerimiz 
vardır. Bu kadar geniş hayvancılık mevzuu ile 
iştigal eden Türkiyemizde 940 veterinerin ne 
kadar faydalı çalışmalar yaparsa yapsın, kifa
yetsizliği bir hakikattir. Onun için İstanbul Üni
versitesine bağlı bir Veteriner Fakültesinin 
açılması suretiyle istenilen kadronun verilmesi 
fevkalâde yerindedir. Bu hususu tahakkuk et
tirenlere yürek dolusu teşekkürlerimi tazelerim 
ve Sayın Hükümetimizden bunlarla daima iş
birliği yapan ve bilhassa tatbikî işleri omuzla
rında yüklenmiş olarak kusursuz yürüten hay
van sağlık teknisyenlerinin de çoğaltılması için 
Meclisimize gerekli kanunu getirmesini ve bu 
okulların da çoğaltılmasını hassaten istirham 
ediyorum. Bu tasarının ve buna benzer teklif 
ve tasarıların getirilerek kanunlaşmasını en iyi 
niyetlerimle diliyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugün Tür
kiye'nin geleceğiyle ilgili bir kanun tasarısı 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun, İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
yeni bir Veteriner Fakültesinin açılmasiyle il
gilidir. Bu kanunu hazırlayıp Meclise getiren 
ilgililere teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfusumuzun % 
80 i köylerde yaşamaktadır. Bunların geçimi 
tarım ve hayvancılıktır. Yalnız bunlar, çiftçili
ği halen nasıl iptidai şekilde yapıyorlarsa, hay
vancılığı da o şekilde yapmaktadırlar. Çeşitli 
imkânsızlıklardan mı diyeceğim, yoksa bugüne 

— 537 — 



M. Meclisi B : 30 

kadar gelmiş geçmiş Hükümetlerin ihmalin- i 
den mi? Köylü ele alınmamış, kaderiyle başbaşa 
bırakılmıştır. Bu kanunun gerekçesinde 100 j 
milyon büyük ve küçük baş hayvan olduğu ileri j 
sürülmektedir. Türkiye'de yapılan mevcut is- j 
tatistiklerin doğruluk derecesine pek o kadar j 
emin olmadığım için bu rakam üzerinde fazla - ; 

fikir yürütmiyeceğim. Yalnız, Birinci Beş Yıl- ; 
lık Kalkınma Plânında zikredildiği gibi, ta- j 
rımda ortalama 21 milyarlık millî gelirin % 31 i, : 
yani 7 milyarı hayvan ve hayvan mahsullerin- : 
den elde edilmiştir. Ayrıca Tarım Bakanlığı
nın istatistiklerine göre, bir yılda et kaybın
dan 2 milyar, süt kaybından 2,5 milyar, yapağı 
kaybından 135 milyon, erken kuzu kesiminden 
280 milyon olmak üzere 10 milyar liranın üs- : 
tünde millî gelirimizden kayıp vermekteyiz. 
Bütün bu kayıplarımızın sebeplerinin en önem
lisi mevcut veterinerlerimizin sayısının az olu- ; 
şudur. Mevcut veterinerlerimizle ancak bu ka
dar netice alınabilir. j 

Muhterem arkadaşlarım, bugün mevcut Ve
teriner Fakültesinin bünyesinin 70 öğrenciden 
fazla almaya ve yetiştirmeye müsaidolmadığı ; 
kanun gerekçesinde ileri sürülmektedir. Fakat 
bunun nedenleri açıklanmamıştır. Acaba, i 
mevcut Veteriner Fakültesini genişletmek im- ! 
kânı yok mudur? j 

Bunu ilgili arkadaşlardan öğrenmek İsta- j 
rim. Ayrıca, yeni açılacak İstanbul Üniversi- \ 
tesine bağlı Veteriner Fakültesi bünyesinde [ 
kaş öğrenci okuyacaktır? Bu da açıklanmamış- | 
tır. Bu açılacak Veteriner Faldiltesiyle bera- j 
ber mevcut Veteriner Fakültemiz Türkiye'miz- ı 
de veteriner ihtiyacını ne zaman karşılıya- i 
çaktır, hangi yılda Türkiye'nin veteriner ih- j 
tiyacı karşılanmış olacaktır? Gerekçede ve Ko- ! 
misyon raporunda bu gerekçelere dokunulma
mıştır. Bunların da Komisyon tarafından açık
lanmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 - 1966 yıllan 
arasında 58 450 498 baş hayvan hastalanmış ve 
bunun 384 305 i ölmüştür. Burada da yuvarlak 
lâf edilmiş «384 305 baş hayvan ölmüştür» 
denilmiş, bunların kaç tanesi büyük baş, kaç 
tanesi (küçük baş olduğu açıklanmamıştır. 
Sonra, bu istatistikler, bilhassa köylerdeki bu 
sayımlar kimler tarafından yapılmıştır, aca
ba doğruluk derecesi nedir? Bunu da bilemiyo-
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rum. Bu konularda ilgili Komisyon bizi ay
dınlatırsa memnun olurum. 

Kanunun gerekçesini incelediğimiz zaman, 
«Türkiye'de bir Veteriner Fakültesi ve halen 
1 026 tane veteriner bulunmaktadır» denilmek
tedir. Yani, 100 bin baş hayvana bir veteri
ner düşmektedir. Türkiye'mizde hayvancılık 
sahasında başarıya ulaşmak istersek, mutlak 
surette köylerimizde çeşitli tesisler kurmak 
ve hayvancılığın canlı misâllerini vermemiz lâ
zımdır. Aksi tıikdirde, köylerimize gelen ve
teriner veya hayvan sağlık memurlarına hiç
bir köylü hayvanını götürmemektedir. Halen 
Türkiye'd© hayvanlarını hocaj/a veyahut da 
üfürükçeye götürüp okutan insanlar çoğun
luğu teşkil etmektedir. Bu yüzden Türkiye'
de milyonlarca hayvan her yıl ölmektedir. Ha
lan Türkiye'de ilk öğretimde bu hususlarda 
hayvancılık konuları öğretileceği yerde, her 
köyde çeşitli kuran kursları açılmaktadır. 
İşte bu Kuran kurslarındık!, hocalara bilgi 
verilip, bu hocalar çocuklarımıza din desleri 
verirken hayvancılık ve hayvan hastalıkları 
hakkında bilgi verseler, gelen veteriner ve sağ
lık memurlarına, o vakit köylü rahatlıkla hay
vanını götürecektir. Ama maalesef hükümetler 
bunları göz önüne almamış, çeşitli yollardan 
iri başından savma yollarına gitmiştir. Bu?üne 
kadar Türkiye'nin geri kalmasının sebepleri 
budur. Halen Türkiye'de % 50 nin üzerinde 
okuma- yasma b'lmiyen köylerimiz mevcuttur. 
Köylerimizin bir çoğu okulsuzdur. Biz ne ka
dar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar çalışırsak 
çalışalım, eğer köylülerimizi eğitmezsek bu dâ
vayı haîledemeyiz. Bugün Türkiye'de ele alın
mış da başarılmış bir konu göremiyorum. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 

adına Sayın Âdil Kurtel. 
T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 

(Kars) — Muhterem arkadaşlar, istanbul Üni
versitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasa
rısı, Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları ürerinde kısaca görüşlerimizi arz etmeye 
çalışacağım. '"? 

Muhterem arkadaşlar, komisyon raporların
daki rakamlar tetkik edildiği zaman, bu ka
nun tasarısının biran evvel kanunlaşmasmnı 
zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
Raporda da açıklandığı üzere, bugün için nüfu-
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sumuzun yüzde 80 i tarım sektöründe çalış
maktadır. Ayrıca bu tarım sektöründe çalışan 
nüfusun büyükçe bir çoğunluğu geçimini hay
vancılıktan sağlamaktadır. Bugün için 109 mil
yon büyük ve küçük baş hayvan mevcudumuz 
vardır. Buna karşılık veteriner mevcudu, ra
porda da tesbit edildiği üzere sadece 1 026 dır. 
Yine raporda açıklandığı üzere tarım sektö
ründe elde edilen 21 milyar liralık millî geli
rimizin % 31 i, yani 7 milyar liralık bir kısmı 
hayvan ve hayvan mahsullerinden temin edil
mektedir. Bugüne kadar bu konuya gereği 
ölçüde önem verilmediği için hayvan neslinin 
ıslahı ve hayvan hastalıkları ile mücadele ko
nusunda gereği ölçüde durulmadığı, yine rapor
da işaret edildiği üzere, et kaybından her yıl 
2 milyar, süt kaybından ikibuçuk milyar, ya
pağı kaybından 135 milyon, yumurta kaybın
dan 750 milyon, yakılan gübreden 900 milyon, 
canlı hayvan naklinden ı67,5 milyon, erken ku
zu kesiminden 280 milyon lira olmak üzere 
cem'an bu sektörde her yıl 10 milyar liranın üze
rinde millî gelirimizde bir kayba uğramakta 
yız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine raporda 1960 
yılından 1966 yılma kadar 6 yılık bir süre için
de 58 450 498 baş hayvanın hastalanmış oldu
ğu ve bu hastalanan hayvanlardan 384 305 inin 
ölmüş olduğu tesbit edilmiştir. Raporda, gerek 
hayvan neslinin ıslahı, gerekse hayvan hasta
lıkları ile mücadele etmek için asgari 3 000 ci
varında bir veteriner hekim kadrosuna ihtiyacı
mız olduğu açıklanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar*; bugünkü hayvancı
lığımızın babadan, dededen kalma usullerle ne 
kadar iptidai şartlar altında yürütüldüğü hepi
nizin malûmudur. Her şeyden evvel 1 026 mev
cutlu bir kadro ile, ki bunun % 18 i idari iş
lerde çalışmaktadır, hayvan neslinin ıslahı ile 
mücadeleyi bir tarafa bırakınız, hayvan has
talıkları ile mücadele etmek imkânlarına dahi 
sahip bulunmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 32 milyon nüfusumu
zun 22,5 milyonu tarım sektöründe çalışmakta 
ve buna karşılık tarım okulu mevcudu 15 tir. 
Bu 15 tarım okulunun 10 u orta, 5 i de lise 
seviyesindedir. 2 milyon nüfuslu israil'de, ta
rım sektöründe nüfusun yüzde kaçının çalıştı
ğını bilemiyoruz, 185 tarım okulu mevcuttur. 

Tarım sektöründe çalışan 22,5 milyon nüfusa 
karşılık 15 tarım okulu 2 tane veteriner fakül
tesi; 2 milyon nüfusa karşılık 185 tane tarım 
okulu.. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, 
hayvan neslinin ıslahı ve hayvan hastalıkları 
ile mücadelesi için ve ayrıca her yıl millî geliri
mizde uğramış olduğumuz 10 milyar liralık 
kaybı önlemek için bu fakültenin açılması, ve
teriner hekim kadrosunun artırılması kesin bir 
zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. Yalnız bu
rada üzerinde durulması gereken bir nokta şu
dur: Muhterem arkadaşlar; hayvancılık daha 
ziyade Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde tarım sektöründe çalışan nüfusumuzun 
bir geçim kaynağını teşkil etmektedir. Buna 
karşılık veteriner fakülteleri, daha ziyade İs
tanbul ve Ankara gibi hayvancılık yönünden 
2 nci derecede önem taşıyan bölgelerde açılmak
tadır. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
sinde yaşıyan halkımızın büyük çoğunluğu gs-
çimini hayvancılıktan temin etmekte olduğuna 
göre, bu fakültelerin ve bundan sonra açılacak 
tarım okullarının daha ziyade bu bölgelerde 
öneminin tesbit edilmiş olması yönünden, büyük 
bir ehemmiyet taşımaktadır. Biz, tasarıda yer 
alan bu rakamlar ve bugünkü mevcut veteriner 
hekim kadrosu karşısında komisyon raporunu 
ve huzurlarınıza getirilmiş olan bu kanun ta
sarısını olumlu karşılamaktayız. Müspet oy ve
receğiz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmelerin yeterliğini teklif ederim. 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakere bitmiştir Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde açılan Veteriner Fakültesinin kuru
luş kadrolarına ait 1 ve 2 sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar 5247 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Muslihittin Gürer, buyurun. 

Çok istirham ederim, konuşacak arkadaşlar
dan, yalnız 1 nci maddenin kapsamı içinde kal
sınlar. Tümü üzerinde görüşen arkadaşlar za
ten Mecliste bu saate kadar bulunan arkadaşla
rın sabırlarını taşırdılar. Bunu nazara alarak 
arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Skarya) — Muh
terem Başkanımın bu ikazına riayet ederek, cüm
lelerimi birkaç hususa inhisar ettirmek suretiyle 
1 nci madde hakkındaki görüşlerimi Yüksek 
Meclise arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tümü 
hakkında görüşen arkadaşlarım, Türkiye'deki 
hayvancılığın mühim yerini ve veteriner duru
mumuzu uzun uzun izah ettiler. Yeni bir vete
riner fakültesi kurmaktayız, öğretim kadro
sunu tesbit eden cetvelleri tetkik ettiğimiz za
man 18 profesör, 18 doçent, 6 asistan ve diğer 
uzman ve yönetim memurları kadrolarından iba
ret olduğunu görmekteyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunun tü
mü üzerinde görüşürken Türkiye'deki veteriner 
ihtiyacını karşılamak için bu bir fakültenin kâfi 
gelmediği ve yeni açılacak fakültenin de kâfi 
gelmiyeceği arkadaşlarımız tarafından ifade 
edilmiştir. Bu husustaki temenniler nazarı iti
bara alındığı takdirde bu 1 nci maddede tedvin 
edilmiş olan kadroların az olduğu kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır. Bizim, 1 nci maddedeki 
kadrolar vesilesi ile temennimiz odur ki, Sayın 
Maarif vekâletimizin, ilgili üniversite kuruluş
larının en kısa zamanda, esasen palyatif tedbir 
olan bu 2 nci veteriner fakültesinin açılmasın
dan başka memleket ihtiyacını karşılamak üzere 
bu fakülteye ek olarak kadrolu yeni bir fakül
te açmak suretiyle bu işi biran evvel tahakkuk 
ettirmelerini şahsan arzu etmekteyim. Şu ha
liyle, kanunun tümü kabul edildiğine göre, 1 nci 
madde usulüne uygun şekilde tedvin edilmiştir, 

kabulünde memleket gerçekleri için büyük fay
da vardır. Huzurunuzdan hürmetlerimle ayrı
lırım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, kanunun 1 nci mad
desi, Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesine 
uyularak İstanbul Üniversitesinde açılan Vete
riner Fakültesinin kuruluş kadroları ile ilgili 
bir maddedir ki, İstanbul Üniversitesine bağlı 
bir Veteriner Fakültesinin kurulduğu anlaşıl
maktadır. Türkiye gibi, tarımda ve hayvancılık
ta ön plânda gelen bir memlekette, bugüne ka
dar böyle fakültelerin açılmasının asırlar bo
yunca bu derece ihmal edilmesi cidden çok acı
dır. Ankara'dan sonra ikinci bir fakültenin is
tanbul'da açılması iyi bir başlangıç olmakla be
raber, gönül arzu ederdi ki, bu 2 nci fakülte 
İstanbul'dan ziyade Erzurum'da Atatürk Üni
versitesine bağlı olarak açılsın. Çünkü, mem
leketimizin Doğu illeri, bilhassa Kars, Erzurum, 
Ağrı gibi vilâyetleri, geniş çapta mer'alarla 
kaplı ve hayvan mevcudumuzun büyük bir kısmı 
hn vilâyetlerde olduğuna göre, veteriner fakül
tesinin Erzurum Üniversitesine, Atatürk Üniver
sitesine bağlı olarak açılması mahallî halkın ve 
hayvancılığın yetiştirilmesi bakımından, halkın 
eğitilmesi bakımından büyük faydalar sağlıya-
caktı. 

