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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil Sanat Ens
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Devlete iş
titüleri öğrencilerinin boykotları ile ilgili ola yapan mütaahhit ve taşeronların istihkaklarını
rak; öğrencilerin isteklerinin, üniversite ve
zamanında alamadıklarını beyanla, Devletin iti
yüksek okullara girebilme bakımından lise me barının zedelenmemesi için âcil tedbirler alın
zunlarına tanınan hakların kendilerine da ta- - ması lüzumunu belirtti.
ummasından, bunun için gerekiyorsa ders
Su Ürünleri Kanunu tasarısı üzerinde bir
programlarında ve tahsil süresinde değişiksüre
görüşüldü ve isteği üzerine, tasan Komis
liık yapılmasından ibaret bulunduğunu ifade
yona
geri verildi.
ve öğrencilere okullarına dönmelerini tavsiye
etti.
2 Aralık 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
Kütahya Üyesi Orhan Akça; Cumhurbaşka nılmak üzere Birleşime saat 18,40 ta son ve
nının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine yap rildi.
tığı resmî ziyarete temas ederek; yerli ve ya
Başkan
Kâtip
bancı basında görülen; Rusya'nın Arap Devlet
Başkanvekili
Denizli
lerine yardım olarak gönderdiği Mig- uçakları
Hüseyin Atmaca
Mehmet
Ünaldı
nın, Dışişleri Bakanlığının izniyle, Türkiye'de
ikmal yaptıkları, Sovyetlerin Türkiye'ye açtı
Kâitip
ğı yardım kredisi ve protokol dışı konuşma
Kayseri
haklarında Hükümetin bilgi vermesini istedi.
Sami Turan
SORULAR
Sözlü soru
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusre't Tuna'nın, Kastamonu'nun yol,

su ihtiyacını karşılıyacak YSE Bölge teşkilâtı
nın kurulmasına dair, sözlü soru önergesi Köy
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/541)

•*•»•

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay (Kars)
KÂTİPLER : Ömer ücuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 12 nci Birle
şimi açıyorum.

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım.
(Yoklama yapıldı.)

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün, orman yan
gınları ve alınacak tedbirler hakkında demeci

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar var
dır. Sayın Ersü, Sayın Bekata, Sayın Alpaslan,
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Sayın Atamaca, Sayın Deliveli gündem dışı ko
nuşma istemişlerdir. İsteme tarihlerine göre,
sıra ile söz yereceğim. Sayın Yehbi Ersü buyu
run. Orman yangınları nedenleri ve önleyici
tedbirler konusunda,
¥EHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Değerli arka
daşlarım, yurdumuz için felâket habercisi te
lâkki ettiğim ve olağanüstü bir vahamet gösteteren orman yangınları hakkında görüşlerimi
ara etmek ve sorumluları uyarmak için söz al
mış bulunuyorum.
Yurdumuzda orman yangınları daha çok yas
aylarında kesafet arz etmektedir. Son günlerde
tanığı olduğumuz orman yangınları ise geçmiş
yıllarda emsali olmıyan, rutubet derecesi yük
sek ve yağışlı günlere raslamıstır. Böyle olma
sına rağmen bu dönemdeki yangınlar miktar ve
hasar bakımından da ciddiyet arz etmektedir.
1968 - 1969 yıllarındaki olayları birlikte inceliyerek, bu yargılarımızın haklı delillerini de
tesbit etmek mümkündür. Vaktinizi fasla alma
mak için iki yılın kritik iki rakamını sizlere
arz etmek istiyorum. 1968 Kasım ayında iki or
man yangınında 210 hektar orman yanmışken;
1969 yılında 107 orman yangını olmuş ve 1 424
hektar orman yanmıştır. Toplam olarak 1968
yılında 5 400 hektara -karşılık, 1969 yılında 14
bin hektar orman yanacak tahribedilmistir. Bu
tablodaki en kritik durura Kasım avına raslamaktadır. 1968 yılının Kasım, avmdaki iki or
man yangınına karşılık, 1969 Kasım ajanda 110
orman yangını olayı ile karşılaşmış bulunuyo
ruz. Bu 110 orman yangının 70 ten fazlası da
23 ila 27 Kasım günleri arasında vukubulmuştur.
Sayın Başkan, fasla gürültü oluyor galiba.
BAŞKAN — Sayın hatip gürültülerden se
sinin işitilmediği ve bu nedenle rahat konuşa
madığını ifade etmektedirler. Haklıdırlar. Bu
sebeple sayın üyelerin, mümkün mertebe yük
sek sesle konuşmamalarını ve hatibin rahatlıkla
konuşmasını sağlamalarını rica edeceğim.
Buyurun Sayın Ersü.
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Mevsim ve ha
sar bakımından bu olağanüstü orman yangınla
rının tek sebebi; aynı tarihlerde Anayasanın or
man ve orman suçları ile ilgili maddesinin de
ğiştirilmesi ve orman suçlarının da genel af içi
ne sokulmasını sağlıyacak kanun teklifinin Mec
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lise verilmesi; bunun da radyo ve basın yolu ile
kamu oyuna duyurulmuş olması gibi talihsiz bir
siyasal tasarrufa raslamış olmasındandır.
O halde 23 iüâ 27 Kasım tarihleri arasındaki
5 günde 70 in üzerinde orman yangını ve 14 000
hektar orman varlığının tahribi, münhasıran or
man suçlarının affedileceği inancından doğmuş
tur. Geçmişteki örnekler de bu hususu doğrula
maktadır. Şöyle ki, 1950 den önce işlenen orman
suçları takriben yılda 20 000 kadar iken 1950
de çıkartılan Af Kanunundan sonra yılda
55 000 e, 1955 yıllında 95 000 e, 1959 ve 1960
yıllarında 110 000 e kadar yükselmiş bu
lunmaktadır. 1961 den sonra, yani yeni
Anayasanın orman suçları hakkındaki hük
münden sonra bu sayı 70 000 e kadar düşmüş
tür. Böylece her aftan sonra hızla artan orman
suçlan 1961 Anayasasının yürürüüğe girmesin
den sonra % 31 den fazla bir azalma göstermiş
tir. O halde orman suçlarının affını hedef tutan
Anayasa değişikliği, ilerde önlenmesi mümkün
olmıyan yurt çapındaki felâketlerle sonuçlana
cağının habercisidir.
1961 Anayasası ormanlar hakkında başlıca
iki hüküm, getirmiştir :
«Orman suçlan için genel af çıkarılamaz; or
manların tahribine yol açacak hiçbir siyasi pro
paganda yapılamaz.»
İkinci unsur da : Ormanların korunması ve
geliştirilmesi Devletin görevidir. Bu görevlerin
icrası Hükümetin sorumluluğu olmakla, beraber,
konulan yasalara vs yasaklara uyulması da bü
tün vatandaşlarla beraber başta demokratik
hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi parti
lerin de dâhil olduğu yüce bir Devlet sorumlulu
ğu anlamını taşır.
Yukardaki hükümler kendi gerçeklerimiz
den hareket edilerek Anayasaya girmiştir. Çok
partili rejime geçildikten bu yana, orman suçları
yüzlerce kat artarak ormanların tahribine yö
nelmiştir. Ormansız bir vatanın uğrıyacağı felâ
ketleri hiçbir şekilde telâfi etmek mümkün de
ğildir. Nasıl ki, insan vücudundaki su metabo
lizması bozulunca insan dengesini kaybederse;
ormansız bir vatanda yaşamanın mümkün olmıyacağım dikkate alarak, 1961 Anayasası toprağı
vatan yapmak için gerekli hükümleri getirmiş
tir.
İşte bu gerçeklerden hareket eden 1961 Ana.sası, bir yandan Devletin yüce çıkarları için po-
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litika ve politikacıyı sınırlarken öteyandan on
ları Mi menfaat gruplarının şerlerinden ve bas
kılarından korumak için, bildiğimiz hükümleri
getirmiştir. Anayasanın hareket noktasındaki
tahripkâr şartlar ortadan kaldırılmadıkça bu
hükümlerin de kaldırılması en azından akıl ve
insafla bağdaşamaz. 13 yıl önce 6831 sayılı Ka
nunla orman köylerinin kalkındırılması için her
yıl bütçeden 50 milyon ödenek ayrılması öngö
rülmüştü. Yalnız bu hüküm samimiyetle uygu
lansa idi 650 milyon liralık yatırımla büyük iş
ler başarılmış olurdu. Zira vurguncu şirketlerin
dışında orman köylerimizin bâzı sorunları var
dır. Bunların giderilmesi ancak sosyo - ekono
mik tedbirlerde mümkündür. Bu ve benzeri ted
birleri 1961 den bu yana hiçbir hükümet alma
mıştır. Ve böylece de Anayasanın kendilerine
yüklediği sorumlulukları yerine getirmiyen siya
siler elbirliğiyle Anayasaya saldırmayı çıkar yol
bilmişlerdir. Çünkü 1969 seçimlerinden önce «or
man tahriplerine yol açacak hiçbir siyasi propa
ganda yapılamaz» Anayasa hükmünü iktidar ve
muhalefet beraberce çiğnemişlerdir. Bu durum
karşısında orman suçlarının affı değil, kendi iş
ledikleri suçların affı için çaba göstermektedir
ler, ama unutmamak lâzımdır ki, suç bütün de
lilleriyle birlikte tesbit edilmiştir. Afla bundan
kurtulmak da mümkün değildir. Tarih ve gele
cek kuşaklar bu suçluların yakasını elbette bı
rakmayacaktır. Teessürle işaret etmek isterim
ki, millî güvenliğimiz Anayasa ve kanunlarla
kendilerine emanet edilmiş olan sorumlu kişi ve
kurumlar da görevlerini yerine getirmiyerek bu
suça iştirak etmişlerdir. Umarız ki, bu uyarımız
dan sonra yasalara ve sosyal hukuk devleti ilke
lerine saygılı olmaları gereken bütün sorumlular
görevlerini ciddiyetle ve cesaretle yerine getire
ceklerdir.
Şunu bilmek lâzım ki, tavizlerle devlet ida
resi mümkün değildir. Zira her taviz diğer tavizi
davet edeceği için ciddî memlekt sorunları için
den çıkılmaz hale getirilir.
Değerli arkadaşlarım, orman suçlarını genel
af kapsamına sokmakla bir kısım vatandaşı kısa
bir süre için memnun eder ve kendilerinden de
oy alabilirsiniz. Fakat vatandaşı tekrar aynı
suçlan işlemekten korumuş olmazsınız. Böylece
vatandaşı devamlı suça teşvik ederek felâketle
rine sebebolursunuz. Kanuni ve cezai tedbirleri
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sosyo - ekonomik tedbirlerle birlikte yürütmeye
daha uzun süre muhtacız, Sebepleri ortadan kal
dırdıktan sonra istisnai hükümleri elbirliğiyle
değiştirmek elbette mümkündür. Daha iki ay
önce bir Orman Bakanlığı kuruldu. Daha doğ
rusu henüz kuruluş halinde. Bu Bakanlık
ciddiyetle insan - orman sorunlarına eğilme
den, pürüzleri halletmeden Anayasa değişik
liği yoluna gidilirse bu Bakanlığın kuruluşun
da samimiyetten bahsetmek mümkün olmaz.
Bekliyelim, Bakanlık kendisine verilen görev
leri, hem orman, hem de vatandaşların yara
rına, çözüm getirecek çalışmalara girsin. Ba
şarılı olması için hep birlikte gayretlerimizi
seferber edelim. Hükümet de bilhassa maddi
destek ve yardımlarını Bakanlık emrine ver
sin. O zaman göreceğiz ki, bir bardak su da
fırtına koparmadan, aslında çok müşkül olmıyan sorunları rahatlıkla çözümlüyebileeeğis.
Bugün için en âcil ve sn yararlı tsdbir, bü
tün siyasi partilerin ciddî tedbirler alınıncaya
kadar seçimden önce vâdettikleri Anayasa de
ğişikliği yoliyle orman suçlarının affedilemiyeceğini ilân etmeleridir. Sorumluluk duygu
sunun icabını da burada görmekteyiz
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın orınan
yangınları dolayısiyle verdiği demeci de eleş
tirmek yerinde olur. Orman yangınlarında ka
sıt unsuru bulunmadığını ve yangınların g"enel olarak örtü yangınları olduğunu, havala
rın kurak gitmesi sebebiyle bunların vukubulduğunu söylüyorlar. Ben bu demecin tutarlı
tarafını bulamadım. Kasıt unsuru yoksa ke
yif için mi ormanlar yakılıyor? Birçok tutuk
lanmış vatandaşlar tesatdüfen mi suç işlemiş
lerdir? 12 000 hektar orman 70 yarde birden
tesadüfen mi tutuşturulmuştur? Meteoroloji
tahmin ve tesbitleri her tarafta yağışların da
vam ettiğini haber verirken Sayın Bakan ku
raklığı nereden bulmuşlardır? Ayrıca yangın
mahalline Bakanlıkça g-önderilen yüksek rüt
beli memurların henüz vaka mahalline vardık
ları sırada Sayın Bakan bu bilgileri nereden
almışlardır? Görülüyor ki, meseleler aceleye
getiriliyor, temeldeki gerçeklere inmeden, du
rumu kurtarmak alışkanlığı içinde hareket edi
liyor.
Bayın arkadaşlarım, teşkilâtlanmamış kredi
piyasası icadından sonra, teşkilâtlı kaçakçılık
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şebekelerinin de ormanlarımızın tahribindeki
önemine işaret etmek istiyorum. Yaz aylarında
Sakarya bölgesinden 50 kamyonluk bir konvoy
dişbudak ormanlarını yüklenerek İstanbul'a
gitmiştir. Bu kamyonların plâkaları sahte, şo
förleri sahte isimli, sahte ehliyetli; kütükler
deki damgalar sahte ve nihayet bu tomruklar
Kartal'da bir yahudi tüccarın mağazasında
derdest edildi. Bu tomruklar işlendikten sonra
da kaplama olarak ÎM3 fiyat '800 ilâ 1 000 lira
civarında değer bulmaktadır. Diğer kaçak ke
simlerde ihtiyaçtan çok ticari amaçlarla yapıl
maktadır. Sayın Hükümetin ticari amaçla,
yani teşkilâtçı kaçakçıların işledikleri suç ve
hükümlü sayısı ile, köylü vatandaşın ihtiyaçtan
doğan kaçak kesim suçu ve hükümlü sayısını
açıklamalarını bilhassa isteriz. Böylece orman
tahribinin zaruretine mi, yoksa çıkar grupları
nın doymak bilmiyen ve gayrimeşru kazanç ar
zularından mı ileri geldiği hakkında kamu
oyunu ve bizleri aydınlatmış olacaklardır. Bir
noktaya da dikkatlerini çekmek isterim. Bu
fiilleri genel af kapsamına soktuğumuz zaman,
müsadere edilen orman emvali, suç aletlerinin
bedeli olarak Hazineye giren milyonları da
suçlulara iade edeceğiz. Bunun kamu yararı,
acıma duygusu ve atıfet duygusu neresinde?
Düpedüz vatan aleyhine işlenmiş bu suçlarla
Yüce Parlâmento iştirak halinde olamaz. Par
lâmento aleyhindeki akımlara bizzat Parlâ
mento önderlik edemez.
Sayın arkadaşlarım, ancak afyon yuttu
rulmuş kişilerin katılabileceği bu kadar açık
bir hıyanete Parlâmento asla âlet olmamalıdır.
Bu derece zararlı ve kimseye faydası olmıyan havaya siyasilerimiz kendilerini neden
birden bire kaptırdılar? Kanaatimce taviz poli
tikasında yarar görenlerin dahi bu derece he
sapsız, kitapsız davranmaları mümkün değil
dir. O halde maskesi af gibi kutsal ve insani
olan bu gayretlerin perde arkasını da araştır
mak zorundayım.
Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında Türki
ye'ye davet edilen...
BAŞKAN — Sayın Ersü, gündem dışı ko
nuşmalar 20 dakikadır, müddetiniz yaklaşıyor.
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bitiyor efen
dim, Dr. Ozara isminde bir zat şu gördüğünüz
yüz küsur sayfalık raporu hazırlamış ve ilgili
lere sunmuştur. Raporun ön sözünden bir iki

