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larında açık bulunan üyeliklere seçim, henüz 
adaylar gösterilmemiş olduğundan, ertelendi. 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan' 
in, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
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Grup Başkanlıklarının , 21 . 3 . 1972 Salı ve 
23 . 3 . 1972 Perşembe günleri yapılacak birle
şimlerin ara vermeye dahil edilmesine dair 
önergesi kabul edilerek, 

28 . 3 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime 17 . 3 . 1972 saat 
03,33'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Hayrı Mumcuoğhı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/30) 

3. — Cmhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, «insan haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi» deyiminin açıklanmasına dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/31) 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
Ragıp Üner'in, ortalama insan ömrüne dair ya- (7/33) 
zıh soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderil- A 6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
mistir. (7/32) Ragıp Üner'in, Nevşehir Tatların köyünde ya-

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi püacak âfet evlerine dair yazılı soru önergesi, 
Ragıp Üner'in, Nevşehir Tatlarin köyünde yapı- İmar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
lan baraja dair yazılı soru önergesi, Enerji ve (7/34) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 

1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mec-

BAŞKAN — Yoklama yopılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vaki davet üzerine Amerika Birleşik 
Devletlerini resmen ziyaret edecek olan Başba
kan Nihat Erim'e Millî Savunma Bakam Fe-
rid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanhğt tezkeresi. 
(3/67) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, bilgilerinize 
arz ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vaki davet üzerine, 18 - 24 Mart 1972 tarihle
ri arasında Amerika Birleşik Devletlerini res-

isince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/599; Cumhuriyet 
Senatosu 1/64) (S. Sayısıs : 83) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

CJENEL KURULA SUNUŞLARI 

men ziyaret edecek olan Başbakan Prof. Dr. 
Nihat Erim'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti, 
sırasında Başbakan Nihat Erim'e re fak et ede
cek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Adalet Bakanı Suat Bilgen'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/68) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Barbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vaki da

vet üzerine, Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacağı resmî ziyarette kendilerine refaket ede
cek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
dönüşüne kadar: Dışişleri Bakanlığına, Adalet 
Bakanı Prof. Suat Bilgen'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Adalet Partisi Grubu Başkanvekili Os

man Salihoğlu'nun, Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in partilerine girdiğine dair önergesi. 
(4/13) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 

Hamdi özer partimize girmiştir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu 

Başkanvekili 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

4. - - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, 
Ordu Üyesi Bekir Sıtkı BaykaVa 15 gün izin 
verilmesine dair tezkeresi (3/69) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

V. — GÖRÜŞ 

1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları (1/64) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1972) (1) 

(1) 83 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın sonu
na eklidir. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıt

kı Baykal'ın hastalığına binaen 10 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 20 . 3 .1972 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Bekir Sıtkı Baykal'ın 15 

günlük iznini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Terfik Fikret Lisesi hakkında araştır
ma yapmakla görevli komisyon başkanlığının, 
komisyonlarının görev süresinin 20 . 3 . 1972 ta
rihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi (10/46, 3/70) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tevfik Fikret Lisesi hakkında araştırma 

yapmakta olan komisyonumuzun çalışma süresi 
20 . 3 . 1972 tarihinden sona ermektedir. 

Konunun vuzuha kavuşmasını sağlamak için 
mezkûr tarihten itibaren muteber olmak üzere 
iki ay daha zaman verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Göktürk 

Komisyon Başkanı 
Niğde 

BAŞKAN — Komisyonun talebini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün saat 15,00'te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı yapı
lacaktır, duyururuz. 

^EN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kuruluş 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plan komisyonları 
raporlarını görüşeceğiz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almış bulun
maktadırlar. 
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Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Okunması hususunu ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması 
hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin 1 nci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 6990 sayılı Atatürk Üni
versitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarlısı
nın, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süre
si bugün, 25 . 3 . 1972 Cumartesi günü sona 
ereceğinden, ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Bşk. 
Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kuruluş 
Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka-
nunnunun 2 nci maddesi gereğince Atatürk üni
versitesinde, Dişçilik Fakültesi ve Temel Bi
limler Yüksek Okulu kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Soru soracağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay, so
ru soracaksınız. Komisyondan veya Hükümet
ten? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hem komisyon
dan, hem de Hükümetten. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eklenen bu kad
rolarla ilgili olarak Personel Dairesiyle Maliye 
Bakanlığının muvafakatleri var mıdır ve Hü
kümet, Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakan
lığı mutabakat halinde midirler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ata
lay. Sayın Bakan, zatıâliniz mi cevap verecek
siniz? 

| MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(istanbul Milletvekili) — Burada mı vere
yim? 

