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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, hayat pa
halılığına karşı tedbir alınması konusunda; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahriye Üe-
ok, Manisa'nın Büyük Belen kasabasında Ata
türk'ün anıtına karşı yapılan çirkin bir hareket 
hakkında bir gazete haberiyle ilgili olarak gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Başkanlık Divanında acık bulunan üyelikler
den C. H. P. kontenjanına düşen üyeliklere 
aday gösterilmeyeceği bildirildiği, A. P. konten
janına düşen bir kâtip üyelik için yapılan seçim 

sonucunda ise çoğunluk bulunmadığı anlaşıldı
ğından ; 

27 . 11 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,53'te son verildi. 

Başkan 
31. Tekin Anburun 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Kayseri S. S. Oto Tamircileri 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine dair, ya
zılı soru önergesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/177) 

»>-e« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saa t i : 15,00 

BAŞKAN — M. Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 8 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — îsim okunmak suretiyle yokla 
!ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş 

melere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzincan Üyesi Niyazi ÜnsaVın, Erzin
can Savcılığınca verilmiş aklanma kararma rağ
men bir öğretmenin tâyin edildiğine dair 6 ncı 
Birleşimdeki gündem dışı demecine Millî Eğitim 
Bakam Orhan Dengiz'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz, gündem dışı konuşma talebinde bu
lunmuşlardır, buyurunuz efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Çofe Sayın Başikan, 
Sayın senatör arfeada§iarım} 
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Geçen hafta içerisinde Sayın Senatör Un
sal ın gündemi dışı bir konuşma yaptığı re ofcııl-
lamınızın öğretmensizliğinden bahsettiği, öğret
menlerin tâyinlerimde de polis fişlerine daya
nan 'bla* tâyin şekli uygulandığı gibi mütalâa
larda 'bulunduğunu istihbar ettim. Rahatsız ol
duğumdan 'derhal cevap veremediğim için özür 
, 1 - " 1 ^ • M I - - , - , 

•Sayın Ünsailn öğretmensiz olarak bahset-
tıiği okul.ardan Erzurum Horasan liselime ku-
r'a ile Yüksek Öğretmen Okulu nıenşali iki ma
tematik, fiziik, 'bir felsefe ve bir resim iş öğ
retmenlerinin tayinleri yapılmıştır. Halen hu 
dku'ida 12 öğretmen varıdır. Öğretmen ihtiya
cı mevcut imkânlar içerisinde ele tanı anıl an-
nı a/kî ad ir. 

•Bir diğe-r konu olarak; Erzincan Kuruçay 
Ortaokulu kir öğrehmenii okul değildir. Halen 
bu okulda '-bir Tüılkçe, bir sosyal bilgiler, kir 
matematik ve hir fen 'bilgisi: 'branşında olmak 
üzere 4 öğretıinen bulunmaktadır. Bu okulun 
öğretmen ihtiyacı mıevcııft imkânlarımız içeri
rinde de tamıaımlanmış bulunmaktadır. 

1972 - 1973 öğretim yılında orta dereceli 
dküiların öğretmen yetiştiren kurumlarından 
2 21:3 öğretmen adayı mezun olmuş, hunların 
1 925İ liselerde, ortaokullara ve 'düğer orta de
receli meslekî ve teknik t)kullarıma, 288'i de 
çeşitli iiköğrclmen okullarına tayin edilmişler
dir. 