2 . 12 . 1969

O : 1

noktayı açıklamak istiyorum. Bu raporu sunan
heyet, FAO Genel Müdürü ile Türkiye Başba
kanı arasında yapılan yazışmalar sonunda, Türk
Hükümetinin isteği üzerine Birleşmiş Milletler
Kalkınma programının desteği ile teşkil edilmiş
tir. Heyetin vazifesi, Türkiye'de ormancılık ve
orman endüstrisi için bir millî kalkınma prog
ramının anahatlarını hazırlamaktır. Zamanın
kısa olması dolayısiyle heyet, çalışmalarını ananoktalar üzerinde toplamak mecburiyetinde
kalmıştır. Bâzı kamu kuruluşlarından başka
birçok hususi teşebbüs ve sanayicilerin beyan
ettikleri faydalı fikirlerden de istifade edilmiş
tir. Devlet Plânlama Teşkilâtı mümessilleri ile
yapılan konuşmalar bilhassa önemli olmuştur.
Heyet üyeleri bu hususta yardımları dokunan
şahıslara minnetlerini sunar. Netice olarak ye
ni bir millî program bütünü ile gözden geçirile
rek millî orman envanterleri bitirildikten son
ra hazırlanmalıdır, tavsiyesinde bulunmaktadır
lar.
Değerli arkadaşlarım, bu raporun metnini
tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki, orman
ların daha çok yabancı özel sermaye ile çalış
tırılması fikirleri raporda yer almaktadır. Sa
yın Başbakan petrol ve maden gibi, ormanların
da yabancı sermaye ile işbirliği yapılarak işletil
mesini daha yararlı olarak gördüğünü bu belge
lerle ortaya koymuş bulunuyorlar. Anayasanın
130 ncu maddesi, «Tabiî servetler ve kaynakları,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete ait
tir.» der. 131 nci madde ile de; «Devlet orman
ları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve iş
letilmesi özel kişilere devrolunamaz.» Anayasa
nın bu yasaklarını önce af ve atıfet kapıların
dan giderek çürütmeli, sonra da petrol ve ma
dende olduğu gibi, yabancı şahıs ve şirketlerle
bu işi yürütmek daha kârlı olur diyerek, bugün
kü sömürü halkasını biraz daha genişletmekten
başka bir işe yaramıyan yeni organizasyonlara
girişmek.
Sayın arkadaşlarım, yetişme tarzları, ekono
mik görüşleri kendinden çok yabancı uzman ve
yabancı sermayeye güven yönünde geljşmiş ki
şilerin bu davranışları, şahsi teşebbüsleri için
anlayışla karşılanabilir. Fakat yukarda arz et
tiğim Anayasa hükümleri karşısındaki zorlama
ları kabule imkân yoktur. Hele Anamuhalefet
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parLbinin programı ve gelenekleri ile taban ta
bana zıt ¥J: konuda, memleket için zararlı sonuç
lar verecek olan Anayasa barajlarını yıkmada
iktidarla ortaklık kurmasını da anlamak güç
tür.
Sonuç olarak: Anayasanın müzakeresinde
de dile getirildiği gibi ülkenin varlığı ve bütün
lüğü yalnız savaşlarla tehlikeye düşmez. Doğal
şartlarla cehalet elele verdiğinde vatanın bü
tünlüğüne de kastedebilir. Bugüne kadar ola ge
len tatbikat da maalesef bu yönde gelişmiştir.
O halde hep birlikte bu teşebbüsten vazgeçildi
ğini süratle bütün vatandaşlara duyurmalıyız.
Zira, şu anlarda böyle bir açıklamanın teknik
ve sosyo - ekonomik tedbirlerden de daha bü
yük bir önem kazanıdığını arz etmek isterim.
Saygılarımla.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili') — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan aynı konuda Sa
yın Bekata'nm da konuşması var; izin verirse
niz, Sayın Bekata'da konuşsunlar.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Olur efendim.
2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'mn,
orman yangınları ve alınacak tedbirler hakkın
da demeci.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım, T. B. M. Meclisi
nin bu döneminde görev alan senatör ya da
milletvekilleri bir tarihi sorumluluk ile karşı
karşıya gelmişlerdir. Mesele, bu millî sorumlu
luk duygusu içinde ve büyük bir titizlikle çözülemezse gelecek nesiller Türkiye'nin üzerin
de yaşanır yurt olmaktan uzaklaştığı, bozkırlaştığı ve çölleştiği ölçüde bizleri haklı olarak
itham ve hattâ telin edeceklerdir. Mesele şu
dur:
Bir toprak üstünde sürekli yaşanır yurt ola
bilmesi için yüzölçümünün % 30 oranla kaplı
olmalıdır. Türkiye eskiden böyle imiş. Tahribedile edile bugün memleketin ancak 0,1 inde or
man kalmıştır. Bunun da önemli bir kısmı fun
dalıktır. Yerli ve yabancı uzmanlar ortak ka
naat olarak şunda birleşmişlerdir. Bu böyle gi
derse Türkler kendilerine yarın yeni bir yurt
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aramak zorunda kalacaklardır. İşte Anayasanın
131 nci maddesi bu büyük gerçeğin ağırlığı al
tında kabul edilmiştir.
Aç bir adamın fırından ekmsk çalması suç
tur. Ama, bu aç suçluyu affetmek onun tekrar
ekmek çalmasını önliyemez. Ancak onu devam
lı olarak duyuracak bir gelir sahibi yapmakla
bunun önüne geçileiblir. Orman suçu ve suçlusu
•;.a bu durumdadır. Demek ki, bize düşen vazife
orman içinde yaşıyan insanımızı insanlık hay
siyetine yakışır bir hayata kavuşturabilmek için
her şeyden önce ona sürekli olarak geçimini
sağlamaktır. Güç olan fakat Devlete ve Devlet
adamlığına yakışan budur. Yani orman köylü
müzü ekonomik ve sosyal alanlarda ciddî ted
birler alarak kurtarmaktır, bâzı sayın Adalet
Partili arkadaşlarımız temel tedbirleri yani
ciddî bir orman reformunu bir yana bırakıp,
orman köylerini ve köylülerini kalkındırmak
yerine, yalnız orman suçlusunu affı hedef alan
bir gayretin içine girmişlerdir. Bunun kamu
oyuna yayılan menfi propogandalarmm şu son
günlere ait hazin sonuçlarını arz ediyorum.
Bugün birbirini kovalıyan orman yangınları
yurdumuzu sarmaktadır. Kocaeli Bölgesinde,
Kastamonu'da, Bozkurt'ta, Azdavay'da, Cide ve
Ayancıkta, Denizli'de, Tire'de - Düzce'de 10
yerde birden, Sakarya Bölgesinde 39 yerde
birden, Karasu'da, Akyazı'da, Geyve'de, Kay
narca'da, Hendek'te, Samsun'da, Kavak ilçesin
de, Biga'da ve daha pek çok yerlerde ormanla
rımız ataşe verilmiştir. Yalnız bu bölgelerde son
günlerde yanan ormanlarımızın miktarı 4 300
hektar olarak hesaplanmaktadır. Facianın daha
da iyi anlaşabilmesi için bir ölçü vereceğim.
Geçen 1988 yılı içinde yanan ormanlarımızın
toplam sayısı 344 ve yanan saha 5 470 hektar
iken yangınlar 1969 yılında hele son aylarda
gittikçe hızını artırarak yüzde yüzden fazla ço
ğalmış, ve daha yıl bitmeden 680, yerde 13 105
hektar orman yakılmıştır. Bunun gerçek nede
ni baklanda biz her hangi bir söz söylemeden
yetkililerin gazetelere geçen görüşlerini aynen
belirtiyorum.
Yetkililer diyorlar ki: «Orman suçlarının
affı konusunda Anayasada değişiklik yapılması
nı öngören kanun teklifinin Meclise verilmesin
den sonra yurdun çeşitli yerlerinde kasitli ola
rak çıkartılmış olan orman yangınları vahim
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bir hal almış ve binlerce dönüm ormanlık saha
yanmıştır.» ve ilâve ediyor yetkililer: «Bâzı
köylüler orman bölgelerini tarla haline getir
me amacı ile bu yola başvurmaktadırlar.» işte
yetkililerin ortak kanaatleri budur. Bütün bu
hazin duruma rağmen, Hükümet görevini yap
mamakta ve şu Anayasa hükmünü her türlü
vasıtayı kullanarak Türk halkına ilândan geri
durmaktadır. Anayasamızın 131 nci maddesine
göre, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faali
yet ve eyleme müsaade edilemez. Madde devam
ediyor «Yanan ormanların yerinde yeni orman
yetiştirilir. Ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve
hayvancılık yapılamaz.» Şu halde,orman yan
gınları sonucunda açılan tarlalardan köylünün
asla faydalanamıyacağı, Anayasanın bu hük
münün asla deyişmiyeceği, halka Hükümet ta
rafından kesin olarak duyurulmaiıdır. Ve Hü
kümet Türk yurdunun bu millî ve hayatî varlı
ğına Devlet haysiyetine yaraşır bir ciddiyetle
ve Anayasaya sadık ve saygılı olarak sahip çık
tığını göstermelidir. Suçlular süratle yakalan
mak, suç işlenmelerine mâni olunmalı ve yan
gınların önüne geçilmelidir. Aksi halde bu bü
yük vebalin sorumluluğundan hiç kimse bugün
ve yarın kendisini kurtaramıyacaktır.
Yüce Senatoyu saygılarla
E. P. sıralarından alkışlar.)

selâmlarım. (C.

3. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; orman
yangınları halikında konuşan Tabiî Üye Vehbi
Ersü ve Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'ya ce
vabı.
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, gündem
dışı buyurun.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Mv. ) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, Sayın Ersü ve Sayın Bekata orman suç
larının affı konusunda ve son günlerde memle
ketimizde vâki bâzı orman yangınları hakkında
mütalâalarını serdettiler. Bu arada Sayın Er
sü, uzun görüşmesi sırasında, ormanların yaban
cı sermaye ile işletilmesi hakkında Sayın Baş
bakana izafe edilen bir fikri de burada sayın se
natörlere ifade buyurdular. Evvelâ orman ve
Türkiye'de orman varlığı hakkındaki kesin mü
talâamızı bu vesileden istifade etmek suretiyle
bir kere daha ortaya koymak isteriz.,
Ormanların memleketimiz ekonomisinde ve
millî varlığımızın idamesinde ihmali mümkün
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olmıyaıı büyük bir yeri olduğunun, ormanların
ciddiyet ile muhafaza edilmesi lâzımgeldiğinin
idrâki içindeyiz, Bundan böyle de bu düşünce
ye sadık kalarak sahibolduğumuz orman sev
gisini memleketimizin her tarafında yer yer te
zahür ettirmek ve vatandaşlarımızı bu istika
mette imale etmek için her nevi gayreti göstereoeğia, Ayrıca, ormanlarımızın geliştirilmesi,
balamı ve tekniğe, ilme uygun olarak ormanlar
dan istifade olunmasını, orman içinde yaşıyan
vatandaşların ormanla münasebetlerinin tanzi
minde memleket menfaatlerine uygun bir has
sasiyeti göstermeye devanı edeceğiz. Bu hem
planımızın hem de Yüce Meclislere takdim etti
ğimiz Hükümet programımızın da bir gereğidir.
Bu noktayı bu suretle tesbit ettikten sonra Ana
yasanın hükmüne avdet etmek istiyorum.
Anayasamız İSİ nci maddesinde gayet sarih
hükümler vaz'etmiştir: Ve bu hüküm Anayasa
nın ilân edilmiş olması ile bütün Türk Vatan
daşlarına da ilân edilmiş bulunmakta, Anayasa
nın hükmü bu suretle her vatandaş tarafından
da bilinmektedir.
Sayın Bekata mütalâalarında, eğer yanlış
tesbit etmedimse, Anayasanın ilgili hükmü, Hü
kümet tarafından ilân edilmiyor, Hükümet gö
revini yapmıyor, şeklindedir.
Anayasanın hükmü ilân edilmiş, Anayasayı
her vatandaş biliyor. Ama, eğer ormandan tar
la açma maksadına müstenit olarak orman ya
kındasının bir suç olduğunun beyanı isteniyor
sa, eğer bu suretle meydana gelen tarlanın iktisabedilemiyeeeğinin beyanı isteniyorsa, huzu
runuzda bunu Hükümet adına veyan ediyorum.
3u türlü tarlalar iktisabedilemez. (O. H. P. sı
lalarından bravo sesleri) Hukuk sistemimiz de
budur, bu mümkün değildir. Bunun da Hükü
met olarak karşısındayız.
Bu meseleyi de tesbit ettikten sonra, izin ve
rirseniz Anayasanın 131 nci maddesini eleştire
lim: Devlet ormanların korunmasında ve or
manlık sahaların genişletilmesi için gerekli ka
nunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün orman
ların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanları
kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Dev
let ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletil
mesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar
saman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu ya-
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rarı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Or
manlara zarar verebilecek hiçbir eylem ve ha
rekete müsaade edilemez. Ormanlar içinde veya
hemen yalanında oturan halkın kalkındırılması
ve ormanı koruma bakımından gerekirse başka
yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir. Yanan
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve
bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık ya
pılamaz.»
Buraya kadar okuduğum Anayasanın 131 nci
maddesi, seçimler öncesinde siyasi partilerimiz
tarafından bahis konusu edilen orman suçları
için genel af çıkarılamaz hükmünü taşıyan son
fıkrasının dışındadır ve benim bildiğime göre
hiçbir siyasi kuruluşumuz da son fırkanın dı
şında Yüce Senatoya arz ve ifade ettiğim, oku
duğum 131 nci maddenin diğer fıkraları hak
kında bir mütalâada bir taahhütte, bir beyanda
bulunmamışlardır. Siyasi partiler ne diyorlar?
Diyorlar ki; Anayasanın 131 nci maddesinde bu
lunan ve onun son fıkrasında bulunan, orman
suçları için genel af çıkarılamaz, ormanların tah
ribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda ya
pılamaz. Orman suçları için genel af çıkarıla
maz, hükmü hiçbir Anayasada bulunmayan bir
hükümdür, bizim Anayasamızda var. Bu hükmü
değiştireceğiz. Siyasi partimizin, mensııbolduğum siyasi partinin Türkiye'de vatandaşa ta
ahhüdü yalnız buna aittir. Bu Türkiye'nin rea
litelerinden doğmaktadır. Nedir o realiteler,
hakikati inkâr etmenin mânası ve lüzumu yok
tur. Seneler senesi orman içerisinde yaşıyan
köylüyü kendi kaderine terk etmişiz, ne yer ne
içer buna bakmamışız. Geçim vasıtalarına bak
mamışız, çalışma sahası göstermemişiz, iş saha
sı açmamışız. Onu ormana muhtaç bırakmışız.
Aslında Türk köylüsünde orman sevgisi vardır.
Hem bu sevgi bize göre büyük bir sevgidir. O
itibarla da Türk köylüsü yaş yakan baş yakan,
der. O da bundan neşet etmektedir. Bu realite
yi dikkate almamışız. Anayasamıza bir hüküm
koymuşuz. Orman suçları affedilemez. Orman
suçlarının affedilemiyeceğine mütedair Anaya
samızın 131 nci maddesinin son fıkrası hükmü
başka şeydir, bunun kaldırılması başka şeydir.
Orman suçlarının affına mütedair bir kanunu
da getirmek başka şeydir. Evvelâ, bu iki konu
yu biribirinden sarih olarak ayırmak lâzımdır.
Tabiatiyle 131 nci maddenin son fıkrasındaki
hükmü kaldırdıktan sonra, tarifi yapılacak, han
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gi orman suçları affedilir, hangi tarihe kadar
olanlar affedilir, hangileri affedilmez diye bir
kanun teklifi veya bir kanun tasarısı yüce
meclislere gelirse, bunun münakaşası o zaman
yapılır. Benim bilgime göre; siyasi partiler ta
rafından ortaya konulan taahhüt, Anayasanın
131 nei maddesinin son fıkrasındaki bu hükme,
memleket gerçeklerine, realitelere ve af müesse
sesinin mahiyetine uygun bulunmadığı için,
Anayasadan çıkarma maksadına matuf bir si
yasi taahhüttür. Bu, ilân edildikten sonra mem
lekette orman yangınları olmuştur, bu onu teş
vik etmiştir gibi bir iddianın ben sahibi ola
mam. Belki bu doğrudur. Bu da suçtur, suç
lar da talribediliîiektedir. Ormanı yal ran, L,arla
açma maksadına müstenidolarak yakan veya
başka bir maksatla yakan, Orman Knununda
veya Ceza Kanununda konulan müeyyidelere
çarptırılır ve bu gerekli merciler tarafından da
takibediîmektedir.
Şimdi, bunun, Sayın Ersü'nün ifadesiyle,
Parlâmento aleyhindeki davranışlara; Anayasa
nın bu hükmünün kaldırılması sebebiyle Parlâ
mentonun alet olmasından nasıl bahsedilebildiğini bendeniz anlıyamadım.
Muhterem senatörler, Anayasa birinci mad
desi hariç...
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
İkinci dâhil, başlangıç kısmı dâhil.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Türkiye Devletinin şeklinin Cumhuriyet oldu
ğunun tadili dahi teklif edilemez. Bunun hari
cinde, Anayasa her hükmünün belirli, kendi
vaz 'etmiş olduğu usuller içerisinde değiştirilebi
leceğini kabul etmiş. Neden bu Anayasa içeri
rinde bulunan bir hülmıün, Anayasadaki usul
ler içerisinde değiştirilebilmesi Parlâmento aley
hinde bir davranış oluyor? Böyle bir teşebbüse
parlâmento alet oluyor diye mütalâa ediliyor?
Asıl bunu anlamak mümkün değildir. Asıl Par
lâmento faaliyetleri dışındaki davranış, bu şeMldeki bir beyanı Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünde ifade etmektir. Bendeniz Sayın Ersü'nün
buradaki mütalâasının Parlâmento dışı bir dav
ranış olduğunu ifade etmek istiyorum.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Parlâmento
kürsüsünü sokağa mı atıyorsunuz Sayın Bakan?
BAŞKAN — Sayın Ersü lütfen müdahale
etmeyiniz.
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Eğer, Anayasamın, bir hükmünü de
ğiştirmek mümkün olmasa idi, Anayasa vâzı
Anayasanın bir hükmünü değiştirmeyi tecviz
etmese idi, böyle bir hüküm koymazdı. Niçin
bu hükmü koymuş? Değitişrilebilir diye koy
muş. Zaman gelr şartl'ar değişir. O itibarla
Anayasanın bir hükmünü değiştirme imkânını
ve şeklinin bu Anayasada nizamlıyalını demiş
bu hükmü vaz'etmiş. Bir teklif gelir Meclis
lerde görüşülür, gerekli çoğunluk elde edilirse,
bu hüküm değiştirilir. Bunun Parlâmento dışı
bir davranış olarak tavsifi veyahut Parlâmen
to aleyhindeki davranışlara, Parlâmentonun
alet oluşu 'şeklindeki bir mütalâanın sureti katiyede isabetli olmadığını; bizatihi Anayasa
sisteminle aykırı bir ifade olduğunu bilhassa
belirtmek isterim.
İkinci nokta: Bu insani af perdesinin arka
sında ne var? diye bir yabancının broşürün
den veya bir raporundan bahsetmek suretiyle
yabancı sermaye ile ormanların işletilmesinin
Sayın Başbakan tarafından faydalı olacağı
hakkında bir mütalâayı beyan buyurdular.
Bendeniz raporu görmüş değilim. Ama şunu
ifade etmek isterim; Anayasanın 131 nci mad
desi sarih. Bunun devlet tarafından işletilece
ği de belli. Böyle bir düşüncenin Sayın Başba
kana izafe edilmesi yanlıştır, doğru değildir.
Eğer bir başka şahıs bunu raporunda belirt
miş ise, o, sahibine aittir. Yalnız orman sana
yiinin kurulması, eğer orman mahsullerinin bâ
zı tesislerde değerlendirilmesi şeklinde bir
mütalâadan bahsedilmiş ise, bu ayrı bir mese
ledir, bu tetkike değer. Birçok vesilelerle Yü
ce huzurunuzda ifade ettiğimiz gibi, kanunen
mümkün olan konularda şartları iyi değerlen
dirilmek kaydiyle, memleket gerçekleri ve men
faatleri dikkate alınmak suretiyle gerekiyorsa,
yabancı sermayeyi kullanmakta fayda olabilir
ve bunlar kullanılmaktadır. Mesele Türkiye'
nin menfaatlerini iyi ölçmekte, tesbit etmekte
dir. Yoksa, ormanın yabancılar tarafından işıletiîmesi fikri, hiç kimsede mevcuıdolamaz.
Anayasanın 131 nci maddesi de bu duruma
mânidir, orman sevgimiz de buna mânidir. Or
manı niçin yabancılar marifetiyle işleteceğiz?
Böyle birşey bahis mevzuu olamaz. Bu düşün
ceyi Yüce Senato kürsüsünde Hükümet adına
reddediyorum. Eğer Sayın Başbakanın dışında,
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muvafakati haricinde, muhtevası şu anda ben
ce malûm olmıyan bir raporda her hangi bir