BAŞKAN — Oradan olabilir efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(istanbul Milletvekili) — Her kanun tasarısın
da olduğu gibi, bu kanun tasarısında da ilgili 
bakanlıkların olumlu mütalaası alınarak yüce 
huzurunuza gelinmiştir. Cevabım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyrunuz sayın Atalay, söz 

mü istiyorsunuz efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Komisyon raporunun 3 ncü sayfasından öğre
niyoruz ki, Devlet Personel Dairesiyle, Maliye
nin bu konuda bazı itirazlan olmuştur, buna 
cevap verilmedi. 

BAŞKAN — Buna rağmen herhalde sayın 
Bakan raporu tetkik buyurdular, ona rağmen 
bu cevabı verdiklerine göre, Hükümetin bir an
laşma içerisinde olduğu meydana çıkıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 

cetvelde yazılı kadrolar 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi cetvelleriyle bera
ber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

I Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle 6990 sayılı Atatürk üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı kanunlaş
mıştır. 

25 . 3 . 1972 O : 1 

Gündemimizde başka görüşülecek konu bu
lunmadığından, 28 . 3 . 1972 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 11,15 

»>•-<« 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR" 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık ve Altmova tütün 
kampanyasına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakam Haydar Özalp'in yazılı cevabı 
(7/21) 

25 . 2 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağındaki sorularımın Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

Soru : 
1. Ayvalık ilçe merkezi ile Altmova buca

ğında 1971 - 1972 kampanyasında kaç ilçe tara
fından yekûn olarak kaç balya tütün üretilmiş
tir? 

2. Randıman durumlarına göre nasıl tasnif 
edilmişlerdir? 

3. Bu alım merkezlerinde Tekel ve tüccar 
hangi randımanlardan kaçar balya mubayaa et
mişlerdir? 

4. Tekel ve tüccarın ortalama fiyatı ne ka
dar olmuştur? 

(Bu bilgilerin Ayvalık ve Altmova için ayrı 
ayrı lütfedilmesi) 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 22 . 3 . 1972 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 
Sayı : 1357 

Konu : Ayvalık ve Altmova tü
tün mubayaaları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
28 . 2 . 1972 tarih ve 14008-357-7/21 sayılı yazı
ları 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, 1971 ürünü Ayvalık ve Altmova 
ekici tütünlerinin üretim ve mubayaa durum
larına dair, ilgide kayıtlı yazıları ile alınan 
25 . 2 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

S U R E T 

1971 ürünü Ayvalık ve Altmova ekici tütünlerinin üretim ve mubayaa durumunu gösterir cetveldir 
tdare alımı Tüccar Alımı 

Ekici Üretim 
adedi balya Balya V. Fiyat Randıman Balya V. Fiyat 

Ayvalık 
Altmova 

381 
654 

2.466 
3.916 

1.016 
2.183 

1063 
1206 

71 
72 

1.450 
1.733 

1023 
1001 

Not : Tüccarın satmaldığı tütünlerin randımanı Tekel İdaresi tarafından bilinememektedir. 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Tapulama mahkemelerine dair 
soru Önergesi ve Adalet Bakanı Suat Bilge'nin 
yazılı cevabı (7/22) . 

28 . 2 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorulara Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesine delâletleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 

E. özden 
Sorular : 
1. — Yurdun çeşitli yerlerinde görev yap

makta olan tapulama mahkemelerindeki işlerin 
süratle yürümediğinden dolayı vatandaşlar şi
kâyetçidirler. Bu mahkemelerdeki davaların bir 
an evvel bitirilmesi için Adalet Bakanlığınca 
ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 

2. — Bu mahkemeleri lâğvederek davaların 
Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmesi şıkkı 
bugünkü duruma göre daha esaslı bir tedbir 
olamaz mı? 

Başbakan olarak bu konuda ne düşünülmek
tedir? 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Sayın Ek
rem özden'in 28 . 2 . 1972 tarihli ve Tapulama 
Mahkemeleri ile ilgili yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 

1. — Tapulama mahkemelerinde işlerin sü
ratle yürümediği konusu : 

Bugün yurdumuzda 66'sı müstakil ve 298 
adedi de yetkili olmak üzere 364 adet tapulama 
mahkemesi mevcut bulunmaktadır. 

Son iki yılın iç cetvellerine nazaran 1970 
yılı içerisinde tapulama mahkemelerine toplam 
olarak 44 334 iş gelmiş, buna karşılık 49 264 
iş çıkarılmıştır. 1971 yılında ise 40 684 adet iş 
gelmiş, buna karşılık 52 449 adet iş çıkarılmış 
(bulunmaktadır. Bu rakamların verdiği bilgiye 
nazaran tapulama mahkemeleri genel olarak 
gelen işi çıkarmakta ve eski yıllardan kalmış 
işleri de azaltmaktadır. 

Ancak her tapulama mahkemesi özel ola
rak ele alındığı takdirde, sayıları çok az olan 
bazı kaza çevrelerinde gelen işin karşılanama
dığı bir vakıadır. 

