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Sayfa 
2:3 

3:5 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KÂĞITLAR 

III - YOKLAMA 5 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 5 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili demeci 
ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in cevabı 5:7 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'm, Konya'nın bâzı ilce ve köylerinde 
vukua gelen su baskınlarına ve bu yüzden 
yolların da kapanmış olduğuna dair demeci 
ve imar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakib-
oğlu'nun cevabı 7:12 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın, 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
1 nci fıkrasının iptal edildiğine dair tez
keresi (3/229) 12 

Sayf* 
4. — Avrupa Konseyi Istişari Meclis 

22 nci Dönem 1 nci Oturumuna T.B.M. 
Meclisinden seçilen üyelere ait liste 12 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/230) 12:13 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve 
yabancı memleketlerde bulunan hekim, 
teknisyen ve bilim adamlarının yurda dön
meleri için alınması gerekli tedbirleri te
min etmek maksadiyle bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/23) 13:14 

7. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağı
tımında meydana gelen aksaklıkların gi
derilmesi ve bu konuda yararlı tedbirlerin 
alınması bakımından bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/11) 14 
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Sayfa 
V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 14 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, kapıcıların îş Kanunu kapsamına alın
masına dair kanun teklifi ile eski İstanbul 
Milletvekili Kaya özdemir'in, 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu ile 
Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan se
çilen 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Kar
ma Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/186, 
Cumhuriyet Senatosu 2/226) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 18 e 1 nci ek, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1317) 14:15 

2. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl
maz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli * 
ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı Harici
ye Vekâleti teşkilâtı Kanununa eklenen 
maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesine dair kanun teklifi ve Dış
işleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/110) (S. Sayısı : 79) 15:17 

Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1064 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek mad
de ilâvesine ve geçici maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkadaşının, 
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 5.7.1968 tarihli 1064 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'-
nun ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî 
Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğ
retim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki Kanuna ek kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sayısı : 
59) 17:21 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkımdaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro
ları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/166) 
(S. Sayısı : 83) 21:32 . 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Gü
müşhacıköy ilçesinin bir (köyünde bir aileye 
jandarmanın yaptığı haksız işlem hakkındaki 
demecine İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Parlömanter rejimde sorumluluk ve Millet Mec
lisinin çalışmaları hakkında ve, 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in, son günlerde basında yer alan ve Maliye 
Bakanlığı yetkililerine izafe edilen Personel 
Kanunu ile ilgili haberlere dair demecine de 
Devlet Bakanı Refet Sezgin cevap verdiler. 

Başkanlık Divanı Kâtip üyelerinden birinin 
yerinden ayrılmış olması sebebiyle birleşime 
saat 16,47 de 15 dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 
istanbul Milletvekili Mehmet Yardımcı, gün

dem dışı görüşmelerin usulüne dair demeçte 
bulundu. 

Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'm:? 
6/83 sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 2/212 esas 
numaralı kanun teklifinin içtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince, gündeme alınmasına dair 



M. Meclisi B : 61 27 . 3 . 1970 O : 1 

önergesi, yapılan görüşmelerden sonra reddo-
lundu. 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, 
Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulupınar pro
jesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı, 

Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, 
Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, bu
cak ve köylerindeki imam - hatip kadrolarının 
tahsis ve tevziine dair Başbakandan sorusuna 

Sözlü sorular 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fen 

Fakültesinde meydana gelen olaylara dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri ve Millî Eğitim bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/122) 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan 
200 ton pik demire dair sözlü soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/123) 

Yazılı sorular 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 

Hatay ve ilçelerinin hastane ve doktor ihtiyacı
nın karşılanmasına dair yazılı soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/122) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
iskenderun ve köylerinde ziraatle uğraşanlara 
verilen kredilerin yeterli hale getirilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön-
derimiştir. (7/123) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
iskenderun - Yayladağ kazaları arasında yapı
lacak sahil yoluna dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/124) 

4. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çevrilen tel-

Tasarılar 
1. — 6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Ka

nununa bir madde eklenmesi, 1219 sayılı Taba

da Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli cevap 
verdiler. 

6/5, 6/8 ve 6/10 sayılı sorular ilgili bakan
ların ve 6/7 sayılı soru da soru sahibinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

27 . 3 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son veril
di. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

örgü ve duvarların kaldırılmasına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma ve içişleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/125) 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak 
ilinde depremden zarar gören vatandaşlara 
ödenecek paralara dair yazılı soru önergesi, 
imar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/126) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'
ta Çalışma Bakanlığı aracılığı ile Almanya'ya 
gidecek işçilerden para alınıp alınmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/127) 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
Hatay'a bağlı Samandağ kazasına bir lise binası 
yapılmasına ve öğretmen ihtiyacının karşılan
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/128) 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yayımına 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/129) 

9. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret 
övet'in. Tekele ait şarap fabrikalarına dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/130) 

II - GELEN KAĞITLAR KÂĞITLAR 

bet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair 
Kanunun 28, 45, 57 nci maddelerinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasansı 

SORULAR 
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(1/258) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonlarına) 

2. — 6760 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı 
(1/259) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — Devlet İhale kanunu tasarısı (1/269) 
(Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Harcırah Kanununun 50 nci madde
sinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/261) (Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversi
tesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna 
ek 6033, 7222, ve 333 sayılı kanunlara bağlı 
cotvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/262) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sansı (1/263) (Maliye, İçişleri, ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Tabiplerin Meslekî Tatbikatı hakkın
da kanun tasarısı (2/264) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarına) 

8. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağ
lı fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair 
7356 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci madelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/265) 
(Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
lanna) 

9. — izmir Yüksek Teknik Okul ile Yük
sek Tekstil Teknik Okulunun Ege Üniversitesi
ne bağlanması hakkında kanun tasansı (1/266) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

10. — 22 . 4 . 1341 tarih ve 657 sayılı Ka
nunun 2 . 1 . 1961 tarih ve 203 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi ile eklenen maddenin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/267) (Mil
lî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

11. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/268) (Gümrük 
ve Tekel, içişleri, ve Plân komisyonlarına) 

12. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsu
bay Nasp Edilenlere giyecek ve teçhizat veril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/269) (içişleri, 
Millî Savunma ve Plân komisyonlanna) 
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13. — Türkiye İnşaat ve Tesisat mütaahhit-

leri Odaları Birliği kanunu tasansı (1/270) 
(imar ve iskân, Adalet, Ticaret ve Bayındırlık 
komisyonlarına) 

14. — Posta Biriktirme Sandığı kanunu ta
sarısı (1/271) (Ticaret, Adalet, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlanna) 

15. — Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulu
nun kuruluş ve görevlerine ait kanun tasansı 
(1/272) (Millî Savunma Komisyonuna) 

Teklifler 
16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye

si Mebrure Aksoley'in, 1101 sayılı Emekli San
dığı Kanununun ek 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/299) (Ma
liye ve Plân komisyonlanna) 

17. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 2 arkadaşının 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/300) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan istiklâl Madalyalı Muharip 
Gazilerle diğer Muharip Gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca Sağlık Muayene Fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/301) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1145 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/302) (Maliye, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Millî Eğitim Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memur-
lann maaş ve intibaklarının yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/303) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlanna) 

21. — istanbul Milletvekili Orhan. Eyüboğ-
lu'nun, spor kulüpleri isimleri ile müşterek 
bahis (Spor - Loto) tertibi hakkında kanun tek
lifi (2/304) (Adalet, Maliye, İçişleri, Geçlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarına) 

22. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/305) (Maliye ve Plân komisyon
lanna) 



TVL Meclisi B : 61 27 . 3 . 1970 O : 1 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 19 arkadaşının, Emekli Sandıklan ile 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanu
na, 28 . 1 . 1970 tarih ve 1214 sayılı Kanunla 
eklenen geçici maddeye iki fıkra ilâvesi hakkın
da kanun teklifi (2/306) (Çalışma, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

• • " * • ! 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen adları okun
duğunda, burada diye cevap vermelerini rica 
ederim. 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili demeci ve Dış
işleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangü'in ceva
bı. 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın Ni
hat Erim, Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili 
olarak gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sa
yın Nihat Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Kıbrıs'ta son haftalarda yine dikkati çeken 
bâzı olaylarla karşılaşılmaktadır. MaJkarios'a 
suikast yapıldı. Bir zamanlar EOKA'nın ve Ma-
karios'un en yakın adamlarından sayılan ve 
onun Hükümetinin İçişleri Bakanlığında bu-

24. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanun
la değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fık
rasının yürürlükten kaldırılmasına ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/307) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

25. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 9 arkadaşının, 195 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/308) (Çalışma ve İçişleri komisyonlarına) 

• * • 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

lunmuş olan Yorgacis, önce suikast tertipçiliği 
şüphesi altına girdi; birkaç gün sonra da öl
dürüldü. Bu olaylarla birlikte ortalığa çeşitli 
söylentiler yayıldı. Enosis'in bir oldu - bitti 
şeklinde gerçekleştirilmek üzere bulunduğu 
Dünya basınında yazıldı. Bizzat Dışişleri Ba
kanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, böyle bir 
şeyle karşılaşılabileceğine dair istihbarat aldı
ğını bildirdi. Gazeteler, Hükümetçe bâzı askerî 
tedbirlere geçildiği, her hangi bir oldu - bitti-
ye karşı uyanık bulunulduğu, Hava Kuvvetle
rinin alarm halinde beklediği, donanmanın gü
ney kıyılarımızda ve Kıbrıs açıklarında manev
ra yaptığım yazdı, söyledi ve halâ daha yazı
lıp, söyleniyor. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER — Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimi açıyorum. 

III —. YOKLAMA 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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öte yandan da, Kıbrıs'ta Rumlar arasında 
birtakım anlaşmazlıkların, çekişmelerin gittik
çe kızıştığı; akşama, sabaha Rum cemaati için
de büyük silâhlı çatışmalar beklendiği, bunun» 
Türk Cemaatine karşı bir saldırı hareketi şek
lini alabileceği de söyleniyor ve bütün bu söy
lenti, dedikodu, olay, demeç ve yalanlamalar 
karşılığı ortasında Makarios'a suikast teşebbü
sü sonucu ertelenen Türk ve Rum cemaatleri 
arasındaki görüşmelere, 23 Mart 1970 Pazartesi 
günü yeniden devam edildiği öğrenildi. Ancak, 
endişe verici haberlerin de henüz kaynağı ku
ramadı. Hattâ Yunanistan'ın ve Kıbrıs'lı rum-
ların millî günleri olan 1 Nisanda bâzı olağan
üstü gelişmeler beklendiği yazılıyor. 

Sayın milletvekilleri; haftalardır kamu oyu, 
bu birbirini tutmaz, çoğu endişe verici olaylar 
ve söylentilerle çalkalanmaktadır. Bütün mem
leketin dikkati bu konu üzerindedir. Buna rağ
men her nedense Hükümet, Büyük Meclisin 
önüne gelip de bu Yüce kürsüden bizleri aydın
latmak lüzumunu duymamıştır. 

Anamuhalef et partisi milletvekileri 7 arkada
şım ile birlikte 24. 12 . 1969 tarihinde daha olay
lar bu şekli almadan Kıbrıs ve Orta - Doğu üze
rinde genel görüşme açılmasını istiyen bir öner
ge vermişitim. Meclis usulılerimizdeki, uygula-
mamızdaki ve belki de tüzüğümüzdeki gerek
ler dolayısiylıe bu genel görüşme isteğime hâlâ 
sıra gelmemiştir. Yeni bütçeden önce geleceği 
de şüphelidir. 

Devletin Kara, Hava, Deniz kuvvetlerini 
bir ölçüde alarma geçirecek kadar önemli ve 
endişe verici milletlerarası siyasi gelişme içinde 
Hükümet, Millet Meclisine kendiliğinden ge
lip, bilgi vermek lüzumunu duymamıştır. Bu
nu büyük bir üzüntü ile belirtiyoruz. 

Şimdi Hükümetten ricamız şudur; karışık 
ve karanlık bir tablo manzarası gösteren Kıbrıs 
durumu hakkında Hükümetçe milletlin Vekille
rine söylenecek bir bilgi olması tabiüdir. En 
kısa zamanda bu kürsüde Hükümet, meselenin 
gelişmelerinden Yüce Meclise bilgi vermelidir. 
Eğer, cemaatler arası görüşmeler yeniden 
başladı, henüz ortada Meclise sunulacak değer
de bir netice veya bilgi yak denecekse, bunun 
da Millet Meclisine Hükümet adına söylenmesi 
ve hiç değilse ne vajkit Meclisin (aydınlatılaca

ğının bindirilmesi lâzımdır. Hükümetten bunu 
bekliyor ve istiyoruz. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Çağla-
yangill, buyurunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGtL (C. S. Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Erim arkadaşımın, Kıbrıs konusu 
üzerindeki izahatını ve endişelerini dikkatle iz
ledim. Kendileri, dikkati çeken bâzı olaylar 
mevcudolduğunu zikrettikten sonra, Hüküme
tin bu konuda bilgi vermek lüzumunu duyma
mış olduğuna işaret ettiler ve bundan duy
dukları üzüntüyü belirttiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'ta filhakika 
bâzı olaylar cereyan etmektedir. Ama bu olay
ların Türk - Yunan ilişkileriyle ve devam ede-
gelmekte olan cemaatler arası müzakerelerle bir 
ilgisi yoktur. Kıbrıs'taki olaylar, daha ziya
de Kıbrıs'taki iç çekişmelerin bir aralık ma
hallî nizamı tesis etmekle görevli otoritenin 
za'fa düşmesinden, hattâ gerekli kontrolü lâ-
yıkıyle muhafaza edememesi endişesinden doğ
muş olaylardır. 

Kıbrıs gibi çetin bir mesele ile karşı kar
şıya bulunan Hükümetimiz, değil böyle belirti 
veren olaylar karşısında, vaziyetin normal su
rette seyri halinde dahi, daimî teyakkuzu elden 
bırakmamaktadır. Kıbrıs, sürprizlere müsait 
bir siyasi hüviyet taşır. O itibarla zuhuru muh
temel hâdiselere karşı, alternatifli'' alarak daimî 
şielkilde hazırlıklı bulunmak icabedeoeği bedihi-
dir. Bu sürekli teyakkuz, bizim kontrolümüz 
altında olmıyan ve başka bir otoritenin iç 
bünyesine taallûk eden sebeplerle teşevvüş iz
har eden bir durum karşısında kaldığımız tak
dirde, elbette ki artırılacaktır. 

ıSayın Erim'in, «Hükümetin, bilgi vermek 
lüzumunu duymamasından üzüntü duydum» 
yerine, «Hükümetin bilgi vermemiş olması, hâ
diselerin bilgi vermeyi mucip hale gelmemesi
nin bir misali olarak telâkki ediyor ve bundan 
emniyet duyuyoruz» tarzında bir ifadesi olsay
dı, onun dışındaki mülâhazalariyle şerik olur
dum. Hâdiselerin Yüce Heyetinize arzına de
ğerli hale gelmesi, elbette ki bizi tahrik eder. 
Ama basında sade Kıbrıs işi ile değil, diğer bir-
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çok meselelerle ilgili ve spekülatif haberler ce
reyan etmektedir. Gayet sarih olarak, Enosis 
ilân edileceğinin g'ünü, saati belirtilip yazılmak
tadır. O günler ve saatler geçmektedir. Bugün
kü basm serbestisi içinde, basında cereyan eden 
her hâdise ile bu şekilde ilgi tutmak, ilgi duy
mak ve bunu canlı tutmak, belki de bu hâdiseyi 
istismar etmek istiyenlerin varmak istedikleri 
neticeye yardımcı olmaktan gayri bir hedefi 
olmıyacaktır. 

Benim Yüce Heyetinize arz etmek istediğim 
husus, Kıbrıs'ta bizim endişemizi mucip bir du
rumun halen mevcudolmadığı ve bugüne kadar 
cereyan eden safhadaki çekişmelerin de, ne 
Türk - Yunan ilişkileriyle, ne cemaatler arası 
ilişkilerle, ne de bizatihi Türkiye ile ilgili mese
lelerle alâkadar olmayıp, Kıbrıs'ın iç meselesinde 
son zamanlarda husule gelen durumdan inbias 
ettiğinin ifadesi olacaktır. 

Kıbrıs meselesi hakkında, Yüce Meclise ge
niş izahat vermeye Hükümetimiz hazır ve talip
tir. Sayın Erim'in, Orta - Doğu ve Kıbrıs ile il
gili genel görüşmesinin gündemde zamanını bul
masını ve bu veçhile Yüce Heyetinize bütün saf
halar ve bu mesele üzerinde cereyan eden ten-
İridler etrafında geniş izahat vermeyi biz de sa
bırsızlıkla beklemekteyiz. 

Efkârı umumiyede hakikaten Kıbrıs mesele
sinin ilgi uyandırıcı tarzda, belki de mübalâğalı 
haberlerle mütemadiyen spekülâsyon halinde 
ayakta tutulmuş olmasını, ben de üzüntü ile kar
şılıyorum. 

BURHANETTlN ASUTAY (izmir) — ıSaym 
Bakan, bu hususta beyanatınız var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRÎ ÇAĞ
LAYANGlL (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, benim beyanatım gayet nettir. «Kıbrıs'ta 
emrivakilerle Enosisi gerçekleştirmeye yönelmiş 
gayretler, karşısında daima bütün gücü ve im-
kânlariyle Türkiye'yi bulacaktır.» Buna, Yüce 
Meclisin şüphesi var mıdır? (A.P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bu beyanatı her an, 
her dakika, her vesile ile bendeniz tekrar etme
ye amadeyim. Onun dışında arz ettiğim, istihba
ratımız vardır. 

«Emareler var mıdır?» dediler. Emareler 
yoktur, ama haberler vardır. O haberleri de 
dikkatle izliyoruz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hangi kaynak
lardan geldi o? 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyiniz 
efendim. Sayın Bakana soru soramazsınız efen
dim, bu zaman müsait değil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGlL (Devamla) — Müsaade ederseniz, 
ancemaatin idare-i hükümet fikrinden vazgeçip, 
istihbarat kaynaklarımızı olsun mahfuz tutma
yı, Hükümete bir hak olarak tanımanızı rica 
ederim. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Endişeyi mu
cip bir cihet olmadığını tasrih ve tekrar ede
rim. Yüce Heyetinizi saygılarla selâmlarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'-
tn, Konya'mn bâzı ilçe ve köylerinde vukua gelen 
su baskınlarına ve bu yüzden yolların da kapan
mış olduğuna dair demeci ve İmar ve İskân Ba 
kanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Mus
tafa Üstündağ, Konya'nın bâzı ilçe ve köylerin
deki su baskınları ve bu yüzden yolların ka
panması ile ilgili olarak, gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurunuz Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Konya ilindeki su baskınlarının meydana ge
tirdiği acı durumu huzurunuza getirmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Türkiye'nin buğday ambarı olan Konya'nın, 
genellikle iki büyük düşmanı vardır, birisi ku
raklık, diğeri de su baskınlarıdır. Bu iki düşman 
nöbetleşe olarak Konya'yı zaman zaman istilâ 
ederler. Konya'daki meteoroloji istasyonların
dan elde edilen bilgilerin ışığında, bu büyük iki 
düşmanın istilâ senelerini şu şekilde sınıflamak 
mümkündür. 1929 - 1941 yılları, kurak dönemi 
gösterir. 1942 - 1953 yılları arasında yağışlı bir 
döneme raslanır. 1953 - 1965 yılları arası tek
rar kurak dönem, 1965 ten beri de Konya tek
rar yağışlı bir dönem içerisindedir, özellikle 
1968 yılında Konya'daki yağışlarda büyük ar
tış olmuştur, örneğin, Beyşehir'de ortalama ya
ğış 456 mm. iken 1968 yılında 715 mm. ye, Sey
dişehir'de ortalama yağış 686 mm. iken 1968 
yılında 1 164 mm. ye, Çumra'da ortalama ya
ğış 234 mm. iken 1968 yılında 450 mm. ye, Kon-
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ya'da ortalama yağış 320 mm. iken 1968 yılında 
545 mm. ye çıkmıştır. Bu aşırı yağışların sonucu 
Konya'daki göllerde kabarmalar olmuş, yüzbin-
lerce dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır. 
Yüzlerce köy halkı perişan durumdadır. Bir ay 
önce bayram tatilinde yaptığım incelemeleri, kı
saca özetlersem, meselenin vahametini daha iyi 
ortaya koyabilirim, kanısındayım. 

Karakaya Gölü, Konya ile Karapınar îl?£?i 
arasında en verimli ziraat arazileri üzerinde 
yoktan meydana gelen bir göldür, yaptığı tahri
bat "büyüktür. Her geçen gün açtığı yara ilerle
mektedir. Su seviyesi, geçen yıl Mayıs ayında 
en yüksek seviyedeki durumu 20 santimetreyi 
geçmiştir. Geçen yıl, en yüksek seviyede kapla
dığı arazinin tamamı tarım arazisidir, 150 000 
dekar iken, geçtiğimiz Şubat ayı başında 
166 640 dekara çıkmıştır. Suların en yüksek 
seviyede olacağı tahmin edilen bu Mayıs ayı 
içinde bu miktar 325 000 dekara yükselecektir. 
Şu anda, en bereketli topraklar su altındadır. 
Karakaya ve Sapyatan köyleri su ile muhasara 
edilmiş durumdadır. Köy sakinleri iki yıldır su 
ile, düşmanla cenkleşir gibi cenkleşmektedirler. 
Köyler setlerle çevrilmiş, kadın - kız, gecs gün
düz nöbet başında su ile çarpışmaktadır. Su ile 
çarpışmanın, düşmanla çarpışmaktan daha güç 
olduğunu, bu insanların arasına gittiğiniz za
man daha güzel görmek ve müşahade etmek 
mümkündür. 

Tatlıkuyu evleri tamamen yıkılmıştır. Bu 
yıl, Acıdere, Bakırkolu, Zincirli, Şatır, Divan
lar, Göçü, Yarma, Hayıroğlu köyleri tehlikeye 
mâruzdur. 

Hotamış gölü, geçen yıl Mayıs ayındaki en 
yüksek seviyesini, bugünlerde 40 - 41 cm. aş
mıştır. Geçmişte 15 000 dekarlık ıbir yer kap-
lıyan bu göl, Şulbat ayı içinde 277 350 dekarlık 
bir sahayı işgal etmiştir. Mayıs ayı içerisinde bu 
miktarın 317 000 dekar olacağı tahmin edil-
mektodir. Hotamış'm Taşpınar köyünün 70 ka
dar evi sular tarafından istilâ edilmiştir. Bü-
yükaşlama, Küçükaşlama, Türkmen, Karahö-
yük, Sazlıpmar, Akçayazı köyleri suların yayıl-
masiyle istila ile her an karşı karşıyadır. Çum
ra'nın Üçhöyük köyü perişan durumdadır. Ge
çen yıl 70 - 80 kadar ev hasar görmüştür. Hü
kümet yardımlarının neticesi henüz alınmadığın
dan halk perişan, yoksulluk ve bitkinlik içinde-
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dir. Konya'da, Ereğli Akgöl daha önceki yıllarda 
3 bin, 4 bin dekârlırlık bir sahayı kaplamakta 
ilken 1969 yılında 190 bin dekar yer kaplamış
tır. 1970 yılında bunun da üzerine çıkarak 
250 bin dekarlık bir araziyi kaplıyacağı tahmin 
edilen gölün suları bugün geçen yılki en yüksek 
seviyeden 16 Om. daha yüksek durumdadır. 

Adaköy ve Tatlıkuyu köyleri zarar görecek
tir. Göl yükselince halk panik içindedir ve ge
celeri yatamamaktadırlar. 

Karapınar yaylalarının bir kısmı ile atış po
ligonuna su yürümüştür. Sular az daha yükse
lirse Karapınar sular altında kalma tehlikesi 
altındadır. Karapınar - Ereğli yolu sular tara
fından zaman zaman işgal edilmektedir. Tah
minler odur ki, ilmî etüt tahlilleri odur ki, pek 
yakında bu karayolu trafiğe kapanacaktır. He
nüz bu gölün, Akgölün haritaları gerektiği şe
kilde yapılamadığından kati tahminler de ya
pılamamaktadır. 

Diğer taraftan, Seydişehir'inde bulunan Suğ-
la gölü 180 bin dekarlık en mümbit ziraat 
arazilerini kaplamış, 20 den fazla köyü yoksul 
ve perişan hale getirmiştir. Gökhöyük köyünde 
evlerin tahribatını Hükümet zamanında aldığı 
tedbirlerle yeniden ev yapımına geçmiş ise de 
Yağlıhöyük köyünde yıkılan 24 eve hâlâ, ara
dan 16 ay geçmesine rağmen, bir cevap verile
memiş ve bu köy halkı, başkalarının ahırların
da veya köy odalarında yaşamaktadırlar. 

Çiftlik, Gölyüzü, Susuz ve Arvana köyle
rinde de diğer hemşehrilerinin, diğer köylüle
rinin ahırlarında yaşayan köylüleri görmek 
mümkündür. Bunların hali cidden fecidir, ıstı
rap içindedir, Çünkü, başka birinin ahırına sı
ğınarak 7 - 8 baş nüfusu ile yaşamanın acısını 
ancak onların içine gidip onların durumunu 
gördükten sonra idrak etmek mümkündür. 

Beyşehir gölü; yükselmeler Beyşehir gölün
de de bir hayli olmuş, geçmişe nazaran 100 bin 
dekarlık arazi zarar görmüştür. Tolca köyün
de 45 - 50 ev hasar görmesine rağmen, halen 
yeterli bir cevap verilememiştir. Gölbaşı, Çift-
liközü köyleriyle, Beyşehir ilçesi kenar mahal
lelerini iskân sahaları ile 20 den fazla köy arazi
lerini kaybetmiş, arazilerini kaybeden köylü
ler, işsizlik ve perişanlık içerisindedirler, her 
gün Millet Meclisinin önündedirler veya millet
vekillerinin evlerinde iş için dışarıya gitme ça
bası içerisindedirler. 
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Diğer yandan, Akşehir gölü 1968 mayısın
da 1958,10 kot seviyede olan göl, 1969 Hazira
nında 959,35 e çıkmıştır. 1970 de su seviyesi 
960.55 kotuna çıkacağı tahmin edilmektedir. 
1968 yılına kıyasla 100 000 dekarlık daha faz
la ziraat arazisi sular altında kalacaktır. 