şahıs bu istikamette bir mütalâa dercetmiş
ise bunu sahibine, merciine iade etmekten bü
yük bir zevk duyduğumu da belirtmek iste
rim.
Muhterem senatörlere şu hususu arz etmek
istiyorum; insanî olan, beşerin tabiatında bu
lunan affın arkasında, onun perdesinin arka
sında başka maksat aramayınız. Bunların ar
kasında başka maksat yoktur. Bunların arka
sında sadece Türkiye'nin gerçekleri vardır.
Türkiye'nin, Türk vatandaşının gerçek duru
munu teşhis vardır. Türk vatandaşının el atıl
mamış dertlerine son vermek ve onu daha iyi
hayat imkânlarına kavuşturmakla görevli Dev
letin bu görevine yönelmesi bahis mevzuudur.
Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. Yoklar.
4. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; yir
mi kadar öğretmenin, mutemet değiştirme yü
zünden maaş alamadıklarına dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Atmaca, Çubuk öğret
menlerinin maaşlarının ödenmemesi konusun
da buyurun.
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın
Başkan değerli arkadaşlarım, Ankara Çubuk
öğretmenlerinden bir kısmının maaşı üç aydır
ödenmemekte, öğretmenler maaş alamamakta.
Olay su şekilde cereyan ediyor; Ağustos ayın
da 20 kadar Çubuk ilkokulu öğretmeni eski
mutemetlerinin birtakım davranışları dolayısiyle, mutemetlerini değiştirip, başka, kendile
rinin itimat ettikleri, güvendikleri bir zatı mu
temet olarak tâyin ediyorlar. Bu kanunî hak
kın karşısına kaymakam, ilk öğretim müdürü
ve mal müdürü çıkıyor. «Hayır» diyor, bizim
gösterdiğimiz mutemet vasıtasiyle maaşınızı
alabilirsiniz, siz istediğiniz bir başkasını mute
met tâyin edemezsiniz.
Halbuki gerek Mühasebei Umumiye Ka
nunu gerekse malî diğer kanunlar her Devlet
memurunun itimat ettiği şahsı mutemet tâyin
etmek hakkını kendisine tanımıştır. Eğer ti
pim gösterdiğimiz mutemedi azletmez, ona iti
madınızı devam ettirmezseniz maaşınızı ver
meyiz, diyorlar.
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Öğretmenler bu durumu Ankara Valisine
bildiriyorlar, Vali defterdarlıktan mütalâa
soruyor, defterdarlık her Devlet Memurunun
istediğini ve itimat ettiğini mutemet tâyin et
me hakkına haizdir, diyor.
Sayın Vali kaymakamlığa emir veriyor,
öğretmenler haklıdır, istedikten mutemet vasıtasiyle maaşlarının ödenmesi. Bu emri götüren
öğretmenlere kaymakam: «Arfcıik tou bir haysi
yet meselesi oldu, ben vali falan tanımam, emir
tanımam, ödemem» diyor. Durum Millî Eğitim
Bakanlığına intikal ediyor, Millî Eğitim Ba
kanlığı aynı valinin mütalâasına uyarak öğret
menlerin kanuni hakkının ödemesi gerektiğini,
'istedikleri mutemet yoliyle ödenmesi gerekti
ğini bildiriyor.
Fakat buna da kaymakam, ilk öğretim mü
dür ve mal müdür üçlüsü, hayır ödemeyiz di
yorlar. öğretmenler Eylül, Ekim, Kasım ve
halen Aralık ayı maaşlannı alaJbilmiş değiller,
bu ihtilâf halledilmediği için.
Şimdi Sayın İçişleri Bakanından, Sayın
Millî Eğitim Bakanından ve Sayın Maliye Ba
kanından bu emir ve ferman dinlemiyen ilçe
kaymakamı, ilk öğretim müdürü Ve mal mü
dürüne söz dinletecek şekilde emir verip öğ
retmenlerin mağduriyetinin giderilmesini ken
dilerinden rica etmek için söz aldım.
Hepinizi saygiyle selâmlarını. (Alkışlar)
5. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin; yan
resmî bir Suriye gazetesinde çıkan Hatay'la ilgili
makale hakkında demeci
BAŞKAN — Saym Delivelioğlu Hatay hak
kında bir Suriye gazetesinde çıkan yazı dolayısiyle, Buyurun.
MUSTAFA DELİ VELÎ (Hatay) — Bayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Şam'da çıkan
bir yarı resmî hükümet gazetesi bulunan Essavra Gazetesindeki yazılar bizim matbuata da
intikal etmiştir. Bendeniz de matbuattan oku
dum.
Diyor ki, Essavra Gazetesinin başmuharriri;
«Arapların mücadelesi İskenderun'dan Filis
tin'e kadar uzanır» başlığını taşıyan bu yazıda
İskenderun ile Filistin'in, biri Kuzeyde öbürü
Güneyde Arap dâvasının iki trajik yönünü tem
sil ettiği» ileri sürülmekte, iki olayın tarihçesi
yapıldıktan sonra; «Bu iki olay halkımıza ve
ulusumuza karşı önceden tasarlanmış eski bir
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emperyalist plânın gerçekleştirilmesidir. Bu iki
olay İskenderun'da 29 Kasım 1937, Filistin'de
29 Kasım 1947, sonra da 5 Haziran 19S7 de hal
kımızın mâruz kaldığı gizli istilâ ve saldırı an
laşmasını ortaya koymaktadır» diye Hatay'ı is
ter,
Arkadaşlar, bu yazıyı burada okumak ona
bir kıymet vermektir. Bendeniz bu yazının kıy
metinin olmadığını, söylenenden ziyade söyiiyenin de kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bütün
arkadaşlarımın da bildiğine kaaniim. Onun için
bu yazıyı burada okumak ayrıca bir kıymet
izafe etmek olur;
Acaba Suriye'nin böyle bir talebi is'af edile
bilir mi? Bir gerçek değeri var mı? Realiteyle
bir yoldaşlığı var mı? Gibi de insanın hatırına
gelir. Aynı zamanda talebi yapan devletin ki,
devlet tâbirini dahi fazla görüyorum, zira bun
lara bir kıymet izafe etmek olur. Hayır arkadaş
lar, ben bunlara kıymet ifade etmek için bu
kürsüde kıymetli vaktinizi işgal etmedim. Böy
le bir yazı dolayısiyle kendi milletimin, kendi
vatanımın, kendi bütünlüğümün, gençliğiyle,
ordusuyla, halkıyla haysiyet ve hassasiyetinin
güçlülüğünü gördüğüm için, bunun için kürsü
ye çıktım. Yoksa bir Suriyeli gazetede yası yas
mış, hiçbir mâna ifade etmez.
Arkadaşlar, Hataylılar biraz da bu işte ya
ralıdır. Bugün Suriye'ye gidersiniz şehirden şehire dolaşırken, bizim sancak, derler. Neresi san
cak?... Hatay bizim sancak. Alacağız. E, ne ala
caksın? Haydi buyurun... İşçisi öyle, memuru
öyle, büyüğü öyle, yaşlısı öyle, bizim sancak,
der,
Evvelâ Hatay'dan bahsetmek isterim. Hepi
nizin bildiğine kaaniim, Arkadaşlar, Hatay Os
manlı Devletinin Birinci Dünya Harbinden son
ra Fransa işgalinde kalmış. Fransa işgalinde
kalıp Türk orduları çekildiği zaman Fransız iş
galinin başladığı günden itibaren Hatay kurtu
luncaya kadar kendi savaşını içinde veren bir
beldedir. Misalleri çok. Ben, bir iki misal ile
Hatay'ı ve Hataylıyı müsaadenizle anlatmak
istiyorum,
Fransızlar İskenderun'u işgal ederler, ne ka
dar ileri gelen, Hataylıların ileri gelen, o dev
rin ileri gelenleri varsa çağırırlar, 25 . 30 kişi
lik bir komisyon kurarlar. Komisyona işgal ku
mandanı der ki : Biz dost olarak geldik, sizinle
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beraber çalışmak isteriz, bizim noktai nazarımızı kabul edin, muvaffakiyetinizi ve mutabaka
tınızı bildirin, der.
Csbe tûlik edilir, ikinci celsede 25 kişiden
veya 30 kişiden hiç kimse gelmez.
İkinci bir komisyon kurulur, ayrı bir otuz
kigi bulunur. Aynı... üçüncü 30 kişiyi çağırdık
ları zaman Belanlı - ismini hatırlıyamadım bir defa söz alır, der ki : «Kumandan bey, ku
mandan bey, sen yolunda git, biz yolumuzda gi
deceğiz. Sen buraya bin tane Heyet getirsen sa
na mutavaat edecek bir tek Hataylı bulamaz
sın.»
Ve ondan sonra Hatay mücadelesi bağlamış
tı':, kendisi burada olduğu için, yakm arkada
şımız olduğu için fazla bahsetmek istemeni.
bunun mücahitliğini, mücadelesini yapanlardan
ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da minnet
ve şükran borçlarımı da eda etmek isterim.
Sonra, arkadaşlar o devirde Ankara'da Fran
sızlarla bir anlaşmaya gidilir. Ankara Andlaşmasmda Hatay'ın Fransızlara bırakılması mevzuubahistir. O devrin gazeteüeri yazar, Hatay'
dan telgraflar yağar. 27 tane, Birinci Büyük
Millet Meclisi zabıtlarında vardır. Ankara'ya
çekilen telgraflar şudur : «Nasıl anlaşırsanız an
laşınız, biz istiklâlimizi istiyoruz. Fransız man
dasını, Fransız istilâsını, işgalini istemeyiz. Na
sıl anlaşırsanız andasınız bizi bağlamaz» diye tel
graf çekilir.
O devrin Atatürk'e yakınlarından birisi tel
grafı getirir rahmetliye - nur içinde yatsın - :
Efendim, siz nasıl çalışıyorsunuz, anlaşmalarla,
andlaşmalarta işgali, mandayı bilmem neye çe
viriyorsunuz bak aşağıdan 25 tane telgraf sizin
tutumunuzu beğenmiyor, yani tecziye edilsin,
onJlar kınansın» diye telgrafı okuduğu zaman
şöyle elini tutar : «Onlar tecziye değil, takdir
edilmek, tebrik edilmek lâzımgelir» der. İşte Ha
tay'ın mücadelesi o günden başlar.
Ar'kadaşlar, inanınız talebelik hayatımızda
dahi hiçbir Türk çocuğu Arapça dersinin kita-
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bini almamıştır. İlk mekteplerde mecburi Arap
ça dersi vardı, Arapça dersinin kitabını alma
mıştır. Hiçbir Türk çocuğu Arapçadan - tam not
devrinde beş numara idi - beş almamıştır. Bir
veya sıfırdır. Hiçbir Türk çocuğu o devirde lisa
nın dahi kıymetini bilmediğimiz için Fransızcayı
dahi öğrenmemiştir. Öğrenmemeye çalıştık, hele
Arapçayı katiyen. Hiçbir Türk çocuğu o devirde
Arap çoğunluğun bulunduğu kısımlarda, o dev
ri, onları benimsiyen kimselerle yanyana otur
mamıştır. Yalnız şunu da söylemek boynumun
borcudur. O devirde, dahi bize Hatay toprakları
içinde Türk idealini, Türk dinamizmini yarata
bilmek için Türkler kadar gayret gösteren alevi
kardeşlerimiz vardır, onlara da bu kürsüden
minnet ve şükrandanım arz etmek isterim.
Şimdi Hatay böyle kaldı. İşte o mücadelenin
neticesidir ki, rahmetli Atatürk ve o devrin in
sanları Hatay'ın o mücadelesinin neticesindedir
ki, 40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz dendi ve
Hatay Türk hudutları içine alındı. İşte Hatay,
şimdi Hatay'dan, bizden toprak istiyen, sancağı
istiyen Suriye'ye sesleniyorum. Ne ile istiyor
sun? Ne ile mukayese edeyim? Senin taşında
toprağında, hamurunda, çamurunda kanın olan
bir avuç toprağın var mı? Bir Malazgirt'in
var mı? Bir çağı değiştiren fetihlerin var mı?
Bir istiklâli Savaşın var mı? Bir bombası kalma
yan, düşman bombasını tekrar kendisine iade et
mek suretiyle cephede hat değiştirip hat istilâ
eden, işgal eden bir askerin var mı? Yok. Sonra
senin senelerce Avrupa'da çocuklarını korkut
mak için «Türkler geliyor» diye bir ünün, var
mı? Yok. Ne ile alacaksın?, Göstermelik askerle
mi? Yalnız haysiyeti için, şerefi için askerine
dahi göğsünü geren subayın mı? Hayır. Paray
la çalışan insanlarınla mı sancağı alacaksın?.
Son söz oilarak bu gazeteye şunu söylemek
isterim, bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz
yok. Ama toprağımızda gözü olanın gözüne ba
tacak kuvvetimiz vardır, kudretimiz vardır, her
şeyimiz vardır, haberin ola. Saygılarımı suna
rım. (Şiddetli alkışlar)