BAŞKAN — Sayın özarda; bu mevzu halle
dilmiştir. istanbul üniversitesine bağlı kaydını 
naza.ra alarak yeniden veteriner fakültesini Tür
kiye'nin başka köşelerine kaydırmaya imkân 
yok. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — O bakım
dan, bu kanunun kabulü ile birlikte Sayın Ba
kandan, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 
bir veteriner fakültesinin açılması hakkında 
bir kanun-tasarısı da getirmesini temenni ede
rim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, buyu
run. Madde hudutları içerisinde kalmanızı is
tirham edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 1 nci madde, 
istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5247 sayılı Kanuna muhtelif derece ve un
vanlarda 87 kadronun eklendiğini göstermekte
dir. 
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Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus, bu 
87 kadronun içerisinde müstahdem, yani odacı 
kadrosunun bulunmamasıdır. Burada beş tane 
memur kadrosu var, esasında bir büro şefi ve 
öğrenci işleri şefi bulunduğuna göre, elbetteki 
bu büroda memur çalıştırlıacaktır. Memur ça
lıştırıldığına göre, diğer müstahdem ve odacılık 
işlerini yapan insanlara hangi kadrodan maaş 
verilecektir? Bir sayılı cetvelde açık olarak 
bunları göremedim. Eğer, bu 450 liralık beş ta
ne kadro, memur kadrosu olarak bir sayılı cet
velde yerini alan bu kadrolarından müstahdem 
ve odacı kullanılacaksa, diğer tarafta büro işle
rinde öğrenci işlerini yürüten sekreteryada han
gi kadrolarla memur istihdam edileceği hakkın
da kesin kanaat edinemediğim için 1 nci madde 
üzerinde bu görüşümü, aydınlanma bakımından, 
komisyon tarafından cevaplandırılması dileğin
de bulunuyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Akçal. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
müstahdem kadroları (D) cetveline bağlı olarak 
Bütçe Kanununda gösterilmektedir ve Bütçe Ka
nununda yer almıştır. Bu kanun tasarısı sa
dece memurlar içindir. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, bendeniz 1 nci 
madde üzerinde konuşacağım, ama yalnız baş
lık olarak arz etmek isterim; huzurlarınızı sık 
sık şu maksat için rahatsız ediyorum; geri kal
mış bir beldenin milletvekili olarak böyle fa
kültelerin geri kalmış bölgelere, yani Doğu -
Anadolu Bölgesine naklinde fayda vardır. Kal-
dıki, Doğu - Anadolunun bünyesinde bulunan 
13 tane ilde 35 milyonun üzerinde hayvan yaşa
maktadır... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, çok rica ede
ceğim, arkadaşların sabrını tüketmeye ve mad
denin dışına taşmaya hakkınız yok. Maddenin 
hudutları içerisinde kalınız. Aksi takdirde, sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Şimdi, maddeyle ilgili olan 2 sayılı cetvelde be
lirtilen bu sayıların, hiç olmazsa yarısı nisbetin-
de dahi olsa, Erzurum Atatürk Üniversitesine 
bağlı bir veteriner fakültesinin kurulması ön
görülmüş olsa idi, naçizane kanaatim olarak, 
çok daha uygun olurdu. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1 nci 

madde üzerinde söz istiyen arkadaşlar konuş
muşlardır. Başka söz istiyen olmadığına göre, 
1 nci maddeyi oyluyacağım; 1 nci maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Veteriner Fakültesinde mev

cut ve kurulacak kürsülerdeki dersleri okuta
cak öğretim üyeleri bulunmadığı takdirde, di
ğer fakültelerin öğretim üyeleri atanabilirler. 
Bu suretle atananlara, Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanun
la değişik 32 nci maddesine göre de tazminat 
vermeye devam olunur, haklarında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu, 
buyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; hakikaten memlekette çok büyük ihtiyaç 
bulunan veteriner adedini f azlalaştırmak üzere 
İstanbul Üniversitesine bağlı bir veteriner fa
kültesi açılmasını lüzumlu gören ve bu hususta 
kanun tasarısı getiren Hükümete teşekkür etmek 
lâzım. Yalnız, 2 nci maddeyi okuyunca, Trab
zon Teknik Üniversitesinin hali hatırıma geldi, 
üzüldüm. Yani, bir fakültenin açılması teşeb
büsü sevindirdi, ama 2 nci maddeyi okuyunca 
üzüldüm ve endişe duydum. Sebebi : 

Veteriner fakültesinde mevcut ve kurulacak 
kürüslerdeki dersleri okutacak öğretim üyeleri 
bulunmadığı takdirde diğer fakültelerden öğre
tim üyesi alınabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kadro almak, bina 
yaptırmak, lâboratuvarları tesis etmek bir üni
versite için önde gelen iş değildir, ikinci plân
dadır. Bina yapılabilir, malzeme alınabilir, 
ama bir fakülte, bir ilim müessesesi açılacağı 
zaman ilk düşünülecek şey ilim adamıdır, hoca
dır, öğretim üyesidir. Bunun acı tecrübelerini 
gördük. İşte Trabzon'da bir mimar - mühendis 
okulu, teknik üniversite açmaya teşebbüs ettik, 
çocuklar perişan oldu, arkadaşlar ve hâlâ kad
rosu tamamlanamamıştır ve tahsil süresince ta
lebelerin yetişemiyeceğini, ayrıca tedrisat yapı
lacağını burada sorumlu bakan açıklamaıştır. 
Endişem, bu açılacak veteriner fakültesine de 
öğretim üyesi demek ki hazırlanmamış. Kad-
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royu veriyoruz, ama o fakültede çocukları, mem
lekete faydalı teknik elemanı yetiştirecek hoca
lar demek ki yok. («Mukaveleli var» sesleri) 
Efendim, öğretim üyesi kadrosu alıyoruz, hoca
ları hazırlamak lâzım, hazırlanmıyor, arkadaş
lar, bunu bilelim, Hükümeti ikaz edelim, böyle 
bir müessese açılırken evvelâ hocasını, öğretim 
üyesini, asistanını düşünelim. Sonra düşünmü-
yelim, sonra tedarik edilemiyor, bulunamıyor 
ve gayeye erişemiyoruz, lüzumsuz yere para 
sarf ediyoruz. Acaba bu hususta, bu endişeyi 
giderecek bir izahat verebilirse Millî Eğitim Ba
kanı, tabiî bu endişemiz de bertaraf edilmiş 
olur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne) — Efendim, bugünkü mevcut Veteri
ner Fakültemizin de kadrosu böyle bir fakülte 
kurmaya yeterlidir, öğretim üyeleri vardır, 
fakat bu madde her ihtimale karşı bir teminat 
hükmü getirmektedir. Eğer, dışarıdan profesör 
atanması gerekirse onların malî hükümlerini, 
malî hukukunu tesbit etmektedir. Binaenaleyh, 
arkadaşlarımız müsterih olsunlar, yeni veteri
ner fakültesinin yeter miktarda öğretim üyesi 
mevcuttur, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. Madde
nin hudutları içinde kalmak kaydiyle, rica ede
ceğim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, 2 nci maddede; «Veteriner 
fakültesinde mevcut ve kurulacak kürsülerdeki 
dersleri okutacak öğretim üyeleri bulunmadığı 
takdirde, diğer fakültelerin öğretim, üyeleri ata
nabilirler.» diyor. Veteriner Fakültesi, başlı -
başına bir ihtisas kolu olan fakültedir. Burada 
okutulan dersler, istanbul Üniversitesindeki 
diğer ders konularına benzemez; histoloji, bak
teriyoloji, formakoloji, hariciyesi, dâhiliyesi, 
bunlar birbirine surata görünürde benzer gibi, 
ama, hayvancılık ilmî başlı - basma bir konu 
olması münasebetiyle ve istanbul'da da bu istan
bul Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesin
den gayrı fakülte bulunmadığına göre, orada bu 
dersleri okutacak tecrübeli, liyakatli, bu işlere 
muktedir öğretim üyesini bu 2 nci madde şümulü
ne uyarak acaba bu fakülte nasıl temin edecek? 
Eğer Ankara Veteriner Fakültesindeki üyeler
den uçakla getirtip okutacaksa ona bir şey de
mem. Bunun için bu maddeye biraz açıklık 

vermekte fayda vadır, bu hususun açıklanma
sını Muhterem Bakandan ve Komisyon Sözcü
sünden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen olmadığı için oylarınıza arz edeceğim; 
2 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutmuş bulu

nuyorum, oylarınıza arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyluyorum; ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının mü
zakeresi bitmiştir. Malûm, sonunda bir lehte, 
bir aleyhte milletvekiline söz vermek imkânı var
dır. 

Sayın Muslihittin Gürer lehinde söz istemiş
tir, kendisine söz vereceğim. 

Bir de Saym ismail Hakkı Yılanlıoğlıı; «Ka
nun tasarısının tümü üzerinde son konuşmayı 
lütfen vermenizi istirham ederim,» diyor. Lehin
de aleyhinde olup olmadığını öğrenmeye mec
burum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde olduğu için, size söz 
veremiyorum. 

Sayın Şerafettin Paker siz lehinde mi, aley-
rinde mi? 

ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — Le
hinde. 

BAŞKAN — Lehinde söz vermiyorum. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Bendenizin bir önergem vardı. 
BAŞKAN — O ayrı efendim. Sizinkini ayrı 

bT'r muameleye tâbi tutmaya mecburuz, 137 ye 
göre istiyorsunuz. 

Buyurun Sayın Gürer. 
MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşalrım; yük
sek oylarınızla kabul edilmiş olan İstanbul Üni
versitesine bağlı yeni bir Veteriner Fakültesi
nin memleketimizde kurulması hususundaki 
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kanunun lehindeyim, su kısa cümlelerle le
hinde niçin olduğumu huzurunuzda arz etmek 
istiyorum : 

Muhterem .arkadaşlarım, bugün memleketi
mizde yüz milyon büyük ve küçük bas hayvan 
bulunmaktadır ve bu yüz milyona karrılık hor 
sene hayvancılıktan tahminî olarak on milyar 
lira civarında bir kayıp içinde bulunmaktayız. 
Bunu, mevcut bir veteriner fakültesinden çı
kan ve henüz Türkiye'de bine yaklaşan bir 
veteriner kadrosu ile karşılamaya ve memleket 
ekonomisini türlü veçheleriyle kalkındırmaya 
imkân olmadığı bir gerçektir. İşte, kabul 
etmiş dlduğunus bu kanunla Yüksek Meclis 
memleketimizde hayvancılığı ve hayvan sana
yiini en iyi şekilde idame ettirebilecek, haki
katen teknik ellerde yetiştirecek ve gönçleri
mize de saha anac^'t bir imkân vermiş bulun
maktadır ki, onun irin bu kanunun milleti
mize, memleketimize hayırlı, uğurlu olması te
mennisiyle oyumu lehinde izhar edeceğimi ifade 
eder, Yüksek Meclisimizin de lehinde olmasını j 
saygılarımla ars ederim. j 

BAŞKAN — Sayın Gıyasetfcin Koraca ver- j 
diği bir önerge ile; «kanunun oylanmasına geç- ! 
meden önce vereceğim oyun mahiyetini isah et
mek sadedinde söz hakkı verilmesini arz 
ederim.» diyor. Kendisine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
GIYAS3TTÎN KARACA (Eraı-rıra) — Sn-

yın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Üni- ı 
vositssinde bir Veteriner Fakültesinin kurul
ması hususunda Say m Hükümet tarafından ge
tirilen kanun tasarısının Yüce Meclsee tasvip 
görmesinden dolayı şükranlarımı bendeniz de 
arz ederim. 

fimin bir branşının üniversitelerimi-in her 
hangi birisinde yeniden kurulmasında veya ço
ğalmasında G. H. P. olarak, bir milletvekili ola
rak ve bir vatandaş olarr>. hiç şüphesiz ki, 
haz duymamak mümkün değildir. Bu balam- | 
dan Saym Millî Eğitim Bakanına, İstanbul Üni
versitesinden teşebbüs eden öğretim üyelerine j 
aynı şekilde teşekkürlerimi arz ederim. Ancak 
Anayasamızda da ifade bulduğu gibi, eğitim
de de fırsat esirliğinin ve dengesinin sağlan
ması lüzumludur. Eğer İstanbul'da bir Veteri
ner Fakültesi bulunmuş olsaydı ve buna mu
vazi bir müessese bulunmuş olsaydı İstanbul'- | 

i da bu şekilde bir Veteriner Fakültesinin ku
rulmasının lüzumlu olduğuna bendeniz de inan
mış olurdum. Erzurum'da Atatürk Üniversi
tesinde Ziraat Fakültesi mevcuttur. Ziraat Fa
kültesine Veteriner Fakültesine eş ve muadil 
bir fakültedir. Bu balamdan Veteriner Fakül
tesindeki tahsil nasaıi olmakla beraber daha 
ziyade tatbiki bir ilimdir. Tatbiki bir ilimde 
hayvancılık yönünden Türkiye'nin en kuvvetli, 
en zengin ve membaı en bol olan bir yeri Doğu 
Bölgesi olduğuna göre, Hükümetten, Sayın 
Millî Eğitim Bakanından en kısa bir saman içe
risinde Atatürk Üniversitesine bağlı bir veteri
ner fakültesinin açılması, hususundaki yar
dımlarını, ilgilerini bilhassa yüksek husıırları-
nızda istirham etmekteyim. Ayrıca buna muva
zi olarak da hayvan sağlık teknisyenleri yetiş
tirecek okullann da açılmasının faydalı oldu
ğunu beyan eder, şükranlarımı arz ederim. 

Oyumu en halisane bir şekilde ve en ak bir 
şekilde kullanacağım. 

J BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ka-
i nun tasarısı üzerindeki müzakereleri bitirdik. 

Şimdi, tümünü oyunuza arz ediyorum. Bu 
kanun tasarısını kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

5. — Ankara Üniversitesi kumlu* kadroları 
hakkımdaki 5239 sayüı Kanıma ek Adana Zi
raat Fakültesi kurulu* kadroları kanunu tasarı-
si ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları, (1/398) (S. Saym : 441 ve 441 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Öncelik takriri vardır, okutu
yorum. 