Tipi köyü tahliye edilmiştir. Ortaköy bu 
yıl daha fazla zarar görecektir. Sorkun köyü, 
Sorkun çiftliği ile Yeniköy Yılmazlar çiftliğinin 
zararları, bu yıl çok daha büyük olacaktır. 

Diğer yandan, Karaman Suğla gölü, 1968 
yılında 43 000 dekar ziraat arazisi taşkınlar
dan zarar gömesine rağmen, 1969 da 82 000 
1970 de de bunun çok üzerinde bir arazinin za
rar göreceği yine ilmî etütlere göre tahmin 
edilmektedir. 

Hamidiye, Osmaniye, Dinek, Beydili, Salur, 
Sudurağı, Canhasan, Güdümer, Göztepe, Kıl-
basan köylerinde taşkınlardan zarar görecek
lerdir. Zamanında tedbir alınmazsa, zararlar da
ha da büyük olacaktır. Taban suyu poblemi 
de Çumra'yı ve Çumra çevresindeki bâzı köyleri 
rahatsız etmektedir. 

Meseleyi huzurunuza uzun uzun getirmek is
temedim. Gerek DSl nin nezdinde, gerek ken
di sahasında yaptığım incelemeler şudur ki, 
bir milyon dekarın üzerinde bir ziraat arazisi 
sular altında kalmış, binlerce insan gelir kay
nağını kaybetmiş, bunların içinden yüzlercesi 
evini ve yuvalarını terk etmişlerdir. Her geç r 
gün kayıplar büyümektetdir. Hükümet, elin
den geldiğince tedbirler almaktadır. Konya'da-
ki DSl, gerektiği kadar bu sahalarda inceleme 
lerini yapıp, tehlikeleri çok daha önceden yetke
lilere haber vermektedir. Ama netice ne ol
maktadır? Netice; bu felâketlerle savaş, ilk 
çağ devrindeki savaştan farklı olmamaktadır. 

Sebep şurada toplanır; teknoloji bugünkü 
ileri seviyesinde, zararların geleceğini bir yıl 
evvelinden bize söylemesine rağmen, Karaka-
ya'nın, Sarpyaka'nm sular altında istila edile
ceğini ta... Yazın ilgililer bana söylemesine rağ
men, her hangi bir tedbir alınmamış, ama bun
lara seçim sathında büyük vaitler yepılnıış, 
eğer oylar çıkarsa size tedbirler getirilecektir 
denilmiş, fakat Karakaya ve Sarpyaka'lılar şu 
anda kadını ile, ıkızı ile suyla başabaş dövüş
mektedirler, gece sabahlara kadar nöbet tut
maktadırlar. Çok yakında aldığım bir haber
de, «eğer bir taraftan taşkın olmaz da, üç - beş 

taraftan bu kum torbaları ile çevrilen, aynen 
bir Çin şeddine benziyen köyün durumu; üç - beş 
taraftan su hücumu olur, yani patlak verirse 
Ölüm olabilir, köyde büyük zayiat olabilir» di
yor yetkililer. Ama hâlâ ıbu köyün taşınması 
olmamış, bugünlerde bâzı evler yaptırılarak 
köyün taşınması ancak düşünülmektedir . 

İlk çağda da bir felâketle karşılaştığımız 
zaman ancak felâketin zararına karşılık tedbir
ler alınırdı, bugün de felâket zararlarını göste
rip bizzat zararını icra ettiği anda tedbirler 
alma yoluna gidilmektedir. 

Temennimiz odur ki, benim görüşlerime gö
re ; bizim büyük kaybımız... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, bitiyor mu 
efendim, görüşmeniz? Bağlamanızı istirham 
edeceğim, efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Gö
rüşümüz odur ki, bu sahada en büyük kaybı
mız, vatandaşların politikacılara ve Hükümete 
olan itimatlarının gittikçe kaybolmağıdır. Bir 
gün, toprakları tekrar elde edebiliriz, bir gün, 
yıkılanları tekrar yapaJbiliriz, ama davranışlar
da meydana gelen reğişiklikleri kısa zamanda 
telâfi etmemize imkân yoktur. Bir defa itimat 
kaybedildiği zaman, gereik ticarette gerek po
litikada, bunun telâfisi çok hem de pek çok zor 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; arzumuz şudur: Bura
da büyük bir işsizlikle karşı karşıyıyız. Bin
lerce insan, arazisini kaybetmiş, işsiz, evsiz ve 
barksızdır. Bu insanlara karşı Hükümet, geçen 
dönemde elini uzatmış -kendilerine teşekkür
le hitabetmek isterim dış memleketlere gidiş
te öncelik vermiş, ikibinin üzerinde işçi gön
dermiştir. 

Ancak, bugünkü yeni istilâlar karşısnıda, iş
sizlik daha çok büyüdüğünden bu şe'kilde bir 
öncelikle bu sahada işsiz kalan vatandaşların 
dışarıya gönderilmesi tedbirinin alınması gerek
mektedir. Ancak, bu sahadaki işsizlerin gön
derilmesinde belli kıstaslar olduğu için, gitti
ğim sahada beş çocuğu olan bir genç bana; «4 -
5 çocuğu olanı dışarıya göndermiyorlar, ama 
ben de çocuk beş, dördünü kurtarmak için bi
rini kesrnıem mi lâzım, kes dersen keseyim, ama 
beni ne olursunuz kurtarın» demiştir. Bu ba
kımdan dışarıya işçi gönderilme meselesinde 
işsiz olan her haneden bir kişinin gönderilme-
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sine tedbir almak mecburiyetindeyiz, 35 yaşın 
üzerinde işçi gönderemiyoruz, 40 yaşında 7 ço
cuğu ile bir dönüm tarlasız kalan insan eğer 
çocuğu 7 ise, yaşı 40 ise, buna iş bulmak bi
zim görevimiz veya Devletin görevi değil mi
dir? Eğer dışarıya gönderemiyorsaik, Seydişe
hir Alüminyum fabrikası veya diğer fabrikalar
da belli başlı işi olan tüccarları tatmin için 
iş verme yerine bu nevi mağdur olan insanlara 
iş vermek, bizi daha çok tatmin edecek ve 
vatandaşlara el uzatmamızı sağlıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir önerim şu 
olacak; bu insanların başlarına gelen dertlerle, 
tepeden inme çalışma yerine toplum kalkınma
sı metotları ile bunlarla birliktle meseleleri eleş
tirerek hal çarelerini bizzat kazanın içerisinde 
ıstırabını çeken insanlarla (birlikte kararlaştı
rarak ona göre harekete geçmenin yollarını ara
yalım. 

Aldığım şikâyetler odur ki; köylüler, Hükü
met sana ev yaptı, bana ev yapmadı, sana ver
di, bana vermedi gibi nazariyeler altında birbir
lerine girmişler. Çünkü, onlardan tarafsız ya
pılan işler onları memnun etmemektedir. Eğer 
bilseler ki, Hükümetten hiç yardım alamıyacaik-
lar, ilk ve orta çağda olduğu gibi kendi başla
rının dertlerine kendileri bakarlar ve kendi yu
valarını, gecekondu tipinde olsa da, kurarlar. 
Ama Hükümet şuna yardım etti, buna da yar
dım etti, bana da yardım edecek nazariyesiyle 
bir şaşkınlık ve kararsızlık içerisinde çabala
yan bu insanlara, toplum kalkınması metotları 
içerisinde yardım etmeyi öneririm. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, istirham edi
yorum, çok uzun sürüyor efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Söz
lerimi şöylece bağlamak isterim değerli ar
kadaşlarım; bu çevredeki insanlara yardım 
için bu çevrede büyük ıstıraplar içerisinde ça
balayan insanlara elimizi uzatmak için Hükü
metin büyük çapta projelerle işe girişmesi 
lâzımdır.. 

Konya'daki kayıp, 1,5 milyon dekara yak
laşan arazi kaybıdır. Eğer bu arazi kaybı
nı - Konya'nın işi değildir bu, Türkiye'nin 
işidir - büyük projelerle ele alır, halleder
sek senede üç yüz milyon geliri buradan sağ-
lıyabiliriz. 

Biz, kişi olarak, parti olarak istanbul 
köprüsüne yapılan yatırımın aleyhinde değiliz. 

Ancak, öncelik meselesini düşünüyoruz. Eğer 
Konya'yı, bu yatırımları zamanında yapar, bu 
felâketlerden kurtarırsak, bu gelirlerle istan
bul'a bir değil iki köprü yapmanın yanında
yız. 

İyi ve kötü günlerimizde beraber olmak 
özlemi ile hizmet özlemi ile saygılar sunar, 
teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanı Sayın 
Hayrettin Nakiboğlu, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Sayın Mustafa Üstündağ'm, Konya ilimiz
de meydana gelen göl taşkınları sebebiyle, 
yüksek huzurlarınızda ifade ettikleri konu, 
hakikat yönü mevcudolan ve yalnız Konya'da 
değil Türkiye'nin tamamında görülen bir du
rumdur. 

Hakikat yönü bulunan diyorum, gerçek 
şu ki, göllerde 1968 senesinden beri bir yük
selme var. Bunun, mütehassısların ifadesine 
göre 1974 senesine kadar devam edeceği söy
lenmektedir ve ifade edilmektedir. 

«Tedbir alınmadı» demekteler. Daha ken
dileri belki bu işe muttali olmadan Hükümet, 
bunun tedbirini düşünmüş ve yine kendi ifa
deleri ile arz edeyim; kısa vadeli ve bilhassa 
uzun vadeli tedbirler üzerinde de durmuştur. 

Memleketilmizin bir realitesi. Bu haklarıdır, 
bu yüksek kürsüde dile getirecekler, Hükü
metten tedbir istiyecekler, ama, eğer kendileri 
esaslı tetkik yapsalar idi, şuna kaaniiraı ki, ted
birler alınmıştır, yalnız, şurada şurada tedbir
lerin ileri götürülmesi lâzımdır, şeklinde ko
nuşurlardı. 

Bakınız, bendeniz Hükümetin bu işe ver
diği önemi ve yaptığı hesapları, kısa vadeli 
uzun vadeli olma bakımından, yüksek huzur
larınızda özet olarak arz edeceğim. 

Konya bölgesinde, yüksek malûmları olduğu 
üzere, Akşehir, Beyşehir, Suğla, Yenikaraka-
ya, Hotamış, Akgtil mevcut. Bugüne kadar bu 
göllerdeki yükselme seviyesi adım adım takilbe-
dilmiştir ve ölçülmüştür. Gröl seviyesi Akşe
hir'de 1968 yılında 958,20 rakıma göre tabia-
tiyle, 1969 da 959,30. Maksimum yükselme mik
tarı 1968 de 4 metre 5 santim, 1969 da 5,15. 

- 10 — 
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Su altında kalan arazi bu yükselmelerde 3 500 
hektar. 

Beyşehir gölünde göl seviyesi 1068 de 1124 
metre 20 santim rakım olarak, 1969 da 1 124,54. 
Göl seviyesindeki yükselme miktarı 1969 da 
aşağı - yukarı bir metre civarında, su altında 
kalan arazi 2 000 hektar. 

Suğla gölünde göl seviyesi 1969 da 1096.63, 
su altında kalan arazi, ziraat arazisi ayrıca 
hesaplanmıştır; 8 200 hektar. Bunun % 70 i de 
ziraat yapılan, ekilen arazi. 

Yenikarakaya köyünde, su altında kalan 
arazi, 7 000 hektar, bunun % 90 ı ziraat ara
zisi 1969 da yeniden 15 000 hektar arazi su al
tında kalmıştır. 

Ayrıca Hotamış gölünde, göl seviyesi 1963 
yılında 1 055,54, 1969 da 1 056,34 tür. Yükselme 
miktarı,, 1968 de 1 metre 14 santim, 1969 da 1 
metre 94 santim. Su altında kalan arazi„ 14 300 
hektar. Bu, 1968 başlarında 7 500 hektarı ki, 
% 80 ziraat arazisi, 1969 da da 24 000 hektar 
arazi, bunun % 80 ni ziraat arazisidir. 

Akgölde; 1968 yılında yükselmeden mü
tevellit 17 000 hektar, 1969 yılında 20 000 hek
tar arazi su altında kalmıştır. 

Ayrıca bu göller çevresinde bulunan köy
lerden bâzılarını da su tehdidetmektedir. Bun
lar için Konya bölgesinde yeni açılan şantiye 
şefliği, köylerin nakli konusunda bir hayli me
sai kaydetmiş, tehlikeli olan kısımlardan bir 
miktarını nakletmiş ve halen nakil muamelesi 
de süratle devam etmektedir. 

Bunun dışında, ayrıca Konya iline âcil yar
dım fonundan yeterli tahsisat gönderilmiş, bu
nun yanında 600 çadır birinci kısımda ve tek
rar 850 ilâve çadır, yine geçimden noksan olan 
vatandaşlara yardım olmak üzere de 1 450 ton 
buğday, 450 ton hayvan yemi, 30 ton peynir,, 
10 ton süt tozu, 12 ton yağ, 12 ton bezelye ve 
20 ton et konserve gönderilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Sayın Üstündağ'm bir temenni ola
rak ileri sürdükleri ve geçen seneki tatbikatı 
teşekkürle kaydettikleri üzere, arazisi su al
tında kalan köylerimizden bir miktar vatandaş 
dış memleketlere işçi olarak gönderilmiştir. 

Bu sene, bunun devamı üzere çalışmalar ya
pılmaktadır. Takdir buyurulacağı gibi bu, ta
mamen bizim inisiyatifimiz üzerinde olan bir 
konu değil. Bilhassa, fazla miktarda işçi ta

lebeden Federal Almanya ile konuşmalarımız ve 
evvelki anlaşmalarımız mucibince, bu sene için
de de işçi göndereceğiz. 

Bu işçiler; âfet bölgesinde, arazisi su al
tında kalmak yüzünden, geçimden yoksun ka
lan vatandaşlarımız, elbette baş yeri işgal ede
cek ve öncelikle gönderilecektir. Henüz gön
derilme hazırlıkları devam etmekle beraber, 
karşı hükümetten, «Şu tarihte gönderin» şek
linde bir talep alınmamıştır. Onun için valilere 
yaptığımız tebliğler netice vermiş, bilhassa fakir 
ve arazisi su altında kalan ailelerden birer çalı
şacak eleman tefrik edilmiştir. Bunlar, Fede
ral Almanya Hükümetinden gelecek tebîiga-
tj. beklemektedirler. 

Burada bir noktayı daha kaydetmek istiyo
rum. Sayın üstündağ, 5 nüfuslu vatandaşın Al
manya'ya veya dış memlekete gitmek üzere 
sabırsızlandığını, hattâ şikâyette bulunduğunu 
ifade ettiler. 

Yine şuna işaret etmek mecburiyetindeyim; 
bu gönderilen işçiler tesadüfi gönderilmiyor. 
Karşı taraf birtakım şartlar ileri sürmektedir: 
Çalışma çağında olması, sıhhat bakımından 
elverişli bulunması. Bunlar mevcut statü, an
laşma mucibince, buradaki irtibat bürosuyla 
bizim makamlarımız tarafından takibediliyor, 
muayeneleri yapılıyor ve yaş balamından, di
ğer vasıflar bakımından uygun olanlar işçi ola
rak dış memleketlere gönderiliyor. 

Onun için, bize de pek çok müracaatlar olu
yor; yaşı geçtiği halde gidip çalışmak istiyen-
ler var. Ayrıca sıhhi şartları müsaidolmadığı 
halde, mutlaka gitmek arzusunda olan kimse
ler var. Herkesin arzusuna ve herkesin tale
bine değil, karşılıklı anlaşmalar mucibince ve 
bizim de şimdiye kadar uyguladığımız usul 
mucibince, tesbit edilecek gerçek ihtiyaç sa
hiplerini gönderme yolunda bir tatbikatımız 
vardır. 

Ayrıca, uzun vadeli tedbirler, Devlet Su 
İşleri tarafından yapılan hazırlık çalışmaları, 
yalnız bu âfet başladığı andan itibaren de
ğil, daha önce, hattâ yükselme olmadan - ken
dileri de zannederim hatırlarlar - birtakım pro
jeler üzerinde de devam etmiştir. 

Takdir edileceği üzere, uzun vadeli proje 
ve bilhassa büyük masraflara mütevakkıf olan, 
bunun gerçekleştirme şekli bir senede, iki se-
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nede kolaylıkla tahakkuk edecek cinsten de
ğil, uzun etüt istiyor ve ondan sonra projenin 
yapılması muazzam finansman kaynakları bek
liyor. Bu sebeple, usun vadeli projeler elde-
dn; hattâ bir kısmı tamamlanmıştır. Bunla
rın gerçekleşmesi için ileride Yüksek Mecli
se kanun tasarıları halinde gelecektir. Bunun 
yanında, şimdi mustaribolan vatandaşlarımıza 
Hükümetimiz her zaman, hattâ ıstırapları baş
ladığı andan itibaren müzahir olmuştur, 

Hiç kimse bu konuda; «Hükümet geride 
kalmıştır, afetzedelerin yardımına konmamış
tır» şeklinde bir iddiada bulunamaz. Şahidi
miz oradaki vatandaşlardır. Daha, bunlardan 
şikâyet gelmeden biz, Hükümet olarak mesu
liyet aldığımız günden itibaren bu işlere baş
lamış bulunuyoruz. 

Şu arz ettiğim rakamlar ve gıda maddele
ri bizim, bu âfetler daha ortaya çıkmadan tes-
bit ettiğimiz hususlardır. Bugün yine gıda 
maddesi yardımı devam ediyor ve edecek. Ay
rıca, kurduğumuz şantiye süratli bir tatbikat 
olsun diye prefabrik barakalar monte etmek
tedir. Bilhassa en tehlikeli olan köyler başta 
olmak üzere, kurulan prefabrik barakalara 
nakledilecek ve arazisi su altında kalan vatan
daşların vergileri tecil edileceği gibi, gıda yar
dımı noksan bırakılmıyacak ve arz ettiğim şart
lar tahtında da bunların yabancı memleketle
re gönderilmesi sağalnacaktır. 

Yüksek Heyetinize umumi olarak bu bilgi
leri arz ediyorum. Hürmetlerimle. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
6964 saydı Kanunun 20 nci maddesi 1 nci fıkra
sının iptal edildiğine dair tezkeresi (3/229) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığımı;, 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının iptal edildiğine dair tez
keresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin bi

rinci fıkrasının iptali hakkında Danıştay Se
kizinci Dairesince açılan dâva üzerine yapı
lan inceleme sonunda: 

1. 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna 
ve iptaline; 

2. iptal kararının 21 . 9 . 1970 gününde yü
rürlüğe girmesine; 

24 . 3 . 1970 gününde 1969/65 - 1970/16 sa
yı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 
Lûtfi Ömerbaş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Avrupa Konseyi Istişari Meclis 22 nci 
Dönem 1 nci Oturumuna T. B. M. M. nden seçi
len üyelere ait liste 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi istişari Mec
lisi 22 nci Dönem 1 nci Oturumuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden seçilen üyelere ait 
listeler grup başkanlıklarından gelmiştir. 

Listeyi okutuyorum: 

Avrupa Konseyi istişari Meclisi 22 nci Dönem 
1 nci Oturumuna T. B. M. M. den seçilen üyelere 

ait liste 

Üyenin adı ve sayadı 

Cemal Külâhlı (A. P.) Bursa Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal (A. P.) Rize » 
Mehmet Yardımcı (A. P.) istanbul » 
Nihat Bayramoğlu (A.P.) Bolu » 
Mustafa Üstündağ (C. H. P.) Konya » 
M. Sait Reşa (C. H. P.) Hatay » 
Orhan Öztrak (G-. P.) Tekirdağ » 
Yedek üyeler : 

Aydın Yalçın (A. P.) Ankara Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu (A. P.) Nevşehir » 
Orhan Deniz (A. P.) Kastamonu » 
Ertuğrul Akça (A. P.) Manisa » 
Ali Döğerli (C. H. P.) Muğla » 
Ali Rıza Güllü (C. H. P.) Adana » 

BAŞKAN — Adları okunan bu arkadaşlar, 
Yüce Meclisin bilgisine sunulmakla, seçilmiş 
olmaktadırlar. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril-. 
meşine dair Başkanlık tezkeresi (3/230) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının,, 
bâzı üyelere izin verilmesine mütedair izin 

I tezkeresini okutuyorum. 
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Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı olan sayın milletve

killerinin hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanı
nın 26 . 3 . 1970 tarihli toplantısında uyg*un 
mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu, 15 
gün hastalığına binaen, 18 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Sabri Sözeri, 
20 gün mazeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren, 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar, 13 gün 
mazeretine binaen, 19 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 15 
gün mazeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

Bitlis Milletvekili Z. Abidin İnan, 15 gün 
mazeretine binaen, 24 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 15 
gün mazeretine binaen,, 25 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu, 
18 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Tekirdağ Milletvekili Mustafa Sabri S öze
ri, 23 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 20 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar, 
19 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 13 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 
23 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin tnan, 
24 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

27 . 3 . 1970 0 : 1 

«Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 
25 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının; ya
bancı memleketlere çalışmaya giden ve yabancı 
memleketlerde bulunan, hekim, teknisyen ve bi
lim adamlarının yurda dönmeleri için alınması 
gerekli tedbirleri temin etmek maksadiyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/23) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Celâl Kargı
lı'nın, bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

23 .3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mevcut 11 bin doktorumuzdan 4 bine yakı
nı yabancı ülkelerde bulunmaktadır. Yapılan 
hesaplara göre Türkiye'ye bir Türk doktoru 
900 bin liraya malolmaktadır. 

Memleketimizde bir çok vilâyetlerde 10 bin 
kişiye bir doktor düşerken, bugün birçok has
tanelerde dahi vatandaşlar doktorsuzluktan 
ölürken, ve vatandaş sıhhatsizlikten ve doktor
suzluktan memleketimizde inim inim inlerken 
4 bine yakın doktorumuzun yabancı yerlerde 
yabancılara hizmet etmesi tarifsiz derecede mil
lî bir acıdır. Bu doktorlarımızın çok büyük bir 
kısmı Amerika'da ve Almanya'da yerleşmiş bu
lunmaktadır. 

Bu doktorlardan başka bugün memleketi
mizden bir çok bilim adamı ve teknisyen de göç 
ederek yabancı ülkelere yerleşmiş bulunmakta
dırlar. 

Türkiye'den yapılan bu yetişmiş beyin ihra
cının Türkiye'nin sosyal yapısına verdiği zarar 
telâfisi mümkün olamıyacak derecede büyüktür. 

Bu nedenle, Türkiye'den yapılan vasıflı in
san gücü ve yetişmiş beyin gücünün durdurul
masını sağlıyacak ve yabancı ülkelerde bulunan 
hekim, teknisyen ve bilim adamlarının yurda 
dönme tedbirlerinin alınmasına yarıyacak bir 
Meclis araştırmasının yapılması artık millî bir 
zaruret haline gelmiştir. 

Bu sebeple Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Türkiye'den yapılan vasıflı insan gücü ve 
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yetişmiş beyin gücü hakkında Meclis Araştır
ması açılmasını saygılarımla öneririm. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bu önerge gündemdeki yerini 
alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, ban
ka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtımında 
meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve bu 
konuda yararlı tedbirlerin alınması bakımından 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/11) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Celâl Kargilı'
mn, bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si vardır; okutuyorum. 

23 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde bankalar yılda çok büyük 
çapta ikramiyeler dağıtmakta ve bu suretle de 
vatandaşlar, paralarını yatırımlar yerine ban
kalara yatırmaktadırlar. Oysa bankalar, vatan
daşlardan aldıkları bu paralar karşılığında 
vatandaşlara, çok düşük faizler ödemekte ve 
verdikleri bu ikramiyeleri gider hanelerine 
kaydederek bu suretle Hazineyi de büyük çap
ta vergi ziyanına uğratmaktadırlar. Ayrıca 
bankalar bu tutumlariyle Türkiye'de gerçek ser
maye piyasasının kurulmasına engel olmakta
dırlar. 

Bankaların tatbik ettiği bu işi özel sektör
de aynı şekilde tatbik etmekte ve çoğu zaman 

1. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I 
kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili 
Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi
ne dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan seçi
len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1317) \ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bugün- j 
kü gündemimizin, tüzük gereğince bir defa i 

yoksul vatandaşın bu yolda hayal gücü istis
mar edilmektedir. 

Bu tutumlar neticesinde bankalar ve özel 
sektör, lüks yatırımlara ve lüks ikramiyelere 
heves ederek Türkiye'de birçok konuda zararlı 
spekülâsyonların yapılmasına da önayak olmak
tadırlar. 

Bu tutumlar, bugün Türkiye'nin içerisinde 
bulunduğu tutumla katiyen bağdaşmamaktadır. 

Şayet bankalar, vatandaşlardan topladıkla
rı paralarla Türkiye'nin kalkınması için yatı
rımlar yoluna giderek, bu yatırımların kârla
rına da vatandaşları ortak etselerdi, Türkiye'
de hem sermaye piyasasının kurulmasına öna
yak olacaklar, hem de yukarda belirttiğimiz 
ters tutum mevcudolmıyacaktı. 

Banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilme
si ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması 
bakımından açılacak bir Meclis araştırması aynı 
zamanda Türkiye'de sermaye piyasasının kuru
lup genişlemesine de sebebolacaktır. Bu ne
denle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
banka ve özel sektör ikramiye dağıtımı hakkın
da bir genel görüşme açılmasını saygılarımla 
öneririm. 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki ye
rini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

görüşülecek işler bölümünün 4 ncü sırasında 
bu rapor yer almaktadır. 

Bu Karma Komisyon Başkanı ve Kayseri 
Milletvekili Enver Turgut, bu teklifin öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini teklif etmektedir. 
Önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, haklarında ivedilik kararı veri

len işlerde, tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler kısmındaki 4 ncü sırasında kayıtlı, 
931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyonun lütfen yerini almasını 
rica ederim. 

Lütfen Hükümetin de, ayrılan mahsus yer
de yerini almasını rica ederim. Karma Komis
yon ile birlikte... 

Efendim, Hükümet bu kanunun müzakere
sinde hazır bulunmuyor. Bu itibarla kanunun 
görüşmesini bir defaya mahsus olmak üzere 
tehir ediyoruz. 

2. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz 
ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 
tarihli Ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifi ve Dışişleri 
ve Pimi komisyonları raporları (2/110) r>. Ma
yısı : 79) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı yerine Sayın Erol Yılmaz Akçal'ın bir 
önergesiyle; bu kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi istenmektedir. 