'<x',Sanık olarak Türk adaletinin önüne çı
kıp, sonunda benrot 'kararı alanların tayin iş
lemlerinin tamamlanabilmesi için de ayrıca, 
vali l i lerden bu öğretmen adayları hakkında 
bilgi isteme yoluna gidiilmemektcdlr». Burada 
o ifade edilmiştir. Bağımsız mahkemeden, Da
nış taydan ve ilgili kurumlardan gerekli kara
rı alanlar hemen görevlerine iade edilmekte
dirler. Memleket gençliğinin, millî eğitimin te
mel 'amaçları doğrultusunda; hu temel almaç
lar, yaz ayları /içerisinde Yüee Senatoca da ka-
ibul buyıırulınuş bulunan Temel Eğitim Kanu
nunun 1 nci maddesindeki temel amaçlardır. 
Eğ.tiiimesi görevini, özlenilen anlamda yapa
bilecek genç öğretmenler yetiştirmekle yü
kümlü olan öğretmen yetiştiren kuramla rı-
mıza meslekî formasyon ve ahlâkî karakter ba 
kumlarından temayüz etmiş öğretmenlerin seçi

lip atanması, bir Devleit tasarrufu olarak da 
!konu!muş bulunmakta.dır ve yapılmaktadır. 

Takdir edersiniz ;ki, eğitimde temel unsur 
öğretinendı.T. Yatandaşbırmuzı Atatürk inkr-
lâphırınııı ve Türk milliyetçiliğimin doğrultu
sunda eğitmek, millî kültür değerlerimizi be
nimsemek ve yaymak, millî .birlik ve bütünlü
ğümüzü sağlamak, sosyal, kalkınma çabaları
mıza eğiti.m -yolu ile .katkıda bulunmak, yarını
mızın ümidi olan yavrularımızı Atatürk iııki-
lâplaır ve Türk milliye t ui ligi doğrultusunda 
rn.iilî ülkü ve yurt gerçekleri ve hayatın gerek
tirdiği ihtiyaçlara göre yetiştirmek, öğretme
nin başlıca, vazifesi bulunmaktadır. 

Son günlerde öğretmenlere eziyet edildiği 
•şeklinde 'basınımızda da bâzı haberler çıkmak
tadır. Memleketimizde günden güne artan öğ
retmen adedi, hakikaten büyük b'.r hızla artış 
göstermektedir. Bugün ilk ve orta dereceli ve 
yüksek dereceli okul 1 arımızda, üniversiteleri
ni iz hariç, 220 bin öğretmen vazife görnıek'-
tedir. 220 bin öğretmenin hepsinin, kamınla-
rm istediği çerçeve içerisinde ve öğretmenli
ğin istediği vasıllar dâhilinde devamlı, eksik
siz, sıkıntısız çalışması mümkün olamamak
tadır. Bunların kazıları, maalesef öğretmen
lik çizgisinin ya dışına çıkmakta, ya da çok ge
rişlinde kalmaktadır. Bakanlığımız, şüphesiz ev
lâtlarımızı yetiştLrmıekte bulunan genç v!e tec
rübe'! i öğretmenlerin meydana getirdik! e il ve
ya. gösterdikleri bu tutumu gayet t'aîbiî taki
be! inekledir. Hiçbir kimse Bakanlığımı zama
nında herhangi hir öğretmelin sorgusuz, sual
siz, bir disiipiln kararma istinat .etmeden, hir 
müdürler eııeüıneni kararma istinat etmeden 
ve bir lıakikatıc fabl tutulmadan, hir fezlekcl 
tanzim edilmeden, bir Bakanlık müfettişi, 'bir 
i ,köğretim müfettişi veya bir millî eğitim mü
dürü veya muavinlerinin, yetkili muhakkikle
rin yaptığı tahkikata dayanmadan ve karar 
alı miradan biçilir öğı etmen hir yerden hir ye
re isteği dışında nakledilmemişrir ve edile
mez. 

Öğretmenlerin vazife görme teminatı, menı-
ickctimkueki bütün diğer memurlardan daha 
ile;i hl'.r safhadadır ve durumdadır. Bunu öğ
retmenlerimizin verimli çalışmalarını temin 
maksadiyie yalnız kanunlara istinaden de
ğil, Bakanlıkta yıllardan beri alınmış ve alına-
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gelmekte ve tekâmül etmiş ve ulaşılmış ıbulunan 
örf ve âdetlere de istinaden yapıldığını arz et
mek dıSter'kıı. 