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Refet S ezgin'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/819)

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
vardır okutuyorum :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazifeyle yurt dışına gidecek olan Dışişleri
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Bakanı İhsan Safari Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Balkanlığına Devlet Bakanı Refet
Sezgin'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Mesut Erez'e, dönüşüne kadar, Ça
lışma Bakanı Seyfi Oztürk'ün; vekillik edeceğine
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/820)
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BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazifeyle yurt dışına giden Millî Savunma
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar;
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın tekljfi üzerine, uygun g'örülmüş oldu
ğunu arz ©derim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur^

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazifeyle yurt dışına gidecek olan Maliye
Bakanı Mesut Erez'in dönüsüne kadar; Maliye
Bakanlığına, Çalışma Bakanı Seyfi Oztürk'ün
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
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4. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in; Millî
Eğitim Komisyonu
üyeliğinden istifasına dair
önergesi
BAŞKAN — Sayın Dikeçlig-il'in Komisyon
dan istifa önergesi vardır, okutuyorum :
Sayın Senato Divanı Başkanlığına
Millî Eğitim Komisyonundan istifa ettiğimi
saygılarımla arz ederim.
Kayseri
Hüsnü Dikeçligil

3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin
Atabeyli'nin I
3 Aralık 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te
vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez \ Birleşik toplantı yapılacağını bilgilerinize arz
keresi (3/821)
i ederim.
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanılma
larına imkân veya lüzum kalmıyan harb Sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında
ki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanunu
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/241; Cumhuriyet Senatosu
1/1012) (S. Sayısı: 1283) (1)

Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler
kısmında bulunan 1283 sıra sayılı kanun tasa
rısının, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme sü
resi dolmak üzere bulunduğundan tasarının gün
demde mevcut bütün işlere takdimen, sözlü so
rulara da şâmil olmak üzere, öncelik ve ivedilikla görüşülmesini arz ve teklif ederim.

ilişkin bir önerg-e

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü
Sakarya
Osman Salihoğlu

(1) 1283 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

BAŞKAN — Kanun tasarısı şudur: «Tahsis
edildikleri g-ayelerle kullanılmalarına imkân ve
ya lüzum kalmıyan Harb sefinelerinin satılma
sına yetki verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963

BAŞKAN — Gündemle
vardır, okutuyorum :
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tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı».
Sözü edilen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi teklif edil
mektedir. Önerge üzerinde söz istiyen? Yok.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon?.. Burada. Hükümet?,. Burada.
Son Komisyon olarak Bütçe ve Plân Komisyo
nudur. Komisyon raporunun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
Komisyon raporu üzerinde söz istiyen? Yok.
ivedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilik hususu
kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir,
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir mad
de ekelnmesine dair kanun
Madde 1.— Tahsis edildikleri gayelerde
kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan
harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi
hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde — Bu gemilerden biri veya bir
kısmı tahmin edilen bedeli karşılığında
Ma
liye ve Millî Savunma bakanlıklarınca teşkil
edilecek bir kurul tarafından pazarlık ve de
ğer takdiri yapılmak suretiyle yabancı memle
ketlerden tedarik edilecek bir gemi ile değiş
tirilebilir.
Bu değiştirme için üste para vermek gerek
tiğinde, 3 ncü maddeye göre, Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinde açılan özel bölümden,
yetmediği takdirde ilgili diğer tertipten tediye
yapılabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürülüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istsiyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
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rum: Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî
Savunma ve Maliye bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve
aleyhte söz istiyen?
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Lehin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Arıburun lehinde buyu
run.
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Muhte
rem Başkanım, sayın arkadaşlarım; bu kanu
nun aynı zamanda acıklı, bâzı hissi taraflara
da dokunan bir hususiyeti var. Donanmamızın,
uzun müddet tarihî şan ve şöhretini taşımış
olan birkaç gemimiz vardır. Onlar da, bu meyanda satılmak için, uzun senelerden beri sıra
beklemektedir. Yavuz 'gibi, Hamidiye gibi. Bu
deniz vasıtalarımız diğer vasıtalara benzemi
yor. Bütün Türk Milleti ilgileniyor, ismiyle
duyulmuştur, beşikten ta yataktaki hastalara
kadar bütün Türk Milletinin üzerinde bunların
etkisi vardır. Bir Hamidiye'yi bizler hiçbir za
man unutamayız, bir Yavuz'u hiçbir zaman unu
tamaz, ne Karadenizliler, ne kıyı halkı ne de
biraz tarih okumuş olan çocuklar. Fakat, mec
buriyet var. daha evvel, bendeniz üniforma
taşırken de, bunlar zaman zaman Şûraya gel
miştir. Gönlümüzden geçmemiştir, geçmemiştir,
birkaç defa geri çevirdik, satılmasınlar, müze
ye koysunlar diye. Fakat denizcilerimiz bize
bunların durduğu yerde de büyük masraflara
tekabül ettiğini, hiç olmazsa yerine başka ge
mi alınırsa bunların bâzı hissî ve millî şereflere
mütaallik, yahut ona bağlı olan bâzı hususları
da beraber kapsıyabileceklerini söylemişlerdir,
hattâ söz vermişlerdir. Bunun üzerine, satıl
ması için lâzımgelen muameleye tevessül edil
miştir.
Şimdi, benim bu arada bir temennim var;
bilhassa Millî Savunma Bakanlığını temsil eden
arkadaşlarımız vasıtasiyle denizlerimize ulaştı
rılmasını istirham ederim. Mademki bunlar ve
rilecektir ve ikisinin yerine bir gemi veya bir
kaçının yerine bir, iki gemi alınacaktır, bunla
rın isimlerini hiç olmazsa yeni gelecek olan ge-
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milere takmak suretiyle, temadi ettirsinler, şa
nım, şöhretini, ismini millet muvacehesinde ta
rihimizin üzerinde temadi ettirsinler. Şanlı bay
rağımızı, hiç olmazsa onun yavrusu dahi olsa;
yavrusu derecesinde bir gemi dahi olsa, o bü
yük ismi taşımak suretiyle hâtıralarını daima
götürebilecek bir durum yaratsınlar. Benim te
mennim bu, hiç olmazsa yeni gelecek gemilere
sonra acı ile de bakarız, deriz ki; vaktiyle bu,
çok büyük bir gemi idi, şan ve şöhretini hakika-
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ten lâyikı ile temsil ediyordu, şimdi küçüldü,
ama ilk fırsatta biz yerine bir büyüğünü yapa
cağız, bir üçüncü Yavuz, bir üçüncü Hamidiye
koymak suretiyle şanımızla mütenasip bir ge
miyi donanmamıza hediye edeceğiz diye biz de
teselli bulmuş oluruz..
Mâruzâtım ve istirhamım bu, saygılarımı su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tasarı üzerinde görüşmeler bit
miştir, açık oylarınıza arz edilecektir.

6. — SEÇ
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
1. — Komisyonlara üye seçimi.
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye se
çimi.
3. — Yüksek
Hâkimler Kuruluna üç asıl
üye seçimi.
4. — Yüksek Hâkimler
üye secimi.

Kuruluna

bir yedek

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu seçimlerin ya
pılabilmesi için gruplararası mutabakat ve ça
lışmalar gerekli bulunmaktadır. Seçime gidildi
ği takdirde bir sonuç almamıyacağı açıkça gö
rülmektedir. Bu sebeple, izin verirseniz, bu se
çimlere gitmeyip gündemin diğer maddelerine
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

7. — SORULAR VE CEVAPLARI
A)

SÖZLÜ

BÂŞKAN — Sorulara geçiyoruz.
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından
sözlü sorusu (6/500)
BAŞKAN — Sayın Ucuzal? Burada, Orman
Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
,2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir
Üyesi
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan
çiftçilerimize Konya'nın Alhnova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/516)
BAŞKAN — Sayın özmen? Burada, Tarım
Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır,

SORULAR
BAŞKAN — Sayın Özmen? Burada, Tarım
Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmamaları
sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/523)
BAŞKAN — Sayın Öztürk?. Yok.
Millî Eğitim Bakanı? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in İstanbul'da LCC, Language And
Culture Center ismi ile faaliyette bulunan özel
öğretim kurumuna dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/524)

BAŞKAN — Sayın Özgüneş? Burada.
3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Millî Eğitim Bakanı? Yok.
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy -'
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına
dair !
6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521)
\ Osman Alihocagil'in,
Erzurum'da sağlık ocağı
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ve sağlık evi sayılarına dair Sağhk Bakanından
sözlü sorusu (6/528)
BAŞKAN — Sayın Ali Hocagil? Yok.
Sayın Sağlık Bakam? Burada.
Sayın üye bulunmadığı için gelecek Birleşi
me bırakılmıştır.
7. — Cumhuriyet Senatosu 31 araş Üyesi Hil
mi Soy dan'm, üç ilçeyi 31 ar aş'a bağlıyan yolun
asfalt yapımına dair Bayındırlık
Bakanından
sözlü sorusu (6/529)
BAŞKAN — Sayın Soydan? Yok.
Sayın Bayındırlık Bakanı? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, 31Mî Eğitim Şûrası toplantı
larına dair 31 illi Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/495)
BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok.
Millî Eğitim Bakanı? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşekkülleri
bütçelerinden ücret alan müstahdemlere dair
31 aliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
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yın Bakan salona gelmişlerdir, örnekleri de geç
miş tatbikatta vardır, tekrar görüşülmesi müm
kündür. Bu sebeple soru sahibi ile cevap verecek
Bakan geldiklerinden konuyu görüşeceğiz.
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hale ettikleri görevlere atanmamaları
sebeplerine dair sözlü sorusu ve 31ülî Eğitim Ba
kanı Orhan Oğuz'un cevabı (6/523)
BAŞKAN — 4 ncü sıradaki sözlü soruyu
okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim.
27 . 11 . 1968
Sivas Senatörü
Hüseyin Öztürk
1. — Eğitim Enstitüleri, Eğitim Bölümlerini
bitiren 200 kadar öğretmenin bir kaç yıldan beri
hak ettikleri görevlere atanmamasının sebepleri
nelerdir.

BAŞKAN — Sayın Sarlıcaflı? Yok.
Hükümet adına cevap verecek? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT nin malî sıkıntılarına dair
Turizm ve Tanıtma Bakanından
sözlü sorusu
(6/536)
BAŞKAN — Sayın Öztürk? Burada.

2. — Bu öğretmenler, Eğitim Bölümünden
mezun olduktan sonra ilköğretim müfettişliği,
ilk öğretmen okullarında meslek dersleri öğret
menliği, bölge yatılı okulları müdürlükleri, ilk
öğretim müdürlüğü ve yetiştirme yurtları mü
dürlükleri gjbi görevlere hemen atanmaları ge
rekirken bu atanmaların yapılmama sebepleri
nelerdir?
3. — ikinci maddede isimlerini verdiğim yer
lerde çalıştırılan öğretmenlerin, Eğitim Bölü
mü mezunları gibi bir eğitim formasyonundan
geçip geçmediğinin ve daha önceki ihtiyaca göre
3 veya 6 aylık kurslardan geçirildikten sonra
bu görevlere verilmiş olmalarının dikkate alın
ması, buna göre Eğitim Bölümü mezunlarının
daha güçlü, daha yeterli oluşlarının hesaba ka
tılarak bâzılarına bu öğretmeTLİerJn atanmaları
için bir inceleme yapılmış mıdır?