Sayın Akçal'ın önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . 3 . 1970 tarihli gündemin birinci gö
rüşmesi yapılacak işler bölümünde 12 nci mad
dede yer alan 79 S. Sayılı Kanun teklifinin, 
önemine binaen öncelik ve ivedilikle ve diğer 
bütün işlere ta'kdiren görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Erol Yılmaz Akçal 
Bize 

BAŞKAN — Bugünkü gündemin birinci gö
rüşmesi yapılacak işler bölümünde, ikinci say
fada, 12 nci sırada yer almaktadır. Sıra Sayısı 
79. (Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1970). 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 79 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Komisyon yerinde. 
Dışişleri Bakanı adına Genel Sekreter İdari 

İşler Birinci Yardımcısı Hüveyda Mayatepek 
burada hazır bulunmaktadır ve aynı zamanda 
birinci sınıf orta elçi Coşkun Kırca... Binaen
aleyh, Hükümet adına gerekli yetkili kimseler 
buradadır. 

Teklif bastırılıp sayın üyelere dağıtılmış ol
duğuna göre, yeniden raporu okutmaya lüzum 
hissediliyor mu efendim?.. Yok. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin ivedilikle görüşülmesi hususunu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum . 

23 ŞuJbat 1959 tarihli T 3 72-15 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa 
eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 
3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 
5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek 
(3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun. 

Madde 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen 
maddenin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşki
lâtında istihdam edilmek üzere, iktisat ve Or
ta - Doğu işleri Müşavirlikleri ihdas edilmiş
tir.» 

B) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarih
li ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Yukardaki fıkrada yazılı iktisat Müşavir
lerinin Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler fa
kültelerinden birinden veya İktisat ve Ticaret 
Akademisinden yahut muadili yüksek eğitim 
•kurumlarının birinden mezun olması; Millet
lerarası iktisat konularında bir yüksek eği
tim kurumundan ihtisas sertifikası almış bu
lunması veyahut aynı konularla doğrudan doğ
ruya ilgili olmak kaydiyle kamu hizmetlerinde 



M. Meclisi B : 61 

veya ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları veya bu Oda ve Borsalara ait 
Birlikte vazife görmüş olması gereklidir. Bu 
görevlere atanacak olanlar, Fransızca veya İn-
gilizceye vâkıf olduklarını Dışişleri Bakan
lığının yeterli göreceği şekilde tevsik etmek 
zorundadırlar. 

Söz konusu İktisat Müşaviri kadrolarına 
yapılacak atamalarda ve bu kadrolara ata-
sı.anTiii''haklımda da, 83 li-rl^ıı UXi3 •.Vu-ihıi vo 
3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 3968 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu İşleri Mü
şavirliklerine atanacak olanların, yüksek öğ
retim mezunu olması; Dışişleri Bakanlığının 
yeterli göreceği şekilde, Fransızca, İngilizce, 
Farsça, Arapça, Urdu veya Hindu dillerinden 
birini bildiğinin ve yine Dışişleri Bakanlığının 
yeterli}* göreceği şekilde Orta - Doğu işlerinde
ki ihtisasının tesbit edilmiş olması gereklidir» 

C) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek 
(1) sayılı cetveldeki 125 lira aylıklı ikinci de
rece İktisat Müşaviri (ihtisas yeri) kadroları
nın sayısı da «2» den «3» e ve aynı cetveldeki 
109 lira nvlıklı üçüncü derecede iktisat Mü
şaviri (ihtisas yeri) kadrolarının sayısı da 
«2» den «3» e çıkarılmıştır. 

D) 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Ka
nuna ek (3) sayılı cetveldeki 1 100 lira aylıklı 
6 aded beşinci derece Teknik Müşavir kadro
larının sayısı 10 a çıkarılmış; ve 800 lira aylık
lı 6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadro
larının sayısı 4 e indirilmiştir. 

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

Madde 2. — 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü madesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«30 Haziran 1939 tarihli 3656 sayılı Ka
nunun 30 Mayıs 1938 tarihli ve 242 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 nci maddesine gö
re üst derece aylığı verilmesi, kendisine bu şe
kilde üst derece aylağı verilen memura, yu-
kardaki fıkrada yazılı kadro derecelerinin ve 
bu kadro derecelerine tekabül eden unvanların 
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I ve makam unvanlarının ihrazında, bilâhara 

terfi etmeleri uygun görülen memurlara naza
ran her hangi bir suretle rüçhan hakkı ve bu 
memurlarla birlikte terfii talebetme hakkı ka
zandırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 4. — Bu kanunu, Dışişleri ve Maliye 
bakanları yürütür. 

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

Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
ö̂?. istiyen... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Aleyhinde 
s'is istiyorum Sayın Başkan. 

B4ŞKAN — Buyurunuz Sayın özgüner, 
aleyhinde. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Kemal Yıldız ve ar
kadaşlarının getirdiği bu kanun da, yakın bir
leşimlerde gelip geçen ve Meclisimizce kabul 
edilmiş olan bâzı teklif ve tasarılar gibi bir 
kadro ve masraf kanunu teklifidir. 

I Geçen birleşimlerden bir tanesinde, hatır
larsınız, Yargıtayda hukuk mezunu olup da 
kâtiplik kadrosunda bulunanlara raportörlük 
kadrosu verilmesi için gene bir teklif burada 
müzakere edilmişti. O zaman birçoklarımız, 
masraf ve kadro kanunlarının titizlikle ele 
alınması gerektiğini ve böyle kanunların haki
katen buradan geçirilirken bütçe imkânlarının 
göz önünde tutulmasını, söylemiş ve dile getir
miştik. Aynıyla Sayın Maliye Bakanı Mesut 
Erez dahi, bu kadro ve masraf kanunlarının 
imkânsızlıkları nazarı itibara alınarak, böyle
sine parça parça, bölük - pöçük getirilmemesi
ni temenni etmiş ve teklifin aleyhinde konuş
muş idi. 

Arkadaşlarım, bu defa yine görüyoruz ki, 
gelip geçen kanunlar zincirinin son halkası di
yelim, aynı meyanda bir tane daha Dışişleri Ba
kanlığına yeni bir masraf kanunu, kadro ka-

I nunu... 
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Ancak gerekçeyi tetkik ettiğimiz zaman 
görmekteyiz ki, bunun bütçe imkânı hiç tar
tışmamaktadır. Bütçe imkânları nedir, bu
nun münakaşası gerekçede yapılmalı ve bu 
kadroların bütçeye yükleteceği külfet nedir, 
bunun münakaşası yapılmalı ve ona göre bu
raya gelinmeli idi. Gerekçede bu yok. Yalnız 
Dışişleri Bakanlığına yeni kadrolar ilâvesi ön
görülmektedir. 

Arkadaşlarım, ben o defa söylediğimi tek
rar ediyorum; bilhassa bütçe imkânları gerek
çede tartışılmalı idi. Buna dair gerekçede hiç
bir yeterli münakaşa görmediğimiz gibi, ya
kında gelmesi bahis mevzuu olan bir personel 
kanunu da günümüzün mevzuu iken, burada 
bu bölük - pörçük gelen kadro ve masraf ka
nun teklif ve tasarıları meyanında bunun da 
getirilmesi isabetli olmamıştır kanaatinde
yim. Bu sebeple tümü üzerinde aleyhte ko
nuştum. 

Saygılar sunarım. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akçal. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanunun mahiyeti zabıtlara yan
lış intikal ettirilmiştir, bu bakımdan söz almak 
mecburiyetinde kaldım. 

Mevzuubahis kadrolardan yeni kadro an
cak iki tanedir. Esasen İktisat Müşavirlikle
rinde bulunan kadrolarda şimdiye kadar ida
ri memur alarak çalışan birtakım şahısları ik
tisat kadrolarına nakilden ibarettir. 

Diğer 1173 sayılı Kanuna göre bu kanun tek
lifi içerisinde yer almış bulunan kadrolar da 
başka vekâletlerin memurlarına aittir. Esasen 
bu kadrolar halen mevcuttur. Sadece hizmetin 
görülmesi bakımından dışarıya tâyin imkânı 
verilmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5.7. 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim, Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59 (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Sakarya Milletvekili. 

Nuri Bayar'ın, gündemimizin ikinci görüşül
mesi yapılacak işlerin 6 ncı sırasını teşkil eden 
kanun teklifinin bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini istiyen bir öner
gesi var, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin ikinci görüşül

mesi yapılacak işlerin 6 ncı sırasında bulunan 
(2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sayısı : 59) olan 
kanun teklifinin öncelikle ve ivedilikle görü-
şülmesdni arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

'Sakarya' 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde
ler. 

Efendim, ilgili rapor 11 Şubat 1970 tarihin
de sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu itibarla ye
niden okunmasına lüzum görüldüğünü zannet
miyorum. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Fahri Uğra 
sızoğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 6273 sayılı 

(1) 59 S. Sayısı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Kanun, bütün ilkokul öğretmenlerini kapsamı- [ 
na alarak Yüksek Meclisimizden çıktıktan son
ra, bunun dışında kalan meslekî ve teknik öğ
retim okulları öğretmenlerinin intdibakı için 5 
"Temmuz 1968 tarihlimde 1964 sayılı Kanun çıka
rılmıştır. Bu kanun ile meslekî ve teknik öğreti
min çeşitli kademelerinde görev yapan ve muh
telif imti'hanlar geçirmek suretiyle mesüekî tek
nik öğretim bünyesine giren öğretmenlerin in
tibakları yapılmıştı. Yalnız tatbikatta görül
müştür ki, bu 1064 sayılı Kanun birtakım boş
luklar ihtiva etımektödıir. İşte Zerin Tüzün ve 
diğer arkadaşlarımızın getirmiş oldukları ka
nun teklifleri bu 1064 sayılı Kanundaki boş
lukları doldurmak maksadiyle Yüksek Heyetini
ze sunulmuş bulunuyor. 

Teklif, Millî Eğitim Komisyonunda enine bo
yuna müzakere edilirken daha da mütekâmil bir 
hale getirilmiş ve tahmin ©derim ki, bundan 
böyle melslekî ve teknik öğretim mensupların
dan hiçbir meslekdaşın mağduriyetine sebep 
vermiyeceik şekiM© kemâle erdirilmiştir. 

Teklif ekilen iki ek madde ile bir geçici mad
denin değiştiril'meisiyle huzurunuza getirilen 
değişiklikler başlıca şunlardır : 

Ek maJdde 1 de; Kız ve Erkek Meslek Tek-
ı?ik öğretmen Okulları mezuniariyle, Kız ve 
Erkek Sanat Okullarında görev alanlar, Millî 
vüğitim Bakanlığının her türlü okullarında gö
rev alanlar, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşla
rında merkez ve taşra teşkilâtanda görev almış 
olan bilumum meslekî ve teknik öğretim men
supları öğretmenler, 1064 sayılı Kanundan isti
fade edecekleridir. 

1064 sayılı Kanun, hatırlıyacağınız üzere, 
çeşitli menşelerden gelen öğretmenleri belli bir 
başlangıç maaşından almak suretiyle ve mes
lekte geçen başarılı yıllarından her üç yılı bir 
terfie esas vermek suretiyle kabul edilmiş olan 
bir kanundur. Binaenaleyh bu suretle ek 1 nci 
maddede meslekî ve teknik öğretimin ve daha 
geniş anlamiyle Millî Eğitim Bakanlığının her 
kademesinde görev almış olan bilûmum meslekî 
teknik öğretim mensupları bu intibak - madde
sinden istifade etmiş olacaklardır. 

Ek 2 nci madde ise; 5865 ve 328 sayılı ka
nunların hükümlerine tabi olan meslekdaşlar ile 
kız ve erkek sanat enstitülerini bitirdikten son
ra en az iki yıl meslekî ve teknik öğrenim gör
müş olan ve Milî Eğitim Bakanlığının çeşitli | 
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okul ve kademelerinde, kuruluşlarında hizmet 
almış olan öğretmenler de mebde asli maaşı 25 
lira olmak üzere intibaka tabi tutulacak ve her 
geçen üç yıl için bir terfi verilmek suretiyle geç
miş hakları kendilerine iade edilmiş olacaktır. 

Geçici 1 nci maddeyi tadil elden madde ise, 
yülkseMlen aylıklar yürürlük tarihinden itiba
ren ancak ödenecektir. Geçmiş yıllar için öğret
menlere hiçbir fark ödenmiyecektir. Bu maaş 
yükseltilmeler1! sebebiyle hâsıl olan kesenek ve 
karşılıkları, her ay kendi maaşlarından yüzde 
10 nisibetinde kesilmek suretiyle ödenmiş ola
caktır. 

Binaenaleyih bu açıklamadan anlaşılıyor ki 
1064 sayılı Kanunda unutulmuş olan öğretmen
ler, bu kanun kapsamına alınmak suretiyle in
tibakları ve terfileri sağlanmış olacak ve bir 
mağduriyet ortadan kalkmış olacaktır. Bina
enaleyh esas itibariyle bu kanun yeni bir hak 
getirmemektedir, halklarını almış olan birtakım 
öğretmenler'e paralel olarak bu hakkı almak 
durumunda olan diğer öğretmenlerin durumu 
da ııslah edilmektedir. Mesele bundan ibarettir, 
haklı bir konudur. Yüksek Heyetinizden her 
hangi bir değerli üyenin bu kanunun aleyhinde 
bulunacağını hiçbir suretle zannetmiyoruz. Yük
sek dest ekleriniz ve iltifatınızla kanun her hal
de çıkacaktır ve çıkması lâzımdır, adalet ve 
eşitlik bunu gerektirmektedir. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyuru
nuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

Bundan önce mevcut intibak kanunları ted
vin edilirken, kanunun tedvininde gözden ka 
çan ve birtakım boşluklar ifade eden huisuslaı 
hâsıl olmuş, 1064 sayılı Kanun bâzı arkadaş 
larımızı intibak dışı bırakmış bulunmaktadır. 

Meslekten gelmiş bir arkadaşınız olarak ko
nunun daha iyi vuzuha kavuşabilımeisi için bir 
açıklama yapmakta fayda mülâfaza etmekte
yim. 

Aynı atelyede, aynı şartlar altında çalışan 
ve aynı okuldan aynı yıl mezun olan, fakat in
haları muhtelif talihlerde bulunan bâzı arka
daşlarımız 1064 sayılı Kanundan istifade etmiş, 
bâzı arkadaşlarımız bundan istifade etmemiş, 
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bu suretle halen ve fiilen atelyede vazife gören 
arkadaşlarımızın bir kısmı eğer 800 Mra ücret 
alıyorsa, aynı şartlar altındaki arkadaşlarımız
dan bir Hasmı da bunun çok üstünde ücret al
makladırlar. Bu, atelyede bir huzursuzluk ve 
Devlet idaresine ve aynı zamanda Maarif Vekâ
letine karşı bir hoşnutsuzluk yaratmakta ve 
konulan üzerine eğilmedikleri için öğretmenler 
arasında bir çekişme konusu olmaktaidır. 

Kıymetli arkadaşlarımızın bize, komisyonu
muza getirdikleri bu kanun teklifinin, atelyede 
aynı çatı altında çalışan öğretmenler arasında 
huzursuzluğu kaldıracak bir kanun teklifi ol
ması hasebiyle bütün arkadaşlarımız canü gö
nülden bu konuya eğildik. Memleketin istikbâ
line ışık tutan ve mutlak surette Türkiye'mizin 
kalkınmasını ona bağladığımız teknik öğreti
me huzur getireceği için bu kanunun kabulü 
ile ortadaki huzursuzluk kalkacak ve çekişme 
sona erecektir. Bütün arkadaşlarımız tahmin 
ediyorum, huzur getirecek olan bu kanunu ka
bul etmekle millî eğitime büyük bir hizmette 
bulunacaklardır. Şimdiden müspet oylariyle ka
nunu destekliyecek olan arkadaşlariımıza ve ka
nun teklifçisıine millî eğitim adına teşekkürleri
mi ve şükranlarımı arz ederim. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan kıymetli arkadaşlarım 

kanunun önemi üzerinde isabetli gör eşler beyan 
buyurdular. 

Gerçekten kız ve erkek sanat okullarında 
öğretmen olarak görev almış bulunan öğret
menlerin ilk tâyinlerde farklı ücret ve statüye 
tabi tutulmaları ilk önce 6273 sayılı intibak Ka
nunu ile düşünülmüş ise de, bu Kanundan tek
lifte belirtilen öğretmenler faydalanamamış, 
5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 sayılı Kanunda 
bâzı adaletsizlikleri gidermek için hazırlanmış 
ise de, yine maalesef intibakta birçok haksızlık
lar ve dengesizlikler olmuş ve bu da haliyle bü
yük önem verdiğimiz teknik öğretimin bu önem
li dalında bâzı huzursuzluklar ve haksızlıklar 
yaratmıştır. 

Şimdi, maddeleri üzerinde tekrar söz alma
mak için önemli gördüğüm bir hususu bilhassa 
belirtmek istiyorum : Kanun teklifinde bulu
nan ve kendilerine müteşekkir olduğumuz tek-
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I lif sahiplerinin gerekçelerinde ısrarla üzerinde 
durulan bir husus var. 5 Temmuz 1968 tarih ve 
1:064 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih, 
yani yayınlandığı tarih 18 Temmuz 1968 dir. 
Şimdi 13 Temmuz 1968 tarihinde esaJsen hak 
kazanmış olan öğretmenler bu haklarını, Bütçe 
Plân Komisyonunun kabul ettiği metni aynen 
benimssdiğimıiz takdirde, yani 3 ncü maddeyi 
aynen benimsediğimiz takdirde, yayınlandığı 
tarihten itibaren alacaklardır. Oysa ki bu hak, 
18 Temmuz 1968 tarihinde doğmuştur. Bu ba
kımdan tekrar söz almamak için bu önemli 
hususu Yüce Heyetinize arz etmek isterim : 
3 ncü maddede, Kontenjan Senatörü Sayın Ze
rin Tüzün'ün belirttiği, «Bu Kanunu ek 1 ve ge
çici maddeleri 18 Temmuz 1968 tarihinden, ek 
2 nci maddesi bu kanunun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer» şeklinde 
kabul edilirse, bu teklif Yüce Heyetinizce ka
bul edilirse adaletsizlik ve dengesizlik kökün
den halledilmiş bulunur. Gerçekten daha evvel 
'hazırlanmış olan kanun tekliflerinin gerekçesi 
de okunursa, tekrar tetkik edilirse görülür ki, 
burada tâdadedilen gruplar da ondan faydalan
dırılmak istenmiş gerekçede. Ama maddelerde 
yer almamış ve her nedense gözden kaçmış. 
Şimdi bu boşluğu gidermek bakımından gelen 
teklifin tam yerini bulması, hak ve adalet ilke
lerinin tahakkuku ancak Sayın Zerin Tüzün'ün 
teklifinde bulunan 3 ncü maddenin kabul edil
mesi ile mümkün olur. 

Kanun teklifinde bulunan arkadaşlara yüce 
huzurunuzda tekrar teşekkür ederim. Bendeniz 
3 ncü madde üzerinde tekrar söz almamak için 
bu mâruzâtta bulundum. Bir önerge ile bunu 
Yüce Başkanlığa sunacağım. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hak-

j kındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin de-

I ğiştirilmesine dair kanun. 

19 — 
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Madde 1. — 5 Temmuz 1068 tarih ve 1064 
sayılı Kanunun 1 nci maiddesine aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Meslekî ve Teknik öğretim 
okullarına öğretmen yetiştirmek üzere açılan 
kız ve erkek meslek ve teknik öğretmen okul
larından mezun olduktan sonra, bakanlıkça, kız 
v'e erlkek sanat okulları ile diğer okullarda ve 
Millî Eğitim kuruluşlarında görev verilen öğ
retmenler de 1064 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin sağladığı haklardan faydalanır
lar. 

Ek Madde 2. — 3007 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (E) ve (P) fıkraları hükmü ile ay
nı kanunun 11 nci maddesi ve 4644 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesine göre meslekî ve teknik 
öğretim okulları öğretmenliklerine tâyin olunup 
5965 ve 328 sayılı Kanun hükümlerine tabi tu
tulanlarla, kız ve erkek sanat enstitülerini bi
tirdikten sonra, en az iki yıllık meslekî ve tek
nik öğretim görmüş olup da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı okullarla merkez ve taşra teş
kilâtımda görev almış olanların intibakları da 
ırapiaş başlangıçları, ilk göreve başlaldıikları ta
rihten itibaren 25 lira asli maaş olmak ve hiz
mette gecen her başarılı üç yıl bir kıdem sayıl
mak suretiyle 1064 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maıdde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2 . - 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 
sayılı Kanunun geçidi maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Geçici Madde — Hizmet durumlarına göre 
aylığı yükseltilenlere bu kanunun yürürlük 
maddesindeki tarihlerde başlamak üzere, yük
seltilen aylıkları ödenir. Geçmiş yıllar için ay
lık farkı ödenmez. Ancak, yapılan bu intibak 
sonunda, yükselen derece tutarı ile halen al
makta oldukları derece tutarı arasındaki far
kın kesenek ve karşılığı hesaplanarak ilgülliler 
âdına borç kaydedilir ve her ay aylıklarından 
% 10 oranında kesilerek Emekli Sandığına öde
nir. 

Aynı hüküm, bu kanundan faydalanacak 
olanlar için dle uygulanır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var^ 
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 

maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat Manisa 
İsmet Balcı Hilmi Okçu 

Geçici madde son fıkra : Aynı hüküm, bu 
kanundan faydalanacak olanlar için ve teknik 
öğretmen okulları öğretmeni olup da diğer ka
mu kuruluşlarında çalışanlara da uygulanır. 

Gerekçe : Söz konusu kanun teklifi geçmiş
teki bir eşitsizliğin izalesi maksadiyle hazırlan
mıştır. önergemizde bu kanun hükümlerinden 
yararlanmaları istenilenlerin da geçmişte bu 
eşitsizlik nedeniyle mağdur olmuş ve bu mağdu
riyetleri halen çalışmakta oldukları kamu kuru
luşlarındaki terfi ve kadro gibi ölzük hakları
na sirayet etmiştir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önce komisyonun fik
rini alayım... 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Uğrasızoğlu, zaten komisyon katılmıyor 
efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim madde ile ilgili olarak 
bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 3 ncü maddesi olarak.. Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi Sayın Zerin Tüzün'ün teklifle
ri şeklinde kabulünü arz ederim. 

Trabzon 
| Ali Rıza Uzuner 
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M. Meclisi B : 61 

BAŞKAN — Komisyon 3 ncü maddenin bu 
şekilde tadiline iltihak ediyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — İltihak et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iltihak et
miyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen... Yok. Bulunmadığına göre teklifin 
tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Et
miyenler... Teklif Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/166) (S. Saıjısı : 83) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Karma Komis
yonu Başkanı adına Sayın Erol Akçal, günde
min son maddesi olan 14 ncü maddede yer alan 
kanun tasansının bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini teklif ediyor, öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 
Bugünkü gündemin, «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünde 14 numarada kayıtlı 
83 S. sayılı kadro kanununun önemine binaen 
öncelik ve ivedilikle ve diğer bütün işlere tak
dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanvejkili 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 

«fendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan basılmış ve dağıtılmış olduğuna gö
te raporu ve gerekçeyi yeniden okutmaya lüzum 
görülmüyor. 

(1) 83 S. Sayısı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. j 

— 21 

27 . 3 . 1970 O : 1 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Süleyman 
Mutlu buyurunuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karabisar) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri. 

Bugün görüşmekte olduğumuz ve Elâzığ Ve
teriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkın
daki kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde (ki, 
kanunlaşmasını sizlerden istirham edeceğim, 
şimdi sebeplerini anlatıyorum) hakikaten mem
leketimiz büyük kazançlar elde etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüzde sekseni köylü 
ölen ve yıllık 88 milyar lira olan millî gelirimi
zin 34 milyar lirasını tanm gelirlerinin teşkil 
ettiği bir memlekette bulunuyoruz. Bu 34 mil
yar liranın 18 milyar liralık kısmı millî gelire 
katkısı olan hayvancılıktır. 

Komşu ülkelere ve Batıdaki ülkelere, biz
den daha ileri, gelişmiş dediğimiz üljkelere bak
tığımız zaman; hayvancılığın hayvancılık olarak 
değil de milletin ıtemelde beslenmesi mevzu ola
rak ele alındığı ve ilk önce veteriner hekim
leri çoğaltan fakültelerin, yüksek okulların ve 
hayvan sağlık memurlan okuliarınnı çoğaltıl
dığı, artık hayvanların mer'adan jkurtarılıp 
tamamen bir fabrikasyon haline getirildiğini 
görürüz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 100 
milyonu aşkın bir hayvan mevcudumuz var. 
Düşünün bir kere, büyük bir potansiyel kayna
ğı... Tanm ürünlerimizin durumu memleketimi
zin hava değişikliklerine, hava şartlarına ve 
iklim şartlarına tabi olduğundan daima oy
naklık göstermektedir. Halbuki hayvan kay
naklarımız böyle değildir. Bugün Türkiye'de 
hiç bakılmadığı halde dahi, hayvancılık, yılda 
beş milyar sıaatd tutan bir iş sahası tahmil et
mektedir. Bugün gizli işsizlik dediğimiz işsiz
liğin mühim bir kısmını ortadan kaldırmakta
dır. Bunlardan daha önce ve daha evvel gelen 
temel beslenmede, dengeli1 beslenme dediğimiz 
mevzu hayvancılıkla ilgilidir. 