Yi*ısek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün birinci görüşmesi yapılacak işlerden 
gündemin 22 nci maddesindeki 441 sayılı An-

I kara Üniversitesiyle ilgili kanun -tasarısının 
I gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle ve 
i ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
i Millî Eğitim Bakanı 

llhami Ertem 

(i) 441 ve 441 e 1 nci ek Sıra Sayılı basma-
yazı tutanağın sonunda eklidir, 
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BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 
Önceliğin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oyladım. Ben sizi 
esas hakkında söz istiyorsunuz diye not ettim. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
(Plân Komisyonu benimseme raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ka

nun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen arka
daşlara söz vermeden bir takrir gelmiştir, oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci görüşmesi yapılacak, gündemin 

18 vo 22 nci sıra sayılarında kayıtlı, Ankara 
üniversitesi kuruluş kadroiariyle ilgili görüş
melerin, bunlar birer kadro kanunu olduğun
dan, onar dakika ile sınırlanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlıı 

BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri dinlediniz. 
(A. P. sıralarından «beş dakika olsun» sesle
ri) 

Arkadaşlar, rica ederim, oyluyorum. 
On dakika ile kısıtlanmasını kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
C. II. P. Grupu adına Sayın Mahmut Boz

doğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA MAHMUT BOZ
DOĞAN (Adana) — Değerli Başkan, değerli 
milletvekilleri; böyle bir tasarının şevkinden 
dolayı, Adana Milletvekili olarak bulunmanı 
hasebiyle büyük kıvanç duymaktayım. Adana, 
Türkiye'nin büyük bir şehri olmasına rağmen, 
yüksek okullardan ve fakültelerden nasibini 
alamamanın ıstırabını yıllarca çekmiştir. Ziraat 
Fakültesinin Adana'da açılması ile yalnız Ada-
na'nm verimli ovalan üzerinde Türkiye'yi bes-
liyecek kadar zenginliğe şahibolan kaynakları
nı faaliyete geğirmekle kalmıyaeak, Hatay ve 
Akdeniz bölgesinin diğer yerlerinin de, Güney 
Doğu Anadolu bölgesindeki ziraatie iştigal 
eden vatandaşların da bu konuda aydınlanma
ları ve memleket ekonomisine katkıda bulun

maları temin edilmiş olacaktır. Bu balcımdan da 
tasan çok büyük önem taşımaktadır. Adana'-
mn Suriye gibi, Irak gibi memleketlere yakın 
olması ve Adana 'ya bu kültür âbidesinin bu şe
kilde dikilmiş, kültür bakımından da burada 
bir kale vazifesi görecektir. Güneyden gelecek 
olan bâzı akımları kendi burcunda kıracak, 
Türk kültürünün, Türk harsının bu memleket
lere yayılmasına büyük hizmet edecektir. Ada
na yalnız tarla ziraati ile, yalnız bahçe ziraati 
ile uğraşan çifçitlik üzerinde de bir hayli iler
lemeler kaydedecek ve çiftçilikle uğraşan bü
tün vatandaşlara bu fakültenin buraya açıl
ması rehberlü: bakımından da büyük rol oynı-
yacaktır. 

Ayrıca Adana ve havalisinden ziraat fakül
telerine binlerce müracaatı da karşılayacağın
dan vatandaşın çocuğunu okutmaması gibi ıs
tırabını da dindirmiş olacaktır. Bu bakımdan 
tasanyı getirenlere şükranlarımı bir kere daha 
ifade ederek bu tasarının geri kalan hususla
rındaki kanaat ve fikirlerimizi maddeler üze
rinde ifade edeceğimizi arz ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşmalann beş 
dakika ile tahdidi hususunda bir önerge var
dır, okutup, oylatacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasansmdaki ko
nuşmaların bej dakika ile sınırlandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Sakarya 
Musîihittin Gürer 

BAŞKAN — Bu takriri oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonraki konuşmacılar beş dakika ile 
talıiidedilmiştir. 

Sayın Kemal Sanibrahimoğlu?... Yok. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu... Konuşmıyacak-

sınız. 
Sayın Hilmi İncesulu; Güven Partisi Gru

pu adına buyurun. 

G.P. GRUPU ADINA HÎLMÎ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; beş dakika ile tahdide rağmen sözümü 
uzatmıyacağım. Söylediğim husus gayet basit 
olacaktır. 
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Ben bu kanunun Güven Partisi Grupu ola
rak lehinde olumlu oy kullanacağımı açıklamak 
istiyorum. 

Yalnız bu arada gündemimize dikkat etti
ğimiz zaman bir şey nazarı dikkatimi çekti. Bu 
kanun vesilesiyle Sayın Millî Eğitim Bakanının 
bir açıklama yapmasına imkân veririm mülâha-
zasiyle şunları arz edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; üniversitele
rimiz 5436 sayılı Kanunun kendilerine verdiği 
yetkiye dayanarak kendi kurullarından geçir
mekle memleket sathında yeniden birtakım 
fakültelerin kurulmasına karar verdikleri ve 
gündemdeki kanunlar dolayısiyle bu fakülte
lerin kadrolarının verilmesi konusu ile karşı-
karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Çünkü, bun
dan sonra gündem sırasına göre Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinin kuruluşu hakkındaki kad-
ro kanunu geleceği gibi yine sorumlu arka
daşlarımızdan işittiğime göre gerek Hacette
pe Üniversitesi gerek Ankara Üniversitesi 
birtakım yeni fakültelerin kuruluş hazırlıkları 
içindedir. 

Şimdi, böylece alâkalı kurullardan kuruluş 
kararlarını verdikten sonra kadro kanunları
nı da elde etmekle iş bitmiyor. Çünkü, hatir-
lıyabildiğime göre Birinci Beş Yıllık Plân dev
resinde 3 500 e yakın yeni öğretim üyesi yetiş
tirmemiz ve kadroya almamız icabediyordu, 
3 500 öğretim Ü7/e,<?i, asistan, doçent ve profesör 
olarak bugüne kadar üniversitelerimiz camia
sına kaç kini dâhil edebildik, j^eni görevli p.r-
kadaşlarımısı nasıl vazifelendireceğiz, bunu öğ
renmek istiyorum. Çünkü bizim üniversite 
Kanunumuza göre. doçentlikten profesörlüğe 
geçmiş olan bir kikinin aynı üniversitede kürsü 
profesörünün vanmda imtihan jürisini veya 
jüri başkanlığından geçmiş profesörün yanında 
profesör olarak çalışması imkânı saü'lanm^tır. 
Böylece muayven merkezlerde öğretin, görev
lisi yıprnaeı, ihtiyaçtan fazla bâzı fakülteler
de olduğu halde yeni fakültelere öğretim Gö
revlisi eönderemediğimizi. gecen Atatürk Üni
versitesinin durumu dolayısiyle yapılan bir 
konuşma ile tesbit etmiş, bulunuyoruz. Bu ko
nuda bizi aydınlatırlarsa minnettar olacağım. 

Bir de yeni fakülte kuruluşları devnm ede
cek midir? Fakülte kurulurken hazırlanan ge
rekçeler veya gerekçeye uygun durumları ne

lerdir; hangi ihtiyaçların cevabıdır? Bunlar 
bu konularda bize ışık tutarlar bilgi verir
lerse minnettar olurum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, konuşmakta 
olduğumuz kanunla kurulacak olan Adana'-
daki Ziraat Fakültesi yerinde bir teşebbüstür. 

Yalms, demin arz ettiğim gibi, öğretim üye
niz kalmaması konusunda icabeden tedbirlerin 
alınmasını da rica ediyorum. Kadro Kanununu 
'kabul etnı-ek kâfi gelmiyor muhterem arkadaş-
It,r. Adana'da bir Ziraat Fakültesinin kurulma
sını, bir samanlar orada sorumluluk kabul et
miş bir kişi olarak şükranla karşılarım. Ayrıca 
bir ziraat fakültesinin kurulmasına neden ihti-
yaeolduğunu ve bu zaruretin hattâ gecikmiş 
olduğunu ifade etmek için şöylece kısa bir 
bilgiyi a ize ara etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Çukurova dediğimiz 
ünitede değil, sadece Adana'da hâlen 674 566 
hektar toprak da ziraat yapılmaktadır. Ve bu 
674 505 hektarlık sahanın -(ki, 6,5 milyon dö
nüm toprak demektir - bir fakültenin mezun
larını istihdam bakımından ve memleket istih
salinin artışı halamından fazîasiyle meşgul 
edeceği, dolduracağı 3/ani bu fakültenin yetiş
tireceği insanlara fazlasiylo iş sahası ve ça-
İnma sahası, dolayısiyle memleketin istihsali 
bakımından büyük bir nitelik ve büyük bir 
ekonomik netice ifade edeceği açıktır. Kaldı 
ki, sadece bu fakültenin hitabedeceği saha bu 
Adana ilinin 674 500 hektar zTaat yapılan ara-
E'.ylc kalmıyacf *, teknik adam, çalışacak adam, 
teknik adam. priyan tanzim edilecek bir ülke
ye her halde büyük faydalar getirecektir. Bu 
bakımdan kanun yerindedir. Yalnız bu ve ben
zeri kanunlar için Sayın Millî Esrltim Baka
nının prensip halamından görüsünü öğren
mekte fayda mülâhaza ediyoruz. Saygılarımla. 

BARHAN — M. P. Grupu adına Sayın Hil
mi î^üzar. 

M, P. GP-UPU ADINA HÎLMÎ ÎRGÜ3A& 
(Snıon) — Savur Balkan, ?.aTnn arkadaşla
rım ; kurulacak elan Adana Ziraat Fakiilte-
slyla ilgili kadro kanım tasarısı üzerinde kı
naca maruzatta bulunmak istiyorum. 

Pıütün arkadaşlarımızın da değmdiği gibi 
memleketimiz, ziraat memleketi olması itiba
riyle her reyden evvel Devletten ücret kar
şılığında vazife istiyen kişilerin yetiştirilmesi 
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bir tarafa, bizsat kendi toprağında çalışan 
teknik insanların yetiştirilmesi bakımından zi
raat okulları ve ziraat fakültelerinin açılma
sında büyük faydalar vardır. Esasında İkinci 
Beş Yıllık Plânımız da bunu hedef almış
tır ve çeşitli tedbirleri öngörmüştür. Bu ba
kımdan biz bu kanun tasarısının yerinde oldu
ğuna inanıyoruz. Ancak, bu fakültelerden 
ziyade daha önce Üniversiteler Kanunu dola-
yısiylo görüşlerimizi arz ederken ifade etmiş
tik, öğretim üyelerinin kolaylarla bulunmasın
da ve bulunan öğretim üyelerinin muayyen 
mahallere gönderilmesinin sağlanması bakımın
dan fakülteler yerine yüksek ziraat okulları
nın aç'İması asaba neden ele alınmadı da zi
raat fakültelerine bir giriş yapıldı? Ben bil
hassa Saym Bakanlıktan bu hususun aydınla
tılmasını istirham ediyorum. 

Esasında ziraat fakültesi yerinde olan bir 
fakültedir, iyi bir teşebbüstür. Ancak öğretim 
üyelerinin bulunmaması, çeşitli kariyerlerin 
aranması fakültelere gönderilecek öğretim üye
leri için Senato, üniversite kanunlarının bu
lunması ve bunların verileceği kararlara inti
şar edilmesi gibi çeşitli aleyhe olan hususlar 
varken yüksek ziraat dkullarınm açılraasiyle 
aynı hedefe varmak acaba mümkün değil 
miydi? Maamafih ziraat fakültesinin açılmasını 
da biz yerinde görüyoruz ve muayyen merke
ziyet sisteminin dışında muayyen mahallere 
bu şekilde fakültelerin götürülmesini hem ma

hallin çocuklarının gelişmesi, olcuma imkânlarının 
bulunması bakımından ve hem de ziraatimizin 
geleceği bakımından yerinde buluyorum. Bu ba
kımdan biz parti olarak bu kanun tasarısının 
tüm olarak yanındayız. Biz bu şekilde fakül
telerin diğer bölgelere de yayılmasını, bir 
plân içinde hareket edilmesini temenni ediyo
ruz. Çünkü biz memleketimizde, Savın Ta
rım Bakanının da Bütçe Ve Plân Komisyonun
da ifade ettikleri veçhile, açlık tehlikesi ile 
karşı karsıya kalacak bir durumdayız. Bu ba
kımdan zirai reforma gidebilmek için bile mut
lak teknik elemanlara ihtiyaç vardır. Toprak 
reformu bir yasa, zirai reformun başlıca un
surlarından bir tanesi de eîbetteki, teknik ve 
tekniğe tam mânasiyle sahip çıkan eleman
ların bulunmasıdır. Bu ba?.nmdan da biz zi
raat fakültelerinin artırılmasında fayda um
maktayız. Biraz önce işaret ettiğim gibi, hur

dan çıkan insanlara Devlet kapılarında diğer 
üniversite mezunları gibi, buradan mezun ol
duk, bise is verilsin şeklinde değil, bizzat top
rakta faydalı olabilecek, toprağa katkıda bu
lunabilecek teknik, pratik insanların yetişti
rilmesi bakımından çok yerinde buluyoruz. Bu 
yönde fakültelerin genişletilmesini temenni edi
yorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAİT •--- Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Say;n Baş
kan, muhterem milletvekilleri, bir defa, ziraat 
fakültesinin bir aded daha Türkiye'de fazla
laşmış olması haldkaten şayan şükrandır. Bu 
fakültenin en geniş, en verimli ve her bakım
da-! müsait bulunan bir kuruluş yeri olan 
Adana'da aşılmış olması ikinci şükranlarımızı 
ifade etmek için bir vesikadır. Artık, bu İriir-
süden ve Bütçe Plân komisyonlarında çok ko
nuşuldu; Türkiye zirai bakımdan tam mâna-
siyle kalkmamadığı müddetçe, evvelâ karnını 
iyi doyurma problemini halletmediği müddetçe, 
bunu temel problem addeden iktisadi görüş
ler muvacehesinde büyük adımlar atması ve 
inkişaf sağlaması biraz müşkül bir rotaya 
girecektir. Bir defa, bugün Türkiye geniş 
çanta, bu kadar geniş topraklar üzerinde sü
tünü rahatlıkla temin edemeyen, iyi peyn;r yi-
yem'yen. pamuğu (kendisi yethîirdiğ' haldo de
ğiştirecek ^amarrı eîm'yan ve barları Hras 
doka çoğalt1 rsanüz bu^ün Türkiye'nin kalkın
masında hattâ bugün politikada hakikaten he
def olarak çimilmiş bulunan refah devletinin 
anlayışında bile bir Madagaskarlı iktisatçının 
()iwyr, iktisatçdnruu hayrete düşüren ifadesin-
deki tarifte, refahın beyler yüzde elîi-ü yemek 
içmekti^ ama., insan gibi yemek inmek, demiş
tir isviçre'deki konferansta ve bu hakikaten 
kabul edilmiştir, refah jet uçağı ile uçmak, 
konforlu yerlerde vakit geçirmek, kaloriferli 
apartmanlarda osurmak kadar, yüzde ellisi ye
mek - içmektir, yüzde yirmisi giyinmektir, ken
di tarifinden belirtildiği üzere yine ifade edi
yorum. yüzde onikisi iyi bir yerde, sıhhi bir 
yerde oturmak ve ge-isi de kültürdür, demiş
tir, Ve bunu şunun için anlatıyorum, dir.Iiyen 
iktisatçıların, reaksiyonu karşısında dördüncü 
de^eeede kültürü sayınca derhal şunu ifade et
miştir. Cenevre Konferansında demiştir ki; 
--Bil' üeünü temin ediniz insanoğluna, dördün
cüsü kendiliğinden gelecektir ve insanoğlu bu-
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nu arayıp bulacaktır.» İş bu noktadan eîe alı
nınca refah devletinde, refahın yüzde ellisi yi
yip içme, bir kısmı giyinme olunca, burada 
ziraatin ne büyük önem taşıdığını artık başka 
türlü ifade etmeye inisin yoktur. Kaldı ki, 
Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve sosyal bün
yesi içinde, millî gelirimizdeki nisbcti içeririn
de ziraatın önemini artık burada usun uzadıya 
izah edecek değiliz. Bu. bakımdan beslenmeden 
giyime kadar ve tarımda en iyi yetiştirmeye, en 
verimli yetiştirme sistemlerine doğru gidildiği 
takdirde Türkiye refahının, Türkiye iktisadının 
temel, unsurlarından çoğunun sağlam yollardan 
halledileceği kanaati artık yaygın vaziyette
dir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbacı bir dakikanız 
var, lütfen toparlayın. 