Bu yerlerde işin çıkmayış veya geç çıkış ne
denleri arandığı zaman muayyen bazı faktörle
rin etki ettiği görülmektedir. 

A) O mahalde müstakil bir tapulama mah
kemesi kurulamamış olması : 

Bilindiği üzere 766 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi her bölgede bir tapulama mahkemesi 
kurulmasını amirdir. Bir tapulama mahkemesi 
ise asgarî bir hâkim, iki zabıt kâtibi ve bir mü
başir kadrosunun tahsisini gerektirmektedir. 

Bütçe ve kadro imkânları mahkeme kurul
ması gerektiği zaman yeteri kadar kadro tahsi
sini müsait bulunmadığından, birliklerden iti-
Tâzlı işlerin gelmeye başladığı yerlerde mecbu
ren bir tapulama mahkemesi kurulurken kadro 
tahsis edilmeyerek o yerdeki hâkim, kâtip ve 
diğer görevlilerin, diğer görevlerine ilâveten bu 
mahkeme işlerini de görmeleri hususu ilgililere 
bildirilmektedir. 

Yukarda açıklandığı üzere bu şekilde kurul
muş mahkeme sayısı 298 dir. Bu yerlerde hâkim 
kadrosu müsaidolduğu takdirde, Yüksek Hâ
kimler Kurulu bir hâkime müstemirren tapula
ma davalarına bakmak yetkisi vermekte ise de, 
bu imkân bütün yetkili mahkemelerde sağlana
mamaktadır. 

Diğer taraftan tapulama davalarında görev
lendirilecek hâkimlerin tercihan hukuk hâkim
liği yapmış olanlar arasından seçilmesi 766 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü icabıdır. 
Kanun vazıı işlerin süratli ve kolay çıkması yö
nünden böyle bir hüküm tesis etmiş olmasına 
rağmen, yeteri kadar hukuk hâkimi de buluna
mamaktadır. Bilhassa Hâkimler Kanununun 
hükümleri dairesinde hukuk hâkimliği derece
sine gelmiş bulunan bir hâkim coğrafî teminata 
sahip bulunduğu cihetle, res'en ihtiyacolan yer
lere atanamadığından, tapulama hizmetleri de 
bizzarur muayyen yerlerde daha tecrübesiz ve
ya hukuk sahasında çalışmamış hâkimlere tev
di edilmektedir. Bu da iş aksamasına yol aç
maktadır. 

Diğer taraftan 300 kadar hâkim kadrosunun 
münhal bulunması ve bu sebeple bir hâkimin 
birden fazla mahkemeye bakmaya mecbur kal
ma -ı gecikmeye sebebolan etkenlerdendir. 

B) Araç, gereç ve ödenek ihtiyacı : 
Kadrosu ve elemanı bulunan yerler için 

önemli bir sorun da, mahkemelerin ihtiyacı olan 
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araç, gereç ve ödeneğin, zamanında ve yeterli 
olarak gönderilebilmesinde çekilen güçlükler
dir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kar
şılanmakta olan araç, gereç ve ödeneklerin büt
çe imkânlarının müsaadesi nispetinde temin edi
lebilmesi; bu konuda mahkemelerin yeterince 
imkâna kavuşturulamaması gerçeği de iş aksa
ma ve gecikmesinde rol oynamaktadır. 

C) özel konular : 
Hâkim, kâtip ve mübaşirlerin hastalık, izin, 

istifa ve emeklilik gilbi özlük haklarının kulla
nılmasının da yukarki sebeplerle birleşmesi ha
linde aksamalar, gecikmeler çoğalabilmektedir. 
Zira mahkemeler çok mahdut sayıda kadro ile 
çalışmakta olup, yedek olarak istihdam edile
cek eleman hemen hemen yok gibidir. 

Sayıları az olmakla beraber muayyen yer
lerdeki iş gecikmelerinde yukarda A, B ve C 
ıbentleıinde temas edilen üç anakonu etki etti
ğinden, Adalet Bakanlığı olarak alınması gere
ken tedbirler bilhassa bu üç konuya teksif edil
miştir. 

A ve C bentlerinde açıklanan konuların 
kadro ile ilgili yönü için, gerekli kadrolar is
tenmiştir. ihtiyaç ve gerekçemiz personel dai
resince müspet mütalâa edilerek Maliye Bakan
lığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Bu kad
roların alınması halinde aksayan yerlerde kad
ro takviyesi yapılmak veya müstakil mahkeme 
kurulmak suretiyle kadro ve eleman yönünden 
olan aksaklık giderilecektir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu münhal bulunan 
yerlerin doldurulması için elindeki imkânları 
kullanmaktadır. 