Arkadaşlanm, bugün Amerika'da bir va
tandaş bir günde 237 gram et yeıiken, 49 gram 
yumurta yerken ve 153 gram süt içerken buna 
mukabil de 180 gram tahıllı madde, yani ni
şastan maddeler yerken; FAO nun yaptığı ra
porlara ve Fransa'nın Sağlıkla Beslenme Ensti
tüsünün tesbit eOÜği Astatistüklere göre Türki
ye'de günde 13 gram et, buna mukabil 736 gram 
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nişastalı ve nebati maddeler ve 12 gram yumur
ta, 93 gram da süt içiyoruz arkadaşlar. Bu şe
kilde temelden dengeli bir beslenmeye tabi tu
tulmamış olan memleketin gençleri de, sibakta
ki sağlam bir lkaf aya, iyi bir vücuda saMbola-
mıyacak, böyle dengesizlikler ve bunalımlar 
doğacaktır 

Muhterem arkadaşlarım, bugün hakikaten 
veteriner hekimlere ihtiyaç vardır. Komşumuz 
Yunanistan'ı lalahm. Yani, Yunanistan'ı sevme
diğimiz için bir örnek olarak ortaya getiriyo
rum, Batı ülkelerini değil: 18 milyon küçük ve 
büyükbaş hayvanına karşı 1 800 veterineri var 
arkadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de kanat
lılar da dâhil 120 milyon baş hayvana karışı 
1 202 veteriner hekim var. Bunun da 185 adedi 
askerî veteriner. Geriye kalan veteriner hekim
lerden büyük bir kısmı araştırma sahalarına da
ğılmışlar, gıda lâboratuvarlarına dağılmışlar; 
salgın hastalıklar ve mezbaha kontrolları ta
mamen bom'boş. Düşünün bir kere muhterem 
milletvekilleri, Veteriner hekimin vazifesini ilçe
lerde ve birçok ilimizde, Doğu illerimizde be
lediyenin zabıta memuru yapmaktadır. Artık 
onun yapacağı gıda kontrolundan doğacak ne
ticeyi düş'ünün. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı getiren 
Hükümete ve bu kürsüye kadar yardımları do
kunan milletvekillerine huzurunuzda candan 
teşekkür ederim. Tasarıya müspet oy vermeli
siniz ve mlüspet oy vermenizi istirham ediyorum, 
rica etmiyorum. Bu memleketin ezeli ve ebedi 
bir derdidir. Hayvanlarımızın sağlığını, üreti
mini, hayvanların nesillerinin arıtılmasını, yani 
iseleksiyonu iyi bir kontrol altına almalıyız. Bu
gün FAO nun tesbit ettiği standart ölçülere 
göre hiç olmazsa diyor, gelişmekte olan ülke
lerde 25 bin hayvana bir aded veteriner heki
min hesaplanması lâzıımgelmöktedir. Bizde muh
terem arkaldaşlanm 80 ilâ 100 bin hayvana bir 
veteriner hekim düşmektedir. Her yıl bir Hü
kümet Bütçesine yakın, özür dileyerek söylüyo
rum, bu bizim tutabildiğimiz hesaplar, tutama
dığımız hesapları ve ölüleri görüyorsunuz, kışın 
köylerde sokaklarda tavuk ölülerini, rüzgâr, 
'önıüne bir kuru yaprak misali katmış götürür. 
Umumi yollardan geçerken sağda solda, muhak
kak ğörmüşsünüzdür, bakımsız gömülmemiş, 

salgın hastalıklardan ölmüş, affedersiniz hay
van leşleri... 

Muhterem arkadaşlarım, bunların önüne ge
çebilmek için hiç olmazsa bu standartlara göre, 
25 bin hayvana bir veteriner hekim düşecek du
ruma erişmek için muhakkak ki bir Elâzığ ve
teriner Fakültesi yetmez, istanbul, İzmir ve 
Van'da da açılmasını tavsiye ediyoruz. Onun 
için sizden reylerinizi müspet yolda kullanma
nızı istirham, edeceğim arkadaşlarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Faruk Sanaç bu

yurunuz. 
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Tasarı Ankara Üniversitesine bağlı Elâzığ'

da bir Veteriner Fakültesi kurulmasını iktisa-
betmektedir. Gerek size ve gerekse Millî Eğitim, 
Bütçe Plân Komisyonu raporlarında tafsilen 
izah olunduğu veçhile, mesele hakikaten millî 
ekonomimizle ilgili ve plân hedefleri ile yüzde 
yüz mutabık, memleketimizin mahrumiyet böl
gesi olarak tesbit edilen Doğn'da hayvancılığı
mızın teknik esaslara göre inkişafına medar 
olacak bir mevzu halindedir. Benden öhee konu
şan çok kıymetli arkadaşımızın da ifade buyur
dukları veçjhile, mesele, iki yötaü itibariyle cid
den üzerinde durulmaya değer. Hükümetimizin 
bu teşebbüsünü Doğu bölgesinin ve bilhassa Elâ
zığ'ın bir temsilcisi olarak yüksek huzurunuz
da minnet ve şükranla kaydederim. Elâzığ, hay
vancılığımızın en kesif bulunduğu Doğu bölge
sinde tabiî, ticari ve münakale şartları bakımın
dan ve bilhassa hayvancılık ticaretiyle ilgili bir 
merkez olduğu gibi, Elâzığ^da Üroloji Enstitü
sü, et kombinası gibi bu mevzularda fayda sağ-
lıyacak verimli tesisler de mevcuttur. Daha ev
vel Atatürk Üniversitesi ilmî raporunda da Elâ
zığ'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin tabiî 
bir merkezi olduğu tesbit edilmiş ve üniversite
nin Elâzığda kurulması da temenni olunmuş
tu. 

Şimdi bir nüve dahi olsa, bu kıymetli eserin 
memleketimize, bölgemize ve dolayısiyie Elâ
zığ'a kazandırılması yolunda Hükümetin teşeb
büsü, tasarısı Yüksek Heyetinizin tasvibine ikti
ran eyler ise, bunun minnettarlığı içinde bulu
nacağım. 

Bir noktayı kısaca arz edeceğim, fazla za
manınızı almak istemem aziz arkadaşlarım. Ben-

— 22 — 



M. Meclisi B : 61 

deniz eski devrelerde Ziraat Bakanlığı Bütçe 
raportörü bulunduğum sırada tetkik ettiğim 
15 Amerikalı mütehassısın teslbilt ettiği bir ra
pordaki şu pasajı kısaca arz etmekle yetinmiş 
olacağım. 

Doğu bölgesi hayvancılığını mahallen tetkik 
eden bu heyet, diyordu ki, o günün dar döviz 
şartları muvacehesinde, «Eğer bizim anladığı
mız mânada bu bölge hayvancılığı ıslah edilir 
ve normal bir yükselişe ulaştırılabilirse, Türki
ye'nin bütün döviz ihtiyacı hayvancılık kârla
rından, kazançlarından karşılanabilir.» 

G-ene bugün de, bu şartların inkişafa tevec
cüh ettiği bu memlekette, döviz sıkıntılarımızın 
her gün, her an bizi bir korkunç hastalık gibi 
paraladığı bu memlekette bu ihtiyaç, bu zaruret 
yine devam etmektedir. Umarız ki, bu çok kıy
metli olan ve bir bakıma küçük olmakla beraiber 
foüyük değer taşıyan bu teşebbüsün bu inkişa
fa büyük hizmetleri olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, kıymetli reyle
rinizle tasarının kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın ihsan Kabadayı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Peşinen Hükümete, böyle bir tasarıyı sevk 
etmiş olduğu için G. P. adına teşekkürlerimi hu
zurlarınızda arz etmek isterim. 

Türkiye için büyük talihsizlik olmuştur ki, 
eğitim programında yüksek okullar ve üniversi
teler İstanbul aşkından vazgeçmemek, Ankara 
sevdasından uzak kalamamak yüzünden istan
bul'daki iki Üniversite, birçok yüksek okullar, 
Ankara'da da üç Üniversite, birçok yüksek okul
lar kurulagelmiştir. Dünyanın üniversite tab
losuna, panoramasına bakarsak; en büyük tale
be miktarı olan üniversiteler Londra, Berlin, 
Moskova üniversiteleridir, 35 ilâ 40 bin kişi ara
sındadır. Bizim istanbul üniversitesindeki mik
tar, Teknik üniversite hariç 40 binin üstünde, 
Ankara'daki üniversitelerin talebe miktarı da 
35 bindir, üniversitelerin belli şehirlere toplan
mış oluşu gençliğe ve halka, bilhassa dağ köyü
ne okuma babında fırsat eşitliğini maalesef ver
memiştir. Bu yüzden birçok değer ve kıymetler 
okuma imkânından mahrum kalmıştır, iki bü
yük merkezde, birinde iki, diğerinde üç üniver-
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sitenin toplanmış olması izdiham, iskân, geçim 
bakımından sosyal birçok huzursuzluklara sebe-
bolduğu gibi, bizatihi üniversitenin içinde de 
anahuzursuzluğun kaynağıdır, beyler. 

Üniversiteler tıpkı bir arı kovanı gibidirler. 
Arı kovanı, bilirsiniz her sene birkaç defa oğul 
verir. Yeni oğul anaarı ile kalmaz; kalırsa bi-
ribirini kırar, yeni oğul kovanı terk eder, ken
disine yeni bir yuva kurar. Çevresinde, yakının
da kovan kurarsanız ona gelir, orada barınır. 
Üniversiteler de tıpkı böyledir, arı kovanı gibi
dir. Onun yakınında, çevresinde bir çırak üni
versite, anaüniversitenin patronajında bir nüve 
üniversite kurarsanız gelişir, üniversitenin biza
tihi içindeki huzursuzluk da kalkar, bunun pat
ronajında gelişir. Yok, açmaz, belli merkezlerde 
toplarsamz; asistan, profesör, doçent çoğalır, 
kürsüde öğretim kadrosunda çokluk olur, der
viş dervişi dahi çekemediğine göre, elbette hoca 
da, profesör de biribirini çekemez. Bugün üni
versitelerdeki anahuzursuzluğun temelinde de 
üniversiteyi belli merkezlerde toplamak, yetiş
miş olan eğitim elemanlarını, hocaları, genç pro
fesörleri yeni kurulmakta olan üniversitelere 
aktarmamaktan doğmaktadır. Bu yüzden şans
sız davranmışız. 

Ben derim ki, Anayasanın âmir hükmü de 
odur, artık geçen geçti, geçmişe bakılmaz, «Ge
len bir» diye başlıyalım, bundan böyle şu üç 
şehir sevdasından kurtulalım, yeni kurulmakta 
olan üniversiteleri Anadolu'ya yayalım. Yayar
sak, demin de bahsettiğim gibi, birçok gariban 
tabakanın çocuklarına okuma imkânı verdiğimiz 
gibi, sosyal emniyet ve huzurumuz balammdan 
da iyi ve isabetli bir hizmet etmiş oluruz. 

Tasarıyı sevk eden muhterem Hükümete ve 
onun ilgili bakanına bu anlayış, bu prosedür içe
risinde Elâzığ gibi bir Anadolu köşesine Veteriner 
Fakültesinin gelişi ve kadro isteyişinden dolayı 
şahsım itibariyle, Konya'ya açılmış kadar kı
vanç duymuşumdur, grupum adına da çok te
şekkür ederim. Ancak bundan böyle gelen fa
külteleri de birer birer dağıtmak yoluna gider
sek çok isabetli olur. Amerika da buna başla
mıştır, haber veriyorum, Avrupa'da da başla
mıştır. izdiham peydan eden büyük merkezler
deki üniversiteler dağıtılmaktadır. Biz de dağıt
maya mecburuz, dağıtacaksınız. Ankara'da üç 
Üniversite olmaz, bunu naçar, bu üç Üniversite
nin bâzı fakültelerini Konya'ya, Kayseri'ye, Niğ-
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de'ye, Yozgat'a götüreceksiniz. Geç de kalmış 
olsak buna başlıyacağımşz kanısındayım. 

Şimdi anamevzua geliyorum. Yeni bir Vete
riner Fakültesi Elâzığ'da açılıyor. Tebrik ede
rim, memlekete, millete hayırlı olsun derini, 

Türkiye için bu Veteriner Fakültesi çok mü
him bir konudur. Geçen konuşmamda arz etmiş
tim, arkadaşlarım her halde hatırlıyacaklar, 
•sadede Türkiye için değil, bütün dünya için 
hayvansal protein açlığı ve ihtiyacı mühim ve 
kritik bir noktaya gelmiştir. Dünya nüfusu ha
len 3,5 milyar. Şimdiki temposu ile 40 - 50 mil
yon aratıp gidiyor. 40 - 50 sene sonra dünya nü
fusu beş milyar olacak ve hayvansal protein aç
lığı daJha müihim tehlikeli bir noktaya gelmiş 
olacak. Bütün dünya millletleri ve medenî âlem 
bugünden hayvansal protein açlığını yenici ve 
giderici ciddî ve ilmî tedbirler almaya mecbur
dur. Bu tablo içerisinde Türkiye'nin durumu 
da bundan hiç iyi değil, bilâkis çok tehlikeli ve 
kritik bir noktaya gelmiştir. Şöyle bakarsanız, 
Türkiye'de bir rivayet 72 milyon, bir rivayet 
de 100 milyonun üstünde hayvan varmış. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Son istatistiklere göre 120 milyon, Sayın 
Kabadayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Ben, bundan evvel hayvancılık 
mevzuunda yapılan araştırmada 72 milyon ola
rak görmüştüm, 72 veya 120 fark etmez. Bu 
miktar Türkiye'yi dünya hayvancılık dizisinde 
üçüncü getirecek bir rakamıdır, ama kemiyet 
meselesi değildir bu; hayvandan alınacak im
kan meselesidir, verim meselesidir. Hayvancılı
ğı biz öyle babadan kalma metotlarla yapagel-
mckteyiz ki, çocukluğumdan bugüne Konya'
nın dağ köyünden bir hayvancı civarının ço
cuğuyum; hayvana bakım, besleyiş, verim du
rumu sureti katiyede artmış değildir. «Saldım 
çayıra Mevlâm kayıra». Hayvancılığın hâlâ 
kurtulamadığı nokta, tatbik edilegelen şekil 
budur. Artık çayıra salmakla Mevlâm kayır
maz, hayvancılığın verimi artmaz. Bu yolda 
ciddî bir reform yapmak gerekir. Salbah şafak
la salacaksın, akşam olunca dama girecek, 
gündüz yediği ile hayvan kifafi nefs edecek, 
karnı doyup sana verim verecek. Vermez arka
daşlar. Biafra'lı açlar gibi, derisi kemiğine ya
pışmış bu hayvanlar verim vermez, vermiyor. 

Çayırlar kifayetsizdir. Son yıllarda traktörün 
bol girişi maalesef hayvancılığın aleyhine ol
muş, çayırlar sökülmüştür. Çayırlar sokulurken 
çayır ıslahı yapılamamıştır, yem sanayii bu 
ihtiyacı karşılar seviyeye gelmemiştir ve dola-
yısiyle damkârî hayvancılığa, maddi imkânla
rın kifayetsizliği yüzünden geçemediğimiz için 
Türkiye'de hayvancılık yetim kalmıştır, her an 
ağlamaktadır; seyrederseniz bu yaşları görür
dünüz. Zira bir kocabaş hayvanın karkas veri
mi 92 Kg. Dünyada en geri durumdayız; derisi 
ve içi atıldıktan sonra, hayvanın anaet olarak 
verimi bakımından en geriyiz. Bu miktar, nor
mali olarak Avrupa'da 240 Kg. Birleşik Ameri
ka'da 250 Kg., Yeni Zelanda'da ise 280 Kg-, ma 
kadar varıyor. Bu, bizim hayvancı bir memle
ket olmakla beraber, elimizin hamur olup kar
nımızın aç kaldığının delilidir. Hayvan besliyo
ruz, ama verim alamıyoruz. Elbette teknik şart
lar var, hayvan ıslahı yapılacak, mera ıslahı 
yrpılacak, damızlık olacak, damkâri hayvancı
lığa geçeceğiz. Hükümet vadetti; yeterince ve 
az faizli kredi verecek, ama bunların yanında, 
«Kırk işçi bir başçı», «Alet işler el övünür» 
derler; bunları yürütecek, bu dertleri silecek 
teknik bilgili kişiler ister. İşte, hayvancılığın 
dertlerini silecek, memleketin bu yolda yüzünü 
güldürecek olanlar veterinerlerdir. 

Meslekim icalbı veteriner sınıfı ile yirmi se
neye yakın koşulu topçu olarak çalışmışımdır. 
Onlara bir yağcılık, bir methiye olarak değil, 
hakikaten memleketin vatanperver, her türlü 
güç hayat şartları içerisinde çalışan, üzerine 
düşen vazifeyi gücünün yettiği kadar yerine 
getiren ve bu hizmetlerini kıvanç içerisinde, if
tihar duygusu içerisinde kendi Varlığında hu-
*ur bulan kimselerdir. Bu sınıf bugüne kadar 
hakikaten yeteri kadar ele alınmamıştır. Te
menni ederiz ki, bu ihtiyaçlar muvacehesinde 
dertleri giderilir, hizmetlerinin ağırlığı derece
sinde, yüzlerini güldürücü imkânlar verilir. 

Bu geniş hizmet tablosu iejerisinde hayvancı
lığın kalkınması için veteriner fakültesi adedi 
daha da çoğaltılmalıdır. Elâzığ, bu yolda te
mennilerimizin konvoyunda gelen ilki olsun. 
inşaallah, arkasından Karls'a, Siirt'e ve hele 
Konya'ya da sıra gelir. Demin dediğim gibi, Or
ta - Çağın ilim, irfan merkezi olan Konya'da 
her türlü okullar varmış, bir devletin adı ol-
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muş, Cumhuriyet devrinde hemen neman hiç
bir şey görmemiş, öksüz kalmış, yeitim kalmış. 
Hinterlandına bakınız sekiz - on vilâyetin hâlâ 
rnerkezidir. İki binin üzerinde talebesi dışarıda 
okur. Jeopolitik durumu, merası, zirai yönde
ki imkânları Konya'da bal gibi bugünkü hara
yı veteriner fakültesine çevirebilirisiniz, yetkili
ler vardır. Yani, bir Konya'lı olarak şişirerek, 
bir pay koparmak için söylemiyorum. Veteri
ner fakültesini ben de isterim en önde ben
dim 2i.rn.3L, Elâzığ da kardeş şehrimdir, oraya 
gitti diye üzülmüyorum, bu yankılar içerisinde 
bir veteriner fakültesini Konya beklemekte
dir. 

Benden evvel Sanaç arkadaşım konuştular, 
aynı şeyi söyliyecektim. Doğrudur; Türkiye'
ye bakarsanız her zaman dört mevsimi olan ve 
yedi iklime ait her türlü meyva ve sebzesi ye
tişen bir memlekettir, ama ne yapalım ki, ara
zinin yapısı, iklim şartları, deniz şeridini dışta 
'bırakırsak, (Ma - Anadolu ve Şark ziraartte 
Türkiye'nin pek yüzünü güldüreceğe benzemi
yor. Çalışmalar meydanda. Ancak ve ancak 
Türkiye'nin yüzünü, samimiyetle »oyluyorum, 
yerli ve yabancı uzmanların verdiği raporlar 
meydandadır, hayvancılığın gelişmesi güldüre
cektir. Türkiye hayvancılık mevzuunda potan
siyelini aksiyoner hale getirirse, meralarını de
ğerlendirir, teknik ve ilmî yolda hayvancılık 
yaparsa, (Bir Amerikalı uzmanın dediği gibi, 
Şarktaki otlaklar, meralar Arjantin merala
rından daha üstündür) yalnız Şark, Türkiye'
nin kalkınması için yetecek tabiî zenginlik
lerle kaplıdır. Oralarda altı sene kaldım; ot 
deryası, uzun boylu sayılır, yarı belime ka
dar ot denizinden geçer gibi yürüdüğümü his-
setmişimdir, fakat mevsim kısa, bu kısalık 
içerisinde lüzumu kadar değerlenemiyor. 

Böylece Şarkın yapısını da zorlıyamazsınız, 
tabiat kanunlarının üstüne çıkamazsınız. 
Şarkta bir zirai kalkınmanın, gelişmenin hal
kın ve memleketin yüzünü güldüreceğini 
zannetmiyoruz. İlmî realite bu. Hayvancılığa 
yönelen bu potansiyeli aksiyoner hale geti
ren bir reformu gerçekleştirebilirsek, o zaman 
dış açığımız da kalmaz, döviz sıkıntımız da 
kalmaz, biran evvel kalkınma imkânımız olur, 
hayvansal protein açlığı da giderilir. Böy
lece bunu, demin kıymetlerini anlatmaya çalış

mış olduğum değerli veteriner arkadaşlar 
yapacaktır. 

Böylece, konuşmalarımı bağlarken bu fa
kültenin kurulmasını tasarlıyan Hükümete 
tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah diğer hay
vancılık imkânları buna müsaidolan vilâyet
lerimize de verilir, aynı fakülteler buralarda 
da kurulur. Diğer çeşitli fakülteler de, bun
dan evvel olduğu gibi gelişi güzel, ezbere, 
iki şehri sevindirecek şekilde değil, Türkiye'de 
eğitim müesseselerini dağıtıcı ve bütün hal
kımıza fırsat ve okuma imkânlarını verici bir 
anlayışla açılmış olur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, sağolun efen
dim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, »ayın milletvekilleri; 

Memleketimiz hayvan populâsybnu bakı
mından hakikaten bir hayli önde gider. Bil
hassa dünyada değil, civar memleketler ba
kımından önde gittiği gerekçede görülmekte
dir. Bu yönde en önde gitmiş olmasına rağ
men, gerek veteriner adedi ve gerekse vete
riner yetiştiren fakülte bakımından da civar 
memleketlerden en gerisindedir. 

Arkadaşlarım, gerekçede çok güzel izah 
edilmiş; bakınız dünya memleketlerinden bâ
zılarından örnekler var. Rusya'da 34 tane ve
teriner fakültesi var, Amerika'da 18 tane, 
Japonya'da 14 tane ve Türkiye'de bir tane. An
cak, mühim olanı bu fakülte adedleri değil, 
100 bin baş hayvana veteriner adedi mühimdir. 
Bu 100 bin baş hayvana, dünyada en önde 
Japonya 31 veteriner ile cevap vermektedir. 
Bunu takibedenler arasında şüphesiz en geri
de olanlardan birisi Türkiye'dir. Türkiye 100 
bin hayvana 1,3, yani 90 bin hayvana bir ve
teriner verebilmektedir. 

Arkadaşlarım, Türkiye hayvan adedi itiba
riyle önde gelir. Bu, coğrafi yapısıdır. An
cak, Türkiye kadar hayvan zayiatı veren mem
leket yoktur, çünkü veterineri kifayetli değil
dir. 

Türkiye'de ilk defa 1842 yılında veteri
ner fakültesi tesis edilmiştir. Ondan bu yana, 
ikinci veteriner fakültesinin teşekkülü bu ge
len tasarı ile inşallah tahakkuk edecektir. 
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Bu bakımdan tasarıyı getiren Hükümete te
şekkür ve tebrikler sunarız. 

Arkadaşlarım, ancak, birinci veteriner fa
kültesinin kapasitesine bakıyoruz; senede al
dığı talebe adedi 70 - 80 arasında oynuyor. 
Oysa ki, müracaat 1 800 civarına kadar çıkmış 
ve son verilen rakama göre 1967 senesinde 
1 442 talebe müracaat ettiği halde 78 i ka
bul edilebilmiş. Veteriner fakültesinin adedi 
bir iken 70 civarında kapasitesi olan bir fa
külte, bunun adedi ikiye çıktığı zaman acaba 
bizi sevindirecek mi? 

Arkadaşlarım 1842 de kurulmuş olan bir 
veteriner okulundan sonra bugün fakülte ola
rak ikinci bir fakülte ve bu 1842 den bu yana 
kemiyet bakımından değil, keyfiyet bakımın
dan da acaba yüzümüzü güldürecek mi? 

Adedi iki olmuş, üç olmuş mühim değil. 
Sayın Kalbadayı'nın söylediği gilbi, «Benim 
Konya'ma» diyor. Benim Mersin de Toroslarm 
eteğindedir; ben de «Mersin'e» derim, ama 
biz bunu bölgecilikten ve adedin artmasından 
değil, kemiyet olarak değil, keyfiyet olarak 
kapasitesinin güçlü olmasını isteriz. Ancak, şu 
elimizdeki tasarının kadro kısmına baktım, 
hakikaten bu kadro ile yeni fakülteye alına
cak talebenin adedinin şu birincisinden daha 
ziyade olacağına hiç inanmıyorum. Daha da 
dar imkânlar getirir; çünkü, sunulan şu kadro 
ile Elâzığ Veteriner Fakültesine, 70 in üze
rinde talebe alınacağına inanamıyorum arka
daşlarım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hoca 
bulunacak mı acaba? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hoca 
bulunacak mı, Elâzığ'a gidecek mi? O ayrı me
sele. Şüphesiz temennilerimiz bulunsun ve fe
dakâr Türk veteriner hekimlerimiz buna önder 
olsunlar. Ancak bu kadro bundan böyle bir ke
re daha ele alınarak daha genişletilsin ki, ihti
yaca cevap verebilsin. Çünkü 1442 yi ancak 78 
ile karşılıyabilmiş. Hele 1966 yılında 1 825 mü
racaat olmuş, 75 talebe alınabilmiş. 

Arkadaşlarım, bununla Türkiye'de şimdi 
bini aşan bir veteriner mevcut. Oysa ki, Plân
lama Dairesi, «üç binin üzerine çıkmak lâzım» 
diyor, «üç bin daha lâzım» diyor ki, bu şüphe
siz yine de ölçülü kullanılmış bir tekliftir. Oy
sa ki, demin okuduğum dünyanın bâzı memle

ketlerindeki misallere nazaran, üç bin daha ilâ
vesiyle dört bin küsur veteriner şüphesiz Tür
kiye'deki hayvan adedine cevap verecek nisbet-
de olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, yine şunun üzerinde durmak 
gerekir: Hayvan zayiatı bakımından Türkiye 
ön sırayı almakta ve üstelik dünyada «protein 
açlığına mahkûmiyet» diye gösterilen husus da 
buna rağmen Türkiye'mizde ciddî olarak ve
teriner olarak veteriner hekim mevzuunun ele 
almmamasiyle, bir kere daha bugün ehemmiyet 
kesbetmiş bulunmaktadır. Biz veteriner hekim 
ihtiyacını, bir nebze de olsa, gidereceğine kaani 
olduğumuz şu tasarının şüphesiz çok hayırlı, 
ancak hayırlı olduğu kadar bir başlangıç oldu
ğuna inanmış bulunuyoruz. Gerekçede de bahis 
mevzuu edilmiş olduğu diğer bakanlıklara bağ
lı memuriyetlerde fakülte mezunu olanların ha
yat tarzı veteriner hekimliğe rağbet ve hevesi 
azalmaktadır. 

Arkadaşlarım, orman ve ziraat mühendisle
rinin şüphesiz memuriyet dışında elde edebil
dikleri bir hayat seviyesi veteriner hekimler 
için mümkün olamamaktadır. Buna rağmen son 
yıllarda veteriner hekimlerin müstakil olarak 
çalışmaya başladıkları ve gerekçede gösterildiği 
gibi, yüzde 15 veterinerin dışarıda serbest ça
lışmaya yöneldiği müjdelenmektedir. Hayırlı 
bir adım, hakikaten veteriner hekime gerekli 
değer artık Türkiye'de verilmektedir. 