Turizm ve Tanıtma Bakanı? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben, geldim,
Sayın Millî Eğitim Bakanı da burada. Bundan
evvelki sorumun cevaplandırılmasını rica ede
rim...
BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün, biraz önce
okunan, Millî Eğitim Şûrası toplantısına dair,
.Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu gelecek
birleşime bırakıllmış idi. Sayın soru sahibi ile sa

4. — Eğitim Bölümünü bitiren öğretmenler,
bu bölümde idarecilik bilgileri ile dolu olarak ye
tişmektedirler. Diğer bölümlerle kıyaslanamıyacak ölçüde idarecilik bilgisini, teşkilât dersi
adı altında okurlar. Meslekî ve yönetimle ilgili
bütün kanun, yönetmelik ve tüzükleri tam ince
lerler. insanı tanıma, yöneltme bakımından pedegojjı psikoloji, sosyoloji ve bütün rehberlik
tenkidlerini öğrenirler. Bunlar yönetticilikle ilgi
li başlıca bilim dallarıdır. Bu derslerin smavla-

BAŞKAN — Sayın Ali Hocaffil? Yok.
Hükümet adına cevap verecek? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalının, Ayvalık'ta Sarmısaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/534)
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ra hak edilmiş olması, Eğitim Bölümü mezunla
rını yönetici olarak atamada başlıca nedenler
dir. Millî Eğitim Bakanlığında bu gibi branş
laşmalar dikkate alınmadığından, idareciler
rasgele atanmakta, bunun için de okullarımız
daki randımansızlık, verimsizlik, klâsik eğitim öğretim ve yönetim işi bir çıkmaza doğru sürük
lenip gitmektedir. Bunların dikkate alınmama
sebeplerinin açıklanması
5. Anayasa, kişilere yetenekleri nisbetinde
eğitim ve öğretim yönünden gelişme imkânını
vermiştir. Öğretmenler de bu Anayasa esprisi
gereğince yüksek okulları bitirerek Devletin
sağladığı yükselme ve gelişme imkânlarına ka
vuşmak için ağır malî külfete katlanmakta ve
"büyük enerji harcamakta ve yıpranmaktadır.
Karşılığı ise, bugünkü Millî Eğitim Bakanının
plânsız, programsız tutumu karşısında öğret
menleri hüsrana uğratmak olmuştur. Buna niçin
sefbefbolunmaktadır?
6. Daha önce plansızlık ve ileriyi göreme
dim, ilköğretim müfettişlikleri rasgele açılan
kurslarla doldurulmuş, bugün o isin tam ehli
olan Eğitim Bölümü mezunları ise. hak ettikleri
görevlere atanamamaktadırlar. Bu öğretmenler
dfha ne kadar zaman haklarını alamıyacaklardır?
7. Bütün dünyada idarecilik bilimsel bir
meslek olarak ele alındığına ve bu bölümde
yüksek öğretim kurumları açılarak yöneticiler
yetiştirildiğine bakılınca, Eğitim bölümü mezun
ları ile Amme Enstitüsü mezunlarının da bi'zde
bu ihtiyaçtan doğduğu ve yöneticiliklere bunla
rın atanmasının gerektiği zorunluğu ortaya çık
maktadır. Nedense Millî Eğitim Bakanlığı bu
gerçeği kabul etmemekte ve bu bölüm mezun
larını idareciliğe tüm olarak atamadan kaçın
maktadır. Bu tutumun eğitim - öğretimi ve yö
netim işlerimizin aksamasına sebebolduğu ise,
Millî Eğitim Bakanlığınca dikkate alınmış mı
dır?
8. Eğitim bölümü mezunu 200 kadar öğret
men için Millî Eğitim Bakanı çıkar yol olarak
neler düşünmektedir? Şahısların ve Devletin
yüksek okulların bitirilişinde harcanan para ve
emeğin karşılığının verilmesi için nasıl bir çö
züm düşünülmektedir? Bu öğretmenlerin en kı
sa zamanda hak ettikleri yerlere atanmasında
ne gibi gayret sarf edilmektedir.
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BAŞKAN — Sayın öztürk, önergenizin 6
ncı maddesinde «şimdiki Bakan» diyorsunuz.
Bu 6 ncı kısım, tabiî, bir önceki Bakana aittir.
Buvurun, Savın Millî Eğitim Bakanı.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun çok kıymetli üyeleri;
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Saym Hüse
yin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmaları
konusunda, vermiş olduğu sözlü soruya, sırala
ra sadık kalmak suretiyle aynen cevap arz edi
yorum.
1. Eğitim Enstitülerinin eğitim bölümleri
ni bitiren 236 kişi görev almak üzere başvur
muş ve bu 236 kişi sıraya alınmış bulunmakta
dır. Bunlardan 184 ü yatılı bölge okulu, 4 ü ye
tiştirme yurdu, 13 ü ilkokul, 1 i sağırlar okulu
müdürlüklerine atanmış bulunmaktadır. 17 ta
nesi ortaokullarda resim - iş, beden eğitimi, mü
zik öğretmeni olarak görev almıştır. 8 kişinin
ilköğretmen okulları meslek dersleri öğretmen
liğine atanmaları yapılmış, 3 kişinin de evrakı
işlemde bulunmaktadır.
Eğitim Enstitülerinin eğitim bölümlerini 3
yıla çıkarmış olduğumuzdan ötürü önümüzdeki
öğretim yılında mezun vermiyecektir. Böyle
likle ihtiyacımız olan 50 müfettiş, geri kalan
mezunlardan seçilme imkânına kavuşmuş ola
caktır.
ikinci suale cevabımız, Eğitim Enstitüleri
nin eğitim bölümünü bitirenlerin hemen tâyin
lerinin yapılmaması sebebi; yukarıda bahsedi
len, eğitim kurumlarında ihtiyacın bulunmayı
şından doğmaktadır.
Üçüncü suale cevabımız; Eğitim Enstitüsü,
eğitim bölümünü bitirenlerin ilköğretim ku
rumlarında boşalacak yerlere atanmalarında
öncelik tanınması konusunda, illere üç tane
genelge gönderilmiş bulunmaktadır.
Dördüncü suale cevabımız; yöneticilikle il
gili olarak yapılacak atamalarda Eğitim Ens
titüsü eğitim bölümünü bitirenlere öncelik ta
nınmaktadır.
Beşinci sual; tabiatiyle, Sayın öztürk'ün
ifade ettiği sözleri üzerime almıyorum. Bir yük
sek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, istihdam
sahası bulunmadığı hallerde, yeni bir göreve
atanmayı gerektirmemektedir. Ayrıca, Devlet
böyle bir taahhüde de girmiş değildir. Kaldı
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M, bu elemanlar halen Devlet memuru statüsü
içinde görev yapmaya devam etmektedir. Yük
sek öğrenim kurumlarında öğrenilen bilgilerin,
bulunulan göreve uygulanması tercihe şayan
dır. Bundan böyle yapacağımız faaliyetlerde,
bilhassa plân hedeflerine uygun olarak, insangücü israfının önüne geçilmesi için gerekli ti
tizlik gösterilecektir.
Altıncı suallerine cevabımız; iki yıldan beri
müfettişlik kursu açılmamaktadır, bundan böy
le de bu kursların açılması düşünülmemektedir.
Ayrıca, Eğitim Enstitülerinin eğitim bölümle
rini bitirenlere, durumlarına uygun görev ve
rilmektedir.
Yedinci sual; eğitim teşkilâtımızda idareci
lik hizmeti, çok iyi bilindiği gibi, sınırlı bulun
maktadır. Bu sınırlılık sebebiyle, tabiatiyle, or
taya bâzı sıkıntılar çıkmaktadır. Âmme Enstitüsüyle, eğitim bölümü mezunlarının bütünü
nü yönetim islerinde görevlendirmek gibi İ3İr
yol takip edildiği takdirde, hizmet sektör
leri arasmdaM muvazenenin bozulacağı tabiîdir.
Kaldı ki, söz konusu bölümlerin mezunlarının
yukarıda izah edildiği şekilde, yatılı böl^e oku
lu, yetiştirme yurdu, okul ve ilk öğretim mü
dürlüklerine de, tercihan tâyinleri yapılmak su*
retiyle, idari bilgileri değerlendirilmektedir.
Sayın Senatör Hüseyin öztürk, saydığımız
bu hizmetleri idari görev olarak her halde ka
bul edeceklerdir.
Sekizinci suale cevabımız; eğitim bölümü
mezunlarının tâyinleri, istihdam yerlerinin plân
hedeflerine uygun olarak, ihtiyaç nisbetinde
kullanılmaya devam edilmesi yönünde olacak
tır. Eğitim bölümünü dışarıdan bitirenler, yatı
lılık statüsüne dâhil olmadıklarından, Devletin
para ve emeğinin zayi olması şeklinde bir iddia
söz konusu olamıyacaktır.
Durumu bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Öztürk.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, Sayın Bakana çok te
şekkür ederim. Verdiği bilgi, hiç olmazsa bir
işe başlanmış, ve hakikaten üzerinde durduğu
muz bir meselenin, çözümüne el atılmış olması
bakımından faydalıdır. Yalnız bâzı noktalara
şurada dokunmak isterim. Elimizdeki, yine Mil
lî Eğitim Bakanlığının çıkardığı istatistiklere
dayanarak, gelişmelerle birlikte karşılaştırdığı
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mız zaman, ihtiyacın olup olmadığı neticesi or
taya çıkacaktır, sanırım.
1967 - 1968 yılı ilköğretim müfettiş sayısı
1 305 tir, okul sayısı 29 082, her ilköğretim
müfettişine 1967 - 1968 öğretim yılında 23 okul
82 öğretmen düşüyor, 1989 yılma bakıyoruz;
okul sayısı 40 000 i bulmuş, müfettiş sayısı
I 303 e inmiş, iki noksanlaşmış, ilköğretim mü
fettişlerinden 17 si ayrılmış veya başka yerlere
tâyin olunmuş, 15 yeniden tâyin olmuş. Yine
ilköğretim müfettişi sayısında bir artış göster
memiş. Buna karşılık öğrenci sayısı, 1968 e gö
re, 300 000 küsur artmış, öğretmen sayısı da
her yıl 15 000 kadar artmaktadır. Müfettiş sa
yısı artmaz, öğrenci ve öğretmen sayısı artarsa
ihtiyaç olup olmadığı kendiliğinden ortaya çıkı
yor. Ben durumu şu şekilde ortaya koymak is
terim: önce soruları daha çok toplu halde açıklıyacağım, Sayın Bakanın madde madde açık
ladıklarının birçoğu bu topla açıklama içinde
geçecek.
Eğitim Enstitüsünün pedagoji bölümü me
zunu müfettiş sayısı; 682 erkek, bir bayan olmak
üzere, 683 kişi; Eğitim Enstitüsünün diğer bö
lümlerinden, özel eğitimden mezunlar 33 kişi,
7135 sayılı Kanuna göre Yüksek Köy Enstitü
sü mezunları 49 kişi, ilköğretmen okulu mezunu
72 kişi, bir zamanlar iki üç aylık bir kursa
tabi tutularak alman müfettiş sayısı da, 468 dir.
Hepsi, 1 305 ilköğretim müfettişi var. Bu,
1967 - 1968 öğretim yılındaki durum. Bu müfet
tiş sayısı bugün de hiç artış göstermemiş, se
beplerini araştırdım, genel müdür arkadaşları
mızla görüştüm, konuştum, dedilerki; « bunun
artmama sebebi, müfettiş tâyin edememe sebe
bimiz daha çok para meselesidir». Nitekim,
bakıyorum; buradaki ayrılan tahsisata, 1966
yılında ilköğretim müfettişlerinin geçici gö
rev yolluğu için 9 500 000 teklif yapılmış,
7 750 000 lira tahsin edilmiş. 1967 yılında
II G00 000 teklif edilmiş, bütçede 9 milyon lira
kalmış. 1968 yılında 9 milyon teklif edilmiş,
yani aynısı olsun denmiş fakat, 6 750 000 lira
tahsis edilmiş. Sorduğumuz zaman genel mü
düre, «Niçin tâyin etmiyorsunuz ihtiyaç vara
dır» denildiğinde, «mevcut geçici görev yollu
ğu bu müfettişlere kâfi gelmemeke, hattâ da
ha önceki yıllarda 6 binin üzerinde görev yol
luğu düşerken, 1968 de 4 500, 1969 da da yine
j aynı miîrtara düşmüştür. Bu bakımdan mev480 —
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cut görev yolluğu bu müfettişlere yetmediği
için, diğerlerinin tâyini mümkün olmamaktadır»
denmektedir. Eu bakımdan Sayın Bakan ver
diği bilgiler, bir yönü ile, tatmin edici görül
mektedir. Yani,, tâyinlerin başlaması bir nevi
mağduriyetin önlenmesi bakımından faydalıdır.