Bu balkımdan, 'b asımımızda zaman zaman 
bir kasıt t'aşiyan ifade ile, «Öğretmenlere ezi
yet edildiği Ve İkiyim yapıldığı» 'sözleri kati
yen doğru değildir. Yüce Senatonun sayın üye
lerini bu ifadelerimle aydınlatmaya çalışıyo
rum. 

Öğretmendik vasfı, bir memurun mevcut 
olan vasıflarından hiçbirisine benzemez. Ço
cuklarımızı teşrini ettiğimiz öğretm-enlerin, •en 
üstün vasıfta insanlar -olması lâzımgelar. Öğret
menlerimizden bunu istiyoruz ve bekiluyoraz. 
Çıkmış bulunan Milî Eğitim Temel 'kanun ta
sarısındaki öğretmen yetiştiıımeye verilen önem, 
sizler tarafından feaibul edilmiştir. Öğretmenle
rin bundan böyle çok yüksek vasıflı kişiler 
olarak 'bulunması, görülmesi, çalıştırılması ve 
yetiştirilmesi Bakanlığımızın başlıca amaçla -
rınLlan biridir. 

Yüce Senatoya bu bilgileri arz etmekten ve 
bana bu fırsatı veren arkadaşıma da teşekkür 
etmekten kendimi alamıyorum. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Millî Eğitim 
Balkanı Sayın Orhan Dengiz Bey. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri gündeme geçiyoruz. Gründemde, ge
çen Birleşimde ikmal edilememiş olan 1 kâtip 
üye seçimi vardır. Sayın Adalet Partisi tara
fından gösterilmiş olan namzetin ismi okun
muş, seçimi yapılmış ancak sayın üye kâfi de
recede oy alamamıştı Onun için seçime devam 
ediliyoruz. 

-»• -<a> o 

Kâğıtları ve zarfları dağıtın lütfen, sepeti 
de koyun. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
ıSayın Turgut Yaşar Grülez? Burada. 
Sayın Beliğ Beller? Burada, 
'Sayın Cemalettin İnkaya ? Yok. 
ıSayın Kâmuran İnan i Burada. 
'Seçime kimden başlanacağına dair ad çeki

yorum, Sayın Suphi Gürsoytrak. 
(Taibiî Üye Suphi Gürsoytrak'tan başlana

rak oylar toplandı.) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim? Yok. Oylama, işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif heyeti raporunu okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Bir kâtip üye için yapılan seçime (70) üye 

katılmış, oylamada, gerekli nisabın mevcudoî-
madığı anlaşıldığından tasnife gidilememiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Bolu İzmir 

Turgut Yaşar Gülez Beliğ Beler 

Üye 
•Bitlis 

Kâmuran İnan 

BAŞKAN — Seçime 70 üye katıldığı için 
toplantı nisabımız kalmamış oluyor. Bu sebep
le Birleşimi 29 Kasım Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak ve seçimlere devam etmek 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saatli : 15,30 

- 190 -
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •—• -Cumhuriyet -Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, 1961 - 1973 yıllan 
arasında Dışişleri bakanlarının yurt dışı gezile
rine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ha 
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/162) 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
•Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Baışlbakan tarafından cevaplandırılmasına. ta
vassutunuzu saygilanında arz ederim. 

'Cumihuriyelt Senatosu 
ıKayseri Üyesıi 

(Hüseyin. Kalpaklıo ğlu 

1. —• 1961 - 1965 yılları .anasında; (Sayın 
-S. Hayri Ürgüplü Hükümıeti dalh.il) ve 1965 'Ge
nel seçimlerimden sonra, 12 Mart 1971 tarihi
ne fcaıdar, 1971, 13 Martımdan, 1973, 25 Ağus
tosuna kadar; 

Kurulmuş hükümetlerde vazife alan Dışişle
ri Bakanları (İsim zikredilerek) hangi ülkelere, 
hangi tarihlerde ('Gidiş ve dönüş tarihleri zik
redilerek) ziyarette bulunmuşlardır'! Bakanla
rın aldıkla.rı harcırah miktarı? 