Yüz binin ancak 1,3 veterinerle karşılandığı 
Türkiye'de 3 500 insana bir doktor düşmektedir, 
biz bunu az görmekteyiz. Ancak yüz bine bir 
veteriner, şüphesiz bu; yeni fakültelerle ve fa
kültelerin kapasitelerinin kadrolarının daha ge
niş tutulması suretiyle önlenecektir. 

Bu tasarı hayırlıdır, bu sebeple getiren Hü
kümete tebriklerimi ve teşekkürlerimi suna
rım. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
Hükümetimizin bu jesti hakikaten tebrik ve 

takdire değer bir hamle. Konuşmacı kardeşleri
mizin zikretikleri gibi, gönül ister ki, bu jest 
daha evvel ve birçok vilâyetlerimize de şâmil 
olsa idi. Bu arada ben, bu jestin büyük Türk 

— 26 — 



M. Meclisi B : 61 

Milletine, memleketimize ve Elazığlı kardeşleri
mize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, Türkiye 
hayvancılığının miktar olarak yüzde 18 ilâ 19 u 
yalnız Kars ilinde yetişmektedir ve Kars ilinde 
mevcuttur. Malûmuâliniz Kars ilinde seneler
den beri hamlesi yapılan bir süt fabrikası mev
zuu vardı, hamdolsun bu bitti. Süt fabrikası
nın - ki, ecnebi birkaç devletin de iştiraki var
dır - kurulabilmesi için Türkiye'mizde, dolayı-
siyle Doğu illerimizde bir tetkik yapıldı. Bu 
tetkikte yerli ve yabancı uzmanların verdikleri 
rapora göre, Kars ilinin hayvancılığı, iyi bir şe
kilde ele alınırsa Kars ilinin hayvancılığı, - af
federsiniz - hayvandan çıkan et durumu, yalnız 
Türkiye'nin en ihtiyacını değil, yedi balkan 
devletinin de et ihtiyacını karşılıyacak durum
dadır. Bu bir vakıadır. Bu vakıa ortada mev
cut. ıBunun içindir ki, İsveç, İtalya, galiba bir 
de Fransızların iştirakiyle Kars'ta bir süt fab
rikası kuruldu, alımına yeni başladı, inşallah 
memleketimize hayırlı olur. 

Şimdi arkadaşlar, konuşmacı arkadaşları
mın da belirttikleri gibi, hayvancılığımızın ih
mal edilmesi yüzünden Doğu Anadolu'da, yaz 
ve kış mevsimlerinde hayvan leşlerinden geçil
miyor. Bir bakıyorsunuz kümes hayvanlarında 
bir hastalık başlıyor, veterinerin kapısına gi
diyorsunuz, «Efendim, hayvanlarımızın aşılan
ması gerekiyor» diyorsunuz. Veteriner size, 
«Efendim, aşımız kalmadı, fakat en kısa zaman
da aşı gelecek, hiç korkmayın, hayvanları içe
ride hapsedin biz aşı yapacağız», diyor. Gün
lerce hayvanlar hapis kahyor. Hattâ büyükbaş 
hayvanlar da haftalarca köylerde yaz ayların
da hapsolunuyorlar. 

Sayın beyler, veteriner hekim kardeşlerimi
zin, daha doğrusu kongresi devam eden hay
vancılık ve veteriner hekimleriyle ilgili kongre 
üyelerinin nazarı dikkatini çekmek isterim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bitti, bitti. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Evet bitmiş
tir. Bu iş Yüce Meclisimize düşüyor. 

Türkiye'mizde aşağı - yukarı 600 ilâ 700 ve
teriner hekim vardır. Doğu illerinde, dolayısiy-
le kendi ilimde 16 - 17 tane veteriner vardır. 
Bunun da 4 - 5 tanesi merkezdedir. Bugün 
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Kars ilinin bir - iki, hattâ daha fazla ilçesinde 
veteriner hekim yoktur. Türkiye hayvancılığı
nın yüzde 18 - 19 unu miktar olarak besliyen, 
barındıran Kars iline veteriner hekim kardeş
lerimiz ancak tecrübe safhasında oldukları za
man gelirler. Bunu, bir ilgili kongrede de ben
deniz izah etmeye çalışmıştım. Malûmuâliniz 
Doğu'ya hizmet ehil memur kardeşlerimizin, 
tecrübeli memur kardeşlerimizin Doğu'ya git-
meleriyle gider. Yoksa, henüz fakülteyi bitirmiş 
bir gencimizi-Doğu'ya gönderirsek, bu genç 
kardeşimiz tatbikatla karşılaştığı zaman şaşı
rıp kalıyor. îki senesini, üç senesini doldurduk
tan sonra da Şark'ta mecburi hizmet bitmiş
tir, İstanbul'a, Ankara'ya, Erenköy'e şuraya 
!huraya gidiyor. 

Bu yüzden, Kars'taki hayvancılığın semere
sini alamıyan Kars'lılar, sayın milletvekili ar
kadaşlarımızın dikkatlerini çekmiştir, yüzlerce 
işsiz, aç, perişan Kars'lı Meclis kapısını kesiyor. 
Sanki burası işveren bir müessese imiş gibi, 
bizden, Yüoe Meclisten medet umuyorlar. Kapı
cılığa, odacılığa kadar iş arıyorlar, bulamıyor
lar. 

Arkadaşlar; temennim, Kars'ta bir veteriner 
faikülbesinin açılması yolundadır. Eğer Kars'ta 
bir veteriner fakültesi açılırsa, Hükümetimiz 
inşallah bu yolda müspet bir hamlede bulunur
lar, Kars hayvancılığı geliştirilir ve bu şekilde 
Kars'ta perişanlık ortadan kalktığı gibi, Kars 
hayvancılığı Türkiye iktisadiyatına da büyük 
bir katkıda bulunmak imkânına kavuşur. Malû
muâliniz bugün Kars hayvancılığı o kadar ileri 
gitmiştir ki, Anadolu'dan sik sık celepçiler ge
lir ve bunlar Kars hayvancılığını diğer vilâyet
ler için kaJbili istifade hale getirirler. 

Sayın milletvekilleri, bir arkadaşımızın biraz 
evvel «Kars'ta zümrüt gibi yaylalar, kıyasıya, 
alabildiğine geniş yaylalar mevcut iken bunlar 
kabili istifade bir hale getirilmiyor» dedi. Ben 
arkadaşımızın bu sözlerine iştirak ediyorum. 

5917 sayılı Kanuna göre, Kars'ta hayvancı
lık değerini bulamadığı için, daha doğrusu hay
van hastalıklariyle başa çıkılamadığı için, vatan
daş merayı, yaylayı tahribetmek yoluna gidiyor. 
Meselâ, Göle'nin en iyi bir yaylasında, bakıyor
sunuz, vatandaş çiftinin kulpuna yapışmış, git
miş bir meranın ortasını tahribetmiş, oraya üç 
teneke, beş teneke arpa, iki teneke, on teneke 
buğday ekmiştir. 
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Göle'de iklim şartlarının icabı öyle zaman 
oluyor ki, eğer dolu o tarlayı tahribetmezse, 
vatandaş onu biçiyor ve mevsiminde dövemiyor, 
yığınları koruyor, saklıyor, ertesi yıl mevsim 
şartları müsaidolduğunda oraya ektiği üç tene
ke, beş teneke tohumdan on teneke mahsul alma
ya çalışıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, vaktinizi fazla al-
mıyayım. Kars'ta açılacak bir veteriner fakül
tesi, Kars hayvancılığını geliştirdiği gibi, ha
kikaten hepinizin bildiği mera ve yaylaların 
tahribinin de, imhasının da önüne geçilecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarken, sayın Hü
kümetimizin, bilhassa menhus Ruslara karşı, 
serhat şehri dediğimiz Kars'ımızda da bir ve
teriner fakültesi açılması için hamle yapmasını 
temenni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen? 

MEHMET SAL4H YILDIZ (Van) — Sayın 
Başkan, söü istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurun. 
MEHMET SALÎH YILDIZ (Van) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hayvancılığımızın geliştirilmesi için veteri

nere olan ihtiyacımızı, çok değerli arkadaşları
mız uzunboylu izah ettiler. Bu, hiç şüphesiz 
ki, inkâr edilemiyecek bir gerçektir. Hayvan
cılığımızın geliştirilmesi ve lâzımgelen tedbirle
rin alınması bakımından bir Meclis araştırması 
yapılması için bir önerge vermiştim, önergem, 
birkaç gün Yüce Meclisin büyük dikkatlerini 
celbetmek suretiyle müzakere konusu oldu. 
Muhalefet partilerinin çok değerli sözcüleri bu 
araştırmanın yapılmasında büyük zaruret ve 
faydalar olduğunu ileri sürdüler. Ancak, Ada
let Partili arkadaşlarımızm her nedense iltifa
tına mazhar olmıyan, bu araştırma önergesi 
Adalet Partili arkadaşların oylariyle reddedil
di. Bu önerge kabul edilmiş olsa idi, bugün 
üzerinde konuştuğumuz mevzuu da içine almak 
suretiyle, birçok gerçeklere ışık tutabilecek ma
hiyette idi. O gün burada bulunan ve bilhas
sa A. P. sözcülüğünü yapan Bitlis Milletvekili 
arkadaşımın - ki, hayvancılık bölgesinin derdi
ni çok iyi bilir - bu önergeye karşı çıkışı da ay
rıca üzüntü verici bir hâdise olmuştur. 

Bu mesele kapandığı ve muhterem Adalet 
Partililerin oylariyle reddedildiği için üzerin
de daha fazla durmak istemiyorum. 
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Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, sayın 
arkadaşlarım meselenin derinliğine indiler. On
ları tekrar edecek değilim. Elâzığ'da açılması 
düşünülen veteriner fakültesinin Elazığlı kar
deşlerimize hayırlı olmasını çok samimî bir di
lek olarak arz ediyorum. 

Millî ekonomimizde gerçekten hayvancılığın 
büyük bir rol oynıyacağmı artık istatistiklere 
istinaden kabul ederek hayvancılığın, kesif ol
duğu bölgelerde bu fakültelerin açılmasına de
vam edilmelidir. Bu hususu düşünerek geçen 
dönemde bâzı sayın arkadaşlarımızla birlikte 
Yüce Meclise, Vanda da bir veteriner fakültesi 
açılması için, kanun teklifi vermiştik. Bu tek
lifimiz komisyondan çıkmadı, malûm tabiriyle 
kadük oldu. 

Bu dönemde aynı teklifi yeniledik. Tek
lifimiz halen komisyona dahi gelmemiştir. Bi
raz evvel Karslı bir sayın arkadaşımın da be
lirttiği gibi, hayvancılığın gerçekten büyük hi
mayeye muhtacolduğu bölgelerden biri de Kars 
kadar, Van'dır. Ve hudut bölgesi üzerindedir. 
Van'da hayvancılıkla iştigal eden hemşehrileri
miz, hayvanlarını satacak bir iç ve dış pazar
dan mahrumdur. 

Böyle olunca, her türlü tehlikeyi göze ala
rak, kanun yollarını zorlıyarak hayvanlarını 
satabilmek için, kanunun menettiği birtakım 
pazarları aramak mecburiyetinde kalmaktadır
lar. 

Kanun teklifinde de arz ettiğim gibi, halen 
Van'da teknik ziraat okulu için 1960 yılında, 
İhtilâli mütaakıp 15 000 dönüm tutarında çok 
geniş bir arazi istimlâk edildi. Bu arazinin 
Teknik Ziraat Okulu için kullanılan kısmı son 
derece mahduttur. Bunun diğer kısmına bir 
ziraat fakültesiyle birlikte bir veteriner fakül
tesinin açılması, istimlâk konusu bakımından, 
son derecede kolaylık arz etmektedir. Hayvan
cılığımıza verdiğimiz ve bu tasarının mucip se
beplerini teşkil eden önemin büyük bir misali
ni de vermiş olacağız. 

Sayın Başkanımızın müsamahasiyle arz et
miş olduğum bu konular biraz da mevzuumu-
zu aşmıştır. Şu noktada mâruzâtımı bağlamak 
istiyorum. Sayın Hükümetçe teklifimizin naza
rı itibara alınmasını ve gerçekten hayvancılı
ğımızın geliştirilmesini, millî ekonomiye büyük 
ölçüde bir pay olarak katılmasını arzu ediyor
sak, hayvancılığın kesif olduğu bölgelerde, bu 
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mey anda Van'da ziraat ve veteriner fakülteleri-
nin açılmasına yardımcı olmalarını, öncü olma
larını istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Bugün Doğu illerimizden birinde Hükümeti
mizin Üniversite seviyesinde bir Fakülte açma 
kararı münasebetiyle yapılan müzakerelerde 
mutluluğumuz sonsuz olduğu için, arkadaşları
ma İM kelime olsun cevap vermeden, onların his
siyatına iştirak etmeden geçemedim. 

Sayın arkadaşlarımın tamamı Hükümetimi
zin bu kararını tasvibettiler, bize cesaret verdi
ler. Hükümetimizin görüşü; bundan böyle üni-
versiter seviyedeki öğretim kuruluşlarının, im
kân ve fırsat eşitliğini temin ve tesis etmek ama-
ciyle memleketimizin her tarafına yayma kara
rında bulunduğu hususudur. 

Yani açılacak fakülteler, yeni açılacak üni-
versiter diğer öğretim kurumları ve yüksek 
okullar daha ziyade büyük merkezlerin dışında, 
bir taraftan üniversitelere bağlı olarak, diğer 
taraftan üniversitelerin patronajı altında veya
hut yüksek okul statüsünde memleketimizin im
kânı olan her tarafına götürülecektir. 

Arkadaşlarımızın muhtelif illerde fakülte
ler açılması arzusuna iştirak etmemek mümkün 
değil. Yalnız, üniversitenin açılması konusu bâ
zı şartlara bağlı. O bakımdan, biz bunları his
lerin değil, aklın, mantığın ve hesabın ışığı al
tında, ilmin ışığı altında değerlendirerek, hangi 
vilâyetierimize öncelik vereceğimizi tesbit ede
rek, bundan böyle ayrı ayrı Üniversite, Fakülte 
kuruluş kanun tasarılariyle huzurunuza gelece
ğiz. 

Elazığ'da, kurulması geciken Üniversitenin 
temelini atmakla, Veteriner Fakültesiyle teme
lini atmakla cidden mutluyuz. Veteriner Fakül
tesinin patronajını üzerine alan Ankara üni
versitesinin değerli ilim adamlarına, yönetici
lerine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Veteriner Fakültesinin kadrosu, bâzı arka
daşlarımız tarafından dar olarak nitelendirildi. 
"Veteriner Fakültesinin kadrosu, beynelmilel 
standartlar dikkate alınarak tesbit edilmiştir ve 
bu standartlara uygun olduğu yetkililerce ifa
de edilmiştir. 
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Bir hususu daha arz etmeme müsaadenizi is
tirham ediyorum; Üniversiteleri ağzına kadar 
doldurmak, büyük öğrenci depolan haline getir
mek, bugün geçerli bir yol değildir. Bunalımla
rın sebepleri arasında fazla öğrencinin büyük 
merkezlerde toplanması da bulunmaktadır. O 
bakımdan, küçük merkezlerde ve optimal sevi
yede öğrenci kadrosunu tesbit etmekte hem öğ
retimin selâmetle yapılması ve hem de gençli
ğimizin bâzı sorunlarına kolaylıkla çözüm bula
bilme imkânını ve şansını bize vermesi bakımın
dan yarar vardır. 

Elâzığ'da Veteriner Fakültesinin seçilmesi 
tesadüfi değildir. 1966 yılında Üniversiteler, 
Akademiler ve Yüksek Okullar temsilcilerinin 
iştirakiyle yapılan toplantıda kurulan Komisyon 
Elâzığ ve Diyarbakır'ı esas almıştır. Adana'yi 
ikinci Üniversite olarak esas almıştır. Üçüncü 
Üniversite olarak Eskişehir'i esas almıştır. Hü
kümetimiz tamamen bu bilimsel nitelikteki Ko
misyonun kararını, raporunu benimsemiştir ve 
benimsediği bu rapora ve karara göre uygula
mayı yürütmektedir. 

Bu suretle Diyarbakır'da Tıp Fakültesi, Elâ
zığ'da Veteriner Fakültesi, bu kararın icabı ola
rak açılmaktadır. Bildiğiniz gibi Adana'da Zi
raat Fakültesi açılma gayreti içindeyiz. Onun da 
patronajını Ankara Üniversitesi almıştır. Bun
dan böyle, kurulacak bu üç üniversitenin dışın
da imkânı olan, büyük bilim merkezlerine ya
kın yerlerdeki vilâyetlerimizde diğer fakültele
rin, İkinci Beş Yıllık Plânın ışığı altında, insan-
gücü etütleri yapılarak ve aynı zamanda imkân
lar da dikkate alınarak sırasiyle açılacaktır. 

Doğuda hayvan sağlığı konusu, tabiatiyle 
veteriner fakültesiyle ilgili olarak dile geldi. 
Arkadaşlarımız haklıdır, Hükümetimiz Doğu 
için ayrı bir kalkınma konusunu ele almıştır, 
ayrı bir plân hazırlamaktadır. Ve aynı zaman
da Hükümetimizin bu anlayışı icabı veteriner 
fakültesi öncelikle Elâzığ'a götürülmüştür. 

Bugün Türkiye'de cidden hayvan nüfusunu 
tehdideden çeşitli hastalıklar mevcuttur. 100 ü 
aşkın hastalık hayvan sağlığım tehdidetmek-
tedir. Buna mukabil yeter seviyede organi
zasyon maalesef yapılamamıştır. Bu nedenle 
bâzı aksamalar olmaktadır. Bugün sadece şap 
hastalığının memleket ekonomisine senede ge
tirdiği zarar, 1 milyarın üstündedir. Bu meşe-
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leyi ele almakla, bu zararın önünü alma yö
nünden ilk tedbirler alınmış sayılabilir. Bugün 
şap hastalığının tedavisi için kullanılan veya 
şap hastalığını önlemek için kullanılan aşı 
mevzuunda FÂO nun yardımiyle Ankara ci
varında 40 milyon liraya bir merkez enstitü 
kurulmuştur, 5 - 6 milyon dozaj üretim yapmak
tadır. Hayvan nüfusunu şap hastalığının te
sirinden kurtarmak amaciyle izinde bulunduğu
muz yıl içinde kapasitesi iki misline, yani 12 
milyon dozaja çıkarılacaktır. 

Elâzığ'da Veteriner Fakültesinin açılması
nın büyük bir nedeni de buranın cidden bir 
merkez, hayvan ticareti ve hayvan besiciliği 
konusunda bir merkez oluşundadır. Sadece 
Elâzığ'da 13 büyük yaylanın var oluşu bu se
beplerden birini teşkil etmektedir. Aynı za
manda Elâzığ Veteriner Fakültesi Bingöl, Tun
celi, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Muş illerinin 
bu konudaki çalışmalarına da geniş ölçüde yar
dımcı olacak, katkıda bulunacaktır. 

Bütün arkadaşlarımızın müspet karşıla
mış oldukları Elâzığ Veteriner Fakültesinin 
memleketimize, milletimize hayırlı olmasını te
menni ediyor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rindeki görüşmelerin yeterliği teklif ediliyor. 
Zannediyorum,, başka söz istiyen arkadaşımız 
da yok. Varsa yeterlik önergesini okutacağım 
efendim. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Söz istiyo
rum efendim.. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek

lif ediyoruz. 
Kayseri Sakarya 

Şevket Doğan Yaşar Bir 
BAŞKAN — Son söz olarak buyurun efen

dim. 
CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş

kan, dçğerli arkadaşlarım; 
Veteriner fakültesinin kuruluşu münasebe

tiyle söz almış arkadaşlarım, bu kuruluşun ye
rinde olduğu cihetinde bir çok noktai nazarlar 
öne sürdüler. Ancak, bâzı noktaların, belki dü
şünülmediği veya belki gözden kaçtığı düşün
cesiyle söz almış bulunuyorum. 
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Beslenme politikasında, gıda sanayii politi
kasında elbette ki hayvansal ürünlerin değer
lendirilmesi lâzımdır. Gıda sanayii mevzuun
daki hayvansal ürünlerin değerlendirilmesinde 
veterinerlere olan ihtiyaç açıktır. Ancak, bu 
ihtiyacı öne sürerken, bugün sadece veteriner sa
yısının azlığından dolayı bu kontrollar yapıla
mıyor veya gıda sanayii normal nizamında 
yürütülemiyor, değildir. Bunun bir örneğini 
vermek isterim. 

Arkadaşlarımdan veteriner olanlar vardır. 
Bu arkadaşlar veteriner oldukları halde, ve
teriner meslekinin Türkiye'de yeteri ölçüde 
rağbet bulmaması, Bakanlıklarda olsun, gerek 
Şarkta ve gerekse istanbul'da, Ankara'da, han
gi bölgede olursa olsun, bu arkadaşlarım ve
teriner olarak cemiyette lâyik oldukları mev
kilere gelemedikleri üzüntüsü içindedirler ve 
bunlar çok kere meslek değiştirmek ihtiyacını 
duymuşlardır. Çok arkadaşım vardır, veteri
nerdir, yeniden 2-2 ,5 senelik tahsil yapmışlar, 
dişçiliğe geçmişlerdir; bir kısmı ormancılığa 
veya muhtelif mesleklere geçmişlerdir. 

Şimdi, fakültenin açılması, elbetteki de
ğerli bir ihtiyacı,, değerli eleman ihtiyacını 
karşılamak için bir gayrettir. Ama, bu gayre
ti yaparken Hükümet olarak düşünülmeli, 
programlar hazırlanmalı, bu veteriner çıkacak 
arkadaşlarımızın çalışma sahalarını ona göre 
değerlendirmeli ve kendilerini mesleklerine 
bağlamalıdır. Yoksa, mezun edersiniz, cemiyet
te itibar görmez, yarın bir başka sahaya ge
çer. Yalnız fakülte açmak yeterli değildir. 
Bu ciheti belirtmek için bilhassa söz aldım. 

Hayvansal ürünlerin bilhassa beslenmemiz 
üzerinde büyük tesiri olduğu muhakkaktır. Bu, 
bütün dünyada ilmî olarak araştırılmıştır. Bil
hassa gençlik - delikanlılık çağına kadar, geliş
mekte olan bünyelerin ihtiyaçları, protein mad
desi bakımından, çoktur. Bu ihtiyaç için sağ
lam, mikropsuz protein maddelerine ihtiyaç 
vardır. Bunlar, elbetteki veteriner hekimler 
tarafından kontrola alınacak, süt sanayii,, et 
sanayii ve buna mümasil bütün hayvansal 
müesseselerin kontroUarı veteriner hekimler 
tarafından yürütülecektir. Gıda sanayii bakı
mından, hayvan sağlığımın daha önceden kont
rola alınmasının da büyük bir önem taşıdığı, 
arkadaşlarımız tarafından daha önce belirtil
di. 
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Bu bakımdan, hazırlanacak plânlarda bir 
noksanlık kalmaması cihetiyle bu noktadan 
söz aldım. Hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 
(Ci. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 
Fakültesi kuruluş kadroları hakkında Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak Elâzığ'da açılan Veteri
ner Fakültesinin Kuruluş kadrolarına ait (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar An
kara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere (Elâzığ Veteriner Fakültesi) adı al
tında eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — A) Ankara Üniversitesine bağ

lı olarak açılan Elâzığ Veteriner Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğ
retim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanun
la değişik 62 nci maddesi gereğince geçici 
olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve yar
dımcıları bu görevi aylar itibariyle muntaza
man ve fiilen yaptıkları sürece her ay bütün. 
istihkaklarından ayrı olarak aşağıda gösteri
len oranlarda ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Öğretim görevlisi ve doçentlerden maaşı 
3 ncü dereceye kadar veya daha az olanlara 
3 ncü derece brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü 
dereceden daha yüksek olanlara almakta ol
dukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci 
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt 

maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yu
karı olanlara almakta oldukları brüt maaşın 
yüzde yüzü 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. 

C) Elâzığ Veteriner Fakültesine ek görev
le tâyin edilip üniversite tazminatı alan öğre
tim üyelerinin bu tazminatlarına halel gelmez. 
Bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek istiyen 
var mı efendim? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Leh
te görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, tasarının tü
mü üzerinde ve lehte görüşmek üzere buyuru
nuz efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Elâzığ'da Veteriner Fakültesinin kurulması
na, öğretime ve eğitime başlamasına ve bu ko
nuda kıymetli elemanlar yetiştirecek bir ilim 
ve irfan yuvasının memleket hizmetine açıl
masına imkân verecek bu olumlu davranışı yü
rekten alkışlarım. 

Arkadaşlarım bir çok konulara temas etti
ler. Kanunun gerekçesinde de yeteri kadar 
açıklamaların ayrıntılariyle bulunması nede
ni ile bir iki hususa kısaca değinmek istiyo
rum. 

Elâzığ ili halkı, öğrenime büyük ilgi ve 
önem veren illerin başında gelmektedir. Bir 
bölgecilik zihniyetiyle değil,, daima birçok ek-
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sik imkânsız kaynaklar yanında bizatihi sem
patisi ve fedakâr davranışiyle, bağrında eski 
yılların üniversite ölçüsündeki kuruluşlarını 
yaşatmış ve bunları devam ettirmişlerdir. 

Atatürk Üniversitesinin kurulması sırasın
da ilgili ve yetkili örgüt ve kişiler, adı geçen 
Üniversitenin Elâzığ'da kurulması için en uy
gun şartların bu ilde bulunduğunu, ifade et
mişlerdir. Dolayısiyle Atatürk Üniversitesinin 
(kuruluş yeri, Elâzığ olarak tesbit edilmiştir. 
Elâzığ halkı, üniversitenin kurulabilmesi için 
gerekli olan geniş arazi sahasını hibe veya 
yok pahasına denebilecek bir ücret karşılığı 
Atatürk Üniversitesine satmış veyahut devret
miştir. Halen Elâzığ bölgesinde Atatürk Üni
versitesine verilmiş bulunan ve bugün köylü
nün el sürmediği muazzam arazi alanları,, Ata
türk Üniversitesinin tasarrufunda bulunmak
tadır. Bu güzel örgütün, bu güzel fakültenin, 
üniversitenin bir kolunun, dalının burada ku
rulmuş olması, Atatürk üniversitesinin tasar
rufunda bulunan bu sahadan, ayrıca bu fakül
tenin de yararlanmasına imkân verecektir. 