Coğrafî teminatın büyük ölçüde olan etkisi
nin kaldırılması için 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun bu konu ile ilgili hükümlerinde ge
rekli değişikliği sağlayacak kanun tasarısı ha
zırlanmış ve yasama organına sunulmuş bulun
maktadır. 

(B) bendinde temas edilen araç, gereç ve 
ödenek yönünden de 1972 yılı Bütçesinin im
kânları nispetinde tedbir alınmıştır. Şöyle ki: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 1971 
yılında arazi tazminatından gönderilen 2 mil
yon 32 bin liraya karşılık bu yıl 3 000 000 lira; 
büro giderlerinden 1971 yılında gönderilebilen 
343 800 İraya karşılık bu yıl 800 000 lira; bi
lirkişi ücretlerinden 1971 yılında gönderilen 

246 000 liraya karşılık da bu yıl 450 000 lira 
ödenek bütçeye konulmuştur. 

2. — Tapulama mahkemelerinin lâğvedilme
si ile bu davaların asliye hukuk mahkemelerin. 
de görülmesi konusu : 

766 sayılı Tapulama Kanunu kapsamına gi
ren dava ve işlerin özel bir ihtisas gerektirdiği 
bilinen bir gerçektir. Memleketimizde tapusuz 
taşınmaz malların halen fazla oluşu, bu konu
daki çalışmaların daha da yoğunlaşması gere
ğini ortaya koymaktadır. Genel görevli asliye 
hukuk mahkemelerinde görülen işler gerek çe
şit, gerekse miktar bakımından oldukça fazla
dır. Bunun yanıfoaşında tapulama davalarının 
sonuçlandırılması bakımından arzu edilen ça
bukluğun, yerinde inceleme ve dava ile iljgili 
birtakım anlaşmazlıkların da birlikte çözümlen
mesi hususlarının sağlanması kolay olmadığı 
içindir ki, amaca ulaşılmak bakımından sadece 
tapulama davalarına bakmakla görevli tapulama 
mahkemeleri kurulmuş ve 766 sayılı Kanunla 
gayenin tahakkuku için özel usul hükümlerine 
de yer verilmiştir. Zamanımızda her konuda 
ihtisaslaşmaya gidilmesi eğilminin mevcudol-
duğu da gözönünde tutulduğu takdirde, kesin 
bir ihtiyacın ifadesi olan tapulama mahkemele
rinin kaldırılması ve bu görevin diğer asliye 
hukuk mahkemelerine verilmesi, amaçtan uzak-
laşılmasma ve tapulama işlerinin daha yavaş 
bir tempo ile yürütülmesine sebebiyet verecek
tir. 

Nitekim kanun vazıı bu ihtisaslaşmayı sağla
mak yönünden tapulama mahkemelerine atana
cak hâkimlerin t er cihan hukuk hâkimlerinden 
seçilmesini öngörmüş olması da, gayenin tahak
kukuna matuf bulunmaktadır. 

Bu itibarla tapulama mahkemelerinin kaldı
rılması ve görevlerinin asliye hukuk mahkeme
lerine devri memleketimizin gerçekleri ve ihti
yacı yönünden uygun mütalâa edilememektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Adalet Bakanı 

Prof. Suat Bilge 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun tadiline dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Suat Bilge'nin yazılı cevabı (7/23) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 

E. özden 
Soru : 
Adalet Bakanlığı olarak (Sorgu hâkimlikle

ri) nin kaldırılması hususunda ne düşünülmek
tedir? 

C. M. U. K. nun tadili hakkındaki çalışma
lar var mıdır? Tasarısı ne vakit Meclise sevk 
edilecektir? 

T. C. 28 . 2 . 1972 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
C. Senatosu istanlbul 
Üyesi Ekrem özdenin 
soru önergesinin ce-
vaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 3 . 3 . 1972 gün ve 14070 - 373/7 -
23 sayılı yazılarına : 

Sorgu hâkimliklerinin kaldırılması husu
sunda ne düşünüldüğüne ve Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun tadili hakkında çalışmalar 
olup olmadığına, varsa tadil tasarısının ne va
kit Meclise sevk edileceğine dair, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Ekrem Özden 
tarafından yöneltilmiş bulunan 28 . 2 . 1972 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
iarz olunmuştur. 

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu 
hazırlanmış bulunan «'1412 sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı», 9 . 2 . 1972 ta
lihinde Başbakanlığa sunulmuş ve Bakanlar 
Kurulunca incelenmesini müteakip, 19 . 2 . 1972 
tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına takdim 
kılınmıştır. 

57 madde ve 4 ek maddeden ibaret bulu
nan tadil tasarısında, Sorgu Hâkimlikleri kaldı-
rılmamakla beraber ağır cezalı suçlarda dahil, 
cürümlerde ilk tahkikatın yapılması, Cumhuri
yet savcılarının takdirine bıraktftoıaktadır. Bu
nunla beraber suçun önemi, dağınıklığı ve de

lillerin korunup toplanması hâkim tarafından 
soruşturma yapılmasını gerekli kılan hallerde 
de, Cumhuriyet Savcısının ilk soruşturma yapıl
masını istemesi, öngörülmektedir. 