2. — Resmî maksat ile yurt dışına <• çıkan 
Dışişleri Bakanlarının, ziyaret ettikleri ülkele
rin devlet adamlarıma, Bakanlık tahsisatı ile 
satmalınaralk beraberlerinde götürdükleri veya 
sonradan gönderdikleri hediyeler var mıdır, 
mevcutsa bunların ayrı ayrı cinsleri neldir ve 
her birime ödemen paranın (TL.) miktarı ne ka
dardır? 

3. — Dışişleri Bakanları tarafından Devlet 
parası ile satmalına rak götürülen ve takdim 
edilen bu hediyelere, ziyaret edilen devletlerce 
karşılık olarak verilen hediyeler var mıdır, 
mevcutsa. bunların ayrı ayrı cinsleri nedir ve 
hangi 'devletler tarafımdan Dışişleri Ba'kanları-
mızdan kimlere verilmiştir? 

4. — Dışişleri Bakanlarımıza verilmiş olan 
hediyelerden Bakanlarımız tarafından herhan
gi bir müesseseye veya hayır cemiyetime bağış
lanan hediye var mıdır; varsa bunlar nerelere, 
hangi Bakan tarafımdan verilmiştir? 

Dört madde halinde hülâsa ettiğim sorula
rımın teferruatlı bir şekilde ve ayrı cetveller 
halinde bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 24.11,1973 

Konu : Kayseri Senatörü Sayın 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yazılı 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başikatnlkğına 
İlgi : a) 24 Ağustos 1973 tarihli ve Ka

nunlar Müdürlüğü 1201/1622-7/162 sayılı ya
zıları. 

b) Başbakanlığa muhatap 14 Eylül 1973 
tarihli ve 151/1369 .sayılı yazımız. 

Kayseri Senatörü Sayım Hüseyün Kalpafc-
'lıoğlu'nun Sayın Baş/bakaın tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ettiği, ilgi (a) 
'da kayıtlı yazılarının dkindeiki soru önerge-
aimde, 1961 ilâ 1973 yililan arasımda Dışişleri 
b akanlarının yurt dışına yaptıkları seyahat
ler ve bu seyahatHeıim malî portesi hakkında 
vazettiği sorularım cevapları ilişikte sumul-
'mıuştur. 

Sayın Kallpaıklıoğlufaun soru önergesinde 
talep olunan diğer bilgiler de, ilgili kayıtlar 
üzerinde 1961 yılına doğru geri gidiümek su
retiyle derlenmekte olup en ıkısa zamanda tıak-
'dim kılınacaktır. 

Diğer taraftan, özellikle İkinci Dünya Har
bimden sonra fevkalâde yoğunlaşmış olan (mil
letlerarası siyasî temaslara muvazi olarak meım-
llekeitimizin yalnız dışımda değil, dâhiiBmdıekn] 
resmî temasların ha cimi hakkımda da bir fikir 
vermek üzere, son iki yıl zarfımda Türkiye'de 
yabancı ülkeler ve milletlerarası teşekküller 
zimamdariarıytle yapılmış olan temas, toplantı 
ve resmî müzakerelerin bir üstesi ayrıoa eklidir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişılıeni Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplanhn, istanbul Haliç çevresinin ve uzan
tısı havzasının yeniden düzenlenmesi konusun
da yapılacak çalışmaya dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazüı ceva
bı (7/175) 

Not : Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar 
Müdürlüğündeki dosyasındadır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
3 . 11 . 1973 