Elâzığ'da Viroloji Enstitüsünün halen çalı
şır durumda bulunması, bu fakültenin kurul
masında ve onun çalışmasında ve gelişmesinde 
yardımcı bir varlık olarak bulunmaktadır. Bu 
fakültenin açılmasiyle çevrede yüksek öğre
nim çağında bulunan ve bâzı kontenjan durum
ları nedeniyle dışarda kalmak bahtsızlığına 
uğrayan bir çok yurt yavruları, memleket ço-
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cukları da dolayısiyle yüksek öğrenim yapma 
imkân ve fırsatını bulmuş olacaklardır. Esa
sen geç kalınmış bir konunun bu şekilde ger
çekleşmesi, memleketin çözüm bekliyen bir dâ
vasını da halletmiş olacaktır. 

Fakültenin, çevreye, memlekete, millete ha
yırlı, uğurlu ve başarılı olmasını yürekten di
lerim. 

Elâzığ ilinin bir temsilcisi olarak ben de, 
bu fakültenin kurulmasında hizmeti geçmiş 
olanlara, şükran duygularımla saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sayın Akçal, siz bir kanun teklifinin daha 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini istiyorsu
nuz. Ancak bu, açık oya sunulacak bir teklif
tir. Gerekli çoğunluk ta yoktur. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Gelecek birleşim mua
meleye konulması ricasiyle, teklifimizi geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Gelecek birleşim muameleye 
koymak üzere teklifiniz geri verilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Bu itibarla,, 30 Mart 
1970 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 18,28 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONUACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — ıCumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 amali yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. •— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun 'teklifi ile Eski İstanbul Milletvekili 
Kaya Özdemdr'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve ibu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Mecli'i Oalısma Komisyonundan seçi

len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1317) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun lile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli İlçesinin Eskieami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğra 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 »ayılı Toplum zabıtası (kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
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Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl-
ıması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun, 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/15.1) (S. Sa
yısı : (59) (Dağıtma tarihi 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milctvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
ıSayısı : <60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

8. — 1076 ısayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve ıbu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de iilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

9. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10.. 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/51) 
(ıS. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

10. •— Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
oilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma :9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

11. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/186) (S. Sayısı : .82) (Dağıtma tari
hi : 21 . 3 . 1970) 

12. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz 
ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun '1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 ısayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 'sayılı Kanunun 4 neü mad
desine ibir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) ısayılı 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına 'bâzı kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifli ve Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/110) (S. Sa
yısı : 79) (Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1970) 

X 13. —Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
ven ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ah
met Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun ıbâzı vergilerden ve bütün hare ve resimler
den ımuaf tutulmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/239, 
2/276) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma tarihi : 
23 . 3 . 1970) 

14, — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1«166) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 3 . 1970) 

. . . . > » . . *>&< 



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

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde 
ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ile Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkadaşının, Millî 
Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmen
lerinin intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi, ve Niğde Milletvekili M. Nuri 
Kodamanoğlu'nun ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin itıbakı hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(2 /4 , 2 61, 2 /131, 2 /151) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim okulları öğretmenlerinin İntibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek 

madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/4) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 . 11 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10018 

MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim okulları öğretmenlerinin İntibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine diar kanun teklifi ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5 Temmuz 1968 tarihimle kabul edilmiş bulunan 1064 sayılı Kanun, Millî Eğitfon. Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin yıllardır devam eden eşitsiz ve mağdur durumları
na son vermek amaciyle çıkarıldığı halde, bâzı önemli hususların eksik olması nedeniyle gayesine ula
şamamış ve bir kısım öğretmenin mağduriyetini önliyermemiştir. 

Bu durumu düzeltmek amaciyle hazırlamış bulunduğum kanun te'kliüi, gerekçesiyle birlikte ili
şikte sunulmuştur. Gereğini saygı ile arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Zerin Tüzün 

59 



G E R E K Ç E 

Kız ve Erkek Sanat okullarında öğretmen olarak görev almış bulunan öğretmenlerin ilk tâyin
lerinde farklı muamele görmeleri ve sonradan kabul edilen 6273 s'ayılı İntib'alk Kanununun da şü
mulüne alınmamış bulunmaları, diğer emsalli öğretmenlerden farklı ve daha düştük bir ücret al
ma durumunda kalmaları sonucunu meydana getirmiştir. 

5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1064 sayılı Kanun, bu adaletsiz durumu ortadan kal
dırmak aim'aciyle hazırlanmış olmasına rağmen, bâzı hususların dikkate alınmamış olması nede
niyle istenen sonucu verememiştir. Böylece aynı menşeden gelen öğretmenler arasında farklılık
lar meydana geldiği gibi, aynı öğretim müessesesinde aynı şartlarla görev alanlar arasında da bir 
denge sağlanması mümkün olamamıştır. 

Şöyde ki: 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Kız ve Erkek Meslek Öğretmen okullarından me
zun olanlarla, yurt içinde ve dışında bu okullara denk bir öğretim veren okullardan mezun olduk
tan sonra 3007 sayılı Kanunun (B, C. 1). F) fıkralarına göre tâyin edilmiş bulunanları kapsamına 
aldığından, sadece, halen meslekî ve teknik öğretiim alanında hizmet görmekte olanlara yararlı ol
muştur. Böylece aynı okullardan mezun olduktan sonra, Bakanlıkça duyulan ihtiyaç üzerine, di
ğer okul ve kuruluşlarda görev verilmiş bulunan öğretmenleri 'bu 'kanundan faydalandırmak 
mümkün olamadığı gibi meslek öğretmen okullarının Telknik Öğretmen Okulu haline getirildiği 
ilk yıllarda mezun oları ve kadro olmadığı gıerekç'esiyle 25 lira, asli maaşla göreve başlatılanlar 
da, kanunun sadece Meslek Öğretmen Okulu mezunlarını hedef aldığı gerekçesi ile 1064 sayılı Ka
nunun kapsalmı dışında bırakılmışlardır. 

Ek 1 nci madde yukarda izahına çalıştığımız sakıncaları ortadan kaldırmak maksadiyle geti
rilmiştir. 

Diğer taraftan Meslekî ve Teknik Öğretim okullarının, 'kın ulus yıllarında süratli bir inkişaf 
göstermesi 'karşısında, mevcut öğretmen okullarından yetişenlerle okulların öğretim kadrolarını 
doldurmak mümkün olmamış ve 3007- sayılı Kanunun 11 nci maddesine dayanılarak Sanat Ens-. 
ütülerinin en iyi mtezunları ile öğretmenliğe lâyık görülenler meslekî ve pedagojik bir imtihan
dan geçirilmek suretiyle ücretli olarak okullara tâyin edilmişlerdir. Bilâhara, 4644 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine göre maaşa geçirilen bu Öğretmenler, ayrıca Bakanlık tarafından ihdas edi
len ve kenldilerinin 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki vasıf ve şartları haiz olup olmadı'k-
larını tesbit etmek üzere yapılan bir imtihana da tabi tutularak başarı göstermişlerdir. 

Uzun yıllar en verimli çağlarında kendilerini mesleklerine vakfederek, meslekî ve teknik öğ
retmen okullarınım kuruluş ve gelişım>üsmde büyük gayret ve feragatle çalışmış olan bu öğretmen
ler,'asla vaktinde terfi ettirilmedik] eri gibi, en az eğitim enstitülerinin A seksiyonu mezunlarına 
uygulanan işleme paralel bir- seçmeye tabi oldukları halde, hakları olan 25 lira asli maaşın çok 
altında ve elde mevcut kadrolara göre değişik miktarlar üzerinden göreve başlatılmışlardır. 

Yine bu cümleden olara'k, Sanat Enstitülerini bitirdikten ve enaz beş yıl gezüci kurs öğretmen
liği de yaptıktan sonra, Bakanlığın a;çmış olduğu iki yıl süreli Sanat Öğretmen Okulunu bitiren
ler de 1064 sayılı Kanunim kapsamı dışında kalmışlardır. Oysa bu öğretmenler, meslekî ve tek
nik öğretimin birçok sahasında, bu kanundan yararlanmış bulunan öğretmenlerle omuz omuza, 
feragat ve fedakârlıkla hizmet görmüş ve görmektedirler. 

Ek 2 nci madde, ihtiyaç, dolayısiyle mcsleke alınıp çeşitli imtihanlardan geçirilmek suretiyle 
liyakatini ispat etmiş ve bugün yüksek dereceli okullarda dahi öğretmenlik yapmakta bulunan bir 
kısım öğretmenlerle, enstitü tahsili üzerine 2 yıl daha öğrenim yapmış bulunan öğretmenlerin, 
başlangıç maaşlarının 25 lira olmasını öngörmek suretiyle meslek mensupları arasındaki bir ada
letsizliğe ve huzursuzluğa son vermek gayesi ile hazırlanimıştır. 

Geçici madde ise, eski haliyle alınmamış nıaaştoım a;i!t kesenek karşılık ve artış farklarının 
da kanundan yararlanacaklardan alınmasını öngörmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Bu mddenin değiştirilmesi ile de, yapılan intibak sonunda yükselen derece tutarı ile halen 
almma'kta olan derece tutarı arasındaki farkın kesenek ve karşılığının kesilmesi öngörülm'e'k su
retiyle daha âdil bir şekil getirilmeye ve mevcut teamüle de uyulmaya gayret edilmiştir. 

3 ve 4 ncü maddeler, yürürlük maddeleridir. 

Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı Ka
nunun (birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/61) 

21 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2/828 No. da kayıtlı olup da hükümsüz kalan kâğıtlar arasında bulunan «Eskişehir Milletvekili 
M. İsmet Angı'nm Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğrenenlerinin in
tibakı hakkındaki 5 . 7 . 1908 tarihli ve 1968 tarihli ve 1064 «ayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin» İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince yeniden görüşül
mesini teklif ederiz. 

Kaygılarımızla, 
Eskişehir Miilletvekili Eskişehir Milletvekili Konya Senatörü Manisa Milletvekili 

/. Angı M. Şemsettin Sönmez M. Varışlı Ö. Sakar 

Manisa Milletvekili Elâzığ Milletvekili Manisa Milletvekilli Manisa Milletvekili 
S. Çağlar Ö. F. S anaç C. S. Gümüşpala O. Davut 

Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 
M. Ersöy I. Ersoy A. E. Azmioğlu 

10 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğ.'etim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun birincii maddesinin değiştirilmesi hakkınidaki kanun teklifimiz gerelkçesi 
ile birlikte ekte isunulmuştur. Gereğimin yapılmasını saygiyle arz ederiz. 

Eskişehir Milletvekili • Cumhuriyet Senatosu Konya Üyetsi 
İsmet Angı Mehmet Varışlı 

GEREKÇE 

Kız ve Erkek Meslek Öğretmen Okulları henüz yeter "sayıda mezun vermeden, Kız Enstitüleri 
ile Erkek 'Sanat ve Yapı fEnstitülerlMn Atelye ve Meslefc Idersleri öğretmen ihtiyacını karşılamak 
üzere, 3007 sayılı Kanunun (F) fıkrası ve 4644 cayılı Kanunun II nci malddesıi gereğince, Kız ve 
Eıfeek Sanat Enstitüsü, Yapı 'Sanat Enstitüsü (o zamanki aldı ile Yapı Usta Okulu) mezunların--
dan aidi geçen okullara öğretmen atanmıştır. Bu öğretmenlerin atanmaları ibir imtihan sionund'.ı 
yapılmıştır. (Mezun olduğu okulun ısöviyesun'in iht'ünıdc öğretmenlik yapıp yapamıyacağı konu> 
sunda)' 

DaJha sonra 5965 ve 358 sayılı Kanunlar gerekince en az (5) yıl başarı ile hizmet etmiş öğret
menler 1953 yılında Ankara Erkek Teknik Öğretmen ve Kız Teknik Öğretmen okullarında açılan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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yeterlik imtihanına tabi tutulmuşlar bu imtihandan başarı ile çıkanlar daimî öğretmenlliğe geçi-
ıilmişlerdir. E misalleri olan Meslek Öğretmen Okulu mezunları ile kıyas! anınsa birisd '5 yıllık 'Sa
nat Enstitüsü üzerine 'üç yıllık Meslek Öğretmen Okulu tahsili yapmıştır diğeri liise; 5 yıllık -Sanat 
Enstitüsü üzenine öğretmenlik formasyonu kazandıracak beş yıllık başarılı çalışmasına ilâveten 
ayrıca yeterlik imtihanını başarması. Sanat Enstitülerinin kuruluşundan bugüne kadar, memleket 
ölçüısünU;e iftihar edecek sayısız ımeisle'k erbaJbı, yetiş'türen ve başkalarını aydınlatırken kendilerini 
eriten mum misali fedakâr va çalışkan öğretmenlerimiz 1064 sayılı İntibak Kanunundan fayda
lanamamış ve hu (suretle de kayıpları olmuştur. 

Demokratik anlayış içinde 1953 yılında çıkarılan ve ilkokul öğretmenlerinin tümünü kapsamı
na alan İntalbak Kanunu ile sızlanmalara sebebolan 1064 sayılı Kanun çelişme halindedir. Birisi, 
tahsil derecesi ne olursa 'olsun öğretmenlik gibi ulvî hir mesleki yapacağı imtihanla teSİbit edil
miş hir kilmseyi eş değerliyle ayırmıyor şikâyet konusu olan kanun tahsil kisvesi altında zümreei-
lik ruhu taşıyor. Millî Eğitim teşkilâtının bir holümü 'olan İlköğretim, personeli hakkınlda Batı 
ülkelerinin anlayışını güderken; aıynı hakanlığın diğer bir 'holümü olan Teknik Öğretim personeli 
arasında ayırım yapıyor. Bir taraftanda yerdiği öğretmen toplumu ile övdüğü öğretmıen toplu
munu aynı koşullar muvacehesinde istihdam ediyor. 

Halen Meslekî ve 'Teknik Öğretim Okullarında ve Bakanlık Merkez örgütünde çalışmakta olan 
hu 'öğretmenlerimizin de Meslek Öğretmen Okulu ve dengi okullar- mezunları gıilbi 'intibak etti
rilmesi halinde mevcut eşitsiz ligin kalkması adalet ilkelerine uygun olacaktır. 

ESKİŞEHİR MtLId^TVEKlLİ İSMET A NCİ I YE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

HIillî Eğitim Bakanlığı meslekî ve Teknik Öğretim, okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 
5 .7 .1968 tarihli 1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1964 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Meslekî ve Tek
nik öğretim okullarında öğretmenlik yapanlarla bu okullar öğretmenliğinden gelip Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlardan : 

Kız ve erkek meslek öğretmen okulları ile yurt içinde veya dışında bu okullara denk öğre
nim veren okullar ve sanat enstitüleri ile yapı sanat enstitüleri ve dengi meslek okullarından me
zun olduktan sonra 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B, C, D ve E) fıkralarına göre ve 
5965- sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükmüne göre daimî öğretmenliğe tâyini yapılıp 
30 liradan dûn maaş ve ücretle vazifeye başlatılmış olanlar başladıkları tarihten itibaren mebde 
maaşları ilk altı ay için 25 lira asli maaş çalış tıktan sonra 30 lira asli maaşa geçirilmek ve ba-
ışarılı geçen her üç yılda bir terfi ettirilmek suretiyle intibakları yapılır. Yapılan intibak so
nunda maaşları yükseltilenlerin artan yılları bu kanunla yükseltilen son maaş derecesinde geç
miş sayılır. Ancak yapılacak yükseltmeler bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte alınan aylığın 
iki üst derecesini ve iki kıdem yılını geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun.yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakaları yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim 
okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki kanuna ek kanun teklifi (2/131) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilip 18 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1064 
sayılı «İntibak Kanunu» ndan faydalanamıyan öğretmenlerin .maaş durumunu düzeltmek ve em
sallerimin elde ettikleri haklara kavuşturulmak maksadiyle hazırlanan kanun tekllifi ve ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Esasında, 1064 sayılı Kanun kapışanımda, bu öğretmenler de dikkate alınmış ise de, ka
nun maddesinin tedvinindeki ifade tarzı karşısında kanunun uygulanmasında bu öğretmen
lere teşmili cihetine gidileni ediği anlaşılmıştır. 

Böylece aynı okuldan aynı şartlarla mezun olan Öğretmenler arasında bir farklılık mey
dana gelmiştir. 

Bu farklı durumu ortadan kaldırmak maksadiyle hazırlanmış bulunan kanun teklifimizi 
gereği yapılmak üzere Makamınıza saygı ile arz ederiz. 

29 . 11 . 1969 
Niğde Milletvekili 

M. Nuri Kodamanoğlu 

GREKÇE 

Kız ve erkek in eslek öğretmen okullarından mezun olan öğretmenlerin, ilk tâyinlerinde em
sallerinden. farklı bir maaşla tâyin olunmaları ve 17 Şubat 1954 tarihinde kabul edilen 6278 
sayılı «İntibak Kanunu» şümulüne alınmamış bulunmaları sebebiyle orta dereceli genel eğitini 
öğretmenleri ile meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin maaşları arasında farklılık 
ve dolayısiyle adaletsiz bir durum meydana gelmiştir. 

Bu farklı durumu ortadan kaldırmak maksadiyle Yüksek Meeblisce 5 Temmuz 1968 tarihin
de yürürlüğe giren 1064 sayılı Kanunla İm öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi derpiş 
olunmuştur. 

1064 sayılı Kanun, kız ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun olanlar, yurt içinde 
veya dışında bu okullara denk öğrenim veren okullardan mezun olduktan sonra -'1007 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (B), (C), (D), (E) fıkralarına göre tâyin edilip 30 İ radan dûn 
maaş veya ücretle vazifeye başlatılanların, vazifeye başladıkları tarihte mebde maaşları «Altı 
ay 25 lira maaşta çalıştıktan sonra» (30) lira almak ve başarılı geçen her üç yılda bir terfi 
ettirilmek suretiyle intibaklarının yapılması gayesini güttüğü halde, 1064 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin ifade şekli karşısında kız ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun 
olduktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığınca duyulan ihtiyaç karşsmda bu öğretmenlerden, Tek
nik öğretmen okulları dışındaki okullara teknik meslek dersleri öğretmenli olarak tâyin 
edilenlerin mezkûr kanundan faydalandırılmaları mümkün olamamıştır. Bu durum ise, aynı 
okuldan aynı şartlarla mezun olup kendi arzu ve ihtiyarları dışında Bakanlığın takdiri ile di
ğer okullara tâyin edilen öğretmenleri mağdur bırakmıştır. 

Bu şekilde mağdur durumda kalan öğetmcnlcrin sayısı 45 - 50 kadardır. 
Daima adaleti tahakkuk ettirme ve farklı muamelelere meydan vermeme prensiplerimin en 

iyi temsilci bulunan Yüksek Meclise bu maksatla bu kanun teklifi sunulmuş bulunmaktadır. 
Kanun teklifinin birinci maddesi yukarıda arz ve izah olunan mucip sebepler karşısında 

mağdur durumda bırakılmış olan ve sayıları pek az olan öğretmenlerin mağduriyet durumu
nu düzetlmek maksadını gütmektedir. 

• M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Kanunun ikinci maddesi ise, bu intibak kanunundan faydalanacak 1064 sayılı Kanunla fay
dalandırılma durumuma kavuşturulmuş' -olan öğretmenlerin emeklilik keseneklerinin ne suretle 
hesabediilerek T. C Emekli Sandığına borçlandırılacaklannı ve tahakkuk edecek borcun ödeme 
şeklini tesbit etmektedir. 

Kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri ise yürürlük tarihini ve yürütme makamlarını tesbit 
etmektedir. 

NİfiDB MİLLETVEKİLİ NURİ IvODAMANOfiLU'NUN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğrevim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 
kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6 Temmuz 1968 tarih ve 1064 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
«Mesekî ve Teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştirilmek üzere Kız ve Erkek Meslek 

Öğretmen okullarından mezun olduktan sonra Bakanlıkça duyulan ihtiyaç dolayısiyle Kız ve Erkek 
Sanat okulları dışındaki diğer okullarda meslekleri ile ilgili giörev verilen öğretmenler de 1064 
sayılı Kanunun sağladığı haklardan faydalanırlar.» 

MADDE 2. — 1064 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak olan borçlandırma ilgi
lilerin bağlı Ibulunduğu kurumla Emekli Sandığı tarafından müştereken hesaplanarak kurumca 
ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 Temmuz 1968 talihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/131 
Karar No. ; 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilen Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim akulları öğretmenlerinin. intibakı . hakkındaki kanuna ek kanun 
teklifi; 3 . 12 . 1969 günü Komisyonumuz toplantısında gündemin üçüncü maddesi olarak görüşü
len ve karara bağlanan, C. S. Kontenjan Üyesi Zoııin Tüzün (2/4), Eskişehir Milletvekili İsmet 
Angı ve 10 arkadaşının (2/61) vermiş oldukları kamun teklifleri ile aynı konuda okluğu anlaşıl
mıştır. 

Aynı konuda olan bu dosya hakkında komisj unumuzun kararı değişmiyeceği'nıden, halen 
i l â n Komisyonunda bulunan dosyalarla birlikte görüşülmek üzere Plân Komisyonuna havalesi 
arz olunur. 

Komisyon (Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
Mehmet Yardımcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki kanuna ek kanun 
teklifi (2/151) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :• 10112/5623 

4 . 12 . 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu istanbul tJyesi Mebrure Aksoley ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakan
lığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki kanuna ek kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. M. Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Cumhuriyet ISenatosu Başkanlığına • 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
daki kanuna ek kanun teklifini sunuyoruz. 

Lâzımgelen işlemin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Senatörü 
M. Aksoley 

Aydın Senatörü 
H. Goral 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
H. Dener 

Tekirdağ Senatörü 
H. Mumcuoğlu 

Bursa Senatörü 
S. Ural 

Taıbiî Üye 
M. Özgün es 

İstanbul Milletvekili 
H. Dolun 

Denizli Senatörü 
H. Atmaca 

Sivas Senatörü 
H. Öztürk 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
Â. Ünlü 

fetanbul Senatörü 
C. Yıldırım 

intibakı hakkm-

25 . 11 . 1969 

Saıkarya Milletvekili 
H. Uysal 

Elâzığ Senatörü 
S. Hazerdağlı 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yümaz 

GEREKÇE 

Kız ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun olan öğretmenlerin, ilk tâyinlerinde emsal
lerinden farklı bir maaşla tâyin olunmaları ve 17 Şubat 1954 tarihinde kabul edilen 6273 sayılı 
«İntibak Kanunu» şümulüne alınmamış bulunmaları sebebiyle orta dereceli genel eğitim öğret
menleri ile meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin maaşları arasında farklılık ve 
dolayısiyle adaletsiz bir • durum meydana gelmiştir. 

Bu farklı durumu ortadan kaldırmak maksadiyle Yüksek Meclisçe 5 'Temmuz 1968 tarihinde 
yürürlüğe giren 1064 sayılı Kanunla bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi derpiş olun
muştur. 

1064 sayılı Kanun, kız ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun olanlar, yurt içinde ve
ya dışımda bu okullara denk öğrenim veren okullardan mezun olduktan sonra 3007 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tB, ıC, D, E fıkralarına göre tâyin edilip 30 liradan dûn maaş veya ücretle 
vazifeye başlatılanların, vazifeye başladıkları tarihte mebde maaşları «Altı ay 25 lira maaşla ça-

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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lıştıktan sonra» (30) lira almak ve başarılı geçen her üç yılda bir terfi ettirilmek suretiyle inti
baklarının yapılması gayesini güttüğü halde, 1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin ifade 
şekli karşısında kız ve erkek meslek öğretmen okullarından mezun olduktan sonra, Millî Eğitim 
Bakanlığımca duyulan ihtiyaç karşısında bu öğretmenlerden, teknik öğretmen okulları dışında
ki okullara teknik meslek dersleri öğretmeni olarak tâyin edilenlerin mezkûr kanundan faydalan
dırılmaları mümkün olamamıştır. OBu durum ise, aynı okuldan aynı şartlarla mezun olup .kendi 
ve arzu ve ihtiyaçları dışında bakanlığın takdiri ile diğer okullara tâyin edilen öğretmenleri mağ
dur durumda bırakmıştır. 

Bu şekilde mağdur durumda kalan öğretmenlerin sayısı 45 - 50 kadardır. 
Daima adaleti tahakkuk ettirme ve farklı muamelelere meydan vermeme prensiplerinin en iyi 

temsilcisi bulunan Yüksek ıMeclise bu maksatla bu kanun teklifi sunulmuş bulunmaktadır.. 
Kanun teklifinin birinci maddesi yukarda arz ve izah olunan mucip sebepler karşısında mağ

dur durumda bırakılmış olan ve sayıları pek az olan öğretmenlerin mağduriyet durumunu dü
zeltmek maksadını gütmektedir. 

Kanunun ikinci maddesi ise, bu intibak kanunundan faydalanacak 1064 sayılı Kanunla fayda
landırılma durumuna kavuşturulmuş olan öğretilenlerin emeklilik keseneklerinin me suretle he-
sabedilerek 'T. İC. Emekli ıSandığma borçlandırılaeaklarmı ve tahakkuk edecek borcun ödenme 
şeklini tesbit etmektedir. 

Kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri ise yürürlük tarihini ve yürütme makamları/nı tes
bit etmektedir. 

CUMHURİYET {SENATOSU İSANBUL ÜYESİ MEBRURE AKSOLUY VE 13 ARKADA
ŞININ TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 
Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
«Meslekî ve teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştirilmek üzere kız ve erkek meslek öğ

retmen okullarından mezun olduktan sonra bakanlıkça duyulan ihtiyaç dolayısiyle kız ve erkek 
sanat okulları dışındaki diğer okullarda meslekleri ile ilgili görev verilen öğretmenler de 1064 
sayılı Kanunun sağladığı haklardan faydalanırlar.» 

MADDE 2. — 1064 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak olan borçlandırma 
ilgililerin bağlı bulunduğu kurumla Emekli Sandığı tarafından müştereken hesaplanarak ku
rumca ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 Temmuz 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 59) 



Millî Eğitim Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/151 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi edilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Meibrure Aksoley ve 13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim okulları 
•öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi; 3 . 12 . 1969 günü komisyonumuz 
toplantısında gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülen ve karara bağlanan Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün (2/4), Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkadaşının 
(2/61), vermiş oldukları kanun »teklifleri ile aynı konuda olduğu anlaşılmıştır. 