FAİK KIRBAŞLÎ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Dünya milletlerine şunu ifade etmeliyiz; «Bel
ki biz bugün bir atom sanayii kuramayız, bir jet 
uçağı sanayii de kuramayız ama bugün Türkiye 
dünya ziraatinde en iyi meyvayı yetiştiren, 
en çok sütü alan, derisi, ayakkabı sanayii en 
iyi durumda olan, iyi yiyip içen, iyi giyinen in
sanların memleketidir.» ve böyle olduğunu ispat 
etmeliyiz, iste bu, Türkiye ziraatinin inkişafı
na bağlıdır. 

Bir cümleyle bitiriyorum: Sadece yüksek zi
raat mühendisi yetiştirmenin de bir mâna ifa
de etmediği bugün birçok memleketlerde görül
müştür. iktisaden geri kalmış bütün memleket
lerde yüksek ziraat müheıfdisîeri vardır. Kifa
yetli miktarda da olduğu görülmüştür ama bun
lara imkân sağlamak da esastır. İmkân sağlama
dığınız müddetçe yüksek ziraat mühendislerinin 
ya masalarda oturduğunu göreceksiniz, Türki
ye'de olduğu gibi. Yahut başka işlerle uğraştı
ğım. göreceksiniz, Ziraat mühendisini tarlaya 
sevk edecek ayağında çizmelerle tarlada bilfiil 
tabiatla, toprakla uğraşacak hale getirdiğiniz 
andan itibaren iste Türkiye iktisadmm kurtulu
şu baslar arkadaşla''. Yoksa ziraat mühendisle
rini bugünkü Tarım Bakanlığında olduğu gibi, 
neredeyse en ufak bir memurun işea! edeceği 
yere kadar ve hattâ Personel Dairesinin tâli me
muru yapacak hale getirirseniz burada yetiştir
diğiniz ziraat mühendisleri hiçbir ise yaramıyor 
demektir ve bir kelimeyle yazıktır. Hürmetle
rimle. 

Ş BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞtTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
; (Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım; eke-
• noınik, kültürel ve sosyal kalkınmamızı sağlıya-
i bilmek için insangüeünü en yüksek seviyede 
1 yetiştirmeye mecburuz. Bunun için de üniver-
I siteler ve yüksek okullar açmak zorundayız. 
I Ama üniversite ve yüksek okulu açarken birin-
\ ci problemimizin tecrübeyle gördüğümüzde öğ-
j retim üyesi ihtiyacında toplandığı bir gerçek-
>, vir. 

J Bu balamdan hükümetimiain buradaki poii-
| tikasını iki kısımda toplamak lâzım: Birincisi; 
| yurdun muhiacolduğu ve hergün yetişen genç 
i neslin de bunu zorladığı yüksek okul ve üniver-
| siteleri açmak. Bu bir program dâhilinde, bir 
1 pün dâhilinde olacaktır. İki kanun hazırlan-
) maktadır, Devlet Plânlama Teşkilatının muta-
j lâası alınmaktadır. Bunlardan sonra yurdun ne-
j relerinde üniversiteler alacağı, nerelerinde 
\ yüksek oksTar açılacağı belli olacaktır. Ama 
! yine bize tecrübemiz göstermiştir ki, öğretim 
| üyesinin güç bulanması karşısında ve dünya tee-
> rübeleri de belirtmiştir ki, üniversiteler çoğu 
j zaman yağ damlası gibi böyle kenarlarına taşa 

'I taşa gelişmektedirler; İste bu gelişmeyi bize 
I üniversitelerimiz bugün vermektedir. Hûküme-
{ tiniz üniversitelerle tam bir iş birliği, ieincle; 
j anlayış birliği içinde hangi fakültenin yeni bir 
! fakülte açabileceği öğretim Ü5-03İ kapasitesi var-
i sa o fakülte kendi içinde yoni bir fakülte ag-% 
j mak kararı almakta, bu karar üniversite sena-
j tosundan geçmekte, oradan sonra da Millî Eği-
I tim Bakanlığının tasdikine sunulmakta, bu su-
j nuluş yapılırken Devlet Plânlama Teşkilâtının 
I mütalaası alınmak suretiyle bizim o fakülteye 
I o insangücüne ihtiyacımız bulunup bulunma

dığı tosbit olunmakta, bundan sonra yüksek 
s huzurunuza kadro kanuniyle gelinmektedir. Bi-
| naenaleyh Sayın Hilmi İncesulunun belirttiği 

sistem budur; üniversitelerimizin hangi fakül-
I telerinin kendi öğretim kadroları yeni bir fa

külte açmaya elveriyorsa hattâ fakülteler bu zo-
runluğu kendileri duyuyorlarsa onlar bu ka-

I rarı almalrta, üniversite senatolarından geçiril-
| mokte, Hükümetçe Devlet Plânlama Teşkilâtı-
| nın mütalâası alındıktan sonra kabul edilmekte-
! dir. Binaenaleyh şimdiye kadar bu iki gündür 
[ yüksek huzurunuza gelmiş olan Cerrahpaşa Tıp 
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Fakültesi, İstanbul Veteriner Fakültesi, Ankara 
Hacettepe Diş Hekimliği kadrosu, Atatürk Üni
versitesi Tıp Fakültesi kadrosu, biras sonra mü
zakeresini yapacağımız Diyarbakır Tıp Fakül
tesi açılması ve birez evvel arkadaşları
nın İstanbul Veteriner Fakültesi Kanunu 
münasebetiyle mevzuuhah3ettikleri Doğaya 
veya Güney - Doğuya kitabedeeek ikinci 
bir fakülte olmıyacak imdir sualinin de 
cevabı içinde bulunan Elâzığ'da açılacak Vete
riner Fakültesi, aynı yollarla aynı prensiple ya
pılmıştır ve Türkiye'deki yüksek okul ve üni
versiteler açılmalını derpiş eden kanun huzuru
nuza gelene kadar üniversitelerinin kapasite
leri öğretim kapasiteleri yeni fakülte açmaya 
elveren sahalarda ve bizim de insangücü ola
rak ona ihtiyacımız varsa bu tarzda fakülteler 
açılmakta devam edecektir. Bunlar için yüksek 
huzurlarınıza kanunla gelinecektir. Meselâ siz
lere Ankara Ziraat Fakültesinin öğretim kadro
su hakkında İnşaca bilgi vermek isterim. Hattâ 
üç Ziraat Fakültemizde mukayeseli verirsem da
ha iyi bilgi edinilmiş olunacaktır. 

Profesör kadrosu: Ankara Üniversitesinde 
43 tür, Ege Üniversitesinde 15 tir, Atatürk üni
versitesinde 6 dır. 

Doçent kadrosu: Ankara Üniversitesinde 32 
dir, Ege Üniversitesinde 5 tir, Attaiirk üniversi
tesinde 11 dir. 

Öğretim görevlisi : Ankara'da 6, Ege de 
4, Atatürk de 12 dir. 

Asistan kadrosu : Ankara'da 87, Ege'de 69, 
Atatürk'de 67 dir. 

Bu rakamlar göstermektedir ki, Ankara Zi
raat Fakültesinin kapasitesi ikinci bir fakülteyi 
kurmaya yeterlidir, öğretim üyesi yetiştirilme
sine devam edilmektedir. Fakat plânın öngör
düğü 3 bin öğretim üyesi Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde muhtelif sebeplerle rağbet bu-
lamıyarak gerçekleşememiştir, ancak 600 öğ
retim üyesi bu maksatla yetiştirilmektedir. Bu
nun yeterli hale getirilmesi, niçin bu kursların 
rağbet görülmediği bilindiği için, tedbirleri alın
maktadır. 

Diğer hususta arkadaşlarımızın; niçin Ziraat 
yüksek okuluna gidilmiyor da Ziraat Fakülte-
tesine gidiliyornn cevabı, Türkiye'de ziraat da
ha çok araştırmaya dayanarak inkişaf etmek
tedir ve Ziraat Fakültelerimiz araştırmayı daha 
iyi yapmaktadır, bugünkü zirai gelişmemizde 

Ziraat Fakültelerinin büyük hissesi vardır, ve 
imkânlarımız da bu merkezdedir. Bu sebeple 
Adana'da 4 ncü Ziraat Fakültesi yüksek tas
viplerinize mashar olursa açılacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğııl, buyurun. 
NAZMİ Ö20ĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; aynı mevzuda 6 sene
dir bu kürsüyü işgal öderim. Plâna göre Tür-
kiyenin ziraat mühendisi ihtiyacı beş bin kişi
dir. 1923 senesinden bugüne kadar ancak iki 
bin ziraat mühendisi yetiştirilmiştir. 

Şimdi, bir ziraat fakültesi açılıyor. Sözle
rime teşekkürle banlamak isterim. Ancak Ziraat 
Fakültelerinin plânda öngörülen beş bin ziraat 
mühendisini yetiştirecek şekilde yalnız Adana 
da açılması memnunum Adana'da açılsın, fakat 
memloktimizin airaatlo iştigal eden bölgeleri 
maalesef bugüne kadar ihmal edilmiştir - bunun 
bir noktasını da belirtmek isterim, Trakya bu
gün ziraattan başka hiçbir şey yapmamakta
dır. Eğer maden haritaları tetkik edilir, ilmî 
olarak tetkikatı yapılırsa, Türkiye'de Trakya'da 
yanlızca ziraatla iştigal edilmektedir. Fakat ma-
lesef Trakya'ya bugüne kadar muhtelif sebep
lerden dolayı devlet yatırımı gitmemiş ve maale
sef Ziraat Fakültesi de; altı senedenberi şu Mil
let Meclisine kanun teklifleri getirdik, Heyeti 
Umumiyeye kadar geldiği hattâ Doğu üniversi
tesinden evvel bu kanun teklifi geldiği halde ge-
ne bizim fakültemiz açılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; boş dakikalık za
man içinde bir konuya daha temas etmek iste
rim. 

Fakülteler açıyoruz, maaleesf Türkiye'deki 
fakültelerimiz yalnız yetiştirme üzerinde dur
maktadır. Yani Türkiyenin beş bin ziraat mü
hendisine ihtiyacı var, binaenaleyh daima öğ
renci çıkarmaktadır. Fakat tetkik ediyoruz, 
Amerikada ve diğer ileri memleketlerde bulunan 
üniversitelerin durumunu, bunlar araştırmaya 
ve geliştirmeye kıymet vermektedirler. 

Ankara üniversitesini ele alalım. Bence üni
versitenin içindeki araştırmayı değil, köylere 
gitmek suretiyle tetkik edersek bugün ileri mem
leketlerde olduğu gibi maalesef Türkiye'deki fa
kültelerde araştırma yapılmamaktadır. Bugün 
Ankara'nın en yakın köyüne gidelim, toprağı 
tahlil edilmemiştir ve köylüye Ankara'daki Zi
raat Fakültesi tarafından hiçbir şey götürüle-
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memiştir. Bu acı bir hakikattir. Fakat bugün 
gidin Amerika'daki bir ziraat mıntıkasında acı
lan bir ziraat f akültesine, o mıntıkadaki toprak
lar ziraat fakültesince tetkik edilmiş, kıymet
lendirilmiş, o topraklara neler ekileceği, hangi 
cins gübrenin - kimyevi mi, tabiî mi - kullanıla
cağı kıymetlendirilmiş ve ona göre oranın çift
çisine o sahanın fakülteleri faydalı olmuştur. 
inşallah Adana'da açılan ziraat fakültesinin kıy
metli dekan ve hocaları, Adana'da ziraat fa
kültesi açıldıktan sonra oradaki çiftçiye yakın
dan yardım ederler, ilim götürürler ve Adana 
mıntıkasmdaki ziraatın kalkınmasına büyük 
yardım yapmış olurlar. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bu beş daki
ka zaman zarfında şöyle bağlamak isterim. Tür-
kiyenin ziraat fakültesine ihtiyacı vardır. Plân
da, tekrar ifade etmek isterim; beş bin ziraat 
mühendisine ihtiyacımız vardır. Bugün Türk 
köylüsüne, Türk çiftçisine en ağır kelimeler -
basında görüyoruz - gericidir, yobazdır., gibi 
birçok sözler söylenmektedir. Fakat bis köye 
ne götürüyoruz; bunun hesabını o münevverler, 
kalemleri işliyen münevverler köye ne götürü
yorlar, bunu köylü reddediyor mu, bunu maale
sef dile getirmiyorlar. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum; bu fa
külteler biran evvel açılmalı. Sayın Bakan da 
ifade ettiler; Edirne'de de açılmalıdır. Fakat 
yalnız Edirne'de değil, Türkiye'de muayyen, 
içinde ziraatle iştigal edilen ve başka gelirleri 
olmıyan vilâyetler ilmî şekilde laymetlendiril-
diği ve bu beş bin ziraat mühendisini de bis te
min ettiğimiz takdirde, ancak ziraatimizde iler
leme olur. Aksi takdirde buraya çıkar daha on 
sene, yirmi sene, otuz sene nutuklar çekilir, 
fakat neticede gene istenilen seviyeye çıkılmaz. 