Yüce Meclisler, tetkik ve takdirlerine sunul
muş bulunan kanun tasarısına muhakkak ki en 
iyi şekli vereceklerdir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof Dr. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, bir gazetede çıkan bir yazıya 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Ku-
baVın yazılı cevabı (7/24) 

2 . 3 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı üstün saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet ıSenatosu 
istanbul üyesi 
Ekrem Özden 

Soru : 
Bundan bir müddet evvel Hürriyet Gazete

sinde çıkan ve Necmi Onur tarafından kaleme 
alınan iran Ekspresi macerası içinde bir sarhoş 
polisten bahsolunmakta idi. Bu neşriyat üzerine 
Bakanlıkça ne gibd bir işlem yapılmıştır? Polis 
memuru hakkında bir işlem yapılmışsa soruş
turma ne şekilde sonuçlanmıştır? 

T. C. 18 . 3 . 1972 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 
Şube : 3. B. 3. 

46998 
Konu : Ekrem Özden'
in yazdı soru önergesi 
Hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 3 . 1972 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 14068 - 374/7 - 24 sayılı yazı : 
istanbul Senatörü Sayın Ekrem özden'in 

Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi üze
rine yaptırdığım tahkikatta : 

Hürriyet Gazetesi muhabiri Necmi Onur ta
rafından yazılan ve «Şahın ülkesine şimendifer
le Seyahat» başlığı altında yayınlan seri röper-
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tajm 8 . 11 . 1971 günü 5 nci sayfa 3 ncü sütu
nunda «Sarhoş Polis» başlığı altında çıkan kıs
mı ve bu konuda adı geçen muhabirin eski İçiş
leri Bakanı Haindi ömeroğlu'na göndermiş ol
duğu 15 . 11 . 1971 günlü dilekçesi üzerine, po
lis müfettişince yapılan incelemede; 

Gazeteci Necmi Onur ile Van ili emniyet 
kadrosunda görevli polis memuru Gül t an Bul-
tan Kayıtkan'm trende karşılaştığı, adı g'eçen 
muhabirin memur ile atışmasının bir anlaşmaz
lık neticesi meydana geldiği, bizzat gazetecinin, 
memurun suçu olmadığına kanaat getirerek şi 
kâyetinden vazgeçtiği tespit olunmuş ve bu ne
denle ceza tayinine mahal bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bagıp Üner'in, Türk Medenî Kanununun değişti
rilmesine dair soru önergesi re Adalet Bahanı 
Suat Bilge'niu yazdı cevabı (7/29) 

14 . 3 - 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Kontenjan Senatörü 

a) Türk Medenî Kanununun değiştirilmesi 
konusunda bakanlıkça bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

b) Böyle bir değişiklikte 253 ncü madde
nin de asrın icaplarına ve Türkiye'nin gerçek
lerine uygun olarak değiştirilmesi düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Hu. iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 9965 

Konu : Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 14 Mart 
1972 gün ve 14169 - 408 - 7/29 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Prof. Dr. Ragıp Üner'in yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediği önergesi incelenmiştir. 

1. — Türk Kanunu Medenisinin değiştiril
mesi konusunda uzun süreden beri devam eden 
çalışmalar son safhasına gelmiştir. Bir bilim 
komisyonu marifetiyle hazırlatılmış olan «Türk 
Medenî Kanunu öntasarısı» Bakanlığımızca ki
tap halinde bastırılmış ve görüşleri alınmak üze
re ilgili kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmiş 
bulunmaktadır. Görüşlerin alınması için son de
fa 31 Aralık 1972 gününe kadar süre tanınmış 
olup, bu tarihten itibaren, görüş, teklif ve ten
kitler de değerlendirilmek suretiyle tasarıya 
son şekli verilecektir. 

2. — Bu değişiklik arasında evlât edinmey
le ilgili 253 ncü maddede yer almaktadır. 