Aynı konuda olan Ibu dosya hakkında komisyo numuzun kararı değişmiyeceğinden, halen Plân 
Komisyonunda bulunan dosyalarla birlikte görüşülmek üzere Plân Komisyonuna havalesi arz 
olunur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

Mehmet Yardımcı 

Milî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 15 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/4, 2/61 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
'Zerin Tüzün'ün, Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin İntibakı hakkındaki 1064 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili İsımet Angı ve 10 arakadaşmın Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmen leriniıı intibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 talihli 
1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin, değiştirilmesi hakkında ikamın teklifi, teklif sahibi ve il
gili Bakanlık tcnusilcıilerinin iştirakiyle tetkik ve ınıüzakeıre edildi. 

Her ilki teklif aynıı konuyu ihtiva ettiğinden tevhiden görüşülmesine ve Kontenjan Üyesi Zerin 
Tüzün^ün teklifinin 'müzakereye esas akmasına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Kız ve erkek sanat okullarında öğretmen olarak görev almış bulunan öğretmenlerin, ilik tâ
yinlerinde farklı muamele görmeleri) ve sonradan çıkan 6273 sayılı İntibak Kanununun da şü
mulüme alınmamış olmaları,, emsali öğretmenler arasında farklılık yaratmıştır. . 

İBu farklılığı gidcırmıek için 5 . 7 . 1968 tarih ve 1064 sayılı kanunda da, tam mânasiyle aynı 
öğretmenlerin bâzı haklarının daikıkate alınmadığı görülmüş ve bu nedenle hazırlanan bu teıklifi 
komisyonumuz ımüspet mütalâa etmiştir. 

Yalnız, kanun teklifinin 3 ncü maddesi Hazine menfaati baklanından aşağıdaki şekilde değliş-
tirilmesi uygum görülmüştür. 

IH. 'Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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«Madde 3. — Bu İkamın yayımını takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.» 

Ayrıca teklifin ek 'madde 2 nin 2 nci. satırında ki «Aynı ıkanunun 1 nci maddesi» ımaddi hata ne
deniyle «aynı 'kanunun 11 neti maddesi» olarak düzeltilmiştir. 

Teklif bu değişikliklerle aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Amasya Uşak 

Mehmet Yardımcı Salih Ay gün • Âdil Turan 
Ankara 

Mustafa Maden 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Kayseri 
Tufan Doğam Avşargıii 
İmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
Hüsamettin Baser 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Kocaeli 

Sabri Yahşi 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

Çorum 
Kemal Demirer 

Konya 
Tahsin Yılmaz öztuna; 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Denizli 
Sami Arslan 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

İmzada bulunamadı. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/4, 2/15, 2/61, 2/131 
Karar No. : 18 

6 . 2 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci dönem dördüncü toplantı yılında, Mil llî Eğitim KomdısyonJuna ve bilâhara Komisyonıu-
mluza havale edilip gündeme kadar gelen ve bu defa Eskişehir Milleltlvıeikili İsınıet Amgı ve 10 
arfcadaşı tarafından yeniileınieıreik 'tetikıiki b/ustusu Komisyonumuzla havale edilen (Eskişehir Millet
vekili İsmet Anığı ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okul
ları öğretmemi/erinin intibakı haikkında'ki 5 . 7 . 19'68 tarihli 1064 isayılı Kamunun birinci mıad-
d'esıinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi) ile, Cumhuriyet Senatosu Komltenjan Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, Niğde Milletvekili M. Nuri Kodam/ainoğlu'nün Cumhuriyet Senatosu, İstanbul Üyesi Meb-
nure Aksıoley ve 13 arkadaşının aynı mahiyetteki teklifleri ile önhavıalöleııi uyarınca Millî Eğitim 
Kolmisyonıunca düzenlenen rapor, ilgililerini de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Teklifleri birleşik olarak ve görüşmelere de Culmhurdyet 'Senaifcostu Kontenjan Üyesi Zerin Tü
zün'ün tetalifini esas alarak görüşen Millî Eğit im Komisyonrunun bu görüşüne kaltılan Komisyo-
nlumiuz, meslekî ve teknik okullarda görevli olup ilk tıâyiinler!in)delı emiklerinden farklı bir baş-
langaç maaşı ile göreve başlıyan öğretmenlerin, errusaıleri ile aralarandakfi. 'bu 'farklılığı- gidermek 
amacı ile çakaırılan 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 sayılı Kamun, maaş ve (kıdem, farklılığını gider-» 
ımdiş ise de Ibugüne kadar yapılmakta olan uygulamada yine de eşitsizliğin t&ımalmen gidetrileime-
diği kanıunldakıi bâzı boşluklar nedeniyle bir Ikıısım öğretmenlerin m'ağdıuriyetleriinin devam ettiği,, 

örneğin; sölz konusu ıkanunun 1 nci maddesi, kız ve erkek meslekî öğretmen okullarından 
mteızıuln laldulktan sonlra, Bakanlığın tensibiyle diğetr öğreltüm dairelerine bağlı okullarda ve Ba
kanlığın diğer 'buiraiıluşlarında görevlendirilen aynı nitelikteki öğretmenleri (keza 8 . 4 . 1936 tarih» 
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ve 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B), (C), (D) ve (E) fıkralarına göre tâyin edilen meslekî ve 
teknik öğretim okulları meslek 'dersleri ve atelye öğretmenlerini kapsamına aldığı halde aynı 
nitelikte olup söz konusu kanunun 1 nci maddes;inin (F) fıkrasına ve 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine göre tâyin edilerek 5965 ve 328 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulan öğretmenleri de 
kapsamı dışında bıraktığı, 

Yine, kız ve erkek sanat enstitülerinden mevzun olduktan sonra başarılı çalışmalarına ilâve
ten Tekniker Okulu, kız ve Erkek Sanat Öğretmen Okulu ve emsali öğretim kurumlarında en 
az iki -yıllık meslekî ve teknik öğrenim görmüş ve akşam sanat okulları ile sanat enstitülerinin 
atelye öğretmenliklerinde, öğretmenlik yapabilme yetkisine sahibolmuş bulunan teknik elemanla
rın da 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesi kapsamına alınmadıkları, 

Yukarda örnekleri arz ve izah edilen nedenlerle, aynı nitelikteki öğretmenlerin eşit haklarla 
görev yapmalarını sağlıyacak olan teklif, Millî Eğitim Komisyonunca yürürlük ve ikinci ek mad
dede yapılan değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

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

Başkan Kâtip Ankara Bolu 
Sakarya Erzurum T. Toker Muhalifim 

N. Bayar R. Dam§man II. 1. Cop 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Manas 
A. İmamoğlu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Edirne 
M. Hatmaıncıoğlu 

İmzada ibul'u/naimadı 
İçle! 

H. C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

İmzada bdhmatmaıdı 
Muğla 

M. Akarca 
İmzakla bulunamadı 

Traibzon 
A. R. Uzun er 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
Söz haldkım mahfuzdur 

0. C. Fersoy 
• Kastamonu 

/ / . Tosyalı 

Sivas 
M. Timisi 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu Konten
jan tîyesi Berin TMn'ün teWifi 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 Temmuz 
1%8 (tarih ve 1064 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine aşağı
daki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Meslekî 
ve Teknik öğretim okullarına 
öğretmen yetiştirmek üzere açı
lan kız ve erkek meslek ve tek
nik öğretmen okullarından me
zun olduktan «sonra, hakanlık
ça, kıız ve erkek sanat okulları 
ile diğer okullarda ve Millî Eği
tim kuruluşlarında görev veri
len öğretmenler de 1064 sayılı 
Kanunun 1 ve 12 nıci maddeleri
nin sağladığı haklardan fayda
lanırlar. 

EK MADDE !2. — 3007 sa
yılı Kanunum 1 nci maddesinin 
(E) ve (F) fıkraları hükmü 
ile aynı Kanunun 1 nci (madde
si ve 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesine göre meslekî ve 
teknik öğretmen okulları öğret
menliklerine tâyin olunup 15965 
ve 828 sayılı Kanun hükümleri
ne talbi tutulanlarla; kız ve er
kete sanat 'enstitülerini 'bitirdik
ten sonra, -en >aiz iki yıllık (mes
lekî ve teknik öğretim ıgörmüş 
olup da Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı okullarla merkez ve 
taşra teşkilâtında igöreıv almış 
olanların intibakları da maaş 
başlangıçları, ilk göreve başla
dıkları tarihten itibaren 25 li
ra asli maaş olmak ve hizmette 
geçen her 'başarılı üç yıl bir kı
dem sayılmak suretiyle 1064 ısa-

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Temmuz 
1968 tarih ve 1064 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine aşağı
daki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Teklifin 
ek madde 1 aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 2. — 3007 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(E) ve (F) fıkraları hükmü ile 
aynı kanunun 11 nci maddesi 
ve 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine göre meslekî ve tek
nik öğretim okulları öğretmen
liklerine tâyin olunup 5965 ve 
328 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi tutulanlarla, kız ve erkek 
sanat enstitülerini bitirdikten 
sonra, en az iki yıllık meslekî 
ve teknik öğretim görmüş olup 
da Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarla merkez ve taşra 
teşkilâtında görev almış olan
ların intibakları da maaş baş
langıçları, ilk göreve başladık
ları tarihten itibaren 25 lira 
asli maaş olmak ve hizmette 
geçen her başarılı üç yıl bir 
kıdem sayılmak suretiyle 1064 
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Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkın
daki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi/ne 2 ek madde ilâvesine 
ve geçici maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 1. — Teklifin 
ek 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 2, — Millî Eği
tim Komisyonunun ek 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Zerin Tüzün'ün teklifi 

yıh Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerine göre yapılır. 

MADDE 2. — 5 Temmuz 
1968 tarih ve 1064 sayılı Kanu
nun geçici maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçicıi Madde — Hizmet du
rumlarına göre aylığı yük
seltilenlere bu kanunun yürür
lük (maddesindeki, tarihlerde 
başlamak üzere, yükseltilen ay
lıkları ödenir. Geçmiş yıllar 
için aylık farkı ödenmez. An
cak, yapılan bu intibak sonun
da, yükselen derece tutarı ile 
halen almakta oldukları derece 
tutarı arasındaki farkın kese
nek ve karşılığı hesaplanarak 
ilgililer adına borç kaydedilir 
ve her ay aylıklarından % 10 
oranında kesilerek Emekli San
dığına ödenir. 

Aynı hüküm, bu kanundan 
faydalanacak olanlar için de 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
ek 1 ve geçici maddeleri 18 Tem
muz 1968 tarihinden ek 2 inci 
maddesi, bu kanunum yayımını 
tafcibeden aybaşından itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerine göre yapılır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi ve geçici madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde — Teklifin ge
çici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

»&<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 





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

Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 
1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa 
eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun teklifi 

ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (2 /110) 

5 Aralık 1969 

MİLLET MKCLİSİ VrKSKK BAŞKANLIĞINA 

«28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tekli
fi» gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin yerine getirilmesini yüksek müsaadelerine derin saygılarımızla arz ederiz. 

Ankara Rize Sakarya 
Kemal Yılmaz K. Zeki Köseoylu Xuri Bay ar-

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sa
yılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısnuna bâzı kadroler eklenmesine dair kanun 

teklifi 

(! E II E K O E 

Genel Gerekçe 

1965 yılından bu yana, Orta - Doğu Devletleri ile olan münasebetlerimizde önemli gelişmeler 
kaydedilmiş ve hu gelişmeler, gerek siyasi, gerek çeşitli teknik alanlarda memnuniyet verici bir 
seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, Dışişleri Bakanlığının yalnız merkez teşkilâtında değil, aynı za
manda, dış teşkilâtında, da, esas itibariyle Orta - Doğu işleri üzerinde ihtisaslaşmış unsurların is
tihdamım zaruret haline getirmiştir. 

Diğer taraftan, 5 Mayıs .1.969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun, milletlerarası iktisadi konularda 
Dışişleri Bakanlığının temas, müzakere ve akid yetkilerini tanı olara'k iade etmiş olup, aynı Ba
kanlığın bu alandaki mütehassıs personel ihtiyaçları da bariz şekilde artmıştır. Bu ihtiyaç, özel
likle, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın gerektirdiği gümrük birliği hedefine ulaş
mak anıaciyle yapıları 'müzakerelerde ve Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Sözleşmesi Konferansı 
içerisinde yapılan müzakerelerde çeşitli bakımlardan tanzim ve tesbita gereken «mtda listelerinin 
hazırlanması açısından önem kazanmaktadır. Bu gibi mütehassıs unsurllann Dışişleri Bakanlığının 
yalnız merkez teşkilâtında değil, ayrıca, dış teşkilâtında da istihdam 'edilmesi zarureti de kesin
likle işte bu sebepten doğmaktadır. 

79 
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Bu gerekçelerle, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 ncd maddesiyle Haric/iye Ve
kâleti Teşkilâtı Kanunun'a eklenen maddede gerekli değişikliğin yapıliması işbu kanun teklifinde 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

13u kanun teklifleriyıle istihdaf edilen maksatlardan biri de, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 30 Mayıs 1163 tanihli ve 242 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 ncd mıaddesirûn 
tatbikatının, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtının ihtiyaçlarına uygun bir hâle getirilmesidir. 

Bilindiği gibi, Dışişleri meslek (memurluğunda üçüncü kâtiplik ve ikinci kâtiplik dereceleri, 
merkez teşkilâtında mıüsevvitilik vazifelerine ve dış teş'kilâtta da aynı görevlere tekabül etmek
tedir; Başkâtiplik dereceleri, ımerkez teşkilâtında şube müdürlüğüne ve diş teşfkalâtta da kançı
larya şefliğine; müsteşarlık dereceleri, merkez (teşkilâtında genel müdür yardımcılığına veya büro 
başkanlığına ve dış teşkilâtta da konsolosluk heyeti şefliğine veya büyükelçilik, elçilik vo daimî 
toırnisilciiiklerdc de misyon şefinin başlıca yardımcıflığına; maslahatgüzarlık derecesi, .merkez 
teşkilâtı nida genel müdürlüğe ve dış teşkilâtta da büyükelçilik, elçilik ve daimî temsilciliklerde 
misyon şefinin başlıca yardımcılığına ve konsolosluk heyeti şefliğine tekabül eylemektedir; 
nihayet, ortaelçilik dereceleri de, merkez teşkilâtında genci müdürlüğe, 'genel sekreter yardımcı
lığına veya müşavirliğine ve dış teşkilâtta bazan konsolosluk heyeti şefliğine ve elçilik, büyükelçilik 
ve daimî temsilcilik görevlerine; ve büyükelçilik derecesi de, merkez teşkilâtında Genel sekreter 
yardımcılığına, yüksek müşavirliğe veya genel sekreterliğe ve dış teşkilâtta da bazan konsolosluk he
yeti şefliğine ve büyükelçilik ve daimî tetmısllcillk vo bazan da elçilik görevlerine tekabül etmekte
dir. 

Bu durumda, belirli bir kademede başarı göstermek ve iyi siciller almış olmak, meslekin hu
susiyeti icabı olarak, daha üst (kademede de başarının tominatı olmıyalbilmektedir. Böyle olunca, 
bulunduğu derecedeki görevlerinde başarılı olmuş bir dışişleri meslek memuruna bir üst derece 
aylığını vermek, hakkaniyetin icabı olabilmeiktc iken; aynı memura o üst aylığın tekabül ettiği 
dereceyi ve bu derecenin unvanı ile ıma'kaım unvanlarını vermek, hizmetin yerine getirilmesi açı
sından sakıncalı olabilmektedir. Halbuki, bâzı hallerde, mezlkûr 3656 sayılı Kanıuıım ımuaddel 
8 nci (maddesinin uygulan/ması sonucunda 'bu uygulamadan istifade edenlerin, bir üst dereceye 
teriiie daha çok liyakat kazanmış olanla.ra nazaran daha evvel terfi ettirilin e(k yolunda bir nevi 
müktesep hakka sahibokluklarına dair iddia ve taleplerle tkarşılaşılabilımektedir. 

Bu dunumda, dışişleri 'meslek memurluğunda kalite, liyakat ve ehliyeti önplânda tutmak ve ay-
j'ica, böylelikle, diplomasi me&leikinin emrinde bulunduğu âmme hizmetinin kendisine has icabları-
nı kaırşılama'k için, «terfik» ile «terfi» arasında bir ayınm yapmak zaıııretiyle kai'şılıaşılmaktadır. 
Kanım tük lifinin 2 nci maddesi bu amaçla kaleme alınmıştır. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — 1 nci ımadde ile, Dışişleri Bakanlığı İktisat Müşavirlikleri, Orta - Doğu İşleri .Mü
şavirlikleri Ve Orta - Doğu İşleri Müşavir yardımıcılıklarınuı yanında, iktisat müşavir yardımcılık
ları da ihdas edilmekte ve bütün bu müşavirlerin ve (müşavir yardımcılarının -merkez teşki-
lâtuıda olduğu gibi, dış teşkilâtta da istihdamı edilebilecekleri tasrih olunmaktadır. Aynı mad
dede, bu müşavirlik ve müşavir yardımcılığı 'kadrolarına tâyin edilecek kimselerde aranacak 
şartlar ile bunların statüsü tesbit edilmektedir. Maddede ayrıca, söz konusu (müşavirlik ve mü
şavir yardımcılıkları için bâzı yeni kadrolar ihdas olunmaktadır. 

Madde 2. •— 2 nci ımadde ile, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanıuıım muaddel 8 nci 
maddesinin tatbikatı, diplomasi ımesleikmin iöablanna uydurulmaktadır. 

Madde 3. — 3 ncü mıadıdc, yürürlüğe giriş ta rihino dairdir. 
Madde 4. — 4 ncü madde ise, yürütmeye müteallik bulunmaktadır. 
İşbu kanım teklifi (sayesinde, Dışişleri Bakanlığı teşklllâtiyle ilgili bâzı pek âcil ihtiyaçlar kar

şılanmış olacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/110 
Karar No. : 5 

6 . 3 . 1970 

Komisyonumuz, 6 Mart 1970 'günkü BirleşSnıiride; Aıılk&ra MilletveıkM M. Kemal Yılmaz, Sa-
kaar/a .» le tveJk i l JNuni- Bayar Te IRdsse Mületveldli İS. ZeM Köseıoğlu'na ait, *28 gulbat 1969 tamih-
l n ^ .7245 sayılı Kanunun 11 <nci mlaiddeKİfyle 14 Ocak 19&8 taanlhli -vte !33İ12 sayılı IHâFâcgiyıe Vekâ-
M i ^Teşkilâtı •Kanununa eikliemen Jmıadidemiin değiştİT^meöline, ımeakûr '3312 sayılı Kanunun 4 neti 
maidldelsine 'Mr filkna efelenmesine (ve 30 .'Hazüıran 1939 toriMi ve 3Ö56 sayılı 'Kamınla ibağlı (1) sa
yılı eetvelfin Dışişleri Bakanlığı kiSımıma (bâzı kadrolar < eklenmesine Idair kamun teMifli» nj, Hükü
met .alflına jDışüşıledi Bakanlığı temsilcilerimin IştiflaMyle r'göırü^mfâş ve .aşağıldaM Ihulsusiarı kararlaş
tı rmıştır : 

1. Kanun teklifi, 'Dıspşleri Bakanlığının bâzı âdil ihtiiyaıcjlan bakımımdan esas liiti!baı%]e ye
linde : gömülmüştür. 

2. Ancak, kanun teklifinde yer allan- İktisat Müşavir Yapımcılıklarına Idair ek dördüncü, 
beşinci ve altıncı derece 'kadroları, (karşılanması gerekli ihtiyaç bakımımdan, hükümet mütalâası
na uyularak lüzumsuz görülmüş <ve çıkarılmıştır. 

3. Buna mukabil, 5 Mayus I19Ö9 taırtöhli ve 117& «ayılı Kanuna ek (3) ssıayılı ıceltlvelkle yer alan 
ve kendilerine has dış görev Ikaidro&u Ibulunmıyau bakanlıklara ayrılan kadrolarda, mezkûr ka
nunun yürürlüğe girmesinden ^beri -müşahede edilen gerçek ihtlilyaçlar 'dikkate alınaırak, hükümet 
mütalâasına tevfikan, söz konulsu kadrolardan beşinci d'erecedekilere 4 aded ilâve 'yapılmış ve ye
dinci denrocedekileırin kayısımda (da 2 aded tenkide gîdilmtiştir. 

4. Kanun başlığında bu bakı'mdan gerekli tâdil yapılmıştır. 
Havaletei gereğince Plân Komliisyonnna tevdi edilmelk üzere Yüksek Başkanlığa Isunuhır. 

Komdsyoaı Başkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 

îsbaribul 
Nuri Eroğan 

tstiambuil 
Mehmet Yardımcı 

Sözcü 
İzmir 

Şinasi Osma 

istanbul 
Orhan Kabibay 

Kocaeli 
Nihat Erim 

Kâtip 
Konya 

özer ölçmen 

Istaınlbul 
Sezai Orkunt 

iSimop 
Söz hakkım. mahfuzdur 

Hilmi işgüzar 
Zonguldak 

Cahit KaraJcaş 

Amasya 
Yavuz Acar 

İstanbul 
İV. İkbal Tokgöz 

Trabzon 
M. Ali Oksal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 18 . 3 . 1970 

Esas No. : 2/110 
Karar No. : 24 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu 'Komisyonumuza havale buyuyurulan (28 ıŞubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı (Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanu
nuna eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 'Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek 
(3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun) teklifi vo önhavalesi uyarınca Dışişleri Komis
yonunun teklif üzerine düzenlediği rapor, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı yetkili temsilcilerinin 
de katıldıkları birleşimde görüşüldü : 

Orta Doğu devletleriyle 1965 yılından bu yana münasebetlerimizde kaydedilen müspet ge
lişmeler memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmış, dolayısiyle, Dışişleri Bakanlığının yalnız mer
kez teşkilâtında değil, aynı zamanda, dış teşkilâtında da Orta Doğu işlerinde ihtisas sahibi ele
manların istihdamı zorunlu hale gelmiştir. 

Diğer taraftan, milletlerarası iktisadi konularda Dışişleri Bakanlığının temas, müzakere ve 
akıt yetikileri 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile iade edilmiş, Bakanlığın bu alandaki 
mütehassıs personel ihtiyaçları da bariz şekilde artmıştır. 

Bu ihtiyaç özellikle Avrupa (Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın gerektirdiği gümrük bir
liği hedefine ulaşmak amaciyle yapılan müzakerelerde tanzim ve tesbiti gereken emtia listele
rinin hazırlanması açısından bu mevzuda da Dışişleri Bakanlığının dış teşkilâtının da mütehassıs 
elemanlarla teçhizinin gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Teklif bu nedenlerle hazırlanmıştır. 
Teklifin 1 nci maddesiyle Bakanlık İktisat Müşavirlikleri, Orta - Doğu İşleri Müşavirlikleri ve 

Orta - Doğu İşleri Müşavir Yardımcılıklarının yanında İktisat Müşavir Yardımcılıkları da ihdas 
edilmekte ve bu elemanların Merkez Teşkilâtında, olduğu gabi dış teşkilâtta da istihdamlarını 
mümkün kılmakta, bunlarda aranacak nitelikleri tesbit ve ayrıca bu maksatla bâzı yeni kadrolar 
ihdas olunmaktadır'. 

İkinci madde, -3656 sayılı Kanunun muaddel 8 nci maddesinin tatbikatını diplomasi m es beki
nin icaplarına uydurmaktadır. 

3 ve 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütmeye muta al lik maddelerdir. 
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı izahları mü-

taa'kiben maddelerin görüşülmesine geçilmiş, 
Teklifin 1 ncıi maddesi, maddede yer alan dördüncü, beşinci ve altıncı derece Müşavir Yardım

cılıklarım, karşılanması gerekli ihtiyaç bakımından maddeden çıkarmaik ve buna karşılık, 1173 sayı
lı Kanuna ıdk (3) sayılı cetvelde yer alan ve kendilerine has dış görev kadrosu bulunmıyan Ba
kanlıklara ayrılan kadrolarda, gerçek ihtiyaçlar dikkate 'alınarak söz konusu kadrolardan beşinci 
derecedekilere 4 aded ilâve ve yedinci dereeedekdlerden de 2 aded tenkis edilmek suretiyle Dışişle
ri Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

Bu değişikliğe paralel olaralk yine söz konusu Komisyon tarafından kanun başlığında yapılan 
değişiklik 'de uygun mütalâa edilerek bu değişik şekliyle, 

Yürürlük ve yürütme maddeleri ise teklifteki şekil!eriyle (kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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Öncelik ve ivedilikle 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
H. t. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

İstanbul 
L. Yurdoğkı 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Uşak 
0. Dengiz 

görüşülmek ve Grenel Ki 

Başkanv ekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İzmir 
C. Karagözüğru 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. îmanı oğlu 

Zonguldak 
S. T. Müftjüoğlu 

İmzada, bulunamadı 

ırulun tasviplerine arz 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Burdur 
N. Yavuzkan 

H'altay 
H. Özkan 

Iznılr 
T. Orhan 

İmdada bulunamadı 

Ordu 
K. Şensoy 

Zon 

edilmek üzere Yüksek B, 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı 
Edirne 

•M. Haırmancıoğlu 
İmzada bulunamadı 

içel 
/ / . C. Okyayuz 

Kare 
K. Okyay 

Tokaıt 
i. H. Balcı 

İmzada bulunamadı 
Lİgmldaik 

K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 



Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz ve 2 arkadaşının teklifi 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci madde
siyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Hariciye Vekaleti 
Teşkilâtı Kanununa eklenen 
maddenin değiştirilmsine, mez
kûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine 
ve 30 Haziran 1939 tarihU ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesiyle 14 
Ocak 1938 tarihli ve 9312 sayılı 
Knuna eklenen maddenin dik 
cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Dışişleri Bakanlığı merkez 
ve dış teşkilâtında istihdam 
edilmek üzere, İktisat ve Orta -
Doğu İşleri müşavirlikleri ve 
İktisat ve Orta - Doğu İşleri 
Müşavir yardımcılıkları ihdas 
edilmiştir.» 