İstanbul Haliç ve çevresinin ve uzantısı 
havzanın yeniliden düzenllenmıeısi konusunda bâ
zı çalışmalar yapılıp protokollere bağlandığı 
malûmlarıdır. Hayatî önemdeki bu müzmin 
konuya kesin bir çözüm getirebilmek üzere 
Plânlama ve uygulama bakımından yasal bir 
örgütlenme ve tedbirler konusunda çalışma 
yapacağımdan 1957, 1965, 1966 t a r ih i pro
tokollerle bu tarihten sonra Karayolları, Liman-
Jıar ilgiHileri ve Sağlık İsleri Genel Müdürlü
ğünce düzenlenen raporlara dayanılarak, bu do
kümanlarda sözü geç/en aşağıdalki .baikanlıklar-
ca; 

1. Bugüne kadar yapılan işler, 
2. Alınan sonuçlar, 
3. Harcamalar, 
4. Yapılması düşünülen işler, 
5. Bu müzmin konunun hallli için düşün

celer konusunda Tüzüğümüzün hükmüne daya
nılacak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alınması
na aracılığınızı arz ederlilm. 

Saygılarumla. 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

Sanayi Bakanlığı, 
Orman Ba-kanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Gıı. Md. 
Şb. Md. : 2.D.İ.523 (73)502-6 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi Kadri Kaplan'ın soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1973 gün ve Kanunlar Md. 

1775-1687-7/175 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 

Kadri Kaplan tarafından Başkanlığınıza sunu

lup tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
isteği ile Bakanlığıma gönderilen ve «İstanbul 
Haliç ve çevresi ve uzantısı havzanın yeniden 
düzenlenmesi» konusunda bugüne kadar yapı
lan çalişmallıann açıklanması hakkındaki öner
ge incelendi : 

Önergemin dağıtım bölümünde de belirtildi
ği üzere konu genel olarak diğer bakanlıkla
rı ve özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığını İligilendirmeJktedir. Ancak Bakanlığımız 
diğer bakanlıkların vâki davetleri üzerine bu 
konuda düzenlenen bâzı toplantılara, temsilci 
göndermiş olup bu toplantıların konuları ve va
rılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Tedricen dolmakta olan Halic'in durumu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve İçişleri bakanlıkları 
tarafından 1965 yılında ele alınarak gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. 

Bu konuda ilk kez 1967 yılında Bayındırlık 
Bakanlığı İnşaat Dairesinde bir toplantı düzen
lenmiş ve toplantıda aşağıdaki hususlar bir pro-
tokola bağlanmıştır. 

a) Acilen ele alınması iktiza eden tedbir-
ler, 

b) Halic'in taranması, 
c) Toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, 
ç) Halic'in her iki sahi gerisindeki mın

tıkalara ait hazırlanmış olan kanalizasyon te
sislerinin tatbikatına, bir an evvel başlanması. 

2. Aynı konuda 12 . 5 . 1967 günü topla
nan Baikanlıiklararası İçmesuyu ve Kanalizas
yon Koordinasyon Kurulu, en müessir tedbir 
olarak, Halic'in dolmasını önlemek için alına
cak tedbirler yanında Haliç'in temizlettim esinin 
gerektiğini, bu tedbirin muayyen bir proje
nin tatbiki şeklinde değil faikat daimî ameliye 
olarak telâkki edilmesini, mütalâa etmiştir. 

3. Nihayet bu konu ile ilgili olarak Sağlık 
v'e Sosyal Yardım Bakanlığının daveti üzerine, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ,Bayındırlık ve Ulaştır
ma bakanlıkları ile Bakanlığımız temsilcisinin 
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İştiraki ile 6 Ocak 1973 Grüııü yapılan toplan

tıda da «gemi sökme yerleri» hakkında alına

cak tedbirler görüşülmüş ye Halic'e gemi geçi

şine izin verilmemesi re ilgililere başka bir yer-

27 . 11 . 1973 O : 1 

de gemi sökme yeri gösterilmesi 'için tedbir 
alınması gerektiği sonucuma varıiimıştır. 

Arz edenim. 
Mulkaidder Özteikin 

İçişleri Balkanı 
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