Günümüzün ve ülkemizin ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek nitelikte olduğuna inandığımız 
değişiklik esas olarak iki noktada toplanmakta
dır. 

a) Evlenme yaşı bakımından yapılan deği
şikliğe uygun olarak, evvelce (18) olan yaş far
kı (15) e indirilmiştir. 

b) üçüncü fıkrayı teşkil eden hükümle 
sosyal yapımızı ilgilendiren bir aksaklık gideril
meye çalışılmıştır. Bu husus, evlilik dışı çocuk
ların durumunu düzenlemektedir. Tanınması 
veya nesebin düzeltilmesi kanunen yasak olan 
çocukların hukukî durumunun açıklığa kavuş
turulmasını sağlamak üzere çocuğun babası ta
rafından evlât edinilmesi söz konusu olduğu 
takdirde, yaş durumu, yaş farkı ve düzgün ne
sepli çocuğu olup olmaması gibi kayıt ve şart
lar aranmaksızın evlâtlık ilişkisi kurulabilecek
tir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Prof. Dr. Suat Bilge 

Adalet Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, «İnsan haysiyetine yaraşır bir 
•yaşayış seviyesi» deyiminin açıklanmasına, dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Suat Bilge'nin 
nazdı cevabı (7.'31) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Adalet Ba

kanlığınca cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp üner 

Parlamentodaki konuşmalarda çok kez sözü 
edilen «insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi» deyiminin kapsamı ve sınırı üzerinde 
hukuk açısı yönünden bizde ve dünyada bir tet
kik yapılmış mıdır? Yapılmışsa bildirilmesi arz 
ve rica olunur. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Hukuk. iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 9964 

Konu : C. Senatosu 
Üyesi Ragıp üner'in 
yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 16 Mart 
1972 gün ve 14170 - 410 sayılı yazınız. 

Yazılarına bağlı olarak alınan Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjan Üyesi Prof. Dr. Ragıp 
Üner'in «insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat 
seviyesi» deyiminin kapsamı ve sınırına dair 
yazıli sorusu ve buna ilişkin konu incelendi. 

Yapılan araştırmada bu konuda monografi 
niteliğinde bir incelemeye rastlanamamıştır. 

Esasen hukuk açısından deyimin sınırlarını 
çizmek oldukça zordur. Zira deyim, her ülkenin 
kendisine özgü sosyal, ekonomik ve kültürel 
gerçekleri ve hayat şartları yönünden izafi bir 
anlam taşımaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Ara
lık 1948 tarihinde kabul ve ilân edilen «insan 
Hakları Evrensel Beyannamesi» nde bu deyime 
yer verilmiş olduğu görülmektedir. Gerçekten 
beyannamenin 23 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sında : 

«Çalışan kimsenin kendisine ve ailesine in
sanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan 
ve gerekirse her türlü sosyal korunma vasıtala
rı ile de tamamlanan âdil ve elverişli bir ücrete 
hakkı» olduğu ifade edilmiştir. 

Bu beyannameden esinlenen, özellikle ikti
sadî bakımdan geri kalmış bazı devletler, ana

yasalarında buna benzer hükümlere yer vermiş
lerdir. örneğin, Brezilya Anayasasının 145, 
Ekvador Anayasasının 185., En&enozya Anaya
sasının 23., Guetamala Anayasasının 57., Hin
distan Anayasasının 43., İspanya Anayasasının 
27., İsrail Anayasasının 22., İtalya Anayasasının 
36., Kosta Rika Anayasasının 53., Panama Ana
yasasının 14 ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 41 nci maddeleri bu konuda yu-
kardaki ifade tarzına uygun ve birbirine ben
zer hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu hükümler deki müşterek husus, çalışan 
kitleye asgari bir hayat standardı sağlama yo
lundaki çabadır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ko
misyonu tarafından hazırlanan «Ekonomik, Sos
yal ve Kültürel Haklara Dair Pakt» tasarısın
da da bu ifadeye yer verilmiştir. Tasarının 
6 ncı maddesinin (ii) bendi : «kendileri ve aile
leri için insanca bir yaşayış» deyiminden söz et
mektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Prof. Dr. Suat Bilge 

Adalet Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, ortalama insan ömrüne dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı (7/32) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Devlet Bakanlığına 6 yıl evvel sorduğum 
bir soruya verilen cevapta Türkiye'de ortalama 
insan ömrünün 34 yıl olduğu bildirilmişti. Bu 
rakamda bir artma veya azalma olmuş mudur? 

T. C. 20 . 3 . 1972 
Devlet Bakanlığı 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 16 . 3 . 1972 ta

rih ve 14171 - 411 - 7/32 sayılı yazı. 
ilgi yazı ile istenilen bilgi ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. ilhan öztrak 
Devlet Bakanı 
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C. Senatosu B : 43 25 . 3 . 1972 O : 1 

T. C. 20 . 3 . İ972 
Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü 

Başkanlığı 
Si/DNA/904 - 156 

Hayat tablo, yaş grup
ları Hk. 

Devlet Bakanlığına 

İlgi : 17 . 3 . 1972 tarih ve 1/13 - 273 sayılı 
yazı. 