Ama, Eğitim Enstitülerinin eğitim bölümünü
bitiren bu ikiyüz kadar öğretmenden, iki üç
yıldı, hattâ dürt yıl olanlar var içinde, tûym
yapılamamış olması hakikaten onlarda ruhen
bunalım yaratmaktadır. Çünkü, bir bilgi ye
nilemişler, bir yüksek tahsil yapmışlar, imti
hana girmişler, devlet ihtiyaç göstermiş ve
dört yılda bitirmişler. O bilgilerini devam etti
remezlerse yani o branşına göre çalışma im
kânını bulamazsa, çok bilgiler her zaman tat
bikat alanına girmediği için, unutulur gider,
faydalı olacağı yerde, öğretmen tekrar bir
gün tâyin edildiğinde yeni baştan bir hazır
lık, yeni baştan bir çalışmaya girer ki, o taze
bilgisiyle başladığı zamanki randımanı alma
sına imkân yoktur. Hem öğretmen,, hem de
milletin ve çocuklarımızın zararına olur, öğ
retmen olarak da, teftiş edecekse müfettiş
olarak da. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin
önlenmesi için Sayın Bakandan gerekli bilgi
ve teminatı Yüce Senatonun huzurunda al
makla hakikaten bahtiyarım. Çünkü, yeni gö
rev alacakları yerlerde bu öğretmenler ma
kam ücreti, ders ücreti ve yolluk gibi farklı
paralar alacaklardır. Türkiye'de bugün öğ
retmenlerin içinde bulundukları ekonomik sı
kıntı, malî sıkıntı, hepinizce bilinen bir du
rumdur. Öğretmenlerin hiç değilse kabiliyetle
rine göre ve yüksek okulu bitirmiş olanlara
bu imkânların verilmesi bu bunalımı önler
kanaatindeyim. Buna rağmen hâlâ öğretmen
ler ilkokullarda görevli olarak çalıştırılmak
ta ve kazandıkları haklar da verilmemekte
dir. Bana gelen yüzlerce mektup kadar, şüp
hesiz, birçok milletvekili arkadaşlarımızı da
bu konuda rahatsız etmişler ve dileklerini
duyurmuşlardır. Ayrıca, matbuatta bir sürü şi
kâyetler sürüp gitmekte, içinde; insanları
üzen, duygulandıran birçok hususlar da oldu
ğu görülmektedir. Devletin ihtiyacı yok idiy
se bu bölüme az sayıda öğrenci almalı idi ve
dışarıdan bu bölümü bitirenlere bu imkânlar
verilmemeli idi. Oysa, Hükümet test sınavları
ile eğitim bölümlerine devam edecek öğrenci
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kadar dışarıdan da bu sınavlara girerek oku
lu bitirme imkânını vermiştir, ihtiyaç duyulmuş
olacak ki, bu öğretmenlerin eğitim bölümünü
bitirmesi saklanmıştır.
Bu öğretmenler de, maddi ve fikrî bakım
dan büyük emekler sarf ederek, bu hakka sahibolmuslardır. Yani eğitim enstitülerinin eği
tim bölümünü bitirerek bir yüksek okulu ta
mamlamış bulunmaktadırlar. Eğitim bölümünü
bitiren bu öğretmenlerin yüksek okulu bitirene
kadar, hem kendilerinin hem de Devletin mut
laka masrafları olmuştur, öğretim üyelerinin
olmuştur, öğretmenin olmuştur, ders araçlarının
olmuştur. Bir masraf olmuştur veya olmamıştır
konusunu burada münakaşa yaramak istemiyo
ruz ortada bir gerçektir. Sayın Bakanın buraya
niçin bu şekilde dokunduğunu, «bir masraf ka
bul edilmemelidir» sözünü kabul edemedim.
Anayasaya uygun olarak bu haklarını kullan
mış fakat. Elde etmiş oldukları bu haklarının
verilmesine nedense engel olmuştur. Oysa, bu
sene yine öğreniyoruz ki, 15 bin kadar öğret
men, ilkokul öğretmeni olarak ilköğretmen
okullarını bitirir) fföreve baslıyacaklardır. De
mek ki, günden güne öğretmen sayısı çoğalmak
ta, müfettiş sayısı yerinde savmakta, hattâ azal
makta verilen harcırahlar da azalmakta. Bu
gelişmeler dikkate alınmamış ve ilköğretim
müfettişleri savularında bir artış düşünülme
miştir. Millî Eğitim Bakanlığı 1969 bütçesi ka
nun teklifine de bakıyoruz, yine verilen kadro
821 uzman ve müfettiş kadrosu ve bu, 1 305
ilköğretim müfettişi ve uzman kadrosunun
içinde mütalâa edilmektedir. Bu sayı 1968 de de
aynıdır. İlkokul öğretmeni, anaokul öğretmeni,
eğitmenlerin sayıları ise şimdiden 127 bin 567
yi bulmuştur.
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Bu seneki mezun olacak ilkokul öğretmenleleri ile bu sayı 140 bini bulacaktır. Her müfet
tişe 100 öğretmenin üzerinde öğretmen düşmek
tedir. Oysa ki, 1966 - 1967 senesinde düşen öğ
retmen sayısı 80 - 82 dir. 100 ü asmıştır şimdi
bir müfettişe düşen öğretmen sayısı. Bir müfet
tişin bunları teftiş etmek için ayıracağı zaman,
bütün bayramlar ve tatiller çıktıktan sonra,
165 - 167 gün oluyor, devamlı teftiş yapsa. Bu
mümkün olmadığına göre bir müfettişin bölge
sindeki öğretmenlerin teftişini lâyıkı ile birkaç
defa gitmeyi bırakalım, bir defa gidip yapma
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imkânları bile olmıyacaktır, bu gidişle. Oysa ki,
bir yıllık teftiş gününün 167 gün oluşu, ve 100
öğretmen oluşu hesa^edildiği zaman müfettişe
büyük ihtiyacolduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca
bunun dışında çeşitli kurslarda, tahkikat ve in
celemelerde de müfettişin görevleri vardır. Öy
le ise müfettiş sayısının yetersizliği böylece ra
kam ve istatistik olarak ortaya çıkmaktadır.
Memleketin ilk öğretim müfettişine ve eğitim
bölümü mezunlarına çok ihtiyacı vardır. Bunun
içindir ki, 1955 senesinden beri ilköğretim mü
fettişi noksanlarını ve açık kadroları tamamla
mak için 3 - 5 aylık kurslardan sonra ilkokul
öğretmenlerini müfettişi yapmışız, sayıları da
468 tanedir.
Çok değerli senatörler, Türkiye millî eğiti
minin en parlak ve en gelişmiş olduğu devirler
tetkik edildiği zaman görülecektir ki, millî eği
tim müdürlüklerinde, okul müdürlüklerinde bu
eğitim enstitüsü mezunu, eski pedagoji mezunu
dediğimiz mezunlar hâkimdir. Bakanlığın genel
müdürlüklerine kadar bunlar hâkim olmuştur.
Sanat enstitülerinin kısa zamanda çığ gibi bü
yüdüğü zamanlar, ilkokul seferberliğinin en
canlı hareketine geçildiği zamanlar, hattâ, köy
enstitülerinin kurulduğu zamanlarda bu hamle
yi yapanların yüzde 80 i eğitim enstitüsü ve pe
dagoji mezunu kişilerin yürüttüğü sistem olarak
görülmüş ve Türkiye'nin en parlak zamanını ya
şatmıştır.
Memleketin ilköğretim müfettişlerine olan
bu ihtiyacını dikkate alarak Sayın Bakandan
ve Hükümetten dileğimiz; bu arkadaşlarımızın
yani, test imtihanını kazanmış, mutlaka kabili
yetleri, bu işte yetenekleri ve üstünlükleri olan
dışardan pedagoji ve eğitim bölümünün diğer
bölümlerini bitirmiş bu arkadaşlarımızın yete
neklerine göre değerlendirilmesine imkân veril
mesi, onlardan Türkiye'nin ve çocuklarımızın
ve öğretmenlerimizin faydalanma imkânını sağ
lamış olacaktır.
Ayrıca, ilk öğretim müfettişlerinin dışında
eğitim bölümünü bitiren bu öğretmenlerin böl
ge yatılı okullarında, müdürlüklerinde, halk
eğitim başkanlıklarında, rehberlik ve araştır
ma bürolarında uzman olarak çalıştırılmaları
mümkündür. Bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı
nın çok güzel olarak ele aldığı bir durum var,
hepiniz de takdir edersiniz M, bugün mesleke 1
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yöneltme Türkiye'de mümkün olmamaktadır.
Öyle ise, mesleke yöneltmek için okullarda
rehberlik servisleri ni TI mutlaka kurulması bir
zorunluluk haline gelmiştir. Yani, liselerde, or
taokullarda, ilkokullarda mutlaka kurulmalı
bu. Rehber öğretmenler, çocukların branşları
na göre, kabiliyetlerine göre bir ayırımın da
okul idaresi ile, okul yöneticileri ile ve öğret
menler arasında hem kaynaştırma, hem yak
laştırma, hem de branşlarına göre ayırma im
kânını da bu sayede bulmuş olurlar. Bugün
ileri ülkelerde, yani, demokrasi ile yöneltilen
ingiltere'den Amerika'ya kadar olan bütün
ülkelerde bu daha ilkokuldan başlatılmakta.
bakanlığın aldığı bu karan uyguladığı zaman
yine eğitim enstitüsü mezunları bu işe en lâ
yık olan elemanlar olarak Millî Eğitim Bakan
lığına hizmet edecektir, kanaatindeyiz. Bilhas
sa çok mevcutlu ilk ve ortaokullarda, yüksek
okullarda bu öğretmenlere, rehber öğretmen
lere, büyük ihtiyaç olacaktır. Sayın Bakarım
bunu anlayışla karşılıyacağına eminim. Çünkü,
dünyadaki tatbikatında verimlilik elde edil
miştir. Bakanlığın bu verimli çalışmaları bi
zim okullarımızda da uyguhyacağı, en kısa
zamanda değil 200 kişiye, daha 200 kişiye ih
tiyacı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca bu iş yü
rürlüğe girdiğinde çok faydalı neticeler doğu
racağım da sanıyorum.
Bugün ilkokuldan, üniversiteye kadar çeşitli
eğitim sorunlarının okul içinde ve memleketin
millî ve ekonomik yöndeki görüşüne uygun bir
şekilde tam olarak çözümlenemeyişinin sebep
lerinden birisi, bu okul içi rehberliğinin nok
sanlığıdır. Biz okul içi rehberliğini ele aldığımız
zaman bu çözümlenme sanat enstitülerine mi,
ziraat okullarına mı, diğer liselere mi, sağlık
okullarına mı; çocuğun yönünü ve istikametini,
kaabiliyetini ne tarafa ise o tarafa sevk etmek,
seçmek ve memlekete faydalı olacak şekilde da
ha verimli alanlarda çalıştırmak gerekir ki, o da
yeteneğine göre daha iyi yetişmek imkânını bu
lacak ve daha çok faydalı olacaktır, kanaatin
deyim.
Ve böylece bu öğretmenler kazandıkları hak
larına da kavTPirras olacaklarıdır. Ayrıca, bu
gün içinde bulundukları durum, hakikaten bir
bunalım içerisine girmişlerdir, bunu görüyoruz,
bu bunalımlardan kısa bir zamanda bu öğret-
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menlerin kurtarılması da Sayın Bakandan dile
ğimizdir. Kendilerine saygımız, hürmetimiz var
dır. Daha şimdiden işi tutuşundan dolayı iti
mat kazanmış, hepimizin saygısını ve sevgisini
daha şimdiden üzerine toplamış bir Bakan ola
rak ben huzurunuzda durumu arz etmek iste
rim; meseleleri çözüşü, meselelere el koyusu ve
girişi gayet yerindedir. Bu meselenin çözülme
mesi için de hiçbir sebep yoktur. Sayın Bakan
dan dileğimiz, bunun kısa bir zamanda çözümü
dür.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Tahsis edildikleri gayelerle kullanılmalarına
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem-
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muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı üzerinde 96
sayın üye oy kullanmış, 95 kabul, bir çekinser
oy tesbit edilmiştir.
Sayın Millî Eğitim Bakanı, Sayın özgüneş'in gündemde bir sorusu vardır. Acaba, onu da
cevaplandırır mısınız?
ORHAN OĞUZ (Eskişehir Milletvekili) —
Efendim, müsaade ederseniz onu da gelecek se
fer arz edeyim. Bâzı gelişmeler oldu, o zaman
daha taf silâtlı arz ederim.
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim.
Görüşmeler için yeter sayı olmadığı görül
mektedir. 4 Aralık 1969 Perşembe günü saat
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 16,50