Adana'ya bu fakültenin hayırlı, uğurlu ol
ması dileği ile, oraya gidecek fakülte üyelerinin 
araştırmaya, geliştirmeye önem vermesini ve 
Adana 'nın kıymetli topraklarına ve bilhassa 
çiftçisine hakikî olarak, diğer üniversitelerde 
olduğu gibi, gerekli araştırmanın ve gerekli ge
liştirmenin yapılarak Adana'ya faydalı olmala
rını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
önergesi vardır, okutuyorum, 
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i Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti
ne karar verilmesini rica ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar tümü üzerinde müza
kereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik talebi vardır, oynuza arz edece
ğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkm-
| daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı 

I Madde 1. — 4935 sayılı Üniversiteler Kanu-
| nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver

sitesine bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fa
kültesine ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde 

ı gösterilen kadrolar Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 

I (1) ve (2) sayılı cetvellere (Adana Ziraat Fa-
j kültesi) adı altında eklenmiştir. 

BASK AİT — Madde üzerinde söz istjyen?.. 
J , Buyurun Sayın özarda. 

EEŞAT ÖZARDA (Aydo) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Ankara Ziraat Fa-

ı kültesi profesörlerinin ve öğretim üyelerinin 
memleketimizde Mısır'ın bir Nü vâdesi olmaya 
l^yık ve bütün tabiat şartlarını sinesinde top
lamış güsel şirin Çukurova'mızın merkezi Ada-
na'mız&a'bir ziraat fakültesi açılması ve gay
retlerini orada harcamak yolunda göstermiş 
oldukları, faaliyetten dolayı kendilerine cidden 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Adana'mızda 4 ncü Ziraat Fakültesi açılı
yor, memlekete hayırlı, uğurlu olsun. Ancak 
muhterem arkadaşlarım, burada bir noktaya te-

ı mas etmek isterim ki; şayet bu fakülteden ye-
I tişecek olan yüksek ziraat mühendisleri bugüne 
| kadar memleketimizde yetişmiş olan 2 bin em-
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şali gibi vazife göreceklerse, bu emeklere yazık 
olacaktır. Bugün Türkiye'nin bütün kazalarına 
Türkiye'de yüksek tahsil yapmış olan har mes
lek erbabı gider. Her kazaya doktor gider, kay
makam gider, hâkim gider, savcı gider, jandar
ma kumandanı gider, fakat maalesef ziraat mü
hendisi gitmez. Memleketimiz bir ziraat mem
leketi olduğu halde ve köylünün en çok muh-
Lacolduğu bu elemanın, ziraat mühendisinin kö
ye değil kanaya dahi gitmemesi memleketimiz 
için utanç verici bir hâdisedir. Bugün muhte
rem arkadaşlar, küçücük israil'de 120 tane zi
raat mektebi vardır. Bunlar fakülte değil, fa
kat her köyde ziraat uzmanı, ziraat mütehassısı 
vardır. Bu sebepledir ki, o küçücük israil çok 
kısa bir zamanda tarım alanında koskoca Tür
kiye'yi çok geçmiş, çok ilsriye gitmiştir. Zi
raat memleketi olan Türkiye'de yalnız ziraat 
fakülteleri açıp, yüksok ziraat mühendisleri 
yetiştirip ve yetiden 2 bin zirat mühendisinin 
en as 1 700 tanesine Ankara'da masa bacında 
memuriyet yaptırmak için yetiştireceksek bu 
memleketin harcadığı paralara, sarf ettiği 
emeklere cidden yazıktır, günahtır. 

Onun için fakülte kurarken, her şeyden ev
vel bir personel reformunu, - Personel Kanunu 
demiyorum - Davlet Teşkilâtının çalışma siste
mini yeni bir reformla organize edecek kanun
ların hazırlanıp biran evvel Meclise gelmesini 
ve bir yüksek tahsil görmüş kıymetli eleman-
ların masa başlarında kâtiplik yapmakla ömür
lerini çürütmeleri değil, ancak memleketin ken
dilerinden beklediği ve milletin şiddetle nrah-
tacolduğıı emeği, bilgiyi, gayreti, mahallinde 
sarf etmelerini can ve gönülden arz ve temenni 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak. T. i. ?. 

Grupu adına. 
T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın' Başkan, sayın milletvekille
ri, memleketimizde 2iraat biliminin gelişmesi ve 
yayılması elbete temenniye şayan bir konudur. 
Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanının önümü
ze getirdiği tasarıda isabet vardır. Bu münasG 
betle istenilen kadroların verilmesi gerektiği 
kanısındayım. 

Ancak, Türkiye'nin derdi ziraat mühendisi 
kadrosu noksanı değil, ziraat mühendisine ça
lışma imkânı bulunmaması meselesidir. Bugün 

hakikaten birçok arkadaşlarımın belirttikleri 
gibi, ziraat mühendisi bu verilen kadrolarla el
bette sayı itibariyle artacaktır ve temenni edi
lir ki; kısa zamanda bu sayı, plânda öngörülen 
sayıya yaklaşsın, bunu aşsın. Yalnız bu kadro
ların verilmesiyle acaba Türkiye'de meseleler 
halledilecek midir? Acaba halkımız, daha çok 
peynir yemek, daha çok süt içmek, daha çok 
tereyağından istifade etmek imkânını bulacak 
mıdır? Sosyal ve ekonomik tedbirlerle birlikte 
bunları getirmeden ne kadar kadro verirsek 
Yerelim, her vilâyette bir ziraat fakültesi açmış 
olsak Türk halkının büyük çoğunluğunun ha
yat seviyesini, geçim imkânını, yeme durumu
nu, geçim durumunu daha fazla yükseltmenin 
mümkün olmadığını bugüne kadar yapılan tec
rübeler göstermiştir. 

Ziraat mühendisini yetiştireceğiz; Adana'-
da da ziraat mühendisleri çıkacak bundan son
ra, fakat ziraat mühendisi kimin tarlasında ça
lışacak? Toprak ağası gerektiği zaman ziraat 
mühendisi bulabilir, her türlü yardımı sağlıya-
bilir. Ama toprağı az olan köylü, her türlü im
kândan yoksun olan köylü, ziraat mühendisi ne 
kadar çok olursa olsun, o ziraat mühendisinin 
bilgisinden ve ziraat fakültelerinin araştırma
larından istifade etmek imkânını bulamaz. 
Onun için ekonomik ve sosyal tedbirlerle bir
likte, Toprak Reformu ile birlikte bu kanım ge
tirilseydi, bu kadrolar verilseydi ve daha ge
nin kadrolar teklif edilseydi, o zaman sanıyo
rum ki; bütün Meclis bunu gönül birliği ile 
tasvibe derdi ve bundan gerçek faydalar doğar-
h. Fakat bu şekilde kadroların verilmesi gerçi 
faydasız değildir, ziraatin bilindi olmasını sağ
lama imkânını verecektir, ama bunun intişar 
j.dıası, yayılma sahası, fayda sağlama sahası 
bugüne kadar olduğu gibi, çok mahdudolacak-
t f T 

Onun için arkadaşlar, bu gibi üniversitele
rin, fakültelerin kuruluşunda biz Türkiye işçi 
Partisi olarak daima yayılmayı, Sayın Bakanın 
dediği gibi, bir yağ lekesi gibi genişlemeyi uy-
gun ve münasip görürüz. Yalnız bunlar ekono
mik ve sosyal tedbirlerle birlikte getirilmeden 
hiçbir fayda sağlıyacağma, memleket sathında, 
ballım hayat seviyesinde hiçbir ilerleme sağlı
yacağma, hiçbir iyilik Bağlıyacağına, kaani de-
•iliz. Bu bakımdan kanunun mahiyeti itibariy

le, birinci maddesi itibariyle, isabetine kaaniiz, 
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.Ama sosyal tedbirlerle birlikte getirilmemiş 
olmasını ehemmiyetli bir noksan olarak belirt
mekte fayda mütalâa etmekteyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, görüşmeler, birinci madde üzerinde ol
muyor, Heyeti Umumiyesinde olduğu gibi ya
pılıyor. («Çok doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bun
dan evvelki kanun tasarısı konuşulurken de 
müteaddit defalar arkadaşlarımızı ikaz ettik. 
Zatıâliniz yoktunuz. Beş dakika ile kısıtlandı, 
diye herkes sadedin dışına dahi çıkmada kendi
sini haklı görüyor. 

Arkadaşlarımdan rica edeyim; bu geç za
manda hem sabrımızı tüketmiyelim, hem de bir 
kanunu fazla çıkartalım. 

Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, bütün gaye bilim saha
dan fazla verim elde etmektir. Yalnız benim 
üzerinde duracağım nokta, bizim öğretim üyesi 
kadrosunun hakikaten plânda bin olarak zikre
dilmesine mukabil 600 değil, hattâ 400 civarın
da kalmış olmasıdır. Bunun nedenleri, bu işi cazip 
hale getiremiyorsak bu kadroları da doldur
mamız mümkün değildir. Kaldı ki, böyle bir te
şekkül Ankara Üniversitesinden beslenecek, 
Ankara Üniversitesinin ziraat fakültesi çalış
malarını dahi zayıflatmak ihtimalimiz mevcut
tur. Bunun için her şeyden evvel yeni kadro
lar yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu cazip 
hale getirmemiz lâzım. 

Üniversite giriş imtihanlarında görüyoruz 
ki, ziraat mühendisliğine büyük rağbet var, 
çünkü Tarım Bakanhğmda bir genel müdürlük 
altı genel müdürlüğe çıkmıştır, özel sektörde, 
zirai ilaçlamalarda, ilâç fabrikalarında, tavuk 
yetiştirmede, çiçek ve sebze yetiştirmede haki
katen bu arkadaşlarımız tatbikatta büyük ba
şarı sağlamaktadırlar. Ziraat mühendisliğini na
sıl cazip hir hale getirmişsek ve her müessese 
arıyor, buluyor, çalıştırıyorsa öğretim üyeleri 
kadrosunu da mutlaka genişletmemiz, mutlaka 
takviye etmemiz gerekmektedir. Misallerini gör
dük arkadaşlar; kadro verdik, Doğudaki üni
versitelere hoca gitmedi, birtakım şartlar arı
yor, istanbul'a, Ankara'ya nazaran az konfor
lu buluyor, şartları uygun bulmuyor, fakat ben 
bu arada Adana'nm şansını da yüksek görmek

teyim. Adana Cenup'ta çok güzel bir vilâyeti-
mizdir, zannediyorum oraya kadro mevzuunda 
da rağbet olacaktır. Tasarı yerindedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem Başkan, muhterem milletvekilleri; Adana'-
da açılması mükerrer ziraat fakültesi için ih-
tihaç duyulan kadro 30 öğretim üyesi, 38 öğ
retim yardımcısı ve geri kalan 80 kişi de memur 
ve saire olarak kanunun kadro cetvelinde yer 
almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, fakülte açmak çok iyi 
bir şey, hele Türkiye toplumunu zirai yönden 
eğitmek memleketin aradığı bir ihtiyaç. Lâkin 
Atatürk üniversitesinde açılmış bulunan Ziraat 
Fakültesine 10 yıllık geçen zaman zarfında öğ
retim üyesi bulunmadığı için bu müddeti 10 yıl 
daha uzatmak kanununu bir evvelki birleşimde 
müzakere ettik. Adana'da da açılması müker
rer cilan ziraat fakültesinin Ankara'daki öğre
tim üyesi depolarından besleneceği ifade buyu-
ruluyor. Ankara Ziraat Fakültesi bugün dol
gun kadrosuyle mevcut öğrencileri kusursuz 
yetiştirmeye çalışan bir ilim ocağımızdır. Bu
radan alınacak olan öğretim üyeleri, profesör
ler, doçentler, asistanlar ve benzeri öğretim 
üyeleri acaba oraya gitmek için şimdiden ka
rarlı mıdırlar? Kanunun gerekçesinde» «Çu
kurova mıntakası zengin bir bölgedir, burada 
ziraat fakültesi açıldığı takdirde ziraat mühen
disleri daha çok iştahlı olarak oraya asistan 
9İarak talibolacaktır. deniliyor. Kanunun ge-
rekçesindeki bu hükme ben şahsan bir millet
vekili olarak katılmıyorum. Biz, ihtimali mev
zulara dayanarak, fakülte açmamalıyız. Nere
den gelineceğini, nereden gidileceğini, hangi 
öğretim üyesinin hangi dersi vereceğini peşin 
olarak granti etmemiz lâzım, İstim arkadan 
gelsin kabilinden bir kuruluşa tevessül eder
sek sonu hüsran oluyor. Ortada örnekleri var. 
Türkiye'mizin bölgelere göre zirai eğitim yap
ması çok arzulanan bir keyfiyettir Doğuda 
Atatürk Üniversitesi, Trakya ve Marmara böl
gesi için istanbul'da açılan ve açılması düşü 
nülen, Orta - Anadolu'da Ankara, Karadenizde 
de Trabzon Teknik Üniversitesinde açılacağını 
memnuniyetle haber aldığımız bu yüksek fa
kültelere muvazi olarak ziraat yüksek okulları
nın da açılması ve asıl bütün kademelerde zirai 
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eğitim görmüş olan Türk evlâtlarının teknik 
bilgileri, her konudaki yenilikleri köylüye ka
dar götürebilmesidir. Onun için öğretim üyeleri 
zirai yayımda, zirai öğretimde büyük fonksi
yonu olan kadroyu ve kanunun birinci madde
sinde belirtilen kadroyu temin etmek zarureti 
vardır. Sayın Hükümetimizin ve Millî Eğitim 
Bakanımızın bu husustaki hassasiyetini bilhas
sa rica ediyorum. Çok, çok ciddî olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; ziraat fakültesine 
alınacak Türk çocuklarının da standart lise 
mezunu olması değil, ziraat liselerinden mezun 
olan çocukların da alınması suretiyle çekirdek
ten yetişmiş ziratçinin ilmin zirvesine çıkmış 
olması memleketin hayrına bir çalışma olacak
tır. 

Bugün Başbakanımızın da muhtelif beyan
larında ifade buyurduğu gibi, Türkiye'de Beş 
Yıllık Plânda yer alan 5 bin yüksek ziraat mü
hendisi ihtiyacının yanı başında 40 bin de zi
raat teknisyenine ihtiyaç vardır. Asıl köylüye 
daha çok yakın olan, onlarla her an başbaşa 
bulunan zirat teknisyenini yetiştirecek bölge 
ziraat okullarının da çoğaltılmasını Hükümet
ten bilhassa istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, madde üzerinde 

konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyi ek cetvelleriyle birlikte oyunuza 

arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İstirham edeceğim arkadaşlar, şu kanunu 
olsun, çıkaralım. Vakit gecikti, söz almak bakı
mından arkadaşlar birazcık daha bize yardımcı 
olurlarsa bu kanunu çıkaracağız. 