Türkiye nüfus araştırmasından elde edilen 
verilere dayak hayat tablolarına göre bir çocu
ğun doğduğunda, ortalama olarak yaşayacağı 
ümidedilen yıl sayısı Türkiye'de 55, köysel yer
lerde 53 ve şehirsel yerlerde 59'dur. Bu sayılar 
bölgelere göre değişiklikler göstermekte olup, 

köysel alanda en düşük hayat ümidi İç Anadolu 
bölgesinde (48 yıl) en yüksek hayat ümidi ise 
Akdeniz bölgesindedir. (56 yıl). Şehirsel alanda 
ise; en düşük hayat ümidi yine İç Anadolu'da 
(55 yıl), en yüksek ise Karadeniz bölgesinde
dir. 62 yıl). 

Kız erkek bir arada 5 yaşındaki hayat ümi
di, Türkiye'nin köysel yerlerinde 62 yıl, Türki
ye'nin şehirsel yerlerinde ise 64 yıldır. Bu durum 
bölgelere göre değişiklikler göstermektedir. 

Ankara, İstanbul ve izmir'de bir çocuğun 
doğduğunda ortalama olarak yaşayacağı ümi
dedilen yıl sayısı sırasıyle 58, 60, 62 yıldır. Ay
nı şehirlerde 5 yaşındaki hayat ümidi ise sıra 
ile 62, 65 ve 65 yıldır. 

Bibilerinize arz ederim. 
Başkan Y. 

* • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1972 Cumartesi 

«Saat : 11,00 

L 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
13 - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE G Ö R Ü Ş Ü L M E S I K A R A R L A s-

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
E-TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — G990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru
luş Kanununa ek kanun tasarısının Mill?t Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 'Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/599; Cumhuri
yet Senatosu 1/64) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1972) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun 
tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 1/599; C. Senatosu : 1/64) 

(Not : Millet Meclisi İS. |Sayısı,': &94) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği , 28 . 2 . 1972 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 5153 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet 'Meclisinin; 27 . 2 . 1972 tarihli 51 inci BMeşilmılmde ünceliık ve ivedilikle görüşülerek işary 
oyla 'kabul edil em, 6990ı «ayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanunuma dk 'kamum ıtaısanisı, dosyası 
ile 'birilikte ısuııulmruişıtiTr. 

(Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Melodisi Başkamı 

Not : Bu tasarı 31 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 2 . 1972 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir-
(Millet Meclisi S. Sayısı : 494) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Komisyonu 7 . 3 . 1972 

Esas No. : 1/64 
Karar No. : 3 

CÜMHUKılYET ıSENAİTOSU YÜKSEK [BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki 'hususu Komisyonumuza Ihavale ibuyurulan «46990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş 
Kanunuma ıeık ikanum 'tasarısı» Komisyomumuızum 7 Mart 0JOT2 tarihli 'toplantısında, (Millî Eğitim 
Bakanlığı temsilcisi ve Fakülte Dekanımın da hazır Ibulumduklan halde tetkik ve müzalkere edildi. 

Tasarımın tümü üzerimdeki 'müzakereler netieesfcıde tasarı olumlu •karşılanarak ımıaddelerim tet
kikime geçilmiştir. 

83 
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Maddeler 'hakkımda alman açıklayıcı /bilgilerden sonra, Millet Meclisinden gelen '.metin aynen 
benimsenmiş ve 'kalbul cdil'inişjfcir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmek üze
re YükseJk Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
C. Ertuğ H. Atmaca M. Varışlı Â. Altay 

Üye Üye Üye Üye 
F. Tevetoğlu F. Halıcı H. Dener S. Turan 

Üye -
S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 3 .1972 

Esas No: 1/64 
Karar No: 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1972 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oyla kabul edilen, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 14 . 3 . 1972 tarihli 16 ncı Birleşiminde ilgili kuruluş ve bakanlıklar temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı : Atatürk Üniversitesine bağlı olarak bir Diş Hekimliği Fakültesi ile bir Temel Bilim
ler ve Yabancı Diller Yüksek Okulunun açılmasını ve 1966 senesinde faaliyete başlamış olan Tıp 
Fakültesi için ilâve öğretini üye kadroları verilmesini öngörmektedir. 

Bu cümleden olarak tasarının gerekçesinde de belirtildiği veçhile yurdumuzda sayı bakımından 
yetersizliği her zaman belirtilen diş hekimi ihtiyacının kısmen giderileceğinden, fakültede öğrenim 
yapacak öğrencilerden büyük bir kısmının mezuniyetlerini mütaakıp bu bölgede daha kolaylıkla 
vazife kabul etmeleri imkân dâhiline gireceğinden Doğu - Anadolu Bölgesinin bir ölçüde diş he
kimi ihtiyacının karşılanacağından söz edilmektedir. 

Kurulması öngörülen «Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu» nun hizmete başlama
sıyla de diğer fakültelerde değişik şart ve usullerle yapılan fen ve yabancı dil öğreniminin bun
dan böyle daha düzenli ve sistemli bir şekilde bu yüksek okul tarafından verileceğine değinilmek
tedir. 