B> 28 Şubat 1959 tarihli 
ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci 
madesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen 
maddeye aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

«Yukardaiki fıkrada yazılı 
İktisat Müşaviri ve İktisat Mü
şavir yardımcısının hukuk, ikti
sat, Siyasal Bilgeler fakültele
rinden birinden veya İktisat ve 
Ticaret Akademisinden yahut 
muadili yüksek eğitim kurum
larının birinden mezun olması; 
milletlerarası iktisat konuların
da bir yüksek eğitim kurumlun
dan ihtisas sertifikası almış 

Dışişleri Komisyonunun 
Değiştirişi 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sa
yılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin de
ğiştirilmesine, mezkûr 3312 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Baaknhğı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 
1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanu
na ek (3) sayılı cetvelin değişti

rilmesine dair Kanun 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci madde 
siyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Hariciye Vekâleti 
Teşkilâtı Kanununa eklenen 
maddenin değiştirilmesine, mez
kûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi
ne, 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesine ve 5 Mayıs 1969 ta
rihli ve 1173 sayılı Kanuna ek 
(3) sayılı cetvelin değiştirilme

sine dair Kanun 

MADDE 1. — -Dışişleri Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul ddilmiştalr. 

MADDE il. — A) 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 
Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayı
lı Kanuna eklenen maddenin 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde 
değişitlirilmjLştir. 

«Dışişleri [Bakanlığı merkez 
ve dış 'teşkilâtımda isltiShıdiam 
edilmek 'üzere, İktüsiat ve Orta
doğu İşleri MüşaviMifcleri -ih
das edilmıiştlir.;» 

B) 28 'Şubat 1959 tarihli 
ve 7245 ısıayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle 14 Ocak 1938 tarih-
lli ve '33(12 isıaiyılı 'Kanuna ekle
nen mıad'deye aŞağıidaki fıkra
lar 'eklenmiştir. 

«Yukardakji fılkıraJda yazılı 
İktisat Müşavirliklerinin Hu
kuk, İktisat, iSüjyalsal Bilgiler 
Fakültelerinden birinden veya 
İktisat ve Tıicaret Akademisin
den yahut (muadili yüksek eği
tim kurumlarının Ibiıriniden me
zun olması; 'Milletlerarası İkti
sat konulanında bir yüksek 
eğitim kurumundan ihtıısıals ser
tifikası alımış bulunmıaJsı ve
yahut aynı (konularla doğrudan 
doğruya ilgili ollmak kaydüyle 
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bulunması veyahut ayna konu
larla doğrudan doğruya ilgili 
olmak kaydiyle kamu hizmetle
rinde veya Ticaret, Sanayi, Ti
caret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Borsaları veya bu oda ve 
borsalara ait birlikte vazife 
(görmüş olıması gereklidir. Bu 
görevlere atanacak olanlar, Fran
sızca veya t ingilizce'ye vâkıf ol
duklarını Dışişleri Bakanlığının 
yeterli göreceği şekilde tevsik 
etmek zorundadırlar. 

Söz konusu İktisat Müşavi
ri ve İktisat Müşaviri Yardımcısı 
kadrolarına yapılacak atama
larda ve bu kadrolara atanan
lar hakkında, 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin 2 nci fık
rası ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 
3968 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi hükümleri uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı Orta -
Doğu Müşavirliklerine ve Or
ta - Doğu İşleri Müşavir yar
dımcılıklarına atanacak olan
ların yüksek öğretim mezunu 
olması; Dışişleri Bakanlığımın 
yeterli göreceği şekilde, Fran
sızca, İngilizce, Farsça, Arapça, 
Urdu veya Hindu dillerinden 
birini bildiğinin ve yine Dışiş
leri Bakanlığının yeterli göre
ceği şekilde 0>rta - Doğu işle
rindeki ihtisasının tesbit edil
miş olması gereklidir.» 

C) 28 ıŞubat 1959 tarihli 
ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle 14 Ocak 1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Kanuna ek
lenen maddeye ek (1) sayılı 
cetveldeki 125 lira aylıklı ikin
ci derece iktisat müşaviri ( ih
tisas yeri) kadrolarının sayısı 
«2» den «3» e ve ayni cetvel
deki 100 lira aylıklı üçüncü de
recede iktisat müşaviri (ihtisas 
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Dışişleri Komisyonunun 

değiştirişi 
kamu hizmetlerinde veya Tica
ret, 'Sanayi, Ticaret ve iSanayî 
Odaları, 'Ticaret İBoirlsıaları veya 
bu Olda ve Borsalara ıaiıt Birlik
te vazife görmüş olması gerek -
lildir. Bu görevllere atanacak 
olanlar, Fransızca Veya Inigiıliz-
ceye vâkıf olduklarını Dışişle
ri Bakanlığının yeterli göre
ceği sekilide tevsik etlmelv zo
rundadırlar. 

Söz konusu İktisat Müşa
viri (kadrolarına yapılacak ata
malarda Ve 'bu 'kadrolara ata
nanlar 'baikkmda da, 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun '13 ncü fmiaiddeıslinin 
2 nei fikram ve 3 Ocak 1941 
tarihli ve 3968 ısayılı Kanunun 
2 nci maddesi hükümleri (uygu
lanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı Orta
doğu İşleri Müşavirliklerine 
atanacak olanların, yüksek öğ
retim. mezunu olması; Dışişle
ri Bakanlığının yeterli göre
ceği sekilide, Fransızca, tmgildz-
ce, Farsça, Arapça, Urdu ve
ya Hindu dillerinden birini bil
diğinin ve 'yine Dışişleri Ba
kanlığının yeterli göreceği se
kilide Ortadoğu İşlerinideki ih
tisasının tesibit edilmiş olması 
gereklıllir. 

O) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
T245 sayılı Kamunun 1 nei mad
desiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen 
imaddeye ek (1) saydı cetvel
deki 125 illira aylıklı ilkindi dere
ce İktisat Müşaviri (İhtisas 
yeri) (kadrolarının myıisı -da 
«2» iden «3» e ve aynı cetvel
deki 100 lira ayliklı üçüncü 
derecede İktisat Müşaviri (İh
tisas yeri) kadrolarının sayısı 
da «2» den «3» e çıkarılmış
tır. 

Af M O P İ İ H (<< ^ n < ' i • 7<n 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 
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yeri) kadrolarının sayısı da 
«2» iden «3» e çıkarılmış; ayni 
cetvelde, «2» aded 90 lira ay
lıklı dördüncü derece iktisat 
müşaviri (ihtisas yeri) kadrosu, 
«3» aded 80 lira aylıklı beşin
ci derece iktisat müşaviri yar
dımcısı (ihtisas yeri) kadrosu 
ile «3» aded 70 lira aylıklı altın
cı derece iktisat müşavir yar
dımcısı (ihtisas yeri) kadrosu 
eMennıiştir. 

D) Mezkûr 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci madeniyle mez
kûr 3312 sayılı Kanuna ekle
nen maddenin ikinci cümlesin
deki «Bu müşavirliklerin» İba
resi, «Bu müşavirlikler ile mü
şavir yardımcılıklarının» tar
zında değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 14 Ocak 1938 
ıtarihli ve 3312 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine .aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 30 Ma
yıs 1963 tarihli ve 242 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 nci 
maddesine göre üst derece ay
lığı verilmesi, kendisine bu 
şekilde üst derece aylığı veri
len memura, yukardaki fıkrada 
yazılı kadro derecelerinim ve 
bu kadro derecelerine tekabül 
eden unvanların ve makam 
unvanlarının ihrazında, bilâ-
hara terfi etmeleri uygun gö
rülen memurlara nazaran her 
hangi bir suretle rüçjhan hak
kı ve bu memurlara birlikte 
ıtcrfii talebetme hakkı kazan
dırmaz.» 

MADDE 3. — ıBu kanun, 
yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu, 
Dışişleri ve Maliye bakanları 
yürütür. 

Dışişleri Komisyonunun 
değiştirişi 

D) 5 Mayıs 1196-9 taırffihli ve 
1173 sayılı Kanuna ek (3) sa
yılı cetveldeki 1 100 lira ay
lıklı '6 aded (beşinci derece 
Teknik üViüşıaJvir kadrolarının 
sayısı ;10 a çıkarılmış; ve 800 
Dira aiyliklı '6 aded yedinci dere
ce Teknik Ataşe kadrolarının 
sayısı 4 e indirilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen 'kalbul edilmiş -

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Tekliflin 4 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiş
tir. 

1 ^ 1 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kalbul ledilmiş 
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiş
tir. 

IMADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
•madldeısi aynen kabul 'edilmiş
tir-. 

M M-r'li'i (O, q „ , n c M . 7 ^ 



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

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /166) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 937/313 

MJiLLMT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 5 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi Kuruluş kadroları hakkında kanun tasa
rı* ı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Ankara üniversitesine bağlı Elazığ'da bir Vei, riner Fakültesinin açılmasının gerekçesi 
Ankara Üniversitesine bağlı Elâzığ'da yeni bir Veteriner Fakültesinin açılmasının hangi 

sebep ve ihtiyaçlardan doğduğu aşağıda arz edilmiştir. 
1 - Türkiye'nin bir tarım memleketi oluşu : 
Bilindiği gibi Türkiye bir tarım memleketidir. Nüfusunun % 80 i köylerde yaşar ve bütün 

ihtiyaçlarını tarımdan ve bilhassa hayvancılıktan temin eder. En son istatistiklere göre Türkiye'
de 100 milyon büyük ve küçük baş olmak üzere hayvan vardır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bildirildiği gibi ortalama olarak tarımdan elde edilen 
21 milyar liralık millî gelirin yüzde ol i yani yedi mıilyarı hayvan ve lıayvan mahsullerinden 
elde edilmiştir. Ayrıca Tarım Bakanlığı istatistiklerine göre bir yılda et kaybından 2 milyar, süt 
ka;, bından 2,5 milyar, yapağı kaybından 135 milyo-i, yumurta kaybından 750 milyon, yakılan 
gübreden 900 milyon, salgın ve paraziter hastalık'ardan 2.5 milyar, yavru verimi düşüklüğünden 
300 milyon, canlı hayvan naklinden 67,5 milyon, erken kuzu 'kesiminden 280 milyon olmak üzere 
ceman 10 milyar liranın üstünde mıillî gelirimizden bir kayıp 'kaydedilmektedir. 

7/ - Türkiye'nin Veteriner hekime olan ihtiyacı . 
Memleketimiz gerek iklim karakteri gerekse toprak şartları bakımından hayvancılığa en mü

sait 'koşullar içerisinde bulunmaktadır. Bu elverişli şartlar yanında halkımızın bilhassa köylümü
zün hayvana karşı olan ünsiyeti ıslah ve üretme bakımından hayvancılığın inkişafı için aranılan 
Önemli faktörlerden biri sayılması lâzımgelir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 100 milyon büyük ve 
ki'yük 'baş hayvan yetiştirmek ıslah etmek, üretim is. kısaca kaliteli ve kârlı bir hayvancılığın ya
pılmasını sağlamak için teknik personele olan ihtiyaç kendini gösterir. Hayvanı sağlıklı ve sağlam 
bulundurma yanında her türlü verimin artırılması işi Tarım Bakanlığı bünyesinde yer alan "Ve
teriner işleri >Grenel Müdürlüğüne 3203 sayılı Kanınla verilmiştir. 

Komşu memlektleni ve hayvancılıkta ileri gitmiş Batı ülkeleri hayvancılığını sayı bakımından 
karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin en fazla hayvan popülâsyonuna sahibolduğunu görürüz. Fa
kat Veteriner hekim sayısı bakımından en azdır. Bunda başlıca âmillerden biri de Tarım Bakan
lığı bünyesinde yer alan diğer iki meslekten Orman ve Ziraat mühendislerine yüksek yevmiyeler 
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verilirken Veteriner hekimlere ancak barem sisteminin uygulanmakta bulunuşudur. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi çok yüklü ödevlerle yükümlü bulunan Veteriner hekim ısayısı 1026 dır. Bunun 
yüzde 18 i de idari işlerde çalışmaktadır. Bu kadar ıaz bir teknik eleman topluluğu ile bütün 
bu işleri yürütmek (imkânsızdır. Kalkınma çabası içerisinde bulunan 'Türkiye'nin daha 3 bin Ve
teriner hekime ihtiyacı olduğu Tarım Bakanlığınca bildirilmiş ve Devlet Plânlama 'Teşkilâtı Dün
ya iSağlık 'Teşkilâtı ve F.A.O. raporlarına göre de ikinci ve üçüncü Veteriner Fakültelerinin 
açılmasını tavsiye edilmiştir. 

Türkiye'de ilik Veteriner okulunun kuruluş tarihi olan 1842 senesinden bugünedek 3262 Ve
teriner hekime diploma verilmiştir. Görüldüğü gibi Türkiye'nin Veteriner hekim ihtiyacını bir 
ve iki fakülte ile karşılamak imkânsızdır. 

III - Türkiye'de serbest Veteriner hekimliğin inkişafı : 

Son J5 yıl içerisinde 'Türkiye'de serbest veteriner hekimlik süratle ilerlemiş ve Fakülteden ıne-
zuı olanların 1/5 i büyük şehirlerde klinüsyen c iarak çalışmakta ve tılbbi ımüstahzar lâboratu-
vaıları ve borsalarda, özel teşebbüs yanında daha tatminkâr işler bulmaktadırlar. Gün geçtikçe 
veteriner tahsili yapmak istiyenler artmaktadır. Aşağıdaki cetvel son dört sene zarfında Vcteri-
mer Fakültesine müracaat eden ve kabul edilebilen öğrenci «miktarını göstermektedir. 

'Sene .Müracaat eden Kabul edilen 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

- 1963 
- 1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 

919 
1 079 
1 411 
1 825 
1 442 

Bu ders yilında müracaat eden öğrenci sayısının geçen yıllara daha fazla olacağı üzere fakülte
min bünyesi 70 öğrenciden fazla almaya ve yetiştirmeye müsalit değildir. 

IV - Dünya ülkelerinin veteriner fakültesinin, veteriner hekimlerin sayılan ve hayvan miktariyle 
her yüzbin baş hayvana düşen veteriner hekim sayısı : 

Hükümetin adı 

Jiusya 
U. S. A. 
Japonya 
Almanya 
İspanya 
İtalya 
Hindistan 
Büyük Biritanya 
Fransa 
Yugoslavya 
Türkiye 
Yukardaki cetvel tetkik 

Fakülte 
sayısı 

34 
18 
14 
4 
4 
9 

16 
6 
<> 
o 

1 

Ve t Hekim 
sayısı 

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

1 026 

Evcil hayvan 
(Milyon) 

1 553 299 
592 254 

59 261 
91 817 
63 122 

107 825 
401 180 
151 513 

1 351 370 

100 017 

100 bin başa 
veteriner 

3,3 
3,4 

31,0 
9,0 

12,5 
7,0 
1A 
3,0 
3,2 

1,3 
edildiğinde görüleceği gibi en az Veteriner Fakültesi, Veteriner Heki-

mi ve 100 bin başa düşen veteriner hekim sayısı Türkiye'dedir. 

V - Türkiye'nin coğrafik durumu : 
Bugünedek gerek Türkiye ve gerekse Avrupa ülkeleri ekonomlilerino büyük darbeler indirmiş 

olan salgın hayvan hastalıkları hep Orta - Doğu ülkelerinde çıkmış ve Türkiye Avrupa'ya uza-
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nan bir köprü vazifesi gördüğü için Türkiye ve kanalı ile Avrupa memleketlerine yayılmıştır. 
Evvelâ Türkiye'nin bu korkunç hastalıklarla mücadele «debilimesi için kendi veteriner heMım sayı
sının fazla ve 'kudretli olması lâzımdır. Her sene milyonlarca 'baş hayvanı koruyucu olarak aşıla
mak için 'aşı ve serum imal etmek hayvanların sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek hayvan
lardan Susanlara gelen hastalıkları söndürmek bu kadar dar bir kadro ile yürütmek imkânsızdır. 

1960 yılından 1966 yılma kadar 58 450 498 hayvan hastalanmış ve 'bunun 384 305 i ölmüştür. 
Ölen hayvanları para olarak değerlendire'cek olursak millî gelirimize ne kadar zarar ve;rdiği görü
lebilir. 

VI - Beslenme meseleleri: 

Dünya bilginlerini endişeye düşüren nüfus artışı ile dünya nüfusunun proteün açlığına mahkûm 
oluşu hayvancılığın bütün dünya ülkelerinde önpfân'a geçmesini sağlamıştır. Bunun içindir ki, 
F. A. O. Veteriner Fakülteleri üzeninde ehemmiyetle durmakta ve verdiği raporlarla hayvan hasta
lıkları ille iyi bir mücadeleyi ve mevcut hayvanların ıslahını tavsiye (etmektedir. Türkiye'mizde 
bu kadar az; 'bir Veteriner hekimle bütün bu işleri başarmak güçtür. 

Yeni bîr Veteriner Fakültesi açılması için Elâzığ'ın seçilmesinde rol oynıyan en önemli faktör
lerden biri de Türkiye'de hayvan .popülasyonunun çoğunun Doğu bölgelerimizde 
yetiştirilmesidir. Doğuda bir ilimizde Veteriner Fakültesi kurulması yönünde Ve
teriner Fakültesi tarafından teşkil edilen Komisyon Elâzığ'ı uygun bulmuştur. Ger
çekten burada Elâzığ'ın nüfus ve kültürel durumu ile coğrafi ve toprak yapısına ait 
bilgileri tafsilâtiyle vermeye ihtiyaç görmüyoruz. Çünkü Ataitürk Üniversitesinin kurulması için 
ilk seçilen yer olaraik bu ilimizin tercih edilmesi ve daha sonra bilinımiyen sebeplerle Erzurum'da 
kurulması bizli yükardaki kanıya götürmüştür. 

En kısa zamanda yeni fakülteler açarak veteriner hekim sayısının çoğaltılıp hastalıklarla ge
reği gibi mücadele edebilirsek ve hayvanlarımızı ıslah ederek verimlerini artırıp ihraç edebilece
ğimiz anda Türkiye'mizin müllî gelirin artışına hizmet edilmiş olunacaktır. 

Yukarda arz ettiğimiz sebeplerle Ankara Üniversitesine bağlı Elâzığ'da, yeni bir Veteriner Fa
kültesinin açılması uygun görülmüştür. 

Bu kanun tasarısı yeni açılan Fakültenin kadro ihtiyacını karşılamak üzere 1099 sayılı Ka
nuna paralel hükümleri ihtiva edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 24 . 2 . 1970 

Esas No. : 1/166 
Karar iVe. : 18 

Yüksek (Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteri
ner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsileilerinin işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üaerinde yapılan müzakereler neticesinde gerekçe benimsenmiş ve tasarı 
metninin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, taşıdığı anlam ve kanun tekniği nedeniyle tasarının 3 ncü mad
desine (C) fıkrası olarak ilâve edilmesi ve madde nuraaralannın da1 buna göre düzenlenmesi 
uygun görülmüştür. 
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Taşanımın diğer maddeleri ve ekli cetveller aynen kabul •edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul Amasya Ankara Bahfeesiir 

M. Yardımcı S. Ay gün M. Maden C. Bilgehan 

Çorum 
K. Demirer 

Kocaeli 
S. Yahşi 

İmada bulunamadı 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Konya 
T. Y. Öztuna 

Uşak 
F. Uğra-nzoğlu 

Nevşehir 
H. Ba§er 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/166 
Karar No. : 27 

19 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun 
tasarısı) ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor, 
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı gerekçesinde, Fakültenin açılması nedenleri, tafsil en ve istatistikî rakamlar verilerek izah 
edilmiştir 

Evveliyetle, Türkiye bir tarım memleketidir. Nüfusun % 80 i köylerde yaşar, tarımdan elde 
edilen ortalama 21 milyar- liralık millî gelirin % 31 i ki, 7 milyarı hayvan ve hayvansal ürün
lerden elde edilmektedir. 

Yine elde mevcut istatistiklere göre, hayvan ve hayvansal ürünlerimizden yıllık 10 milyar li
ranın üstünde bir kayıp kaydedilmektedir. 

Türkiye, coğrafi mevkii dolayısiyle de Orta - Doğu'da çıkan salgın hayvan hastalıklarının eko
nomik alandaki darbelerine her defasında hedef olmuş, bu salgınların Avrupa'ya atlamasına da 
âmil olmuştur. 

Memleketimizdeki veteriner sayışma işaret etmekle tasarının hazırlanış nedeni vuzuha ermiş 
olacaktır, şöyle ki ; 

Rusya, U. S. A., Japonya, Almanya, İtalya, Hindistan ve İspanya gibi ülkelerin veteriner sa-
yısiyle memleketimizdeki veteriner ve veteriner yetiştiren fakülte sayısı kıyaslanırsa Türkiye'nin 
en son sırayı işgal ettiği görülür. 

Sonuç olarak; memleketimizin bu korkunç hastalıklarla gereği gibi mücadele edilebilmesini sağ
lamak, dolayısiyle yukarda bahsedilen yıllık gelir kaybını önlemek ve hayvansal gelirimizi 
artırmak için kâfi derecede veteriner hekime olan ihtiyacımızı kısmen de olsa karşılamak amaciyle 
hazırlanan tasarı ve bağlı cetvelleri Komisyonumuzca tüm olarak kabule şayan ve Millî Eğitim 
Komisyonunca tasarının 2 nci maddesi, taşıdığı anlam dolayısiyle 3 ncü madde sonuna bir fıkra 
şeklinde ilâve suretiyle yapılan değişiklik ve dolayısiyle madde numaralarında yapılan düzeltmeler 
de yerinde görülmüş, ve tasarı Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişikliklere ilâveten, 
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söz konusu Fakültenin bu yıl öğretime açılacağı gerekçesiyle, Komisyonumuzca da geçici madde 
ve maddede bahsi geçen (3) sayılı cetvel çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Boyar 

Bolu 
H. t. Cop 

Elâzığ 
Ö. F, Sanac 

İstabul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
11. Okçu 

0. 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
K. Demir 

Bskişekir 
M. î. Angı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Uşak 
Dengiz S. 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
T. Orhon 

Ordu 
K. Şensoy 

Zonguldak 
T. Müftüoğlu K, 

Ankara 
A. Yalcın 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İmzada bulunamadı 

İçel 
G. Okyayuz 

Kars 
K. Oktay 

Tokat 
İ. H. Balcı 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
, Nedimoğh r 

M. Meclisi (S. Sayısı : 83) 



— 6 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

Ankara Üniversitesi Kurulu§ 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 

Fakültesi kuruluş kadroları 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca Ankara Üni
versitesine bağlı olarak Elâ
zığ'da açılan Veteriner Fakül
tesinin Kuruluş kadrolarına 
ait (1) ve (2) sayılı cetveller
de yazılı kadrolar Ankara Üni
versitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere (Elâzığ Veteriner Fakül
tesi) adı altında eklenmişti!'. 

MADDE 2. — Elâzığ Veteri
ner Fakültesine ek görevle tâ
yin edilip üniversite tazminatı 
alan öğretim üyelerinin bu taz
minatlarına halel gelmez. Bun
lar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi uygulan
maz. 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Elâzığ Veteriner Fakülte
sinde sürekli olarak görev alan 
öğretim üyesi, öğretim görev
lisi, uzman ve asistanlarla 4936 
sayılı 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 ödenek veri
lir. 

a) Profesörler 1 nci derece 
brüt maaşm yüzde yüzü, 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 

Fakültesi kuruluş kadroları 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Elâzığ Veteriner Fakülte
sinde sürekli olarak görev alan 
öğretim üyesi, öğretim görev
lisi, uzman ve asistanlarla 4936 
sayın 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 ödenek veri
lir. 

a) Profesörler 1 nci derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 

Fakültesi kuruluş kadroları 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

b) öğretim görevlisi ve do
çentlerden maaşı 3 ncü derece
ye kadar veya daha az olanlara 
3 ncü derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları brüt maaşın 
yüzde yüzü ödenir. 

R) Bu üniversitelerde geçi
ci olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen 
geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

UEÇİCÎ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1969 ve 1970 
malî yıllarında kullanılmaz. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

b) öğretim görevlisi ve do
çentlerden maaşı 3 ncü derece
ye kadar veya daha az olanlara 
3 ncü derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları brüt maaşın 
yüzde yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçi
ci olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde1 kabul edilen 
geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

C) Elâzığ Veteriner Fakül
tesine ek görevle tâyin edilip 
üniversite tazminatı alan öğre
tim üyelerinin bu tazminatları
na halel gelmez. Bunlar hak
kında 7244 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın bu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. Tasarının 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 5 
nci maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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©evlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Dışişleri Bakanı 

/. S. Çağlayangü 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Oğuz 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Ticaret Bakanı V. 

G. Titrek 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

V. Â. Özkan 
Clümrük ve Tekel Bakanı 

A. 1. Birincioğlu 
Tarım Bakanı 

/. Ertem 
Ulaştırma Bakam 

N. Menteşe 
Çalışma Bakanı 

#. öztürk 
Sanayi Bakanı 

S. KiUç. 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

#. O. Avcı 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

İV. Cevheri 
İmar ve iskân Bakam 

H. Nakiboğlu 
Köy İşleri1 Bakam 

T, Kapantı 
Orman Bakanı 

/ / . Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

[). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 
S 
6 

Görevin çeşidi 

Elâzığ Veteriner Fakiil 
Profesör 

> 
» 
> 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim 
Asistan 

» 
* 

Uzanan 
» 

Dekan 

yardımcıları 

Sayı 

tesi 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
5 
5 

(2) 

1 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

1 100 
950 

D. 

5 
6 
7 

5 
7 

10 
11 
8 
8 
8 

10 
10 
11 

Görevin çeşidi 

Okutman 
;» 
» 

Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Levazım ve Ayniyat şefi 
Levazım ve Ayniyat Memuru 
İç Hizmetler Memuru 
Depo memuru 

SAYILI CETVEL 

210 

Sayı 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 3 
3 

Aylık 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 
500 
450 
700 
700 
700 
500 
500 
450 

(3) SAYILI CETVEL 

(a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 
6 > 
T » 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
800 

(b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 

9 
5 
6 

10 
11 

Uzman 
» 

(c) Memurlar 
Kütüphaneci 

5 
5 
5 
3 
2 

1 
1 

800 
700 
600 

1 100 
950 

500 
450 

Millî Eğitim Komisyonu değiştirişine bağlı 
cetveller 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonu değiştirişine bağlı 
cetveller 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 
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