Madde 2. — Adana Ziraat Fakültesine ek 
görevle tâyin edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazminatlarına halel 
gelmez. Bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — A) Ankara Üniversitesine 
bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değişik 62 nci maddesi gereğince geçici 
olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve yar

dımcılarına bu görevi aylar itibariyle munta
zaman ve fiilen yaptıkları sürece her ay bü
tün istihkaklarından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda mahrumiyet ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın yüz
de ellisi, 

b) Doçentlerden 3 ncü dereceye veya da
ha az olanlara 3 ncü derece brüt maaşın yüzde 
ellisi, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara al
makta oldukları brüt maaşın yüzde ellisi, 

c) öğretim görevlisi ve uzmanları ile asis
tanlardan maaşı 7 nci derece ve daha az olan
lara, 7 nci derece brüt maaşın yüzde ellisi, 
7 nci dereceden daha yukarı olanlara almakta 
oldukları brüt maaşın yüzde ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
lendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde 
kabul edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Sayın Kodamanoğlu'nun değiştirge önerge
si var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin (C) fıkrasında «öğretim gö
revlisi» ibaresinin çıkarılmasını ve (B) fıkra
sına aynı ilâvenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, önerge
nizi izah sadedinde buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın arkadaşlar; çok kısa arz edeceğim: 

Bu 3 ncü maddeye göre öğretim görevlisine 
verilecek ek görev tazminatı 7 nci derece brüt 
maaşın % 50 si olarak tedvin edilmiş. Bu, bil
diğiniz gibi, 60 lira asli maaşın yarısı olacak
tır, bugünkü rayiçle 400 lira kadar bir ücret 
ile çalışması isteniyor demektir. Oysa Üniver
siteler Kanununun 34 ncü maddesi, öğretim gö
revlisinin sıfatını tesbit etmiştir, vasıflarını tes-
bit etmiştir. Vaktinizi almamak için aynen oku-
mıyacağım. Doçent ve profesör seviyesinde fa
kat kariyer akademiye mensubolmıyan, çalışma 
ve araştırmaları ile şöhret yapmış insanlar an
cak öğretim görevlisi olarak atanabiliyorlar. 
Bu seviyeden değerleri 300 - 400 lira bir ücretle 
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istihdam etmek imkânı yoktur. Onun için lüt
fedip itibar buyursanız takririme ve özellikle 
sayın komisyondan da istirham ediyorum, öğ
retim görevlileri tıpkı doçentler gibi 3 ncü 
maddeye alınırlarsa, 3 ncü derece maaşın yarı
sını alırlar. Bu da aşağı - yukarı 700 - 800 lira 
olur ki, bu rayiçle muhtemeldir ki, bu değerde 
insanları istihdam etmek imkânı olabilsin. Bina
enaleyh hizmeti kolaylaştırıcı bir tekliftir, ka
bul buyurmanızı rica ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi önergenin getirdiği değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarının müzakerelerini bitir
dik, yalnız iki milletvekili arkadaşımıza 
söz vermek imkânı var. Sayın Kemal Sarı-
ibrahimoğlu söz istemiş, bulunmadığı için kon-
disine söz veremiyorum. 

Lehinde konuşmak üzere Saym Hayri Başar 
söz istemiş, kendisine söz vereceğim. 

Lehinde yine Sayın Muslihittin Gürer sös 
istemiş. Hayri Başar daha evvel söz istediği için 
kendisine ikinci defa lehinde sö.y veremiyece-
ğim. Yalnız Sayın Şerafettin Paker, «Kanun 
üzerinde son sözün verilmesini istiyorum» di
yor. Lehinde veya aleyhinde olduğunu belirt
mesini istiyeceğim. Aleyhte ise vereceğim, le
hinde ise veremiyeceğim. 

ŞERAFEDDÎN PAKER (Sakarya) — Le
hinde. 

22 . 1 . 1968 O : 1 
BAŞKAN — O halde veremiyeceğim. 
Buyurun Sayın Hayri Başar, lehinde. 
HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; üstün vasfı bir ta
rım memleketi olan Türkiye'nin kalkınmasında 
itici rolü oynıyan, itici faktör olan tarımın kal
kınması teknik ve bilgili çalışmaya bağlıdır. 
Bugün hakikaten Türkiye tarımının artık ta
biatın ve Allah'ın, insan iradesi dışından kur
tarıp biraz da insan iradesi altına almak için 
teknik ve bilgiye ihtiyacolduğunu hepiniz 
kabul edersiniz. İşte bu anlamda Türkiye'nin 
kalkınmasına 1 nci derece tesir edecek bir ta
rım fakültesinin Çukurova gibi Türkiye tarı
mında öncü bir mevldi olan bir mmtakada ku
rulmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu teklifi 
getirenlere şükranlarımı sunuyorum. Biz, üni
versite ve ona bağlı fakültelerimizi ilim yapan, 
yaratan, araştıran ve yaptığı, j^arattığı ilmi ya
yan, öğreten ve biraz da - ilmin milliyeti olmaz 
ama - bu beynelmilel çaptaki ilmin millî hudut
lar içinde tatbikatını gösteren müesseseler ola
rak kabul ettiğimize göre, Çukurova'da kurula
cak fakültenin bu mânada, bilhassa Türkiye'nin 
muhtacolduğu tarımda yaratıcı ilim yuvası ol
masını can ve gönülden temenni ediyoruz. Öyle 
yaratıcı bir müessese olmalıdır ki, oradan yeti
şenler Türkiye'nin beynelmilel tarım ölçüsüne 
göre yüz kilo olan tarım vasatisini dünya sevi
yesinin asgarisine, dünya seviyesine değil, as
garisine yetiştirmesiyle Türkiye'nin büyük çap
ta kalkınacağı hepinizin malûmudur. 

Yalnız burada bir temenniyi bilhassa Sayın 
Yüce Meclisten istirham etmeden geçemiyece-
ğim. Burada yetişen ilim mensupları o tatbi
katı yapacak Türkiye çapınca emniyetle vazife 
görecek bir atmosfere sahibolmalıdırlar. İşte 
bu havayı Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çeşitli partilere mensup siz sayın 
üyeleri yaratacaksınız. Türkiye bu emniyetten, 
bu istikrardan, bu huzurdan maalesef mahrum
dur. Buradan yetişecek değerli ilim üyeleri, bü
yük veya küçük - tarımda büyük veya küçük 
olması bu teknik elemanların burada çalışma
sına hiçbir zaman mâni değildir - çok küçük 
parçalar da olsa, oradan verimi artırmak için 
teknik tarımcı gider, tarlasında çalışabilir. Ye
ter ki, siz ona bu huzuru veriniz, onu tarladan 
kaçırmayınız. Büyük olursa, etrafına numune 
olur ki, dünya tarımının kalkınmasında bu nüve 
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ve demostratif işletmeler çok büyük rol oyna
mıştır. Türkiye'nin tarımının da özelliği vardır. 
Türkiye tarımının kalkınmasında beynelmilel 
iktisadiyatın içinde tarım iktisadiyatına göre 
bir muayyen ölçünün bulunması bu işletmenin 
hem aileye verim getirmesi, hem memlekete ve
rim getirmesi, vergi kaynağı yaratması ve hem 
de bir artık yaratması, o artığın bir sanayi ko
luna, tarımdan gayri diğer yaratıcı bir kola 
koşması ile memleketin kalkınmasında rol oy
naması mühimdir. İşte böyle bir işletme nedir? 
Bunu Türkiye'de henüz kimse bilmeden bir .kıs
mını ağa, bir kısmını küçük toprak sahibi diye 
ayırarak huzursuzluk yaratmak Türkiye tarı
mına, topyekûn Türkiye cehaleti dolayısiyle 
ihanet etmek demek olur. tşte bu münasebetle 
bu ulvî topraktan yetişecek değerli ilim adam
larının Adana'nm o güzel topraklarında baba
larının sabanlarından tutup da Türkiye'yi kal
kındıracak havayı bizler yaratırsak bu münase
betle Türkiye'ye bu kanunla yapacağımız hiz
metlerin âzamisini yapmış oluruz, işte bu an
lamda çıkardığımız bu kanunlar, ki iki kanunu 
bir arada çıkardık : Bir Veteriner Fakültesi, 
bir Ziraat Fakültesi; bunun politikasını ve bu
nun emniyetini tesis edersek, memlekete hakikî 
hizmeti yapmış oluruz. Bu anlamda bu kanuna 
canügönülden müspet rey vereceğimi belirtir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Muslihittin Cürer, 137 
nci maddeye göre oyunuzun rengini belirtmek 
üzere söz veriyorum. 

Buyurun. 
MUSLÎHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; oyumun 
rengini belirtmek üzere huzurunuzda söz almış 
bulunmaktayım. 

Bugün hakikaten hayırlı ve memleketimiz 
için çok büyük istikbal vadeden kanunların ka

bul edildiği bir günde Adana'da Ziraat Fakül
tesi kurulmasına ve bunun kadro kanunlarının 
Yüce Meclisçe kabul edilmesine şahsan müspet 
oy vereceğimden dolayı büyük gurur duymak
tayım. Bu vesile ile oyumun rengini arz eder
ken, Üniversiteler Kanununun ve dolayısiyle 
Millî Eğitim Bakanlığımızın kendi teşkilâtının 
nazarı itibara alınarak bu ve buna mümasil ça
lışmalarının memleket hayrına daima böyle ol
masını temenni ederken hakikaten büyük ziraat 
memleketi olan ve büyük inkişaflar gösteren 
bugün Türkiye'nin 11 nci vilâyeti haline gelmiş 
bulunan Sakarya Vilâyetini de nazarı itibara 
almak suretiyle burada da bir yüksek okul veya 
üniversite kurulmasını bir ziraat fakültesi ku
rulmasını kendilerinden temenni olarak arz ve 
istirham ederim, hürmetler ederim., efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, üzerinde 
müzakeresini bitirmiş olduğumuz bu kanun ta
sarısını oylarınıza arz edeceğim. Tümü üzerin
de.... 

ÎSMAtL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, bir hususu öğrenmek istiyo
rum; bina hususunu soracağım. 

BAŞKAN — Oylamaya geçiyorum efendim. 
rica edeceğim. Yürürlük maddesi dahi kabul 
edildi, bunu hususi olarak Sayın Bakanla veya 
komisyonla konuşun, istirham edeceğim efen
dim. Bunlar teknik meseleler, onlardan sorun. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun 
efendim. 

Vakit geciktiğinden 24 Ocak 1968 Çarşamba 
günü saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

. « < . . . . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

22 . 1. 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü madde
siyle 15 nei maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet (Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 

(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nei ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nei maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. —• Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

5. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nei ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 ,. 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, ge
ce eğitimi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak-

X I . — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nei ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 1 .1968] 
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şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret
menler ile asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu! Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/215) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 111 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 979) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 19;68] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 mcü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenımiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Milllet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri. (M. Meclisi 2/2, 2/66; C. Se
natosu 2/209) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 4 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

11. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci madde'Sİnin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188' e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu^ teklifleri ile 
Çalışına ve Adalet kuınisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Dem ir'in,. 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 7. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Koy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başıkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

9. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek~ 



lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

10. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici ma'dde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, -
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 19-67] 

X 12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Domir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve'Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtana tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 14. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 .12 . 1967) 

X 15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım ' Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka-
(numun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen-
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nıesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

16. — Emekli sandıklariyle maluliyet, Öıti 
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 c 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12. 1967] 

18. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Pakültasi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

19. — Tapu ve Kadostro Genel Müdm*'lüğü 
kuruluş ve görevleri hakkmdaıki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

20. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki 'Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtana tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

21. — Umumî Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisy»,uları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

22. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra-



porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

23. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifli ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

24. — İstanbul üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. (1/387) S. 
Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1968] 

25. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X26. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan saçülen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci .ok) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 27. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

(28. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko

misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

29. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa 
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi : 16 . 1 .1968) -

30. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

32. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . İP68] 

33. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) saıyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

34. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılırnası hakkında kanun 
tasarısı ve Tanım ve Plân 'komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 
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Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Gece eğitimi yapan yüksek de
receli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmen
ler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret kanunu tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 979) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 28 . 7 . 1967 
Sayı : 8033, 2/215 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 6 . 1967 gün ve 2616 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekniker okul

larında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele verile
cek ek ücret kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 27 . 7 . 1967 tarihli 96 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oya arz edilen maddeler : Madde :1, 2, 4 açık oy puslalan ilişiktir. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 11 .1 .1963 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No: 2/166 
Karar No: 123 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 7 . 1967 tarihli 96 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
tekrar incelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

(Gece eğitimi yapan Yüksek Dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmen
ler ile asistanlara ve diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi) nde yapılan değiştiriş, ilgili 
Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 
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Cumhuriyet Senatosunca kabul buyurulmuş oJan metin Komisyonumuzca 

aynen benimsenmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 

lığa sunulur. 

da yerinde görülerek 

üzere Yüksek Başkan 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Burdur 
/. H. Boyactoğlu 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Başkanvekili 
Eize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
/. 8. Hatipoğlu 

Elâzığ 
K.Nedimoğlu 

Gümüşaıne 
8. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eruzrum 
C. Önder 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

8. Aren 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Eskişehir 
/. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Samsun 
8. Kılıç 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları 
ile Ak§am Yüksek Tekniker 
okullarında görevlendirilecek 
öğretmenler ve öğretim üyeleri 
ile asistanlar ve diğer persone

le verilecek ek ücret kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına hu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 70, asis
tanlara 40 ar lira ücret veri
lir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu » 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan, yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına bu okul
da okutacakaları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 75, öğ
retim görevlilerine 60, asistan
lara 50 şer lira ücret verilir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö-
ı evlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
Senatosunun 1 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : İ l l e 2 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden ötürü, ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 400, memurlara 
200 ve hizmetlilere de 100 er 
lira ayrıca aylık ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilerek öğretmenler
le öğretim üyelerinin nitelikle
ri, görevlendirme şekilleri ve 
bir öğretim üyesi tarafından 
okutulacak ders sayısı bir yö
netmelikle belirtilir. 

— 3 — 
Cumhuriyet Senatosunun kabul 

ettiği metin 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce -alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden ötürü, ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 450, memurlara 
400 ve hizmetlilere de 300 er 
lira ayrıca aylık ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenler
le, öğretim üyelerinin nitelik
lerini, görevlendirilme şekilleri 
ve bir öğretim üyesi tarafın
dan okutulacak ders sayısı gün
düz öğretimini aksatmıyacak 
şekilde bir yönetmelikle belir
tilir. 

İşbu yönetmelik bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde çıkartılır. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunun 2 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet 
Senatosunun 4 ncü maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : İ l l e 2 nci ek) 





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

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa

rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /398) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 6 . 7 . 1967 

Sayı: 71 - 597/4164 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 4 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna Ek Adana Ziraat Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

' Başbakan 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna Ek Adana Ziraat Fakül
tesi kuruluş kadroları kanun tasarısı gerekçesi 

1. Türkiye'de Ankara, İzmir ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat Fakültelerinden başka yeni Zi
raat fakülteleri açılmasına lüzum vardır. 