Ayrıca tasarı, 1966 yılında açılmış bulunan Tıp Fakültesinin gelişimini sağlamak ve Erzurum 
Numune Hastanesinde yapılan faaliyetlerini genişletebilmek için fakülte öğretim üye sayısının da 
bir miktar artırılmasını derpiş etmektedir. 

Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında tasarı metnine bağlı (1) sayılı cetvel tetkik edilmiş 
ve Millet Meclisinde yapılan kadro tezyidi üzerinde durulmuştur. Hükümet teklifine bağlı cetvel 
ile Millet Meclisince kabul edilen değişik cetvel tetkik edildiğinde manzara şudur: Millet Mecli
sinde yapılan değiştin ile; 

a) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı öğretim üye sayısı 27 den 42 ye çıkarılmış, 
b) Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okuluna bağlı öğretim üye sayısı 6 dan 19 a çı

karılmış ve fakat öğretim yardımcıları sayısı 46 dan 27 ye indirilmiş, 
c) Tıp Fakültesinde ise asistan sayısı 90 dan 130 a çıkarılmıştır. 

Cuımlıuırîyeit Senatosu ('S. Sayısı : 83) 
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Böylece toplam 49 kişilik bir öğretim üye kadrosunun ilâve edildiği görülmüştür. İlgili Hükü
met temsilcileri tarafından söz konusu artışın nedeni, bu kadro kanun tasarısı hazırlanırken Sağ
lık Bakanlığınca inşa edilmekte olan 200 yataklı Doğumevi ile 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Has
tanesinin Üniversite tarafından işletilmesinin o zaman söz konusu olmadığı, oysa Sağlık Bakanlı
ğı ile yapılan protokol gereğince her iki hastanenin .işletilmesinin bugün Üniversiteye devredilmesi 
olarak gösterilmiştir. 

Yukarıda özetle belirtilen hususları ihtiva eden kanun tasan sı Komisyonumuzca uygun müta
lâa edilmiş ve benimsenmiştir. Ancak, Komisyonumuzda'ki müzakereler sırasında; 

1. Kadroların aniden değil, ancak tedricen ve ihtiyaçlar belirdikçe, elyak elemanlar atanmak 
suretiyle doldurulmaları, 

2. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin kadro artışlanna ve değişikliği
ne muhalefetleri görüldüğünden, Hükümetin belli ve ortak bir görüşle hareket etmesi, Hükümet 
teşkilâtı arasında koordinasyonun sağlanması, Devlet Personel Dairesinin bu gibi işlerde önceden 
görüşünün alınması, kadro ve teşkilât ihtiyaçlarının belli bir plân devresini içine alacak şekilde 
düzenlenmesi ve işin müzâkere safhasında ihtiyaçların değiştirilmemesi Komisyonumuzca temenni 
ve tavsiyeye şayan görülmüştür. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri bağlı (1) sayılı cetvel ile 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Tasannm Genel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda .istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili Bu Tasarıda Sözcü Sözcü 

Uşak Gaziantep Kocaeli Afyon Karahisar 
M. F. Atayurt 8. Tanyeri L. Tokoğlu M. K. Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı 
Kâtip 

Malatya Ankara Ankara C Bşk. Seç. Üye 
N. Akyurt /. Yetiş Y. Köker E. Üner 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Edirne Kütahya Ordu Tabiî Üye 
M. N. Ergendi İ. E. Erdinç B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Trabzon Urfa 
A. §. Ağanoğlu t. E. Karakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu .(S. Sayısı : 83) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Atatürk 
Üniversitesinde, Dişçilik Fa
kültesi ve Temel Bilimler ve 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 
y MADDE 3. — Bu kanun ya

yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
MİM Eğitim Komisyonunun ka

bul ettiği metne bağlı cetvel 
Millet Meclisince kabul edilen 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kuruluş Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 noi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 83) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel. 

(1) SAYILI CETVEL 
Diş Hekimliği Fakültesi 

B) Öğretim yardımcıları 
I). G-örevin çeşidi Sayı Aylık 

8 
10 

7 
8 
9 
8 
9 

10 

Uzman 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

1 
>) 

JO 
10 
15 

1 
1 
2 

700 
500 
800 
700 
600 
700 
600 
500 

Temel Bilimler ve Yabancı Diller 
Yüksek Okulu 

A) Öğretim üyeleri 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
8 
9 

7 
8 
9 

10 

Doçent 
Doçent 

» 

B) 
Uzman 

» 
» 

Asistan 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Öğretim üye yardımc 

Tıp Fakültesi 

<> 
8 
9 

ilan 
1 

10 
fi 
5 
5 

20 
20 
40 
50 

1 250 
1 100 

950 

800 
700 
600 
700 
600 

800 
700 
600 
500 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet

vel aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 83) 