m»m\

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, Türkiye'nin Almanya'da yaptır
dığı elçilik binasına dair Dışişleri Bakanından
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/605)
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Sayın Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delâletlerinizi saygı ile rica ederim.
istanbul Üyesi
Ekrem özden
Soru :
1. Türkiye'nin Almanya'da 24 milyon sarfı
ile elçilik binası yaptırdığı doğru mudur?
2. Bu binanın Almanya'da alay mevzuu ol
duğu doğru mudur?
3. Almanya B. Elçimizin bina hakkındaki
beyanatı Bakanlıkça tasvibedilmiş midir?

T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
28 . 11 . 1969
Yapı ve imar İşleri
Reisliği
Daire : Yapım D. Baş.
Fen Heyeti :
i. i. Takip Grup 1
Sayı : B. 04/5004
- b - 72 -11 - 1
Konu : Bonn Büyükelçilik binası hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : a) 22 . 10 . 1969 gün ve 9995 - 7
/605 - 5362 sayılı yazınız.
b) Dışişleri Bakanlığının 8 . 11 . 1969 gün
ve 1001 - İD/TB - 11614/492 sayılı yazısı :
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in Türkiye'nin Almanya'da yaptır
dığı Elçilik binasına dair sorduğu soruların
cevabı sırası ile sunulmuştur :
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1. Binanın 24 milyon Tl. sına mal olduğu
doğru değildir. Bina 7 445 600 Tl. sına teka
bül eden (3 280 000 DM) a ihale edilmiş olup,
kesinhesap henüz neticelenmemiştir. Binanın
sonradan inşaat sırasında yapılan zaruri ilâ
veleri de dâhil 11 133 000 Tl. ya tekabül eden
(4 900 000 DM) a mal olacağı tahmin edil
mektedir.
2. Bina Almanya'da yayınlanan Der Spiegel Dergisinde konu edilmiştir. Dergi daima
mizahi bir üslûpla yayın yapmaktadır. Bina
nın betonarme hesaplan Türk Betonarme şart
namesine göre yapılmıştır. Büyük açıklıklı dö
şemeler için Alman betonarme şartnamesine
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son yıllarda konmuş olan ek hükümler uygu
lanmadığından bir döşeme sehim yapmış ve bu
husus sonradan telâfi edilmişse de dergi bunu
konu olarak almıştır
3. Almanya Büyükelçimizin bu konuda bir
beyanat vermediği Dışişleri Bakanlığının ilgi
(b) yazısı eki Büyükelçiliğin yazılı mütalâa
sında bildirilmekte olup, adı geçen derginin
bu yayınını kendi istihbaratı neticesi yapmış
olduğu tahmin edilmektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
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Tahsis edildikleri gayelerde kullamlmalarma imkân veya lüzum kalmıyan harb sekmelerinin sa
tılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Kanun ikaibul edilmiştin*.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenLer
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

183
96
95
O
1
86
1

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Sezai O'Kan
Ahmet Yıldız
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
ANKARA
Turhan Kap anlı
Yiğit Köker
Mahmut Vural
tsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
AYDIN
Âli Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâettin Yılımaztürk
BURDUR
ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
t. Sabri Çağlayangil

Fikret Gündoğan
Şeref Kayalar
Ekrem
Özden
Cahit Ortaç
Rifat Öztürkçine
Saffet Ura"
İZMİR
ÇANAKKALE
Beliğ Beler
Nahit Altan
Mustafa Bozoklar
ÇANKIRI
Nazif Çağatay
Gürhan Titrek
Mümin Kınlı
ÇORUM
Orhan Kor
M. Şevki Özçetin
Safa Yalçuk
KARS
DENİZLİ
Y. Ziya Ayrım
Hüseyin Atmaca
KASTAMONU
Ali Kemal Turgut
Ahmet Nusret Tuna
EDİRNE
KAYSERİ
Mehmet Nazif Ergeneli Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
ELÂZIĞ
Sami Turan
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
KONYA
Fehmi Baysoy
Sedat Çumralı
ERZURUM
Mehmet Varışlı
Osman Alihocagil
KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
A. Orhan Akça
Ömer Ucuzal
î. Etem Erdinç
GAZİANTEP
MANİSA
İbrahim Tevfik Kutlar
Doğat Barutçuoğlu
Salih Tanyeri
Oral Karaosmanoğlu
GİRESUN
A. Orhan Süersan
Sabahattin Orhon
MUĞLA
İÇEL
İlyas Karaöz
Lûtfi Bilgen
Haldun Menteşeoğlu
Talip Özdolay
MUŞ
İSTANBUL
Isa
Hisan
Bingöl
Mebrure Aksoley
NİĞDE
Şevket Akyürek
Hüseyin Avni Göktürk
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
SAKARYA
O. Zeki Gümüş oğlu
Osman Salihoğlu
4S5

SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİNOP
Nazım İnebeyli
SİVAS
Nurettin Brtürk
Rifat öçten
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan Oral
UŞAK
Mohmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demiryüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
Vehap Güvenç
Âdil Ünlü
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[ÇekinserJ
KIRŞEHİR
Halil özmen

[Oya katılmıyanlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürgoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek (1.)
Mehmet Öz güneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
(İ. Â)
ADIYAMAN
Meihmet Sırrı Turanlı
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan

Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
(B.)
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DlY r ARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Sakıp Hatun oğlu
Edip Samunoğlu
GİRESUN
İhsan Topaloğlu (1.)
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Enver Bahadırlı
Mustafa Del i veli
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Cemal Yıldırım

AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin İnkaya

İZMİR
Necip Mirkelâmoğhı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)

[Açık

Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet

îşınon

Lütfi Tokoğlu (Bşk. V.)
KONYA
Osman Nuri Canbolat
Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi Özer
MANİSA
Ruhi Tunakan
M ARAŞ
Adnan Karaküçük
Hilmi Soydan
MARDİN
^Murrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağun
(Başkan)
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal

üyelikler]

Eskişehir

1

Y^ekûn

1

t>a<(
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RİZE
0. Mecdi Agun
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Âdil Altay
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ö. Lütfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
1. Etem Karakapıcı
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lütfi Akadk
Hidayet Aydmer
Kasıım Gülek
Mehmet İzm en (İ.)
Fahri Korutürk
Osman Koksal
Cemal Madanoğlu
Nadir Nadi
Tayfur Sökmen
Zerin Tüzün
Rae-ıp Ün er
Suad Hayri Ürgüplü (İ.)

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
12 NCİ BİRLEŞİM
2 . 12 . 1969

Sah

Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — öKomisyoınilıarıa üye BeçimjL
2. — Anayasa Mahkemesine "bir yedek üye
-seçimi.
3. — (Yüksek Hâkimler Kturraluınıa üç asıl
üye seçimi.
4. — Yüksek Hâkimler Kıumlrana bir yedek
üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME
1. — Ouımıhuriyet iSenatıosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından
sözlü sorusu (6/500)
2. -—• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan
•çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/516)
3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521)
4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından
rsözlü sorusu (6/523)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in. İstanbul'da LCC, Langaage And Culture Center ismi ile faaliyette
bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524)
6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman Aliho'cagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı

ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından
sözlü sorusu (6/528)
7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a Ifoağlıyan yo
lum asfalt yapımına dair Bayındırlık: Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529)
8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim. Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/495)
9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/534)
11. •— Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntı]arma
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26)
2. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı.
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın-
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da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi
(10/28)
4. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin 'kaldırılması ve 8 nei maddesinin matlaibmm ve (A) fıkrasının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü
hendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet
»Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17,
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nei madde
lerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211,
2/255) (iS. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi :
28 . 5 . 1969)
5. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atınaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato
araştırması istiyen önergesi (10/30)
6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka
tarafından kurulan Sime! Sirketi'nin sorumlu

kişilerine dair (Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31)
7. - - Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Tahsis edildikleri gayelerle kullanılma
larınla imkân veya lüzum fcalmıyan Iharfb Sefi
nelerinin satılmasınla yetki verilmesi hakkmda^
ki 11 Temmuz 1963 tarihli ve '269 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî
Savunma ve Bütçe ve İPlân (komisyonları rapor
ları (M. Meclisi '1/241; C. ÎSenatosu' U/1012)
(S. Sayısı : 1283) (Dağıtma Tarihi : 26.11.1969)

Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

1283

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum
kalmıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki
11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/241; Cumhuriyet
Senatosu 1/1012)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 833)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 2447

17 . 5 . 1969

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oy ile kabul edilen, Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan
harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 13 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 833)

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu
Cumhuriyet
Senatosu
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu
Esas No. : 1/1012
Karar No. : 20

22 . 5 . 1969

Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale buyurulan ve Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşimin<de öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Tahsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında
ki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 21 . 5 . 1969 tarihli toplantısında her yönüyle tetkik ve müzakere edildi.
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Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair verilen tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Başkan
Balıkesir
M. Güler

A.

Sözcü
Muş
1. Bingöl

Afyon Karahisar
Y. K. Şenocak

Erzurum
0. Alihocagil

Muğla
/. Karaöz

Ordu
B. S. Baykal

Balıkesir
N. Sarhcalı

Cum hur b a şka n m e a S. Ü.
M. İz men

Diyarbakır
A. Erdoğan

Maraş
Rarakilcük

Giresun
1. Topaloğlu

Millî Savunma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/1012
Karar No. : 16

28 . 5 . 1969

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka.
bul edilen (Ta,hsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinele
rinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir;
madde eklenmjesine ıdair kanun) tasarısı, ilgili Bakanlık /temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonu
muzun, 28 . 5 . 1969 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere olundu
Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, gemilerin satışından elde edilecek gelirlerle
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu her türlü silâh, teçhizat
ve malzemenin satınalınması öngörülmüş bulunmaktadır.
Gemilerin gerçek değerini bulması ve dolayısiyle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacının biran evvel gi
derilmesi için satışa çıkarılmış gemilerin gerektiğinde yabancı memleketlerden tedarik edilecek bir
gemti ile değiştirilmesini sağlıyacak olan bu kanun Komisyonumuzca da beniımısenmâş ve Millet Mec
lisi metni aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa suntthnv
Başkan
istanbul
T. Arıburun

Başkan V.
İstanbul
C. Yıldırım

Sözcü
Manisa
0. Süersan

Kâtip
'Samısun
H. E. Işıklar

Tabiî "Üye
F. Özdilek

Bursa
8. Ural

îçel
T. Özdolay

izmir
0. Kor

Kayseri
S. Turan

Malatya
H. Özer

C. Senatosu

(S. Sayısı : 1283)
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet
Bütçe ve Plân
Esas No. :
Karar No.

Senatosu
Komisyonu
1/1012
: 161

17 . 11 . 1969

Yüksek Başkanlığa
'Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde (öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan
•harfb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 'Temmuz 1963 ltaırihli ve Ö69 sayılı Ka
nuna !bir madde eklerimesine dair kanun .tasarısı, Komisyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli Birleşi
minde, ilgili Millî ^Savunma ve M'aliye bakanlıkları temsilcileri de Ihazır (bulundukları halde tetkik ve
'müzakere olundu.
I - Tasarı, 269 'sayılı Kanun 'gereğince satışa çıkarılmış gemilerin, yabancı memleketlerden te
darik edilecek Ibir ^gemi ile değiştirilebilmesini öngörmektedir.
Tahsis edildikleri ıgayelerde kuıll'aniılm'alarına imkân veya lüzum kalmıyan barb is efin el erinin sa
tılmasına yetki verilmesi 'hakkındaki İ l Temmuz 1963 tarihli ve l269 'sayılı Kanuna istinaden Yavuz
gemisinin satışı için yapılan ihalede en yüksek fiyatı vermiş bulunan üç 'firmanın teklifleri ısırasiyle 12 656 1250, 13 >248 000 ve 13 1691 £50 'Türk lirasıdır. OBu miktarlar ımubammen (bedelin yüzde 52
sini geçımemeiktedir.
Gemilerin batışından elde edilecek ıgelirlerle Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'harb sefineleri
veya bunlar için lüzumlu 'her türlü (silâh, teçhizat ve malzemenin s'atınalınmaısı 'öngörülmüş bulun
maktadır. Ancak, satışa çikarılan 'gemilere çok 'az fiyat tekliflerinin yapılmış (bulunması sebebiyle,
gemiler mezkûr' fiyatlarla 'satıldığı takdirde, Deniz Kuvveti erinin ihtiyacı için alınması 'gerekli igemilerin temini gecikmiş olacaktır.
Bu itibarla, (gemilerin 'gerçek değerini (bulması ve dolayısiyle Deniz Kuvvetlerinin 'ihtiyacının
Ibiran evvel giderilmesi için ısatışa 'çıkarılmış bu gemilerin, 'gerektiğinde yabancı imemlcektlerden
tedarik edilecek 'bir gemi ile değiştirilmesi imkânını sağlamak ımaksıadiyle haızıırlanmış /bulunan ta
sarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1 ne i, (2 ne i ve 3 mcii. maddeleiri Komisyonumuzca da aynen kabul
edilmiştir.
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Köker

Sözcü
'Sakarya
O. Salihoğlu

Niğde
K. Baylıan

Ordu
Ş. Koksal

C. Senatosu

İstanbul
H. Berkol
Trabzon
Ö. L. Hocaoğlu

(S. Sayısı : 1283)

ÛVEanisa
Karaosmanoğlu

O.

t.

Yozigat
Yeşilyurt
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLEK KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına im
kân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına im
kân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Tahsis edildikleri gayelerde
kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan
harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi
hakkındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sa
yılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE — Bu gemilerden biri veya
bir kısmı tahmin edilen bedeli karşılığında;
Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarınca teş
kil edilecek bir kurul tarafından pazarlık ve
değer takdiri yapılmak suretiyle yabancı mem
leketlerden tedarik edilecek bir gemi ile de
ğiştirilebilir.
Bu değiştirme için üste para vermek gerek
tiğinde, 3 ncü maddeye göre, Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinde açılan özel bölümden,
yetmediği takdirde ilgili diğer tertipten tediye
yapılabilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen (kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî
Savunma ve Maliye bakanları yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

ıC. Senatosu

(S. Sayısı : 1283)
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CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ SAVUN
MA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına im
kân veya lüzum kalmıyan harh
sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına im
kân veya lüzum kalmıyan harb
sefinelerinin
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

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

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

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
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 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 1283)