'Bunun nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür : 
— Memleketimiz ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanmakta olup, bu, tarımın gün geçtikçe 

m teknikleşmesi ve entansifleşmesi dolayısiyle gerek Devlet sektöründe, gerekse özel sektörde git
tikçe artan ziraat mühendisi talefbiyle karşılaşılmaktadır. 

— Mevcut Ziraat fakültelerine giriş için her yıl onbini aşkın müracaat (iki bunun ancak yak
laşık olarak 500 ü üç Ziraat Fakültesine alınabilmektedir.) olmaktadır; 

— Ziraat Fakültesi, bölge tarımı ve ekonomisi üzerine büyük etkide bulunan bir tatbikî fakül
tedir. Bu bakımdan memleketimizin önemli tarım 'bölgelerinde Ziraat fakültelerinin bulunması, o 
bölgelerin tarımının, kalkınmasında önemli rol oynıyacaktır. 

2. Yeni bir Ziraat fakültesi açmada önemli güçlükler : 
ıBu güçlüklerin maddi güçlükler ve öğretim üyesi güçlüğü diye iki grupa ayırmak müm

kündür. 
Maddi güçlükler esas itibariyle Devlet Bütçesinden, ve kısmen de fakültenin açılacağı bölgede

ki vatandaşların yardı.mlariyle karşılanabilir. 
Yeni bir Ziraat fakültesi açmada asıl önemli hususun ise öğretim üyesi temini olduğu mu

hakkaktır. Hattâ öğretim üyesi güçlüğü halledilmeden yeni Ziraat fakültelerinin açılmaması uy
gun olur. 

Bu bakımdan şimdilik Türkiye'de müstakil yeni Ziraat fakültelerinin açılamıyacağı muhak
kaktır. Zira, müstakil bir fakülte için lüzumlu öğretim üyesini derhal temin etmek mümkün değil
dir. Bunun içindir ki, müısltakil bir fakülte yerine, Türkiye'nin en eski Ziraat Rakültesi olan An
kara Ziraat Fakültesine bağlı bir Ziraat Fakültesi açılması daha uygun 'olacaktır. Zira Ankara Zi-
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raat Fakütesinde 44 profesör, 27 doçent 6 öğretim üyesi 45 Dr. Asistan ve 85 asistan mevcudolup, 
bu kadro, kendisine 'bağlı olarak açılacak bir Ziraat fakültesini, orada yeni öğretim üyeleri 
yetiştirinceye kadar, öğretim üyesi bakımından besliyebilecek ve oradaki eğitimi yürütebilecek 
seviyededir. 

Yeni açılacak Ziraat Fakültesinin yeri : 
'3. Böylece, Ankara Ünivensitesine bağlı yeni bir Ziraat Fakültesi kurula/bileceği belirtildik

ten sonra, bu fakültenin yeri meselesi geliyor. 
Bu yeni Ziraat Fakültesinin Adana'ya açılması en uygun olacaktır. Çünkü; Adana ve civarı 

illerinde (Antalya'dan Hatay'a kadar) Türkiye'nin en enltansiıf ticari tarımı yapılmaktadır. Üze
rinde çalışılan konular ço]j; çeşitlidir. Bu bakımdan Adana'da kurulacak bir Ziraat Fakültesi, böl
ge tarımına önemli etkide bulunacak ve dolayısiyle millî ekonomiye büyük katkıda bulunacaktır. 

— Adana'da açılacak bir Ziraat Fakültesinin 'öğrencilerini daha ziyade Adana, Mersin, Hatay 
ve Gaziantep gibi tarım bakımından zengin illerin çıocukları (ki bunların ekseriyeti çiftçi çocuk
ları olacaktır) teşkil edeceğinden, bu fakültenin mezunları sadece Devlet sektörüne yönelmiye-
rek, aynı zamanda bir kısmı özel sektöre yönelerek bizızat çiftçilik yapacaktır. 

Böylece tarımımız, ziraat yüksek mühendisleriyle beslenmiş olacaktır. Bu hususun, memleke
timiz tarımının ilerlemesinde çok önemli rol oynıyacağı muhakkaktır. 

— Adana'da açılacak bir ziraat fakültesinin öğretim üyesi kadrosu, diğer yerlere nisbetle da
ha kolaylıkla teessüs ettirilelbilir. Çünkü açılacak fakültenin sahası geniş olduğundan, o bölge 
fertlerinden memleketimizde halen yüzlerce ziraat yüksek mühendisi mevcuttur. Bunlardan bir
çok kimse asistanlığa talip olacaktır. O fakültenin vereceği mevzunlardan da birçok kimse asis
tan kalmak istiyecektir. Sonra, Adana zengin ve 'tam bir tarım bölgesi olduğundan, meselâ An
kara Ziraat Fakültesinden oraya devamlı gitmek isteyen öğretim üyeleri de bulunabilir veya hiç 
olmazsa öğretim üyeleri kısa süreli olacak memnuniyetle gider, hem öğretim ve h/emde o bölgede 
araştırma yaparlar. 

— Adana'ya açılacak bir ziraat fakültesine geniş bir tatbikat çiftliği de kolaylıkla bulunabi
lir. Zaten Adana'da açılacak fakülte için gerekli yer de şimdiden temin edilmiş bulunmaktadır. 

— Adana ve civarı tarım bakımından çok zengin bir bölge olduğundan orada açılacak bir zi
raat fakültesini bölge çiftçilerinin ve tarımla ilgili fabrikatör ve iş adamlarının kuruluşta ve 
ilerde araştırmalarda malî bakımdan desteklenmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

— Adana'da açılacak bir ziraat fakültesi memleketimizin önemli tarım bölgelerinde birer zi
raat fakültesi açması ilkesine de uygundur. Zira memleketimizde halen iç Anadolu'da (Anka
ra), Ege'de (İzmir) ve Doğu Anadolu'da (Erzurum) birer ziraat fakültesi mevcuttur. Adana'da 
ziraat fakültesi ise memleketimizin en önemli tarım bölgesi olan Akdeniz Bölgesinde açılmış ola
caktır. 

Adana'da bir ziraat fakültesi açılması Ankara Üniversitesi Senatosunun 31 . 3 . 1907 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmış ve bu karar 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince Millî Eğitim Bakanı tarafından 6 . 5 . 1967 tarihinde onanmıştır. 

iSözü edilen fakültenin biran evvel faaliyete geçmesi için lüzumlu olan kadroların ve talhsi-
satm temin edilmesi için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDELEKJN AÇIKLANMASI 

Madde 1. — Fakültenin öğretim üyeleri ve yardımcıları ile idarî personel ve ek görev kadro
ları tesbit olunmuştur. 

Madde 2. — Bu fakültede ek görev alacakların üniversite tazminatına halel gelmemesi ve bu 
istihkaklar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün uygulanmaması öngörül
mektedir. 

Madde 3. — Bu madde, kanunun yürürlüğe giriş tarihini tesbidetmefetedir. 
Madde 4. — Bu madde, kanunun yürütülme görevini Bakanlar Kuruluna tevdi etmektedir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 441) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 1/398 
Karar No: 53 

12 .7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı Mali
ye, Millî Eğitim bakanlıkları ile Üniversite temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde tasarı gerekçesi tamamen benim
senmiştir. Ancak, tasan metni üzerindeki görüşmelerde tasarının (1) maddesine ekli 1 sayılı cetvelde 
bâzı değişiklikler yapılması ve tasanya yeni bir madde eklenmesi lüzumlu görülmüş ve tasarı madde 
numaraları da, buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasan Komisyonumuzca, bu yeni değişikliği ile aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Gümüşane Kırşehir Afyon Karahisar 

M. Yardımcı S. Ö. San M. Güver M. Özdağ 

Afyon Karahisar 
0. Attila 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
N. Diler 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
1. Ataöv 

Gaziantep 
İV. Sanca 

Artvin 
M. Bona 

Kastamonu 
A. §. Bohça 

Bursa 
AT. Gürsoy 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/398 
Karar No. : 107 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

20 . 7 . 1967 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna Ek Adana Ziraat 
Fakültesi Kuruluş Kadroları Kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılım asiyle in
celendi ve görüşüldü. 

Tasarı, memleketimiz ekonomisinin esas itibariyle tarıma dayanmakta olduğu, tarımın ise, 
gerek Devlet sektörümde gerekse ö-zel sektörde, teknikleşme ihtiyacı her gün arıtmakta, ziraat 
mühendisi taldbi ile karşılaşılmaktadır. Bu ihtiyacı kısmen karşılamak, Ziraat Fakültelerine 
girmek için her yıl yapılan on bini aşkın müracaatın da kısmen giderilmesi için Adana'da açı
lan Ankara Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesine 89 kadro verilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca, tasarının Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine ait 1 ve 2 nci madldele-
ri aynen, 3 ncü madde değiştirilmek suretiyle, 
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Tasarımın 3 ncü maddesi 4 ncü, 4 ncü maddesi de 5 nci madde olarak, aynen,. 
Millî Eğitim Komisyonunun değişik 1 ve 2 sayılı • cetveli aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Kize 

E. Y. Akçal 

Erzurum 
C. Önder 

İnızada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

Kütahya 
M. Erez 

Sözcü 
Sakarya Adıyaman 

İV. Bay ar M. A. Atalay 
İmzada bulunamadı. 

Giresun Giresun 
N. Erkmen /. E. Ktlıçoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri Konya 
A. A. Hacıpaşaoğlu M. N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Nevşehir Sivas 
A. B. Numanoğlu 0. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
S. F. Önder 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Hükümetin teklifi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan 
Adana Ziraat Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilen kadrolar An
kara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere (Adana Ziraat Fa
kültesi) adı altında eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Adana Ziraat 
Fakültesine ek görevle tâyin 
edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazmi
natlarına halel gelmez. Bunlar 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan 
Adana Ziraat Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilen kadrolar An
kara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere (Adana Ziraat Fa
kültesi) adı altında eklenmiş
tir. 

MADDE 2. —- Adana Ziraat 
Fakültesine ek görevle tâyin 
edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazmi
natlarına halel gelmez. Bunlar 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi Kuruluş kadroları 

kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
dcğiştirişi 

hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 

MADDE 3. — 16 Şubat 1965 
tarihli ve 535 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

A) Atatürk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ile Ankara Üniversitesine bağlı 
olarak açılan Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde sürekli olarak gö
rev alan öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi, uzman ve asistanlar
la 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğin
ce geçici olarak görevlendiri
len öğretim üyelerine bu göre
vi aylar itibariyle muntazaman 
ve fiilen yaptıkları sürece her 
ay bütün istihkaklarından ayrı 
olarak aşağıda gösterilen oran
larda mahrumiyet ödeneği ve
rilir. 

a) Profesörlere 1 nci dere
ce bürüt maaşın yüzde ellisi, 

b) Doçentlerden 3 ncü de-' 
receye veya daha az olanlara 
3 ncü derece bürüt maaşın yüz
de ellisi, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almakta olduk
ları bürüt maaşın yüzde ellisi, 

c) Öğretim görevlisi ve uz
manları ile asistanlardan maa
şı 7 nci derece ve daha az olan
lara, 7 nci derece bürüt maa
şın yüzde ellisi, 7 nci dereceden 
daha yukarı olanlara almakta 
oldukları bürüt maaşın yüzde 
ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçi
ci olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli '6365 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen ge
çici görev yevmiyesi verilmez. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirici 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi, 
uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 
nci maddesi gereğince geçici 
olarak görevlendirilen öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına bu 
görevi aylar itibariyle munta
zaman ve fiilen yaptıkları sü
rece her ay bütün istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci dere
ce brüt maaşın yüzde ellisi, 

b) Doçentlerden 3 ncü de
receye veya daha az olanlara 3 
ncü derece brüt maaşın yüzde 
ellisi, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın yüzde ellisi, 

c) Öğretim görevlisi ve uz
manları ile asistanlardan maa* 
şı 7 nci derece ve daha az olan
lara, 7 nci derece brüt maaşın 
yüzde ellisi, 7 nci dereceden 
daha yukarı olanlara almakta 
oldukları brüt maaşın yüzde 
ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde ge
çici olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen ge
çici görev yevmiyesi verilmez. 
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Hükümetin teklifi 

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

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 7 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi' 

MADDE 4. — Tasarının 3 
ncü maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının .4 
ncü maddesi 5 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının 3 
ncü maddesi 4 ncü maded ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 
ncü maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

(Millî Eğitim Komisyonunun 
1 ve 2 sayılı cetvelleri aynen ka
bul edilmiştir.) 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Uağdaş 

Ulaştırnuı Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakam 
. A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Tvrgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakam 
II. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 
3 
4 
5 
4 
5 

5 
6 
7 
7 
7 
9 

10 
9 

a) öğretim 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

• b ) 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 

Sekreter 

üyeleri 

2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Ambar Memuru 
Memur 

10 
10 
10 

1 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

1 100 
950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 

Yekûn 80 

[2] SAYILI CETVEL 

Dekan 210 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişine) 
bağh cetveli) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

a) 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

öğretim üyeleri 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

b) öğretim yardımcıları 

7 
8 
9 
3 
4 
5 
4 
5 

5 
6 
7 
7 
7 
9 

10 
9 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 
Öğrenci işleri Şefi 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Ambar Memuru 
Memur 

10 
10 
10 

1 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 

800 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

1 100 
950 
800 
800 
800 
600 
500 
600 

Yekûn 88 

[2] SAYILI CETVEL 

Dekan 1 210 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 441) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 4 4 1 I © H C I QK 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /398) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/398 
Karar No. : 356 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında ıgündeme girip de görüşülemiyen ve [komisyonumuza iade olunan «Anka
ra Üniversitesi kuruluş 'kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi (kuru
luş kadro kanun tasarısı» hakkında evvelce düzenlenen 20 . 7 . 1967 tarih ve 107 sayılı rapor, ko
misyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarih ve 3 ncü Birleşiminde 'görüşülerek, aynen takabbül edilmesine ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
8. Hatipoğlu 

Eskişehir 
/. Angı 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

GKimüşane 
8. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
'Bolu 

//. t. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

(Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Yozgat 
N. Tanndağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

'Balıkesir 
E. Güreli 

istanbul. 
M. Gâiveiı 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

»0<i 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /387) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71/569 - 3658 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «istanbul üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı» ile (gerekçesi ilişik olarak sun ılmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

istanbul üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

istanbul Üniversitesi bünyesinde yeni bir Veteriner Fakültesinin açılmasının hangi sebep ve ih
tiyaçlardan doğduğu aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

I - Bilindiği gibi memleketimizin gerek toprak ve iklim şartları ve gerekse sosyal ve ekonomik 
yönünden istenilen seviyede kârlı bir hayvancılığın gelişebilmesi gücüne sahiptir. Kısaca Türkiye 
haiz olduğu çevre şartlariyle sosyal ve ekonomik yapı bakımından ileri bir hayvancılığın yapıl
ması için bütün imkânlara maliktir. 

Nüfusumuzun % 80 i köylerde yaşamakta ve maişetini tarımdan ve hayvancılıktan sağlamak
tadırlar. Son istatistiklere göre Türkiye'de 100 000 000 büyük ve küçük baş olmak üzere hayvan 
vardır. Bu büyük bir varlıktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında zikred ildiği gibi ortalama olarak tarımdan elde edilen 
21 milyarlık millî gelirin % 31 i yani 7 milyarı hayvan ve hayvan mahsullerinden elde edilmiştir. 
Ayrıca Tarım Bakanlığı istatistiklerine göre bir yılda et kaybından 2 milyar, süt kaybından, 2,5 
milyar, yapağı kaybından 135 miljyon, yumurta kaybından 750 milyon, yakılan gübreden 900 mil
yon canlı ihayvan naklinden 67,5 milyon erkek kuzu kesiminden 280 milyon olmak üzere ceman 
10 milyar liranın üstünde millî gelirimizde bir kayıp kaydedilmektedir. 

II - Türkiyenin Veteriner Hekime olan ihtiyacı : 
Evvelâ Türkiye'de Veteriner hizmetlerini yürütmekle görevli Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri 

Genel Müdürlüğünün vazifelerini Özetliyelim : 4 . G . 1937 tarih ve 3203 sayılı Ziraat Vekâleti 
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Vazife ve Teşkilât Kanununun 9 ncu maddesi şöyledir. Veteriner işleri Umum Müdürlüğü : Zira
at Vekilinin direktifleri dâhilinde memleketin hayvanlarının sıhhatini korumak, kendilerine za
rar veren her türlü âmillerle savaşmak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bakımından hay
vanları ve hayvani maddeleri insanlara zarar vermilyecek bir hale getirmek, vasıflarını yükselt
mek verimlerini ve sayılarını çoğaltmak ve her türlü hayvan mahsulleri ile hayvan meskenlerini 
muayene ve murakabe ve tahlil etmek, hayvan hastalıklarında kullanılan serum ve aşı ve diğer bi
yolojik müstahzaratı muayene ve murakabe etmek ve lüzumlularını yapmak ve hariçten gelecek
leri muayene ve murakabe etmek ve bunlara ait enstitü, lâboratuvar tetkik ve muayene tahlil is
tasyonları ve hudut kapıları ve iskelelerde veteriner tahaffuzhaneleri açmak memleket içerisinde 
hayvan parkları tesis etmek ve işletmek, başkaları tarafından açılacak bu kabîl kurumların faa
liyetlerini kontrol etmek, ehlî hayvanların vasıflarını yükseltmek, verimlerinin sayılarını çoğalt
mak bakımından haralar, depolar, inekhaneler, örnek ağıllar tay çiftlikleri, tay depoları, binici
lik mektepleri ve emsali kurumlar açmak ve idare etmek, sergiler, (yarışlar ve müsabakalar ter
tiplemek, hayvan pazar ve panayırlarını, sergi yerlerini teftiş ve idare etmek, serbest veteriner ol
mak ist';"-neleri tescil ve muayenelerini kontrol ve teftiş etmek, hayvan sağlık memur mektepleri 
açmak, hayvan, dispanserleri, klinik ve hastaneleri açmak, idare etmek, açılmış bulunanları kont
rol eylemekle görevlidir. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Türk kanunları hayvan yetiştirme işinin veteriner hekimlerin elinde 
kalmasını bir zaruret saymıştır. Bu kadar yüklü ödevlere karşılık 1 . 7 . 1966 durumuna göre 
Tarım Bakanlığının elinde 1 026 veteriner hekim vardır. Bunun % 18 i idari işlerde çalışmakta
dır. Bu kadar az bir eleman topluluğu ile bu büyük işleri yürütmek imkânsızdır. Kalkınma çaba
sı içerisinde bulunan Türkiye'nin daha 3 000 veteriner hekime ihtiyacı olduğu Tarım Bakanlığınca 
bildirilmiş ve F. A. O. raporlarına göre de ikinci ve üçüncü veteriner fakültelerinin açılması tav
siye edilmiştir. Bu gerekçe Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da kabul edilmiştir. 

Türkiye'de ilk veteriner okulunun kuruluş tarihi olan 1842 senesinden nugünedek 3 262 vete
riner hekime diploma verilmiştir. GÜörüldüğü gilbi Türkiye'nin veteriner hekim ihtiyacını mevcut 
bir fakülte ile karşılamak imkânsızdır. 

III - Türkiye'de serb'est veteriner hekimliğin inkişafı : 

Son 15 yıl içerisinde Türkiye^de serbest veteriner hekimlik süratle ilerlemiş ve fakülteden me
zun olanların 1/5 i büyük şehirlerde kliniksi'yen 'olarak çalışmakta ve tıbbi müstahzar lâiboratu-
varları ve borsalarda, özel teşelbbüs yanında dalha tatminkâr işler bulmaktadır. (Mn geçtükçe de ve
teriner tahsilli yapmak rstiyeriler artmaktadır. Aşağıdaki cetvel son dört sene zarfında Veteriner 
Fakültesine müracaat eden ve kalbul edilebilen öğrenci 'miktarını göstermektedir. 

Sene Müracaat ©den Kalbul Esas kontenjan 

1901 - 1902 9H9 70 70 
1962 - 1963 1 079 70 70 
'1963 - 1964 1 4H!l 80 70 
1965 - 1906 1 825 75 70 

f1966 - 1967 ders yılında müracaat eden öğrenci sayısının geçen yıllara oranla daha fazla ola
cağı tahmin edilmektedir. Yükardaki cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere Fakültenin bünyesi 
70 öğrenciden fazla almaya ve yetiştirmeye müsait değildir. 

PV - Dünya ülkelerinde veteriner fakültelerinin, veteriner hekimlerin sayıları ve hayvan mik
tarı ile her 100 bin başa düşen veteriner hekim sayısı : 
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Fakülte Vet. Hek. Evcil Hay. 100 bin 

Hükümetin adı sayısı sayısı (milyon)' haşa vet. 

Rusya 
U. S. A. 
Japonya 
Almanya 
İspanya 
İtalya 
Hindistan 
Büyük Britanya 
Fransa 
Türkiye 

34 
18 
14 

4 
4 
9 

16 
6 
3 
1 

50 282 
20 861 
18 589 
8 297 
8 000 
7 700 
5 583 
4 460 
4 379 
1 026 

1 553 299 
'592 254 

59 261 
91 817 
63 122 

107 825 
401 180 
1101 513 
135 370 
100 017 

3,3 
3,4 

31, 
9, 

12,5 
7, 
1,4 
3, 
3,2 
1,3 

Yukarıdaki cetvel tetkik edildiğinde görüleceği gibi en az Veteriner Fakültesi, veteriner heki
mi ve 100 ıbin başa düşen veteriner hekim sayısı Türkiye'dedir. 

V - Türkiye'nin coğrafik durumu : 
Bu'günedek gerek Türkiye'ye ve gerekse Avrupa ülkeleri ekonomilerine büyük darbeler indir

miş olan salgın hayvan hastalıkları Orta - Doğu ülkelerinde çıkmış ve Türkiye Avrupa'ya uzanan 
bir köprü vazifesi gördüğü için Türkiye kanalı ile diğer Avrupa memleketlerine yayılmıştır. Ev
velâ Türkiye'nin 'bıı korkunç salgınlarla mücadele edebilmesi için kendi veteriner hekim 'sayısının 
fazla ve kudretli olması lâzımdır. Her sene milyonlarca (baş hayvanı koruyucu olarak .aşılamak için 
aşı ve serum imal etmek, hayvanların sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmek ve hayvanlar
dan insanlara göçen hastalıkları söndürmeyi bu kadar dar 'bir kadro ile yürütmek imkânsızdır. 

1960 yılından 1966 yılma kadar 58 450 498 fbaş hayvan hastalanmış ve bunun 384 305 i ölmüş
tür. ölen hayvanları para olarak değerlendirecek olursak millî gelirimize ne kadar büyük bir za
rar verdiği görülebilir. 

VI - Beslenme meseleleri : 
Dünyayı endişeye düşüren nüfus .artışı ile dünya nüfusunun protein açlığına mahkûm oluşu 

hayvancılığın bütün dünya ülkelerinde önplâna geçmesini sağlamıştır. Bunun içindir ki, F. A. O. 
Veteriner falkülleleri üzerinde ehemmiyetle durmakta ve verdiği raporlarla hayvan hasbalıklariyle 
iyi bir mücadeleyi ve mevcut hayvanların ıslahını tavsiye etmektedir. Bu gerçeği Türkiye Plânlama 
Kurumu da öngörmektedir. 

Bunlardan başka sanayinin günden g^ıme gelişmesi, ülkelerin sahib oldukları (hattâ em verimli 
topraklar dâhil) hayvanlar tarafından proteine çevrilmesi şeklinde işletilmesi eğilimine yöneltil
miş Holânda, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde bu alanda uygulamaya geçilmiştir. 

'Türkiye'mizde bu kadar az bir veteriner hekimle bütün bu işleri başarmak mucize olur. En kısa 
zamanda yeni fakülteler açarak veteriner hekim sayısını çoğaltıp hastalıklarla gereği gibi müca
dele edebilirsek ve hayvanlarımızı ıslah ederek verimlerini artırıp ilhracedebildiğimiz anda Tür
kiye 'ımiziin millî gelirimi artırmış olacağız. 

Yeni açılacak İstanbul Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi bir taraftan ders ve tatbikat 
diğer taraftan araştırmalar yaparak hayvancılığımızın gelişmesinde hissesine düşen ve hayvancılı
ğın gerekli sorunlarını çizmede da'ha aktif vazifeler görecektir. 

ûBu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maddelerin açıklanması 

1. Birinci maddede, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna 
muhtelif derecede ve unvanlarda 87 kadronun eklendiği belirtirmiştir. 

'2. İkinci maddede, kadrolara yapılacak atanmaların şekli gösterilmiştir. 
3. Üçüncü ve dördüncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerine dairdir. 
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Millî Eğitim Komisyonunun raporu 

Mille Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/387 
Karar No, : 52 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, Maliye, Millî Eğitim 
Bakanlık temsilcileri ile üniversite temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

TaJsarmm tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde tasarının gerekçesi tama
men benimsenmiş ve tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
istanbul Yozgat 

Prof. Dr. M. Yardımcı Söz hakkım mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu 

Adana 
M. Bozdoğan 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Afyon 
O. Attilâ 

Erzurum 
N. Diler 

Sözcü 
Grümüşane 
S. Ö. San 

Afyon 
M. Özdağ 

Oaziantep 
N. Sarıca 

Kâtip 
Kırşehir 

M. Güver 

Bursa 
N. Gürsoy 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: î/387 
Karar No: 122 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11 . 1 . 196* 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna ek kanun tasarısı) ve tasarı üzerine, önceden havale edildiği Millî Eğitim Komisyonunca düzen
lenen rapor, Millî Eğitim Bakanı, Üniversite Eektörü ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin de katıl-
masiylc incelendi ve görüşüldü : 

Memleket nüfusumuzun % 80 i köylerde yaşamaktadır. Bu nüfus geçimini tarım ve hayvancılık
tan sağlamaktadır. Memleketimiz gerek toprak ve iklim şartları ve gerekse sosyal ve ekonomik yö
nünden hayvan yetiştirilmesine en müsait bir vasat içindedir. İstatistiklerin bildirdiğine göre mem
leketimizde 100 milyon kadar büyük ve küçük baş hayvan vardır ki, bu büyük bir servet demek
tir. 

Halbuki yapılan istatistiklere göre millî gelirden her sene (hayvancılık ve ürünlerinden) 10 mil
yar lira bir kaybımız vardır. Bu zengin hazineyi hayvancılığın icabettirdiği metotlar içinde geliş
tirmek ve fayda salğamak için gayret sarf etmek gerekmektedir. Bunun için en başta veteriner 
hekime ihtiyaç vardır. Mevcut kanunlarımız, hayvan yetiştiriciliğini veteriner hekime vermiştir. 
F. A. O. raporları memleketimizde daha birkaç tane veteriner fakültesi açılmasını öngörmektedir. 
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Hayvan yetiştirmek, hayvan sağlığı ve salgın hastalıkları ile mücadele etmek, dolayısiyle bu ha

zineden verimli bir gelir sağlamak, ancak veteriner hekimlerin çoğalmasiyle mümkündür. Kalkınma 
plânlarımız da esasen bu hususu öngörmektedir. Memleketimizde bir veteriner fakültesi mevcut
tur. Her sene bu fakülteye müracaat sayısı artmaktadır. Hem hayvancılığı geliştirmek hem de 
gençlerimize imkân salğamak amacı ile istanbul Üniversitesine bağlı bir Veteriner Fakültesinin 
açılmasını öngören kanun tasarısı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Başkanlığa arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Burdur 
/ . H. Boyacıoğlu 

Giresun 
/ . E. Kıhçoğlu 

istanbul 
M. Güven 

Ankara 
/ . S. Hatipoğlu 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Gümüşame 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eruzrum 
C. Önder 

istanbul 
Söz hakkım mahfuz 

A 

S. Aren 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
R. Uzuner 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Eskişehir 
/ . Angı 

* 
Istanibu'l 

N. Eroğan 

Samsun 
S. Kılıç 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun ikinci maddesi uyarınca istanbul Üni
versitesinde açılan Veteriner Fakültesinin kuru
luş kadrolarına ait 1 ve 2 sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar 5247 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellere eklenmiştir. 

MADDE 2. — Veteriner Fakültesinde mev
cut ve kurulacak kürsülerdeki dersleri okuta
cak öğretim üyeleri bulunmadığı takdirde, di
ğer fakültelerin öğretim üyeleri atanabilirler. 
Bu suretle atananlara, Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanun
la değişik 32 nci maddesine göre de tazminat 
vermeye devam olunur, haklarında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUN DEĞIŞTIRIŞI 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu
na ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen 
ıkaıbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
ıkaıbul edilmiştir. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

MADDE 4. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu jyürütür. 1 9 . 6 . 1967 

Başbakan 
$. Demirel 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dvtıçer 

İçişleri Bakanı 
F. 8ükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUN DEĞ1ŞTİRİŞ1 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S.. Bilgiç 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

R. Sezgin 
Turizm ve T. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

N. Kiirşad II. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

T. Toker 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 

G 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 
Asistan 

irevin çeşidi Sayı 

a) Öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

2 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

6 

Aylık 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 
700 

800 

— 
I). 

8 
9 

10 
4 
5 

4 
5 
8. 
6 
7 

11 

Görevin çeşidi 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

cj Memurlar 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüpaneci 
Büro Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Memur 

Sayı 
10 
10 
10 
2 
o o 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

— 
Aylık 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

700 
950 
800 
450 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetveller 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Savı Aylık 

Dekan 1 210 
Tasarıya bağlı (1) ye (2) sayılı cetveller 

aynen kabul edilmiştir. 

)>m<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 472) 


